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 فلؤملا ةمدقم

 رمي انما للامم

 ٍديِصوْلاي ِهَيَعاَرَذ سلب مهو
 ةعساولا ةمحّرلاو ةعزاولا ءالآلاو ةغباسلا نئملا بحاص هيلع ءانثلاو هلل دمحلا

 مهتاجايتحا نيمأت نع لفغي ملو .ءتاقولخملا قلخ هفطلو هتمحر نم ناك يذلا

 مهل رفوف ءانطابو ًارهاظ هنوجاتحي ام هسفنب مهافكو مهتينالعو مهّرس ملعو
 لسرلا لاسرإ يف ددرتي ملو ةايحلا تايرورض نم يه يتلا ةيّداملا مهتاجايتحا

 .ةيحورلا مهتياده لجأل ءايبنألاو

 رشبلا ىلإ تالاسرلا نم ةلسلس يف رخآلا ولت ًادحاو ءايبنألاو لسرلا لسرأ اذل

 هتاولصو هللا مالسف .كِيإََل ىفطصملا دّمحم مهلضفأب لسرلا ةلسلس متخو

 ةلاسّرلا ءادأ ليبس يف لذب يذلا نيملاعلل ةمحر ثوعبملا ىلع هتاكربو هتاّيحتو

 لصوي نأ عاطتساو «هتلئاعو هلامو هسفن نم ًاّيونعمو ايدام كلمي ام عيمج ةيهلإلا

 لكش لضفأ ىلع هتّمأ ىلإ ىلاعتو هناحبس هللا لبق نم ةدتمملا ةيهلإلا ةيادهلا ةلسلس

 .مهنم ّيّرد بكوك رخآ ىّتح ديب أدي هترتع قيرط نع

 مهيلع ّصنو هدعب نم ءافلخ نّيع هناحبس هللا رمأبو ءكيإل نيّيبنلا متاخ نإو

 يدهملا مهرخآو هللا يلع مهلّوأ :لوقي ثيح ًاراركتو ًارارم مهءامسأ ركذو

 .(فيرشلا هجرف ىلاعت هللا لجع)



 تيب لآ ىجدلا حيباصمو ىدهلا ةمئأ ىلع هتاولصو هللا مالس لضفأف

 عيباني مه ؛ةوبنلا الخ ام ءيش لك يف هتثرو ؛هيلإ قلخلا برقأو كتإفل لوسرلا
 هقيرطب اورانتساو ةيسدقلا هترضح نم اهودمتسا يتلا ةمكحلاو ةفرعملاو ملعلا

 مل مهادعامو عرولاو ىوقتلا يف دحأ مهقبسي ملو ؛مهل همسرو هطخ يذلا

 ةريطو تيبلا لهأ سحرا مكحنع َبِهْذُل هلأ ُديِرْباَمَّنِإ» بصنم ىلإ دحأ لصي

 :دعب اّمأ

 هيعس لذبي نأل هقفوو هتمحرو هنارفغو هناوضرب هللا هطاحأ روطسلا هذه بتاك

 ةَنّسلا لهأ رداصم نيب نم ثحبو ةساردب موقي نأب هناحبس هللا ءاضرإ ليبس يف

 نيدحوملا ىلوم ةفالخو ةياصوو ةيالو ٌصخت يتلا تاياورلاو ثيداحألا عمجيو

 ام يف ثحبيو «باتكلا اذه فلؤيو مانع بلاط يبأ نب ّيلع نينمؤملا ريمأ
 ىلع يوتحي اهنم ضعب ناك يتلاو ةّنّسلا لهأ رداصم نم ًاردصم نينامث براقي

 ام اهنم لقنو «تاياوّرلا نم تافطتقم راتخاو تادّلجملا نم رثكأ وأ ًاءزج نيرشع

 يف ثيدح لك نم رركم وه ام فذح نأ دعب ةياور ةرشع يتنثاو ةئامسمخ براقي
 نينمؤملا ريمأ ةفالخو ةياصوو ةيالو ىلع دّكؤتو لدت اهعيمج ثيح باتكلا كلذ
 - ةنسو ةعيش - نيملسملا عيمج فرعي نأ لمعلا اذه نم هفده ناكو .مالَّتِلاء ّيلع

 انل نيفلاخملا رداصم ىتح لب انبهذم قح تبثتل طقف انرداصم ىلع رصتقن مل اننأ

 انتّين نسح تبنت يكلو .نأشلا اذه يف يعرشلا انقح تبثُت يتلا تاياوّرلاب ةءولمم

 انضرعأو مهرداصمو مهبتك نم باتكلا اذه يف تاياوّرلا عيمج لقن مت ةّنَّسلا لهأل

 .ةيعيشلا رداصملا نم تاياورلا ركذ نع

 هذه ركذ بجاولا نم "”4 ْتِّرَحَف َكِيَرَةَمَعِنبامْأَو 9 ةميركلا ةيآلا ىلإ ًادانتساو

 مل عقاولا يفو هعون يف ديرفو عئار ةقيقحلا يف وه باتكلا اذه ْنأ يهو «ةطقنلا
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 ًابكمم رمألا اذه نكي ملو .نآلا ّدحل طمنلاو بولسألا اذهب فّلَأ باتك ىلع رثعن

 .باتكلا اذه فّلْؤم تلمش يتلا هتمحرو هللا لضفب الإ ًاًيلمعو

 ةهباشملا بتكلا نم عون وه باتكلا اذه نأ ضعبلا روصتي نأ نكمملا نم

 ةيحانلا نم ديدج عوضومب ِتأي مل هنأو (نيفلألا) باتك وأ (ريدغلا) باتك لائثمأل

 نيباتكلا نيذه نع ةرصتخم ةذبن ركذأ نأ ّبحأ ءيش لك لبقو ببسلا اذهل .ةّيملعلا

 :انثحب لصاون كلذ دعبو

 ينيمألا ةمالعلل ةصلخملا دوهجلا ةصالخ وه يذلا مّيقلا ريدغلا باتك :الوأ

 امك ريدغلا ةثداح يف ثحبي باتك وه هناونع نم رهاظ وه امكو (هّرس هللا سّدق)

 يف اهضرعتساو «يبرعلا رعشلاو بدألاو ةّيوبنلا ةّنَّسلاو ميركلا نآرقلا يف تءاج

 ذنم صوصخلا اذه يف تبيقلأ يتلا ةيبرعلا ةيرعشلا دئاصقلا عمجو ةفلتخم روصع

 باتك نراقن نأ اندرأ اذإ اذه ىلعو .ةرجهلل رشع يناثلا نرقلا ىتحو نيحلا كلذ

 ىلإ ماعلا ةبسنك وهف (سايق الو) انيديأ لوانتم يف وه يذلا باتكلا اذه عم ريدغلا

 ًارصح ريدغلا ثيدح ثحبو ضرعتسا (هّرس سّدق) ينيمألا ةمالعلاو .صاخلا

 ملو تالاجملا فلتخم يف هقح عوضوملل ىطعأو هيف بنطأ ثيح عساولا هقاطنبو
 ..(ءازجلا ريخ هللا هازج) ةيالولا ّصخت يتلا ىرخألا ثيداحألا يف ثحبي

 ريمأ ةفالخو ةيالوب ةّصاخلا تاياوّرلا عيمجب ىتأ باتكلا اذه نأ نيح يف

 يف ثحبو تاياوّرلا هذه ضرعتساو ءةْئّسلا لهأ بتك نم ِهلَّتِلاَع يلع نينمؤملا

 .رخآلاب امهدحأ نع ةضاعتسالا نكمي ال نيباتكلا نيذه نأ جتنتسن كلذل ؛اهتلالد

 يلحلا ةمالعلا فيلأت نم وه يذلا (نيفلألا) يناثلا مّيقلا باتكلا ّصخي ام امأ

 ىلع َءانب هفّلأ يّلحلا ةمالعلا نأ باتكلا ةمدقم نم رهاظ وه امكو (هيلع هللا ناوضر)

 باتكلا اذه نأ) ةمدقملا يف ءاج ام بسحو «نيققحملا رخف دّيسلا هنبا نم بلط

 كوكش ةّحص مدع ىلع ليلد فلأو نينمؤملا ريمأ ةمامإ ىلع ليلد فلأ ىلع يوتحي

 .(نيفلاخملا



 ًاليلد نيثالثو ةينامثو ًافلأ هباتك يف ركذ ةياهنلا يف ليلجلا ملاعلا اذه ًاعبط

 لقني نأ نودب و) هباتك لمكأ .ةّيلقنو ةّيلقع اهعيمج ِمالّتِلاع ّيلع مامإلا ةمصع ىلع

 لب طقف ليلد ٌّيفلأ ىلع يوتحي ال باتكلا اذه نأ ملعلا عم .(تاياوّرلا نم ًائيش

 ىلع ةّلدألا عيمج تءاجو .اضيأ ِمالّشلاع مامإلل ةمصعلا عوضوم ىتدعتي ال وه

 نكمي ال هنكل ةيلاعلا ةّيملعلا هتناكم هلو أدج مّيق باتكلا اذه نأ عمو .طقف ةمصعلا

 ضعبلاب هل طابترا ال امهعوضوم نإو انيديأ نيب يذلا باتكلا نع هب ةضاعتسالا

 .(سايق الو)رخآلا

 يأ نم لقني نأ عيطتسي ناك اذإ بهذم يأ نم صخش ّيأ ْنِإ :فاطملا ةياهن

 باتكلا اذه يف ترك يتلا تاياوّرلا عومجم نم ًادحاو ًاثلث قوثوم ردصم وأ باتك

 ىلع مالنا يلع نينمؤملا ريمأ ةياصوو ةفالخو ةيالو باب يف َةْنّسلا لهأ رداصم نمو

 لصحيس اهدنع ؛نيرخآلا ةفالخو ةيالوب ًاًصاخ هب يتأي يذلا ثلثلا اذه نوكي نأ

 هنيب فلؤملا هعطق ٌدهع اذهو فّلؤملا نم رالود نييالم ةسمخ اهغلبم ةزئاج ىلع

 كلذب مايقلا عيطتسي يذلا صخشلل ةزئاجلا يطعيو هب مزتليسو هناحبس هللا نيبو
 , "#0 اًديِهَس ساب ِقَكَو # كلذ ىلع دهاشلا وه هللاو

 ةئامسمخ نم رثكأ هيف مكيديأ لوانتم يف يذلا باتكلا اذه نأ دكؤن ىرخأ ةّرم

 ريمأ ةفالخو ةيالو ىلع ةحارصبو دّكؤت اهعيمج َةْنَّسلا لهأ رداصم نم ةياور

 ..يلع يلع نينمؤملا

 تاياورلا عيمج تسيل يه ركذلا ةفنآلا تاياورلا ددع نأ ركذلاب ريدجلا نم

 يف لاثملا ليبس ىلع .اهنم ةبختنم ةعومجم اهنكلو ةْنَّسلا لهأ بتك يف ةدوجوملا

 ريدغلا ثيدح ركذ تاّرم سمخو نيتئام نم رثكأ ركاسع نبال قشمد خيرات باتك
 نم لقأ تاياوّرلا نم ددعلا اذه نم بختنا فلؤملا ّنكل ةفلتخم ديناسأبو ةيالولاو

 .اهلقن فالتخا رابتعالا رظنب ذخأ نأ دعب ثيداحأ ةسمخ

 )١( :ةيآلا .ءاسنلا ةروس 8/.



 طقف ةيعيشلا رداصملاو بتكلا نم سيل عيطتسي هنأ رّوصتي نم لك لاح ّيأ ىلع

 اذه يف ةروكذملا تاياوّرلا عومجم نم ًاثلث عمجي نأ ردصم وأ باتك ّيأ نم امّنإو

 هنإف ملّشلام يلع نينمؤملا ريمأ سيلو نيرخآلا ةفالخو ةيالو نمضتت يتلاو ءباتكلا

 ةسمخ اهغلبم يتلا ةزئاجلا ىلع لصحيس يونعملا باوثلاو رجألا ىلإ ةفاضإلاب
 .رالود نييالم

 ىداداقآلا اضر دمحأ

 ”ةماقملا هت ليون

 ةرجهلل ١575١ ريدغلا ديع
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 نّيعي ملو ةينافلا ايندلا نع لحر هيل ّيبنلا نأب نودقتعي نيملسملا نم عمج

 هليحر دعب مهنيب أشنتس يتلا تافالتخالا لحل كلذكو ةيمالسإلا ةّمألا ةيادهل ًادحأ

 .نيملسملا ةدايقل كلذكو

 هليحر دعب امل ادحأ نّيعي مل مكِوإََل لوسّرلا نأ ةعومجملا هذه رظن ةهجو نمو

 يذلا مارتحالا ببسب وأ هدعب تافالتخا كانه نوكي نل فوس هنأو هتّمأب هتقث ببسب

 ةفيلخ نوكيل صاخشألا دحأ باختناب طق ركفي ْمل نيببسلا نيذه لجأل .مهل هّنكي

 مالكلا اذه ناك اذإو .مهتّيلوؤسم ىلع رمألا اذه ىقبأو هدعب نم هتمأل اًيصوو

 ةلعش داقيإ يف ببسلا نوكيس كيال مركألا لوسّرلا نإف نولوقي امك ًاحيحص
 .(هللا ذاعم) هتمأ يف فالتخالا

 يعارلا له :كلذ نودقتعي نيذّلا ةعومجملا هذه دارفأ ىلع ًالاؤس حرطن نحن

 ديري ناك اذإ هتّيلوؤسم تحت اذه منغلا عيطق نأو منغلا نم ًاددع كلمي يذلا

 نودب رطخلا نم تاجوم يف عيضي منغلا عيطق كرتيس لهف ءام لمعل ةعاس باهذلا

 سيل ناويحلا نأ عم .كلذ لعفي نل كش الب !؟هيلع ظفاحيو هماقم موقي رخآ عار

 هيلع ةظفاحملا بجي كلذ ىلإ ةفاضإلاب «ةطيسبلا ةيزيرغلا تاجايتحالا ضعب الإ هل

 وهف كلذ عمو منغلا عيطق هاجتا يعارلا ةيلوؤسمب رخآ ءيش نم سيلو هودع نم
 عسوتت نأ ررقملا نم ناك ةلماك ةّمأب فيكف .بهذيو هدحول هكرتي نأ عيطتسي ال



 ةفاضإلاب «ةيونعمو ةيّدام تاجايتحا نم اهل ام عيمج عم ةيضرألا ةركلا ءاحنأ لمشتل

 !؟مهنيب تافالخلا ران لعتشتل اذكه كرتّتأ يجراخلاو يلخادلا ٌردعلا دوجو ىلإ

 ةنتفلا ران داقيإل ًاببس نوكيس ءِقإَل لوسرلل فلخ نييعت مدع نأ دكؤملا نم

 نأ نود يقفل لوسّرلا فّلخَي نم نييعت دنع هّنأ امك ءاهفارحناو ةّمألا يف ةوادعلاو

 ةقفشلا هذه .اهنيب عزانتلاو فالتخالاو ةقرفلا ببسيس ًاضيأ اذه ةّمألا لبق نم عبَتُي

 هثعب يذلا كيال ّيبنلا صوصخب ةعومجملا هذه رظن ةهجو نم ةّمألا ىلع ةفأرلاو
 ىتحو يناثلاو لوألا ةفيلخلا نإ ثيح ىنعم الو ساسأ اهل سيل نيملاعلل ةمحر هللا

 .ّيصو وأ ّيلو نودب ةّمألا كرتت ال نأ بجي هنأ اومهفو اوكردأ ةيواعم لثم صخش

 نم ّيصولا وأ .ّيلولا نييعتب اهيلع نوقفشيو ةّمألا هذه لاوحأب نوركفي مهنأ اوتبثأو

 .كلذ يف مكوإأل هللا لوسر اوقبس مهّنأو مهدعب

 كرت اذاملف ًادّيج أرمأ ّيصو وأ ةفيلخ نييعت ناك اذإ ةقيقحلا يف

 ةنتفلا ريصاعأ اهباتنت مالسإلاب دهع ةثيدح ةّمأ (ةّنَّسلا لهأ ةديقعب) ميل هللا لوسر

 قئال ريغو بسانم ريغ ًالمع ةفيلخلا نييعت ناك اذإ ؟ةفيلخ اهل نّيعي ملو ةقرفلاو

 كلذكو ؟ةّمألا عم رواشتلا نودبو هدعب نم رمع فالختسا ىلإ ركب وبأ عراس اذاملف

 ةركف عرتخاو ةيمالسإلا ةّمألا ىلع تومي نأ لبق باطخلا نب رمع قفشأ اذامل

 له ؟باوصلا وهام .ةفيلخلا رايتخا قح مهل نيذلا ةتّسلا وأ ىروشلا باحصأ

 ؟ءكلزإل هللا لوسر نم ةيمالسإلا ةّمألا ىلع ًاصرح ّدشأ اناك يناثلاو لوألا ةفيلخلا

 نأل هل باوج ال هنأ عقاولا يفو باوج نودب ةديدم تاونسل ددرتي لاؤسلا اذه

 «ةلطابو اهل ةحص ال اهعيمج ةمهبملا ةجيتنلا هذه ىلإ انتلصوأ يتلا تايولوألا

 حيرص لكشب امنإو ىدس ةيمالسإلا ةّمألا كرتي ْمل مكِيإل هللا لوسر نأل ؟اذامل

 ولت اديحلاو هتافلخ ءايسمأ كتتذكو هئلوو هتيعو ةفالاسإلا ةمألل فّرع حضاوو

 ىلع نيدلا اذه دوجو نم ةظحل رخآ ىتحو دعب اودلوي ملو مهاّمس دقو ءرخآلا
 .هّنمأل هحضوأو هنّيِب اذه لكف ًاقرشم ًءاضو مهرون نوكيسو ضرألا هجو
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 مُكل ُتلَمكَأ َمْويلَا# :لوقي ةدئاملا ةروس نم ةثلاثلا ةيآلا يف ىلاعتو هناحبس هللا

 مويلا) ةميركلا ةيآلا نّيبت 4 نيو َملْسِإلأ مْكَل ُتيِضَرَو تمي َُلَعُتْمَمَأَو كيد
 مكيلع تممتأو ةيالولا ضرفب مكيلإ اهتلزنأ يتلا ةينيدلا فراعملا عيمج مكل تلمكأ

 نيدلا لمكأ اذإو ًايهلإ ًاريبدت اهريبدتو نيدلا رومأ ةرادإ لمشت يتلا ةيالولا يهو يتمعن

 .(ديحوتلا نيد وه يذلا مالسإلا مكل تيضر دقف ةيالولا ةمعن تّمتو هعيرشت يف

 نم ةيآلا هذه لوزن ببس نّيبت يتلا تاياوّرلا رظنلاب ذخألا نودب انه نحن

 مدع نّيبنو انيفلاخم ةديقع يف ءاج ام يفننسو نّيبنس امنإ ةيئسلاو ةيعيشلا رداصملا
 .نأشلا اذه يف مهمالك ةحص

 ةّمألا كرتو ايندلا نع لحر كقإََل هللا لوسر نأب نودقتعي نيذّلا ىلإ انه انلاؤس
 ةدايق دوجو له :دئاقو مامإو يلو نودب ةقرفلاو ةنتفلا ريصاعأ اهب فصعت ةيمالسإلا

 ؟ال مأ يمالسإلا نيدلا نم ءزج نيدلا اذهل ةمامإو

 رومألا نم وه ةدايق دوجو نأ يأ ءمعن نوكيس انه باوجلا نأ دكؤملا نم
 ةلأسم نأ امبو ةلاحلا كلت يف «ةدايقلاو ةمامإلا ةلأسم اهّمهأ ربتعت لب نيدلل ةّمهملا

 هناحبس هللا نأ رابتعالا نيعب ذخأن نأ بجيف نيدلا لئاسم مهأ نم ةّمآلا ةدايق

 نيدلا مكل انلمكأ نحن :لاق (لامكإلا ةيآ) ًاقباس اهانركذ يتلا ةيآلا يف ىلاعتو

 ًاضيأ هنييعت مت ةفالخلاو ةمامإلا راسم نأو تنّيع دق ةمامإلا ةلأسم نأ ينعي اذهو

 ةمامإلاو ةفالخلا نييعت ةلأسم نأ نونظي نيذّلا ضعبلا ةديقع سكع ىلع طبضلاب

 .ةيمالسإلا ةّمألا ةيلوؤسمب يه

 هللا نإف اهيف تبي ملو ةلمهم تيقب نيدلا لئاسم نم ةلأسم تناك اذإ كش الب

 اذهو * كَنيِد كَل ُتلَمْكَأ َمْوَيلأ# ةروكذملا ةيآلا يف لوقي ال ىلاعتو هناحبس

 متاخو هللا لوسر نأ وهو «ةيمالسإلا قرفلا ءاملع عيمج ىلع ىفخي ال رمألا

 تابوعصلا ّلك دوجو عم .هتلاسر نم ةريصقلا ةرتفلا لالخ هيأ نِّيبنلا

 ىلإ ةفاضإلاب نيدلا ماكحأ عيمج نّيبي نأ عطتسي مل ةليوطلا بورحلاو تالمحلاو
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 ملو يموي لكشب ةّمألا ىلع أرطت يتلا ةثدحتسملاو ةديدجلا اياضقلا دوجو كلذ

 .قباسلا يف باوج اهل نكي

 يّطغي نأ عيطتسي (لجو ٌزع) هللا لبق نم مامإ فيرعتو نييعت نأ يعيبطلا نم اذل

 مامإلا اذه لثم دوجو نإو نيدلا لمكيو ةمألل ةّيلمعلاو ةّيملعلا تاجايتحالا عيمج

 .تلح دق ةدقعملا لكاشملا عيمجو تنّيب دق نيدلا ماكحأ عيمج نأ ينعي

 نيدلا لامكإ ْنأ ةروكذملا ةيآلا ىف ركذ ىلاعتو هناحبس هللا نأ امب لاح ّيأ ىلع

 ةمامإلا ةلأسم اهنمض نم ىتلاو نيدلا اياوز لك لمكأ دق هناحبس هنأ ىلع ليلد

 يف اهل ةقالع ال ةّمألا نأو مهل هحضوأو كلذ نّيب هكون هللا لوسر نأو ةفالخلاو

 ؟هباختناو ةفيلخلا نييعت

 ةمامإلا ربتعاو ميركلا نآرقلا نم ةريثك تايآ يف حضوأ ىلاعتو هناحبس هللا

 ءاشي نم اهل راتخي يذلا وهف ىلاعت هللا ديب اهرمأ نأو لعَجلا دي اهلانت ال ةّوبنلاك

 .ةيلاتلا تايآلا نم رهظي امك هدابعل

 رس ه> سل

 لزني نم ىلع ملعأ هللا اهنم دوصقملا 204 ٌةَتَلاَسسر ْلَصِبب ُتيَح دلما »

 ..كز|4 هللا لوسر ىلع يحولا لوزن ىلع لهج وبأ ضرتعا ام دعب يحولا

 ثيح هللا ةمعن اورّكذت 74 هنأ مكيف َلَمَج د مُكَيلَ هلل َةَمَمِيأوركْذأ »
 .ءايبنأ نم مكنم لعج ام ِةَمأ يف لعجي ملو ءايبنألاب مكرعأو مكاده

 المج البو بوُقَميَو َقَحْسإ مهل انبَمَو هنأ نود نم َنوُدبعَي اَمَو ْمُهرَتعأ املك )
 ماشلا ىلإ رجاهو نودبعي امو ( ِمالّنِلاَع ميهاربإ ّيبنلا) مهكرتو مهقراف املف "74 انين
 .ًايبن امهنم الك هللا لعجو ِالَيِلَط بوقعيو قاحسإ هللا هقزرو مهقراف نّمع هللا هضّوع

 مي

 )١( :ةيآلا .ماعنألا ةروس ١75.

 )"( :ةيألا :ةدئاملا ةروس ٠١.

 8 :ةيآلا «ميرم ةروس )0(



 .هبلص نم َّيبن هدعب امهنم ّيبن لك يأ "74 ٌبْنكْلاو هولا هيي ىف انْلَمَجَو »
 7 5 يي ص ديك هس هل هم سس هه
 يف ةفالخلل كانبختتا اَنِإ دواد اي يأ "”#* ضرألا يف َةَفِيِلَخ َكَنَلَعَح اًنِإ دودي

 .سانلا وا ريبدتو نيدلا ةماقإل ضرألا

 رل حاس رك ل ا ل وخلا سحر
 نودهيو مهب ىدتقُي ةمئأ مهانلعج يأ "74 اَنِرْمْأِب تودهي ةّمِيأ مهتتلعجو 9 ١٠

 .قحلا ىلإ سانلا
 5 ع 1 ِِع و 1 م4

 ديب تناك ام دعب اهل نيثراولا مهلعجنو نيعبات اوناك ام دعب نيعوبتم نونوكيف

 ِع - ل ِع 5 5 ** راك م + سوط

 هلهأ نم اريزو هل لعجي نأ هّبر لأسي مالا ىسوم "4 ىلهأ ْنَماريزو يل لعجأو )

 .نوراه هوخأ وهو الأ هل ًادّيؤم نوكيو ةلاسّرلا رمأ ىف هكراشي

 1 ع ع #0 4 2 2م . ل 8

 يل ةّجح نوكيل ةفيلخ ضرألا يف قلاخ يأ "4 ٌةَفيِلَخ ٍضْرَألَا ىف ٌُلِعاَج ِفِإ 9
 .يقلخ ىلع ضرألا يف

 12 ضرس 2 سل ها د هود ركب ا سس رسام 7
 نمو َلاَق اًماَمِإ ساَّنلِل َكْلِعاَج نإ َلاَ َنْهَمَتأَف تنملكي هير رعوربإ كَ ذإو»

 ةلثمأ لكش ىلع تركذ ىتلا تايآلا نم "”# نيِملظلا ىَدَهَع لاَياَل َلاَم قَيِرَد

 .يهلإ نوناق ىلإ جاتحت ةلاسّرلاو ةوبنلا نأ حضاو لكشب اهنم مهفن نأ عيطتسن

 لبق نم يهلإ نوناق رودص ىلإ جاتحت ءايبنألا نع ةباينلاو ةفالخلاو ةمامإلا كلذك

 ىكل ساّنلا نم دحأ فالختسا ىلع ةّمألا تعمتجا اذإ كلذل ًاضيأ هناحبس هللا

 .؟ا/ :ةيآلا ,تويكنعلا ةروس )١(

 .71 :ةيألا .(.ص ةروس 69

 .ال7 :ةيآلا ءءايبنألا ةروس (')

 .ا/ :ةيآلا ,صصقلا ةروس (غ)

 0". :ةيألا هط ةروس ))

 6 :ةيألا .ةرقبلا ةروس 3
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 «كلذ هللا دري ْمل اذإ ةفالخلا بصنم ىلإ لصي ال هنإف ةفيلخك هناحبس هلا هبختني

 هل سيل ام معزتو ببس نودب بصنملا اذه دحأ يأ ىعَذا اذإ هنأ ىلإ ةفاضإلاب

 ههج نم .ةيهلإلا ةمحّرلا نع دعبُيو ةنعللاب ىلتبيسو بذكلا هللا ىلع ىرتفا دقف

 تعمتجا اذإف هدنع نم هدّيأو ةمامإلاو ةفالخلل ًادحأ هناحبس هللا بختنا اذإ ىرخأ

 ةفيلخو ّيصوو مامإك هب اوفرتعي ملو هذض تفقوو رمألا كلذ سكع ىلع ةّمألا

 مدع نإو ءيهلإلا باذعلاو ةنعللا نولانيسو هللا ىلع اوبذك نيذلا نم نونوكيسف

 ةقباسلا روطسلا ةعجارم دنع ةدحاو ةّرذ هللا دنع هماقم نم للقي مل هب مهفارتعا

 :ةيلاتلا ةجيتنلل لصن ةقدب اهتعلاطمو

 اهنمض نم ىتلا نيدلا تاجايتحا لك كلذكو هنيد لمكأ هلالج لج هللا نأ :الوأ
 ..ةفالخلاو ةمامإلا ةلأسم

 مالا نآو هلق يس راسو ىفلا حاب ةقالخلاو ةداقؤلا بصنع يع شلا :انان
 رص > م

 ع 7 7

 .#7 ةريخلا مغ تاكحام #9 بصنملا اذه نييعتب اهل هقالع ال ةيمالسإلا

 نيعبسلاو ةدحاولا ةيآلا ىف ىلاعتو هناحبس هللا نأ اهتشقانم بجي انه ةطقن رخآ
 5 5 5 ع و 7 -2 مو © رت جام مول 7 0

 ةمايقلا موي يف يأ * مهيَمِإِب سان لك وعدن مو 0 :لوقي ءارسإلا هروس نم

 يف هب نوّمتأي اوناك نمب قاحتلالا نيرخآلاو نيلوألا نم سانلا عيمج نم بلطي

 .لطاب مامإ وأ قح مامإ ناك ءاوس ايندلا ةايحلا
 2 صر

 روق لحلو رذنم تنأ امَّنِإ 9# :لوقي دعرلا ةروس نم ةعباسلا ةيآلا يف ًاضيأو كاس ب "1 7 - 5 5 8 ِء

 لكلو كّبر ةلاسر غيلبت الإ كيلع سيل هنإف مهلثم رشب هللا لوسر اي كّنأ امب «ٍداَه

 مههجويو مهدشري دئاقو مامإ ىلإ جاتحت سانلا نم ةعومجم يأ ةقيقحلا يف

 اذه ىبتجي نأ بجي ةقباسلا تايآلا ىف ءاج امل ًارظنو هللا ىلإ ةيادهلا قيرط وحن

 . 6 :ةيألا ,صصقلا ةروس 6
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 ةروس نم ةئلاثلا ةيآلا بسحو «ةمامإلا بصنم نييعتب هللا لبق نم دئاقلاو مامإلا

 نأب لودقتعي نيِذْلا ءالؤه ةجيتنلا يف حبصي اذل الماك حبصأ خرحيدلا نإف ةدئاملا

 هللا ىلع اورتفا دق هدعب نم ةمامإلاو ةدايقلا :ييعت نود ايندلا نع لحر هللا لوسر

 تكرإ ْلُق > .274 نيب اًمقاءوب كو بكل هدأ َلَع َنورتْمي في ظنا # هتايآ اوبّذكو
 200 َمَطاَمْنَأ ترُاحَسْلَو » 4*2 تروُجلْفب ال َبدَكْلا هللا َلَع تورتْفَي نبل
 , #27 تر 7 وراقي أواك اع َةَمكيقْلا موب َناَحَسْلَو 17 يات

 هركذت يذلا دئاقلاو مامإلا اذه :هسفن حرطي لاؤس انه ةمدقملا هذه ركذ دعب

 هناحبس هللا نإ :لوقن كلذ باوج يف ؟نوكي نم هبجتناو هراتخا هللا نأب تايآلا

 وسو هع مكانٍ : :لوقي ةدئاملا هروس نم نيسمخلاو ' ةسماخلا ةيآلا يف

 سس رخل م 2 ا د عسل يك ه رم

 مكب ىلوألا يأ 4 َنوُعكَر مهو َهْوكَرلا َنونوُيَو ةؤلَّصلا توميقي نذل أونما َنِذَّلَأو
 مهئادأ ءانثأ ةاكّرلا نوطعي نيذّلا نونمؤملا مث : هلوسر مث هللا وه مكرومأ يلوتملاو

 ناكو دجسملا يف لئاس لأس نيح ةّصاخ يلع مامإلا يف تلزن ةيآ يهو .ةالّصلا

 ىلعو ءاهنم همتاخ ذخأف هرصنخب هيلا أموأف عكار وهو يلصي ِهالئلاَع ّيلع مامإلا

 ىلاعتو هناحبس هللا نأ املثم زيزعلا ءىراقلا اهّيأ كعم انمالك عباتن ساسألا اذه

 لكشب ميركلا نآرقلا يف اهريغو ةاكرلاو جحلاو موصلاو ةالّصلا ماكحأ حضوأو

 يف ءاج امل ةفاضإ مقيد هللا لوسر نأ ىرن نحننف ةّيرشبلا عيمجل يلكو لماش
 مازتلالا ةيفيكو مايصلا ماكحأ يه امو ةالّصلا ءادأ ةيفيك الثم مهل نيبي ميركلا نآرقلا

 .نآرقلا يف ةيالولاو ةمامإلل لماشلاو يلكلا مكحلا ركذ ةاكّزلا ءادأ ةيفيك كلذك هب

 وه يذلاو مكِوِإََل ميركلا لوسّرلاب تطينأ ةمهم يهف سانلل هنييبتو هحيضوت امأ

 رشع انثا كانه نوكيس هنأ ركذ ثيح ةريثك تاياورو ثيداحأ يف كلذ حضوأ هرودب

 .شيرق نم مهلكو هدعب نم ةفيلخ

 6 :ةيآلا ,ءاسنلا ةروس 6

 .8 :ةيآلا «,سنوي ةروس 6

 ١7. :ةيآلا ,توبكنعلا ةروس (؟)
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 لهأ رداصمو بتك يف ةدوجوم تاياورو ثيداحأ لقنن باتكلا اذه يف نحنو

 ةمئألا ةمامإ كلذكو ِمالَتِلاع يلع نينموملا ريمأ ةفالخو ةمامإ صوصخب ةْنَّسلا

 ثيداحألا يف ةمألل ةفيلخلاو مامإلا بيصنت ةيفيك يف ثحبنسو ْلّيلَط رشع ينثالا

 .ةّيوبنلا

 اهتابثإ ةيفيكو ةلماك ةقدب اهلقننس يتلا ثيداحألا ةعلاطمو ةءارق وجرأ اذل

 رظنب ذخألا دعب اهنع تلقن يتلا رداصملا كلذكو ةفالخلاو ةمامإلا عوضومل

 .اومكحا مث لقعلا ءادنو هناحبس هللا رابتعالا

 ل



 يراخبلا حيحص

 يراخبلا ليعامسإ نبدمحم رثأ
 ةرحهلل 501 ةئس ىفوتملا

 ؟©”ىسوم نم نوراه ةلزنمب ينم نوكت نأ ىضرت امأ :ّيلعل كين ّيبنلا لاق ١-١1-

 س

 :لّمأت

 ًاضيأ تلقُن اريثك اهيلع نوٌّرمتس يتلاو ةلزنملا ثيدحب فرعُت يتلا ةياورلا هذه

 نسا لهأ رداصم نم ريثك يف

 ةدكؤملا ِمالَتِلاَع يلع ةفالخو ةيالو ىلع لدي ثيدحلا اذه ىوتحم نأ تابثإ امأ

 :يتأيس ام ةعباتم زيزعلا ءىراقلا نم وجرنف

 ١ ثيدح ,4 ناب ءكإنل يبنلا باحصأ لئاضف باتك :ءىراخيلا ١٠5/ا؟.
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 هلزنملا ثيدح ليلد

 دارأ امدنع مكوإل هللا لوسر نأ مهفُي ةدّكؤملاو ةربتعملا رداصملا عّبتت دعب

 نيب نم ِمالَّتِلا ّيلع نينمؤملاريمأل ىصوأ كوبت ةوزغ ضوخيل ةنيدملا نم جورخلا
 امدنعو «ةنيدملا نع هبايغ لالخ يف هّيصوو هتفيلخ نوكيل ةنيدملا يف هباحصأ

 هباجأ هنوقفاري نم عم ةوزغلا يف هتقفارم مدع ببس نع مالا يلع هنم رسفتسا

 ؟(ىسوم نم نوراه ةلزنمب ينم نوكت نأ ىضرت امأ) :هكئإَل هللا لوسر

 ,ٌكلزإ4 هللا لوسرو ةوزغلا هذه يف لاتق وأ ههجاوم يأ لصحي ْمل ِهّنِإ عقاولا يف

 لاقو هبايغ ءانثأ ةنيدملا يف هّيصوو هتفيلخ نوكيل ِهلَتِلاَع بلاط يبأ نب ًاّيلع بّضن
 تركذ ةَنَّسلا لهأ تاياور ضعب يف هنأ ًاضيأ ىفخي ال اممو «مّيقلا ثيدحلا كلذ هيف

 تنأو الإ بهذأ نأ يل يغبني ال هنإ يبنب تسل كّنأ الإ) ثيدحلل ةلمكت ةرابعلا هذه

 نوراهل تناك يتلا تاطلسلاو اهسفن بصانملا كل يلع اي كلذب دصقي '”(يتفيلخ

 يّبصوو يريزو تنأ نوكت ىّتح لحرأ نل هّنأ ملعاو ةّوبنلا الإ ىسومل ةبسنلاب

 ةناكم لثم ةناكم هل لوسآرلا ةايح لالخ يف ناك يذلا صخشلا لهف ءيتفيلخو

 اذه لثم نوكي الأ هّيصوو هتفيلخو هريزو يأ هتايح لالخ يف ىسومل ةبسنلاب نوراه

 ؟ةفالخلا بصنمب نيرخآلا نم قحأ صخشلا

 ةبسنلاب ةلزنم نم نوراهل ناك ام مهفن هتايآ يف ققدنو ميركلا نآرقلا عجارن امدنع

 :يهو الأ اهب عتمتي ناك يتلا ةريثكلا تاصاصتخالاو بصانملاو ماَّتِلاَع ىسومل

 )١( ص ء١١ ج لاّمعلا زنك  .1١05ثيدح 779171١.

 ا



 رس ن2

 هاخأ لعجي نأ هللا نم ىسوم بلطي #27 ىلهأ ْنّم ايزو يل لعَجأَو # ةرازولا :لوألا

 .هل اريزو نوراه

 د هوس ادم سور عل سس رج يحس يع تل لس لا
 دعب "#8 ٍنيِبَم ٍناطلسو انّيني د نورلههاخأو .لوموم انلسرأ مث # ةوخألا : يناثلا

 .ةحضاو نيهاربو تازجعمب نوراه هاخأو ىسوم انلسرأ كلذ

 ىسوم بلط "74 ىبوق ىف نفلخأ تورده هَل سوم َلاَقَو # ةفالخلا :ثلاثلا ب طع م

 .هموق يف هتفيلخ نوكي نأ ةاجانملل لبجلل هجورخ دنع نوراه هيخأ نم

 ٠ : 5 ع 5 ** هر ام د ته موك 95 5006

 يذلا نوراه يخأ يهلإ 4 ىخأ َنوُره (20) لهأ نم ايزو يف لعجأو #7 ةبارقلا :عبارلا

 .يل اريزو هلعجا يتلئاع نم وه

 ىبنلل ةبسنلاب نوراه تاصاصتخاو تاماقم ةعبرألا بصانملا هذه

 ةوبنلا يهو ةسماخ ةناكمو ةلزنم نوراهل ناك ءاج امل ةفاضإ ّنكل .ماّتِللع ىسوم

 .4 ايي نوره هاخأ انيمحر نم.هل انبهوو# :ميركلا نآرقلا لوقي نأشلا اذه يفو

 يأ ةلزنملا ثيدح ةياور بناج ىلإ اهعضوو تايآلا هذه ضارعتسا دنع

 لكشب ةياورلا تناك اذإ صوصخلاب كلذ انثحبو ةيادبلا يف هانركذ يذلا ثيدحلا

 ريمأ نأ ىلع لصحن ةْئَّسلا لهأ نم ةقوثوملا رداصملا ىلإ عوجرلا دعبو لماك

 اذه لقنُي رثكأ طّسبم لكشب اهركذنس ىتلاو ىرخألا َةّنَّسلا لهأ رداصم يف

 كْنَأ الإ ىسوم نم نوراه ةلزنمب ىنم نوكت نأ ىضرت امأ) ةروصلا هذهب ثيدحلا

 9 :ةيآلا .هط ةروس 60

 ١. 57 :ةيآلا ءفارعألا ةروس (؟)

 159-7١. :ناتيآلا .هط ةروس (؛غ)

 607 :ةيآلا «ميرم ةروس 0 )0(
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 ةباثمب يّنم نوكت نأ بحتو ديرت الأ ّيلع اي (يدعب يبن ال هنأ الإ وأ يبنب تسل

 كل نوكت نوراهل تناك يتلا تاطلسلاو بصانملا لماكو ِمالَّشِلاَع ىسوم نم نوراه

 ؟يدعب يبن الو ةّوبنلا متخت يب هنأل كلذو ةؤبنلا ادع

 بصنملا وهو ةّوبنلا وهو ًادحاو ًءانثتسا ركذ كتل هللا لوسر ةقيقحلا يف

 تاطلسلاو بصانملا ةيقب ىلإ ةفاضإ هب عتمتي ناكو ماّتِيلَع نوراهل سماخلا

 .ىرخألا

 ..لثلاع نينمؤملاريمأل تتبثأ دقف نوراهل تاطلسلاو ىرخألا تاماقملا ةيقب امأ

 نأ وهو ًاضيأ ةياورلا يف ركذ ءانثتسالا ببس نأ ىلإ انه رظنلا تفلن

 ةيوامسلا تالاسرلا ةلسلس تمتخ هبو لسرلاو نيّيبنلا متاخ وه كول هللا لوسر

 ماّثلام ًايلع نينمؤملا ريمأ نإف اذكه رمألا نكي مل اذإو رشبلل هناحبس هللا اهثعب يتلا

 ةلزنملا ثيدح يف ّيلجو حضاو رمألا اذهو ًاضيأ ةّوبنلا ةناكم ىلع لصحيس ناك

 بصانملا هذه تبثت يتلا ةياورلا هذه نع رظنلا ضغب - كلذ ىلإ فيضنو
 نبت ًاضيأ ىرخأ تاياور كانه نأ - ِهالَتلاع ّيلع نينمؤملا ريمأل عبرألا تاطلسلاو

 .لصفم لكشبو ماّشِلاء ّيلع نينمؤملا ريمأل تاصاصتخالاو بصانملا هذه

 رداصملا يف ءاج دقف ِمالَنِلا يلع نينمؤملا ريمأ ةبارق بصنم ٌصخي ام امأ

 ةملس يبأ نب رمع نع) :يذمرتلا ننس اهنمض نم يتلاو ةنّسلا لهأل ةربتعملا

 هللا ديرب اَمَنِإ كيال ىبنلا ىلع ةيآلا هذه تلزن :لاق كل ّيبنلا بيبر

 اعدف ةملس ّمأ تيب يف ."”4 اري هظت ةرَهطبو تيبلا ّلْهَأَس حلا مكحنع َبِهْذيل
 ءاسكب هللجف هرهظ فلخ يلعو ءاسكب مهلّذجف ًانيسحو ًانسحو ةمطاف ءِيإل ّيبنلا

 ."”(ًاريهطت مهّرهطو سجّرلا مهنع بهذأف يتيب لهأ ءالؤه مهّللا :لاق مث

 رداصملا ءامسأ لقننس هللا ءاش نإ 77/57 ثيدح ,؟”7 باب ءبقانملا باتك «يذمرتلا ننس (؟)

 .ثيدحلا اذه تلقن ىتلا ةريثكلا
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 بلط كفإل ّيبنلا ىلع ريهطتلا ةيآ تلزن امدنع ةملس يبأ نب رمع لوقي

 ءاسك تحت مهعمجو ليلا اًيلعو نيسحلاو نسحلاو ةمطاف هيإل هللا لوسر

 بونذلا تاروذاقو يصاعملا ساجرأ مهنع عفدا يتيب لهأ مه ءالؤه مهللا :لاقو

 .مهبولق رهطو مهمصعاو

 لهأ نم ماَّشِالَع بلاط يبأ نب يلع مامإلا نأ ّيلج لكشب رهظي ةياورلا هذه نم

 هس تيصتخخلا هلاؤاك نأ« سول ةيبلاب وراه ناك انيلكمر اإل ودل كنب

 .هلهأ نم ناك ثيح

 كيإخل لوسّرلا عم هلثلاء ّيلع نينمؤملا ريمأ ةّوخأ ةناكمو بصنم صوصخب امأ
 ثيح امهنيب ةّوخألا دّكؤت ةْنّسلا لهأ بتك يف تلقن ةريثك تاياورو ثيداحأ كانهف

 ةياورلا ركذن لاثملا ليبس ىلع «ةنيدملا يف مالت يلع نيبو هنيب لوسّرلا ىخأ

 :ةيلاتلا

 عمدت ّيلع ءاجف هباحصأ نيب هكِيِإَل هللا لوسر ىخآ) :لاق رمع نبا نع

 هل لاقف ؟دحأ نيبو ينيب خاؤُم ملو كباحصأ نيب تيخآ هللا لوسر اي :لاقف هانيع

 ا ."2(ةرخآلاو ايندلا يف يخأ تنأ :مكإل هللا لوسر

 هباحصأ نيب ةوخألا دقع ىرجأ ِهكِيِإل مركألا لوسّرلا) :رمع نبا لوقي

 :لاقف نزحلا نم هينيع يف عمدلا عّمجت دق ناكو مناع يلع رضحف ةنيدملا يف

 هباجأف يدحو انأ ينتكرتو كباحصأ نيب ةؤخألا دقع تيرجأ هللا لوسر اي

 .(ةرخآلاو ايندلا يف يخأ تنأ ّيلع اي :مكقإل هللا لوسر

 )١( باب ؛بقانملا باتك ءيذمرتلا ننس  .7١ص .بلاطلا ةيافك 4915 ص .,ا/75 ثيدح /١1؛
 كيدح 75ص .ىلزاغملا نيا بقاثم 7594 ه:ةيدح 6-1 نض»:أ# ح :لاقعلا زنك +

 نه دمعلاو #1 نمل تست نار ةحام نتا نكمسالالا7 صياح ةةوملا عيباتت
 ىلع ناك رداصملا هذه ركذ ًاعبط .ةفلتخم تاملكب ثيدحلا اذه لقنت يتلا رداصملا اهنمض
 .لاثملا ليبس

 افلا



 كلذ نيبنس باتكلا اذه يف انه نحنف ةفالخلاو ةرازولا بصنم ٌصخي ام امأ

 ثيداحأ كانه ةلزنملا ثيدح ادع :لوقنو ةّئّسلا لهأ قرط نم ةيملعلا ةّلدألاب

 ذخ كلذ نم ؛ةحضاوو ةّيلج ةروصب نأشلا اذه دّيؤتو نّيبت انيتأتس ةريثك تاياورو

 ءكيإ4ل هللا لوسر لاق :لاق بلاط يبأ نب ّىلع نع) :لاثملا ليبس ىلع ةياورلا هذه

 موقلا مجحأف :لاق ؟مكيف يتفيلخو ّيبصوو يخأ نوكي نأ ىلع ينرزاؤي مكيأف

 اذه نإ :لاق مث يتبقرب ذخأف هيلع كريزو نوكأ هللا ّيبن اي انأ :تلقو ًاعيمج اهنع

 ."(اوعيطأو هل اوعمساف مكيف يتفيلخو يّبصوو يخأ

 يندعاسيو يندناسي مكنم نم : كيف هللا لوسر لاق) :لاق مانع يلع مامإلا نع

 ؟مكنيب يتفيلخو ّيصوو يخأ نوكي نأ لباقم يريزو نوكي نأ لبقيو رمألا اذه يف

 كدناسأ انأ هللا لوسر اي :تلقف هوبيجي ملو عيمجلا تكس :ماّنِلع ّيلع مامإلا لاق

 هللا لوسر ذخأ كلذ دنع .كّيصوو كريزو نوكأو ةلاسّرلا غيلبت رمأ يف كدعاسأو

 .(هوعيطأو همالك اوعمساف مكيف يتفيلخو ّيبصوو يخأ ًاّيلع اذه نإ :لاقو هديب

 بسح نكلو ِماَّتِلاَع ىسوم لبق ايندلا قراف نوراه نأ حيحص :لوقنل اذه انركذ
 هّيصوو ىسوم ةفيلخ نوراه ناك ىسوم بايغ تقو يف ميركلا نآرقلا يف ءاج ام
 .هموق يف

 نأ نّيِب ةلزنملا ثيدح لالخ نم هللا لوسر نأ ظحالن تافصاوملا هذه ركذ عم

 ًاضيأ ملَِّاع نينمؤملا ريمأل تناك نوراهل تناك يتلا تاطلسلاو بصانملا عيمج

 نوراه نأ هيف كشال اممو «طقف هنع بصانملا ةيقب نم ةّوبنلا بصنم ىنثتساو

 بصنمو ىسوم لبق ايندلا قراف طقف ببسلا اذهلو ماَّتِللع ىسومل ةفيلخ ناك

 ىف ؛توإخل هلل هللا لوسر نأ جتنتسن اذهل ءأدبأ نوراه ريغل لصي مل ىسوم ةفالخ

 ةرال ولا ةنفذاخلا تيضنم قاع ضياللا ةمدقملا باك ناك ةلرتملا تيدحلاورتكذ

 )١( ص .؟ ج يربطلا خيرات 7١7.
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 نينمؤملا ريمأف .هموق يف ىسوم ةفيلخ ناك نوراه نأ امك هّلك كلذ نم جتنتسن

 وأ ايندلل لوسّرلا ةقرافم دعب ناكأ ًءاوس هموق يف هللا لوسر ةفيلخ ًاضيأ مالا ّىلع

 .برحلل هجورخل هموق نع هبايغ ببسب لوسّرلا ةايح نمز يف

 ًاريمأ رشع انثا نوكي :لوقي هكتإدل ّىبنلا تعمس :لاق ةرمس نب رباج نع -7-

 ."”شيرق نم مهلك :لاق هْنِإ يبأ لاقف اهعمسأ مل ًةملك لاقف

 سس

 :لمأ

 .هنوديؤيو هلثم مه نيذلا عيمج نمو يراخبلا نم رسفتسي روطسلا هذه فّلؤم
 نيذلاو ةفيلخ رشع انثالا مه نم ىرخأ تاياور بسح وأ ءأريمأ رشع انثالا مه نم

 ؟نونوكي نمو ؟شيرق نم مهعيمج

 اوعاطتساو تاوامسلا راطقأ يف اوذفن اذإ مهنأ ةقث ىلع نك زيزعلا ئراقلا اهيأ

 رشع ينثا ىلع اورثعي مل ًاضعب مهضعب دنسأو دعاسو دّيأو ءاهتاقبط اوللختي نأ
 .اضيأ شيرق نم مهعيمج نيذّلاو رشع ينثالا ةعيّشلا ةمئأ ادع ًامامإو ةفيلخو ًاريمأ

 اولصو نيذلا نورخآلا ةعستلا يتأي نيأ نم ةثالثلا مهئافلخ دعب نوفرعي ال مهنإ

 ىلإ ًاضيأ ِملّتِلاء ًاّيلع مامإلا اوبستحا اذإو .شيرق نم مهعيمجو ةفالخلا ّيسركل
 يكل (هلَنِللَع يلع مامإلا ىلإ ةفاضإلاب ةثالثلا مهئافلخ يأ) ةعبرألا ءافلخلا بناج

 نم له .ددعلا اذه نوّملي نيأ نم نوردي ال مهف .ةفيلخ رشع ينثا ددعلا حبصي

 الو ددعلا لقي ال ىّتح نوراتخي مهنم أيأو ءسابعلا ينب ءافلخ نم وأ ةيمأ ينب ءافلخ

 .رشع ينثالا نع ديزي

 ّنكلو ًاريمأ رشع ينثالا ءامسأ مهرداصم ضعب يف ركذ هنأ كلذ ىلإ فيضن
 يف أفطأو ٌقحلا قيرط عابتاب مهل حمسي مل زّيحتلاو ىمعألا بّصعتلاف فسألا عم

 .ةيهلإلا ةيادهلا ةلعش مهبولق

 )١( ص ءالا" 7<" ثيدح ,57 باب .ماكحألا باتك ءيراخبلا حيحص ١7750.

 اع



 باتكو ةدوملا عيباني باتك «ليزنتلا دهاوش باتك «نيطمسلا دئارف باتك ىف
 نم ةدحاو ركذن نحنو ًامامإ رشع ينثالا ءامسأ ركذت تاياور .«"”صاوخلا ةركذت

 :لاثملا ليبس ىلع تاياوّرلا هذه

 دعبو نيسحلاو نسحلا هدعبو بلاط يبأ نب ّىلع ّىّبصو نإ :ءكقإل ّيبنلا لاق

 دعب :لوقيو ميِيإل مركألا ّيبنلا فيضي مث ءنيسحلا دلو نم ةمئأ ةعست نيسحلا

 رفعج هدلول مث دّمحم هدلول كلذ دعب يلع هدلو ىلإ هدعب نم رمألا نوكي نيسحلا
 يفو نسحلا هدلول مث يلع هدلول مث دّمحم هدلول مث يلع هدلول مث ىسوم هدلول مث
 ..امامإ رشع ينثا نونوكي ثيح يدهملا دّمحم هدلول رمألا لصي ةياهنلا

 .انتديقعو انبهذم تابثإل طاحأ ام ددعب هيلع ينثنو هناحبس هللا ركشن نحن
 اهب مهججاحنل انئادعأو انيفلاخم رداصم يف ءاج امب ذخأنو ديفتسن نأ عيطتسن

 ةدسافلا.مهدئاقع تبثي ليلد يأو ةّجح يأ مهيدل سيل انيفلاخم ّنكلو ءانتلدأ تبثن

 ميسر يسرح

 و 8

 .74 َندِقْمَي ال زهر لب هني دَمَحْلا لك »

 ,ليزنتلا دهاوش ؛١٠١٠ صو 5455و 50507 ثيدح ,775 ص .5”5 ثيدح ” ج ءنيطمسلا دئارف )١(

 . ١7 :ةبآلا ,توبكنعلا ةروس 66
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 ملسم حيحص

 يروباشينلا جاجح نب ملسم رثأ
 ةرجهلل 11١ ةنس ىفوتملا

 ّيبن ال هنأ الإ ىسوم نم نوراه ةلزنمب ينم تنأ :ّىلعل ماكي هللا لوسر لاق -1-*

 ..'7ىدعب

 ملّتالع ّيلع مامإلل ناك «ةلزنملا ثيدحب ةفورعملا ةياورلا هذه ًاقباس انّيب امكو
 ءطقف ةّوبنلا بصنم اهنم ىنثتساو نوراهل تناك يتلا تاطلسلاو بصانملا عيمج

 زو هيلع نحتلا كحيتل كيلا ىانلاو ةفالعتلا يضم تسانسلا هله قفا نمو
 ةعبرأ اهل ركذو ىرخألا ولت ةدحاو تاّرم عبرأ هباتك يف ةياورلا هذهب ءاج ًاملسم
 .ديناسأ

 دوسأ رعش نم لّحرم طرم هيلعو ةادغ ءكيإل ّيبنلا جرخ :ةشئاع تلاق -1-4

 ةمطاف تءاج مث هعم لخدف نيسحلا ءاج مث هلخدأف ّيلع نب نسحلا ءاجف

 َسحرلا مُكحنء بهذي هلأ ُدبِرباَمَتِإ# :لاق مث هلخدأف ّيلع ءاج مث اهلخدأف

 0 4 اري هت ير طبو تيبلأ لهأ

 :لمأت

 نيذّلا مه ءاسكلا تحت اوناك نيذْلا صاخشألاف ةياورلا نم حضاو وه امك

 )١( ص .؟٠5 5 ثيدح :5 باب :ةباحّصلا لئتاضف باتك ,ملسم حيحص 8١ ٠١.

 .77 :ةيآلا ءبازحألا ةروس (؟)
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 يأ نم ةيلاخلا ةقلطملا ةراهطلا سابل مهسبلأو مهسوفن ريهطتب ىلاعت هللا مهمركأ

 اذهو أطخلاو للزلا عاونأ نم عون يأ نم مهمصعو ءيصاعملا ساجرأ نم نول

 .ىلاعتو هناحبس هللا بنج يف ةيصعم وأ بنذ يأ اوبكتري نلو مل مهْنأ ينعي
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 ريهطتلا ةيآو ءاسكلا ثيدح ىلع ةلدألا

1 

 يف ًادبأ لجو رع هللا رمأ اوفلاخي ملو اوئطخي ْمل مهْنَأ جتتتسن ةجيتنلا يف اذل

 .ةيموكحلاو ةيسايسلا وأ ةيئاضقلا وأ ةيعرشلا ماكحألا نم مكح

 تيب لهأ مه مهرّهطو هللا مهمركأ نيذلا نإف ةميركلا ةيآلا يف حضاو وه امكو

 يلع اهلعبو نيسحلاو نسحلا اهانباو ةمطاف يأ طقف مهيف روصحم رمألاو ةّوبنلا

 نم ةلاحلا هذه يف اذل (نيعمجأ مالسلا مهيلع) نيسحلا بلص نم ةعستلا ةمئألاو

 ! ؟ كد هللا لوسر دعب ةّمألا ىلع ةيالولاو ةفالخلا يف مهنم قحأ نوكي

 نأ وهو ًاضيأ اذه اوركذ مهبتك يف ةْئَّسلا لهأ كلذكو فرعي عيمجلا نأ عم
 مايألا نم موي يف اوعَدَي مل مكقإنلل هللا لوسر ةافو دعب ةفالخلا اوبصتغا نيذلا 0 1 تال م هلاواءأ د! ل 5007 هنأ نكي 7 .؟

 اذه سكع ىلع لدت مهتاءارجإو مهتافرصتو مهلاوقأ لك تناكو ًادبأ ةمصعلا

 سانا اهيأ)رركي ًامئاد ناك هنأ لوألا ةفيلخلا نع لقني .,كلذ لاثمو .(ةمصعلا)رمألا

 تسل ينكلو مكتفيلخ تحبصأ ينأ هانعمو ""(مكريخب تسلو مكرمأ تيّلو دق

 تمقتسا دق ينومتيأر اذإف مكدحأك الإ انأ ام) :لوقي ناك وأ نيرخآلا نيب مكتسحأب

 ينأ هانعمو "”(انايحأ ينيرتعي ًاناطيش يل نأ اوملعاو ينومّوقف تغز نإو ينوعبتاف

 اذإ امأ ينوعبتاف ميقتسملا طارصلا تعبتا ينأ متدهاش اذإف مكلثمو مكنم دحاو

 .١٠ا/ ص ل5 ءا/ا؟ ثيدح 6 3 «,لامعلا زنك 6

 ١5. ص .ةسايسلاو ةمامإلا )١(
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 ضعب يف ينباتتي ًاناطيش يدنع نأ اوفرعاو ينولدعأف قيرطلا نع تجرخو تفرحنا
 .نايحألا

 :هتاباطخ يف لوقي ناك كلذكو ؟داشرإلا بلطي نم داشرإلل حلصي له

 نأ ينعي "”ءىطخأو بيصأ رشب انأ امنإو يحولاب مّصعي ناك هللا لوسر نإ)

 دصقي) يّنكلو يحولاب هطابترا ةطساوب ًاموصعم ًاناسنإ ناك كيل هللا لوسر

 نم لوقي ناكو ئّيسلاو نسحلا لمعلا لمعأ نييداعلا سانلا ةيقب لثم انأ (هسفن

 ينوليقتسا يأ "”(مكيف ّيلعو مكريخب تسلف ينوليقأ) :مكِِإل هللا لوسر ربنم ىلع

 .سانلا ريخب انأ تسلف مكنيب ّيلع مادام ةفالخلا نع ينولزعاو

 هلوسرو هللا هيلع دهشي يذلا صخشلا له ءزيزعلا ءىراقلا اهيأ فاصنإلل

 نوفرعي نيذلا نورخآلا مأ ةفالخلل ٌقحأ موصعمو رهاط هنأ ىلع ميركلا نآرقلاو

 ؟نوئطخم مهْنأب مسفنأب نوفرتعيو نيموصعم ريغ مهنأ ًاديج

 .نأشلا اذه ىف ىرخأ ًاطاقن نّيبنسو ركذنس هللا ءاش نإ

 كشوي رشب انأ امنإف سانلا اهيأ اي الأ دعب امأ ... :ماكوإ4ل هللا لوسر لاق --ه

 ىدهلا هيف هللا باتك امهلوأ ,نيلقث مكيف كرات انأو بيجأف يبر لوسر يتأي نأ

 يف هللا مكرّكذأ ينيب لهأو :لاق مث ...هب اوكسمتساو هللا باتكب اوذخف رونلاو

 .."”....يتيب لهأ يف هللا مكركذأ «يتيب لهأ يف هللا مكرّكذأ «يتيب لهأ

 س ع

 :لمات

 نم ةمّيقلا هتكرت مه هتيب لهأ نأب ةفاك نيملسملا رّكذي كيال مركألا لوسّرلا

 ميركلا نآرقلا ةناكم بناج ىلإ تيبلا لهأ ةناكم مارتحا مهيلع بجيو مهل هدعب

 )١( ج .لاّمعلا زنك ١١ ثيدح ١5١١48: ص 1751.

 ١5508. ص١ ج .صااوخلا ةركذت 6

 ٠ ١. غ3" ص 2 ٠١8 ثيدح 53 باي :ةباحصلا لئاضف باتك ,ملسم حيحص 6قلا

 و



 وأ أطخ يأ نم نوؤّربمو نوموصعم ميركلا نآرقلا لثم مهلثم نأو مهعابتا كلذكو

 .لالض

 ةعونتم بيلاسأبو اهل ةفلتخم ىرخأ رداصم ركذنس يتلا ةياورلا هذهل رظنلاب

 تيب لهأ دّيس وه ِمالّتِلاء ًاّيلع نينمؤملا ريمأ نأ انل دّكأتي اهيف رظنلا ناعمإ دعبو
 ؟لوسّرلا ةفالخ يف هنم ٌّقحأ نمف اذل مكيِإل لوسّرلا

 ةفاضإ هيلع ادكأو ّيبنلاو ميركلا نآرقلا بناج ىلإ همسا ركذ يذلا صخشلا له

 ؟ةفالخلا يف ةّيولوألا هل سيلأ هقح كرتي ملو ًاضيأ ةفالخلاب بلاط هنأ كلذ ىلإ

 تابثإ ىلإ ناجاتحي نيءاعّدا انه ىعّدا روطسلا اذه بتاك نإ :دحأ لوقيس ًامتح

 .هلبق نم

 نأ يناثلا ءاعدالاو .,تيبلا لهأ نم بلاط يبأ نب ىلع نأ ىعدا هنآ امهلوأ

 .ةفالخلاب بلاط دق بلاط يبأ نب ّيلع

 بتك يف دوجوم كلذ لب ًءاعّدا سيل هلوقن يذلا نأ ءزيزعلا ءىراقلا اهيأ ملعا

 لوألا ءاعدالا ىلع باوجلا يف .ةحيرصو ةحضاو ةروصب ثيدحلاو خيراتلا

 ًاحضاو ناك ملسم حيحص باتك نم اهانلقن يتلا تاياوّرلا لَّوأ نم هّنِإ لوقلا بجي

 ةياغلل يلج ناك رمألا اذه نأو ّىبنلا تيب لهأ نم وه هلِّلاع ًاّيلع نينمؤملا ريمأ نأ

 لئاضف باب يف نيلقثلا ىّمست يتلا ةياورلا هذه ركذ ًاملسم نإ ثيح حيرصو

 اذه مقرألا نب ديز لوق نع لقن ثيدحلا ةياهن يفو ِماّتِلا يلع نينمؤملا ريمأ

 لآو ليقع لآو ّيلع لآ مه لب هءاسن اوسيل لوسّرلا تيب لهأ نأ ريبكلا يباحصلا

 .سابع

 عم قفتي الو بسانتيال تيبلا لهأ ىنعم يف مقرألا نب ديز ريسفت اذه ًاعبط

 هلوق ىلع اوضرتعا يعفاّشلا يجنك لاشمأ ةَنّسلا لهأ ءاملع ضعب ىتحو تاياوّرلا
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 مه هكيإل ّىبنلا تيب لهأ نأ اونّيب دقف اهسفن ةَنَّشلا لهأ تاياور بسحو .اذه

 ,"0(مهالهبلع نانسحلاو ءارهزلا ةمطافو ّيلع نينمؤملا ريمأ)

 ءايسكلا تيل فورفملا تيالحلا عييشوت و ريوطلا هيا روديفلا ىف مكاولا ياو

 نم دحاو هانا ًايلع مامإلا نأ ظحالنس هللا ءاش نإ دعب اميف ًاريثك هدهاشنس يذلاو

 .هلْهيلاع تيبلا لهأب مهفيرعت مت نيذلا ةسمخلا

 نع ةريثكلا ةقوثوملا رداصملا َنأب انه ريكذتلا بجيف يناثلا ءاعدالا صوصخب امأ

 ىلع هرارصإو ءافلخلل ةعيبلا نع ِهلّشلاَع نينمؤملا ريمأ ضارعإ تنّيب ةئّسلا لهأ

 رويال يقف ني ناقفو نك ب كلذ عضوي نإ هتجم نم ةنازاكلا نأ نيف هققإب

 ةنس قوتملاو ءافلخلا خيرات باتك فلْؤم هسفن وهو ةسايسلاو ةمامإلا باتك بحاص

 ليحر دعب اهتارماؤمو ةفيقسلا تاططخم طّسبم لكشب ركذي نأ دعب .ةرجهلل 57

 انأ) :هيف ءاج ام ءافلخلا لوأل لَنا | ع نينمؤملا ريمأ لاوقأ نم لقني مكِيِإَل ّيبنلا

 ملشلاع نينمؤملا ريمأ نيبي انه .«”0يل ةعيبلاب ىلوأ متنأو مكعيابأ ال مكنم رمألا اذهب ّتحأ
 .رمألا اذهب ٌقحأ هنأل وه هوعيابي نأ مهيلع بجي هّنأو مهعيابيال هّنأو ةفالخلاب هتيقحأ

 ةمطاف ةقفارمب ماتا ًاّيلع نينمؤملا ريمأ نأ ركذي باتكلا نم رخآ ناكم يفو

 ةرصنلاو ةدناسملا مهنم بلطيو راصنألا سلاجم يف اليل رضحي ناك اهاَيلَط ءارهزلا

 حيحصو ملسم حيحص يف لقنو ."”ةفالخلا يف هقح هوبصتغا نيذلا لباقم هل

 ءافلخلا عم ةعيبلا نع هعانتماو ملِّلاَع نينمؤملا ريمأ ضارعإ ًاضيأ يراخبلا

 اعبطو رهشأ ةتسل لوألا ةفيلخلا عم ةعيبلا نع ًاعنتمم يقب ِهالّشلاع يلع نأ نودكؤيو
 هضارتعا نع نالعإلا وه لوألا ةفيلخلا عم ةعيبلا نع عانتمالاو ضارعإلا اذه

 .«©ةيالولاو ةفالخلا يف هقحل نالعإ وه هضارتعا نإف لصألا يفو .هقح يبصتغمل

 .49 ص .بلاطلا ةيافك )١(
 ١١. ص .ةسايسلاو ةمامإلا )١(

 ١7. ص .ءهسفن ردصملا (')

 ,.ملسم حيحصو ؛!/55 رص 2 و 5751١ ثيدح «# باب ءيزاغملا باتك ءيراخبلا حيحص 31 )0(

 ./8/ق ص ,«,269أ ثيدح 2,١1 باب ءريسلاو داهجلا باتك
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 لهأ نم ناك ِمالَّتلاع ًاّيلع نينمؤملا ريمأ نأ وه لصفلا اذه يف مالكلا ةياهن

 نيلقثلا نم ًالقث هربتعاو هيلع دّكأو كلذب مِقإ ّيبنلا ىصوأ دقو الهلع تيبلا

 ةّمألا لمعت نأ فاصنإلا نم ناكو .ميركلا نآرقلا بناج ىلإ امهب ىصوأ نيذللا

 حلصأ هنأ ًاديج نوفرعي يذلا تقولا يف نينمؤملا ريمأ صوصخب اهلوسر ةّيصوب
 0 الل ل

 قحلا اوعجريو هوعيابي نأ مهيلع نأو هللا لوسر ةفيلخ نوكيل هلهؤت يتلا ةقئالل
 ناو ةكيصع وكرت يا تايارزلاو مسركلا نرسل فانا يمعلاو .هباحصأل

 يلعل رَّدق ولو .هّقح ٌدؤت ملو هتملظ ة ةّمألا نكل ءأططش لوقي الو ىوهلا نع قطني ال

 سانلا بولق يف ةديقعلا تلغلغتلو مالسإلا ّمعل لوسّرلا ةريس ىلع ةّمألا دوقي نأ

 نمو مهسوؤر قوف نم اولكأل اهل هللا هراتخا ام تلبق ةّمألا نأ ولو ءقمعأو رثكأ
 مههوجوب ةداعسلا قيرط قلغأ هقحب نيرخآلاو نيلوألا أطخ َنكلو مهلجرأ تحت

 .ءاقشلل اباب مهل حتفو

 ّنِإ :لوقي هتعمسف ءاكتإذل ّىبنلا ىلع يبأ عم تلخد :لاق ةرمس نبرباج نع -5-5

 يفخ مالكب مّلكت مث :لاق ةفيلخ رشع انثا مهيف يضمي ىّتح يضقني ال رمألا اذه
 .."2سشيرق نم :لاق :لاق ؟لاق ام :يبأل تلقف :لاق يلع

 )١( باب .ةرامإلا باتك ,ملسم حيحص ١, ثيدح 87١/١, ص 47١.



 يدمرتلا ننس

 ةروس نب ىسيع نب دمحم رثأ
 ةنسلا لهأ ىدل ةتسلا حاحصلا نم ةرجهلل 197 ةنس ىقوتملا

 ام ؟يلع نم نوديرت ام ؟يىلع نيم نوديرتام : كوإدل هللا لوسر لاقف ...-1-1

 .."يدعب نم نمؤم لك يلو وهو هنم انأو ينم اّيلع نإ ؟ّىلع نم نوديرت

0010-4 

 :لمأت

 ةقوثوملا رداصملا يف تاياوّرلا هذه لثم دوجو بجعلل وعدي يذلا نإ

 ريمأ ةيالو دكؤت ةّجحلا اهب مزلت ةحيرصو ةحضاو تاياور «نيفلاخملل

 .متياع نينمؤملا

 مالّسلا ها هم ا : , " . رهظعاشإ « .ا( . هاد
 وه مالا اًيلع نينمؤملا ريمأ نأ حوضوب نّيبت قل ّيبنلا نع ةلوقنم ةياور

 ءيشلاو كلذ نع طقف اوضاغت اذه لك عم نكل ؛ةنمؤمو نمؤم لك ييصوو يلو

 ريسفت ةيفيك وه هيف اوضوخي نأ نيفصنملا ريغ نيفلاخملا ضعب ىأر يذلا ديحولا

 .ةلصفم ةروصب عوضوملا اذه يف ثحبنس هللا ءاش نإو ىلوم ةملك

 .."”هالوم ّيلعف هالوم تنك نم :لاق كن ّيبنلا نع -1-

 ًّ 7 ٍُ هل د ُْ »
 ."”راد ثيح هعم قحلا ردا مهللا .ايلع هللا محر.... : اوك هللا لوسر لاق 4-" 

 .517// ص ال١1 ثيدح ١". باب ءبقانملا باتك .ءيذمرتلا ننس )١(

 .351// ص ءالال7” ثيدح ١", باب .ءبقانملا باتك .هسفن ردصملا (؟)

 . 5 ص 1 ثيدح 0 بايب «بقانملا باتك ,هسفن ردصملا )5(
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 :لمأت

 قحلا نأ كلذ نم رثكألا ّْنكلو طقف ْماّتلاَع انمامإ عم ّقحلا سيل هْنِإ ةقيقحلا يف

 ٌقحلا نوكي هلوقي مالك لكو ًاضيأ هعم ٌّقحلا ناكمو نامز لك يفو «هنع ثحبي هسفن

 بلاطي وهو لاحلا اذه يف .ًادبأ هقرافي نلو ًاضيأ هعم ٌّقحلا هذخّتي فقوم لكو هعم
 له ؟نورخآلا مأ نأشلا اذهب ٌّقحأ نوكي الأ ًاقباس انّيب امكو ةفالخلا بصنمب هقحب

 رومألا عيمج يف هعم قحلا نوكي يذلا صخشلا له ؟نيرخآلا عم مأ هعم ّقحلا

 ؟نورخآلا مأ هللا لوسر ّيصو نوكي نأب قحأ راد امنيأ هعم قحلا روديو

 انأ الإ يتع يّدؤي الو ّيلع نم انأو يتم ّىلع :مكيإلل هللا لوسر لاق -4-

 ."”ىلعو

 عيرشتو ةموكحلا ةرادإ كتل هللا لوسرل تناك يتلا تاصاصتخالا ىدحإ

 ام ثيدحلا اذه بسحو «نيملسملا عيمج ىلع ةياصولاو ةيالولاو نيدلا ماكحأ

 ام ءادأب مايقلا دحأ عيطتسي ال ِهلَئِلاَع نينمؤملا ريمأو كيل مركألا لوسرزلا ادع

 نوكي الأ اذل .ةياصولاو ةيالولاو نيدلاو ةموكحلا نأش يف تاصاصتتخا نم هانركذ

 ؟نيرخآلا نم ةفالخلا يف ٌقحألا وه ِمالَنِلاع ّيلع

 ٌبحأب ينتئا مهللا :لاقف ريط كيل ّيبنلا دنع ناك :لاق كلام نب سنأ نع ١-5-

 ."”هعم لكأف ّىلع ءاجف رّيطلا اذه يعم لكأي كيلإ كقلخ

 سس

 :لمات

 ةميظع ةليضف وذو روهشم ثيدح وهو (ريطلا ثيدحب) ةفورعملا ةياورلا هذه

 ةياورلا هذه نيبتو «ةَنّسلا لهأ دنع ةدّكؤملاو ةفورعملا تاياوّرلا نم ةميسج ةبقنمو

 .51/5 ص 717/78 ثيدح 7١. باب .ءبقانملا باتك ءيذمرتلا ننس )١(

 8 ص عة رخ ثيدح "5 باب ,بقانملا باتك ,4هسفنت ردصملا 69
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 هيطعت ةيحانلا هذه نم اذل .هللا دنع قلخلا ّبحأ نم وهات! يلع نينمؤملا ريمأ نأ

 .اهب هتيقحأ تبثتو ةفالخلل دنسك اهيلع دامتعالل ةيولوألا

 دعب هللا ىلإ قلخلا بحأ وه ِهاّثلاعًاّيلع نينمؤملا ريمأ نأ يعيبطلا نم
 هناحبس هللا وعدي ناك خيراتلا ركذي امكو هللا لوسر نإ ثيح ءكتإخل هللا لوسر

 هللا نأو ةدحاو ةرفس يف هعم لكأي يكل هيلإ هقلخ ّبحأب هيتأي نأ بلطو ىلاعتو

 .ماعطلا يف هكراشيل مالَئلاع نينمؤملا ريمأ هيلإ ثعبو هءاعد باجتسا

 ال هنأ الإ ىسوم نم نوراه ةلزنمب ينم تنأ :ِهلّشلاع ىلعل وإذ ىبنلا لاق 5-5
 ."7يدعب يبن

 دقو .حيحص نسح ِهْنِإ :ثيدحلا نع لاقو رخآ دنسب ةياورلا هذه يذمرتلا ركذ

 .ةقباسلا تاحفصلا يف ةياورلا هذهب قلعتي ام اني

 وهو ةفرع موي هتّجح يف ءكإدل هللا لوسر تيأر :لاق هللا دبع نب رباج نع -1/-1

 نإ ام مكيف تكرت دق ينإ سانلا اهبأ اي :لوقي هتعمسف بطخي ءاوصقلا هتقان ىلع

 ."”يتيب لهأ يترتعو هللا باتك اولضت نل هب متذخأ

 نس ع

 :لمأت

 نود ولا ىلوملا فلانا قدم جاب ىف :نيلقتلا كيدحن ىراط انقل ةئاوزلا هع
 تاحفصلا يف كلذ انحضوأ دقو ِمالَّئِلاَع نينمؤملا ريمأل ةفالخلا ٌقح ديؤتو تبثت

 .ةقباسلا

 ةبآلا هذه تلزن :لاق ءكلفإذل ّيبنلا بيبر ةملس يبأ نبرمع نع -8-114

 لَو تنل لقأ سقيا ْمطسَع تدي هلأ ةيراَمتإَ) فال يبنلا_ىلع
 1/831١. ص .,”7ال١17 ثيدح ١”. باب .ءبقانملا باتك .ءيذمرتلا ننس )١(

 ند



 ًانيسحو ًانسحو ةمطاف كيال ىبنلا اعدف ةملس مأ تيب يف "74 اًريِهطت

 ينيب لهأ ءالؤه مهللا :لاق مث ءاسكب هللجف هرهظ فلخ ّيلعو ءاسكب مهلّلجف

 ؟هللا ّيبن اي مهعم انأو :ةملس 0 سلا

 "”ريخ ىلإ ٍتنأو كناكم ىلع ِتنأ :لاقف

 :لّمأت س

 ؟قبس امك ملشلالع نينماوَمْلا ريمأ مامإلا ةفالخ ىلع ةياورلا هذه لانك

 تاجوز نإ له يه اهثحبن يكل ةياورلا هذه يف ىقبت يتلا ةديحولا ةطقنلا

 مأ ًاضيأ ّيبنلا تيب لهأ نم نربتعُي اهريغو ةملس مأ نينمؤملا مأ لثم مقِِإل لوسّرلا

 ج١

 .يواحطلل راثآلا لكشم حرش باتك صوصن ةشقانم يف هثحبنس لاؤسلا اذه

 رشع انثا يدعب نم نوكي : واهل هللا لوسر لاق :لاق ةرمس نب رباج نع -9-6

 نم مهلك :لاق :لاقف ينيلي يذلا تلأسف همهفأ ْمل ءيشب ملكت مث :لاق ءأريمأ

 ىرخأ ةياور يفو .حيحص نسح هنأ ىلع هيلع ىنثأو ثيدحلا اذه يذمرتلا لقن

 نم كولم مه)مهفّرعو ءافلخ اوسيل مهنأ هيف ءاج ةّيمأ ينب صوصخب ةنيفس لوق نم
 هنع انلاؤس رّركن انه نحن .كولملا لهجأو لذرأو هفسأ نم مه يأ ”(كولملا ٌرش

 مهل سيل سابعلا ينبو ةّيمأ ينب نإ :مكرظنو انرظن ةهجو نم لوقنو هلاثمأ نعو

 .777 :ةيآلا ءبازحألا ةروس (1]

 .397 ص ,71/957 ثيدح .77 باب ءبقانملا باتك ءيذمرتلا ننس (؟)

 1١5. ص ,؟”3777 ثيدح .5 باب .نتفلا باتك .هسفن ردصملا (')

 1٠١. ص ,؟77؟7 ثيدح :4/ باب ءنتفلا باتك .هسفن ردصملا (:)

 انذ



 كيال لوسرلا مهركذ نيذّلا ةفيلخ رشع ينثالا ءالؤه نمض نوربتعي الو ناكم

 ..""اهباب ّيلعو ةمكحلاراد انأ :مككيإل هللا لوسر لاق- 15-١١

 )١( ص 77/77 ثيدحء'"١ باب ءبقانملا باتك ءنتفلا باتك ءيذمرتلا نس 18٠.

 لن



 ةجام نبا ننس

 ينيوزقلا ديزي نب دمحم رثأ

 ةنّسلا لهأ حاحص بتك يف ةرجهلل 170 ةنس ىفوتملا

 نم نوراه ةلزنمب ينم نوكت نأ ىضرت الأ :ىلعل لاق هنأ تقإذل ّيبنلا نع ١-١-
 ؟«) يسوم

 ٌجح يتلا هتّجح يف مكتإل هللا وسر عم انلبقأ :لاق بزاع نب ءاربلا نع -5-

 ىلوأ تسل :لاقف ىلع ديب ذخأف ةعماج ةالّصلا رمأف قيرطلا ضعب يف لزنف

 ؟هسفن نم نمؤم لكب ىلوأ تسلأ :لاق .ىلب :اولاق ؟مهسفنأ نم نينمؤملاب

 نم داع مهللا هالاو نم لاو مهللا هالوم انأ نم ّيلو اذهف :لاق .ىلب :اولاق

 ."”هاداع

 ساء

 :لمات

 ًاقحال هشقاننس ىلوملا ةملك ىنعم يف لّصفم ثحب كانه :لوقن قبس امكو

 يتلا ةحيحصلا ةياورلا هذه له فاصنإلا لهأ ايو ةرّينلا لوقعلا باحصأ اي نكلو

 يذلا فارتعالا اذهو ةْئّسلا لهأ رداصم نم أدج ةقوثوملا بتكلا دحأ يف تركذ

 نينمؤملا ريمأ ةيالو نالعإ لبق هتيالو صوصخب ساّنلا نم ميل هللا لوسر هذخأ

 !؟ِملَئِلاَءع يلع ةفالخو ةيالو ىلع ّصنلا ىوس كلذ ناك له .ماّتِللَع يلع

 ٠ ص 6 ثيدح ١ باي :ةجام نبا ننس 6

 سرح ص 05١71 ثيدح ١ بايب ,.هسفقن ردصملا 6
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 بقانملا

 ةرجهلل 014 ةنس ىفوتملا

 ةولَصلاِب كاَهارمْأَو» :ىلاعت هلوق لزن امل :لاق هنأ يردخلا ديعس يبأ نع 4-١-

 سيلا ْمُكحنَء بهدي هنأ ُديِرباَمَّتِإ# و هللا مكمحري ةالّصلا :لوقيف ةالص ّلك يف رهشأ ةعسن يلعو ةمطاف باب ىتأي دكؤإل هللا لوسر ناك 24 آَيَع ٌريَطَصَو
 ." "74 ارب هلت روبوت لم
 ةلمأت

 ةفالخو ةيالو ىلع تاياوّرلا نم ةعومجملا هذه ليلد ركذ نأو قبس

 و

 نب يلع ينّمأ ىضقأ نإ تل هللا لوسر لاق :لاق ّىردخلا ديعس ىبأ نع -75-- 0
 .29)ماَسلارع بلاط يبأ

 )١( :ةيآلا .هط ةروس 17 ١7.

 .77 :ةيآلا ءبازحألا ةروس (؟)

 1١. ص .؟”9 ثيدح .بقانملا (؟)
 2١. ص 317 ثيدح .هسفن ردصملا (:)



 :لمأت

 لب هتقدو هتراهم وه ءاضقلا رمأ يف ةمهملا يلاولاو مكاحلا تايلوؤسم نم

 ”كنإذ مركألا لوسّرلا .صوصخلا اذه يف ساّنلا ملعأ نوكي نأ بجي هنأ مهألا

 رك هرالا همار الا يفت هنأ يرسل حلا ب , يلع فرع

 اهديؤيالو انم هذه لالدتسالا ةقب ةقيرط لبقي ال دحأ ناك اذإ ةياهنلا يف ٠ .مهل مكاحو

 لبقي مل مانع اّيلع نينمؤملا ريمأ نإ اوتو ناحل و خا يرد كه ابيل

 يقبو رمألا اذهب ٌقحأ هنأ دكأو نّيبو اهب فرتعي ملو لوألا ةفيلخلا ةفالخ ًالصأ

 ًاناسنإ هربتعا هنأ كلذ ىلإ فضأ «هل ةفالخلاب فرتعي ملو اذه هفقوم ىلع ًاّرصم

 ناك اذإ ةلاحلا هذه يف .هّمح نع عفاد ةضورفملا فورظلا كلت يفو ءبنذمو ًاملاظ

 كلذ نوكي الأ ,نيرخآلا قحب وأ هقحب ًامكح ردصأ دق ةّمألا هذه يف ساّنلا ىضقأ

 ؟ةّمألا ىلع هب لمعلاو ةعاطلا بجاوو ًاضورفم مكحلا

 ريغو ةئّيسلا ةقالعلا صوصخب فّؤملا مالك عيمج نأب رّوصتلا نكمي انه

 اذهو «ريغ ال ءاعدا دّرجم وه ةفالخلا زاهج نيبو مماَشلع نينمؤملا ريمأ نيب ةيميمحلا

 .ةنَّسلا لهأ رداصم هديؤَت قوثوم ردصم يأ وأ ةقيثو يأ ىلإ دقتفي ءاعدالا

 قئاثولا هذه نم أمسق رثكأ حضوي نأ روطسلا هذه بتاك ىلع بجاولا نم اذل

 :اهيلإ ناتغأ علا تاكسعسلاو

 لهأل ةمّيقلاو ًادج ةقوثوملا رداصملا نم وهو ملسم حيحص باتك يف ءاج

 نم ناربتعي نيذللاو مكقِيإل بنلا مع سابعلاو َمالِّلاَع نينمؤملا ريمأ نأ ةنَّسلا

 هنكل ايي ئبنلا ثاريمو ةكرت هنم ابلطو ىناثلا ةفيلخلا دنع ابهذ ٌىبنلا تيب رباكأ

 ركب يبأ ةفالخ نمز يف امتنأ :امهل لاقو َيبنلا ثاريم نم ائيش امهطعي ملو امهمرح

 ةنايخلاو بذكلاب هامتمهتا امتنأو امكبلط ضفر هّنِإو ًاضيأ بلطلا اذه هنم امتبلط

 ناسنإ ينأ وهو لوألا ةفيلخلل تناك امك يه يوحن امكرظن ةهجوو نايصعلاو

 ًارداغ ًامثآ ًابذاك ىنامتيأرف ًانئاخ ًارداغ ًامثآ ًابذاك هامتيأرف) صاعو نئاخو بذاك
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 صاعو نئاخو بذاك هّنأ صخش يف دقتعي ةّمألا يف ساّنلا ىضقأ ناك اذإ ."”(ًنئاخ

 ثاريمو ةكرتو كدف) لثم ًاقح بلط وه اذإ ؟كلذ هاجتا ىف ةّمألا ةيلوؤسم ىه امف

 نوكي نم عمف هبلاطي يذلا ٌّقحلا كلذ ءاطعإ اوضراع نورخآلاو (مكقيإل لوسّرلا

 ؟قحلا

 ةفيلخلا «ةفلتخم اياضق ىفو ةْئّسلا لهأ بتك نم ريثك دييأتبو انه رظنلل تفلملا

 وأ ةنّيعم هيضق هيلع يصعتست تقو يأ يفو نيدلا ماكحأ رثكأب ًالهاج ناك لوألا

 هدعاسيو هئيغي ماَّشِلاَع يلع نينمؤملا ريمأ ناك ةلأسم يف ئطخي وأ ماكحألا نم مكح

 لوح ةلكشملا زحتو

 5-5 هّنأب ةيفاكلا ةعانقلا هدنع داك نينمؤملا ريمأ هيد ا 00

 ىكيلع ةفالخلا رمأ يف ةيّقحألا يل نأ ِي 0 رمألا اذهب ّقحأ انأ) .0) : مام 7

 اذهل هذاختا ناكو .؟رهشأ ةتس دحل لوألا ةفيلخلا ةعيابم نع ضرعأ ببسلا اذهلو

 لاق ثيح هتاباطخ نم رهظي امكو ةفالخلل هلوصو دعب ىتح هيلع هرارصإو فقوملا

 تقولا ىف ةفالخلا سابل سبل ركب ابأ نأ اوملعا هللاب امسق :ةفلتخم تابسانم ىف

 ناكو «(ةفالخلا نع تلزتعا يأ) ًاحشك اهنع تيوطو ًابوث اهنود تلدسف هلوح

 ربصلا عم .تربص اذل ؟طيحملا اذه ىف هودجوأ يذلا ملّظلاو عمقلا ببسب ربصأ

 .//1 ص .ءيفلا مكح .١6 باب ءريسلاو داهجلا باتك ؛ملسم حيحص )١(

 ./١4و م٠ ص 16و ١6 ثيدح .بقانملا باتك ا

 حيحص (؛)
 ./4/4 ص 76 5358 15 باب هوقسلاو داهجلا باتك
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 اوقرس فيك ينيع مأب تيأرو يقلح يف ةمظعو ينيع يف ةكوش نأك سحأ تنك

 .يثاريم اوبهنو

 هيلع مهبراحي ملو مهتضبق يف هيلإ هب دوهعملا هشرع ىري ْماّنِلع يلع ناكف

 ايندلل لوألا ةفيلخلا ةقرافم نيحل ةلملل ًانمأو ةّمألا ىلع ًاظافح هيلإ مهعزاني ملو

 ناك هتايح نمز يف ركب ابأ نأ ةشهدلل ريثملا نمو باطخلا نبال ةفالخلا مَّلس ثيح

 كلذب ريشنو «(ةفالخلا نم هولزعي نأ ينعي) هورذعيو هوليقي نأ سانلا نم بلطي

 هذه نمو ةقباسلا تاحفصلا يف انيلع ترّم يتلاو ًامئاد اهددري ناك يتلا هتاملك ىلإ

 اهليقتسي وه امنيب ًابجع ايف ؟هريغل هتوم دنع ةفالخلا ملسي فيك (ينوليقأ) تاملكلا

 دحاو لك نانثالا يأ (اهيعرض رطشت ام ّدشل) هتافو دعب رخآل اهدقع ذإ هتايح يف

 ركب وبأ داق ةياهنلا يف (ةفالخلا كلذب ديري) ةقانلا عرض يرطش نم ًارطش ذخأ امهنم

 ؛ةصاخ ةيحورو ةيقالخأ صئاصخب عتمتي ناك صخش دي ىلإ اهلصوأو ةموكحلا

 مث مكحلاب ًاريثك يتفي ناك ثيح هؤاطخأو هقالخأ ةبوعصو هتظلغو هتنوشخ اهنم
 ةرّركتملاو ةريثكلا هئاطخأ نع ًاضيأ ًاريثك هراذتعا ناكو ؛هفالخو هّدضب يتفيو هضقني

 ملؤملا باذعلاو نحملا عاونأ تلّمحت ةليوطلا ةرتفلا هذه لالخو «ةلجعتسملاو

 رمع نإ مث ءرمع ىضق ىتح ربّصلا لّمحتو ّرملا توكسلا ىوس رايخ يل نكي ملو

 يأ يف ءىروشللو هلل ايف مهراتخا ةّنس يأر ىلإ رمألا لِكَي نأ ىأر هلجأ اند اّمل

 عم مويلا نوكأ ىّتح ركب يبأ لباقم ةفالخلا يف يقح صوصخب كش ّيدل ناك تقو

 ناكو هنطب هّمه ناك يذلا نامثع ينعي ةفالخلل ثلاثلا لوصو نيحل جذامنلا هذه

 ."لاومألاب هموق رثؤي

 مدع دكؤت يتلا ةَّمألا يف صخش ىضقأ نم تردص يتلا ماكحألا هذه له

 راحب ؛5 ٠٠ ص .عيارشلا للع ١774 لمجلا 71/1 داشرإ .؟ ةبطخ «ةغالبلا جهن :ةعيشلا عبانم )١(
 . ىف ديدحلا ىبأ نبا ؛١؟4 ص .هيودرم نبا بقانم :ةّئّسلا لهأ عبانم 717١4 ص .75 ج .راونألا
 .557 ص ١. ج صاوخلا ةركذت .ءيزوجلا نبا طبسلا ٠١١4 ص ١ ج ,ةغالبلا جهن حرش

 و



 ربتعُت الأ .ةفالخلل دنسك اهيلع دمتعُي الأ ءبصنملا اذهل ءافلخلا ةقايلو ةيحالص

 ؟ةيفاشو ةيفاك

 ىلوألا هسفن ربتعي يذلاو مالسإلا ملاع يف ىضقألا وه يذلا صخشلا اذه له
 ةّيقحأ تابثإل كلذ لك ىفكي الأ ءكلذ ىف طقف هدحو ّقحلا هل لب ةفالخلا رمأ ىف

 ؟ةعيخلا بهذم

 نب يلع يدعب نم يتّمأ ملعأ :لاق هنأ ءكوإنل ّيبنلا نع ناملس نع ١-#-

 .0١2مهاَسلازع بلاط ىبأ

 نس

 :لمات

 نوكي نأ بجي ةموكحلا ماقم ىلإ لوصولل قئاللا صخشلا نآرقلا قطنم قفو
 .نيرخآلل ةودق ةعاجشلا يأ ةيندبلا ةوقلاو ةّيملعلا ةيحانلا نم

 :لوقي تولاجو تولاط ةصق لقن لالخ نم ةرقبلا ةروس يف هناحبسم هّللا

 دركي َّنَأ اَوْلاَق اكِلَم تمولاَط مُكحَل َتَسَب ْدَه هَل َّنِإ ْمُهّيِبَي مُهَل َلاَمَو»
 هلأ َّنِإ َلاَف ِلاَمْلا حرص ٌةكَس َتْدي ْمَلَو ُهْنِم كاملا ّقَحَأ ُنْحكَو اَمَتِلَع ُكَلُمْل ُه

 نإ :هموقل لاق ليئارسإ ينب نم ًايبن نأ ةصقلا هذه يف هناحبس هللا نّيبي ."”4 ٌهآََعَي
 انيلع كلملا هل ءاج نيأ نم :اولاقو اوضرتعاف تولاط همسا ًاكلم مكيلإ لسرأ دق هللا

 كلُملاو يوال دالوأ يف كاذنيح ةّوبنلا تناكو نيماينب دلو نم ناك تولاط نإ ثيح

 َتؤي مل هْنأو ةنكمو ةثارو هنم كلملاب ٌقحأ نحن :هوباجأف ؟ملَّشلاَع فسوي دلو يف

 هرقفو هبسن طوقبسل هكلمت اوركلأف هبدضتعي لام نم كلملل دب ًآالو:لاملا نم ةعبس

 هدازو مكنم حلاصملاب ملعأ مهو مكيلع هراتخا دق هللا نإ :لاقو مهيبن مهيلع درف

 )١( ص .3ا/ ثيدح .بقانملا 487.
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 ميسجلا ذإ .مسجلاو هب الإ ةسايرلا رمأ متي الو ملعلا يف ةعس متركذ امم عفنأ وهام

 .ةعاجشلا انه دارملاو بورحلا ةدباكم ىلع ىوقأو سوفنلا يف مظعأ يوقلاو

 بر لبق نم لّرَنُم وه يذلا نآرقلا رظن ةهجو نم ةّمألا ةرادإ ربياعم عقاو يف اذل

 ملعلا يف ةودقلا وه بصنملا اذه ىلوتي يذلا صخشلا نوكي نأ بجي هنأ دابعلا

 لئاسملا رغصأ هيلع يصعتست يذلا صخشلا سيلو «نيرخآلل ةبسنلاب ةعاجشلاو

 نوكي نيذلا سانلاو نيّدلاو ةموكحلا ةعمس ىلإ ةءاسإلا يف ببسلا نوكيو ةّيملعلا

 .مهيلع ًامكاح

 يتلا ةيدسجلا ةردقلاو ةعاجشلا ركني نم :لوقلا بجي ةمدقملا هذه انّيِب نأ دعب

 ؟ماّتِلاع ّيلع نينمؤملا ريمأ بلاغلا هللا دسأ اهب عتمتي ناك

 ناسرف ىتعأ لذأو كلذب خيراتلا دهشي امك ةدحاو ديب ربيخ باب علق يذلا وه

 يذلا وهو .شيرق ديدانص لتقو دو دبع نب ورمعو يدوهيلا بحرم امهو شيرق

 سرافلا وهو نيكرشملا ىلع هموجهو هِودَع يف هسرفب ىلاعتو هناحبس هللا مسقأ
 .راقفلا يذ هفيس ةمواقم ةوقو ةعاجش يذ لطب يأ عطتسي مل يذلا يبرعلا

 ذخأ ( نيكرشملا ةبراحمل كِتإََل لوسّرلا تاوزغ تأدب ثيح) نمزلا كلذ يف

 .نيرخآلا نم رارفلا يف قباستلاو صكدتلاب لئاوألا نم ددع مهنمض نمو عيمجلا

 طقف «'”مالسإلا ليبس يف ًافيس الو ًامهس عفري ْمل خيراتلا ةداهشب مهدحأ نأ ىّتحو

 برعلا لاطبأ ءامدب خيراتلا قاروأ هفيسب نول يذلا وه مالّنِلاَع نينمؤملا ريمأ انالوم

 ةيحانلا نم امأ «ةيمسجلاو ةيندبلا ةردقلا ةيحان نم اذه .مهيبراحمو مهديدانصو

 ناك ثيح هنم ملعأ دحأ نكي ْمل خيراتلا ةداهشو تاياوّرلا ةداهشب كلذك ةّيملعلا

 هللا لوسر نم تردص تاملك فرش هل يذلا اذ نمف .ةمكحلا عوبنيو ملعلا ندعم

 وه :ركب يبأ صوصخب بتك 2١. ص .١؟ ج ةغالبلا جهن حرش «يلزتعملا ديدحلا يبأ نبا )١(
 .ًامد قارأ الو فيس الو مهسب مري مل ةّرم برعلا دنع مهلقأو ًابانج نيملسملا فعضأ

: 



 ؟2)(اهباب ىلعو ةمكحلا ةنيدم انأ) «(اهباب يلعو ملعلا ةنيدم انأ) هقحب نيمثلا ٌردلاك

 ؟ٌكليإ ل هللا لوسر ملع باب هنوكو هتمكحل ةفالخلاب ىلوألا وه نكي ملأ ؛هلاؤس

 ؟اهلوسر ّييصوو ةّمألا هذه مكاح وه ةّمألا يف صخش ملعأ نوكي نأ بجي الأ

 .اومكحا متنأ

 ّيلع يطعأف ءازجأ ةرشع ىلع ةمكحلا تمّسق :كقإل هللا لوسر لاق -4-5
 ."”ادحاو اءزج سانلاو ةعست

 س ©

 :لمات

 .قباسلا ثيدحلا يف تاياورلا هذه لثم تتوق

 3 سم 1 5 5 ل الا ا. 5 هلآ هلل ًُ »

 .""يثراوو ىّبِصو اًيلع نإو ثراوو ّيصو يبن لكل : كوإكل هللا لوسر لاق -0-7

 اذه نم كيلع لخدي نَم لوأ سنأ اي :ميإ#ل هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع -5-4

 ,نيّيصولا متاخو نيلجحملا ّرغلا دئاقو نيملسملا ديسو نينمؤملا ريمأ بابلا

 اذه نم :لاقف ّىلع ءاج ذإ ؛هتمتكو راصنألا نم ًالجر هلعجا مهللا :تلق :لاق

 حسميو ههجو قرع حسمي لعج مث هقنتعاف ًارشبتسم ماقف .يلع :تلقف ؟سنأ اي
 ام ًائيش تعنص كتيأر دقل هللا لوسر اي :ٌيلع لاقف ههجو ىلع ىلع هجو قرع

 نّيبتو يتوص مهعمستو ينع يّدؤت تنأو ينعنمي امو :لاق .لبق نم يب هتعنص

 ؟«9يدعب هيف اوفلتخا ام مهل

 لاّمعلا زنك ,177 ص .” ج مكاحلا كردتسم لثم ةياورلا هذه لقنت ةّنّسلا لهأ نم ةريثك بتك )١(
 ,ا/579 ثيدح .ءبقانملا باتك ءيذمرتلا ننس ؛الا/ ص ءىبقعلارئاخذ ء87١ ص ,١؟ ج

 58١. ص

 .87 ص .38 ثيدح .بقانملا (")

 .65 ص ءال5 ثيدح .هسفن ردصملا (')

 .66 ص ءاله ثيدح .هسفن ردصملا (:8)
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 اومزلاف كلذ ناك اذإف ةنتف يدعب نم نوكيس :ءكقئإَدل هللا لوسر لاق -7-ه

 ."”لطابلاو ٌقحلا نيب قورافلا هنإف بلاط ىبأ نب ّىلع

 سس ع

 :لمات

 .لطابلا ةهبج عم نورخآلاو هعم قحلا نوكي اذل طقف هب قئال ةفالخلا سابل نأ

 ٌبحأب ينتئا مهللا :لاقف ريط مكيإنل ىبنلا دنع ناك :لاق كلام نب سنأ نع -8-5

 ."”هعم لكأف ماَساَع بلاط يبأ نب ّىلع ءاجف رّيطلا اذه يعم لكأيل كيلإ كقلخ

 مصختو يدعب ةّوبن الو ةّوبنلاب كمصخأ ىلع اي :ءكِيإل هللا لوسر لاق -4-
 مهافوأو هللاب ًاناميإ مهلوأ تنأ :شيرق نم دحأ َنهيف كّجاحي ال عبسب سانلا

 يف مهرصبأو ةّيعرلا يف مهلدعأو ةيوّسلاب مهمسقأو هللا رمأب مهموقأو هللا دهعب
 ."”ةيزم ةمايقلا موي هللا دنع مهمظعأو ةّبضقلا

 س ع

 :لمأت

 دحأ دجوي الو لداعو ديج مكاح تايصوصخ نم يه تافصاوملا هذه

 ةداهشبو اهب عتمتي ناك يتلا تافصاوملا هذه يف ماَِّلاَع نينمؤملا ريمأ قبس

 .هقح نم ةفالخلا نوكت اذل تافصاوملا هذه لك ريمأ وهف ءوإل هللا لوسر

 ريخو يريزوو يخأ نإ :لوقي مكين ّيبنلا عمس هنأ يسرافلا ناملس نع 1١4-

 .«*ِهلَعلاع بلاط يبأ نب ّىلع يدعب هفلخأ نم

 )١( ثيدح «.بقانملا ٠١8. ؛ ص ٠١.

 ٠١. 7 ص ١١5,. ثيدح .هسفن ردصملا (؟)

 ١1١١. ص ١١48. ثيدح .هسفن ردصملا ('")

 .7١١؟ ص ء,١؟١ ثيدح .هسفن ردصملا (:4)

 ال



 هللا ةماركل نإ ةمطاف اي :قالع ةمطافل ثيدح ىف قيال ئبنلا لاق ١١148-

 هللا نإ .ًاملح مهمظعأو ًاملع مهرثكأو املس مهمدقأ نم كجّوز كايإ لجو رع

 علظا مث اسر اهنن يتلعتت ميونم يراتخالا ضرألا ليها ىلإ ةعالطا علظا ىلاعت

 ."0ايصو هتذختاو كايإ هجّوزأ نأ ّىلإ ىحوأف كلعب مهنم راتخاف ةعالطا

 رحصأ دقو ءكلِيإل هللا لوسر عم تنك :لاق دوعسم نب هللا دبع نع -11-5

 تيعن دوعسم نبا اي :لاقف ؟سفنت كل ام هللا لوسر اي :تلقف ءادعصلا سفنتف

 .تكسف ؟ركب ابأ :تلقف ؟نم :لاقف هللا لوسر اي فلختسا :تلقف يسفن ّيلإ

 :تلقف يسفن ىلإ تيعن :لاق ؟هللا لوسر اي سفنت كارأ يل ام :تلقف سفنت مث

 .سفنت مث .تكسف ؟باطخلا نب رمع :تلق ؟نم :لاقف ؟هللا لوسر اي فلختسا

 هللا لوسر اي :تلقف يسفن ىلإ تيعن :لاق ؟هللا لوسر اي سفنت كارأ يل ام تلقف

 هللاو ًادبأ ًاذإ اولعفت نلو هوأ :لاق بلاط يبأ نب ّىلع :تلقف ؟نم :لاق فلختسا

 ."”ةئجلا مكتلخديل هومتلعف نئل

 سانلا جرخو كوبت ةوزغ يف ميال هللا لوسر جرخو ... :سابع نبا لاق ١-15- 7 ه. ها هه .ن و مطعاشإ : : 7

 امأ :هل لاقف ّىلع ىكبف .ال :مكوإنل ّىبنلا هل لاقف .كعم جرخأ :ّىلع هل لاقف هعم

 ...ةنمؤمو يدعب نم نمؤم لك يلو تنأ :لاق ,يتفيلخ تنأو الإ بهذأ نأ يغبني

 ."””ٌىلع هالوم نإف هالوم تنك نم :لاقو

 تعمس :لاق دعس نع دعس نب رماع نع بيسم نب ديعس نع ١4-9-

 سيل هنأ الإ ىسوم نم نوراه ةلزنمب يّنم تنأ :ّيلعل لوقي مٌكتإل هللا لوسر
 ركذ يذلا هل تركذف هتيقلف ادعس كلذب هفاشأ نأ تببحأف :ديعس لاق . يبن يدعب

 2 ١١5. ص ء.7١؟5 ثيدح .هسفن ردصملا (')

 .١؟51 ص ١5٠. ثيدح ,ءهسفن ردصملا ('")
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 ."”اتكساف الإو معن :لاق

 تيأرف نميلا ىلإ مالّتلاع يلع عم توزغ :لاق يملسألا ةديرب نع 1١6-8-
 هجو تيأرف هتصقنتف ًاّيلع تركذف كيد هللا لوسر ىلع تمدقف ًةوفج هنم
 :تلق ؟مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ تسلأ ةديرب اي :لاقف رّيغتي كِِإل هللا لوسر

 ."”هالوم ّىلعف هالوم تنك نم :لاقف هللا لوسر اي ىلب

 هنبجأف ٌنهاعد ضرألاو تاومسلا قلخ امل هللا نإ :ءقيإدل هللا لوسر لاق 5 *-١15-

 هلالحل نولحملا نحن .انب يقش نم يقشلاو انب دعس نم ديعسلاف نيدلا رمأ انيلإ

 ."””همارحل نومررحملاو

 مخ ريدغ ىلإ سانلا اعد موي .ككوإخل. يبنلا نأ :يردخلا ديعس ىبَأ نع -17-ه

) 
) 
) 
) 

6 

3( 

(/ 

 )ء

 ىلإ سانلا اعد مث سيمخلا موي كلذو ٌّمقف كوشلا نم ةرجشلا تحت ناك امب رمأ

 تلزن ىتح اقرفتي ْمل مث هطبإ ضايب ىلإ ساثلارظن ىتح اهعفرف هعبضب ذخأف يلع
 #9 ايد ملَسإْلا كَل تيِضَرَو تمعن محيلَع ثعمأو حسب كل تلَصأ مولا »
 بّرلا ىضرو ةمعنلا مامتإو نيدلا لامكإ ىلع ربكأ هللا كيال :هللا لوسر لاقف
 نم رصناو هاداع نم ٍداعو هالاو نم لاو مهللا :لاق مل ؛ ّىلعل ةيالولاو ينالاسرب

 ًاتايبأ لوقا نأ هللا لوسر اي يل نذئا :تباث نب ناسح لاقف هلذخ نم لذخاو هرصن

 اوعمسا .شيرق ةخيشم رشعم اي :تباث نب ناسح لاقف .ىلاعت هللا ةكربب لق :لاق

 اق مث ميدل هللا لوسر ةداهش

 . ١77 ص ء5١/ ثيدح .بقانملا

 .7١؟5 ص ١6١. ثيدح .هسفن ردصملا

 .7١؟5 ص ١65١. ثيدح .هسفن ردصملا

 .7 :ةيآلا ,:ةدئاملا ةروس
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 ًايدانم لوسّرلاب عمساو ٌمخب مهين ريدغلا موي مهيداني

 ايماعتلا كانه اودبي ْملو اولاقف 2 مكيبنو معن مكالوم ينأب

 ايصاع رمألل قلخلا يف ندجت الو انيلو تنأو انالوم كهلإ

 ايداهو ًامامإ يدعب نم كتيضر  يننإف ّىلع اي مق هل لاقف
 س ع

 :لمأت

 ريف نآكلا ىتحو ربدغلا ةثدا ىف ىقلا رعبش لوأ تناث وناس عبق اذه
 تبعت نأب مهل ًاراختفا ناكو 558 ةاخعلا ىيدغلا ةنيناتم اونكس ءارعشلا نه

 .ريدغلا ءارعش ناويد يف مهؤامسأ

 امهدحأ ىف اذإف هيحانج رشن دقو ليئاربج ىناتأ :مثوإدل هللا لوسر لاق -18-5

 ىلع هللا الإ هلإ ال رخآلا ىلع بوتكمو ؛يبنلا دّمحم هللا الإ هلإ ال بوتكم

 ."”ئصولا

 ."”نمؤم لك يلو وهو هنم انأو ينم ًاّيلع نإ... :كتإنل ّىبنلا لاق - ١4-13

 ةّجح نم كيإل هللا لوسر عجر امل :لاق مقرأ نب ديز نع ليفط يبأ نع -17١-

 تبجأف تيعد دق ينأك :لاق مث نمّمقف تاحودب رمأ ٌمخ ريدغ لزنو عادولا

 لهأ يترتعو هللا باتك رخآلا نم ربكأ امهدحأ نيلقثلا مكيف تكرت دق ينإ

 .ضوحلا ّيلع ادري ىتح اقرتفي نل امهنإف امهيف يننوفلخت فيك ينورظناف يتيب
 نم :لاقف ّيلع ديب ذخأ مث نمؤم لك يلو انأو يالوم لجو ّرع هللا ّنإ :لاق مث

 تعمس تنأ :تلقف .هاداع نم ٍداعو هالاو نم لاو مهللا هّيلو اذهف هّيلو تنك

 هنيعب هآر دق الإ دحأ تاحوّدلا يف ناك امو معن :لاقف ؟مكِيإل هللا لوسر نم
 ..؟

 ."هنذأب ةعفعهس و

 نيب انك اذإ ىتح هتّجح يف كيال هللا لوسر عم انلبقأ :لاق ءاربلا نع 4-91١-

 )١( ص ءا١ا/7” ثيدح .بقانملا 58 ١.

  6ص ,ءام» ثيدح ,ةسفن ردصملا ١16١.

 ص ء7١ ثيدح ءهسفن ردصملا (؟) 5 ١5.



 تسلأ :لاقف ّىلع ديب ذخأف ةعماج ةالّصلاب يداني ًايدانم رمأف لزن ةنيدملاو ةّكم

 ؟هسفن نم نمؤم لكب ىلوأ تسلأ :لاق ؛ىلب :اولاق ؟مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ
 نم .هاداع نم ٍداعو هالاو نم لاو مهللا هّيلو انأ نم ّىلو اذهف :لاق .ىلب :اولاق

 نبا اي كل ًائينه :لاقف كلذ دعب باطخلا نب رمع هيقلف هالوم ّيلعف هالوم تنك

 """ةنمؤمو نمؤم لك ىلوم تحبصأ بلاط يبأ

 هللا دشنأ :لوقي ةفوكلا ةبحرب ًاّيلع اعمس امهْنأ ريخ دبعو بهو نب ديعس نع ٠-77-

 ."”كلذ لوقي 5إ4 هللا لوسر اوعمس مهنأ اودهشف ءكئإخأل يبنلا باحصأ )00 . . رتطلعاشإ ع و رتطلعاوإ « . 0

 ءكيإ4ا هللا لوسر ىلع ةيآلا هذه تلزن :لاق التل بلاط يبأ نب ّيلع نع 18-4١-

 محو كلا َهوؤُيو ءولّصلا توطيقُ يا اوثما< ناو وشو دم كلو اير ١
 نيب ام نوّلصي ساّنلاو دجسملا لخدو كيل هللا لوسر جرخف ">4 َنوعكر
 عكارلا اذه الإ ال :لاق ًائيش دحأ كاطعأأ لئاس اي :هل لاق لئاس اذإو مئاقو عكار

 .«"امتاخ يناطعأ -َىلعل-

 ىهتنملا ةردس ىلإ ءامسلا نم مث ءامسلا ىلإ يب يرسأ امل ,كلزإهل ّيبنلا لاق - 158-85

) 
) 
) 
) 

 دق :لاق كيدعسو كيبل :تلق .دّمحم اي :يل لاقف لجو رع يّبر يدي نيب تفقو

 دّمحم اي تقدص :لاق يلع يّبر :تلق :لاق ؟كل عوطأ تيأر مهيأ يقلخ َتولب

 :لاق ؟نوملعي ال ام يباتك نم يدابع مّلعي كنع يدوي ةفيلخ كسفنل تذختا لهف
 ةفيلخ هذختاف ًاّيلع كل ترتخا :لاق يتريخ كتريخ ّنإف يل رتخا براي :تلق

 تسيلو هلبق دحأ اهلني مل ًاّقح نينمؤملا ريمأ وهو يملحو يملع هتلحنو ًايصوو

 ةملكلا وهو يئايلوأ رونو ينعاطأ نم مامإو ىدهلا ةيار ّىلع ,دّمحم اي .هدعب دحأل

 ١( ثيدح .بقانملا 7/١,. ص ١56.

 ثيدح ءهسفن ردصملا (؟” ١86. ص ١67.

 "'( :ةيآلا ,ةدئاملا ةروس 00.
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 اي كلذب هرشبف ينضغبأ دقف هضغبأ نمو ينبحأ دقف هّبحأ نم نيقتملا اهتمزلأ يتلا
 207. ..دّمحم

 كلم ىناتأ هللا دبع اي ميدل هللا لوسر :لاق :لاق دوعسم نب هللا دبع نع -76- 47

 :تلق :لاق ؟اوشعب ام ىلع انلسر نم كلبق نم انلسرأ نم لس دّمحم اي :لاقف

 ."بلاط يبأ نب ىلع ةيالوو كتيالو ىلع :لاق ؟اوثعب ام ىلع

 ًاحرف موي ةحيبص هلَتِلاع ليئاربج ّىلع لزن :هكإل هللا لوسر لاق -15- 4

 ال فيكو دّمحم اي :لاقف ؟ارشت احرف كارأ يل ام يبيبح :تلقف ًارشبتسم

 نب ّيلع كتَمأ مامإو كّيصوو كاخأ هب هللا مركأ امب ينيع تّرق دقو كلذك نوكأ

 هتدابعب ىهاب :لاق ؟يتَمأ مامإو يخأ هللا مركأ ٌمبو :تلقف ؟ِمالَتِلاَع بلاط يبأ

 ىضرأ ىف ىتّجح ىلإ اورظنا ىتكئالم :لاقو هشرع ةلمحو هتكئالم ةحرابلا

 مامإ هنأ مكدهشأ يتمظعل ًاعضاوت بارتلا يف هّدخ رفع دقف ببن دعب يدابع ىلع

 ."”يتيرب ىلومو يقلخ

 ىروسشلا موي بابلا ىلع تنك :لاق ةلثاو نب رماع ليفطلا يبأ نع -77-ه

 انإو ركب ابأ ساّنلا عياب :لوقي ِملّنِلاع ًاّيلع تعمسف مهنيب تاوصألا تعفتراف
 ...ارافك ساتلا عجري نأ ةفاخم تعطأو تعمسف هب ٌقحأو رمألاب ىلوأ هللاو

 :لاقف هبجعأف رّيطلا هيلإ بّرق نيح متل هللا لوسر هل لاق دحأ مكنمأ ... :لاق

 ام ملعأ ال انأو تئجف رّيطلا اذه نم يعم لكأي كيلإ كقلخ ٌبحأب ينتئا مهللا

 .'*'...ال :اولاق ؟« يريغ ىلإو بر اي يلإو» :لاقف تلخدف هلوق نم ناك

 )١( ص 759 ثيدح .بقانملا 7 7١.

 .7115؟ ص 7١7, ثيدح ءهسفن ردصملا )١(

 7١95. ص ,؟”357 ثيدح ءهسفن ردصملا (')

 71١17. ص 7١85 ثيدح .ءهسفن ردصملا (:8)
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 ْمَكَتَع بلاط يبأ نب يلع بقانم يف بلاطلا ةيافك

 ةرجهلل 10/ ةئس ىف لوتقملا

 ءامب ًابيطخ انيف ًاموي ميل هللا لوسر ماق :لاق ثيدح يف مقرأ نب ديز نع ١1-5-

 دعب اّمأ :لاق مث ركذو ظعوو هيلع ىنثأو هللا دمحف ةنيدملاو ةّكم نيب ًاّمخ ىعدي

 مكيف كرات انأو بيجأف يّبر لوسر يتأي نأ كشوي رشب انأ امْنِإف سانلا اهيأ ايالأ

 ٌثحف اوكسمتساو هللا باتكب اوذخف رونلاو ىدهلا هيف هللا باتك امهّلوأ ؛نيلقثلا

 مكرّكذأ يتيب لهأ يف هللا مكرّكذأ يتيب لهأو :لاق مث هيف بغرو هللا باتك ىلع
 1 7...يتيب لهأ يف هللا )

 نس

 :لمأت

 .نيلقثلاب ةفورعملا ةياورلا انّيبو ةقباسلا تاحفصلا ىف انرشأ

 دشنأ :مهل لاق مث ةبحّرلا يف سانلا مالَتِلاَع يلع عمج :لاق ليفط يبأ نع -1- 7
 5 0 5 سه يشطلعءانا د "مس

 ماق امل عمس ام مخ ريدغ موي لوقي قتإل هللا لوسر عمس ملسم ئرما لك هللاب
 ىلوأ ينأ نوملعتأ :سانلل لاقف هديب هذخأ نيح اودهشف سانلا نم نوثالث ماقف

 هالوم ّيلعف هالوم تنك نم :لاق هللا لوسر اي معن :اولاق ؟مهسفنأ نم نينمؤملاب

 .'"'”هاداع نم داعو هالاو نم لاو مهللا
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 نع

 :لمات

 ىلع نيدهاش رضحأ اذإ قح بحاص للك نأ وه سانلا نم بجعلل وعدي ىذلا
 دوهشلا ءالؤه عيمج كلمي يذلا ميظعلا لجرلا اذه قح ّنكلو هل هنوعجري هقح

 ريدغلا ةعقاو ىلع ةنس نيئثالث دودح رورم دعبو «هنع هوبجحو هوعنم هقح تابثإل

 دوهشلا ؛دوهشلا نم ةعومجملا هذه لك هيدل مناع يلع نينمؤملا ريمأ لازي ال
 .؟اذامل ؟رفن فلأ ةئام نم رثكأ ىلإ مهل يقيقحلا مقرلا لصي نيذلا

 ينثدح يل ًانتخ ّنِإ :هل تلقف مقرأ نب ديز تيتأ :لاق يفوعلا ةيطع نع -8-

 .كنم هعمسأ نأ ٌبحأ انأف مخ ريدغ موي ِمالّنِلاِع ىلع نأش يف ثيدحب كنع

 «سأب ينم كيلع سيل :تلقف .مكيف ام مكيف قارعلا لهأ رشعم مكنإ :لاقف

 دضعب ذخآ وهو ًارهظ انيلإ كفل هللا لوسر جرخف ةفحجلاب انك معن :لاقف
 ؟مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ ينأ نوملعت متسلأ سانلا اهّيأ اي :لاقف مالنا ّيلع

 .""'هالوم ٌىلعف هالوم تنك نمف :لاق «ىلب :اولاق

 هتيب ىف هللا دبع نب رباج دنع تنك :لاق ليقع نب دّمحم نب هللا دبع نع -4-4

 قارعلا لهأ نم لجر لخدف رفعجوبأو ةفينحلا نب دّمحمو نيسحلا نب ٌىلعو

 :لاقف .ءكِقإذل هللا لوسر نم تعمس امو تيأر ام ينتثّدح ام الإ هللاب :لاقف

 انيلع جرخف رافغو ةنيزمو ةنيهج نم ريثك سان مثو مخ ريدغب ةفحجلاب انك
 بلاط يبأ نب ّىلع ديب ذخأف ًاثالث هديب راشأف طاطسف ءابخ نم ميل هللا لوسر
 .""'هالوم ٌيلعف هالوم تنك نم :لاقو

 كلأسأ نأ ديرأ ينإ صاقو يبأ نب ديعسل تلق :لاق بّيسم نب ديعس نع -0- ٠

 : ١ : يلإو ءيس نع اقأ تلق :لاق .كّمع انأ امنإف كل ادب امع لس :لاق كيقّتأ ىنإو ءمش

 ديب ذخأف ةريهظلاب انيف ماق ,معن :لاق ؟مخ ريدغ موي مكيف مكي هللا لوسر

 )١( ص .بلاطلا ةيافك 07.
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 ٍداعو هالاو نم ٍلاو مهللا .هالوم يلعف هالوم تنك نم :لاقف بلاط يبأ نب ىلع

 ("”رصن نم رصناو هاداع نم

 نب يلع ٍةيب الوب ينقدصو يب نمآ نم يصوأ : كيال هللا لوسر لاق ١-5-

 ."”لجو ّزع هللا ىلوت دقف ينالوت نمو ينالوت دقف هالوت نمف بلاط يبأ

 دّمحم اي :لاقف كلم يناتأ هللا دبع اي ءكِيإل ّيبنلا لاق :لاق هللا دبع نع -!/-7

 ىلع :لاق ؟اوثعب ام ئلع تلق :لاق ؟اوثعب ام ىلع كلبق نم انلسرأ نم لأساو

 ."”بلاط يبأ نب ّىلع ةيالوو كتيالو

 ؟ّىلع نم نوديرت ام ؟ّىلع نم نوديرت ام :كتإدل هللا لوسر لاق ...-8-ه*

 الف يدعب نم نمؤم لك يلو وهو هنم انأو ينم اّبلع نإ ؟ّىلع نم نوديرت ام
 .”همكح يف هوفلاخت

 ٌبحأب ينتثا مهللا :لاقف ريط كتل ّيبنلا دنع ناك :لاق كلام نب سنأ نع -4-4
 (©هعم لكأف ّىلع ءاجف رّيطلا اذه ىعم لكأي كيلإ قلخلا

 سك

 :لمأت

 ىلإ سانلا بحأ ملال ًاّيلع نينمؤملا ريمأ نأ دّكؤي ثيدحلا اذه ًاقباس انّيب امك

 حنمُت ةجردلا هذهبو لجو ّزع هللا ةبحم نألو مكي هللا لوسر دعب هناحبس هللا

 عيمجلل ةودق ربتعي هنألو ةريثك لئاضفو ةيلاع تافصاومب عتمتيو كلتمي صخشل
 بقل زاح هنإف ملعلا ءءاضقلا .ىوقتلا «ةلادعلا اهنمض نم يتلا تافصاوملا هذه يف

 .ءاكؤإذل هللا لوسر دعب ىلاعتو هناحبس هلل قئالخلا ٌبحأ
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 هل هللا اهدارأ ىتلا ةيعرشلا ةفالخلل لوصولا لجألو صخشلا اذه لثم نإ لهف

 بصنم نكي ملأو ؟كلذ يف ةيولوألا هل نوكت الأ ءأضيأ اهب بلاط هّنأ ىلإ ةفاضإلاب

 ةقوثوملا تاياوّرلا نم رّيطلا ثيدحب فورعملا ثيدحلا اذه لاح يأ ىلع

 ءامسأ ركذ ىعفاَشلا ىجنك ءةْنّسلا لهأ دنع ةلالدلا ةحيرصلاو دنسلا ةحيحصلاو

 ."”كلام نب سنأ نع ةياورلا هذه نولقني مهعيمج ًاصخش نينامثو ةّنس

 نإ :لاق ؟ًايلع فلختست الأ هللا لوسر اي :اولاق :لاق ناميلا نب ةفيذح نع -١١-هه

 ."”هيقتسملا قيرطلا مكب كلسي .ًاّيدهم ًايداه هودجت ًاّيلع اولوت

 هيق ام عوني سلا ناع ىنأي : ايوإفل هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع 1-١١-

 يمأو يبأ كادف :هّمع بلطملا دبع نب سابعلا هل لاقف ةعبرألا نحن الإ بكار

 اهرقع يتلا هللا ةقان ىلع حلاص يخأو «قاربلا ىلع انأ :لاقف ؟ةعبرألا ءالؤه نَم

 نب ّيلع يخأو .ءابضعلا يتقان ىلع هلوسر دسأو هللا دسأ ةزمح يّمعو .هموق

 نم ناوارضخ ناتلح اهيلع نسحلا ةجّبدم ةّنجلا قون نم ةقان ىلع بلاط يبأ

 نكر لك ىلع ًانكر نوعبس جاتلا كلذل ءرون نم جات هسأر ىلع نمحرلا ةوسك

 هلإ ال :يداني دمحلا ءاول هديبو مايأ ةثالث ةريسم نم بكارلل ءيضت ءارمح ةتوقاي

 ؟لسرم ّيبنأ ؟بّرقم كّلَمأ ؟اذه نم :قئالخلا لوقتف هللا لوسر دّمحم هللا الإ

 يبن الو برقم كلمب اذه سيل :شرعلا نانطب نم ٍدانم يدانيف ؟شرع لماحأ
 نيملاعلا بر لوسر ّيصو بلاط يبأ نب يلع اذه شرع لماح الو لسرم
 ."©هيعنلا تانج ىلإ نيلجحملا غلا دئاقو نينمؤملا ريمأو

 نم ةلصخب هيلعف مكنم اهكردأ نمف ةنتف نوكتس :لاق سابع نبا نع -17-ها/

 5١ ١. ص .بلاطلا ةيافك )١(
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 وهو كيإل هللا لوسر تعمس ينإف لّشلاء بلاط يبأ نب ّىلعو ىلاعت هللا باتك

 قرفي .ةّمألا هذه قوراف وهو ينحفاصي نم لوأو يب نمآ نم لوأ اذه :لوقي

 قيّدَّصلا وهو ةملظلا بوسعي لاملاو نينمؤملا بوسعي وهو لطابلاو ّقحلا نيب

 ."'"يدعب نم يتفيلخ وهو ىتوأ هنم يذلا يباب وهو ربكألا

 عمج 24 تبرأ ءايريشع رذنأو 9 تلزن امل :لاق ءاّربلا نع ١18-8-

 لكأي مهنم لجرلا .ًالجر نوعبرأ ذئموي مهو بلطملا دبع ينب هللا لوسر
 اندف اوندا هللا مساب :لاق مث اهمدأف ٍةاش لجرب ًاّيلع رمأف سعلا برشيو ةنسملا

 ةعرج هنم عرجف نبل نم بعقب اعد مث ءاوردص ىّبح اولكأف ًةرشع ًةرشع موقلا
 :لاقف بهل وبأ مهردبف اوور ىتح موقلا برشف .هللا مساب اوبرشا :مهل لاق مث
 دغلا نم مهاعد مث ملكتي ملو كل ّيبنلا تكسف ؟لجرلا هب مكرحس ام اذه

 اي :لاقف كيإل هللا لوسر مهرذنأ مث ايندلاب بارشلاو ماعطلا نم كلذ لثم ىلع

 ايندلاب مكتئج مكدحأ هّبحي امل ريشبلاو هللا نم مكل ريذنلا انأ بلطملا دبع ينب

 يبصوو يبلو نوكيو ينرزاؤيو ينيخاؤي نمو اودنهت اوعيطأو اوملسأف ةرخآلاو
 كلذ لك ًاثالث كلذ داعأف موقلا كسمأف ؟ينيد يضقيو يلهأ يف يتفيلخو يدعب
 :بلاط يبأل نولوقي مهو موقلا ماقف .تنأ :لاقف ءانأ :يلع لوقيو موقلا تكسي

 ."”كيلعو انيلع رّمأ دقف كنبا عطأ

 :لمأت

 يف تركذ امّنِإو طقف باتكلا اذه يف لقنت ْمل ةياورلا هذه نأ يتايحب مسقأ

 زنكو يربطلا خيرات كلذ ىلع لاثم ؛ةئَّسلا لهأل ىرخأ ةقوثوم رداصمو بتك

 نب ّيلع يلاوملا ىلوم ةيالوو ةفالخ تابثإل اهدحو يفكت يهو اهريغو لامعلا
 . ْماَسلااع بلاط يبأ

 ١77. ص .بلاطلا ةيافك )١(

 .؟١ 5 :ةيآلا ءءارعشلا ةروس (؟)
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 نأ بجي هنأ اومهف ةسلجلا ين روضحلا عيمج نأ فيك ظحالت ملأ

 ةفالخ ىلع ةيفاك ةلدألا هذه عيمج تسيلأ ؟ملّنِلاع نينمؤملا ريمأ اوعيطي

 !؟يعاولا بلقلا نيأو فاصنإلا نيأ الأ «ةيفاك ًاعبط ؟لّشِاع نينمؤملا ريمأ

 بلطملا دبع ينب اعد كيال هللا لوسر ؛هركذأس اميف نّعمتلا عيمجلا نم وجرأ
 نيتليل عمج مركألا لوسّرلا .ِمالّنِلاَ ّيلع ةيالو مهل نلعيل ماعطلا مهمعطأو نيتليل

 ماشاء ّيلع نينمؤملا ريمأ مهل هذعأ يذلا ماعطلا مهمعطأو هتريشع ءانبأ نيتيلاتتم

 ًايفاك ًاليلد كلذ نوكي الأ .هتيالو نع مهربخيو ماتا ّىلع ةناكم مهل نّيبي يكل

 ؟مالتلَع هتيالو ىلع ًاعطاقو

 ."2يدعب نمؤم لك يلو تنأ : ىلعل وإذ هللا لوسر لاق ١4-48-

 نإ ام نيلقثلا مكيف كرات ينإ : توإذل هللا لوسر لاق تباث نب ديز نع -١16-

 ادري ىتح اقرتفي نل امهنإو ينيب لهأ يترتعو هللا باتك ؛اولضت نل هب متكسمت
 .""ضوحلا ٌىلع

 سس

 :لمات

 بهاذملا نيب دجوي هنأ انه كركذأ نأ بجي نكلو ثيدحلا اذه انّيب نأ قبس

 ةعاطإ بجي هنأ نيدقتعم (هللا باتك انبسح) راعشب يداني نم ةفلتخملا ةيمالسإلا

 هلوسر تيب لهأو هللا باتك نيب عمجي يذلا ديحولا بهذملا .طقف نآرقلا ماكحأ

 هلوسر تيب لهأو هللا باتك يأ نيفرطلا نوعيطيو امهنيب اوقّرفي ْمل نيذللا ةعيشلا مه

 .اعم امهب نوكسمتيو

 م - 6 ب 05 ناد. 58 هلاطاعا دإ س 8 .

 ."”يئراوو يّبصو اًيلع نإو ثراوو ّيصو َيبن لكل :كتإدلل ّيبنلا لاق ١-١15-

 )١( ص ءبلاطلا ةيافك ؟5١.

 ص .هسفن ردصملا (؟) 578.
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 هكفؤإ# ّيبنلا دنع مشاه ينب نم ةيتف ة عم ًاسلاج تنك :لاق سابع نبا نع -17-5

 وهف هلزنم يف مجّتلا اذه ُضقنا نم : ]4 هللا لوسر لاقف بكوك ضقنا ذإ

 لزنم يف ضقنا دق مجتلا اذإف اورظنف مشاه ينب نم ٌةيتف ماقف يدعب نم ّيصولا

 ا ل

 وأ نع َُمو (8) وع اَمو ككبحاَص َلَصاَم (2) وهاد لاو :ىلاعت
 رو اءم و 7 00 رض ا

 وْهَو (2ي) وتسأف قرم وذ ؟0) ئوقلا ديِدَس ءهَمَلَع (8ل)' نحوي ىو الإ َو َوُه نإ
 .« 20 لصقل قل

 :لمأت

 ةّيلج ةروصب مالّنِلاع يلع نينمؤملا ريمأ ةيالوو ةفالخ دكؤي ثيدحلا اذه

 نييعت مدعو يلو يأل ةياصولا مدع ىلع نوّرصملا نوفلاخملا اّمأ .ةحيرصو

 7 0 ِِع ع 5 3 هلآوا_ | د 8 5 7

 كابترالاب اوبيصأو مهيلع رمألا سبتلا دقف هكقإفلل هللا لوسر لبق نم ّيصولا

 .لاوقألا ىف ضقانتلاو

 ديري ال ىرخأ ههج نمو «هباتك يف تاياوّرلا هذه لثم لقني ةهج نم يربطلا

 هثاريم يف يان لوسّرلا ّىصو لَنا ًايلع نأ فرتعي ماتا يلع ةيالوب لوبقلا
 ال (ّيلو ةملك فيرحت يف نورخآلا لعف املثم) ّيصو ةملك ىنعم يف فيرحتلابو

 لاومأو ةكرت يف ًاّيصو هربتعاو هيد ّيبنلا ةفيلخ ىنعمب اًيصو ِهالّثلاع ًاًيلع ربتعُي

 طقف مكقإل ّيبنلا
 كلذ دعب هنإ مث ءىنعملا اذه ىلإ تاياورلا هذه يف حيحصلا دوصقملا فرحو

 ًابهذ ثّرون ال ءايبنألا رشاعم نحن) ًابذك هكيإَل هللا لوسر ىلإ هبسن ًاثيدح ركذ

 لجأل ركب وبأ هرّوزو هفّرح يذلا هسفن ثيدحلا ىنعي (ًاراقع الو اراد الو ةّضف الو

 )١( :تايآلا ء.مجتلا ةروس ١-/7.
 ) )1."؟8 ص .بلاطلا ةيافك
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 نم دوصقملا) دوصقملا لوقي ببسلا اذهل .اقاكللع ءارهزلا ةمطاف دي نم كدف ذخأ
 : كااءأانإ دى 5 1 08

 هيلع ّيصو وهو ءكقإدا هللا لوسر نم يلع نينمؤملا ريمأ هيلع لصح يذلا ثررلا

 ."0(هللا باتكو هللا لوسر ةئس وه (ثرإلا)

 ًايقطنم نوكي نأ نم رثكأ لافطألا حازمو ةتكنلا هبشي هررب يذلا اذه هريربت نإ

 ليحر دعب ءافلخلا له :لوقن ًاضيأ فيخسلا ريربتلا اذه عمو كلذ عم ءاّيلقعو

 ةكرت هل نأ نودقتعي اوناك له لصألا ىف وأ ًالاومأ هل اوكرت ميل هللا لوسر

 لاومأ يف ّيصو ِمالتِلاَِع نينمؤملا ريمأ نأ رّسفي يربطلا لثم صخش نوكي ىتح
 5 5 3 : 7 5 هوم هلآو هللا ” ٠

 ضراعت يتلاو ّصنلا روهظو ّقحلا نع ةديعبلا هرظن ةهجو نم ؟هكقإل ّيبنلا

 ةكرت هل سيل يذلا ّيبنلا نإف اذل ءاثرإ نوكرتيال ءايبنألا نأ دقتعي ًاضيأ نآرقلا تايآ

 يأ نم ئراقلا يزيزع ؟ًاذإ ّيصو ىلإ جاتحي اذامل ةقدص هلاومأ عيمج - نوكتو

 نم دوصقملا نإ انلق اذإ .ءافلخلا أطخ انل دكأتي عوضوملا شقانن تاهجلا نم ةهج

 دهاعتو هتيالوب سانلا نم ادهع ذخأ دق ءاِإل ّيبنلاو ةقلطملا ةيالولا وه ةيالولا

 هقحب بلاط هنأ عم هقح هومرحو هيلع اوضرتعا اذاملف ةفالخلا ىلع ِمالَتِلا ّيلع عم

 ؟ةفالخلاب ىعرشلا

 ةفيلخلا ناك اذاملف «لاومألا ىلع ةياصولا وه كلذ نم دوصقملا :انلق اذإو

 هدنع نكي مل هّنأو ؟ةقدص يه لوسّرلا نم ةيقابلا لاومألا عيمج نأ دقتعي لوألا

 لوسّرلا نإ له ؟اهمسقيو لوسّرلا ةّيصوب لمعي ّيصو هل نوكي ىتح اهكرتي ةكرت
 رت 10 لق اوبل ياي وك تامر عطس ءنحو بنص دركي

 ال ركوإفل هش هللا لوسر ّيصو ناك يذلا بلاط يبأ نب ىلع نأو ًائيش فرعي ناك

 .هللاب ذوعن مالكلا يف ضقانتلاب لوسّرلا بيصأ له وأ ؟هفرعي

 لوسزلا مارتحاو ةفاكم وه: الشان نيو انااح اذإ هّنِإ لوقلا بجي

 هتناكمو ءيش لك قوف مظعألا لوسّرلا نإف نيرخآلا حيبقتو ءكِيإَ مركألا

 .ال١ ص .ىبقعلا رئاخذ )١(



 مل اذإ مهتأش نم للقيو اوحّبقي نأ بجي نورخآلاو ءيش لك نم مهأ همارتحاو

 .يهلإلا رمألل اونعذي

 ىلإ كرظن تفلنف روطسلا هذه علاطت يذلا زيزعلا ئراقلا اهّيأ كيلإ ةبسنلاب امأ

 همالك نم ةصالخ انه كل لقنن ملل يلع نينمؤملا ريمأ نيّيصولا ريخ ةيالوو

 هذه دنس لوبق نع كضارعإ ةلاح ىف :بتكي تاياوّرلا هذه لقن دعب هنإ ثيح

 ْماُنِلاع ّيلع نينمؤملا ريمأ ةيالوو ةياصو ىلع حضاو ليلد يه ةدوجوم ةياور ملسم

 ..كيإخل هللا لوسرل

 مولع عاونأب يتفرعمو يقيقحتو يريكفت ةجيتن ناك كلذ ّلك نأ يتايحب مسقأ
 .ثيدحلا

 :اولاق لوسّرلا جوز ةشئاع دنع ةعامج نأ ركذت ةدوجوم ةياور ملسم حيحص يف

 كنا ّيبنلا ىصوأ تقو ّيأ يف :مهتباجأف ميل ّيبنلا ّيصو وه هالتإلع ًايلع نإ
 ؟“'"ةايحلا قرافو يردص ىلإ ادنسم يبنلا سأر ناك ثيح ةيالولاب هل

 ةلاح يف هلّشالع بلاط يبأ نب ّىلع ةياصو ىلع لدي ثيدحلا اذه نإ :تلق اذإ

 يهو) كيإدإل هللا لوسر نم هعامس تركلأ اهنإ :كل لوقن ؟ةشئاع لبق نم هراكنإ

 نورضحي اوناك صاخشأ دوجو نيح يف (امئاد مكِوإَل هللا لوسرل ةقفارم نكت ْمل

 نم امإ اوناك ثيح مهمالكبو مهب ًاقوثوم اوناك صاخشألا ءالؤه .ءكلذ نم نيقي

 نأ عيطتسي رنكيمل صخش * يأ نألو) هل نيعب ,اتلا نم وأ يذل ّئبنلا باحصأ

 رهظيو اهل نيبيرقلا وأ ول هللا لوسر باحصأ نم امإ نوكي نأ الإ ةشئاع سلاجي

 ., 51 ص 3171 ثيدح 6 باب ,.ةيصولا باتك ,ملسم حيحص )1
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 صاخشألا نم ةعومجملا كلت تناك اذإو (اهدنع نيعمتجم اوناك مهْنأ ةرابعلا نم

 كلذ اوركذي ْمل ًاعطق مكِقِإل هللا لوسر نم ةيالولا ثيدحب اوعمسي ْمل نيذلا

 نم هتعمس ًاثيدح ركذت اهنأل ءاتاتب ربخلا ىلع رّئؤي ال انه ةشئاع راكنإ ْنِإو اهدنع

 عمست مل اهنأل كلذو) ًاقباس هب عمست ْمل اهنأ نكمملا نمو اهدنع هولاقو باحصألا

 تاظحللا طقف ركذت اهنأو ًامئاد لوسرلل ةقفارم نكت ملو لوسّرلا ثيداحأ عيمج

 .(كوإف لوسّرلا ةايح نم ةريخألا

 نأ نّيبيو يعفاّشلا يجنكل قفصيو ئنهي عيمجلا نع ةباينلاب روطسلا هذه فلؤم

 ميحرلا نمحرلا زاعيإ نإ لب يعفاشلا يجنك راكفأ ةجيتن سيل ةشقانملا هذه ىوتحم
 حنم ىلاعتو هناحبس هللا «ةيلقعلاو ةفصنملا تالمجلا هذه بتكي هلعج هل هماهلإو

 يف اهشقنو فاصنإلا يهو ةليمجلا ةلصخلا هئاملع صوصخبو مالسإلا لهأ عيمج

 .مهبولق

 مصختو يدعب ةّوبن الو ةّوبنلاب كمصخأ ىلع اي :كِيإَل هللا لوسر لاق - 18-7

 ةّيضقلاب مهرصبأو ةّيعرلا يف مهلدعأو ةيوسلاب مهمسقأو هللا رمأب مهموقأو هللا
 .'")ةيزم هللا دنع مهمظع و

 نس ع

 :لمات

 نينمؤملا ريمأ نأو ّيلاثم مكاحل ةزيمملا تافصاوملا هذه قباسلا ىف انّيب امك
 يأ نم هزّيمت يتلا تافصاوملا هذه عيمج يف لضفألاو لشمألا وه ِهلِلاَيلع
 يف ٌّقحألا نوكي هنإف كلذل مكيإذل هللا لوسر ةداهشب اهرّوصت نكمي رخآ صخش
 .نورخآلا سيلو ةفالخلا

 )١( ص .بلاطلا ةيافك 71١؟.
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 ةلزنمب ينم نوكت نأ ىضرت الأ : :مواَسلاع ّىلعل ءتئإدلل هلل هللا لوسر لاق :دعس لاق

 يس يو

 ؟كّيصو نمف ّىصو َىبن لكل :هللا لوسر اي تلق :لاق ِمالَتِلاَع ناملس نع -70-6

 .كيّبل :تلقف هيلإ تعرسأف ءناملس اي :لاق ينآر دعب ناك اًملف ينع تكسف

 هنأل :تلق ؟مل :لاق ءنون نب عشوي معن :تلق ؟ىسوم ّيصو نم ملعت :لاق

 زجني .يدعب كرتأ نم ريخو يّرس عضومو يّبصو نإف :لاق ,ذئموي مهملعأ ناك
 ."”بلاط يبأ نب يلع ينيد يضقيو يتذدع

 ضرألا لهأ ىلإ علطا هللا نأ تملع امأ :ةمطافل لاق مكِيإ ل هللا لوسر نإ 5-5١-

 هتحكنأف ّيلإ ىحوأف كلعب راتخاف ةيناثلا علطا مث ًاّيبن هثعبف كابأ مهنم راتخاف
 1 ايصو هتذختاو 60 هأر

 نب ىلع يدعب ءاضقلاو ةْنَّسلاب ينّمأ ملعأ :كيإه هللا لوسر لاق -77-0

 ..ماّشِالع بلاط يبأ

 نس

 :لمات

 صخشلل ءاضقلاو ةْنّسلاب لماكلا ملعلا بوجو نع ةلّصفم ةروصب انثّدحت

 نم ملعأ صخش كانه نكي مل هنأ انه هراركت بجاولا ءيشلاو ةفيلخ نوكي يذلا

 دجوي ال هنإف اذل مكِقِإل ّيبنلا ةداهشبو نأشلا اذه يف ِهالّلاع ّيلع نينمؤملا ريمأ

 .ةفالخلاب هنم قحأ صخش

 رعش نم لحرم طرم هيلعو ةادغ تاذ هول بنلا جرخ :ةشئاع تلاق -25732-

 .؟5/8 ص .بلاطلا ةيافك )١(

 .,.068 ص ,2هسفتن ردصملا 6

 ذل



 ٌةمطاف تءاج مث هعم هلخدأف نيسحلا ءاج مث هلخدأف ّيلع نب نسحلا ءاجف دوسأ
 سحر مكحنء بهذي هلأ دبر منإ © :لاق مث هلخدأف يلع ءاج مث اهلخدأف ور

 - 3 21ج م لت ورع طيو تيبلا لهأ

 وص

 لهأ لثم امنإو قرغ اهنع فلخت نمو اجن اهبكر نم حون ةنيفس لثمك يتيب لهأ
 ."هل رفغ هلخد نم ليئارسإ ينب يف ةطح باب لثم يتيب

 نس ع

 :لمأت

 يأو اجن دقف الهلع تيبلا لهأ عم نوكي صخش يأ نأ لاثملا اذه نم جتنتسن
 يأف ةمصعلا ماقمب نوعتمتي مهْنأ امبو كله دقف مهعبتي الو مهنع لصفني صخش

 نوكي مالنا ًاّيلع نينمؤملا ريمأ صوصخلاب تيبلا لهأ نإف اذل .مهنم ردصي ال أطخ
 نوكي ئطخي ال يذلا موصعملا مكاحلا نأل ةموكحلاو ةفالخلاب نيرخآلا نم ٌقحأ

 تالزلاو ءاطخألاب قرغو لهجلا هل يذلا مكاحلا نم ةفالخلاو ةموكحلاب ٌٌقحأ

 .بابلألا ولوأ رّصِبت اذإ هيمدق ىلإ هسأر نم تارثعلاو

 هلوقب هوإفل هللا لوسر ىلع ليئاربج لزنف ... :لاق سابع نسبا نع -76-1

) 
) 
) 
) 

 ال ل حر ل أ ب 54 مرعس_س <

 َنوفؤُيَو ةؤلَصلا نوميقي نذل أونما َنيدَلَو هَلوسرو هما مكمل امَنإإ8## :لجو رع «
 هعم ساّنلاو دجسملا ىلإ جرخ كِنإل يبنلا ّنِإ مث 24 َنوعكَر مهو هوك
 .معن :لاق ؟ًائيش ٌدحأ كاطعأ له : كنه ّيبنلا هل لاقف لئاسب رصبو عكارو مئاق

 ىموأو مئاقلا كلذ :لاق ؟كاطعأ نم :ءكِقإل ّيبنلا هل لاقف .بهذلا نم ًامتاخ

 ؟كاطعأ ٍلاح يأ ىلع :كيإذل ّيبنلا لاقف اللا بلاط يبأ نب ّىلع ىلإ هديب

5 
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 د .ةكهمم ى< مدل روم 0 ع 0 هلا هللا ” ٠ 20 9 ِءَ 95

 نيذلاو ,هلوُسَرَو هللا اوي نمو 7 أرق مث كقإ#ل ّيبنلا رّبكف عكار وهو يناطعأ :لاق

 0014و شو تر د

 ."”اهباب ّىلعو ملعلا ةنيدم انأ :كإدل هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع ١-1-

 )١( :ةيآلا .ةدئاملا ةروس 05.

 ص .بلاطلا ةيافك (؟) ١5؟.
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 ىبرقلا يوذ بقانم يف ىبقعلارئاخذ
 يربطلا هللا دبع نب دمحأ نيدلا بحم رثأ

 ةرجهلل 594 ةنس ىفوتملا

 نيلقثلا مكيف كرات ينإ :ككيإخل هللا لوسر لاق :لاق نابع مقرأ نب ديز نع -1-
 هللا باتك رخآلا نم مظعأ امهدحأ .يدعب اوّلضت نل امهب متكسمت نإ ام
 ىّتح اقرتفي نلو يتيب لهأ يترتعو ضرألا ىلإ ءامّسلا نم دودمم لبح لجو ّرع
 ."”امهيف يب نوقحلت فيك اورظناف ضوحلا يلع ادري

 نمو اجن اهبكر نم حون ةنيفس لثمك يتيب لهأ لثم :كيإَل هللا لوسر لاق -7-0
 ."”قرغ اهنع فلخت نمو زاف اهب قلعت

 نمو اجن اهبكر نم حون ةنيفس لثمك يتيب لهأ لثم :كقإتلل هللا لوسر لاق --ا 5 7-0 0 هلافز ا 85
 ."””رانلا يف حر اهنع فّلخت نمو زاف اهب قلعت

 ل

 :لمأت

 .هشقاننو هركذ رركن ثيدحلا اذه رخآ يف طيسبلا فالتخالا دوجو ببسب

 تاياوّرلا نم يه يتلاو ةياورلا هذه نم جتنتسن له :زيزعلا ئراقلا اهيأ

 .اليِلع تيبلا لهأ ةمصع ىوس ةْنَّسلا لهأ بتك يف ةروكذملا ةروهشملا
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 ىلع صنت يتلا تاياوّرلا كلذكو ريهطتلا ةيآ دييأتبو هيلع تيبلا لهأ نإ له

 ةفالخلا يف نيرخآلا نم ٌىحأ نونوكي الأ ؟ال مأ أطخ يأ نم نوموصعم كلذ

 ساسألا يف ةموكحلاو ةفالخلا له :لوقن نأ نسحألا ؟كلذ يف ةيولوألا مهلو

 لهأ) طقف ةلئاعلا هذهل بسانمو قئال اذه نأ حضاو وه امك ؟ًارصح مهيف ّدسجتت

 .نيرخآلل قئال ريغو (اهيلع تيبلا

 ةفالخلا سابل اوصّمقت نيرخآلا نإ :ةأرج لكبو لوقن نأ عيطتسن نحنف

 ردصي ال نيذّلا نوموصعملا ةّمألا هذه يف دجوي نيح يف ًاروزو ًاملظ اهوبصتغاو

 نم كلذ ريغو هكِقإنل لوسّرلا ىلإ برقألاو ىضقألاو ملعألا مهو أطخ يأ مهنم

 مهيصاعم ةرثكو مهئاطخأو مهلهجب ةفالخلا اوبصتغا نيْذّلا نأو ءتافصاوملا

 ةدافتسالا نم ةّمألا اومرح لباقملا يفو ةفالخلا يف مهقح تيبلا لهأ اومرَح

 .مهب ةرانتسالاو

 ءاسك ةمطافو ًاّيلعو نيسحلاو نسحلا لّلج يول ئبنلا نأ ةملس مأ نع - 4-6

 اريهطت مهرّهطو سجّرلا مهنع بهذأ يتتاحو ينيب لهأ ءالؤه مهللا :لاقو
 ."”ريخ ىلع كنإ :لاق ؟هللا لوسر اي مهعم انأ :ةملس مأ تلاقف

 :لمات

 انرتتا:هحتتو ادنستو اردض# رشع قلاب ةياؤولا ةذه لقتي باتكلا اذه. ىف ىربطلا

 .اهرصقأ

 نيب قرفي يذلا قورافلا تنأو ربكألا قيدّصلا تنأ : اكوإهل هللا لوسر لاق -0-7

 ."”نيدلا بوسعي تنأو لطابلاو قحلا

 ١". ص ء.ىيقعلا رئاخذ )١(

 .01 ص ,هسفن ردصملا 6
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 ينتثا مهللا :لاقف ريط مكتإكل يبنلا دنع ناك :لاق ماّشلاَع كلام نب سنأ نع -1-7// 5 . |[ «4 هلع نإ « *٠( .٠ 5000 .٠ مثل 0 5 هأ .حخا“د

 ."”هعم لكأف بلاط يبأ نب ّىلع ءاجف رّيطلا اذه يعم لكأيل كيلإ كقلخ ٌبحأب

 ."”يدعب يبن ال هنأ الإ ىسوم نم نوراه

 .يريظن ّىلعو هتمأ يف ريظن هلو الإ ّىبن نم ام :هِإدل هللا لوسر لاق -8-9

 ريدغب انلزنف رفس يف كتإذل ّيبنلا دنع انك :لاق ِهلّنِلاَء بزاع نب ءاّربلا نع -4-

 ىَلصف ةرجش تحت كن هللا لوسرل حسكو ةعماج ةالّصلا :انيف يدونف مخ

 ؟مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ ينأ نوملعت متسلأ :لاقو ّيلع ديب ذخأو رهظلا

 نم ٍلاو مهللا هالوم ّيلعف هالوم تنك نم مهللا :لاقو ّيلع ديب ذخأف .ىلب :اولاق

 بلاط يبأ نب اي كل ًائينه :لاقف كلذ دعب رمع هيقلف :لاق هاداع نم ٍداعو هالاو

 .'”ةنمؤمو نمؤم لك ىلوم 50007 تحبصأ

 .”يدعب نمؤم لك ّيلو وهو هنم انأو ينم ّىلع :كِيِإل هللا لوسر لاق ١١١-

 ."يدعب مكّيلو وهو هنم انأو ينم هنإف ّىلع يف عقت ال :كيإَل ّيبنلا لاق ١1-7-

 ىّبصو ًاّيلع نإو ثراوو ّيصو ّيبن لكل :مكيإل هللا لوسر لاق -17-8
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 يدعوم رجنيو ينيد يضقي .ءيثراوو يبصو :لاق ّيبنلا نأ سنأ نع -18-4

 ."”َيلع يتّمأ ىضقأ :لاق كل ّيبنلا نإ ١- ؛-

 َنَدَلَأَو اورو د متلو ابّتإ# :ىلاعت هلوق اهنمو ... :لاق سابع نبا نع ١16-5-

 . ( ماسلا يلع يف يأ) هيف تلزن ">4 اَوْنَماَء

 77: ص ,ىيقعلا رئاخذ 6

 , 6 :ةيآلا ,ةدئاملا ةروس 66
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 نيطمسلا دئارف

 يناسارخلا ينيوج ديؤم نب دمحم نب ميهاربإ رثأ
 ةرجهلل فرخ ةنس ىفوتملا

 ةاجنلا ةنيفس بكريو ىنيدب كسمتسي نأ بحأ نم :ةقوإف هللا لوسر لاق /1-١-

 يتفيلخو يّيصو هنإف ِهّيلو ٍلاويلو ردع ٍداعيلو بلاط يبأ نب ّىلعب ٍدتقيلف يدعب
 هلوق يدعب نمؤم لك ريمأو ملسم لك مامإ وهو .يتافو دعبو يتايح يف يتّمأ ىلع
 ."7...يلذاخ هلذاخو يرصان هرصانو يعبات هعباتو يبهن هيهنو يرمأ هرمأو يلوق

 ."””يدعب نمؤم لك ّيلو وهو هنم انأو ينم ىلع :كيإذل هللا لوسر لاق -75-6

 يدعب فلخأ نم ريخو يدعوم زجنيو ىنيد ىضقي ىلع :كئإدل ّئبنلا لاق تكلا
 .9 لهأ نم

 ةكم نيب انك اذإ ىّتح هتّجح يف ءكلزإ ل هللا لوسر عم انلبقأ :لاق ءاّربلا نع -4-
 :لاقف لّشا ىلع ديب ذخأف :لاق ةعماج ةالّصلاب يداني ًايدانم رمأف لزن ةنيدملاو
 نم نمؤم لكب ىلوأ تسلأ :لاق «ىلب :اولاق ؟مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ تسلأ
 هاداع نم ٍداعو هالاو نم ٍلاو مهللا هّيلو انأ نم ّيلو اذهف :لاق .ىلب :اولاق ؟هسفن

 اي كل ائينه :لاقف كلذ دعب باطخ نب رمع هيقلف .هالوم ٌّيلعف هالوم تنك نم

 ."ةنمؤمو نمؤم ّلك ىلوم تحبصأ بلاط يبأ نبا



 00 را ا ا ووو

 مهلا :لاق .ىلب :اولاق ؟تغّلب له ساّنلا اهّيأ :لاق مث .دهشا مهللا :لاق «ىلب
 ذخأ مث - ًاثالث - هلوسرو هلا :اولاق ؟مكيلو نم ساّنلااهبأ :لاق مث .ًثالث دهشا

 اذه نإف هّيلو هلوسرو هللا ناك نم :لاق مث هماقأف مانا بلاط يبأ نب ّيلع ديب

 ."''هاداع نم ٍداعو هالاو نم لاو مهللا هّيلو

 يف ّىلع ىلإ سانلا اعد موي هيا ّيبنلا نإ :لاق ّيردخلا ديعس يبأ نع -5-
 مث سيمخلا موي كلذو ٌمقف كوشلا نم ةرجشلا تحت تناك امب رمأ مخ ريدغ

 ضايب ىلإ سانلا رظن ىتح هعفرف هعبضب ذخأف ِمالَنِلاَع يلع ىلإ سانلا اعد
 ع مل 58

 نيد مكل ثلمكأ مْويلا# بالا منه تل تل اقرتلب مل قف ا درعا
 سس ى مم وز ل 0 كس ل رع

 هللا :تيوإنل هللا لوسر لاقف "4 ائيِد َمَلَسِإْلا كَل ٌتيِضَرَو تمعن مكيلَع تَمَمَأَو

 ..لقلاء لعل ةبالولاو ينلاسرب ٌبرلا اضرو ةمعّدلا مامتإو نيدلا لامكإ ىلع ربكأ

 نم لذخاو هرصن نم رصناو هاداع نم ٍداعو هالاو نم لاو مهللا :لاق مث

 (©...هلذخ

 هللا بتك ةّجحلا يذ رهش نم رشع نماثلا موي ماص نم :لاق ةريره يبأ نع -7/-47

 هللا تاولص ىلع ديب كئإَل ّيبنلا ذخأ امل مخ ريدغ موي وهو ةنس نيتس مايص هل

 هاداع نم ٍداعو هالاو نم لاو مهللا .هالوم ّيلعف هالوم تنك نم :لاقف هلآو هيلع

 تحبصأ بلاط يبأ نباي كل خب خب :باطخلا نب رمع هل لاقف هرصن نم رصناو

 .«”ملسم لك ىلومو يالوم

 ا/ا



 :لمأت

 اهضعب عم ةهباشتم تاياور عبرأ لقنل لصفلا اذه يف اناعد يذلا ببسلا

 طيسبلا فالتخالا دوجو وه دحاو باتك نمو ريدغلا ةيضق يف ثحبت اهعيمجو

 بجيو ةيالولا وهو اهنيب ًاكرتشم ًاعوضوم تبثت لصألا يف اهعيمج ًاعبط ءاهنيب اميف
 رثكأ هدحو باتكلا اذه يف تلقن يتلاو ريدغلاب ةّصاخلا تاياوّرلا مقر نأ ركذن نأ

 .ركذ يذلا ددعلا نم ريثكب

 :لاقف اهيل ةمطافو بلاط يبأ نب ّىلع نع مالَتِلَع يسرافلا ناملس لئس -8-4

 هوّبحأف مكالوم هنإف بلاط يبأ نب ّىلعب مكيلع :لوقي كيل هللا لوسر تعمس

 اذإو هوبيجأف مكاعد اذإف .هورزعف ةنجلا ىلإ مكدئاقو مكملاعو هوعبتاف مكر يبكو
 ينرمأ ام الإ ىلع يف مكل تلق ام يتماركب هومركأو يبحب هوّبحأ هوعيطأف مكرمأ

 .""'هتمظع تلج ىيبر هب

 سوه حرر مر

 عمج "4 ييرفألا َكَيَريشَع ْرِذَنأَو #تلزن امل :لاق ءاّربلا نع -4-6

 لكأي مهنم لجرلا ءًالجر نوعبرأ ذئموي مهو بلطملا دبع ينب كيإَل هللا لوسر
 هللا مساب اوندا :لاق مث اهمدآف ةاش لجرب هانا ًاّيلع رمأف ٌّسعلا برشيو ةنسملا

 هد م رجتف نسل نت تقلب اد لاء روت لاح ارلكأت ريع رد ملل اناا
 بهل وبأ مهردبف اوور ىتح موقلا برشف هللا مساب اوبرشا :مهل لاق مث ةعرج

 مث .ملكتي ملف ذئموي كقيإلل ّيبنلا تكسف ؟لجرلا هب مكرحس ام اذه :لاقف

 مكوإكل هللا لوسر مهرذنأ مث بارشلاو ماعطلا نم كلذ لثم ىلع دغلا نم مهاعد

 امل ريشبلاو لجو ّرع هللا نم مكل ريذنلا انأ ينإ بلطملا دبع ينب اي :لاقف

 ينيخاؤي نمو اودتهت ينوعيطأو اوعمساف ةرخآلاو ايندلاب مكتئجف دحأ هب ءيجي

 موقلا تكسف ؟ينيد يضقيو يلهأ يف يتفيلخو يّبصوو يّبلو نوكيو ينرزاؤيو

 .؟١5 5 :ةيآلا ءءارعشلا ةروس (؟)
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 ماقف .تنأ :لاقف .انأ هلَثِلاَع ّىلع لوقيو موقلا تكسي كلذ ّلك ًاثالث كلذ داعأف

 ."”كيلع رّمأ دقف كنبا عطأ :بلاط يبأل نولوقي مهو موقلا

 ىّنم تنأ :ملشلاع يلعل ءكِيإل هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع نب رباج نع ١١5-

 ."”يدعب يبن ال هنأ الإ ىسوم نم نوراه ةلزنمب

 ءايبنألا متاخ انأ :كوإل هللا لوسر لاق :لاق ملّتلاع يرافغلا ٌرذ بأ نع ١1-17-

 "”نيدلا موي ىلإ ءايصوألا متاخ ىلع اي تنأو

 نب ّيلع اذه :ةملس ّمأل مِيإل هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع -15-

 ال هْنأ الإ ىسوم نم نوراه ةلزنمب يّنم وهو يمد همدو يمحل همحل بلاط يبأ

 ءاعوو يّبصوو نيملسملا دّيسو نينمؤملا ريمأ ىلع اذه ةملس ّمأ اي .يدعب يبن

 مانسلا يف يعمو ةرخآلاو ايندلا يف يخأ .هنم ىتوأ يذلا يبابو يملع ةبيعو

 (9.يقراملاو نيثكانلاو نيطساقلا لتقي ىلعألا

 عكار وهو لئاس ِمالْبِلاَع بلاط يبأ نب ّيلعل فقو :لاق رساي نب راّمع نع -175-4

 00 ىتأف ؛لئاسلا هاطعأف همتاخ عزنف عوطتلا ةالص يف

 َنيِدلأ أوُنما< َنيِدلَأو هيل لوس هلأ كيلو اَنِإل 0 ا ع تسلا

 اوُمَماَ َيِدلأَو هلوْسَرَو هللأ لوي نمو َنوُعِكَر مهو هوَكَرلا َنونويَو ةؤلَصلا توُميق
 هالوم تنك نم :لاق مث وإن هللا لوسر اهأرقف 4*2 َنوُبَِِعْلا مه هلل بْرِحَنِإف

 .'"هاداع نم داعو هالاو نم لاو مهللا .هالوم ّىلعف
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 ىلإ ءامّسلا نم :لاق مث ءامّسلا ىلإ يب يرسأ اًمل :كإل هللا لوسر لاق -14-

 .دّمحم اي :يل لاقف لجو رع يّبر يدي نيب تفقو ىهتنملا ةردس ىلإ مث ءامّسلا

 :تلق :لاق ؟كل عوطأ تيأر مهّيأن يقلخ تولب دق :لاق .كيدعسو كيبل :تلقف

 يّدؤي ةفيلخ كسفنل تذختا لهف دّمحم اي تقدص :لاق .يل عوطأ ًاّيلع تيأر يّبر

 دق :لاق بر اي يل رتخا :تلق :لاق ؟نوملعي ال ام يباتك نم يدابع ملعيو كنع

 مامإو ىدهلا ةيار يلع دّمحم اي .ًاًيصوو ةفيلخ كسفنل هذختاف ًايلع كل ترستخا
 ينبحأ دقف هّبحأ نم .نيقتملا اهتمزلأ يتلا ةملكلا وهو يئايلوأ رونو ينعاطأ نم
 0 يحي اقالة هرشف ىتشفبا دقف هضتقبأ نمو

 ةّمأ لك نم راتخا هللا نإ .. .ةملس َمأ اي :ةملس ّمأل تزن هللا لوسر لاق -16- 60
 ينيب لهأو يترتع يف يّبصو ّىلعو ةمألا هذه بن انأف ًاًيصو ّىبن لكل راتخاو ًايبن

 ."”يدعب نم ىتّمأو

 نب ّيلع ٍةيالوب ينقّدصو يب نمآ نم يصوأ :ءكيإل هللا لوسر لاق -15-

 ."””لجو رع هللا ىلوت دقف ينالوت نمو ينالوت دقف هالوت نمف بلاط يبأ

 ةنمؤمو نمؤم لك ّيلو تنأ :ّيلعل كنإفأ ئبنلا لاق :سابع نبالاق -١ا/-١ ,

 .'7ىدعب

 يف ةيآلا هذه تلزن : :هتلقإخل هللا لوسر لاق :لاق ّيردخلا ديعس يبأ نع -18-6

 هللا ديرب امَّسِإ :ةمطافو نيسحو نسحو يلع يفو يف : :ةسمخ

 004 ابتكر تيا له سخي
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 يلعو انأ :لوقي وإن هللا لوسر تعمس :لاق سابع نب هللا دبع نع -194--ه

 .'"”نوموصعم نورهطم نيسحلا دلو نم ةعستو نيسحلاو نسحلاو

 :لوقي هتعمسف ثول هللا لوسر ىلع تلخد :لاق ةرمس نب رباج نع ١١5-

 مالكب ملكت مث :لاق ةفيلخ رشع انثا اهيف يضمي ىتح يضقني ال رمألا اذه نإ

 ."”شيرق نم مهلك :لاق ؟لاق ام :يبأل تلقف :لاق يلع يفخ

 يدعب ةمئألاو ... :هكوإنل ّيبنلا نع ليوط ثيدح يف سابع نبا نع 7--1١-

 نيسحلا نب يلع رصانلاو نيسحلا لدعلاو نسحلا يدتهملاو ّيلع يداهلا :مه

 رفعج نب ىسوم نيمألاو دّمحم نب رفعج عافنلاو ّيلع نب دّمحم حافسلاو
 مالعلاو دّمحم نب ّىلع لاعفلاو ّىلع نب دّمحم مامإلاو ىسوم نب ّيلع نمتؤملاو

 ....ميرم نبا ىسيع هفلخ يّلصي نمو ّيلع نب نسحلا

 نيلقثلا مكيف كرات ينإ : واهل هللا لوسر لاق :لاق مقرأ نب ديز نع 4 ١-77-

 .'"ضوحلا يلع ادري ىّتح اقرتفي نل امهنإو يترتعو هللا باتك

 :لمأت

 .قرط سمخ نم رثكأب ةياورلا هذه لقني يناسارخلا ينيوج

 ملعلا ةنيدم انأ ّيلع اي :ءكقإنلل هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع -18-848

 وهو ينّبحي هنأ معز نم بذكو بابلا لبق نم الإ ةنيدملا ىتؤت نلو اهباب تنأو
 ىحور نم كحورو ىمد كمدو ىمحل كمحل .كنم انأو ىنم كنأل كضغبي

 اهيلع يتفيلخو يتم مامإ تنأو يتينالع نم كتينالعو يتريرس نم كتريرسو

 )١( ص .” ج .نيطمسلا دئارف 55.

 )١( ص .” ج .هسفن ردصملا ١٠١.

 ١١5. ص ."” ج .هسفن ردصملا (؟)

 ٠١/8. ص .” ج ؛هسفن ردصملا (:)



 كانا نب راو الالوا نب عيري الاسو نم رافي كاناللإ وساعس ودي

 لثم يدعب نم كدلو نم ةمئألا لثمو كلنئم ؛كقراف نم كلهو كمزل نم زافو

 امّلك موجنلا لثم مكلثمو قرغ اهنع فّلخت نمو اجن اهيف بكر نم حون ةنيفس

 اة ل نا ا د
 تعمس :لاق ءٌكيإل هللا لوسر لبإ يعار ىملس يبأ نع -151-

 .هلالج لجأ لراخملا يل لاق ءامتلا ىلإ يب يرسأ ةلبل :لوقي كنإ5. 1 لوصر

 اي تقدص :لاق © َنْوُِمْؤُمْلاَو ل :تلق "74 ءوَيَّر نِم ِهَيِلإَلَِنَأ آمي ُلوُسَرلا َنَماَل
 مسن :تلق ؟بلاط يبأ نب يلع ؛لاق اهريخ :تلق ؟كتَمأ يف تفّلخ نم دّمحم

 تققشف تققشف اهنم كترتخاف ةعالطا ضرألا ىلع تعلطا ينإ دّمحم اي :لاق .ٌتراي

 مث ٠ .دّمحم تنأو دومحملا انأف يعم تركذ اّلِإ ركذأ الف يئامسأ نم ًامسا كل

 وهو ىلعألا انأف يئامسأ نم ًامسا هل تققشو ًاّيلع اهنم ترتخاف ةيناثلا تعلطا

 نم ةمئألا نيسحلاو نسحلاو ةمطافو ًاّيلع تقلخو كتقلخ يْنِإ دّمحم اي .ّىلع

 نمف ضرألا لهأو تاومسلا لهأ ىلع مكتيالو تضرعو رون حبش نم هدلو
 دمحم اي ,نيرفاكلا نم يدنع ناك اهدحج نمو نينمؤملا نم يدنع ناك اهلبق

 تفتلاف شرعلا نيمي نع تفتلا :يل لاقف «بر اي معن :تلق ؟مهارت نأ ٌبحتأ

 يلع نب دّمحمو نيسحلا نب ّيلعو نيسحلاو نسحلاو ةمطافو يلعب انأ اذإف

 نب يلعو يلع نب دمحمو ىسوم نب يلعو رفعج نب ىسومو دمحم نب رفعجو
 يف وهو نوّلصي ًامايق رون نم حاضحض يف يدهملاو ّيلع نب نسحلاو دّمحم
 ججحلا ءالؤه دّمحم اي :لاقو يّرد بكوك هنأك - يدهملا ينعي - مهطسو

 نم مقتنملاو يئايلوأل ةبجاولا ةّجحلا هنإ يلالجو يتْرعو كترتع نم رئاثلا وهو
 ."””يئادعأ

 )١( :ةيآلا :ةرقبلا ةروس 586.

 .777 ص .” ج ءنيطمسلا دئارف (؟)
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 سا

 ةلماق

 ءامسأ اهيف ءاج ةلالدلا ةحيرص ةياورلا هذه .«برغتست ال ريزعلا ئراقلا اهْيأ

 حيرصب ماّتلاَع ّيلع نينمؤملا ريمأ ةفالخ دكؤتو ةحيرص ةروصب ًامامإ رشع ينثالا
 يف عبط يذلاو ةيرجه ا/١٠ ةنس ىفوتملا ٌينيوجلل نيطمسلا دئارف باتك يف مالكلا

 :ةنووسلا ةيروهمجلا

 ةئسلا لهأ رداصم نم تاياوّرلا هذه عيمج ّنكلو ءاضيأ متبرغتسا مكنأ قثاو انأ

 نوركذتي نيذلا لوقعلا باحصأ نيأف مهنوتمو مهدانسإب تلقنو انيفلاخم بتكو
 !؟نوعيو

 اال



 ةمئألا صئاصخ ركذب ةمألا نم صاوخلا ةركذت

 يزوجلا نبا طبسب فورعملا يفنحلا يلغزق نب فسوي رثأ

 ةرجهلل 504 ةنس ىفوتملا

 دجسملا يف رهظلا ةالص ًاموي تيّلص :لاق يرافغلا رذ يبأ نع ١-١1-

 ناكو :لاق ًائيش دحأ هطعي ملف لأسف لئاس ماقف رضاح كيإَل هللا لوسرو

 نم متاخلا ذخأف هرصنخب لئاسلا ىلإ أموأف عكر دق ِمالَئِلاَع بلاط يبأ نب ىلع

 اخأ ّنِإ مهللا» :لاقو ءامّسلا ىلإ هسأر عفرف كلذ نياعي زإَدل ّيبنلاو هرصنخ

 - هلوق ىلإ ةيآلا - # ىِرْمَأ ل ريو كِرْدَص يل حش َتَرَلاَق# :لاقف كلأس ىسوم

 لمَجتَو كيني كَدّضَع ُدّسَنَس َلاَق# ًاقطان ًانآرق هيلع تلزنأف * قرم ف ُهكِرْسَأَو#

 كيبنو كّيفص دّمحم انأو مهللا .ةيآلا 74 آيا امُكَجَلإ َنوُلِصَياَلف اًننَطْلُس اَمُكَل

 هب ددشاو ًاّيلع يلهأ نم ًاريزو يل لعجاو يرمأ يل رّسيو يردص يل حرشاف

 ةملكلا ككيإل هللا لوسر ٌمتتسا ام هللاوف :رذ وبأ لاق .يرهظ :لاق وأ يرزأ

 يني و واب و وسب ع اساو

 "04 نومك مهو هلوق ىلإ أَم كلور
 ىف مانا ًاَيلع ,كيإفل هللا لوسر فلخ :لاق صاقو يبأ نب دعس نع - 15-1١١5

 7 0 :ةيآلا .صصقلا ةروس )١(

 . 0 :ةدآلا :ةدكاملا ةروس 6

 ١176. ص ١. ج ءصاوخلا ةركذت (')
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 الأ :هل لاقف ؟نايبصلاو ءاسنلا ىف ىنفلخت هللا لوسر اي :لاقف هلهأ ىف كوبت ةوزغ

 .'؟يدعب يبن ال هنأ ريغ ىسوم نم نوراه ةلزنمب ينم نوكت نأ ىضرت

 انأو ينم يلع - ًاثالث اهلاق - ؟ّىلع نم نوديرت ام :كيإ هللا لوسيو: لاق تن

 .""”يدعب نمؤم لك ّيلو وهو هنم

 ينتئا مهللا :لاقف ريط ءكيإدل ّىبنلا دنع ناك :لاق كلام نب سنأ نع -4-14

 ."”هعم لكأف ِمالّشِلاَع ىلع ءاجف رّيطلا اذه نم ىعم لكأي كيلإ كقلخ ٌبحأب

 ؟هّيصو نم هيَ هللا لوسر لس :يسرافلا ناملسل انلق :لاق سنأ نع -0-6

 نب يلع يدعو زجنمو ينيد يضقي يثراوو يّيصو نإ :لاق .نون نب عشوي

 : *”بلاط يبأ قف ١

 .هالوم ّىلعف هالوم تنك نم :ّمخ ريدغ موي يلعل هيإل هللا لوسر لاق -1-5

 .'"ةنمؤمو

 "لع ةيالوب رارقإلا نع نولأسي يأ "4 نويت مت
 .9هّيلو ّلعف هسفن نم هب ىلوأو ِهّيلو تنك نم :ّيلع ديب ًاذخآ مكي ّيبنلا لاق 8-4
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 مثلا ىلع نينمؤملا ريمأ ىلإ طهر ءاج :لاق .ثراحلا نب حاير نع -4-4
 متنأو مكالوم نوكأ فيك :لاقف ةبحّرلاب ناكو انالوم اي كيلع مالسلا :هل اولاقف
 تنك نم١ :ٌجخ ريدغ موي لوقي مكِنإل هللا لوسر انعمس :اولاقف ؟برع موق
 .راصنألا نم رفن :يل ليقف ؟ءالؤه نم :تلقف حايرلا لاق «هالوم ٌىلعف هالوم

 ."”ءكوإخلل هللا لوسر بحاص ّيراصنألا بويأ وبأ مهيف

 )١( ج ءصاوخلا ةركذت ١ ص 57١.



 ىلوملا ىنعمو ريدغلا ثيدح لوح

 يأ دجوي ال يتلا تاياوّرلا ةعومجم نم امه مخ ريدغ ةياورو ريدغلا ثيدح

 ةيحان نم لقألا ىلع ولو امهرتاوت لوح ينسلاو يعيشلا نيبهذملا نيب فالتخا
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 وهف ةيمالسإلا بمهاذملا نيب ةقرفلاو فالتخالا دوجو ىلإ اعد يذلا امأ

 ديعب ةفالخلاوب ةباضولاو ةنالزلا ىتعف ىلع: ةياورلا هدهااورشف ةعامج: نأ

 اهروفنو اهتءارب تنلعأ ةعامجلا هذه ءاعبط ةعيّشلا مه ءالؤهو مدل هللا لوسر

 .ريدغلا موي هودهاع يذلا مهدهع ىلع اوتبثي مل نيذلا نم

 اهل يقيقحلا ىنعملا ادع ةفلتخم ٍناعمب ةياورلا هذه اورّسف ىرخألا ةعامجلا امأ

 لهأ ةّماع نم ًاليلق ًامسق ادع .ةّئّسلا مهيلع قلطي نيذّلا مهو ةيالولاو ةفالخلا وهو

 نأ لصفلا اذه يف ديرن نحنو ةقادصلا ىنعم ثيدحلا اذه نم اومهفو اوذخأ ةْنَّشلا

 ؟وه عازنلا يفرط نم فرط يأ عم ٌقحلا فرعن

 دلجملا صاوخلا ةركذت باتك يف ةَنّسلا لهأ ءاملع نم يزوجلا نبا طبسلا

 يف اوفلتخا ةيبرعلا ةغللا ءاملع :لوقي ىلوم ةملك ريسفت يف 7717 ةحفصلا لوألا

 .ىلوم ةملك ىنعم

 :هاندأ اهنيبن ىلوم ةملكل ةفلتخم ّىناعم ركذ دقف

 ١م



 .كلاملا ىنعم :لوألا

 اديه رج يذلا كلاملا :يناثلا

 .ةيدوبعلا ديق نم رّرحت يذلا دبعلا :ثلاثلا

 .رصانلاو بحملا :عبارلا

 .معلا نبا :سماخلا

 .مسقو دهع :سداسلا

 .تيملا ثاريم ىلع ّيصو :عباسلا

 .راجلا :نماثلا

 .هتعاطإ بجي يذلا دّيسلا :عساتلا

 .قحألاو ىلوألا :رشاعلا

 هنإ :لوقيو ىرخألا ولت ةدحاولا اهدروأ يتلا يناعملا يف ثحب كلذ دعب هنإ مث

 مهسبحيو ساّنلا نم ةريفغلا عومجلا هذه لطعي هنأ كتِإل هللا لوسر لعفل ىنعم ال

 .ةيقحألاو ةيولوألا يأ رشاعلا ىنعملا وهو ًائيش مهل لصويل ريجهلاب

 باتك بحاص يفقثلا ديعس نب ىيحي جرفلا يبأ ظفاحلا مسا يزوجلا نبا لقني

 هذه راصنأ دحأ هّنأ ساسأ ىلع ةئّسلا لهأ ءاملع دحأ وه يذلا نيرحبلا جرم

 تءاج اهانركذ يتلا يناعملا ادع ام ةيبرعلا ةغللا بتك يف هنأ انه ركذأ ًاعبط .ةيرظنلا

 .اهريغو ظفاحملا - قيَدَّصلا - بحملا اهنم (يلو) ةملكل ىرخأ ٍناعم

 ىنعملاب ةعيشلا تذخأ يلوو ىلوم ةملكل تركذ يتلا يناعملا نم لصاحلا يف

 ةيناثلا ةعومجملاو ءرصانلاو بحملا ىنعم اوذخأف نورخآلا امأ ءّقحألاو ىلوألا

 ًامكحمو ًاعناق ًاببس ركذت ْمل ىنعملا اذهل اهباختنا ىلع اهتاءاعدا تابثإ لجألو

 يذلا ديؤي ءيش ىلع لصحأ مل ّنكلو قيقحتلاو ثحبلاب تمق يسفن انأ كلذل

 م



 ضعبب تكسمت اهتاءاعدا تابثإلو نئلوأآلا ةغومجتملا امأ ؛ةملكلا هذه نم هومهف

 .ماعلا ئارلا ريوتل اهن موف ةلدألا

 عازنلا اذه ةليصح يهو ريتك كيمو ةيناننأ الاسس ىلإ ةزاشالا ة يعني كلو. نق

 هنأ ىلع هنّيعو ّيصولا ةّمألل نلعأ ريدغلا موي يف هال هللا لوسر نأ تبث اذإ هنأ

 هتعاطإو هعابتا بجاوو ضرف ةفاك نيملسملا ىلع نوكي اذل ّقحألاو ىلوألا ىنعمب

 .ةملكلا هذهل ىرخآلا ىناعملا ةيقب ىفنو

 ننال ةقكزر انفو فرخ هللا :لوسر لديهو ةنعب نما ألا نم ةعومجت» نأ امو

 هولعجو طئاحلا ضرع ىلاعتو هناحبس هللا رمأو هودهاعت يذلا لوسرلا دهع اوبرض

 ءيش يف صخلي مويلا ةميظعلا ةيمالسإلا ةّمآلا ةفيظو نم ةيمهأ رثكألا ءيشلا

 ةعومجملا اوعبتيو اومزتلي ال نأو ًابناج اهعضوو تافالخلا عيمج يفن وهو دحاو
 ّيصولاو ّيلولا لوح اوعمتجي نأو ريدغلا موي يف لوسّرلا عم اهدهع تضقن يتلا

 .مهل هنيع يذلا

 ايندلا ىّبحم نم ةثّولملا ةيناطيشلا يدايألا نأ وه نآلا لصحي يذلا ّنكل

 نوللضملاو نوعداخملاو نوؤارملا ءاملعلا كلذكو تكرحت ماسقنالاو قاقشلاو

 اوراثأو اوطشنو ةجذاسلا لوقعلا باحصأ ىلع اوطّلستو ةدسافلا مهراكفأب اونميه

 نيد يف ةدوجوم تناك يتلا تايساسحلاو مجعلاو برعلا نيب ةيلهاجلا تايبصعلا

 لوحتت ةيلهاجلا تاوادعلاو تافالخلا هذه نم ةّرذ اوعدي ال ىتح دادجألاو ءابآلا

 .نيملسملا نيب ةدحوو ةدومو ةبحم ىلإ

 ةدوجوملا تاياوّرلا عيمج نأب ملعلا عم ءمكيديأ نيب يذلا باتكلا اذه لاثمأ بتك

 مهدنع ةدوجوم كلذ ٌديؤت يتلا قئاثولا عيمجو ةَنّسلا لهأ عبانمو رداصم نم يه هيف

 هلل



 مهدادعتسا اونلعأ مهتين نسح تابثإلو ةعيشلا نأ نم مغرلا ىلع ؟اذامل انلاؤس

 ربتعُي اذهو مهرداصم ىلإ دانتسالابو َةْنَّسلا لهأ عم ةرظانملاو ةشقانملاو ثحبلل

 نيملسملا نيب ىربكلا ةدحولا ةمعن ىلع لوصحلا لجأل طقفو ةعيّشلا نم ًاعجارت

 اوبرهت ىمظعلا مهتيبلاغ ّنكلو ءركفلاو ةملكلا ةدحول ةْئَّسلا لهأ وحن مهيديأ اوّدم

 تاضوافملا ةلواط ىلع سولجلا ىلإ اورطضا امدنع وأ ةشقانملاو ثحبلا نم

 اهعوضوم نم ةشقانملا جارخإ مذلاو حدقلاو ريهشتلاب اولواح ةشقانملاو ةرظانملل

 نيذلاو ةيباهولا لاثمأ مهنم ةبّصعتملا تاعومجملا هذه ضعب ةياهنلا يفو .يلصألا

 دض بيلاسأ اولمعتسا .ىرخأ لودو ايناطيربك ةيرامعتسالا لودلا ةيبرت لصاح مه
 .اهريغو ةراغإلاو لتقلا اهنم ةعيشلا

 قطنملا ةّوق نأ وأ قطنم اندنع دجوي الأ ؟اذه لك ام ؟ثدحي ام حيحصأ

 ؟ةكلهتسم تحبصأ اندنع ريكفتلاو

 باتكلاو ءاملعلا نم ريثك كيدي نيب يذلا باتكلا اذه زيزعلا ئراقلا اهيأ

 نوفلاخملا امأ ؛هيف حرط يذلا مالكلا يف ديدج الو هلاثمأ اوبتك ةعيّشلا نيثحابلاو
 اهيلع درلا نوعيطتسي الو اهانمدق يتلا ثاحبألا يف اولّبقتي ملو اولبقي ُملف ةعيشلل

 .ةعناق ةلدأب

 دحأ ينءاج دقل ؟ناسنإلاب يلهاجلا ىمعألا بّضعتلا هلعفي يذلا ام ل

 عوضوملا اذه يف قباسلا يباتك أرق دق ناكو مايألا نم موي يف ةْنَّسلا لهأ بابش

 بهذملا نيد لاجر نم هراسفتسا أدب باتكلل هتءارق دعب (ةيادهلا ىبوط) همساو

 انأو يدنع ءاج كلذ دعب ءرثكأ ثحبلاو ققحتلل مهنم هتلثسأ لأسي أدبو هعبتي يذلا

 (ةيادهلا ىبوط) باتك يف اهتركذ يتلا ةلدألاو تامولعملا هل تلمكأو ًاضيأ هتدعاس

 هتوعد مزاللا دادعتسالا هنم تسمل امدنعو هنهذ يف ةيقابلا هتلئسأ ىلع هتبجأو

 ..ةلهلاع نيموصعملا ةمئألا ةيالو لوبق ينعي ةيادهلا قيرطو ميقتسملا قيرطلا كولسل

 اذه ريغ ىلع تام يبأ نأل :لاق ثيح دحاو ببسلو بارغتسالا ةياغ يف ناك و

 .!ةعيشلا بهذم لوبقو هتفلاخم عيطتسأ نلف بهذملا
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 اذه سيلأ ؟دانعلاو ةيبصعلاو رّيحتلا اذه لك ىلع ةنعللاف اذه ّلك ىلع ةنعللاف

 نإ نولوقي اوناك ثيح لهب ماظعلا ءايبنألل نيكرشملا مالك هسفن وه مالكلا

 اندجو ام عين لب :نولوقي وأ 5 4 نديم مهرثاَ ع اَنإَو نم أ أ مَع اكءآَبا اند

 نول وقر اوتاك كلذكو 04 نبا ِهَيَلَع اَدَجَواَم اًنْيَسَح# وأ 204 كب ِهَبَع
 را

 104 [ تاق كيش كراك ان اود نأ نورد

 ةيلبقلا تايبصعلاب ذخألا نودب سانلا هيف دهاشن يذلا مويلا لصي نأ لمأن

 ذخأ دعب يركفلا جوضنلا ىلإ اولصي نأو دادجألاو ءابآلل ةيلهاجلا راثآلاو ةيموقلاو

 قيرطل اودتها دق مهارن نأ ىن ىنمتنو ايندلا يبلاطو ءوسلا ءاملع تانايخ نم رذحلا

 كتلوأل ةيادهلا قيرط حتفيس باتكلا اذه نأ ةيناث دكؤأو .ههاجتاب اوكرحتو ّقحلا

 :ناهربلاو قطتملاو كاضنالاب نوعتمك ةيذلا

 نودب ةيمالسإلا ةّمألا ةدحول لوصولل ًةديج ةعيرذ نوكي ىرخأ ةيحان نمو
 عمتجملل لوألا زارطلا ءاملع ةبغر هذه تناك املاط ىتلاو ىنيد رّيحتو بصعت يأ

 .هللا ءاش نإ ىمالسإلا

 نم ًادحاو نإ :لوقن يلصألا ثحبلا ىلإ عوجرلاو مالكلا اذه نع رظنلا فرصب

 .ريدغلا ثيدح ًارصح لنلاع نينمؤملا ريمأ ةمامإ ىلع دّكؤي يذلاو ةعيّشلل ةمهملا ةّلدألا

 نإف ىرخأ ةيحان نم نكل رتاوتم ثيدح هنأ عم ريدغلا ثيدح صوصخب اني
 اهلظب تقلأ ةّيرذج تافالخ ىلإ تّدأ ةددعتمو ةريثك ّيناعم يطعت ىلومو ّيلو ةملك

 رتاوتلا اذه ىلع

 ّيلولا ىنعمب ىلوم ةملك نأ وه ةعيشلا داقتعاف ىلوم ةملك صوصخب امأ

 ١( :ةيآلا ءفرخزلا ةروس 77.

 :ةيآلا .,نامقل ةروس (؟” ١؟.

 "'( :ةيآلا :ةدئاملا ةروس 6 ٠١.

 ) :ةيآلا ,ميهاربإ ةروس ٠١



 .رصاّنلاو بحملا ىنعمب وه ثيدحلا اذه يف ىلوم ىنعم نأ نودقتعيف ةنَّسلا لهأ امأ

 يزوجلا نبا طبسلا لاثمأ ًاصاخشأ ّنكلو ةعيّشلا عم ٌّقحلا نأ دقتعي ىمعألا ديلقتلاو

 ٌّقح نأ حيحص يهو ىرخأ ةطقن ىلع ٌرصي هارن ةنسلا لهأ نيب هريظن لق يذلا

 ّقحلا اذه اوكهتنا ءافلخلا ّنكل ماَتِلاع نينمؤملا ريمأل تناك ةيالولاو ةفالخلا

 ينعي) مهرطضاو مهاعد ءيش * كانه نوكي نأ ٌدبالو .ةّماعلا ةحلصملا لجأ نم

 هبت ودب مالكلا/ادهو عاقل غي قدا و يني باقاج نسما اوبّصني نأ (ءافلخلا

 ىلع لوضفملا مدق يذلا هلل دمحلا) اذكه هنومضم نيب ثيح ديدحلا يبأ نبال

 لضفألا ىلع ًامّدقم نسحألا ريغو لضفملا ريغ لعج يذلا هلل ًاركش يأ "”(لضافلا
 هللا اولعجو رابجإلا وهو كلذ ىلإ رخآ ًائيش اوفاضأ ًاعبط .ةفالخلا ىف نسحألاو

 تاضقانتلا هذه عيمج مغرو ىرخأ ةيحان نمو ةيحان نم اذه ءرمألا اذه يف ًارّصقم

 والا اهنونكي يتلا ا 0 دن

 ةريثكلا تاياوّرلاو نآرقلا نم وانو مهل ةيشلا ًامبط ريك اخ بكتا لحل

 .يلي اميف اهنّيبنسف ّيلو ةملك نم ّيصولاو ةفيلخلا ىنعم تابثإل مهتلدأ امأ

 :"'"ومكحا مث ةقدب اهيف ثحبلاو اهتعلاطم ءاجرلا

 وأ ةفيلخ هنأ ىلوم ةملك ىنعم نم زّيحت يأ نودبو ًالوأ هانمهف يذلا :لوألا

 .ىصو

 فقوي نأل لوقعم ببس يأ وأ ىنعم كانه نكي ْمل ريدغلا موي يف :يناثلا

 .لوألا جملا ةمدقم .ةغالبلا جهن حرش )١(
 باتكلا اذه يف ةدوجوم «اليلد رشع ةتس» اذه يف تركذ يتلا تاياوّرلا رداصم عيمج (؟)

 ةعبطلا مقرو صلاو جملا ركذ عم هسفن باتكلا اذه يف دهاشلا ربتعُت يتلا ةياورلاو

 . اهيلع روثعلا نوعيطتست

 ا



 دعب مث سمشلا ٌرح يف مهرخؤيو ريسملا نم ةرخازلا دوشحلا كلت مكِِإل لوسرلا
 يف هورصني وأ «ءاقدصأ ِمالّنِلا ّيلع عم اونوكي نأ سانلا نم بلطي ةليوط ةبطخ ركذ

 مارال كا ةرخؤملاو ةمّدقملا هذه لك ىلإ جاتحت ال هتقادص نأ نيح

 لاجرلا يأ "4 ْضَعب هآيلْوَأ ْمُهّصْمَب َكِلْوأأْل ىلع ّصنت ميركلا نآرقلا تايآ ثيح
 نورصنيو ل يحال ريم ل نع ا ءاسنلاو

 .ناميإلا لهأ ىلع ءيّشلا اذه بجوت ةريثك تاياور دوجو كلذك ءأضعب مهضعب

 ةيالولاو ةفالخملا وه ىلوم ةملك ىنعم نأ نوعّدي نيذلا ةعيشلا ريغ نم :ثلاثلا

 نم ريدغلا ثيدح اوعمسو ريدغلا موي يف نيرضاح اوناك ًاضيأ صاخشأ دوجوب

 مامأ كلذ اونّيبو ىلوم ةملك نم ىنعملا اذه اوجتنتساو اومهفو ءكِقإل لوسّرلا

 ىلع ناك حيحص ريغ وأ ًاطولغم ةملكلا ىنعمل مهمهف ناك لاح يف اذل هللا لوسر

 نمض نم .حيحصلا ةيادهلا راسم ىلإ مههجويو مهئطخ ىلع مههبني نأ هللا لوسر

 كلذ اونلعأ مهّنأو ثيدحلا اذه نم ّييصوو ةفيلخ ِهّنأب ىلوملا ىنعم اومهف نيذلا

 رمع «ركب يبأ ءتباث نب ناسح لائمأ اهيلإ راشأو مهءامسأ خيراّتلا ركذ لوسّرلا مامأ

 .مهريغو

 دش سا لرأ وهناك نب نايسع رهبد نأ انركذ ةتباتبنلا تايشتملا ىف
 رداصملا يف ًاضيأ كلذ ركذو يإلل لوسّرلا روضحبو ريدغلا ةثداح صوصخب

 .ىرخأ رداصم ةمداقلا تاحفصلا يف ًاضيأ رك كنس اهو ةديسلا

 .تباث نب ناسحل رعشلا اذه نم مسق ىف ءاج

 ايداهو ًامامإ يدعب نم كتيضر  يننإف ّيلع اي مق هل لاقف
 هباختنا نع ضار هّنأو ساّنلا ىلع هفّرعيل مايقلاب هرمأ تيل هللا لوسر نأ ينعي

 .هدعب نم ٍداهو مامإك

 نأ هرعش يف نّيِبي هّنأو ىلوم ىنعمل همهف دكؤيو نّيبي تباث نب ناسح رعش اذه
 ./؟ :ةيآلا ءلافنألا ةروس )١(

 /ا/



 دشنأ كول لوسّرلا مامأو .يلولاو ّيصولا وه وأ يداهلاو دئاقلا ينعت ةملكلا هذه

 .ًادبأ همهف يف أطخأ هنأ ىلإ ههبني مل كل هنأو هرعش

 ةيالولا باتك ىف ءاج دقف امهانركذ نيذللا نيرخآلا نيصخشلا صوصخب امأ

 نيذلا لئاوألا نمض نم :نيرّيمملا ةئّسلا لهأ ءاملع نم وهو يربطلا ريرج نبال

 .ريبزلاو ةحلط «نامثع ءرمع ءركب وبأ ناك ريدغلا موي يف ماتا ًاّيلع مامإلا اوعياب

 نأ ءىرخأ ثيذاحأ ىلع ٌرمتس كلذكو انيلع ترم ةريثك ثيداحأ ىف قبس امكو

 ًانيته) هل لاق ةياكتنا ىلع هاتهو هلئلاع «يتموملا ريمأ دبع ءانع تاطخلا نب رمغ

 نأ ريدغلا ثيدح نم مهف يناثلا ةفيلخلا نأ ىلع ناّلدي ةئنهتلاو مالكلا اذه له

 هذه يه ام .نمؤم لك ىلوم تحبصأ : مالّشالَع يلع نينمؤملا ريمأل لوقي هنإ

 له «نكت ْملأ تقولا اذه لبقو ؟يناثلا ةفيلخلا رظن ةهجو نم تلصح يتلا ةيالولا

 لهو ؟ًامهبمو ًاضماغ ًأرمأ تناك ريدغلا موي ةثداح لبق ماّتلَع ّىلع مامإلا ةقادص نإ

 ؟ًاضيأ همهف ىف أطخأ ىناثلا ةفيلخلا ْنِإ

 يف عيمجلا لوقي ام ناك اذإ :وهو ضعبلا ناهذأ يف لاؤس رودي نأ نكمي انه

 ثيدح يف ىلوم ةملك نم اوجتنتسا يناثلاو لوألا ةفيلخلا مهنمض نمو ريدغلا موي

 نأ هوعنمو هقح اوبصغ اذاملف ِاََنِللَع ّيلعل ةفالخلاو ةيالولاو ةياصولا ىنعم ريدغلا

 ؟ىلاعتو هناحبس هّللا هايإ اهحنم ىتلا هتناكم ىلإ لصي

 مهنمض نم نيذّلاو ريدغلا موي يف عيمجلا نإ :كش الب لوقن اذه ىلع باوجلا

 ةيالولاو ةفالخلا ىنعم ريدغلا ثيدح ىوتحم نم اومهف ىناثلاو لوألا ةفيلخلا

 ةفيلخ نوكي نأ ملئ اّيلع مامإلا اوعنم مهْنأ كش دجوي ال كلذكو ؛مهاَتِاء ّيلعل

 .باتكلا اذه ىف ةروكذم ةريثك ىرخأ رداصمو .55037 ص ١. ج ءصاوخلا ةركذت )١(
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 ماشاء يلع مامإلا نأب ملعلا عم ايندلا هذه نع هليحر دعب ةرشابم ميل لوسرلل

 نحن ةلاحلا هذه يف ءاهيلإ لوصولا يف هّمح هوعنم مهّنأو اهنيح يف ةفالخلاب بلاط

 نينمؤملا ريمأ لوصو مهعنم يأ يناثلا مهفرصت يف ءافلخلا نأ يضقنو مكحن

 ّىح اديج نوملعي اوناك مهنأ ملعلا عم أطخلاب اوبيصأ ةفالخلا ىلإ مالنا يلع

 ًالطخلا اذه ًاعبط .هقحل هلوصو اوعنمو هومرح مهّنأو هاَتِلا يلع مامإلل ةفالخلا

 شحاف لمع هنأ انه دكؤملا ءيشلا ّنكلو رخآ صخش يأ نم ردصي نأ نكمي

 . عينش و

 رخآ ليلد ناكملا كلذ يفو نيرضاحلا نم ريدغلا موي يف ةعيبلا ذخأ :عبارلا

 .مالشإاع يلع نينمؤملا ريمأل ةفالخلاو ةيالولا ىنعمب يه ىلوم نأ ىلع

 عيمجو رمعو ركب ابأ نإ لوقيو ةصقلا هذه انل لقني يربطلا ريرج نبا
 اذهو مالنا يلع اوعيابو ريدغلا موي يأ كانه نيرضاح اوناك راصنألاو نيرجاهملا

 . "”مايأ ةثالث رمتسا ةعيابملا يأ لمعلا

 ةعيبلا همزالي نأ بجاولا نم ناك ّيلع نينمؤملا ريمأل ة ةقادصلا نالعإ نإ له

 ةموكحلا ساسأ ىلع نوكت مأ ةقادصلا ساسأ ىلع نوكت ةعيبلا لهو ؟ هنأ هل

 لامعأ نم نيدئاعلا نيبعتملا سانلا ريخأتل جاتحي ناك لهو ؟ةفالخلاو ةيالولاو

 ايلع مامإلا اوعيابي يكل مايأ ةثالثل ةبعصلاو ةليوطلا قرطلا اوعطق نيذلاو جحلا

 ؟هعم ةقادصلا ساسأ ىلعو

 ةيادب يف هنأل ةفيلخلاو ّيلولا ينعت ثيدحلا اذه يف ىلوم ةملك :سماخلا

 .ةجام « سم ا ا ا يذلا ثيدحلا

 00 و

 ١75. ص .؟ ج «نيمثلا ريدغلا باتك نم لقذ روطسلا هذه ىف ةيالولا
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 هل لوسّّرلا ناك نم لك ينعي اذهو (هالوم ّيلعف هالوم تنك نم) :ةرشابم كلذ دعب

 .كيإذل مظعألا لوسرلل امك ةيولوألا ًاضيأ هلّشِلاَع ّىلع مامإلل نإف هيلع ةيولوألا

 نالعإ لبق هنأل ةفيلخلاو ّيصولا اهانعم ثيدحلا اذه يف ىلوم ةملك :سداسلا

 :اوباجأ ؟مكيلو نمف :سانلا ِقإَل لأس (هالوم ّيلعف هالوم تنك نم) كيل ّيبنلا

 .(هالوم ٌىلعف هالوم تنك نم) :ةلمج لاقو ىلعألل ٌيلع دي عفر اذل ءهلوسرو هللا

 مالك نأل ةفيلخلاو ّيصولا ىنعمب ثيدحلا اذه يف ىلوم'ةملك :عباسلا

 مكاحلا ركذ املثم نأشلا اذه ىلع لدي ثيدحلا كلذ دعب هاذ لوسّرلا

 :لاق مقِوِإل لوسّرلا نأ اولقن نورخآلا كلذكو «ليزنتلا دهاوش هباتك يف يناكسحلا

 نب يلع ةيالوو يتلاسر نم هللا ءاضرو ةمعنلا مامتإو نيدلا لامكإ ىلع ربكأ هللا)

 .(يدعب نم مهلَتلاع بلاط يبأ

 ؟مالكلا اذه نم هسملن يذلا امف

 نأل كلذو ةفيلخلاو ّيصولا ىنعمب ثيدحلا اذه يف ىلوم ةملك :نماثلا

 ىروشلل يناثلا ةفيلخلا نييعت دعبو تقولا كلذ يف خانِلاء يلع نينمؤملا ريمأ

 هللاب مكدشنأف) ةفالخلا يف هقح تابثإل ريدغلا ثيدح ىلإ دنتسا ةفيلخ باختتنال

 نم ٍلاو مهللا «هالوم ّىلعف هالوم تنك نم :ءكيإل هللا لوسر هل لاق ءدحأ مكيف له

 .""(١1ل مهللا :اولاق) :لاق ؟يريغ (بئاغلا مكنم دهاشلا غلبيل هاداع نم داعو هالاو

 له .مهلأسو مهيلع مسقأو ىروشلا لهأ ىلإ همالك هّجو ماّتللع ّيلع مامإلا انه

 هالوم ّيلعف هالوم تنك نم :وهو هريغل مالكلا اذه لاق كول مركألا لوسّرلا نإ

 بئاغلل هغالبإ رضاحلا ىلع بجي مالكلا اذهو «هاداع نم ٍداعو هالاو نم لاو مهللا

 .لفاغلا هغالبإ هبنتملا ىلعو

 ام بسح كلذو ةفيلخلاو ّيصولا ىنعمب ثيدحلا اذه يف ىلوم ةملك :عساتلا

 )١( ص .؟”560 ثيدحلا :ءىلزاغملا نبا بقانم ؟١١7.
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 (يلع يف نآرقلا نم لزن ام) باتك يف هيودرم نباو ليزنتلا دهاوش باتك يف ءاج

 يف ةدئاملا ةروس نم ةثلاثلا ةيآلا لوزن») ةْئَّسلا لهأ رداصم نم ىرخألا رداصملاو

 مانع يلع نينمؤملا ريمأ ةفالخو ةيالو وهو رمألا اذه ىلع دكؤت تاظحللا كلت

 عرس ساس ىو جم رسل و 20 همءر >4 مال وا لال لس ءالظسم وحد 2سه مر
 ."78 انيد ملسإلا مكل تِيِضَرَو تَمَعِن َّ تمَمتأو مكتيد مكل تلمك أ مَوَيلا#

 ءًاضيأ كلذ راركت ظحالنس امكو َةَنَّسلا لهأل ةريثكلا رداصملا ىف انظحال امك

 اهيف ناك يتلا ةظحللا كلت يف مكِوإَل لوسّرلا ىلع ريدغلا موي يف تلزن ةيآلا هذه

 .ًايغبا ناشلا اذه ناع ةحيفاو ةروصي هيكت تناك ةنآلا:هدعت ةءازق

 يلع ثممأو يَ كَل تلكَ َمْوَيلآ# :ةيآلا هيف تلزن يذلا تقولا يفو

 مامتإو نيدلا لامكإ ىلع ربكأ هللا :هييإَل لاق ")4 اني َمَلْسِإْلا مكَل تِدِضَرَو تم

 .مسالع يلع ةيالو نعو يتلاسر نع هللا ءاضرو ةمعنلا

 نّيَعو سانلل ةحضاو تراص يي لوسّرلا دعب ةفالخلا ةلأسم نأ يعيبطلا نم
 ًالماك نيدلا حبصأ اذل «ةوعدلا رمأ يف لوسّرلا فلخيس يذلا بختنملا صخشلا

 .مالسإلا نع هللا يضرو ةمعنلا تّمتو

 مامإلا ةقادصب طابترا يأ هل سيل اهيلإ انرشأ يتلا رومألا هذه نم يأ كش الب

 .ىمالسإلا نيدلا لامكإ يف ببسلا ىه ِملّتِللع يلع ةفالخو ةيالو نكلو مالا ّيلع

 ةاور نم دحاو وه يذلا يملسألا ةديرب نأ .بقانملا يف يناهفصألا هيودرم نبا

 نم اَيأ عيابي مل ةياورلا هذهل هعامس ببسبو (هالوم ّيلعف هالوم تنك نم) ثيدح

 .طق ءافلخلا
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 نأل كلذو ّيصولاو ةفيلخلا ىنعمب ثيدحلا اذه يف ىلوم ةملك :رشع يداحلا

 ثيدح لثم ىرخأ ثيداحأو ريهطتلا ةيآو "74 ُهّهَأ ُمُكُيِلَواَمَنِإ# لثم ةينآرق تايآ

 ينب نم عمجو هللا لوسر اهماقأ يتلا ةميلولاب صاخ ثيدحلا اذهو «(راذنإلا موي)

 ثيدحو ةلزنملا ثيدحو رّيطلا ثيدحو (ًاضيأ ركذيسو ًاقباس هانركذ) بلطملا دبع

 نأ ىعسنو لواحن نحن .ةريثك ثيداحأو ىرخأ تايآو ةنيفسلا ثيدحو نيلقثلا

 .ماَّتِلاَع يلع نينمؤملا ريمأ ةفالخو ةيالو تبثتو دكؤت اهعيمج نإ ثيح اهنّيبن

 را سا يي را

 تاياوٌّرلا ضعب , يف هنأ اولقن كلذك نورخآو (ةباصإلا) يف ينالقسعلا رجح نبا لقن

 يصولا وه نوكيس َمالّشلاع يلع مامإلا ينعي (يدعب نم مكيلو وهو) ةلمج تءاج

 نم دوصقملا ناك اذإ ملاعلا تاسدقم عيمجب مكيلع مسقأ .يدعب مكيلع ةفيلخلاو

 ؟هيطعت يذلا ىنعملا امو (يدعب نم) ةملك نم دوصقملا امف مكقيدص انه مكّيلو

 !بجعلل اي ؟يدعب يلع عم ءاقدصأ اونوك اهب دصقي هللا لوسر نأ ينعت له

 كلذو ّيصولاو ةفيلخلا ىنعمب ريدغلا ثيدح يف ىلوم ةملك :رشع ثلاثلا

 هورس رك ةررس ضر ةراط جمر ماع انو كييدعلا كا احا

 ةهباشم تالمج وأ (بيجأف ىعدأ نأ كشوي مكلثم رشب انأ) :لوقي مقوإل ةمحّرلا

 هللا لوسر نأ ىلع لدي كلذ عيمج .هلجأ برق ىلإ حّملي هِيَ ناك ثيح .كلذل

 .هدعب نم هيلإ لوؤتس امو ةّمألا ةيلوؤسم نيعيو نّيبي نأ ديري

 نأل كلذو ّيصولاو ةفيلخلا ىنعمب ثيدحلا اذه يف ىلوم ةملك :رشع عبارلا

 يتلا بصن ةملك سابع نبا كلذكو رباج نع ةياورلا لاثمأ تاياوّرلا ضعب يف

 مامإ بيصنت ىلع ةلالد يهو ًاباختناو ًابيصنت ينعت اهولقن يتلاو ةياورلا يف تءاج

 )١( :ةيآلا ,ةدئاملا ةروس 00.
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 سابع نبا نع .بيصنت ىلإ جاتحي ال رصانلاو قيدّصلا نأل قيدص بيصنت ال ٍلاوو
 .20(سانلل اّيلع بّصني نأ هكوإل ًادّمحم هللا رمأ) الاق يراصنألا هللا دبع نب رباجو

 نآل ّيصولاو ةفيلخلا ىنعمب ثيدحلا يف ىلوم ةملك :رشع سماخلا

 نينمؤملا ريمأل ةياصولاو ةيالولا نالعإ نم فروت ناك إل هللا لوسر

 ام بسحو قلقو فوخ ةلاح يف ناك ثيح سانلا ىلع تقولا كلذ يف ِمالَنلاع يلع

 .(هللا لوسر فّوختف سانلل ًاّيلع بّصني نأ ًادّمحم هللارمأ) ةياورلا يف لقن

 كلذو ةفيلخلاو ّيصولا ىنعمب ثيدحلا اذه يف ىلوم ةملك :رشع سداسلا

 دالبلا يف ريدغلا ربخ عاش امدنع رابكلا ةْئَّسلا ءاملع ةيقبو يبلعتلا لقن امك

 بيصنتو ةيلوت ركنأ نأ دعبو هللا لوسر ىلإ يرهفلا نامعنلا نب ثراحلا ىتأ

 ناك ْنِإ مهللا :لاق هتلحار ديري ناك امدنعو هللا لبق نم ِهالّنِلاَع ىلع نينمؤملا ريمأ

 امف ميلأ باذعب انتثا وأ ءامّسلا نم ةراجح انيلع رطمأف ًاقح هكِيإَل دّمحم لوقي ام

 لرئاو هلكف هربوا نم جرخو هجناق ىلع طقسا ريجي لا هارى هناجر لصور

 همهف يذلا ام "”4 عقاَو ٍباَدعب ٌليِإَس لأَس# جراعملا ةروس نم ىلوألا تايآلا هللا
 هركنيو اذكه روثيو بضغيو لعفني ىتح ريدغلا ثيدح نم نامعنلا نب ثراحلا

 .نيدلا نم جرخيو ًاروف

 راذعألل لاجم يقب لهو ؟ٌقحلا نوكي نم عم اومكحا متنأ هلل اب مكيلع مسقأ

 !؟ 204 يقم ُهطِعْومَو ىَدَهَو سال ُناَيِب اذه # ججحلاو

 )١( ج ءليزنتلا دهاوش ١. ص 5 ٠١.
 :ةيآلا ءجراعملا ةروس (؟) ١.

 :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس (؟) ١778.
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 ليضفتلا دعاوقل ليزنتلا دهاوش
 يناكسحلا مكاحلاب فورعملا هللا دبع نب هللا ديبع رثأ

 ىرجهلا سماخلا نرقلا ءاملع نم

 فصاعلا حيرلاك طارصلا ىلع زوجي نأ هّرس نم :كِيإََل هللا لوسر لاق -١1-

 يلهأ ىلع يتفيلخو يبحاصو ييصوو ّيبلو لوتيلف باسح ريغب ةنجلا جليو

 .20...بلاط ىبأ نب ىلع

 ضمور لوني متن نال وينو تدم لاق ”ةسرافلا ناهلكس نفعا ت11
 ."”بلاط يبأ نب ّيلع ينيد يضقيو يدعوم زجني يدعب كرتأ نم ريخو يتفيلخو

 نم نوراه ةلزنمب ينم نوكت نأ ىضرت الأ ّىلع اي :ءكِيإَد هللا لوسر لاق -"-5

 ؟2...كلهأو يلهأ يف ينفلخاف عجراف يدعب َّيبناال هّنأ الإ ىسوم

 ةيآلا هذه هيلع تلزن امل كتإل هللا لوسر نأ ّيردخلا ديعس يبأ نع -4-*

 ةمعنلا مامتإو نيدلا لامكإ ىلع ربكأ هللا :لاق 4... كتي كَل ثْلَمْكَأ ْمْوِيلآ#

 تنك نم :لاق مث يدعب نم بلاط يبأ نب يلع ةيالوو يتلاسرب برلا اضرو
 لذخاو هرصن نسم رصناو هاداع نم ٍداعو هالاو نم لاو مهللا هالوم ّيلعف هالوم

 لضخ نو

 .17؟ ص 9١. ثيدح ١. ج .ءليزنتلا دهاوش )١(

 ١١1. ص ١١1. ثيدح ١. ج .هسفن ردصملا (؟)

 .5728 ص ,”١ا/ ثيدح ١. ج .هسفن ردصملا (9)

 .785 ١ ص ١5" ثيدح ١. ج .هسفن ردصملا (غ)
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 ساس و2 م و روسو اس ته 5 5 رق اس 2

 # اونا َندَلأَو تل هلوسرو هللا مُحَّيِلو اهَنإ# :ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع -04-6

 ديلا 00

 7 يو سا ع ادم ةبآلا هذه ولتي

 طش

 ّيلعف هالوم تنك نم :لاق مث هيطبإ ضايب ىرُي ىّتح هيدي عفر مث ”4ُهَتلاَسِر

 ."”دهشا مهللا :لاق مث هاداع نم ٍداعو هالاو نم لاو مهللا هالوم

 بّصني نأ ًادّمحم هللا رمأ :الاق ّيراصنألا هللا دبع نب رباجو سابع نبا نع --5

 ا نباح اولوعي نأ هككقإَل هللا لوسر فّوختف هتيالوب مهربخيل سانلل ًاّيلع
 دَعَا هبلإ هللا ىحوأذ هبلع كلذ يف اودعطب نأو

 «”وخ ريدغ موي هتيالوب كنك هللا لوسر ماقف ةيآلا * َكِيَر

 سنس

 :لمات

 كلذكو ءبّضنلا ةملك لثم ةدحاو ةياور يف ةّلدألاو نئارقلا هذه عيمج دوجو نإ له

 ينعي (هتيالوب مهربخيل) ةملك لثمو ددجلا نيملسملا راكنإ نم مركألا لوسّرلا فوخ

 نم دصقي هّلك اذه له .ماَنِلاءع ّيلع ةيالو نع سانلل ًاربخ يطعي كيل هللا لوسر نأ

 ؟ّيصولاو ةفيلخلا مأ بّصني قيدّصلا له ؟ةيالولاو ةفالخلا مأ ةقادصلا هئارو

 5 1 75 ” ع هلاوا ا. 0 1 5 : -

 سانلا يف نذؤي ىتح الالب رمأ مكترتل هللا لوسر نإ مث... :سابع نبا لاق -8-0
 03 هلاوا_ا د ف ىه ه تنللاو ٠ 2 ' ٠ ٠ ين أ

 نم سانلاو منال هللا لوسر جرخف مخ ريدغ ىلإ جرخ الإ دحأ ادغ ىقبي ال نأ

 ةفاخم ًاعرذ اهب تقض ّىنإو ةلاسرب مكيلإ ينلسرأ هللا ّنِإ سانلا اهّيأ اي :لاقف دغلا

 ذخأ مث .ديعو دعب يلع هلزنأ ديعوب اهيف يبر ينبتاع ىتح ينوبذكتو ينومهتت نأ

 .5 55 ص 7١9. ثيدح ١. ج .ليزنتلا دهاوش ١(

 .31/ :ةيآلا :ةدئاملا ةروس (؟

( 
( 

) 
) 
 .5959 ص 5١”. ثيدح ١. ج .ليزنتلا دهاوش (")

 7١. 5” ص ء,”57 ثيدح ١,. ج .هسفن ردصملا (:)
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 اهّيأ :لاق مث امهيطبإ ضايب ساّنلا ىأر ىتح اهعفرف ِمالَتِلاَع بلاط يبأ نب ّيلع ديب
 هالاو نم ٍلاو مهللا هالوم ٌىلعف هالوم تنك نمف مكالوم انأو يالوم هللا سانلا

 ْتَلَمْكَأ موَيلآ# :هللا لزنأو .هلذخ نم لذخاو هرصن نم رصناو هاداع نم ٍداعو

 , 0 يَتيد ل

 تيثي # :ىلاعت هلوق يف لاق سابع نبا نع - -4-6

 58 بلاط يبأ نب ّيلع ةيالوب :لاق "”4 ِتاَتلَ

 0-0 ل رم

 ."اّيصو ًايلعو ًايبن هللا ينذختاف... :هكتإل هللا لوسر لاق 1١١69-

 يل حرشا بر: :ىسوم يخأ لاق امك لوقأ : /كوإكل هللا لوسر لاق -1١1١-

 يخأ ًاّيلع يلهأ نم ًاريزو يل لعجاو يرمأ يل رسيو يردص

 نس

 :لمات

 .ةفلتخم ديناسأبو ةياورلا هذه رّرك يناكسحلا مكاحلا

 تلزن امل :لاق بسلاط يبأ نب يلع نع .سابع نب هللا دبع نع ١75-5١-

 ىناعد 24 تيبرفألا َكَيَرِسَع رِذَنأَو» : /كوإذ هللا لوسر ىلع ةيآلا هذه

 تقضف «نييرقألا يتريسشع رذنأ نأ ينرمأ هللا نإ لع ا :لاقف كد هللا لوسر

 ٌتمصف هركأ ام مهنم ىرأ رمألا اذهب مهترمأ ىتم يِنأ تفرعو ًاعرذ كلذب

 كبّذعي هب ترمأ ام لعفت ْمل نثل كنإ | دّمحم اي :لاقف ليئاربج ءاج ىتح اهيلع

 هيف لعجاو ماعط نم ًاعانص انل عنصا ىلع اي :لاقف .كل ادب ام عنصاف كبنذب هللا

 )١( ج ءليزنتلا دهاوش ١ ص .,؟"55 ثيدح 5 7١.

 ."ا/ :ةيآلا :ميهاربإ ةروس (؟)

 .587 ص .575 ثيدح ١. ج ءليزنتلا دهاوش (؟)

 .585 ص .575 ثيدح ١. ج .هسفن ردصملا (:غ)

 .017 ص .7١5؟ ثيدح ١. ج .هسفن ردصملا (6)

 .؟5١ :ةيآلا ءءارعشلا ةروس (1)
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 مهغّلبأو مهملكأ ىّتح بلطملا دبع ينب يل عمجا مث نبل نم انل ألماو ةاش لجر

 ينب اي :لاقف كنك هللا لوسر ملكت مث - :هلوق ىلإ |! ثيدحلا قاسو هب ترمأ ام

 هب مكتئج امم لضفأب هموق ءاج برعلا نم ًادحأ ملعأ ام هللاو ينِإ بلطملا دبع

 ينرزاؤي مكيأف هيلإ مكوعدأ نأ هللا ينرمأ دقو ةرخآلاو ايندلارمأب مكتئج دق ينإ

 :لاق ؟مكيف يتفيلخو يَيلوو يّيصوو يخأ نوكي نأ ىلع ءاذه يرمأ ىلع

 نوكحضي موقلا ماقف .هيلع كريزو نوكأ هللا يبن اي انأ :اقاس مهشمحأو انطب

 س

 :لمات

 .ةياورلا هذه هبشت ةياور لقني 1 ةحفصلا يف 085 ةياورلا يف ف يناكسحلا

 تانكي لتمر كلارا فيزا فن قرطلا لقت ف ذلا همم كيدعتلا وهو

 يريزوو يليلخ نإ :كقإل هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ نع -1-

 نب ّيلع ينيد يضقيو يدعوم زجني يدعب كرتأ نم ريخو يلهأ يف يتفيلخو
 ."'بلاط يبا

 .هل إف ىركحِز نع ضرع صرع : ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع ١1-1-
 نا ءامعأ لع يالو كرد نم إ "4م 6 ل 2 س يد

 .«هّيصأو

 24 وم 0010

 اي سومو ال نيذلا َّنِإَو# :ىلاعت هلوق يف لاق مالنا يلع نع - ١0-4
 .”يتيالو نع :لاق 004 وبكنل طر

 )01( .0 11 ص 5١5. ثيدح ١. ج ءليزنتلا دهاوش ١(
 .055 ص 5١١. ثيدح ١,. ج .هسفن ردصملا (؟)

 ١75. :ةيآلا هط ةروس (؟)

0 
)5( 
0( 

 نع ورخال

 .01/// ص .571 ثيدح ١. ج .ليزنتلا دهاوش (#

 ./5 :ةبآلا .نونمؤملا ةروس (5

 1٠. ص 6م ثيدح 2١ «ليزنتلا دهاوش 1
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 الإ تيبلا ىف سيلو ميل يبنلا ىلع ةيبآلا هذه تلزن :لاق رباج نع -15-ه
 لهأَسْحْيلا مُكحنَع بهذي هلأ ُديرْباَمَّتِإل ّيلعو نيسحلاو نسحلاو ةمطاف

 ."”يلهأ ءالؤه مهللا :لاقف 74 اريل ةرَوطِبو تيل
 نس ع

 :لمأت

 يف يناكسحلا مكاحلا نأ «ةفاطل نم ولخت الو انه اهركذ بسانملا نم يتلا ةطقنلا

 نيعبرأو ةثالثو ةثامبو ةفلتخم ريباعتبو ريهطتلا ةياور لقني هسفن ليزنتلا دهاوش باتك

 لقن ام بسحو ةياورلا هذهل ةاوّرلا نمض نم .ةّرم نيعبرأو ًاثالثو ةئام اهررك ًادنس

 نب نسح مامإلا ءيراصنألا هللا دبع نب رباج .بزاع نب ءاربلا ءكلام نب سنأ يناكسحلا

 «سابع نب هللا دبع .ّيردخلا ديعس وبأ ءصاقو يبأ نب دعس «مالِّلاع بلاط يبأ نب ّيلع
 تنب ةشئاع ِمالَتلاَع بلاط يبأ نب ّيلع نينمؤملا ريمأ ءبلاط يبأ نب رفعج نب هللا دبع

 مأ نينمؤملا مأ ءلَْلط ىفطصملا تنب ءارهزلا ةمطاف «يثيللا عقسألا نب ةلثاو «ركب يبأ

 .مركألا ّبنلا مداخ ثراجحلا نب لاله ءارمحلا وبأ .ةملس

 ةيلاعلا ديناسألاو نوتملا ثيح نم ثيدحلا اذه هبشت ةياور نم مك «ةقيقح

 ريغ نيرخآلا لئاضف باب يف ةْئّسلا لهأ رداصم يف اهيلع رثع لقنلا ةرثكو

 لآ ةمصع دّكؤتو لدت ةقباسلا تاحيرصتلا ىلإ ًادانتساو ةياورلا هذه

 يذلا ِهلِّلاع بلاط يبأ نب ّيلع مامإلا نأ ًاضيأ ةّمألل ركذت ةطقنلا هذه .هلْهيلط دّمحم

 ةفالخلا يف هقحب بلاطي مل اذإ هنأ ىتحو نيرهطملا هكِإل ّيبنلا تيب لهأ نم وه

 صخشلا اذه ديب رومألا مامز اوملسي نأ ةّمألا ىلع أبجاو نوكي لوسّررلا دعب

 ..كوإذل رهطملا يبنلل ًاماقم مئاق نوكيل رهطملا

 )١( :ةيآلا ,بازحألا ةروس 57.
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 رداصم لقن بسحو ىرن يذلا تقولا يف رثكأ انتيساسح ديزي مالكلا اذه لك

 يف ةيولوألا هل نأ مهل نّيبو ةفالخلاب بلاط هلت ًاّيلع نينمؤملا ريمأ نأ ةّنَّسلا لهأ
 يف اذه نوح يتلا دخلا رداصملا ىلا را ناوي رجل هريش نم حا هئاو سال اذه

 الملا يمال ميسي ىو ّقَحْلا لإ عد -- نمفأ# ؛(باتكلا ةيادب

 وو
 مبَنِإ رهوُفَقَو # :ىلاعت هلوق ىف كيإل ّئبنلا نع ّيردخلا ديعس ىبأ نع -17-5

 ."بلاط ىبأ نب ىلع ةيالو نع :لاق "># َنوُزوُعْسَت

 س ع

 :لمات

 .اهيف ليلق رييغت عم ىرخأ ديناسأ ةعبسب ةياورلا هذه لقني يناكسحلا مكاحلا

 ىلإ ىب ىرسأ امل :مكقيإذل هللا لوسر ىل لاق :لاق دوعسم نسبا نع -18-7
 انلسر نم كلبق نم انلسرأ نم لس دّمحم اي :يل لاقف يناتأ دق كلم اذإ ءامّسلا

 ىلع :اولاق ؟يلبق هللا مكثعب َمالع نيّيبنلاو لسرلا رشاعم :تلق ؟اوثعب َمالع

 .مالَتاع بلاط يبأ نب ّىلع ةيالوو دّمحم اي كتيالو

 :لمأت

 ةيالو وه هلشلاء ّيلع ةيالوو كول هللا لوسر ةيالو نم دوصقملا نإ ءكش الب
 هذه لبقي صخش لك نأل كلذو اهنيعب يه امنإو نينثالا نيب رفانت يأ دجوي الو هللا

 .ىلاعتو هناحبس هللا لجأل اهلبقي ةيالولا

 : /كيإنل ئبنلا لاقف هللا لوسر دهع ىلع بكوك ضقنا :لاق سنأ نع -19-8

 اذإف انرظنف .ىدعب نم ةفيلخلا وهف هراد ىف ضقنا نمف بكوكلا اذه ىلإ اورظنا

 )١( :ةيآلا «سئوي ةروس 60"

 ١157. ص .ال57 ثيدح .؟7 ج ءليزنتلا دهاوش (")

 .؟"17/75 ص ,855 ثيدح .” ج ,هسفن ردصملا (:غ)

1 



 ٌدّمحم يوُغ دق :ساّنلا نم ةعامج لاقف .بلاط يبأ نب ّىلع لزنم يف ضقنا وه
 سر ؟ء جد سم 2 سس ضرس ل ا ماس لم ا عسا 1 6. س 5
 امو (5) َْوعاَمَو دكباَص َّلَصاَم '(10ر) وهاد ْجَتلاَو# هللا لزنأف يلع بح يف

 ." 014 نسوي ىحو الإ وه نإ (8) قولا ٍنَع قلن
 سس ع

 :لمات

 نب ىلع ةفالخو ةيالو ىلع ّلدتو ةحيرص ةروصب تبثت يتلا ةياورلا هذه
 نع ةفلتخم ديناسأبو تاّرم عبس يفنحلا يناكسحلا مكاحلا اهلقن ماّتِلاَع بلاط يبأ

 . سابع نباو كلام نب سنأ

 َبنكْلا ُمهملَعْيَو ...ىِذَلاَوْه# :ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع ٠١8-
 .«©بلاط يبأ نب ّىلع ةيالو :ةمكحلاو نآرقلا باتكلا :لاق "*4 َةَمْكْلَو

 دقو :كِزإل ّيبنلا لاق :الاق دوعسم نب هللا دبعو ةرجع نب بعك نع -51-

 مكرثكأو ًاناميإ مكرفوأو ًامالسإ مكلضفأ .مكمدقأ ّيلع :لاق ّيلع نع لئس

 يّرس هتعدوتساو يملع هتمّلع .ابضغ هللا يف مكّدشأو ًاملح مكحجرأو ًاملع

 ...يتّمأ يف ينيمأو يلهأ يف يتفيلخ وهف ينأشب هتلكوو

 بلاط يبأ نب ّىلع دضعب كتل هللا لوسر ذخأ :لاق ةريره يبأ نع 551١-

 انتوعد :لاقف يبارعأ هيلإ ماقف هالوم اذهف هالوم تنك نم :لاق مث مخ ريدغ موي

 مايصلاو ةالّصلاب انترمأو انّتقدَّصف هللا لوسر كنأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشن نأ

 ؟كنع مأ هللا نع اذهف ؟اذه لعفت الأ كعنقت ملف انيدأف ةاكّرلابو ءانمصو انيّلصف

 معن :لاق ؟كنع ال هللا نع اذهل وه الإ هلإ ال يذلا هللا :لاق .ينع ال هللا نع :لاق

 )١( :تايآلا ,مجنلا ةروس ١-5.

 ١520.. ص 3١9. ثيدح .” ج «ليزنتلا دهاوش 6

 .591/ ص .38/ ثيدح .؟ ج .ليزنتلا دهاوش (:)

 .غ١ 7 ص. ثيدح 2." ج .هسفن ردصملا (5)



 وه اذنه تاك نإ َّمُهَللأ# :لوقي وهو هريعب ىلإ ًاعرسم يبارعألا ماقف .ةثالث
 تاملكلا متتسا امف بال[ 004 رابجلا نت راتكيع ادك1ع طمأن كزدع ند ّنَحْلَ

 ٍباَدَعي لياَس لأَس# :كلذ بقع يف هللا لزنأو هتقرحأف ءامّسلا نم ران تلزن ىتح

 3 24 عياد دل نسل نوفل )مقا

 :لمأت

 ناميلا نب ةفيذح لوق نع يفنحلا يناكسحلا ًاضيأ اهلقني يتلاو ىرخأ ةياور يف
 .رذنملا نب نامعن همسا يذلا يبارعألا اهيف ركذي

 ةقادص وه ريدغلا ثيدح نم كيل مركألا لوسّرلا دصق ناك اذإف ةقيقحلا يف امأ

 او اولا اذه ىلإ لجرلا اذه راثو بضغ اذاملف ِماَتِلاع ّيلع مامإلا

 .رافكلا نم ربتعأو ةأجف نيدلا نع دترا كلذ ببسب ميركلا نآرقلا فارتعابو اذاملو

 ركذ :لاق 1” ِْيَرْوذ نَعَضرَعِي نَمَول :ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع -7-

 .”مجاَشلع بلاط يبأ نب ّىلع ةيالو هّبر

 اذه يدعقم ًاّيلع ملظ نم :ءكيإل هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع -75-1

 .”يلبق ءايبنألا ةوبنو يتوبن دحج امنأكف يتافو دعب

 )١( :ةيآلا ءلافنألا ةروس 77.

 .”و'١ :ناتيآلا .جراعملا ةروس 6

 .5 55 ص ٠١. 55 ثيدح ." ج «ليزنتلا دهاوش (؟)

 .١ا/ :ةيآلا .نجلا ةروس (غ)

 .655 ص ٠١. 55 ثيدح .” ج «ليزنتلا دهاوش (4)

 .73717 ص 71/7 ثيدح ١. ج .هسفن ردصملا (1)
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 لامعلا زنك

 لاعفألاو لاوقألا ننس يف

 يدنهلا نيدلا ماسح نب يقتم رثأ

 ةرجهلل 151/0 ةئس ىفوتملا

 عجر امل :لاق مقرأ نب ديز نع ةلئاو نب رماع ليفطلا يبأ نع -1-414

 مث نمّمقف تاحودب رمأ مخ ريدغ لزنف عادولا ةّجح نم كيل هللا لوسر
 ربكأ امهدحأ نيلقثلا مكيف تكرت دق ينإ ءتبجأف تيعد دق نأك :لاقف ماق

 .يتيب لهأ يترتعو ءضرألا ىلإ ءامّسلا نم دودمم لبح هللا باتك :رخآلا نم

 مث ضوحلا ّيلع ادري ىّتح اقرتفي نل امهنإف امهيف يننوفلخت فيك اورظناف
 هّيلو تنك نم :لاقف يلع ديب ذخأ مث ءنمؤم لك ّيلو انأو يالوم هللا نإ :لاق
 نم هتعمس تنأ :ديزل تلقف هاداع نم ٍداعو هالاو نم ٍلاو مهللا ءهّبلو ّيلعف

 هعمسو هينيعب هآر دق الإ دحأ تاحودلا نم ناك ام :لاقف ؟ميوإفَل هللا لوسر
 ع
 . '7هينذأب

 نس

 :لمات

 نينمؤملا ريمأ ةيالول اهنالعإو ريدغلا ةثداح اهلقن ىلإ ةفاضإلاب ةياورلا هذه
 ةيالوو ةفالخ ىلع ةلدألا نم ًاضيأ وه يذلا نيلقثلا ثيدح ىلإ قرطتت ملّتِلاء ىلع

 .ماَّشِلاَع يلع

 )١( ج :لاّمعلا زنك *١. ثيدح  ,5775٠؛ ص ٠١.
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 ركذ هسفن لامعألا زنك باتك يف يدنهلا يّقتملا نأ زيزعلا ئراقلا اهّيأ ملعا

 ينعي هسفن اذهو '''ةفلتخم قرطو ديناسأبو ةّرم نيرشع و انس مّيقلا ريدغلا ثيدح

 .اهلقن ةرثكو ةياورلا هذه ةمظع ىلع ٌلديو

 .""هّيلو ّىلعف هّيلو تنك نم :ءتيإذل هللا لوسر لاق -5-6

 مكتئج دق يْنِإ بلطملا دبع ينب اي :كيإَل هللا لوسر لاق :لاق ّىلع نع - 5-5

 رمألا اذه ىلع ينرزاؤي مكيأف هيلإ مكوعدأ نأ هللا ينرمأ دقو ةرخآلاو ايندلاريخب
 ًاعيمج اهنع موقلا مجحأف :لاق ؟مكيف يتفيلخو يّبصوو يخأ نوكي نأ ىلع

 ٌيبصوو يخأ اذه :لاق مث يتبقرب ذخأف هيلع كريزو نوكأ هللا يبن اي :تلقو

 ."””اوعيطأو هل اوعمساف مكيف يتفيلخو

 هنم تيأرف نميلا ىلإ ّيلع عم تررم :لاق بيصحلا نب ةديرب نع - 5-1١1

 هجو لعجف هتصقنتف ًاّيلع تركذ ءكيإدل هللا لوسر ىلع تمدق اًملف ةوفج

 :تلق ؟مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ تسلأ ةديرب اي :لاقف رّيغتي كيل هللا لوسر

 ."هالوم ٌىلعف هالوم تنك نم :لاق هللا لوسر اي ىلب

 نمؤم لك ّىلو ىلعو ّىلع نم انأو ينم يلع... : وإن هللا لوسر لاق -0-4

 .ىدعب

 سل ءه حر مر

 اعد "74 َيبرفألا كّيريشع رِذنأو # ةبآلا هذه تلزن اّمل :لاق يلع نع -5-48

 اهبناوج نم هللا مساب اولك :لاقف ريثكب سيل ًاماعط مهل عنصو بلطملا دبع ينب

 .رشع يداحلا دلجملا ىف تايوتحم ةينامثو رشع ثلاثلا دلجملا يف ىوتحم رشع ةينامث )١(
 ْ ْ ٠١6. ص ,537546 ثيدح ١7 ج ءلاّمعلا زنك )١(

 ١١5. ص 777171١, ثيدح ,١؟ ج .هسفن ردصملا (؟)

 ١75. ص ,771477 ثيدح ١١. ج .هسفن ردصملا (:)

 ١. 57 ص ,738555 ثيدح ١١, ج .هسفن ردصملا (5)

 .؟١ 5 :ةيآلا .ءارعشلا ةروس (1)



 حدقب اعد مث .اوعبش ىتح اولكأف مهلوأ هدي عضوو اهتاورذ نم لزنت ةكربلا نإف

 :لاقو مكرحس ام دقل :بهل وبأ لاقف اوور ىّتح اوبرشف مهاقس مث مهّلوأ برشف

 نأ ةداهش ىلإ مكوعدأ طق دحأ هب ءىجي ْمل امب مكتئج ينإ بلطملا دبع ينب اي

 اهلثم ىلع ةيناثلا مهاعد مث ءاوقرفتو اورفنف هباتك ىلإو هللا ىلإو هللا الإ هلإ ال
 دمو - مهل لاق مث كلذ لثم اولعفف مهاعدف ىلوألا ةّرملا لاق امك بهل وبأ لاقف

 تددمف ؟يدعب نم مكّيلوو يبحاصو يخأ نوكي نأ ىلع ينعيابي نم :- هدي
 :لاق كلذ ىلع ينعيابف نطبلا ميظع موقلا رغصأ ذئموي انأو كعيابأ انأ :تلقو

 .17ةتئعنبَض انأ ماعطلا كلذو

 كوبت ةوزغ يف بلاط يبأ نب ّيلع كين هللا لوسر فّلخ :لاق دعس نع -/-
 ينم نوكت نأ ىضرت امأ :لاقف ؟نايبصلاو ءاسنلا يف ينفّلخت هللا لوسر اي :لاقف

 ؟"”يدعب يبن ال هنأ الإ ىسوم نم نوراه ةلزنمب
 و 8

 رئاط انل يِدهأف ناتسب يف كتل هللا لوسر عم تنك :لاق سنأ نع 8-6١-

 :تلقف بلاط يبأ نب ّيلع ءاجف كيلإ قلخلا ٌبحأب ينتئا مهللا :لاقف ّيوشم

 كلذ لثم هتددرو بابلا ٌقدو ةعاس دعب ءاج مث عجرف .لوغشم كتل هللا لوسر

 هللا لوسر اي :تلقف هتددر ام لاطف هل حتفا سنأ اي :ءكيإل هللا لوسر لاق مث

 نم هعم لكأف بلاط يبأ نب ّىلع لخدف راصنألا نم الجر نوكي نأ عمطأ تنك

 .”هموق ّبحي ءرملا :ليِإ دل هللا لوسر لاقف رّيطلا

 نم ىلوم بلاط يبأ نب ىلع :ءهيإ هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع -4-

 . وال وم تنك

 )١( ج «لاّمعلا زنك ١7. ص .؟515515 ثيدح 55 ١.

 ١5/8. ص .؟75/89 ثيدح ,١؟ ج .هسفن ردصملا (؟)

 . ١17 ص ,7315 ٠1 ثيدح ١7. ج .هسفن ردصملا (؟)

 1١. ” ص 755933157 ثيدح ١١. ج .هسفن ردصملا (:غ)

 ال



 هنم انأو ينم هنإف ّىلع يف عقت ال :ٌكيإل هللا لوسر لاق :لاق ةديرب نع ١6-١١-
 ."'"يدعب مكّيلو وهو

 زجنيو يدعب كرتأ نم ريخو يّرس عضومو يّيصو نإ : .كوإك ئبنلا لاق 4-١١١-
 ."7”بلاط يبأ نب يلع ينيد يضقيو يتدع

 ينعي - يدعب مكب ساثلا ىلوأ وهف اذه لقت ال :كيإل ّبنلا لاق ١15-66-
 © ًاثع

 نب ّيلع اومزلاف كلذ ناك اذإف ةنتف يدعب نوكيس : وإن ئبنلا لاق -15-

 ."”لطابلاو ٌقحلا نيب قورافلا هنإف بلاط ىبأ

 .*بلاط يبأ نب ّىلع يدعب نم يتنّمأ ملعأ :كئإذل ّيبنلا لاق ١67-4 ١-

 اهبكر نم حون ةنيفس لثم مكيف ينيب لهأ لثم نإ :لاق هَل ّيبنلا نع -1١-

 ."كله اهنع فّلخت نمو اجن

 نم هتأيلف ملعلا دارأ نمف اهباب ّىلعو ملعلا ةنيدم انأ : كلل ّئبنلا لاق ١15-48-
 )ع, هباب

 )١( ج .لامعلا زنك ١١, ص ,؟7557 ثيدح 8/1١.

 1١٠١. ص .؟”5557 ثيدح ١١. ج .هسفن ردصملا (؟)

 11١7. ص ,؟١751571 ثيدح ١١. ج .هسفن ردصملا (؟)

 .7١1؟ ص ,؟7795535 ثيدح ١١. ج .هسفن ردصملا (:)

 1١5. ص ,7791/ا/ ثيدح ١١,. ج .هسفن ردصملا (5)

 .55 ص ,؟55١751 ثيدح .7١؟ ج .هسفن ردصملا (1)

 1١5. ص ,؟7591/5 ثيدح ء١١ ج .هسفن ردصملا ('0)
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 ىبرقلا يوذل ةدوملا عيباني
 يفنحلا يزودنقلا ميهاربإ نب ناميلس خيشلا رثأ

 ةرجهلل 59١غ ةنس ىفوتملا

 .7كله اهنع فّلخت نمو اجن اهبكر نم حون ةنيفس لثمت مكيف يتيب لهأ لثم ّنإ
 ريدغب انلزنف هرفس يف ءكئإا هللا لوسر عم انك :لاق بزاع نب ءاّربلا نع 5-0١-

 .نيترجشلا تحت قل هللا لوسرل حسكو ةعماج ةالّصلا انيف يدونو مخ
 نم نينمؤملاب ىلوأ ينأ نوملعت متسلأ :لاقف ّيلع ديب ذخأو رهظلا ىّلصف

 :اولاق ؟هسفن نم نمؤم لكب ىلوأ ينأ نوملعت متسلأ :لاق ىلب :اولاق ؟مهسفنأ

 هالاو نم ٍلاو مهللا هالوم ّىلعف هالوم تنك نم :مهل لاقف - ّيلع ديب اذخآ - ىلب

 بلاط يبأ نب اي كل ًائينه :هل لاقف باطخلا نب رمع هيقلف :لاق .هاداع نم ٍداعو

 ."”ةنمؤمو نمؤم لك ىلوم تيسمأو تحبصأ

 ."”يتيب لهأ يترتعو هللا باتك :اولضت نل هب متذخأ

 )١( ج .ةّدوملا عيباني ١ ص 517.
 ج ؛هسفن ردصملا (؟) ١,.ص 18.

  6ج ءهسفن ردصملا ١.ص ١15360.



 ىنم تنأ :ّىلعل .تيإدل هللا لوسر لاق :لاق ماَّشلاَع يردخلا ديعس ىبأ نع - 54-7

 ."”يدعب َّبن ال هّنأ الإ ىسوم نم نوراه ةلزنمب

 نم نمؤم لك ّىلو وهو هنم انأو ىّنم ًاّيلع نإ... : قول ئيبنلا لاق -0-64

 ."7ىدعبي

 هركأ ام هنم تيأرف بلاط يب أ نب يلع عم ترفاس :لاق ةزمح نب بهو - 1-5-6

 .”يدعب مكيلو هنإف ٌيلعل اذه َنلوقت : ال :لاقف كيل ّيبنلل هتوكشف

 ينتئا مهللا :لاقف خبط دق رئاط هيل ئبنلا دنع ناك :لاق سنأ نع -/-5

 يتّمأ مدقأ :ءاكيإَدل هللا لوسر لاق 0 ا ع لااا

 مسير يب ال مهّحصأو ًاملع مهرثكأو املس

 © يتْمَأ ىلع مامإلا وهو يلع ًابلق مهعجشأو ًاَفك

 نب ّىلع يدعب نم يتّمأ ملعأ :لاق هنأ هلل ّيبنلا نع مالّتِلاَع ناملس نع -4-4
 . "بلاط يبأ

 ."”بلاط يبأ نب ّىلع يتّمأ ىضقأ نإ :هتلقإذل هللا لوسر



 كَتَبَ يلع نينمؤملا ريمأ ملع يف لصف
 ءافلخلا ةفرعمو

 ٍفاك ملع اذ نوكي نأ مكاح يأل ةيرورضلاو ةيساسألا تافصاوملا نم ةدحاو

 .ةعساو ةفرعمب عتمتي نأو

 نم ةريثك تاياور لقنُت ملا يلع نينمؤملا ريمأل ٌمجلا ملعلا صوصخ يف
 :اهنمض نم يتلا ةْنَّسلا لهأ رداصم

 (اهباب ٌّيلعو ملعلا ةنيدم انأ) هيل ّيبنلا نع ةفورعملاو ةروهشملا ةياورلا

 يف امك .ًاقحال اهيلع علطنسو انعلطا َدعُت ال ةريثك تاياورو (ّيلع مكاضقأ) ةياورلاو

 ىلإ ةبسنلاب ملعألا ناك مّ ًاّيلع مامإلا نأ دكؤت رابخأو ىرخأ ثيداحأو تاياور

 ناسل ىلع ةديدع تاّرم ةلمجلا هذه تدّدرت ةْئّسلا لهأل ةفلتخملا رداصملا يف

 ريثملا ءيشلا نإو «"”(رمع كلهل ّىلع الول) :اهيف لوقي يتلا باطخلا نب رمع

 ينولس) نلعي هريغ الو ءافلخلا نيب ال صخش ىلع روثعلا متي ْمل هنأ رثكأ مامتهالل

 نإف ينولأسا هلاؤسب ربنملا ىلع نم سانلا بلاطي هالَِّلَع ناكف "”(ينودقفت نأ لبق

 .ينورسخت نأ لبق نيرخآلاو نيلوألا ملع يدنع

 اذه :لوقي هالعأ تايوتحملا ركذ دعب ١5١ ص بلاطلا ةيافك باتك يف يعفاشلا يجنك ظفاح )١(

 .ريسلا لهأ نم دحاو ريغ هركذ لقنلا لهأ دنع تباث

 ّيبنلا باحصأ يف ناك ام :لاق بيسم نب ديعس نع ٠١ ص بقانملا باتك نم يمزراوخلا لقن )١(
 .ملئِاع بلاط يبأ نب يلع ريغ ينولس :لوقي دحأ
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 هذهب عتمتت يتلا ةّيصخشلا هذه له :باوجلا يف فاصنإلا هللاب مكلأسا

 ماكحألا لئاسم طسبأ نولهجي نيذلا نورخآلا مأ ةفالخلاب ٌقحأ تافصاوملا

 ًالضف ةيرهاظلا ميركلا نآرقلا ماكحأب ملعلا نم ليلقلا اَلِإ مهيدل سيلو ةيمالسإلا

 بصنمل هلوصو دعب ىّتحو ٌمميتلا مكح فرعي ال يذلا صخشلا لهف «هليوأت نع
 .لصُت ال :هل لاقف ًءام دجأ ملف تبنجأ ينإ :هل لاقو هءاج امدنع لجرل يتفي ةفالخلا

 ؟نينلسلا ةفيلخ نوكي نأ نصختشلا اذه. لكم قكعسي له

 نإ :لاقف رمع ىتأ ًالجر نأ :هيبأ نع ىزبأ نب نمحرلا دبع نب ديعس نع)

 انأ اذإ نينمؤملا ريمأ اي ركذت امأ :راّمع لاقف لصُت ال :لاقف ًءام دجأ ملف تبنجأ

 بارتلا يف تكّمتف انأ اًمأو لصُت ملف تنأ امأف ًءام دجن ملف انبنجأف ةّيرس يف تنأو

 اهب حسمت مث خفنت مث ضرألا كديب برضت نأ كيفكي ناك امنإ :ّيبنلا لاقف تيلصو

 ."(هب ثّدحأ ْمل تئش نإ :لاق راّمع اي هللا قتا :رمع لاقف كيفكو كهجو

 مايأ باطخلا نب رمع لأس ًالجر نأ هانركذ يذلا ثيدحلا اذه نم ظحالن امكف

 نب راّمع ناك دقو .لصُت ال رمع هباجأف ءاملا ىلع لصحي ملو بج هنأب هتفالخ

 ملو نيبنُج احبصأو بورحلا ىدحإ يف ًاعم اناك امدنع هرّكذف هدنع ًاسلاج رساي

 ىلصو بارتلا يف غّرمت هّنإف راّمع امأو لصُي ْمل رمع نأو لاستغالل ءاملا ادجي

 ىلع كيدي برضت نأ ًايفاك ناك :رامعل لاق كلذب ءِيِإَل هللا لوسر فرع امدنعو

 باطخلا نب رمعل كلذ راّمع ركذ نيحو ءكيفكو كهجو امهب حسمت مث بارتلا

 .دحأل ءيشلا اذه ركذأ ْمل تدرأ اذإ :راّمع هل لاقف .كلذ دنع هللا قتا :هل لاق

 ؟ةفالخلاب ٌقحألا نوكي ةالّصلا يف كشلا ماكحأ هيلع تيفخ يذلا صخشلا له

 قاحسإ نب دّمحم نع لبنح نب دمحأ جرخأ) ؟نيملسملل ًاّيلو نوكي نأ ٌقحتسيو

 يف كش ْنِإف هتالص يف كشف مكدحأ ىّلص اذإ :لاق هللا لوسر نأ لوحكم نع

 باتك .يراخبلا حيحص ؛157١ ص ”١١, ثيدح «ميمتلا باب «ةراهطلا باتك ,.ملسم حيحص )١(
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 امهلعجيلف ثالشلاو نيتنثالا يف كش نإو «ةدحاو امهلعجيلف نيتنثالاو ةدحاولا

 ةدايزلا يف مهولا نوكي ىّتح ًاثالث امهلعجيلف عبرألاو ثالثلا يف كش نإو «نيتنثا

 نب نيسح لاقو قاحسإ نب دّمحم لاق .مّلسي مث مّلسي نأ لبق نيتدجس دجسي مث

 هثدح سابع نبا ىلوم ًابيرك نأ ينثّدح هنكل ال :تلقف ؟كلام هدنسأ له :هللا دبع

 ىلع هبتشا اذإ سابع نب اي :لاقف باطخلا نب رمع ىلإ تسلج :لاق سابع نبا نع
 ام يردأ ام نينمؤملا ريمأ اي هللاو :تلق صقن مأ دازأ ردي ملف هتالص يف لجرلا

 ءاج ذإ كلذ ىلع نحن انيبف :لاق يردأ ام هللاو :رمع لاقف ءائيش كلذ يف تعمس

 لجرلا انركذ :رمع هل لاقف ءناركاذت يذلا اذه ام :لاقف فوع نب نمحرلا دبع

 يكل) .ثيدحلا اذه لوقي هللا لوسر تعمس :لاقف ؟عنصي فيك هتالص يف كشي

 فرعي ال هنإف نيملسملا عيمجل ةفيلخ هّنَأ عم يناثلا ةفيلخلا نإ :لوقن ركذ ام صخّلن

 بيجعلاو ةالّصلا تاعكر ددع يف كشلا مكح وهو ةالّصلا يف ماكحألا طسبأ

 ةالّصلا يف كش اذإ عقاولاو !ءيشلا اذه هيلع ىفخيو نيملسملا ةعامجل ٌمامإ هّنأ

 ةليوطلا هتقفارم لالخ نإ له ؟تقولا كلذ يف نيملسملا ىلع يرجيس يذلا امف

 هب ىلتبُي هْنَأ دكؤملا نمو «ةالّصلل طيسبلا مكحلا اذه هنم ملعتي مل إل لوسرلل

 هذه ملعتي ْمل كلذ عم مويلا يف تاّرم سمخ هؤالتبا نوكي نأ لامتحاو ةالّصلا يف

 نيملسملا مومع ىلع بجي ةالّصلا ماكحأ نأب ملعلا عم «هللا لوسر نم ماكحألا

 قئال صخشلا اذه لثم له .تنز ةنونجم ةأرما مجرب أطخ رمأ هنأ وأ .اهملعت

 ةأرماب ىلا باطخلا نب رمع تدهش :لاق هنأ نايبظ يبأ نع) ؟نيملسملا ةفالخل

 رمع ىلإ اوعجرف مهّدرف مهيديأ نيب نم ّيلع اهعزتناف اهمجرب رمع رمأف تنز دق

 كل ام :لاقف ءاجف هيلإ لسرأف .ءيشل الإ ّيلع اذه لعف ام :لاق ّىلع انّدر :اولاقف

 ىتح مئانلا نع ةثالث نع ملقلا عفر :لوقي ّيبنلا تعمس امأ :لاق ؟ءالؤه تددر

 هذه :لاقف ىلب :لاق ؟لقعي ىتح ىلتبملا نعو ربكي ىتح ريغصلا نعو ظقيتسي
 كرتف يردأ انأ :لاقف «يردأ ال :رمع لاقف .اهاوهو اهاتأ هلعلف نالف ينب ةالتبم
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 ةنونجم ةأرماب اوؤاجف باطخلا نب رمع عم تنك :لوقي نايبظوبأ ."”(اهمجر

 مهآر اهب مكحلا اوذفني يكل اهوذخأ امدنعف اهمجرب ًامكح رمع ردصأف تنز دق

 ام هيلع اوصقو باطخلا نب رمعل اوداعف مهنم ةنونجملا ذخأو مهعجرأو ِمالَّتلاع ّيلع

 ببسلا نع هلأسف هءاجف هيلإ ثعبف ًاطابتعا كلذ لمعي مل ًاّيلع َّنِإ مهباجأف ثدح

 نع ملقلا عفر هنأ هل هللا لوسر ثيدح عمست ملأ :مهالّنِلاء يلع لاقف هلعف يذلا

 لاقف ؟قيفي ىتح نونجملا نعو ربكي ىتح ريغصلا نعو ظقيتسي ىتح مئانلا :ةثالث
 ةليبق نالف ةنونجم هذه نإ :ِالّثللع يلع لاقف .هللا لوسر نم كلذ تعمس معن :رمع

 له وأ .اهمجر بجي ال كلذل يردأ انأ :مالّشِلاع يلع لاقف يرديال هّنأ رمع هباجأف

 نأ ركذي نآرقلا نأ ملعلا عم رهشأ ةتسل تدلو ةأرما مجري نأ ديري يذلا صخشلا

 لثم له ءًاملظ اهقحب مكحلا اذه رمع ردصأ ثيح رهشأ ةّتس يه لمحلل ةدم لقأ

 يلؤدلا دوسألا يبأ نب برح يبأ نع) ؟نيملسملا ةفالخب قحأ نوكي صخشلا اذه

 :ّيلع لاقف ّيبنلا باحصأ اهنع لأسف رهشأ ةتسل تدلو ةأرما رمع ىلإ عفر :لاق
 يع ل ول ساس را ل هاو حس

 :لاقو ."*# اًرَبَس نوثنلت ,هللصفو :هلمحو# :لوقي هللا نأ ىرت الأ اهيلع مجر ال
 انغلب مث :لاق رمع اهكرتف رهشأ ةّنس انهاه لمحلا ناكو. "”4 ٍنْيَماَع ٍف,هَلدصْفَو#

 اهب اوؤاج رهشأ ةتس اهلمح ةدم تناكو ةأرما تدلو «؟؟*”(رهشأ ةتسل رخآ تدلو اهنأ

 لأس اذل ةلأسملا هذه يف ةليحلا هجو فرعي نكي ْمل هنأو انزلا ةمهتب كلذو رمع دنع

 ةأرملا هذه نأ :هاِّلاَع يلع مامإلا هباجأف كلذ نع كول هللا لوسر باحصأ نم

 نآرقلا تايآ يف ءاج ام بسحو رهشأ ةّنس يه لمحلل ةدم لقأ نأل كلذو مجرث ال

 .ًاضيأ رهشأ ةّنس لمح ةرتفلو رخآ تدلو اهسفن ةأرملا نإ :لاقيو ميركلا

 :لاق مجرتل داقُث ىلبح ةأرما اذإو رمع ىلع يلع لخد :لاق نسحلا هللا دبع نع)

 )١( ص .ىيقعلا رئاخذ ١/

 :ةيآلا ءفاقحألا ةروس (؟) ١6.

 )"'( :ةبآلا .نامقل ةروس 5 ١.
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 ؟مجرت ءيش يأآل نينمؤملا ريمأ اي :لاقف يننومجري يب نوبهذي :تلاق ؟هذه ناش ام

 هقفأ دحأ لك :رمع لاقف .اهنطب ىف ام ىلع ناطلس كل امف اهيلع ناطلس كل ناك نإ

 ,00(تاّرم ثالث ىنم

 يأ هل سيل امبرو نآرقلا تايآ نع ريثكلا فرعي ال يذلا صخشلا اذه له

 ؟ةفالخلا يف ةيولوألا هل حت له هريسافتو هيناعم نع عالطا

 توملا زوجيو توملا ةقئاذ سفن لك نأ ملعي ْمل ثيح ىلإ لهجلا هنم غلبو
 هنأو ييإل يبنلا ةافو ركنأ ثيح كلذ يف ءايبنألا ةوسأ هّنأو كِوإََل هللا لوسر ىلع

 َلِيْهَرَأ تاك نْياَقأ ُل لسا هلق نم ْتَدَخ َدَق ٌلوُسَراَلِدَمْحماَمَو # ةيآلا عامس دنع لاق

 نم مل ينأك 00 مكيلَعَأ َكَع تتلَقنَأ

 رحن اهمتخ اًملف ةنس ةرشع يتنثا يف ةرقبلا رمع مّلعت) :لاق هنأ رمع نبا نع

 رمع نإ ثيح ناسللا يبرع ناسنإل ةياغلل ٌبعص ةرقبلا ةروس مّلعت له .*”(ًاروزج
 ظفح يأ) اهظفح لقن مل انه نحن انه ةقدلا وجرن ؟ةنس ةرشع يتنثا لالخ اهمّلعت

 :لوقي لاحلا اذه عم «ةنس ةرشع اتنثا لاط ةروّسلا هذهل هملعت وه لب (ةرقبلا ةروس

 هللا تنانك انستحت

 هل نوكت له نآرقلا يف ةلالكلا ةملك ىنعم فرعي ال يذلا صخشلا نأ امك

 نوكي نأ نم ّيلإ بحأ ةلالكلا ملعأ نوكأ نآل) :لاق رمع نع ؟ةفالخلا يف ةيقحألا

 نع ةريثك تاّرم كيال لوسّرلا نم لئس باطخلا نب رمع ؛*(ماشلا روصق لثم يل

 0 .1417 ثيدح هسفن ردصملا يل صولا ل اعين ع
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 انقنا ةاسنلا ةزويسو 5 ةيآلا نع لأسي ناك كلذكو نآرقلا يف ةلالكلا ىنعم

 ّبحأ ةلالكلا ةلأسم فرعأ نأل) :لوقي ناك هرمع نم ةريخألا مايألا يف كلذ عم

 تناك ءيش يأ يف ةلالكلا ةلأسم ةبوعص يردأ ال «.(ماشلا روصق كلمتأ نأ نم ّيلإ

 .اهملعت عطتسي ْمل ثيح
 تيملا نم ثرإلا نوقحتسي نيذّلاو ناسنإلا ةثرو نم ةعامج مه ةلالكلا

 وأ طقف بألا فرط نم تخألاو خألا اهب دصقيو ميركلا نآرقلا ماكحأ بسحو

 ريمألا اذه لثم اهسأرتي يتلا ةّمألا ىلع قلقلا بجي ةلاحلا هذه يف انه .مألاو بألا

 دقو ةيلوألا نيدلا لئاسم طسبأ يف لمعلا هجو فرعي ال ًاريحتم ناك يذلا مكاحلاو

 ."”(مهفي مل رمع ناكف) مهفي مل هنأ هنع اوور نيذلا ةّنَّسلا لهأ ءاملع هفصو

 اهتعلاطم مكنم بلطأ اذل .نأشلا اذه يف هنع تلقت لئاسملا فالآ كلذ لاثمأو

 يذلا صخشلا اذه له مكحلا ءاجرلاو .''”اهب ةصاخلا رداصملا نم ةقيقد ةروصب

 انأ) هكوإنل ّىبنلا هفصو يذلا صخشلا وأ ةفالخلاب ٌقحأ وه لهجلا اذه لك شيعي

 ؟(ينودقفت نأ لبق ينولس) :هسفن نع لوقي يذلا وأ (اهباب ّيلعو ملعلا ةنيدم

 ال) :اهيف لوقي يتلا يناثلا ةفيلخلا نع ةلمجلا هذه ةديدع تاّرم خيراتلا لقني

 يف َقزرُي يح نوكي ال نأ هللا نم بلطي .(نسحلا ابأ اي اهيف تسل ضرأب هللا يناقبأ

 هددري ًامئاد ناك يذلا رخآلا همالك وأ ِهاَتِلاع ّيلع نينمؤملا ريمأ هيف دجوي ال ناكم

 نسحلاوبأو الإ ةديدش يب لزنت ال مهللا) :لوقي ناك وأ (رمع نم هقفأ سائلا لك)

 كدعب هللا يناقبأ ال :جورخلل هلأس اذإ ماّتللع ّيلعل لوقي رمع ناك ثيح (يبنج ىلإ

 .(نسحلا ابأ اي هيف تسل موي يف شيعأ نأ هللاب ذوعأ) :كلذك لوقي ناكو .يلع اي

 )١( ج .لاّمعلا زنك ١١, ص ,"078/8 ثيدح 8/.

 نم ءولممو ريثكلا يوتحي ةّنسلا لهأ نم هبتاك ناك ولو ءافلخلا صوصخب بتك باتك ّلك (؟)

 باطخلا نب رمع ةفيلخلا ةايح نم :باتك ىلإ عوجرلا ىجرُي لاثملا ليبس ىلع !ةّيملعلا فحتلا
 .يربكلا دمحأ نمحرلا دبع بتاكلا نع
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 الول) كلذكو بلاط يبأ نب ىلع لثم ندلي نأ ءاسنلا تزجع :لوقي ناك كلذكو

 .(رمع كلهل يلع

 ."0(ًاًيح بلاط يبأ نبا اهل سيل ةلضعمل ينقبت ةبث ال مهللا) :لاق كلذكو

 دارأ نم) :لاق هنأ باطخلا نب رمع نع لقني حيحص دنسب يروباشينلا مكاحلا

 مارحلاو لالحلا نع لأسي نأ دارأ نمو بعك نب ّيبأ تأيلف نآرقلا نع لأسي نأ

 نمو تباث نب ديز تأيلف ضتارفلا نع لأسي نأ دارأ نمو لبج نبذاعم تأيلف

 نيذّلا سانلا نم بلطي رمع انه ."”(نزاخ هل ينإف ينتأيلف لاملا نع لأسي نأ دارأ

 ملسم لك اهفرعي نأ ضورفملا نم يتلاو ةيمالسإلا ماكحألا نع ةلئسأ مهدنع

 هدنع ناك نمو .بعك نب ّيبأ ىلإ بهذيلف ينآرق لاؤس هدنع يذلا :لوقي ثيح

 نع لاؤس هدنع ناك نمو «لبج نب ذاعم ىلإ بهذيلف مارحلاو لالحلا نع لاؤس

 لاؤس هدنع صخش يأو «تباث نب ديز لأسيلف ثرإلا كلذكو تابجاولاو ضئارفلا
 .يدنع هتنيزخ نإف ينلأسيلف لاومألا نع

 نأل اهل كيربتلاو ةئنهتلا بجيو تافصاوملا هذهب مكاح اهمكحي ةمأل ًابحرم

 !ملعلا نم دحلا اذهب عتمتي مهمامإ

 سلجيو سانلا صخشلا اذه لثم مكحي فيك هنأ بجعلل ريثملا ءيشلا

 الو نآرقلا ىلع عالطاو ملع هل سيل يذلا صخشلا ؟هكيِإل هللا لوسر سلجم

 وهو سانلا ملعأ ةفيلخ نوكي نأ أرجتي فيك ؛مالسإلا يف مارحلاو لالحلا ماكحأ

 امكو اذكه انل مهتفيلخ اوفّرع مهسفنأ ةْنَّسلا لهأ نأ كلذ نم مهألاو مكِتإل ّيبنلا

 مناع يلع مامإلا صوصخب اهسفن رداصملا يف اولقنو ؛مهبتكو مهرداصم هنيبت
 ال ًاضيأ اولقن كلذكو (اهباب ّىلعو ملعلا ةنيدم انأ) :لاق كتل هللا لوسر نأ

 روئنملا ندلا 4/6: نض::ىموراوخلا تقانم:4757 نض :ىبقعلا نكاشت::تاملكلا هذهل تاكسمتسملا )١(
 . ١.505 ثيدح ,ق١ا7/ا/ ص 6 خ ,لامعلا زنك 1 ص أ 3

 : ٠١ 1و <26 ص ,0 5 ثيدح ءآ ج «نيحيحصلا ىلع كردتسملا 6
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 مامإلا ادع (ينودقفت لبق ينولس) :لاق مكِقإل لوسّرلا باحصأ نم دحأ دجوي

 تلزن نيأو تلزن اميف تملع دقو الإ ةيآ تلزنأ ام :يلع لاق) كلذكو هلت ًابلع

 الول ةقيقحلا يف .""ًالوقع أبلقو ًاقلط ًاناسل يل بهو يّبر نإ تلزن نم ىلعو
 .مهنيد ملاعم سانلا فرع امل ِممالَّتلاع ىلع

 ىلوألاو قحألا وه نم ملاعلا يدحوم عيمج هب مسقي يذلاب مكيلع مسقأ

 لئاسملا طسبأ هيلع ىفختو أدج ةليلق همهف ةيلباق نوكت يذلا صخشلا ؟ةفالخلاب

 بصنملا اذهل هلصوأ يذلا قراخلا هركفو ةقئاف همهف ةيلباق نوكت يذلا صخشلا وأ

 ؟كوإل هللا لوسر دعب خيراّتلا يف لجر مظعأ وهو لامكلاو

 كاذو اذه ىلإ مهلسريو سانلا ةلئسأ ىلع ةباجإلا عطتسي ْمل يذلا صخشلا له

 ؟ينودقفت نأ لبق ينولس :لوقي يذلا صخشلا وأ مهتلئسأ ةبوجأ ىلع اولصحيل

 ساّتلا عيمج نم لضفأو ةّمألا هذه ملعأ وه ِهالّئِا يلع مامإلا نأ تبث امكو

 نوجاتحي نيدلا ماكحأ طسبأ يف مه نيذّلا نورخآلا اذاملف مهنيب امئاد دوجوم هنو

 نم) مكِيإَل ّيبنلا لقي ملأ ؟ وه ال ةفالخلا بصنم ىلإ نولصي هتفرعمو هملع ىلإ

 لاض وهف هنم ملعأ وه نم نيملسملا ي يفو هسفن ىلإ مهاعدو هفيسب سانلا برض

 دجوي نيح يف هباختنا ىلع مهربجيو سانلا وعدي صخش يأ دصقي ."”فلكتم
 ميقتسملا قيرطلا نع فرحنم ناسنإ وهف هنم أفكأو ملعأ وه نم نيملسملا نيب

 .هل نكي ملام فلكتو لهاجو

 لزي مل الإ هنم ملعأ وه نم مهيفو طق ًالجر اهرمأ ةّمأ تّلو ام) :لاق كلذك

 بّصنت ةّمأ ى يأ نأ كلذب ديريو «””(اوكرت ام ىلإ اوعجري ىّتح ًالافس بهذي مهرمأ

 حا رك ب او قفا ا وو سرح يحشر رس كاوعف

 .هسفن باتكلا ىف ةدوجوم ةياورلا هذهل ىرخأ ةريثك رداصم ؛9؟ ص .يمزراوخلا بقانم )١(

 ."7 ص .5 ج .ىفاكلا (")

 ١. 873 ص ١ 5 3 راونألا راحب 6



 اوكرتي نأ اَّلِإ موي دعب ًاموي كالهلاو ةيواهلا ىلإ يوهتس ةّمألا هذه نأ اذه مهلمع

 نع ىرخأ ةرابعب نكلو ًاضيأ لقني ةّنَّسلا لهأ مالعأ نم وه يذلا يراخبلا

 ,"(اوّلضأو اوّلضف ملع ريغب اوتفأف اولئسف ًالاّهج ًاسوؤر سانلا ذختا) هك ّيبنلا

 نوتفيف مهنولأسي نيدلا نوؤشو عرشلا نئنسب ءالهج ءاسؤر سانلا بختتي امدنع يأ

 ةّمألا اوعاضأو ميقتسملا قيرطلا نع اوفرحناو اوعاض دقف ملع نودب

 اوبصنو ةّمألا ةدايق اوّلوت نيذّلاو مقل لوسّرلا باحصأ ضعب نإ له مكيأرب

 ندا نوعتمك :ي ال مهنأب خيراتلا ةداهش كلذكو مهتافارتعا بسحو ءافلخ مهسفنأ

 هذه مهيلع قدصت الا ةفالخلا اوبصتغا دقف مهلهج عمو ةفرعملاو ملعلا نم ةبسن

 تالهؤملا ىلإ ريشي ةنّسلا لهأ بتك يف نآلا ىتح مالك يأ لقن له «ةقيقح

 تاملكل قيمعلا مهمهف يكحي مالك يأ وأ يناثلاو لوألا ةفيلخلل ةديرفلا ةّيملعلا

 نيفلاخملا يأر بسحو نيذللا نينثالا نيذهل ردص له وأ ؟ةمّيقلا هيناعمو نآرقلا

 ىتح هاكرتي ْمل امهلوقب ىتحو هيأ مركألا لوسّرلا ناسلاجي ةديدم تاونسل اناك

 ريسفت باب يف مهتغالبو ةعساولا امهتفرعم ىلع لدي مالك يأ .راغلا لخاد يف

 9 ل يملا ل

 هللاب امهتفرعم ىلع لدي نينثالا نيذه نع عرضت وأ ةاجانم وأ ءاعد دجوي له وأ

 .4"2 نأ هوجرحسف ِرْلِع نم مكحَدنِع له# مهفوصتو

 علاطن اولاعت :لوقن انتلئسأ لباقم هؤاطعإ نكمم باوج دوجو مدع ةلاح يف امأ

 .6 ص ٠٠ ثيدح "0 باي ,ملعلا باتك «يراخبلا حيحص 6



 اهأرقنو نيرهطملا نيرهاطلا ليِلَع تيبلا لهأ نع ميركلا نآرقلل ةمّيقلا ريسافتلا

 .رمألا نم ةريح يف ءاقبلا نم الدب

 ةرداص اهلكو ليمك ءاعد وأ ةفرع ءاعد وأ ةيداجسلا ةفيحصلا ًاعم أرقن اولاعت

 هبشي أدحاو ًءاعد انل اوركذاو هالَتلاَع ّيلع نينمؤملا ريمأ مهنمض نمو لئلا انتمثأ نع

 :مئأ نع اهيلإ انرشأ يتلا ةيعدألا هذه

 هباتك يف هناحبس هللا مالك نم سابتقا وه بتاكلا هلوقي يذلا اذه ةقيقحلا يف

 اوُعْدأَو هلم نم ٍةَروُسِ أوف ائَبَع لعند امص ٍبْيَر ف منك نِإَو» :لوقي يذلاو
 ."4 َنِْوِدصْرْسُك نشأ نود ني ُكَءآَدَهُس

 مهرداصمو مهبتك نم ةعيّشلا وفلاخم ءاج اذإ ًارهج انه نلعي روطسلا هذه بتاك

 تايآل ةيريسفتلا لمجلا هبشت ميركلا نآرقلا تايآ ريسفت يف ةمّيق ثيداحأب ةقوثوملا
 ةغالبلا جهن مكح لثم ةمكح تاذو ةمّيق ةبطخ وأ «ِمالّنِللع يلع مامإلل نآرقلا

 مهتمئأ نع كلذ لاثمأو ةينابعشلا ةاجانملا وأ ليمك ءاعد لثم ةاجانم وأ ءاعد وأ

 يبهذم نع ىلختأس ينأ مكل دكؤأ باتكلا اذه بتاك انأ :ةقوثومو ةربتعم ديناسأبو

 َراَلامَتأَ اوُلَعْفَت نلو أوُلَعمت َمَل نإَف 7 نكلو متنأ هنودقتعت امب مزتلأسو يتديقعو

 4*0 ٌةراَجْيلَو سايل هُو ل
 يذلاب نوفرتعت اذامل ؟دح يأ ىلإو بّصعتلاو دانعلاو تّنعتلا اذه لك اذامل

 وه هانا ًايلع مامإلا نأب لاقو كلذ نع نلعأ مكتفيلخ نأ ىّتحو مكبتك يف بتُك

 ؟هب نولمعت الو نوفرتعت الو كلذب نوملعت ال مكنكلو سانلا ملعأ نم

 نم ددع نيملسملل اهقلتخا يتلا تافالتخالا ٌسننو كرتن انعيمج اولاعت

 هللا لوسر ملع بابو ّيصولاو مامإلا ىلإ ئجتلنو مالسإلا ردص يف صاخشألا

 .77 :ةيآلا :ةرقبلا ةروس )١(
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 ىلإ ميسقتلاو ةميقعلا ةق ةقرفلا هذه لدبتسنو ميل مظعألا لوسّرلا هب ىصوأ يذلا

 .دحاولا فصلاو ةدحولا

 لوسرلل يلصألا ةفيلخلا فرعن يكل يفكت ال تقبس يتلا روطسلا نإ له

 اًخدَلَبل اذه فَّنإ # ةّيوبنلا ثيداحألاو نآرقلا هدّدح يذلاو ةّمألا هذهل ّيلولاو

 ؟2”# تريدي ٍرَوَعل

 لاقف .هّيصو نع ميو ئبنلا لس :ناملسل انلق :لاق كلام نب سنأ نع -١١1-

 ؟ىسوم ّىيصو ناك نم ناملس اي :لاقف ؟كّبصو نم هللا لوسر اي :ناملس هل

 م 0 هن 5 هلآ هلل »اى... 5 7 3
 يدعوم زجنيو ينيد يضقب يئثراوو يّبصو :.كئإذل لاق .نون نب عشوي :لاقف

 ."”بلاط يبأ نب يلع

 يلع نإو ثراوو ّيصو ّيبن لكل :ءٌكتإل ّىبنلا لاق :لاق ةديرب نع ١-17-

 ."'يثراوو ىّبصو

 2ظ22ظ1137010101 1 ] ] ]ذ1]1] ] 1

 ينيب لهأو يترتع يف يّبصو ّيلعو ةئألا هذه يبن انأف آّيصو َىبن لكل راتخاو

 .'”يدعب نم يتَمأو

 ةيآلا هذه تلزن :لاق هكيإذل ّيبنلا بيبر ةملس يبأ نب رمع نع *١14-1-

 فرهطيو تيبلا لهأ سيلا مكحنع بهذي هلأ ُديِرْامَّنِإ#» ,كقإذل ّيبنلا ىلع

 ًانيسحو ًانسحو ةمطافو يلع مكؤإ4ل يبنلا اعدف ةملس مأ تيب يف "4 اريهت

 مهرّهطو سجّرلا مهنع بهذأف يتيب لهأ ءالؤه مهللا :لاق مث ءاسكب مهلّذجف

 (01) ١( :ةيآلا ءءايبنألا ةروس ٠١5.
 .77360 ص١ َج ,ةدوملا عيباني 6

 ."؟50 ص ١. ج .هسفن ردصملا (؟)

 .7750 ص ء١2 ج .هسفن ردصملا (غ)

 .77 :ةيآلا ءبازحألا ةروس (6)



 ىلإ تنأو كناكم ىلع تنأ :لاق ؟هللا ّيبن اي مهعم انأو :ةملس مأ تلاق ًاريهطت
 اني

 انأ يلع اي :كتتإذل هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع -10-4
 معز نم بذكو بابلا لبق نم الإ ةنيدملا ىتؤت نلو اهباب تنأو ملعلا ةنيدم

 يمد نم كمدو يمحل نم كمحل «كنم انأو ينم كنأل كضغبيو ينّبحي هنأ

 مامإ تنأو يتينالع نم كتينالعو يتريرس نم كتريرسو يحور نم كحورو

 "”...يدعب اهيلع يتفيلخو يتم

 ١6- -15مالَّسلارع ّىلعل وإنا هللا لوسر لاقو .. .ليوط ثيدح يف سابع نبا نع :

 .””يدعب ةنمؤمو نمؤم لك ّيلو تنأ

 دشنأ :لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمحف ماق هائلا ًاًيلع نأ ليفطلا ىبأ نع -17-5

 لجر الإ ينغلب وأ تئّبن :لوقي لجر موقي الو ماق الإ مخ ريدغ موي دهش نم هلل

 نب لهسو فيان نب ةييزحت مهتم الجر رست انيس مان هلق ةاعوو هاذا تمعبب

 يردخلا ديعس وبأو يراصنألا بويأ وبأو رماع نب ةبقعو ٌمتاح نب يدعو دعس
 نم لاجرو ناهيتلا نب مئيهلا وبأو ّيراصنألا ىلعي وبأو يعازخلا حيرش وبأو

 انلبقأ انأ دهشن :اولاقف .متعمس ام اوتاه :مهنعو هنع هللا يضر يلع لاقف شيرق

 انيّلصف ةالّصلاب ىدان مث مخ ريدغب انلزن عادولا هّجح نم مكِيِإل هللا لوسر عم
 دق :اولاق ؟نولئاق متنأ ام سانلا اهْيأ :لاق هيلع ىنثأو هللا دمحف ماق مث هعم

 بيجأف ىعدأ نأ كشوأ ينإ :لاق مث - تاّرم ثالث - دهشا مهللا :لاق .تغّلب

 نيلقثلا مكيف كرات ينإ سانلا اهْيأ :لاق مث ...نولوؤسم متنأو لوؤسم ينإو

 يننوفلخت فيك اورظناف اولضت نل امهب متكسمت نإ يتيب لهأ يترتعو هللا باتك

 نإ :لاق مث ريبخلا فيطللا كلذب ينأبن ضوحلا يلع ادري ىتح اقرتفي نل امهنأو
 وها جي ةدوملا عيباتت (1)
 06 ص ١ 2 ,ةسفن ردصملا 6

 ١١. 1:*؟ ص ١ 2 ,هسفن ردصملا 6
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 :اولاق ؟مكسفنأ نم مكب ىلوأ ينأ نوملعت متسلأ نينمؤملا ىلوم انأو يالوم هللا

 هالوم تنك نم :لاقو اهعفرف نينمؤملا ريمأ اي كديب ذخأ مث ًاثالث كلذ لاق ىلب
 ىلع انأو متقدص :ٌلع لاقف هاداع نم ٍداعو هالاو نم لاو مهللا هالوم يلع اذهف

 ."”نيدهاشلا نم كلذ

 ١1١8. صد ١ َج ,ةدوملا عيباني 6



 كولملاو ممآلا خيرات
 يربطلا خيراتب فورعملا

 يربطلا ريرج نب دمحم رثأ
 ةرجهلل 5٠١ ةنس ىفوتملا

 كلل هللا لوسر ىلع ةيآلا هذه تلزن امل بلاط يبأ نب ّيلع نع /١0-1١-

 مكبيأف : /توإنل هللا لوسر لاق :...لاق نأ ىلإ تيبرفألا َكَيَريِشَع َرِذَنأَو»

 :لاق .مكيف يتفيلخو يّيصوو يخأ نوكي نأ ىلع رمألا اذه ىلع ينرزاؤي

 يتبقرب ذخأف هيلع كريزو نوكأ هللا ّيبن ايانأ... :تلقو ًاعيمج اهنع موقلا مجحأف

 موقلا ماقف :لاق اوعيطأو هل اوعمساف مكيف يتفيلخو يّبصوو يخأ اذه نإ :لاق مث

 ."”عيطتو كنبال عمست نأ كرمأ دق :بلاط يبأل نولوقيو نوكحضي

 نم نوراه ةلزنمب ىنم نوكت نأ ّىلع اي ىضرت الفأ :.كوإذَل ّىبنلا نع -5-
 نك ل0

 )١( :ةيآلا .ءارعشلا ةروس ١ 5؟.

  0ص 2,5 ج .ةسفن ردصملا +١6.



 دئسيملا

 ةرجهلل ؟١4 ةنس ىفوتملا

 دهش نم :ساثلا دشني وهو ةبحّرلا يف ًاّيلع تعمس :لاق ناذاز نع -1-4

 اودهشف ًالجر رشع ةثالث ماقف ؟لاق ام لوقي وهو مخ ريدغ موي كقإل هللا لوسر
 ."”هالوم ّىلعف هالوم تنك نم :لوقي وهو كنإدل هللا لوسر اوعمس مهنأ

 مج ىءر رسم

 عمج *« تييرفألا َكَيَريِشَع َرِذَنأَو # ةبآلا هذه تلزن امل :لاق ىلع نع - 75-8

 نم :مهل لاقف :لاق اوبرشو اولكأف نوثالث عمتجاف هتيب لهأ نم ءكيإذل ّيبنلا

 ؟يلهأ يف يتفيلخ نوكيو ةنجلا يف يععم نوكيو يديعاومو ينيد ينع نمضي
 :لاق ؟اذهب موقي نمف ارحب تنك تنأ هللا لوسر اي :(كيرش همسي مل) لجر لاقف

 ."”انأ :ّيلع لاقف هتيب لهأ ىلع كلذ ضرعف :لاق .رخآلا :لاق مث

 ءاج ىتح مكةؤإ4ل ّيبنلا عم جرخ ًاَيلع نأ اهيبأ نع دعس تنب ةشئاع نع ١-5-

 نأ ىضرت ام وأ :لاقف ؟فلاوخلا عم ينفلخت :لوقيو يكبي يلعو عادولا ةينث

 ."”ةّوبنلا الإ ىسوم نم نوراه ةلزنمب ينم نوكت

 ةمطافو نيسحو نسحو يلع ىلع لج كتل ّيبنلا نأ ةملس مأ نع -4-5

 )١( ج ءلينح نب دمحأ دنسم ١,. ثيدح  ,.315١ص 507.

 .2 1868 ص لة ثيدح ١ ل ,هسفن ردصملا 6
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 سجّرلا مهنع بهذأ مهللا يتّصاخو ينيب لهأ ءالؤه مهللا :لاق مث ًءاسك

 ."”ريخ ىلإ كنإ :لاق ؟مهنم انأ هللا لوسر اي :ةملس مأ تلاقف ًاريهطت مهرّهطو

 نيتفيلخ مكيف كرات ينإ : وإنا هللا لوسر لاق :لاق تباث نب ديز نع -ه-

 ضرألا ىلإ ءامّسلا نيب ام وأ ضرألاو ءامّسلا نيب ام دودمم لبح هللا باتك

 ."”ضوحلا يلع ادري ىتح اقرتفي نل امهنإو يتيب لهأ يترتعو

 مكيف كرات ينإ : تور هللا لوسر لاق :لاق يردخلا ديعس يبأ نع -5-4

 ضرألا ىلإ ءامّسلا نم دودمم لبح هللا باتك رخآلا نم ربكأ امهدحأ نيلقثلا

 ."”ضوحلا يلع ادري ىتح اقرتفي نل امهنإو يتيب لهأ يترتعو

 :لمأت

 ةباحص نعو دنسملا هباتك يف تارم ةدع نيلقثلا ثيدح لقن لبنح نب دمحأ

 .مقرألا نب ديز .تباث نب ديز ءٌيردخلا ديعس يبأ لاثمأ ىكوإفل هللا لوسرل رابك

 .ةفلتخم تارابعو قرطبو

 انلزنف رفس يف إل هللا لوسر عم انك :لاق بزاع نب ءاّربلا نع -/-6

 نيترجش تحت كيل هللا لوسرل حسكو ةعماج ةالّصلا :انيف يدونف ٌمخريدغب

 نم نينمؤملاب ىلوأ ينأ نوملعت متسلأ :لاقف يلع ديب ذخأو رهظلا ىلصف

 :اولاق ؟هسفن نم نمؤم لكب ىلوأ ينأ نوملعت متسلأ :لاق ىلب :اولاق ؟مهسفنأ

 هالاو نم ٍلاو مهللا هالوم ّىلعف هالوم تنك نم :لاقف ّيلع ديب ذخأف :لاق ىلب

 تحبصأ بلاط يبأ نب اي ًائينه :هل لاقف كلذ دعب رمع هيقلف :لاق هاداع نم ٍداعو

 .«”ةنمؤمو نمؤم لك ىلوم تيسمأو

 ١( ج .لبنح نب دمحأ دنسم ١١, ص 71/557 ثيدح 07.

 ١. ص 575١955., ثيدح .9 ج .هسفن ردصملا 6
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 .77 ص ١١5٠7 ثيدح .5© ج .هسفن ردصملا (؟)

 .015 ص .,51/١/ا/ ثيدح ءال ج .هسفن ردصملا (:)



 نس

 :لماك

 يف ةفلتخم نكامأ يفو ةديدع تاّرم مّيقلا ريدغلا ثيدح لقن لبنح نب دمحأ

 لاثمأ ةباحّصلا رابك ثيدحلا اذه يوري ِهلّئلع يلع نينمؤملا ريمأ ادع امو .هدنسم

 يفو مقرألا نب ديز ءبزاع نب ءارب ءسابع نب هللا دبع ءيراصنألا بويأ يبأ
 ء19849 .لا١ا/ 548١ 5075 501١ .91/ا" ,9ا/5 :ةيلاتلا ماقرألاب ثيداحأ

 .اهريغو 87500657

 نأ ركذت ةملس مأ عمس نم ينثّدح :لاق حابر يبأ نب ءاطع نع -8-5

 لاقف هيلع اهب تلخدف ةريزخ اهيف ةمربب ةمطاف هتتأف اهتيب ىف ناك هييإل ئيبنلا

 هيلع اولخدف نسحلاو نيسحلاو ىلع ءاجف :تلاق كينباو كاجو ز ىعذا ةاهل

 هل اسك مك ناك نلهدلا ةفانم ىلع وهو ةريرخلا كلت ني قولكأب اوسلحت

 ٌديِرباَمَّسِإ# ةيآلا هذه لجو ّرع هللا لزنأف ةرجحلا ىف ىلصأ انأو :تلاق ّيربيخ

 لضف ذخأف :تلاق 74 اي هلت ةَرهطبو تبل َلمُأ سلا ُمُكحنَع بهدي هنأ
 لهأ ءالؤه مهللا :لاق مث ءامّسلا ىلإ اهب ىولأف هدي جرخأ مث هب مهاشغف ءاسكلا

 يسأر تلخدأف :تلاق ًاريهطت مهرّهطو سجّرلا مهنع بهذأف يتّصاخو ينيب

 ."”ريخ ىلإ كنإ .ريخ ىلإ كنإ :لاق ؟هللا لوسر اي مكعم انأو :تلقف تيبلا

 لجر هاتأف انئرقي دجسملا يف ًاسولج هللا دبع عم انك :لاق قورسم نع -4-1/
 هذعك معن :لاق «ةفيلخ هدعب نم نوكي مك مكتيبن مكئثذح له دوعسم نب اي :لاقف

 ."'ليئارسإ ينب ءابقن

 انأو ينم هْنإف يلع يف عقت ال :كوإل هللا لوسر لاقف ... :لاق ةديرب نع 6-1١١-

 .'”يدعب مكتيلو وهو هنم انأو ينم هنإو يدعب مكَيلو وهو هنم

 )١( :ةيآلا ءبازحألا ةروس 77.

 )١( ج ءلبنح نب دمحأ دنسم ١١, ص ,؟ا/757 ثيدح 77.

 )'( ص ,793751 ثيدح ." ج .هسفن ردصملا 5 0650.

 57١. ص 2777058 ثيدح .9 ج ؛.هسفن ردصملا (:)
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 ةعست هاتأ ذإ سابع نبا ىلإ سلاجل ينإ :لاق نوميم نب ورمع نع 84-١١-
 لاقف :لاق ؟ءالؤه انولخي نأ اَمإو انعم موقت نأ اَمِإ سابع نب اي :اولاقف طهر

 اوؤدتباف :لاق ىمعي نأ لبق حيحص ٍذئموي وهو :لاق .مكعم موقأ لب :سابع نبا

 اوعقو ٌفتو َّفأ :لوقيو هبوث ضفني ءاجف :لاق -اولاق ام يردن الف- اوثّدحتف

 هللا هيزخي ال الجر َنئعبأل :كيإَدل ّيبنلا هل لاق لجر يف اوعقو رشع هل لجر يف

 :اولاق ؟ىلع نيأ :لاق .فرشتسا نم اهل فرشتساف :لاق .هلوسرو هللا ٌبحي ًادبأ

 ال دمرأ وهو ءاجف :لاق ؟نحطيل مكدحأ ناك امو :لاق .نحطي ىحّرلا يف وه

 تنب ةّيفصب ءاجف اهايإ هاطعأف ًاثالث ةيارلا ّره مث هينيع يف ثفنف :لاق .رصبي داكي

 بهذي ال :لاق هنم اهذخأف هفلخ ًاّيلع ثعبف ةبوتلا ةروسل ًانالف ثعب مث :لاق ّيبح

 ؟ةرخآلاو ايندلا يف ينيلاوي مكيأ :هّمع ينبل لاقو :لاق هنم انأو ينم لجر الإ اهب

 تنأ :لاق ةرخآلاو ايندلا يف كيلاوأ انأ :يلع لاقف اوبأف .سلاج هعم ّيلعو :لاق

 يف ينيلاوي مكْيأ :لاقف مهنم لجر لبقأ مث هكرتف :لاق .ةرخآلاو ايندلا يف يّبلو

 تنأ :لاقف .ةرخآلاو ايندلا يف كيلاوأ انأ :يلع لاقف :لاق اوبأف ةرخآلاو ايندلا

 :لاق ةجيدخ دعب سانلا نم ملسأ نم لوأ ناكو :لاق ؟ةرخآلاو ايندلا يف يّبلو

 :لاقف نيسحو نسحو ةمطافو ّيلع ىلع هعضوف هبوث مكي هللا لوسر ذخأو
 :لاق ...* اريهظت فرَهطبو تيبلا لهأ سحرلا مكحنع َبِهْذيل ُهَّلأ دري امَّنِإ9

 يبن هل لاقف :لاق .كعم جرخأ :ّيلع هل لاقف :لاق كوبت ةوزغ يف سانلاب جرخو

 الإ ىسوم نم نوراه ةلزنمب ينم نوكت نأ ىضرت امأ :هل لاقف ّيلع ىكبف .ال :هللا

 :هللا لوسر هل لاقو :لاق يتفيلخ تنأو الإ بهذأ نأ يغبني ال هن ّيبنب تسل كن

 :ّىلع باب ريغ دجسملا باوبأ اوّدس :لاقو .يدعب نمؤم لك يف يّيلو تنأ

 تنك نم :لاقو :لاق هريغ قيرط هل سيل هقيرط وهو ًابنج دجسملا لخديف :لاقف

 .20...هالوم ّىلعف هالوم

 )١( ثيدح ," ج ,لبنح نب دمحأ دنسم  7١١1ص 5 75.
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 3 ل ا 5 5 اقف ىلع لتق دعب ىلع مسحل هع 5١٠-١١

 0 . *يو + | انبطخ :لاق يشبح نب ورمع 00

 (0...نورخآلا هكردأ الو هملعب نولو : ١ 1 : 1 0 8 الاهقبس ام سمألاب لجر مكقراف دقل

  3ص .١ا/57” ثيدح  .68١ءليثح نب دمح > 4" ّ )١( أ دنسم 8 1
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 كن لوسرلا ثيداحأ يف لوصألا عماج
 يرزجلا ريثألا نبارثأ
 ةرجهلل 107 ةنس ىفوتملا

 .""هالوم ّىلعف هالوم تنك نم :لاق مكِِإل هللا لوسر نإ - 0١-١

 هنأ الإ ىسوم نم نوراه ةلزنمب ىّنم تنأ :ّىلعل لاق هتوإدل هللا لوسر نإ -5-7

 ."”ىدعب ّنبنال

 ."ىدعب نمؤم ّلك ّىلو وهو هنم انأو ىنم ًاّبلع نإ... : كوإذل تىبنلا لاق ١15-5

 ّبحأب ينتئا مهللا :لاقف ريط مكإنل لوسررلا دنع ناك :لاق سسنأ نع -4-4
 .؟هنم لكأف ّىلع ءاجف رّيطلا اذه ىعم لكأي كيلإ كقلخ

 )١( ص 3715/8/8 ثيدح ءال ج ءلوصألا عماج 777.

 ص .35/9 ثيدح .ال ج .هسفن ردصملا (؟) 717".

 ص .3155937 ثيدح .ال ج .هسفن ردصملا (؟) ١ 5”".

 ) )8ص ,55955 ثيدح .ال ج ,.هسفن ردصملا ١ 5”5.
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 رثالاو ثيدحلا بيرغ يف هيناهنلا

 يرزجلا ريثألا نبارثأ
 ةرجهلل ٠07 ةنس ىفوتملا

 ."”انيلع متددبتساف ًاقح رمألا اذه يف انل نأ ىرن انك :لاق هلَتِلاَع ّيلع نع 6-١-

 يف ةرارقلاك يلع ملع يف نآرقلاب يملع اذإف :لاق سابع نبا نع 15-1١-
|/ 3257 20 

 ."هالوم ّىلعف هالوم تنك نم :يإلل ئئبنلا نع -8- 1١17

 .«2يترتعو هللا باتك :نيلقثلا مكيف كرات ينِإ :هكيإنل ّىبنلا نع - 4-4

١١6 



 يطويسلا نيدلا لالج دمحم نب نمحرلا دبع ركب يبأ رثأ
 ةرجهلل 1١١ ةنس ىفوتملا

 ينيتأي نأ كشوي رشب انأ امنإف سانلا اهي اي الأ دعب اَمأ :مكتإدل ئبنلا لاق 8-١-

 رونلاو ىدهلا هيف هللا باتك امهلوأ ؛نيلقثلا مكيف كرات انأو بيجأف يّبر لوسر
 هللا باتكب اوذخف ّلض هأطخأ نمو ىدهلا ىلع ناك هب ذخأو هب كسمتسا نم

 لهأ يف هللا مك رّكذأ ,يتيب لهأ يف هللا مكر كذأ يتيب لهأو هب اوكسمتساو ىلاعت
)١( . 

٠ 

 :اوّلضت نل يدعب هب متكسمت نإ ام مكيف كرانت يّنإ :هيل ّيبنلا لاق -57-
 ."”ضوحلا يلع ادري ىتح اقرتفي نل امهنإو .يتيب لهأ يترتعو هللا باتك

 :لمأت

 تادلجملا ىف ةفلتخم نوتمو ديناسأب ّىنارونلا نيلقثلا ثيدح لقن ىطويسلا

 .ثيداحألا عماجل ةددعتملا

 ٍلاو مهللا .هّيلو ّيلعف هسفن نم هب ىلوأ تنك نم ... :هكقإ#ل ّيبنلا لاق ١-"- سوا ساو 5 1 . ىظلعامإ هك . 5 1

 ."””هاداع نم داعو هالاو نم

 )١( ص 7 ج :ثيداحألا عماج ١ ١5.

 .571؟ ص ,87865 ثيدح ,'” ج .هسفن ردصملا (؟)

 .7” 57 ص ءا“ ج هسفن ردصملا (؟)
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 نمو اجن اههبكر نسم حون ةنيفسم لثم يتيب لهأ لثم :هتتقرت يبا لاق 17-4 53 ع هلآوزأ د١ نب 94
 ."7قرغ اهنع 18

 "”دمؤم لك ّىلو وهو هنم انأو ىنم ًاّيلع نإ :هإنل ئبنلا لاق -ه-٠

 ّيبن ال هنأ الإ ىسوم نم نوراه ةلزنمب ينم تنأ ّىلع اي : ,كلؤإفل ّىبنلا لاق -5- 5
 .77 دعب

 موي دحأ نهيف كججاحي ال لاصخ عبس كل ّىلع اي :ءكئإنل ّيبنلا لاق 7١

 مهفأرأو هللارمأب مهموقأو هللادهعب مهافوأو ًاناميإ هللاب نينمؤملا لوأ تنأ ؛ةمايقلا

 «ةمايقلا موي ةيزم مهمظعأو ةّيضقلاب مهملعأو ةيوّسلاب مهمسقأو ةّيعرلاب

 .”ىدعب نم اوفلتخا ام ىتّمأل نّيبت تنأ ّىلع اي :كوإنل ئبنلا لاق 8-5

 اهَنِإ# هتعن يف ,كإدل هللا لوسر ىلع ةيآلا تلزن :لاق بسس

 ءاجو دجسملا لخدو كتل يبنلا جرخف ةبآلا رخآ ىلإ * ٌمْلوُسَرو هنأ محل
 له لئاس اي :لاقف لئاس اذإف يّلصي مئاقو دجاسو عكار نيب نع سانلا
 ”همتاخ يناطعأ بلاط يبأ نب ّىلع عكارلا كاذ الإ ال :لاق ؟ًائيش دحأ كاطعأ

 انل يدهأف ناتسب يف مكِيإل هللا لوسر عم تنك :لاق ماتا سنأ نع 1١6-

 يا نأ : 3 قوس ْمااَّتِلاَع بلاط ىبأ نب ىلع ءاجف كيلإ قلخلا ّبحأب ىنتئا مهللا :لاقف ّىوشم ٌرئاط

 ةكييج يال يا هب انج لعل نارا ااا يالا

 87١. ص .5 ج ثيداحألا عماج )١(

 :١١. ص,« 6 ثيدح ," ج .هسفن ردصملا 69

 ١187. ص .,؟ا/١4 ثيدح .4 ج .هسفن ردصملا (؟)

 ١186٠١. ص .؟ا!88/ ثيدح .9 ج .هسفن ردصملا (:)

)0( 
)0( 

 . ١ م١ ص ,5©”<55ك١ ثيدح 5 ج .هسفن ردصملا َك
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 اي :تلقف .هتددر املاطف هل حتفا سنأ اي :مكإنل هللا لوسر لاق مث كلذ لئم

 بلاط يبأ نب يلع لخدف راصنألا نم ًالجر نوكي نأ عمطأ تنك هللا لوسر

 ."0هموق ّبحي ءرملا :ءكِيِإدَل هللا لوسر لاقف رّيطلا هعم لكأف

 ."”هالوم ّىلع اذهف هالوم تنك نم :مكِيِإل هللا لوسر لاق - ١١48

 ريدغ موي يلع دضعب ذخأ هيل هللا لوسر نأ :مقرأ نب ديز نع ٠-15-

 نم نينمؤملاب ىلوأ ينأ نوملعت متسلأ سانلا اهْيأ :لاق مث ةفحجلا ضرأب مخ

 ."'هالوم ٌيلعف هالوم تنك نم :لاق .هللا لوسر اي ىلب :اولاق ؟مهسفنأ

 ١-- -18نبرفألا َكيَريِسَع َرِذَنأَو» ةيآلا هذه تلزن امل :لاق مالا يلع نع «

 نم :مهل لاقف اوبرشو اولكأف نوثالث عمتجاف هتيب لهأ نم ءكيإلل ّيبنلا عمج

 ؟يلهأ يف يتفيلخ نوكيو ةنجلا يف يعم نوكيو يديعاومو ينيد ينع نمضي
 ضرعف :رخآلا لاق مث ؟اذهب موقي نمف أرحب تنك تنأ هللا لوسر اي :لجر لاقف

 .«9انأ :ّىلع لاقف ًادحاو ًادحاو هتيب لهأ ىلع اذه

 كيإذل هللا لوسر ىلع ةيآلا هذه تلزن امل :لاق لئلا يلع نع 1١1-5-

 .٠ لاق... :لاق نأ ىلإ ...هييإدل هللا لوسر ىناعد * يبرفألا َكيريِشع رِذنأو#

 و

_-_ 

 ءاج برعلا يف ًاباش ملعأ ام هللاو ينإ بلطملا دبع ينب اي :مكِقإَ هللا لوسر

 نأ هللا ينرمأ دقو ةرخآلاو ايندلا ريخب مكتئج دق ينإ .هب مكتئج ام لضفأب هموق

 مهصمرأو انس مهثدحأ انأو تلقف ؟اذه يرمأ ىلع ينرزاؤي مكيأف هيلإ مكوعدأ

 .515 ص ءال3 18 ثيدح ١7, ج .ثيداحألا عماج )١(

 .5754 ص .الالا/١ ثيدح ١١., ج .هسفن ردصملا )١(

0 
)0 
 .5 ص 08484 ثيدح 1 3 ,ةهسفن ردصملا ؟

١١١ 



 موقلا ماقف .اوعيطأو اوعمساف مكيف يتفيلخو يّبصوو يخأ اذه نإ :لاقف يتبقرب

 )١( ج .ثيداحألا عماج ١7, ص 2ال857 ثيدح 55٠١.

 اننا



 ىبلعثلا ريسفتب فورعملا نايبلاو فشكلا
 ةرجهلل 4717 ةنس ىفوتملا يبلعثلا دمحأ قاحسإ يبأ رثأ

 ذإ مزمز ريفش ىلع سلاج سابع نب هللا دبع انيب :لاق يعبرلا نب ةدابع نع -1-11
 0و ا

 أف نرمي 23 نو قرع دق نافع نم سلا اه اه الاو هج نع نانا

 نيتاهب ئيإدل هللا لوسر تعمسلاا .يرافغلا رذ وبأ .يردبلا ةدانج نب بدنج

 ةرفكلا لتاقو ةرربلا دئاق يلع :لوقي «اتيمعف الإو نيتاهب هتيأرو اتّمصاالإو
 نم أموي هللا لوسر عم تيّلص ينإ امأ .هلذخ نم لوذخم .هرصن نم روصنم

 ىلإ هدي لئاسلا عفرف دحأ هطعي ملف دجسملا يف لئاس لخدف رهظلا ةالص مايألا

 ًائيش دحأ ينطعي ملف هللا لوسر دجسم يف تلأس ينأ دهشا مهللا :لاقو ءامّسلا

 ىتح لئاسلا لبقأف اهيف متختي ناكو ىنميلا هرصنخب ّيلإ ىموأف اعكار يلع ناكو
 هلا أ | +2 هع وو .قلافا ارق اه . 5 هاداأا أن أ[
 نم هال ّيبنلا غرف اًملف .هثكنإأل ّيبنلا نيعب كلذو هرصنخ نم متاخلا ذخأ

 َلاَق # :لاقف كلأس ىسوم يخأ نإ مهللا :لاقو ءامّسلا ىلإ هسأر عفرف ةالّصلا
 سو وعماور م لو و < رل سصر َ هو ل هر ١ 0-0 ءس خ6 سام

 (50) يبو أوهففي (00) ِفاَسِل نم دفع لدحأو 2 ىرمأ يل ريو (0) ىردَص يف َحَرْشَأ َبَر
 ًانآرق هيلع َتلزنأف ةيآلا"” * ىِرْزَأ هب ب ددسأ (5ز) ىخأ نوره (50) ىلهأ نم اريزو يِ لعجأو

 كّيبن دّمحم انأو مهللا "”4 اَطْلُس اًمنطلس امُكَل لمجنو كيِخأيب كَدّصَع ُدْشَنَس# ًاقطان

 اًيلع يلهأ نم ًاريزو يل لعجاو يرمأ يل رّسيو يردص يل حرشاف مهللا كّيفصو

 .يرهظ هب ددشأ

 .؟١5-5؟6 :تايأآلا هط ةروس )1

 56 :ةيآلا .,صصقلا ةروس 60
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 دنع نم ليئاربج هيلع لزنأ ىتح ةملكلا هللا لوسر متتسا ام هللاوف :رذ وبأ لاق

 ىلإ ... كلوسرو هلأ مْكَّبلو امنِإ# :أرقا :لاق «ا تأ انو اقف ارا كقحم اي لاقفهثلا
 6 21ه 9 ا

 مّ درو

 عمج 4 تبيرألا َكَيَريِسَع ْرِذَناَو» تلزن امل :لاق ءاّربلا نع -5-4
 لكأي مهنم لجرلا الجر نوعبرأ ٍذئموي مهو بلطملا دبع ينب مكيإل هللا لوسر
 اندف هللا مساب اوندا :لاق مث اهمدأف ةاش لجرب ًاّيلع رمأف سعلا برشيو ةئسملا

 ةعرج هنم عرجف نبل نم بعقب اعد مث ءاوردص ىتح اولكأف ةرشع ةرشع موقلا

 ,كلئإذل هللا لوسر مهرذنأ مث ....(لاق نأ ىلإ)....هللا مساب اوبرشا :مهل لاق مث
 امل ريشبلاو هناحبس هللا نم مكيلإ ريذنلا انأ ينإ بلطملا دبع ينب اي :لاقف

 اودتهت ينوعيطأو اوملسأف ةرخآلاو ايندلا ريخب مكتئج مكنم دحأ هب ءيجي

 يضقبو :يلهأ يف يتفيلخو يدعب يّبصوو يّبلو نوكيو ينرزاؤيو ينيخاؤي نمو
 : 2 : ءانأ :ّىلع لوقيو موقلا تكسي كلذ لك ًاثالث كلذ داعأو موقلا تكسف ؟ينيد
 ."””كيلع رّمأ دقف كنبا عطأ :بلاط يبال نولوقي مهو موقلا ماقف .تنأ :لاقف

 ديب ذخأ اوعمتجاف ساثلاب ىدأف ّمخ ريدغب كيل هللا لوسر ناك امل -"-6

 غلبف دالبلا يف راطو كلذ عاشف .هالوم ٌىلعف هالوم تنك نم :لاقف ِمّنِلاع لع

 ىتأ ىّتح هل ةقان ىلع إد هللا لوسر ىتأف يرهفلا نامعنلا نب ثرحلا كلذ
 نم ألم يف وهو كئإ#ل ّيبنلا ىتأ مث اهلقعو اهخانأو هتقان نع لزنف حطبألا م ٠ هلآو تأ تب 3 01 » .ء اك 0ث 0

 هللا لوسر كنأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشن نأ هللا نع انترمأ دّمحم اي :لاقف هباحصأ

 انترمأو انلبقف ةاكّرلاب انترمأو كانم هانلبقف ًاسمخ ىّلصن نأ انترمأو كنم هانلبقف

 هتلضفف كمع نبا يعبضب تعفر ىّتح اذهب ضرت ْمل مث انلبقف ارهش موصن نأ

 ٠ :لاقف ؟ىلاعت هللا نم مأ كنم ءيش اذهف هالوم ٌّىلعف هالوم تنك نم :تلقو انيلع

 يي

 )١( :ةيآلا .:ةدئاملا ةروس 60.

 . اى ص ال 3 .هسفن ردصملا 0

١ 



 وهو هتلحار ديري نامعنلا نب ثرحلا ىلوف .هللا نم اذه وه الإ هلإ ال يذلاو

 باذعب انتئا وأ ءامّسلا نم ةراجح انيلع رطمأف ًاّقح هلوقي ام ناك نإ مهللا :لوقي

 هلتقف هربد نم جرخو هتماه ىلع طقسف رجحب هللا هامر ىّتح اهيلإ لصو امف ميلأ

 ." 204 اَدرُل سيل َنرْفكَلَل (2ر)) عقاو ٍباَدَعي ُليأَس لأس# هناحبس هللا لزنأو

 ١-5 :ناتيآلا ,جراعملا ةروس 6

 "0 ص ٠٠١ ىيلعتلا ريسفت 6
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 هَتهَع بلاط يبأ نب يلع مامإلا بقانم يف بلاطملارهاوج
 يعفاشلا يقشمدلا دمحأ نب دمحم تاكربلا يبأ نيدلا سمش رثأ

 ةرجهلل 617١ ةنس ىفوتملا

 ا يي

 س2 »رو ل

 نم ًالاجر مول هللا لوسر اعد * َيرفأْلا َكَيَريِشَع ْرِذَنأَو 9 تلزن امل - -5--1/

 ةاش نم ًالجر مهل مّدقف قرفلا برشيو ةعذجلا لكأي مهنم لجرلا ناك نإ هلهأ

 يف يعم نوكيو - ينع لاق وأ - ينيد يل نمضي نم :لاقف اوعبش ىتح اولكأف

 هبجي ملف هتيب لهأ ىلع كلذ ضرعف ؟يلهأ يف ذ يدعب نم يتفيلخ نوكيو ةنجلا

 ادلع :ىلع لاقف مهنم دحأ

 هيلع لخدف لجر ءاج ذإ سلاج ىلع امنيب :لاق تباث نب حاير نع -75--

 بويأ وبأ :اولاق ؟اذه نم :لاق يالوم اي كيلع مالسلا :لاقف رفسلا رثأ هيلعو

 تعمس :بويأ وبأ لاقف هل اوجّرفف هل اوجّرف :ِهالّنِلاع يلع لاقف .يراصنألا

 ."”هالوم ّىلعف هالوم تنك نم :لوقي كيإل هللا لوسر

 ينم هْنإف يلع يف عقت ال ةديرب اي .... :وإَل هللا لوسر لاق :ةديرب لاق - 4-648
 ."يدعب مكَيلو وهو هنم انأو

 ليره



 يّيصو اّيلع ّنإو ثراوو ّيصو يبن لكل :ءكئإذل هللا لوسر لاق -5-
) 

 ."'"يثراوو

  5-0١ىضقأ :كيإل ّىبنلا نع 2 0

 تنأو الأ ىدعب نمؤم ع ىلو تنأ (ٌيلعل) 55 هللا لوسر لاق -8-77*

 ١ 20 هنلحخ

 يب

 )١( بلاطملا رهاوج ١. ص ٠١7.

 )١؟( ج .هسفن ردصملا  2١ص ”7 5١.

 ج .هسفن ردصملا (؟) ١. ص ”5١.

 ):( ج .هسفن ردصملا ١. ص ١7".
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 لوسرلا لآ بقانم يف لوؤسلا بلاطم
 يعفاشلا ةحلط نب دمحم نيدلا لامك رثأ

 ةرجهلل 107 ةنس ىفوتملا

 ."”نيقتملا مامإو نيملسملا ديسب ًابحرم :ّىلعل كيل هللا لوسر لاق ١1-65-

 ."”هالوم ّىلعف هالوم تنك نم :مكزإل هللا لوسر لاق 1-6

 :لمأت

 رصتخم لكشب ةقباسلا تاحفصلا يف ةحجرملا ىلوم ةملك يناعم صوصخب

 يف يعفاشلا ةحلط نبا اهركذ يتلا لمجلا ركذ. مدع فسوؤملا نم ىرأ اذه عم

 يرورضلا نم تيأر اذل «ىلوملا ىنعم نمضتت يتلاو (لوؤسلا بلاطم) باتك

 نم :ثيدحلا ىنعم نوكيف) بتكي ةفلتخم ٍناعمل هضارعتسا دعب ثيح اهلقن

 كلذك هنم اّيلع نإف هقيدصو هميمح وأ هتبصعو هثراو وأ هرصانو هب ىلوأ تنك

 تلخد نم ىلإ ةبسنلاب هسفنك هريغل ةبقنملا هذهب ٌيلعل هصيصخت يف حيرص اذهو
 ثيدحلا اذه نأ ملعيلو هريغل هلعجي مل امب مومعلا نم يه يتلا نم ةملك مهيلع

 اكهكَسْنَو ْرْكَءاَسَأَو انكانبأ عدن أولاََتْلَمَم# :ةلهابملا ةيآ يف ىلاعت هلوق رارسأ نم وه

 امل ىلاعت هللا َّنِإف مّدقت ام ىلع يلع سفن دارملاو ."”4كَسْضَنَأَو اًنسشنَأَو مُكهَْضَو

 هللا لوسر فاضم ىلإ ريمضب امهعمجو يلع سفن نيبو هللا لوسر سفن نيب نرق

 ١/. ص ءلوؤسلا بلاطم )١(
 4 ص ,هسفن ردصملا 6

 1١. :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس (؟)
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 ىلوأ هّنإف ءامومع نينمؤملا ىلع هسفنل تباث وهام ثيدحلا اذهب يلع سفنل

 هيلع لد امم هتابثإ نكمأ ىنعم لكو نينمؤملا ديسو نينمؤملا رصانو نينمؤملاب
 ةجردو ةقماس ةلزنمو ةّيماس ةبترم يهو ٌيلعل هلعج دقف هللا لوسرل ىلوملا ظفل

 مسومو ديع موي مويلا كلذ راص اذهلف .هريغ نود اهب هصّصخ ةعيفر ةناكمو ةيلع

 نم) ثيدح ىنعم نأ يعفاشلا ةحلط نّيِب امكو ةقيقحلا يف ."”(هئايلوأل رورس

 هديس تنك نم :كِقإََل مركألا ّيبنلا لاق :نوكي اذكه ( هالوم ٌّىلعف هالوم تنك

 حرصي ةقيقحلا يفو هل نوكيس ًاضيأ ىلع هنإف هثيروو هرصانو هبحم كلذكو هيلوو

 يقلأ صاخ فرش ماسو اذه .ِهاّنِلاَع نينمؤملا ريمأل ةبقنملا هذه ةّيصوصخ دكؤيو

 عيمج لمشت يهف اذل (تنك نم) ةملكلا مومع ببسبو هكِوإل ّيبنلا نم هقتاع ىلع

 ّيلعف هالوم تنك نم) :لاق هيِقإل هللا لوسر نأ كلذو مهيلع يرستو نيملسملا

 ىنعم لكو (هالوم تنك نم) ةملكلا هذه ةرئاد مهللظت نيذّلا صاخشألاف (هالوم

 وهف ةّلدألل ًاقبطو ًافنآ تركذ يتلا يناعملا يأ يبنلل ًاصوصخ ةملكلا هذه هيطعت

 .مالشالع يلع مامإلا ىلع قبطنتو حيحص

 هناحبس هللا اهفح يتلا رارسألا نم وه ريدغلا ثيدح نأ فرعن نأ بجيو

 .ةيآلا هذه يف هللا اهنّيب ةيالولا زاغلأ نم وهو (ءاسنلا )51١ ةلهابملا تايآ يف

 مك ءاسْضو اَنَءاَسنَو ْرْكَءآَسَْو انءانبأ ْعدَاَولاَعَت ْلَمَك# :ةيآلا يف هناحبس لوقي امدنع
 وه ةيآلا يف *« اََسفنَأَو# نم دصقلا نأ فرعي عيمجلاو 4 كسضنأَو انسفنَأَو

 قفتا امكو جتنتسن اذل هك ّيبنلا حورو سفن وه هّنأو هائلا نينمؤملا ريمأ

 لك نأ مزجن نأ عيطتسنو .هلّلاع يلع مامإلا انسفنأ نم دصقلا نأ نورسفملا

 الإ يلع مامإلا ةيصخش يف ةحضاو يه فل هللا لوسر اهب عتمتي ةّيصوصخ
 "تزل هللا لوسر ّصخ ثيح ةلزنملا ثيدح يف ءاج ام بسحو ةّوبنلا ادع ام

 سفن نيب هللا لعج ببسلا اذهلو .اِّلاع يلع نينمؤملا ريمأ نع بصنملا اذهب

 كلذ نم مهفنو .ًافلاحتو ًاداحتاو ةدحو ِمالتِلا يلع مامإلا سفنو كتل ّيبنلا

 )١( ص ءلوؤسلا بلاطم 8١.

 يوما



 هكإذل لوسّرلا ىلإ دوعي ريمضلاو كؤإل ّيبنلا ىلإ يلع مامإلا سفن عجرأ هنأ
 .« اكشأو)

 عيمج ىلإ ةبسنلاب هللا لوسرل ةطلسو ةناكمو قح يأ ثيدحلا اذه بسحو

 نألو ةجيتنلا يف ءاهسفن تاطلسلاو بصانملا هل يأ ِملّنِلاع ّيلعل يهف نينمؤملا

 نإف مهدّيسو مهرصانو مهّبحم هّْنأو مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ ربتعُي تقال يبنلا

 هانمهف ام عيمجو تايصوصخلاو بصانملا هذه عيمج هل ِهالّشلاع يلع نينمؤملا ريمأ

 ةيلاعلا ةجردلاو ةعيفرلا ةلزنملاو ةناكملا هذه نإف كلذل «ىلوم ةملك ىنعم نم

 هكراشي الو طقف هب صتخم هّْنإ كش البو .ماّتِلاء يلع نينمؤملا ريمأل اهعيمج نوكت

 .(يعفاشلا ةحلط نبا مالك ةياهن) هيف نورخآلا

 ام ؟ّيىلع نم نوديرت ام ؟ يلع نم نوديبرت ام .... :ءقوإ#ل ئبنلا لاق -#"-5

 ."”يدعب نم نمؤم لك ّيلو وهو ىلع نم انأو ينم اّيلع نإ ؟ّيلع نم نوديرت

 ماتا يلع مهيفو مهريشتسي هل هللا لوسر باحصأ عمج رمع نإ - 4-07

 ."”ههلضفأو مهملعأ تنأف نسحلا ابأ اي لق :هل لاقف

 )١( ص .لوؤسلا بلاطم ”6.

  6ص ,.هسفن ردصملا ١.



 يلزاغملا نباب فورعملا يعفاشلا يبالجلا دمحم نب ىلع رثأ

 ةرحهلل 0 ىقوتملا

 عادولا ةّجح يف ةكم نم هللا يبن لبقأ :تلاق مقرأ نب ديز ةأرما نع -1-4

 الإ هلإ ال نأ نودهشت متسلأ :لاقف....ةنيدمو ةكم نيب ةفحجلا ريدغب لزن ىتح

 ....ٌقح رانلا نأو ٌقح ةّنجلا نأو ؟هلوسرو هدبع ًادّمحم ّنأو ؟هل كيرش ال هللا

 فيك ّيلقث نع يننوقلت نيح مكلأسأف ضوحلا ىلع اودرتت نأ نوكشوت

 هللا ديب فرط ببس .ىلاعت هللا باتك امهنم ربكألا :لاق ؟...امهيف ىنومتفلخ

 يتلبق لبقتسا نم يترتع امهنم رغصألاو ءاولضت الو هب اوكّسمتف مكيديأب فرطو
 تلأس دق ينإف مهنع اورصقت الو مهورهقت الو مهولتقت الف يتوعد باجأو
 امهيلوو لذاخ يل امهلذاخو رصان يل امهرصان .يناطعأف ريبخلا فيطللا مهل

 ماَسالَع بلاط يبأ نب ّيلع ديب ذخأ مث .طسقلاب ماق نم لتقتو اهتوبن ىلع رهاظتو
 هالاو نم ٍلاو مهللا هيلو اذهف هيلو تنك نمو هالوم تنك نم :لاق مث اهعفرف

 .'''اثالث اهلاق هاداع نم داعو

5 
 نع لقني ًافلتخم ًادنسو ًالقن رشع ةسمخب ريدغلا ثيدح ركذ دعب يلزاغملا نبا

 مخريدغ ثيدح ىور دقو مكِيِإَل هللا لوسر نع حيحص ثيدح اذه) هذاتسأ مالك

 .؟ه ص «ىلزاغملا نبا بقانم )١(



 هل فرعأ ال تباث ثيدح وهو ©”ةرشعلا مهنم سفن ةئام وحن مكِقِإَل هللا لوسر نع

 ..(دحأ اهيف هكرشي سيل ةليضفلا هذهب مالا يلع دّرفت ةّلع

 هباتك ىف (هّرس هللا سدق) ىنيمألا ةمالعلا نأ انه فيضي روطسلا هذه بتاك

 اذه اولقن مفي لوسَّرلا ةباحص نم صاخشأ ةرشعو ةئام ءامسأ ركذي ريدغلا

 ”:تيدحملا

 ال هنأ الإ ىسوم نم نوراه ةلزنمب ينم تنأ :ّيلعل لاق هل ّيبنلا نع 1-49
 .""يدعب يبن

 اذهو انأ :لاقف ًالبقم ًاّبلع ىأرف ءكوإأل يبنلا دنع تنك :لاق سنأ نع 0-8
 ١ (©9ةمايقلا موي يتم ىلع ةححح

 ةفالخلا ًاّيلع بصان نم : تيان هللا لوسر لاق :لاق يرافغلا ٌرذ يبأ نع ١-4-

 .رفاك وهف ىلع يف كش نمو هلوسرو هللا براح دقو رفاك وهف يدعب

 س

 :لمات

 رداصم نم تبختناو ةقباسلا تاياوّرلا لثم ًاضيأ ةياورلا هذه ْنأ ةظحالملا وجرأ

 يأو تاياوّرلا هذه ةعومجمل هريسفت ةيفيك يردأ ال ّنكلو تلقنو ةْئَّسلا لهأ

 .ًاضيأ ىلع ىفخي اذهو ًايونعم ًافيرحت اهفيرحت ّمت تارابعلا

 ةفاضإلاب هكِيإَف لوسّرلا باحصأ نم صاخشأ ةعستل ةّنجلاب نيرشبملا ةرشعلا حلطصم ( ١(

 ركنا لوسرلا نأ نودقتعي ةّئّسلا لهأ ن نإو ةّنجلاب نورشبي ةرشع مهنم ؛ةفيرشلا هسفن ىلإ

 لايخلا جسن لثم ىقبي ءيشلا اذه ًاعبط .ةّنجلا لهأ نم :مهنع لاقو ةّنجلاب مهعيمج رشب
 هالعأ :نوروكذملا مه لاح يأ ىلع كلذ ريغ وأ هتّحص نم دكأتلل قيقحتو ثحب ىلإ جاتحيف

 ءركب وبأ .ديز نب دعس .فوع نب نمحرلا دبع ءصاقو يبأ نب دعس .ريبزلا ,ةحلط .هلثلاء ىلع
 .رمعو نامثع
 1 نها هت ريدقلا
 .5/ ص «يلزاغملا نبا بقانم
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 كونردب ْمالَتِلاَع ليئاربج ىناتأ : يدل هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع -ه-

 امف ىناجانو ينمّلك ىّبر يدي نيب ترص اًملف هيلع تسلجف ةنجلا كينارد نم

 ."7ىملع ةنيدم باب وهف ىلع همِلَع الإ ًائيش ىنمّلع

 دئاقو نيقتملا مامإو نيملسملا دّيس كنإ يلع اي : وذل هللا لوسر لاق 5-8

 ""نينمؤملا بوسعيو نيلجحملا ّرغلا

 نس ع

 :لمات

 ةعيشلا رداصم نم وأ ةْنَّسلا لهأ رداصم نم تناك ٌءاوس ةفلتخم تاياور يف

 ّييصوو نيملسملا ديسو ريمألا هْنأب ماتِللَع بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ فّرعت

 هلشلاع لعل ةيلاعلا تاجردلاو بصانملا هذه ًاعبط ءنينمؤملا دئاقو نيقّتملا ّيلوو

 نأ عيطتسي دحأ الو هياتم م ركألا لوسرلل ةعيفرلا ةلزنملاو ةناكملا ضراعت ال

 ربتعي اذاملف نيملسملا دّيس وهو خيراتلا يف ةيصخش مظعأ هللا لوسر ناك اذإ :لوقي

 كلذ ىلع باوجلا ؟مالسإلا لهأ ريبك تاياوّرلا هذه يف مالا يلع نينمؤملا ريمأ

 ةداهشبو ِهالّثلاع يلع مامإلا نأ تاياوّرلا نم ةعومجملا هذه نم دوصقملا :الوأ وه

 تالامكلاو تاجردلا عيمج نإف كلذل .هسفن ءكيزإدل هللا لوسر وه ميركلا نآرقلا

 الو .ملّتللع يلع نينمؤملا ريمأل اهسفن يه ةوبنلا رمأ ادع ةّيوبنلا تايصوصخلاو
 .مولشلالع ىلع نينمؤملا ريمأ وأ نيملسملا دئاقو دّيس وه كتل ّىبنلا لوقن نأ قرف

 هللا ىلص) ّيبنلا نم وه ّىلع مامإلاو يلع مامإلا نم وه مكِيِإََل ّيبنلا نأل كلذو

 ملشلاء ىلع نيدحوملا ىلومو (ّيلع نم انأو ينم ٌيلع) .(ملسو امهلآو امهيلع

 ىنعم يف ةلهابملا ةيأ نم حضاو وهامكو بكتإ# ئبنلا حورو سمن وه

 صخش يأ سفنب ّىبنلا سفن نيرسفملا نم دحأ رسفي مل «5َسّشنأَو انسشنأو#
 عيمج ىلع للا يلع نينمؤملا ريمأل ةدايسلاو ةيالولا نأ :ًايناثو .ِهلَتلع ًاّيلع ادع

 )١( ص «يلزاغملا نبا بقانم "1.
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 دبع هللا محر الو «ةيناثلا ةبترملا يفو ءكيواذل يبنلا ةدايسو ةيالو دعب يتأت نينمؤ.دلا
 سايق دنع لب اهنم نسحأ اهربتعي وأ ّيبنلا ةناكم قوف مانا يلع مامإلا ةناكم عضي

 .هدابع نم ًادبع ربتعُي وهف مكي هللا لوسر عم هاا يلع نينمؤملاريمأ

 .نينمؤملا عيمج ريمأو مامإو ةفيلخو ديسو ّلو ربتعي هنإف نينمؤملا ةّيقب عم سايقلاب و

 ًارون ٌّيلعو انأ تنك :لوقي هكتإذل ًادّمحم يبيبح تعمس :لاق ناملس نع -/-4
 فلأب مدآ هللا قلخي نأ لبق هسّدقيو رونلا كلذ هللا حبسي لجو ّرع هللا يدي نيب
 ىّتح ٍدحاو ءيش يف لزي ملف هبلص يف رونلا كلذ بكر مدآ هللا قلخ اًملف ؛ماع
 ."ةفالخلا ّىلع يفو ةّوبنلا ّيفف .بلطملا دبع بلص يفف انقرتفا

 نم ةعطق لزنأ لجو ّرع هللا نإ :لاق ول ّئبنلا نع هللا دبع نب رباج نع -8--ه
 هللا دبع بلص يف اءزج :نيأزج اهمسق ىّتح اهقاسف مدآ بلص يف اهنكسأف رون

 ."”ايصو اًيلع جرخأو ايبن ينجرخأف بلاط يبأ بلص يف اءزجو

 ينتثا مهللا :لاقف ريط هيلإ برق مييإل هللا لوسر نإ :كلام نب سنأ نع -4-
 لكأف بلاط يبأ نب يلع ءاجف :لاق رّيطلا اذه يعم لكأي كيلإ كقلخ ٌبحأب

 .ًافلتخم ادنس نيرشعو ةثالثب ةياورلا هذه لقن ىلزاغملا نبا

 ّنإو ثراوو ّيصو ّيبن لكل :كيإن هللا لوسر لاق ةديرب نب هللا دبع نع 10-1١١-

 .*”جاّشالع بلاط يبأ نب ىلع يثراوو ىّبصو

 .19 ص ءهسقت 0
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 ,كنإخلل ّيبنلا دنع مشاه ينب نم ةيتف عم ًاسلاج تنك :لاق سابع نبا نع -١1-

 وهف هلزنم يف مجنلا اذه ضقنا نم :ءكيإل هللا لوسر لاقف بكوك ُضقنا ذإ

 لزنم يف ضقنا دق بكوك اذإف اورظنف مشاه ينب نم ةيتف ماقف ءيدعب نم ّيصولا

 اَذِإ جلو ىلاعت هللا لزنأف ّىلع ّبح يف تيوغ دق هللا لوسر اي :اولاق لع
 و

 ." ”4 عال فأل ابَوْهَو ٠ هلوق ىلإ 4 وه
 م ع

 لاك

 نع نكلو هل ًاهباشم رخآ ًاثيدح لقني ةياورلا هذهل هركذ دعب يلزاغملا نبا

 ةلمج يف وه اهانبختنا يتلا ةياورلاو ثيدحلا اذه نيب ريبكلا فالتخالاو سنأ

 يف ٌَّضقنا نمف بكوكلا اذه ىلإ اورظنا :مإل هللا لوسر لاقف) يهو ةدحاو

 نأ هنومضم (...ٌيلع لزنم يف ضقنا وه اذإف اورظنف يدعب نم ةفيلخلا وهف هراد
 دحاو يأ .عقت تويبلا نم يأ يف اوققدو ةمجنلا هذه اوبقار :لاق هك هللا لوسر

 تيب يف تطقسف ةمجنلا اوبقارف .يدعب نم ّيصولاو ةفيلخلا نوكيس هتيب يف عقت
 ..ماّتلاع بلاط يبأ نب ّىلع

 ميهاربإ يبأ ةوعد انأ :كإَل هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نب هللا دبع نع -11-4

 لجو ّرع هللا ىحوأ :لاق ؟ميهاربإ كيبأ ةوعد ترص فيكو هللا لوسر اي :انلق

 بر اي :لاق حرفا ميهاربإ تفختساف 4 (مَمِإ يان كَ إل ميهاربإ ىلإ
 ال ًادهع كيطعأ ال يَنِإ ميهاربإ اي نأ هيلإ هللا ىحوأف ؟يلثم ةمئأ يتيرذ نمو

 نم ملاظل كيطعأ ال :لاق ؟هب يل يفت ال يذلا دهعلا ام بر اي :لاق .هب كل يفأ

 نمبر (590) ماَضأْلا َرْبََن نأ َخبَو نبْمَبأَو# :اهدنع ميهاربإ لاق كتيرذ
 )١( :تايآلا .مجنلا ةروس ١-/.

 )١( ص .ىلزاغملا نبا بقانم 5١7.

 :ةيآلا ,ةرقبلا ةروس (؟) 5 ١7.



 مل يلع ىلإو ّيلا ةوعدلا تهتناف :يزإل ّيبنلا لاق "7 سائل َنم ايم َنلَدْصَ

 ."”اًيصو اّيلع ذختاو ايبن هللا ينذختاف طق منصل انم دحأ دجسي

 قيقعلاب اومتخت :لاقف ِالَِّلع ليئاربج يناتأ :لاق كل ئبنلا نع -18-

 ةمامإلاب هدلولو هب ةّيصولاب يلعلو ةّوبنلاب يلو هينادحولاب هلل دهش رجح لوأ هنإف

 ."””ةنجلاب هتعيشلو

 1 ود

 ًأونماء نيِذّلاو لوو هلا مكُكلو امَنِإ# ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع ١ -١4-

 . 10 مهاَّسلارع ْماَتِلاع يلع يف تلزن :لاق

 لاقف همتاخ هاطعأف نيكسم هءاجف ًاعكار ّىلع ناك :لاق سابع نبا نع -10-1

 ةيآلا هذه تلزنأف عكارلا اذه يناطعأ :لاقف ؟اذه كاطعأ نم :ءكِيإدل هللا لوسر
 راس اس ود

 .”ةيآلا رخآ ىلإ * انما َنيذَلأو هلوسرو هم مكّيلو امن

 اهبكر نم حون ةنيفس لثم مكيف يتيب لهأ لثم :كِيإل هللا لوسر لاق -15-4
 ."كله اهنع فّلخت نمو اجن

 مكي :إ :مكقإدل هللا لوسر لاق :لاق مقرأ نب ديز نع -17-414

 "'ضوحلا يلع ادري ىتح اقرتفي نل امهنإو يتيب لهأ يترتعو هللا باتك

 بهذي هللا ديرباَمَّنِإ# ةيآلا هذه تلزن :تلاق ةملس مأ نع -18-6

 )١( :ناتيآلا ,ميهاربإ ةروس 0 57-1.

 ص «يلزاغملا نبا بقانم (؟) 77".

 )'( .؟7 ص .هسفن ردصملا
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 - نسحلاو ةمطافو ّيلعو هكنإب هللا لوسر يف * اري هطَت ير هطيو تيل لهأ سيل

 ص >3

 200 5 لاو
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 ةباحصلا ةقرعم ىف ةياغلا دسا

 يرزجلا ريثألا نب نيدلازع رثأ
 ةرجهلل ٠١١ ةنس ىفوتملا

 نوراه ةلزنمب ىْنم نوكت نأ ىضرت امأ :(ّىلعل) ءيِإَل هللا لوسر لاقف ١5-١١.-...

 ؟"يدعب يبن ال هّنأ الإ ىسوم نم

 لمعتساو ًاشيج هيل هللا لوسر ثعب :لاق نيصح نب نارمع نع -7-17
 يف فرعُي بضغلاو كيل هللا لوسر مهيلإ لبقأف ...بلاط يبأ نب ّيلع مهيلع

 نإ ؟يلع نم نوديرت ام ؟يلع نم نوديرت ام ؟يلع نم نوديرت ام :لاقف ههجو

 ."”يدعب نم نمؤم لك ّيلو وهو ىلع نم انأو ينم ًاّيلع

 :ساّنلا دشاني ةبحرلا ىف ًاّيلع تدهش :لاق ىليل ىبأ نمحرلا دبع نع -8-
 لعق الوم تدك نم :مخ ريدغ موي لوقي هكن]خ/ هللا لوسر عمس نم هللا دشنا

 هيلع مهدحأ ىلإ رظنأ ينأك ًايردب رشع انثا ماقف :نمحرلا دبع لاق ؟ماق امل هالوم

 تسلأ :مخ ريدغ موي لوقي مكيإدل هللا لوسر انعمس انأ دهشن :اولاقف ليوارس
 نم :لاقف هللا لوسر اي ىلب :انلق ؟مهتاهمأ يجاوزأو مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ

 ."هاداع نم ٍداعو هالاو نم ٍلاو مهللا هالوم ّيلعف هالوم تنك

 )١( ص .؛ ج ,ةباغلا دسأ 5 ٠١.

  6ص 2 3 ,ةهسفتن ردصملا ١ا٠١.

 ( 2ص 53 ج ؛.هسفن ردصملا ٠8 ١.

١ 



 س

 :لمأت

 لاقف) اهيلإ فيضي نكلو بزاع نب ءاربلا نع ةياورلا هذه لقني كلذك هنإ
 نب رمع ينعي (نينمؤملا لك ّيلو مويلا تحبصأ بلاط يبأ نب اي باطخلا نب رمع

 بلاط يبأ نب اي :هل لاقو مالنا يلع ىلإ تفتلا مالكلا اذه هعامس دعب باطخلا

 .نمؤم لك ّيبصوو ّيلو مويلا ترص

 ينتئا مهللا :لاقف رئاط هدنع ناك ءكيإأل ّيبنلا ّنِإ :كلام نب سنأ نع - 4-48

 نامثع ءاج مث هّدرف ركب وبأ ءاجف رّيطلا اذه نم يعم لكأي كيلإ كقلخ ّبحأب

 ,"0هل نذأف يلع ءاحف هّدرف

 ضبق :لوقي ِهلّثلاع ًاّيلع تعمس :لاق يدارملا ةورع نب ىبحي نع -0-
 ."”...رمألا اذهب ٌقحأ ينأ ىرأ انأو مكلزإدل ئبنلا

 )١( ص .25 ج .ةباغلا دسأ ٠١١

  66ص .5 ج .هسفن ردصملا ”7 ١١.
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 ءايفصألا تاقبطو ءايلوألا ةيلح
 يناهفصألا هللا دبع نب دمحأ ميعن يبأ رثأ

 ةرجهلل ٠١ ةنس ىقوتملا

 اءوضو ىل بكسا سنأ اي :ةكإأل هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع -5--615

 تانلا اذه نم كاع نيقو نهرا سقأ ابا :لاق مث نيتعكر ىّلصف ماق مث
 :سنأ لاق «نيّيصولا متاخو نيلجحملا ّرغلا دئاقو نيملسملا ديسو نينمؤملا ريمأ

 ؟سنأ اي اذه نم :لاقف ّيلع ءاج ذإ هتمتكو راصنألا نم الجر هلعجا مهللا :تلق

 حسميو ههجوب ههجو قرع حسمي لعج مث هقنتعاف ًارشبتسم ماقف .يلع :تلقف

 تعنص ام ًائيش تعنص كتيأر دقل هللا لوسر اي :ّيلع لاق ههجوب ىلع قرع
 ام مهل نّيبتو يتوص مهعمستو ينع يّدؤت تنأو ينعنمي امو :لاق ؟لبق نم يب

 .""يدعب هيف اوفلتخا

 اهنم ام فرحأ ةعبس ىلع لزنأ نآرقلا نإ :لاق دوعسم نب هللا دبع نع 5-565

 ."”نطابلاو رهاظلا ملع هدنع بلاط يبأ نب ّيلع نإو نطبو رهظ هل الأ فرح

 مامإو نيملسملا ديسب ًابحرم :ءكيإنل هللا لوسر يل لاق :ّىلع لاق -8-؟0
| 2 .0 

 )١( ج .ءايلوألا ةيلح ١« ص 17.
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 ميظعلا نارقلاريسفت

 يقشمدلا ريثك نب ليعامسإ رثأ ريثك نبا ريسفتب فورعملا
 ةرحجهلل الغ ةثيف ىقوتملا

 تلزن 204 يني مُكل تلَمكَأ َمْوَيْلآ# ةيآ اهنإ :يردخلا ديعس يبأ نع 4-١-

 ّىلعف هالوم تنك نم :ّىلعل لاق نيح مخ ريدغ موي كيل هللا لوسر ىلع

 . هالوم (؟).هيإ

0 

 :لمأت

 نإ :كش الب لوقيو فيضي ةياورلا هذه هلقن ىلإ ةفاضإلاب ريثك نبا نأ انه ركذن

 يذلاو ةّجحلا يذ رهش نم رشع نماثلا موي يف سيلو ةفرع موي يف تلزن ةيآلا هذه

 .مخريدغ موي وه

 سوه حر مر

 "4 ىيبرفألا َكيَريشَع َرِذَنَأَو # ةيآلا هذه تلزن امل :لاق مالا ىلع نع -1-
 نم :مهل لاقو لاق اوبرشو اولكأف نوثالث عمتجاف هتيب لهأ نم ماكئإل ّيبنلا عمج 0 رك

 ؟يلهأ يف يتفيلخ نوكيو ةنجلا يف يعم نوكيو يديعاومو ينيد ينع نمضي

 مث لاق ؟اذهب عوقب نم ارحب تنك تأ هللا لوسو اب :كيرش هعينب مل لجو لاقن

 .(انأ :ّىلع لاقف هتيب لهأ ىلع كلذ ضرعف :لاق اثالث رخآلا لاق

 .؟ :ةيآلا ,ةدئاملا ةروس )١(

 "60 ص .' ج ءريثك نبا ريسفت (؟١)

(0 
 ةت (5)

 .511 :ةيآلا ا ؟
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 اَمَّسِإإ» ينيب يف تلزن ةيآلا هذه نإ :تلاق اهنع هللا يضر ةملس مأ نع -8-5
 ع ءس دو ء «هموص بى هج مسه س < ص 22

 انأو :تلاق 274 اريهطت ورَهطيو ٍتيبلا لهأ سحرا مكحنع َبهذيل ُهَّللا دبر

 :مايوإ4ل لاقف ؟تيبلا لهأ نم تسلأ هللا لوسر اي :تلقف تيبلا باب ىلع ةسلاج

 ّىلعو كيإ هللا لوسر تييبلا يفو :تلاق .ّيبنلا جاوزأ نم تنأ ريخ ىلإ كْنإ

 ."'مهنع هللا يضر نيسحلاو نسحلاو ةمطافو

 )١( ص .21 ج ءريثك نبا ريسفت ٠٠١.



 روثاملاب ريسفتلا يف روثنملاردلا
 يطويسلا نيدلا لالج رثأ

 ةرجهلل 1١١ ةنس ىقوتملا

 :نيتفيلخ مكيف كرات ينإ : توإدل هللا لوسر لاق :لاق تباث نب ديز نع --١1- هال

 امهنإو ينيب لهأ يترتعو ضرألاو ءامّسلا نيب ام دودمم لبح لجو ّرع هللا باتك

 ."”ضوحلا يلع ادري ىتح اقرتفي نل

 مكنإو طرف مكل ينإ : اولد هللا لوسر لاق :لاق مقرأ نب ديز نع -5-4

 اي نالقثلا امو :ليق نيلقثلا يف يننوفلخت فيك اورظناف ضوحلا ىلع نودراو

 مكيديأب هفرطو هللا ديب هفرط ببس لجو رع هللا باتك ربكألا :لاق ؟هللا لوسر

 ادري ىتح اقرتفي نل امهنإو يترتع رغصألاو ءاولضت نلو اولازت نل هب اوكّسمتف

 امهنإف امهوملعت الو اوكلهتل امهومّدقت الف ىّبر كاذ امهل تلأسو ضوحلا ىلع

 ."”وكنم ملعأ

 موي اّيلع ءكِيإل هللا لوسر بصن امل :لاق ّيردخلا ديعس يبأ نع --4
 مل ٌتْلَمكَأ َمْوِيلا# ةيآلا هذهب هيلع ليئاربج طبه ةيالولاب هل ىدانف ّمخ ريدغ

 )١( ص .5 ج ءروثنملا ردلا 585.

 16 ضنا هنن نوضفلا (9)
 16 ص 5 0 ,هسفن ردصملا 6
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 نس

 :لمات

 هنكلو ةريره يبأ نع ةهباشم ةياور ًاضيأ لقني ثيدحلا اذهل هلقن دعب يطويسلا

 يتلا تاياوّرلا عم اذه هنظ ءوس نإف كلذ عم «نيتياورلا نيتاه دنسب ْنظلا ءيسي

 يذلا دياحملا ئراقلا ىلع ريثأت يأ هل نوكي ال باتكلا اذه نم دعب ام ىف اهلقننس

 .ةيادهلا قيرط ىف تابثلاو ٌّقحلا رايتخا هّمه

 0ةؤإ4ل يبنلا لاقف عكار وهو همتاخب يلع قّدصت :لاق سابع نبا نع -4--6

 مكشلو ابن هللا لزنأف عكارلا كاذ :لاق ؟متاخلا اذه كاطعأ نم :لئاسلل
 . 074 هس

 عوطت ةالص يف عكار وهو لئاس َّئلعب فقو :لاق رساي نب راّمع نع -0ه-١0

 ىلا ل هسا رس تأ يل يال ف

 ٌةولَّصلأ ٌنوُميقي نذل أوثما َنيِدلأو هلوسرو هلأ كلَ اَهَنِإ ةبآلا هذه مكون ئبنلا

 نم :لاق مث هباحصأ ىلع ءكئاذلل هللا لوسر أرقف 4 َنوعكر مهو هك ركل نووي
 ."”هاداع نم ٍداعو هالاو نم ٍلاو مهللا هالوم ّىلعف هالوم تنك

 س

 :لمات

 ْنَظلا ءيسي نأ نود ةفلتخم ديناسأو ةعونتم ريباعتبو ةياورلا هذه لقن يطويسلا

 .ةّرم ةرشع يتنثا اهنّيبو اهلقن دقو اهدنسب

 ,كنإهل ّئبنلا عم جرخ بلاط يبأ نب ّىلع نأ :صاقو يبأ نب دعس نع -5-5
 ؟فلاوخلا عم ينفلخت :لوقيو يكبي ّيلعو كوبت ديري عادولا ةينث ءاج ىّتح

 الإ ىسوم نم نوراه ةلزنمب ينم نوكت نأ ىضرت الأ :مكِيِإل هللا لوسر لاقف
 . ؟"”ةوبنلا

 )١( ص .' ج ءروثنملا ردلا ٠١60.
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 لثم ينيب لهأ لّثم :لوقي هكيإذل هللا لوسر تعمس :لاق رذ يبأ نع --

 ."”قرغ اهنع فلخت نمو اجن اهبكر نم حون ةنيفس

 َرِذَنَأَو » كتل هللا لوسر ىلع ةيآلا هذه تلزن اّمل :لاق هلت ّىلع نع -8-4

 ماعطلا نم ًاعاص يل عنصاف :لاقف كول هللا لوسر يناعد 4 يالا َكَيَريشَع

 ...بلطملا دبع ينب يل عمجا مث نبل نم ًاسع انل لعجاو ةاش لجر هيلع لعجاو
 ملعأ ام هللاو ينإ بلطملا دبع ينب اي :لاقف كيل ّيبنلا ملكت مث (لاق نأ ىلإ)

 ايندلا ريخب مكتتج دق ينِإ ؛هب مكتئج امم لضفأب هموق ءاج برعلا يف ًادحأ

 تلقف اذه يرمأ ىلع ينرزاؤي مكِيأف .هيلإ مكوعدأ نأ هللا ينرمأ دقو ةرخآلاو

 ."”نوكحضي موقلا ماقف .انأ هْنإ :ًانس مهثدحأ انأو

 ؟مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ تسلأ ةديرب اي :ءاتوإهل هللا لوسر لاق .. ,.-5-(5ه

 ."'هالوم ّيلعف هالوم تنك نم :لاق هللا لوسر اي ىلب :تلق

 َبِهذيل هللا ديرب امَّنِإ# ينيب يف ةبآلا هذه تلزن تلا لس اع 1١٠١5

 ليئاربج :ةعبس تيبلا ىفو 4 اريهظت ةرَهطبَو تيبلا لهأ سحرا مكحنع
 بايب ىلع انأو مهنع هللا يضر نيسحلاو نسحلاو ةمطافو ٌيلعو البر ليئاكيمو

 نم كنإ ريخ ىلإ كنإ :لاق ؟تيبلا لهأ نم تسلأ هللا لوسر اي :تلق تبيبلا

 ."يبنلا جاوزأ

 هنعمل كمّلعأو كيندأ نأ ينرمأ هللا نإ يلع اي : توإدل هللا لوسر لاق -1١- صحي

 ذل ١ | ةيعاو ٌرْذَأ تنأف 2 ” ةيعو نذَأ اهيعتو# ةيآلا هذه تلزنأف
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 نارقلا ريسفت يف نايبلا عماج

 يربطلا ريسفتب فورعملا

 يربطلا ريرج نب دمحم رثأ
 ةرجهلل 51 ةدس ىفوتملا

 ."”عكار وهو قّدصت بلاط يبأ نب ّيلع يف تلزن :لاق ةيآلا 4 ُمْلوُسََو هَ

 ىف ةيآلا اذه تلزن :ءوإفط هللا لوسر لاق :لاق ّىيردخلا ديعس ىبأ نع 8-1١
 هللا يضر ة هطافو .لّشلالع .ب حو ملشلالع ٠ حو ماَنيااع اع يفو يف ؛ة هخ

 74 اريهطت قرع طبو تيبلا لهأ سحرا مُكحنَع بهذي هلل ُديِرْياَمَّسِإ9 :اهنع

 :لمأت

 ىلع ليلد اذهو ةفلتخم تارابعو ًادنس رشع ةسمخب ةياورلا هذه ركذ يربّطلا

 .هدنع ةياورلا هذه ةحص

 ىلع ةيآلا هذه تلزن امل :بلاط يبأ نب يلع نع سابع نب هللا دبع نع -7-

 لاقف ءكيإفل هللا لوسر يناعد * َيرفألا َكَيريِشع رِذَنأَو ل تاكل هللا لوسر
 يل عمجا (لاق نأ ىلإ) ...نيبرقألا ينريشع رذنأ نأ ينرمأ هللا نإ ّيلع اي :يل

 ينب اي :لاقف (لاق نأ ىلإ) ...هب ترمأ ام مهغلبأو مهملكأ ىتح بلطملا دبع ينب

 ١81. ص 1١. ج ءيربطلا ريسقب 5 60

 7 ص 55١ ح «.هسفن ردصملا 6
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 ؛هب مكتئج اّمم لضفأب هموق ءاج برعلا يف ًاباش ملعأ ام هللاو ينِإ بلطملا دبع

 ينرزاؤي مكيأف هيلإ مكوعدأ نأ هللا ينرمأ دقو ةرخآلاو ايندلاريخب مكتئج دق ين

 اعيمج اهنع موقلا مجحأف :لاق ؟اذكو اذكو ىخأ نوكي نأ ىلع رمألا اذه ىلع

 :- اقاس مهشمحأو انطب مهمظعأو انيع مهصمرأو انس مهثّدحأل ينإو - تلقو

 اوعمساف اذكو اذكو يخأ اذه ْنِإ :لاق مث يتبقرب ذخأف كريزو نوكأ هللا يبن اي انأ

 عمست نأ كرمأ دق :بلاط يبال نولوقيو نوكحضي موقلا ماقف :لاق .اوعيطأو هل

 ."”عيطتو كنبال

١ 617/ 



 ةينلعلا ةنايخلا

 قرخأ لكشب اتفذح مكِقإل هللا لوسر مالك نم ناتلمج كانه متظحال امك

 سانلا اهيأ .ةيبصعلاو نبجلاو لهجلاو زّيحتلل حيبقلا هجولا ملاعلل نّيبي اذهو
 الو عقاولا نوفّرحي مهنكل نيملسم نوربتعي نيذلاو صاخشألا ضعب نإ ءاورظنا

 ةجردل مهتحاقو لصتو ضيضحلا يف نولزني ىوتسم يأ ىلإ «ةقيقحلا نورهظي
 هربيدم و 6 : أ ول(“ كدزءانإ د : 5
 مامإلا مسا ركذُي مل اذامل :انل نولوقي كلذ دعب مد هللا لوسر مالكل مهفيرحت

 رجهَي هّْنِإ :هللا لوسر نع اولاق نيذلا مه ءالؤه عقاولا يف ؟نآرقلا يف ةحارص يلع

 ءاباتك مهل بتكي يكل ةاودلاو ةفيحصلا مهنم بلط رضتحي ناكو هلجأ اند امدنع

 ةروصب هللا لوسر مالك يف اوبعالت نيزذلا مهو ''' هوناهأو هيلإ اوؤاسأ هروضحيبو

 تيبلا يفو توملا ميل هللا لوسر رضح امل لاق سابع نبا نع :لوقت ةياورلاو .ةفلتخم
 :رمع لاقف .هدعب نوّلضت ال ًاباتك بتكأ مله :هكِيإَل ّيبنلا لاقف باطخلا نب رمع مهيف لاجر

 تيبلا لهأ فلتخاف هللا باتك انب سح نآرقلا مكدنعو عجولا هيلع بلغ دق هدكيِإَذ هللا لوسر نإ

 نم مهنمو .هدعب اوّلضت نل ًاباتك هب هللا لوسر مكل بتكي اوبّرق :لوقي نم مهنمف اومصتخاف
 :ءتوإدا هللا لوسر لاق وإن هللا لوسر دنع فالتخالاو وغللا اورثكأ املف رمع لاق ام لوقي

 ليست لعج مث سيمخلا موي امو سيمخلا موي :لاق هنأ سابع نبا نع ىرخأ ةياور يفو .اوموق
 فتكلاب ينوتكا :هكِيإَل هللا لوسر لاق :لاق مث ؤلؤللا ماظن اهنأك هيّدخ ىلع تيأر ىتح هعومد

 كيت هللا لوسر نإ :اولاقف ًادبأ هدعب اوّلضت نل ًاباتك مكل بتكأ ةاودلاو حوللا وأ ةاودلاو

 «يراخبلا حيحص ؛5/ ص ١١ ثيدح 6 باب ,ملعلا باتك «يراخبلا حيحص) رجهي

 ةيزجلا باتك ءىراخبلا حيحص ؛5 57 ص 5١55, ثيدح ١71. باب ءريسلاو داهجلا باتك
 6 باي .يزاغملا باتك ,ىراخيلا ميحص 4106 ص درختملا ثيدح أ باب .ةعداوملاو

 :ةكِسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك .يراخبلا عيحص ؛ء/ل/مقا١و 5 ص ,6غ875و 58575١ ثيدح
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 ىلع عالطا مهيدل عيمجلا نأ ًاديج نوفرعي مهّنأ ملعلا عمو «ةينلعو ةحضاو
 مهفادهأ ىلإ لوصولا لجأل لوسّرلا مالك اوفّرح مهّنأو اتفذُح نيتللا نيتلمجلا

 .ةريرشلا مهاياونو ةرذقلا

 طشسبم لكشب نيبم وهو ةثداحلا بناوج عيمج ىلع يوتحي يذلا ثيدحلا يف
 امهناكم عضوو لوسّرلا مالك نم ناتلمج هنم تفذح فيكو اذامل هللاب مكيلع مسقأ

 كلذ دعب ؟(اذكو اذكو يخأ نوكي نأ ىلع رمألا اذه ىلع ينرزاؤي مكّيأف) اذكو اذك

 .(اذكو اذكو يخأ اذه) لكشلا اذه ىلع ثيدحلا شيرقل اونلعأ

 نينمؤملا ريمأ صوصخب هكِيإََل هللا لوسر هلاق يذلا مالكلا وهام ةقيقح

 ةريخألا ةلمجلا مهبجعت ْمل نيذلا هبانذأو يربطلا لوقي ىّتح هدّكأو ِهاَتِلاء يلع

 ”كنإذ هللا لوسر مالك اوفّرحو اوؤّرجت ثيح ِهالّتلاع يلع صوصخب تركذ يتلا
 كلت فذح دعبو .هل ةّمهملا رداصملا نم وه يذلاو يربّطلا ريسفت باتك يف كلذو

 ةنسلا لهأل ىرخألا رداصملا عجارن يذلا تقولا يف اذكو اذك اهناكم بتك ةلمجلا

 يربطلا ريرج نب دّمحم فيلأت نم وه يذلاو يربطلا خيرات باتك اهنمض نم يتلاو

 مكيأف هكإَل: هللا لوسر لاق) ءاتفذح نيتّللا نيتلمجلا نيتاه ظحالنس هسفن

 اذه نإ :لاق مث مكيف يتفيلخو ّييصوو يخأ نوكي نأ ىلع رمألا اذه ىلع ينرزاؤي

 ةلاسّرلا رمأ يف يندناسيو يندعاسي مكنم يأ ينعي ؛(مكيف يتفيلخو يريزوو يخأ
 اذه مكيإخل ّيبنلا لاق مث ةيناثلا ةلمجلا ؟مكيف يتفيلخو ّيبصوو يخأ نوكي ىّتح

 لبق نم اتفذُح نيتلمجلا نيتاه نأ حضاولا نم .مكيف يتفيلخو يريزوو يخأ يلع
 ةيالولا صيصخت يف تالمج تناك هِيَ لوسرلل مهعابتا نوعّدي صاخشأ

 . ماِّلاء يلع نينمؤملا ريمأل ةفالخلاو

 .باتكلا اذه يف اهتعجارم عيطتست نآلا دحل ةريثك رداصم ةياورلا هذهل انركذ

 دنسم .هدعب ناثيدحو ؛١ 777 ثيدح .5 باب ,ةّيصولا باتك .ملسم حيحص ؛١٠ 75ص -

 ,"05 ص ء'آ ج ءليتح ةح قفحأ دنسم ؛5١ 17 ثيدح ,.56© ص ,ك ج «ءلينح عندما

 .(3598 ثيدح :,5 ١5 ص ."” ج ءلبنح نبا دنسم ؛17١5 ثيدح
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 ثيدحلا اذه ةيقب ّْنكلو ثيدحلا يف نيتلمجلا نيتاه فذح ّمت هنأ عم ىفخي ال امم

 .ةفوذحملا لمجلا موهفم يطعيو ىلوملل ةعاطلاو عمسلا رارمتسا ىلإ ريشت
 ري ب ارا سس ع و هس ص و جر سو شخ 55 . ل مَ |

 ٍلقو # :مهل لوقنو نيدناعملاو نيضرغملل تفتلنو
 ةلوسرو ىلمع هلأ ىريسف ًاوُلِمعأ

 .4 َنوُلَمَعَت مُكامي حُفَتبِق دلو بملأ َعْلِإ وُدَرُبَسَو َنوُبِمْؤُمْلاَو سس حدك و سرس مس سدر مر سردو هع و ص وجور

 هه

 )١( :ةيآلا «ةبوتلا ةروس ٠١١.



 ينالقسعلا رجح نبارثأ

 ةرجهلل 807 ةنس ىفوتملا

 .""هالوم ّىلعف هالوم تنك نم :كيإل ّيبنلا نع ١-١1-

 :ىصحأ ال نم ىنثذح قاحسأ وبأ ىنثدح ناليغ ىبأ بلاط نب دعس نع -75--

 هالوم تنك نم :ءيإَدل هللا لوسر لوق عمسم نم ةبَحّرلا يف ساّتلا دشن ًاَبلع نأ

 نم كلذ اوعمس مهنأ اودهشف جلدم نب نمحرلا دبع مهنم رفن ماقف هالوم ّيلعف
 كيال" هللا لوسر

 سس

 :لمات

 .ةفلتخم ديناسأبو ةّرم ةرشع ىدحإ ىلاوح ريدغلا ثيدح ررك هنإ

 ىسوم نم نوراه ةلزنمب ىنم تنأ :كوبت ةوزغ يف ّىلعل هكيإنل ّئبنلا لاق 1-0
 ّىلو تنأ :هل لاقو ىتفيلخ تنأو الإ بهذأ نأ ىغبني ال ىأ ّىبنب تسل كنأ الإ

 ."'يدعب نم نمؤم لك

 هللاوف ىلاعت هللا باتك نع ينولسو ينولس ينولس :لوقي ِهالّنِلاع يلع ناك - 4 -14
 ./ راهن وأ ليلب تلزنأ ملعأ انأو الإ ةيآ نم ام

 )01( ١( ص .؟ ج ,ةباصإلا 5885.
 ٠٠١. ص .25 ج .هسفن ردصملا (؟)

 .5717 ص .5 ج .هسفن ردصملا (؟)

 .عا7١ صمغ ج ءهسفن ردصملا 3 ))

١1١ 



 سَ

 :لمات

 نيذلا نورخآلا مأ ةفالخلا بصنمل حّشرُت نأ ٌقحأ ةيصخشلا هذه لثم له

 يف تارذدخملا نم ىتحو .عيمجلا لهجأ مهنأب هللا لوسر ربنم ىلع نم نوفرتعي
 .!توبلا

 ىلع نم انأو ىئم ًاّيلع َّنِإ ؟ّىلع نم نودبرت ام :كيإدل هللا لوسر لاق -ه-ه

 ."'”يدعب نمؤم لك ّيلو وهو
 نس ع

 :لمأك

 بحملا وه ىلوم ةملك ىنعم نأ ةياورلا هذه نم دوصقملا ناك اذإ

 نإ لوقلا عيطتسن ؟هانعم امو (يدعب نم) ثيدحلا نم فذح اذاملف رصانلاو

 .كوإذل هللا لوسر هدارأ رخآ ًاموهفم يطعي (يدعب نم) فذحب ٌّنكلو دحاو

 سحرا مُكحنء َبِهْذيل هلأ درب اَمَّسِإ» تلزن ينيب يف :ةملس مأ تلاق 1-55
 نسحلاو ّىلعو ةمطاف ىلإ ميدل هللا لوسر لسرأف :تلاق 4... ِتْيَبْلَ ّلهأ
 .""يتيب لهأ ءالؤه :لاقف نيسحلاو

 عمس نم :ةبحّرلا يف سانلا يلع دشن امل :لاق ةتابن نب غبصألا نع 1-10
 ةعضب ماقف عمس نم الإ موقي الو ماق الإ لاق ام مخ ريدغ موي لوقي هكقإدل بلا

 دهشن :اولاقف برلا دبع نب نمحرلا دبعو بنيز وبأو بويأ وبأ :مهنم الجر رشع
 تنك نمف نينمؤملا ّيلو انأو يّبلو هللا ّنِإ :لوقي ميل هللا لوسر انعمس انأ
 .'*هالوم ٌيلعف هالوم

 )١( ج .ءفاشكلا ؛77١ ص ."” ج ءروثنملا ردلا ؛رمع نم هقفأ سانلا ّلك :رمع لاق ١. ص ١5ه؛

 ج ءريثك نبا ريسفت ١ ص 537.

 .510 ص .8 ج .ةباصإلا (؟)

 .5160 ص ./ ج .هسفن ردصملا (9)

 .771 ص .5 ج .ةباصإلا (:)



 نئل :تلقف ءافج هنم تيأرف يلع عم ترفاس :لاق ةزمح نب بهو نع -84-

 ال :لاقف ؟هنم :تلقف كيد هللا لوسرل ًاّبلع تركذف تعجرف هنوكشأل تعجر

 ."”يدعب مكيلو هنإف لعل اذه َنلوقت
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 لوزنلا بابسأ
 يروباشينلا يدحاولا رثأ
 ةرجهلل 45/ ةنس ىفوتملا

 نأ آم ْعْلِب لوسرلا اهمأتي# ةيآلا هذه تلزن :لاق يردحخلا ديعس يبأ نع -4-1 4 د عسل مخ ع كل ع ا كل ص اع نجر ل

 ."”ِهاتلاع بلاط يبأ نب ىلع يف مخ ريدغ موي "74 َكير نم كليلإ

 ٌفرَهطيو تيبلا لهأ سحرلا ُْحصع بدي م وعر 0
 نسحلاو ةمطافو ّيلعو هيل ئبنلا يف :ةسمخ يف تلزن :لاق # اريهطت

 "”نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر نيسحلاو

 ةيآلا « ومما َندَلأو سل ةلوسرَو هللا كيلو امَنِإ# : : كفاك ّيبنلا مهل لاقف...-"-١0

 ًالئاس رظنف عكارو مئاق نيب ساّنلاو دجسملا ىلإ جرخ ع ا
 :لاق ؟كاطعأ نم :لاق .بهذ نم ًامتاخ ؟معن :لاق ؟ًائيش دحأ كاطعأ له :لاقف
 لاق ؟كاطعأ لاح يأ ىلع :لاقف بلاط يبأ نب يلع ىلإ هديب أموأو مئاقلا كلذ

 يذلا بلو سَرَوهَللأ لومي نَمَو » :أرق مث : ركوإذإ ّيبنلا رّبكف عكار وهو يناطعأ
 6 040 ع 00 ملام ُه أ ٌبرحَّنِإَ أها

 أ ديرْبامَّسإ# :ديعس يبأ نع -7-

 )١( :ةيآلا .ةدئاملا ةروس /1".

 )'( ؛ ص «:لوزنلا بايسأ ١".

 )'( ص .هسفن ردصملا 578.

 ) )4:ةيآلا ءةدئاملا ةروس 05.

 ) )5ص «لوزنلا بابسأ ٠١7.

١ 4 



 يرذالبلا ىيحي نب دمحأ رثأ
 ةرجهلل 7174 ةنس ىفوتملا

 ًامالسإ يتمأ لوأ كتجوز نأ نيضرت امّوأ :اهاثلاع ةمطافل ,كلإل ّئبنلا لاق 1 -١-

 !؟«"ًاملح مهمظعأو ًاملع مهرثكأو

 ال هّنأ الإ ىسوم نم نوراه ةلزنمب ىّنم تنأ :ٌيلعل وإلا هللا لوسر لاق -7-
 ."'يدعب يبن

 ."”اناضقأ ىلع :رمع لاق -"-64

 رفن هيلع لخدف هتيب يف سابع نبا دنع انك :لاق نوميم نب ورمع نع - 4-6

 هبوث رجي وهو ماق مث ةعاس مهعم الخف :لاق ؟كعم ولخن :هل اولاقف ةرشع

 يلعف هالوم تنك نم : ,كئإد+ هللا لوسر هل لاق لجر يف اوعقو َفأ َفأ: لوقيو
 نم نوراه ةلزنمب ىّنم تنأ :هل لاقو هّيلو ٌنيلعف هّّيلو تنك نم :هل لاقو ءهالوم
 لجر ىلإ ةيارلا ّنعفدأل :لاقو ربيخ موي ةياّرلا هطعأو يدعب بن ال هّنأ الإ ىسوم

 ناكم مانو ّيلع باب الإ باوبألا تدسو هلوسرو هللا هّبحيو هلوسرو هللا ٌبحي

 ركب يبأ عم ةءارب ةروسب ثعبو روضتيو ىمري ناكف راغلا موي نإ هللا لوسر

 .يلهأ نم لجر الإ ينع يّدؤي ال لاقف هنم اهذخأف يلع مث

 )١( ص .” ج .فارشألا باسنأ 5 ٠١.

 ص .” ج .هسفن ردصملا (؟) 11.

 ص ."” ج .هسفن ردصملا (؟) 117.

 ):( ص ." ج .هسفن ردصملا 5 ٠١.



 عادولا ةّجح يف كتل هللا لوسر عم انلبقأ :لاق بزاع نب ءاّربلا نع -5-7

 يالوم هللا ْنِإ :لاقف ماق مث امهتحت ام حسكف نيترجشب رمأ مخ ريدغب انك اًملف

 :لاق مث هالوم اذهف هالوم تنك نم :لاقف يلع ديب ذخأ مث ,نمؤم لك ىلوم انأو

 .هاداع نم ٍداعو هآلاو نم لاو مهللا

 نسا

 :لمات

 ديناسأو نوتم ةتسب ريدغلا ثيدح ركذ باتكلا اذه ىف يرذالبلا ىيحي نب دمحأ

 .ةفلتخم ى

 3 مار م رس 0 اس سس 7 1 1 ٠ ول ص لس ح 00

 ماس و يد 7

 2084 ... ٌةولَصلأ نوميقي نذل

 )١( ص .2؟” ج .فارشألا باسنأ ١56١.
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 عاتملاو ةدفحلاو لاومألاو لاوحألا نم يبنلل امب

 يزيرقملا نيدلا يقت رثأ
 ةرجهلل 145 ةنس ىشوتملا

 ىسوم نم نوراه ةلزنمب ينم نوكت نأ ىضرت امأ :ٌّيلعل كئإنل ّبنلا لاق 1-4
 ؟2يدعب َّبناال هنأ الإ

 ىعدي ءامب ًابيطخ ًاموي ميإَل هللا لوسر انيف ماق :مقرأ نب ديز لاق ...-7-84

 الأ دعب اَمأ :لاق مث رّكذو ظعوو هيلع ىنثأو هللا دمحف ةنيدملاو ةّكم نيب ًاّمخ

 مكيف كرات انأو بيجأف يّبر لوسر يتأي نأ كلشوي رشب انأ امنإف ساثلا اهي اي
 اوكسمتساو هللا باتكب اوذخف رونلاو ىدهلا هيف ىلاعت هللا باتك امهّلوأ :نيلقثلا

 .يتيب لهأ يف هللا مكرّكذأ يتيب لهأو :لاق مث .هيف بغغرو هللا باتك ىلع ثحف

 ."ًاثالث يتيب لهأ يف هللا مكرّكذأ ,يتيب لهأ يف هللا مكرّكذأ

 :لاق كود ّيبنلا تنب بنيزو كن ّيبنلا بيبر ةملس يبأ نب رمع نع -8-
 تبل لَمْ را ُمُكصَع بدي لأ ٌديرباَمَتِإ هكزإذل ّيبنلا ىلع ةبآلا تلزن
 ةمطاف مكين ىبنلا اعدف اهنع هللا يضر ةملس مأ تيب يف 4 اريهطت رهط

 هللجف هرهظ فلخ ملء يلعو ِءاسكب مهلّذجف مهنع هللا يضر ًانيسحو ًانسحو

 )١( ص .2؟” ج ,عامسألا عاتمإ ٠ه

  6ص 6 شح ,.هسفن ردصملا 71 1.



 .ًاريهطت مهرّهطو سجّرلا مهنع بهذأف ينيب لهأ ءالؤه مهللا :لاق مث ءاسكب

 )١( مث.
 5 ريخ-

 )١( ص .0 ج .عامسألا عاتمإ 7/87.



 مَكَتلوَْع بلاط يبأ نب يلع بقانم
 يناهفصألا هيودرم نباب فورعملا ىسوم نب دمحأ ركب يبأ رثأ

 ةرحجهلل 8٠١ ةئس ىفوتملا

 مهمدقأ ءينّمأ ريخ كجوز نإ :ةمطافل لاق ِءكِوإل ّئبنلا نأ ةديرب نع ١1-0١-
 .©"ًاملع مهرثكأو ًامالسإ

 كجّوَز كايإ لجو ّرع هللا ةماركل نإ ةمطاف اي : إل هللا لوسر لاق...-7-

 ىلإ ةعالطا علطا ىلاعت هللا ّنإ ؛ًاملح مهمظعأو ًاملع مهرثكأو ًاملس مهمدقأ نَم
 مهنم راتخاف ةعالطا علطا مث .ًالسرم ًاّيبن ينثعبف مهنم ينراتخاف ضرألا لهأ

 ."”ايصو هذخّنتاو كايإ هجّوزأ نأ ّىلإ ىحوأف كلعب

 يلع ىلع مّلسن نأ كقإل هللا لوسر انرمأ :لاق ةديرب نع --9

 ." نينمؤملا ريمأب

 الأ :لاق يثيللا ةبلعث نب ةيواعم ينثدح :لاق فوع يبأ نب دواد نع -4-4

 ىلإ ىصوأف رذ وبأ ضرم :لاق .ىلب :تلق ؟طلتخي مل ثيدحب كثدحأ

 ناك رمع نينمؤملا ريمأ ىلإ تيصوأ ول :هدوعي نم ضعب لاقف ماتا يلع

 سانلا متركنأ دقل مكقراف دق ولو هيلإ نكسي يذلا عيبرلل هنأ هللاو نينمؤملا ريمأ

 0 ص «,2ةيودرم نيا بقانم )1

 6١. ص ,.هسفن ردصملا 6

 6 8 ص ,هسفن ردصملا )0
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 ,كئإذا هللا لوسر ىلإ مهّبحأ نأ ملعنل ًانإ رذ ابأ اي :تلق :لاق ضرألا متركنأو
 مولظملا خيشلا اذه :لاق ؟كيلإ بحا مهياف انلق لجأ ماو كج لإ مهبح ١ . .٠ 8 1 5 ه6 و ع 50 ا ع « و سا ع

 .7١2مهاَّسلارع بلاط يبا نب يلع ينعي هقح دهطضمل |

 نيملسملا ديس هنأ :ثالث يلع يف ّىلإ ّيحوأ :كتإدل هللا لوسر لاق - 0-6
 ."”نيلجحملا ّرغلا دئاقو نيقتملا مامإو

 : كوإفل هللا لوسر لاق ذإ هقيإل هللا لوسر دنع انأ انيب :لاق سنأ نع -5-5

 .””بلاط ىبأ

 وهف بابلا اذه نم كيلع لخدي نم لوأ ء.سنأ اي :مقيإدل ّىبنلا نع -/-17

 .نيّيصولا متاخو نيملسملا ديسو نينمؤملا ريمأ

 هريغ يل يأر ال جراوخلا يأر ىرأ تنك :لاق يدبعلا نوراه يبأ نع -8-4

 اولمعف سمخب سانئلارمأ :لوقي هتعمسف ّيردخلا ديعس يبأ ىلإ تسلج ىتح

 ؟اهب اولمع يتلا عبرألا هذه ام ديعس ابأ اي لجر هل لاقف .ةدحاو اوكرتو عبرأب

 ةيالو :لاق ؟اهوكرت يتلا ةدحاولا امف :لاق .موصلاو جحلاو ةاكزلاو ةالّصلا :لاق

 سانلا رفك دقف :لاق .معن :لاق ؟نهعم ةضرتفم اهنإو :لاق بلاط يبأ نب ّيلع

 ؟«2يبنذ امف :لاق

 ريخو يريزوو يخأ نإ :كيإنل هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ نع -4-848

 ."”بلاط يبأ نب يلع يدعب فلخأ نم

 )١( ص .هيودرم نبا بقانم /60.

 ص .هسفن ردصملا (؟) 08.

 )"'( ص .هسفن ردصملا 05.

 ص .هسفن ردصملا (:غ) 065.

 ) )6ص .هسفن ردصملا ”7/.

 ) )1ص .هسفن ردصملا ”٠١.
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 كرتأ نم ريخو يتفيلخو يريزوو يليلخ نإ :هكوإل هللا لوسر لاق ٠١٠-

 .”بلاط يبأ نب ّيلع يدعوم زجنيو ينيد يضقي يدعب

 لهألا يف ّيصولاو ةفيلخلاو ريزولا تنأ ىلع اي :لاق كِنإل ئبنلا نع ١-١١-
 ."”ةبيغ ةبيغ لك يف نيملسملا يفو لاملاو

 :لمأت

 .مالّشاع يلع نينمؤملا ريمأ ةياصوو ةفالخ ىلع ثيدحلا اذه ليلد ىلع ربكأ هللا

 ؟قثن نمبو كدعب ذخأن نّمع هللا لوسر اي :تلق :لاق ناملس نع “-١73-

 راب ين ا ام

 ."”يدعوم زجنيو يىنع يّدؤي بلاط يب أ نب ّيلع يدعب فلخأ نم ريخو يريزوو

 نب ّىلع يدعب ضرألا ىلع يشمي نم ريخ :ءكِيإَل هللا لوسر لاق -1-

 ماشاء بلاط يبأ

 .”ةرخآلاو ايندلا يف يتّمأ ريخ تنأ :هاّشلاع لعل كيان هللا لوسر لاق 4-4 ١-

 ينم نوكت نأ ىضرت الأ :(خاَنلاع ّيلعل) كيإَل هللا لوسر لاقف "-١6-...

 ؟0©2ةّوبنلا الإ ىسوم نم نوراه ةلزنمب

 نل ّقحلا عم ّيلعو ّيلع عم ٌقحلا :لاق مييإدل هللا لوسر نأ ةشئاع نع -15-5
 "”ضوحلا يلع ادري ىتح اقرتفي

 )١( ص .هيودرم نبا بقانم ”٠١7.
 )١( ص .هسفن ردصملا 37 ٠١٠١.

 )"( ص .هسفن ردصملا 6 ٠١.

 نه: ةسفن ندصقلا (؟) 111
 ) )6ص .هسفن ردصملا ١١١.
 ) )1ص .هسفن ردصملا ١١7.

 ) )0ص .هسفن ردصملا ١١١.
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 هنم انأو ينم هنإف يلع يف عقت ال ةديرب اي :هكيإل هللا لوسر لاقف ...-107-/
 ."'...يدعب مكيلو وهو لل 2

 س6

 :لمات

 نأ انه فيضي ةياورلا هذه ركذ نأ دعب هيودرم نبا نأ مامتهالل ريثملا ءِىَشلا

 ناك ام لجأل ًاّيلع عبّناو مكِقإَل ّيبنلا ةافو دعب ركب يبأ ةعيابم نع عنتما ةديرب

 ليحرو ةافو دعب ركب يبأ عيابي مل ةديرب .هدعب ةيالولاب ّيبنلا ّصن نم هعمس دق

 ةيالو ىلع مكتإخلل هللا لوسر نم ّصنلا عمس ناك ثيح ايندلا نع مكِقِإْل لوسّرلا
 . ( ماشلالع ةيتهؤملا ريمأ يأ) هعبتا كلذل الشع يلع

 كل هللا لوسر ةباحص نم ًاضعب نأ جتنتسن نأ عيطتسن تارابعلا هذه نم

 اوعنتماو اوضرعأ إل هللا لوسر نع للا ٌّيلعل ةيالولا ّصن مهعامتسا ببسبو

 نوددحي نيذلا صاخشألا رظن ةهجو سكع طبضلاب اذهو ءنيرخآلا ةعيابم نع
 اولصوأ نيذّلا باحصألا يأ طقف ددعلا كلذ يف هللا لوسر باحصأ نورصحيو

 مهدصق ًاساسأو «ةفالخلا يف يلع ٌّقح راكنإ هاجتا تمصلا اومزلو ةفالخلل ركب ابأ

 هالعأ مهيلإ انرشأ يتلا اهسفن ةعومجملا مه ةّمألا عامجإ ىلع ةّمألا عامجإ نم

 .كلذ يف هلّثِلاع يلع قح اوركنأو ةفالخلل لوألا ةفيلخلا اولصوأ نيذلا مه يأ

 ريبزلاو مشاه ونبو مالا ّيلع مامإلا مهنمض نمو ريبك ددع كش الب هنأ نيح يف

 .ىكتشملا هللا ىلإو «ةفالخلا ىلع ركب يبأ اوعيابي ْمل ةليوط ةدملو مهريغو ةديربو

 هالاو نم لاو مهللا .هالوم ٌىلعف هالوم تنك نم : تول هللا لوسر لاق -18--

 ."””ضغب نم ضغبأو هلذخ نم لذخاو هرصن نم رصناو هاداع نم ٍداعو

 نمو ةفالخلا ركذ ىرجف ةبحّرلاب ِملَّتِلاَع يلع عم انك :سابع نبا نع -19-4

 بطقلا لحم اهنم ّيلحم نأ ملعيل هنإو نالف اهصّمقت هللاو :لاقف اهيف هيلع مدقت

 ١. 0 6أ ص .2ةيودرم نيا بقانم 60
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 تيوطو ًابوث اهنود تلدسف رّيطلا ّيلإ ىقري الو ليسلا يّنع ردحني ىحرلا نم
 ًابهن يثارت ىرأ ّىجش  قلحلا يفو ّىذق نيعلا يفو تربصف ...ًاحشك اهنع

 10 ل ا
 ةزوح نم اهرّيصف هاعارذ رطشت ام ّدشل هتافو دعب رخآل اهدقع ذإ هتايح يف

 تربصف ...اهنم راذتعالاو اهيف راثعلا رثكيو اهّسم نشخيو اهملك ظلغي ءانشخ

 ينأ معز ةعامج يف اهلعج هليبسل ىضم اذإ ىتح ةنحملا ةدشو ةدملا لوط ىلع

 ترص ىتح مهنم لوألا عم ّيف بيرلا ضرتعا ىتم ىروشللو هللا يف مهدحأ
 نه عم هرهصل رخآلا لامو هنغضل مهنم لجر ىغصف ...رئاظنلا هذه ىلإ نرقأ

 "7...هفلتعمو هليثن نيب هينضح ًاجفان موقلا ثلاث ماق نأ ىلإ نهو

 ؛لمأت

 لوألا دّلجملا صاوخلا ةركذت باتك يف يزوجلا نبا طبسلا ؛هيودرم نبا ادع ام

 جهن حرش باتك يف يلزتعملا ديدحلا يبأ نباو ءنيعستو ًاثالثو ةئامعبرأ ةحفصلا

 ةَنَّسلا لهأل رابكلا ءاملعلا ةيقب نم ءادحاوو ةئام ةحفصلا لوألا دّلجملا ةغالبلا

 ةبطخلا هذه يف هّنِإ لوقن انه .ِهالّنِلاع يلع نينمؤملا ريمأ مامإلا نع ةبطخلا هذه اولقن

 تس ةبطخلا هذه نأ فيكو ءركفتلا لهأو لوقعلا باحصأل ةديج طاقن دجوت

 .ءادعألاو موصخلا مامأ قرطلا عيمج

 ,"2"# ٌديِهَّس َوُهَو و َممَسلا َىلَأَوَأ لَ لق .هل ناك نمل ئركزا َكِلَّذ ىف نإ #

 لاقف هبجعأف رئاط نإ هللا لوسر ىإإ يدهأ :لاق سنأ نع ٠*-50-

 .رّيطلا اذه نم يعم لكأي ّيلإو كيلإ كقلخ ّبحأب ينتئا مهللا :متإذل ّيبنلا

 هتيأر اًملف ىلع اذإف :لاق هب فّرشن ؛ذ ىّتح اّنم ًالجر هلعجا مهللا :تلق :سنأ لاق

 ةيناثلا مِيإَل ئبنلا ىعدف لاق عجرف لوغشم تلقنف ,كزإ4ل ّئبنلا اعدف هتاسح

 11 ىه :ةنونوم بأ: تفاقم (1)
 . 7 / :ةيألا «ق ةروس 6

 لف



 هتعمسف لخدف حتفا حتفا :مكفإل يبنلا لاقف طايسلاب برضي امنأك يلع لبقأف

 .'"”رّيطلا كلذ نم هعم لكأ ىتح (مهللا يلإو) :لوقي

 نسحلاو ةمطافو ّىلعو انأ نوموصعم اثم ةسمخ :لاق كيإنل ىبنلا نإ ١-11١-
 ."”نيسحلاو

 نمو اجن اهبكر نم حون ةنيفس لثم يتيب لهأ لّثم :لاق مقل يبنلا نإ -11-7
 ."”قرغ اهنع :اضيت

 ا وص يو دوم بأ تفاقم" 10
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 د مر «- ن0 1 "7
 ْماَسِلاْيَع يلع يف نارقلا نم لرن

 يناهفصأللا هيودرم نباب فورعملا ىسوم نب دمحأ ركب يبأ رثأ
 ةرجهلل ٠١ ةئس ىفوتملا

 ةخسنلاو .فلؤملل بقانملا باتكل ًادادتما ناك باتكلا اذه عبط ًاعبط)

 :(لكشلا اذه ىلع اضيأ ىه ئذل ةذوعتوملا

 ىلع تلزن «... مكَنيِد كَل ُتْلَمكَأ َمْوِيلآ# اهنأ يردخلا ديعس ىبأ نع -1-1

 ."”هالوم َىلعف هالوم تنك نم :ّيلعل لاق نيح مخ ريدغ موي مكِيإَل هللا لوسر

 موي الع كيل هللا لوسر بَصن امل :لاق ّيردخلا ديعس يبأ نع 7-64
 مل ٌتلَمَكَأ َمْوَيلَآ# ةيآلا هذهب هيلع ليئاربج طبه ةيالولاب هل ىدانف مخ ريدغ
 204 كيد

 مخ ريدغب ©... مُكَل تْلَمكأ َمْويْلآ# ةبآلا هذه تلزن :لاق دهاجم نع --6

 برلا اضرو ةمعنلا مامتإو نيدلا لامكإ ىلع ربكأ هللا :كيإَل هللا لوسر لاقف

 ."””ِمهاَتِلاع لعل ةيالولاو يتلاسرب
 يف تلزن :لاق ةيآلا * ٌمُلوُسَرَو هل ِمُكّكلَو اَمَنِإ# هلوق يف سابع نبا نع -5-4 م 20 200 0 .٠

 ."”بلاط يبأ نب ّىلع

 ١( ص .ماَتِلع ىلع يف نآرقلا نم لزن ام ١؟".
 ( ا ص .هسفن ردصملا

 .؟77؟ ص .هسفن ردصملا (''

 .؟577؟ ص .هسفن ردصملا (:



 :لمأت

 .ةفلتخم ديناسأو نوتم ةرشعب ةياورلا هذه ركذ هيودرم نبا

 اهماتيإ» يوإف هللا لوسر دهع ىلع أرقن اّنك :لاق دوعسم نبأ نع -ه-"1
 وع

 دع عاصم تي خ2 1 أ يا ع ب سج -ء- + د هه م

 َتَعَلَب امه لعفت مل نإو نينمؤملا ىلوم ًاّيلع نأ كير نم كديلِإ َلِزنأآَم ْمْلِب ٌلوسَرلا
 .(9ةيآلا ("”4#,هتلاسر

 ديب ذخأف اوعمتجاف ساثلا ىدان ّمخ ريدغب ناك امل مقل هللا لوسر ّنإ 5-4

 كلذ غلبف دالبلا يف راطو كلذ عاشف .هالوم ٌىلعف هالوم تنك نم :لاقو ىلع

 حطبألاب لزنف هل ةقان ىلع كيل هللا لوسر ىنأف يرهفلا نامعنلا نب ثراحلا

 كتأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشن نأ هللا نع انترمأ دّمحم اي :لاقف ءاهخانأو هتقان نع

 انلبقف ةاكّرلاب انترمأو كنم انلبقف ًاسمخ يّلِصن نأ انترمأو كنم انلبقف هللا لوسر

 تعفر ىّتح اذهب ضرت ْمل مث ءانلبقف جحلاب انترمأو انلبقف ًارهش موصن نأ انترمأو
 ءيش اذهف هالوم ّيلعف هالوم تنك نم :تلقو !انيلع هلضفت كمع نبا يعبضب

 نم اذه ّنِإ وه الإ هلإ ال يذلاو :مكِِإ ّىبنلا هل لاقف ؟ٌلجو ّرع هللا نم مأ كنم

 ناك نإ مهللا لوقي وهو هتلحار ديري وهو نامعن نب ثراحلا ىلوف لجو رع هللا
 لصو امف ميلأ باذعب انتئا وأ ءامّسلا نم ةراجح انيلع رطمأف ًاقح دّمحم هلوقي ام

 هلتقف هربد نم جرخو هتماه ىلع طقسف رجحب لجو ّرع هللا هامر ىّتح هتلحار ىلإ

 ."74 مفاد هَل سل َنرفكْلَل (مر)) عقاو ٍباَدَعي ليام َلأَس# لجو ّرع هللا لزنأو

 لاق امك لوقأ مهللا :.ككيإذل ّئبنلا لاق :تلاق سيمع تنب ءامسأ نع -/-8

 .«"بلاط يبأ نب ّيلع يلهأ نم ًاريزو يل لعجا مهللا ,نارمع نب ىسوم

 .5؟95 ص .هلثللء ىلع يف نآرقلا نم لزن ام (؟
( 
( 
 .؟5/ ص .هسفن ردصملا ('"

 .7”ا/1 ص ءهسفن ردصملا (:
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 4 د> رب رس سس

 اعد * يبرفألا َكَيريِشَع َرِذَنَأَو# ةبآلا هذه تلزن اّمل :لاق يلع نع -8-*

 مث ...(لاق نأ ىلإ) ريثكب سيل ًاماعط مهل عنصو بلطملا دبع ينب كيال ئبنلا

 ؟يدعب نم مكّيلوو يبحاصو يخأ نوكي نأ ىلع ينعيابي نم :هدي دمو مهل لاق
 ىلع ينعيابف نطبلا ميظع موقلا رغصأ ٍذئموي انأو كعيابأ انأ :تلقو يدي تددمف

 (”هتعنص انأ ماعطلا كلذو :لاق .كلذ

 بهذي هللا درب اَمَّسِإ##© تلزن يتيب يف :تلاق اهنع هللا يضر ةملس مأ نع 4-0١-

 11 نسحلاو ّيلعو ةمطاف تيبلا يفو # ِتدِبْلا ّلهأ َسْحْلا مكحنع

 بهذأف ينيب لهأ ءالؤه :لاق مث هيلع ناك ءاسكب كيال هللا لوسر مهلّلجن

 ."اريهطت مهرّهطو سجّرلا مهنع
 سس

 :لمأت

 دّمحم يف اهنأ قيرط ةئم نم ديزأ نم) ريهطتلا ةيآ صوصخب بتك هيودرم نبا
 دكؤت انتلصو دنس ةئام نم رثكأ يأ (ِهلّيِلَط نيسحلاو نسحلاو ةمطافو ّيلعو

 خاشلاء يلع مامإلاو كلل هللا لوسر صوصخب تلزن ريهطتلا ةيآ نأ اهعيمج
 .اللاع نيسحلاو نسحلاو ءارهزلا ةمطافو

 نع "74 َنوبوُْسَم مهن :! ٌرهوُمَقَو # :لاق يئن ئيبنلا نأ سابع نبا نع ١٠١-

 | .""بلاط يبأ نب ّيلع ةيالو

 نأ ةليللا هللا تلأس ينإ ّيلع اي :ِهلَنلاع ّىلعل كنإدل هللا لوسر لاق -11-7

 كلعجي نأ هتلأسو :لعفف يّيصو كلعجي نأ هتلأسو لعفف يريزو كلعجي

 ردن نم عابعل ناو :نيقفانملا هباحصأ نم لجر لاقف .لعفف يتَّمأ يف يتفيلخ

 نيعتسي الام وأ هدضعي ًاكلم هلأس الأ هّبر دّمحم لأس امم ىلإ ٌّبحأ لاب نش يف

 .58641 ص .ماثلاع ىلع يف نآرقلا نم لزن ام )1

 دل يحك ردصتلا ١

 51١. ص اللام كلى نا قل نق لن ان ِ )0

 اا ١



 لور ىلطونلا لاق ياخ الإ لطاب وأ لح ىلإ هير اهذام ةلاوو هياط ىلع
 هَل لأ لول ومب نأ كرد وب نَسَو كلتلِإ تجوب اَم سَبْعَ ١
 ."204 ٌليكَصَو ءْىَش لهل داو سدت تأ آَمَسِإكلَم هعماج وأ نك

 ١. ؟ :ةبآلا .ءلوه ةروس 6

 ١١١. ص ,مكياء ىلع يف نآرقلا نم لزن ام (')
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 فاشكلا

 يرشخمزلا رمع نب دومحم هللا راج رثأ

 ةرحهلل 07/ ةنس ىفوتملا

 سس ل هوس 2 1 مهو رت م

 نونؤَنو ُه ٌةلَّصلَأ َنوُميقِب ذل أوثما< َنيِدَلَأو مل ٌهلوْسَرَو هللا مكّيلو ابّنِإ# اهنإ .. 1-1

 يابت لاس يوم يمر را ايا ابو كو مهو كل

 )١( ج ءفاشكلا ١. ص 155.
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 ريبكلا ريسفتلا

 يزارلا رخفلاب فورعملا رمع نب دمحم رثأ

 ةرحجهلل ٠١1 ةئس ىفوتملا

 رهظلا ةالص ًاموي كيان هللا لوسر عم تيّلص :لاق لئلا رذ يبأ نع 6-١-

 مهللا :لاقو ءامّسلا ىلإ هدي لئاسلا عفرف دحأ هطعي ملف دجسملا يف لئاس لأسف

 ملمع ّىلعو ًائيش ٌدحأ ىناطعأ امف يذل لوسّرلا دجسم ىف تلأس ىنأ دهشا
 ذخأ ىّتِج لئاسلا لبقأف متاخ اهيف ناكو ىنميلا هرصنخب هيلإ أموأف ًاعكار ناك

 َتَرَلاَق :لاقف كلأس ىسوم يخأ ّنإ مهللا :لاقف ينل ّئبنلا ىأرمب متاخلا
 َكَدُّصَع ٌدُّشَتَس» ًاقطان ًانآرق تلزنأف « قرم َق هُكِرْسَأَو -هلوق ىلإ- ىرْدَص يب َْسْمَأ

 يل حرشاف كّيفصو كن دّمحم انأو مهللا .204 اًنَطْلُس امكل لعجتو كيِخَّأِب
 لاق .يرهظ هب ددشأ ًاّبلع يلهأ نم ًاريزو يل لعجاو يرمأ يل رّسيو يردص

 أرقا دّمحم اي :لاقف ليئاربج لزن ىتح ةملكلا هذه هللا لوسر ّمتأ ام هللاوف :رذ وبأ

 ."”اهرخآ ىلإ 4... ٌمَلوُسَرَو هّللأ مل 5

 5 5 ىرص ىو 0 7

 نب يلع يف تلزن #*...ُهّللا مُكّيِلَو اهنإ# ْنإ :سابع نبا نع -75-665
 . "””جاّشالع بلاط يبأ

 )١( :ةيآلا ,صصقلا ةروس 060"

 ص .١١؟ ج ءريبكلا ريسفتلا (؟) 1”5.

  6ص .,١١؟ ج ؛.هسفن ردصملا ١ ”".



 هللا :لوألا مهو نينمؤملا ّييصوو ّيلو ةيآلا هذه يف ميركلا نآرقلا فّرعي

 نوتؤيو ةالّصلا نوميقي نيذّلا :ثلاثلاو هكوإل هللا لوسر :يناثلاو ىلاعتو هناحبس

 ةّيولوألا ةيآلا هذه يف ةيالولا نم دوصقملا دكؤملا نم «عوكّرلا ةلاح يف ةاكّزلا

 ةيآلا يف يناثلا ّيلولاو لوألا ّيلولا صوصخب لاح يأ ىلع .ةياصولاو ةيالولاو

 نوكت نأ زوجي ثلاثلا ّيلولا ةيصخش ديدحت يف ّنكلو ءرظن فالتخا يأ دجويال

 عيمج اهنم دوصقملا نأ ءاهنمض نم يتلاو تحط ةفلتخم رظن تاهجو كلانه
 هرن واع رظلا ةيجواامأ نعي ىلع مهيقع ءاضرلاو تالولا مهل داوي سزملا

 بناج ىلإ اوركذ نيِذّلا نونمؤملا ةيآلا هذه يف :الوأ كلذو «قيقحتتو قيقذت قلذأب

 انرظن اذإ .ةصاخ ةفصب اوعتمتي :ب نأ بجي ةفالخلاو ةيالولا مهل نيذّلاو هلوسرو هللا

 بصنملا اذه نوقحتسي الو ةيآلا هذه مهلمشت ال نينمؤملا َةَم ةّماع نإف ةفّصلا هذه ىلإ

 اذه ًاعبط «ةالّصلا يف عوكّرلا ةلاح يف ةاكزلا ءاطعإ يه ةصاخلا ةفصلا هذه نأل

 يه امّنِإو ةناكملا هذه ىلإ لصي عوكّرلا ةلاح يف ةاكز يطعي صخش لك هانعم سيل

 اذه لجأل هيلع ىنثأ هللا نأو ةالّصلا يف عوكّرلا ةلاح يف ةاكرلا ىطعأ يذلا نمؤملل

 .هل حلاصلا لمعلا اذه ركذب ةيآلا هذه يف سانلل هتيالو فّرعو صاخلا لمعلا

 يتلا ةميظعلا ةّيصخشلا هذهف ةّنّسلاو ةعيّشلل ةريثكلا تاياوّرلا بسح ىلع :ًاينا

 يف لب ةفورعم ريغالو ةلوهجم ريغ يه ةالّصلا يف عوكّرلا ةلاح يف ةاكزلا تطعأ

 ًاعبط «ةميظعلا ةّيصخشلا هذه مسا ركذ ىصحت الو دعت ال ةريثك ثيداحأو رابخأ
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 هلك كلذ نم مهألاو «ةباحّصلا نم ريثك ةداهش دوجو تاياوّرلا كلت ىلإ ةفاضإلاب

 نم ريثك نأشلا اذه يف «ةيآلا هذه لوزن ببس نايب يف ميل مركألا ّيبنلا ةداهش

 .ًاضيأ اهنم ريثك ىلع يتأنسو ةقباسلا تاحفصلا يف مكيلع تّرم تاياوّرلا اذه

 ٌيلولا ّنِإف نينمؤملا عيمج ةيآلا يف ثلاثلا ّيلولا نم دوصقملا ناك اذإ :ًاثلاث

 نينمؤملا ةعومجم نأ كلذ نم جتنتسنسو «عقاولا يف ًادحاو نوكيس هيلع ىلوملاو

 ةعومجم ىلع ءاب نينمؤملا ةعومجم كلذكو «ءاب نينمؤملا ةعومجم ىلع فلأ

 اذه ةجيتن نوكت عقاولا يفو ءضعب ىلع مهضعب ةيالولا مهل فلأ نينمؤملا
 اذل ءلوبقلل لباق ريغ اذهو ادحاو نانوكيس هيلع ىلوملا عم ٌيلولا نأ جاتنتسالا

 موهفملا ىلع قبطنيال امم اذهو هيلع ىلوملاو ّيلولا دحوتي اذكه ةيآلا انرّسف اذإ

 لهأ قرط نع ىّتحو ةريثكلا تاياوّرلا هدّيؤت يذلا ءيشلاو «ةميركلا ةيآلل يلصألا

 ماع بلاط يبأ نب يلع وه ةيآلا يف ثلاثلا ّيلولا نم دوصقملا نأ ةّنّسلا

 ةياور نيرشعو عبرأ لقن هسفن ليزنتلا دهاوش هباتك يف يناكسحلا مكاحلا

 نب ّيلع وه ةيآلا يف ثلاثلا ّيلولا نم دوصقملا نأ اهعيمج يف ركذ ةفلتخم ديناسأبو

 مامإلا :يلي امك مهو نأشلا اذه يف ةاوّرلا ضعب ءامسأ ركذو َمالَّتِلَء بلاط يبأ

 .كلام نب سنأ .لّشِللع رقابلا يلع نب دّمحم رفعج وبأ هلِّللَع بلاط يبأ نب يلع

 .سابع نبا ءيكملا حيرج نب كلملا دبع .ءبئاسلا نب ءاطع «ةيفنحلا نبا دّمحم

 .يرافغلا رذ وبأ .دوسألا نب دادقم ءيراصنأآلا هللا دبع نب رباج ءرساي نب راّمع

 .تباث نب ناسح رعاشلا

 ّلدت يتلا تاياوّرلا هذه عيمج عم ةميركلا ةيآلا هذه نإ له مكرظن ةهجو نم

 يف نيقوثوم ةاور لبق نم اهلقن كلذ ىلإ ةفاضإلاب ةَئَّسلا لهأ رداصم نمو اهيلع
 ؟مالّشِلاع يلع نينمؤملا ريمأ ةفالخو ةيالو ىلع كلذ لك لدي الأ ,ثيدحلا ةياور

 ةيالو ىلع ةدّكؤم ةقيثو ربتعُت ةيآلا نأ امب ءاضيأ ىرخأ ةطقن ىلإ ريشأ انه

 ضعتبب اوؤاجو كلذ يف ٌدّدرتو كش هدنع لازي ال مهضعب نأ اّلِإ لئلا يلع
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 ثحبنو ضرعتسن انه نحن اذل ءاّيلكشو ًايحطس اهنم ٌيهسق ناك نإو تاضارتعالا

 ئراقلا اهُيأ كقتاع ىلع نوكي يئاهنلا مكحلاو ةيرظنلا هذه ىلع تاضارتعالا

 .ميركلا

 ةيالولا ةيآ لوح نيضرغملا دحأ كوكش ىلع باوج
 نأ نيقباسلا ريصمو ءامدقلا خيرات نوعلاطي نيذلا كئلوأ ىلع ديدجب سيل

 شماوه يف هثحبو هئثبعب لواح ًايسفن ضيرم ناسنإب مهتاعلاطم لالخ اوهّجاوي
 سمشلاك عطاسو رهاظ وه ام بجحي نأ قيضلا هركفب كلذكو نونظلاو ماهوألا

 اريثك انهجاو دقو .هذه ةقيضلا هراكفأ حدميو ينثي هنأ رثكأ بجعلا ريثي يذلاو

 عم نيدناعملاو نيفلاخملا ةايح لوط يف طمنلا اذه ىلع ثئابخلاو سئاسدلا نم

 كش الب دجنس نايفس يبأ نب ةيواعم ةايح قاروأل حفصتلا دنع .ٌقحلا نيدو ةيالولا
 .ةرّربملا عادخلاو ةليحلاو ركملا نم ةيزخملا تاحفصلا نم ًاريثك

 نب راّمع هيف دهشتسا يذلا تقولا كلذ ىسني ال خيراتلا نأ دكؤملا ءيشلاو

 لزلزت لضصح «ةلتقتس ةيغابلا ةغفلا نإ :مكتإخلل هللا لوسر هيف لاق ىذلاو رسناي

 فيرحتب لجخ الب ماق ةيواعم نإف اذل .كلذ ببسب ةيواعم شيج يف لاقو ليقو

 يذلا وه رساي نبراّمع لتاق :لاقو ةّصاخلا هتحلصمل كيل هللا لوسر مالك

 هريربتب هنأ كلذ دعب ركفي ملو !راّمع لتاق ِهلّثِللع ايلع كلذب ينعي برحلل هبلج
 نيذلا مهريغو بلاط يبأ نب رفعجو لئلا ءادهشلا دّيس هزمح لتاق ربتعي اذه

 نب ةيواعم .ءكِقإل هللا لوسر وه هللاب ذوعن اودهشتساو مالسإلا شيج يف اوناك

 اهثّرو امّنِإو طقف هربقل ِهلّشلاَع تيبلا لهأ ٌقح هراكنإ ةبكن لمحي ْمل هتومب نايفس يبأ
 مهنأو .نيكرشملا هدادجأو هئابآ نم وه هئرو امك ةمداقلا هلايجأل موؤشم ثرإك

 قيرطلا اذه يف ةيواعم اوقبس مهنم اضعب نأ ىّتحو هوعبتا ةّيمأ ينب نم هلايجأ يأ

 ةقيقحلاو ٌقحلا سمش ءافخإ ليبس يف اولعف ام اولعف جرح وأ فوخ يأ نودو

 لئاضفو بقانم ركنأ يذلا يزاّرلا رخفلا ءالؤه نمو .(ةلهيع تيبلا لهأ مهو)

 ليلا



 هاّمس يذلا هريسفت باتك نم ةحفص يفو هتعاطتسا ردقب اهّدرو ُاَبِلَِع تيبلا لهأ

 تاءارتفالا هذه ساسأ ىلعو البلع تيبلا لهأ يعباتو يّبحمب فذقو نعط همساب

 ركذي) هبتك يف مهركذي امدنع نايحألا رثكأ يفو «مهنعلب حمس اهسفن نوعطلاو
 هوذح اوذح باتكلا ضعب نإ كلذ ىلإ ةفاضإلاب ء.مهركذ دعب (هللا مهنعل ةرابع

 مغرلا ىلع هّنإو ,.مهبتك يف هولقنو يزخملا عينشلا هلمع اورّركو كلذ يف هوعبتاو

 لقنل هرارطضاو ُهّمأ مكَكلَواَمنِإ# ةيآلا لوزن نأش يف ةّيوبنلا تاياوّرلا هلقن نم

 كوكشب ءاج هنإف ِمالَّتِلاع يلع نينمؤملا ريمأ لبق نم متاخلاب قدصتلا ثيدح

 ةيالو راكنإ يف ىعسو لواح فصنم صخش لب ملاع ةناكمو ردق عم بسانتت ال

 .ماّشلع يلع نينمؤملا ريمأ ةفالخو

 نأ هللا ىلع لكوتلا دعب لواحنسو اهركذ يتلا هكوكش مهأ انه ركذن نحن

 مسا هيلع قلطنس انه نحن «هباتك يف هجره يذلا هجيرهتل ابسانم اذر اهيلع ذدرن

 .اهيلع بيجنو ىرخألا دعب ًادحاو هتاضارتعا نّيبنو لكشتسملا

 :لوقي لكشتسملا ١(

 ةيآلا ىنعم ْنِإف اذل رصانلاو بحملا يه ّىلو ةملك ىنعم مكّيلو ةملك يف

 نوميقي نيذّلا نونمؤملاو هلوسرو هللا وه رصانلاو مكل بحملا طقف) نوكيس

 تقبس يتلا تايآلا نأ اذه هئاعّدا ليلد .عوكّرلا ةلاح يف ةاكرلا نوتؤيو ةالّصلا

 نيسمخلاو ةدحاولا نيتيآلا كلذب ديريو اهدعب تءاج يتلا ةيآلا كلذكو ةيآلا هذه

 ةبحملاو ةقادصلاب طابترالا مدع نادكؤت ةدئاملا ةروس نم نيسمخلاو ةعباسلاو

 نم نيسمخلاو ةسماخلا ةيآلا نأ امبو باتكلا لهأو رافكلا نم ةدعاسملا بلطو

 ةقادصلا وهو هسفن ىنعملا يطعت يهف اذل نيتيآلا نيتاه طسو تءاج اهسفن ةروّسلا

 عم نوكت نأ بجي باتكلا لهأو رافكلا عم ةقادصلا لدب :لوقت نأ ديرتو ةّبحملاو

 .نينمؤملاو هلوسرو هللا

١/0 



 :باوجلا

 :ماسقأ ةعبرأ ىلإ مسقي اذه ىلع انباوج

 ةسماخلا ةيآلا دعبو لبق تايآلا يف ّيلو ةملك ديكأتلاب رّسف لكشتسملا :لوألا

 ايهقم رجا هيتع او ريستلاا اذهل كيتا و ويهاتلاو ويحس ضمت ةيسمقلاو

 رافكلل ةقفارملاو ةقادصلا نع ىهنت تايآلا نأ اذه هريسفت يف جتنتساو هنم

 ربتعي اذهو هسفن ىنعملا يطعُت طسولا يف ةعقاولا ةيآلا هذه نِإف اذل باتكلا لهأو

 نحنو ؛كلذ نع لفاغ وهو ةيآلا ريسفت يف همالك يف عافدنالاو ةلجعلا نم ًاعون

 دوس زم نيمصتملاو ةدحاولا 5:9 ىدعم نأ ىلع كلبا »نوه اه: نيللاق تيا رسستسا

 قع خجرتصتلاو دوبيلا أوُذِجََتَت ال أونا َنْرْلا ابماتي## لوقت يتلاو ةدئاملا

 0 ل ل ل ل ل ا ب ءآيلْوَأ

 كي ةبآلا هذه رسفت ليلد يأب اهسفن ةروّسلا نم نيسمخلاو ةعباسلا ةيآلا يف وأ

 رق نم تكلا ار تدل َ ني اًبعَلَو وره كيد أو اود دعا َذَل ودخل ال ًأوُنماَن يد

 مكتم نوثزهتسي َنيِذَلا اوقفارتالو اوقداصت ال ناميإلا لهأ اي يأ <. 24أ ردكْلاَ
 !؟باتكلا لهأو رافكلا نم مه نيذلاو مكنيد نمو

 عمل ةلامعتسا ىلع ليل ىأ هيدلا سبل لكشتسملا نإ ةانرظت ةنيجو قب

 ىنعملا اذهب ةيالولا ةيآ رّسفي نأ ديريو تايآلا هذه يف قيدّصلاو رصاتلاو بحملا

 رمألا ةيالوو ةفالخ ينعت ةّيوغللا ةيحانلا نم ّيلو ةملك ىنعم يف لصألا .ًاضيأ

 عطاق ليلد ىلإ جاتحي هل عوضوملا ىنعملا ريغ يف ظفللا لامعتسا ةلاح يف كلذل

 نم اذه .,كلذ ىلع ًاساسأ رداق ريغو ضرتعملا هميدقت نع زجعي اذهو مكحمو

 كلثم دقتعن نحن اننأ ضرفنل :لكشتسملل لوقنف ىرخألا ةيحانلا نم امأ ؛ةيحان

 ىنعم يطعت نيسمخلاو ةسماخلا ةيآلا دعبو لبق تايآلا يف ّيلو ةملك نأ ًاضيأ

 يضاغتلا نكمي ال ةيساسأو ةمهم ةطقن انه ىقبت نكل بحملاو رصانلاو قيدّصلا

 قيدّصلا ىنعمب اهيلإ راشملا ةيآلا يف * ْمُكّيِلَو# ةملك رسفن نأ انل حمست الو اهنع
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 ةعيفرلا ةناكملا يوذ ةاوّرلاو ةباحّصلاو نيزرابلا ةّنَّسلا لهأ ءاملع نأ ىيهو ءرصانلاو

 مهملعل دحأب مهسايق نكمي ال نيذلا نيزيمملا نيرسفملا ةنسلا لهأ داقتعا بسحو

 عم ةدئاملا ةروس نم نيسمخلاو ةسماخلا ةيآلا نأ ىلع نوقفتي مهعيمج مهاوقتو

 يف حضاو وه امكو «تايآلا ةيقب نع نيتلقتسم اتلزن نيسمخلاو ةسداسلا ةيأآلا

 امهلبق يتلا تايآلا عم مكِقإل مركألا لوسّرلا بلق ىلع الزنت ملو لوزنلا بابسأ

 .امهدعب الو

 ةيآلا لوزن ببس نأ اهانركذ يتلا ةريثكلا تاياوّرلا يف متظحال امكو ةقيقحلا يف
 ْمالّتلاء يلع نينمؤملا ريمأ لبق نم متاخلاب قّدصتلا وه ناك 4... هلأ كيلو ابَنِإ# 000 : 5 5 5 1 2 و

 يتلاو تاياوّرلا هذه عيمج نع يضاعغتلا وأ راكنإلا دحأ عيطتسي الو ةالّصلا ءانثأ

 ةداعلاكو معن .لوزنلل دحاو ببس نع ثدحتتو ةّْنَّسلا لهأ بتك نع ةلوقنم اهعيمج

 ناكملاب اهغضوب رمأي ةيلع تايآلا لوزن دعب هتقيرطو ءةقيإل لوسّرلا ةئس تناك
 ةيآلا دعبو لبق ةيآلا يف ّىلو ةملك ًاضرف ناك اذإو ءةّينالفلا ةروّسلا نم ينالفلا

 ًاضرف انلق) رصاّنلاو قيدّصلاو بحملا ىنعمب تءاج 4 ْمُكّيلَو امَِإ# اهيلإ راشملا

 ةليلذ انيدنل نآل نوكيا اذهو :ةيسنت عملا اذهب ةرآلا هذه: ىف هنأ ةوك( ناك اذإ

 .(55و 050) نيتيآلا نع ةلقتسم ةروصب تلزن (0ا/و 0١ ) تايآلا هذه نأ ًاعطاق

 ةدحاو نأو رمألا ّيلوو ةفيلخلا ىنعمب ٌيلولا حلطصم ىنعم يف لصألا :يناثلا

 مه نيذّلا سانلل رمألا ّيلو ةرصنو ةدناسملاو ةدعاسملا يه ةيالولا قيداصم نم

 ةّبحملا وه ةفالخلاو ةيالولل ىرخألا قيداصملا نم طمنلا اذه ىلعو هتيالو تحت

 يف نوكي لاونملا اذه ىلعو هتيالو تحت نيذّلاو ّيلولا يأ «نيفرطلا نيب ةقادصلاو

 .رصانلاو قيدّصلا ىنعمب ةيالولا قيداصم دحأ نايحألا ضعب

 ليلد ال هَّنِإو ءاعدا دّرجم سيل روطسلا هذه بتاك هنّيبي يذلا ءىَسلا اذه ًاعبط
 مه نيذلاو ريسفتلاو ةغللا لهأ ءاملع رابك نإ لب ءاذه همالك ىلع ناهرب الو هل

 نرقلا يف ىفوتملا يناهفصألا بغارلا لائمأ ةْئَّسلا لهأل ةفرعملاو ملعلا داّور نم

 ليلا



 نآرقلا تادرفم ظافلأ ريسفتو ةغللا ملع يف هصّصخت ناك يذلاو ةرجهلل سماخلا

 ةّيوغللا هتفرعمو ةّيملعلا هتناكم يف َةْئَّسلا ءاملع نم دحأ دنع كش دجويالو

 ايفا ةماعلا ةناتفا مامتها مهيدل (ىلاعت هللا مهظفح) ةعيشلا ءاملع ةّصاخ ىّتحو

 .ةّمات ةقدبو ّىلو ةملكل لماكلا يوغللا ىنعملا نّيِب هّنأو ةّيوغللا هتاظحالمب

 نآرقلا ظافلأ تادرفم هباتك يف ّيلو ةملك ىنعم يف لوقي يناهفصألا بغارلا

 نيتينش ىأ عي. (انهنهدم« سنل اه امه سبل "لويطعم ا دعاضت ناهش ليضعحي نأ)

 ءامهادع اميف امهنيب ءيش دجوي ال هنأ لصت ةجردل امهنيب براقت لصحي رثكأ وأ

 عيمج يف هعابتا بجي لب ءطقف ىلوملل هيلع ىلوملا عابتا ىنعمب نوكي ال اذهو
 نأ امبو «نينثالا نيذه نيب ةفلاخملا نم ءيش لصحي ال ىتح تافّرصتلاو لامعألا

 ىلع ةيالولاو ةدايسلا هل نوكت ّيلولا نأ نوكت ةجيتنلاف عابّتالا نع ءاج مالكلا

 .هيلع ىلوملا

 ناكملا ثيح نم برقلل كلذ راعتسُيو) :لوقيو رمتسي يناهفصألا بغارلا
 .(داقتعالاو ةرصنلاو ةقادّصلا ثيح نمو نيدلا ثيح نمو ةبسنلا ثيح نمو

 نيدلاو ةناكملا ةيحان نم برقلل ةيالولا ةملك لامعتسا نأ نيب بغارلا عقاولا يف

 ةفرعم هل صخش يأو «ءيزاجم لامعتسا وه (ةرصنلاو ةقادصلاو) ةبارقلا كلذكو

 حلطصم ناك اذإ فرعي نايبلا ملع ىلع ليلق عالطاو يناعملا ملعب ًادج ةطيسب ولو

 هل عوضوملا ىنعملا ريغ يف لمعتسأ دق ةقيقحلا يف نوكي يزاجم لكشب لمعتسي
 دقو مالكلا ملع يف ةفلتخم لاكشأب نوكي ليلدلا اذهو «ليلد ىلإ جاتحي وهف اذل

 ةيالولاو غابتالا ىه لصألا ىف لو ةنملك نأ ععتست ذل هن اهملكتو كلذ اني
 ىنعملا حيضوت يف ٌرمتسا امدنع يناهفصألا بغارلا اهنّيب املثم يهو «ةفالخلاو

 .ىرخألا رومألاو لمعلا يف ةسائرلا ةيالولا ينعي (رمألا ّيلوت :ةيالولاو) :لاق ثيح
 ةرصنلاو ةقادصلا اهنمض نمو ةددعتم تالامعتسا اهل يزاجملا ىنعملا يفو

 )١( ص «نآرقلا ظافلأ تادرفم 185.
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 0و وو عودوا ياو هب وو

 يي ب و يو

 مالكلا نأو .يزاجملا ىنعملا يف ّيلولا ةملك مادختسال حيرصو حضاوو عطاق

 2 اندعاسي اال كاذو اذه ْنْظو ىلهاجلا بصعتلا نع رداصلا ىنعم نودي غرافلا

 هذ ف 2 20 .ءللاا ص . ا 250 .
 نِم نعي ال َّنظلا نإإ# :نآرقلا لوقي امكو «ءيش ّيأ هئارو نم ىنجي الو حلا مهف

 تءاج ةريثك تايآ ميركلا نآرقلا يف دجوت نأب لوقلا عيطتسن معن «4”"2 اًئِيّس ّقحل

 01 فليس يأ) دناسملاو بحملاو رصانلا ىنعمب ّىَلو ةملك اهيف

 ىلإ ةفاضإلاب هباتك ىف ةحضاو لئالد ىلاعتو هناحبس هللا ركذ نكاما كانه كلذكو

 رمألا حبصأو ضماغ وه ام لك نع تفشك ةعطاق نيهاربب ةّيوبنلا ةْنّسلا تءاج كلذ

 نود نم مُكَل امو :هباتك مكحم يف هللا لاق كلذ ىلع لاثم .عيمجلل ًاحضاو
 اهلامعتساو ّيلو ةملك تحضوأ ريصن ةملك ءيجمب "74 ٍريِص اَلَو يو نِم ِهَّلَ

 دعاسملا ىنعمب انه يلو ةملك لامعتسا ىلع ليلد نم هاوقأ امو «ةيآلا هذه ىف
 < ير ا : : 2
 النو .وؤود نمل سيل :ميركلا هباتك يف هللا لوقي رخآ ناكم يف وأ ءرصاقلاو

 الو يو نم ِهَأَنِم َكَأ امإ# ىرخأ ةيآ يف وأ «ةقفارملا ىنعمب انه تءاجو ّيلو ةملكل

 ةملكل يزاجملا ىنعملا نم رخآ الكش ظفاحلا ينعي قاو ةملك ءيجمب 4*2 ٍِِقاَو

 َكَلنُدَل نم ىِلْبَهَف9 ىرخأ ةيآ يفو ؛ظفاحلاو دعاسملا ىنعمب وهو انه يتأي يلو
 5 72 2 20 ريغ

 يلو ىنعم نأ ليلدك يثري ةملك ءيجمب 2 . بوقعَي لاء نم تربو تري غر (0ز) الو

 امأ .ةبارقلا ىنعمب , يتأتو يزاجملا ىنعملا نامه ولا يأ انييقإَو راص ةيآلا هذه يف

 . ٠١ #/ :ةيآلا ةرقبلا ةروس 6

 .7/ :ةيآلا 0 ةروس (:)

 ه :ناتيآلا ء.ميرم ةروس (5 )0(
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 ةملك لامعتسا ىلع لدي ليلد يأ انيدل دجوي الف ثحبلا عوضوم ةيآلا صوصخب

 يف اهلامعتسا ىلع لدت ةريثك ةلدأ دوجو كلذ ىلإ ةفاضإلاب يزاجملا ىنعملاب ٌيلولا
 .ةيآلا هذه لوزن نأش اهنمض نمو يقيقحلاو يلصألا اهعوضوم

 ّيلو ةملك لامعتسال ليلد يأ دجوي ال اهدعب يتلاو اهلبق يتلا تايآلا يف هنأ عم

 اوذختت ال ناميإلا لهأ اي) لكشلا اذهب تايآلا ريسفت نوكي اذل يزاجملا ىنعملا يف

 .(مكل ّييصوو ّيلو ناونعب باتكلا لهأو رافكلا نم مكنيدب نوئزهتسي نيذّلا كئلوأ

 مكسيئرو مكيلو) :تايآلا هذه طسو يف ىلاعتو هناحبس هللا لوقي ببسلا اذهلو

 مهو ةاكّرلا نوتؤيو ةالّصلا نوميقي نيذلا نونمؤملاو هلوسرو هللا طقف مكيصوو

 .(نوعكار

 قع دتلا دعس اي .ُهّسأ مُكِملَو امنِإ# ةيآلا يف ّيلو ةملك تناك اذإ :ثسلاثلا

 بلطأ ءاهزواجت نكمي ال ةلكشمو ضقانت ةيآلا ىنعم يف كانه نوكيس رصانلاو

 (لكشتسملا هب لوقي يذلا ساسأ ىلع) ةيآلا ىنعم يف اوققدت نأ ديرأو انه مكنم
 نوميقي نيذلا نونمؤملاو هلوسرو هللا مكرصانو مكقيدص طقف امنإ) اوظحال ًءاجر

 #اَّنِإ# ةملك دوجو ببسبو ةيآلا هذه يف .(نوعكار مهو ةاكّرلا نوتؤيو ةالّضلا
 نينمؤملا رصانو قيدص) يتآلا لكشلا ىلع ةيآلا نوكت رصح ةادأ ربتعُت يتلاو

 يف ةاكّرلا نوطعي نيذلا ناميإلا لهأ نم ةدودحم ةعومجمو هلوسرو هللا طقف

 ةدودحملا ةعومجملا هذه له :هسفن حرطي لاؤس انه «(ةالّصلا ءادأ ءانثأ عوكّرلا

 لهأ نإ له ؟نينمؤملا ةيقب ورصانو وّبحمو ءاقدصأ طقف مه نينمؤملا نم

 مه نيذّلاو عوكّرلا ةلاح يف ةاكّرلا اوطعي ْمل نكلو ةالّصلا نوميقي نيذلا ناميإلا

 أطخ هسفن يف اذهو ؟نيرصانو ءاقدصأك مهذاختا مدع بجي نينمؤملا ةّماع ةيقب

 دعاسملاو قيدّصلا ساسأ ىلع ةيآلا يف) ّيلو ةملك ىنعم يف هيفالت نكمي ال ريبك

 لوسّرلا ةنسو ميركلا نآرقلا تايآ ةيقب بسحو كلذ ىلإ فيضن ؛«(رصانلاو

 ًاضعب مهضعب نيرصانو ءاقدصأ اونوكي نأ بجي ناميإلا لهأ عيمج مقل مركألا
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 ّيصولا وه ّيلو ةملكل بسنألاو حصألا ىنعملا نوكي اذل ءًاضعب مهضعب اوّبحي نأو

 اونمآ نيذلاو لوسّررلاو هللا) ءالؤه يف ةيالولا رصح تدارأ ةيآلاف سيئرلاو ةفيلخلاو

 .(ريغالو (يلع مامإلا)

 ةيآلا هذه لوزنل ةّصاخلا تاياوّرلا ىلإ هيف عجرن يذلا تقولا يف :عبارلا

 نأ وه ىلاعتو هناحبس هللا دصق نأ ةحضاو ةروصب جتنتسن ةْئّسلا لهأ رداصم نم

 ةروكذملا تاياوّرلا انلقن باتكلا اذه يف نحن .مهءايصوأو نينمؤملا ءايلوأ فّرعي

 ثلاثلا ٌيلولا مسا ركذ ثيداحألا هذه يف هنأل كلذو ءليصفتلاب نأشلا اذه يف

 ددع ىلإ ةفاضإ دعي ال ريبك ددع ثيدحلا اولقن نيذلاو ء.ضومغ يأ نودبو ةحارصب
 نب يلع وهو ريغ ال دحاو صخش مسا اوركذ مهعيمج .نوّصحُي ال نيذّلا ةاوّرلا

 هللا طقف مكدعاسمو مكبحم نأب لوقلا زوجي ال هنأ فيضن اذل .ِاّتِللع بلاط يبأ

 مهتقادصو نينمؤملا ةقالع نوكتس اذامف ءبلاط يبأ نب يلع مامإلاو هلوسرو

 ةيآلا هذهل بسنألاو حصألا ىنعملا نوكي اذل ؟رخآلا ضعبلا عم مهضعب مهتّبحمو

 .(مالسلا امهلآ ىلعو امهيلع بلاط يبأ نب ٌيلعو هلوسرو هللا طقف مكّيلو) وه

 :لوقي لكشتسملا (؟

 ةوَكَرلأ َنونْويَو ةؤلَصلا َنوُمِيِقِْدَلا# ةيآلا يف ىلاعتو هناحبس هللا دصق ناك اذإ

 ناك ةوطجي نركز ىدروداكل ا نوعش نيدلا ال زعمت ن4 5 مهو

 عمجلا ةروصب تاملكلا تءاج اذاملف ماتا بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ وه

 وهو ًادحاو ًاصخش دصقلا ناك اذإ ىرخأ ةرابعب وأ ءدحاو صخسشن هّنَأ ملعلا عم

 يتلاو درفملا يأ (يذلا) ةملك نم ةدافتسالا انه بجيف ْماّتِلاَع يلع نينمؤملا ريمأ

 نم ةدافتسالا تالاحلا ضعب يف نكمي معن .عمجلا ينعي (نيذّلا) سيلو هيلع لدت

 ّيلولا ىلاعتو هناحبس هللا فّرع ةيآلا هذه يف انه نكل ءدحاو صخشل نيذلا ةملك

 .ةنّيعم ةّيصخشب قلعتت الو نينمؤملا عيمج لمشت ثيح نيذّلا ةملكب ثلاثلا
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 :باوجلا

 :اضيأ ماسقأ ةثالث لمشي اذه ىلع انباوج

 ًاصاخشأ بطاخ ميركلا نآرقلا تايآ نم ريثك يف ىلاعتو هناحبس هللا :لوألا

 ةروصب ءامسأو ًالاعفأ لمعتسا هللا ّنكل صخسش نم رثكأ اونوكي مل مهّنأ عم نينّيعم

 .ًايعيش وأ ًاينس ناك ءاوس ملاع يأ ىلع ىفختال باطخلا يف هذه هللا ةقيرطو عمجلا

 ىلاعتو هناحبس هللاب ًاّصاخ سيل باطخلا نم لكشلا اذه ْنأ حضاولا نمو

 ثيح ءاضيأ رشبلا نيب مارتحالا نع رّبعت ةبطاخملل ةفيطلو ةليمج ةقيرط وه امّنِإو
 نع ملكتن نأ ديرن امدنع لاثملا ليبس ىلع «ةباطخلاو مالكلا يف ًاريثك اهنم دافتسُي

 نوكلتمي نيذلا :لوقنو عمجلا ةادأ لمعتسن هيلع ينثنو نيعم صخش ةّيصوصخ
 دنع وأ هباوج يف نحن ةملك لمعتسن دحاو صخش لاؤس دنع وأ ,ةيصوصخلا هذه

 لمعلا اذه اوبكترا نيذلا ءالوه :لوقن هّمذ ديرنو صخش نم حيبق لمع رودص

 ميظعت دنع هنم دافتسيو مالكلا يف ةغالبلا نف نم ربتعي بولسألا اذه نإ ,حيبقلا

 نيرخآلا ميلعتل بولسألا اذه نم دافتسي نايحألا ضعب يف وأ .هريقحت وأ لعاف

 هناحبس هللا ركذ ةريثك تايآ ميركلا نآرقلا يف .لمعلا كلذل نيرخآلا عيجشتل وأ

 انه نحن ؛(عمجلا ةروصب) مسا وأ لعف لكش ىلع دحاو صخش فرصت ىلاعتو

 باتك يف يروباشينلا .ةنّسلا لهأ ثيداحأ ىلإ دانتسالابو اهنم ضعب ىلإ ريشن

 اولكأتال يأ ,4 ٍلِطبلبيكََب يلوم أوُطأَم اَلَو » ةيآلا قمع لقت لوويكلا تايشأ

 يدّنكلا سباع نب سيقلا ئرما صوصخب تلزن ءلطابلاب ًاضعب مكضعب لاومأ

 ةيآلا ّنكل طقف نانثا ناصخش امهنأ ملعلا عم .«"”يمرضحلا عوشأ نب نادبعو

 لوقي "74 َنوُهِفْنَي اَداَم َكَلَوُلَحَسي # ةيآلا صوصخب كلذك .عمجلا ةروصب تءاج

 )١( :ةيآلا ,ةرقبلا ةروس /١18.
  (0).ع'" ص .يطويسلل لوزنلا بابسأ

 :ةيآلا :ةرقبلا ةروس (؟) 5١١6.

١4١ 



 الجر ناك يذلاو يراصنألا حومج نب ورمع صوصخب ةيآلا هذه تلزن :سابع نبا

 3 ' ٠ هلآ 0 َّس 5 3 00 0
 هتورثو هلاومأ صوصخب ءكقإل هللا لوسر نم لئس ثيح ةورث اذو نسلا يف اريبك

 .عمجلا ةروصب تءاج ةيآلا ْنكل دحاو صخش وه لئاسلا نأ عم ؟"”اهقفني فيك

 :ىلاعتو هناحبس هللا لوقي ةدئاملا ةروس نم نيسمخلاو ةيناثلا ةيآلا ىف كلذكو
 وو 00 ص ما كي ه_-_ص

 صخش وه هللا دبع نأ عم َيبأ نب هللا دبع يف تلزن * ّضَرَم مهبوله ىف نيِذَلا ىرتف ٠ ا ع 0 ل 0 ٠ را 6 .

 .© َنِِدَلَ# عمجلا ةروصب ةيآلا تءاج دحاو

 نأ ركذي لوزنلا بابسأ ينعي ًاضيأ هسفن ناونعلا اذهب باتك يف ًاضيأ يطويسلا

 4 ركل أل ندذلا لوو © ةوقنلا وو نم ةناطلا كغيتةزهتم ةقفاقلا ةرآلا لوزن بو

 ةملكب ةيآلا يف هركذ ىلاعت هللا كلو دحاو صخش هنأ عم "”ةميزخ نب عفار وه

 ظ .* َندَلا»
 نفق ندلاو نوفمسملا لوي لَ 9 بازحألا ةروس نم ةرشع ةيناثلا ةيآلا يف كلذك

 ريشق نب بتعم وه مالكلا اذه لئاق :"04 اروع لوَُرَوََأاندصواَمٌضَرَ موو
 .عمجلا ةلاحب تءاج ةيآلا ّنكل دحاو صخش هنأ ظحالن امكو يراصنألا

 لوزنلا ببس نأ عم «نينيعم صاخشأ نع ميركلا نآرقلا نم لاثمأ اهعيمج هذه

 .عمجلا ةروصب مساو لعفب تءاج تايآلا ّنكل ًادحاو ًاصخش ناك

 اذه ّصخت يتلا تايآلا عيمج يف ققديو عجاري نأ دحأ يأ بغر اذإو

 اذه يف اهانّيِب يتلا تايآلل ةلئامم ةريثك تايآ ىلع لصحيس كش الب وهف عوضوملا

 باطخلا يف بولسألا اذه نم دافتسا ىلاعتو هناحبس هللا نأ هل حضوتيسو .نأشلا

 هيضتقي ام بسحو ةيمويلا ةايحلا يف ةبطاخملا يف بولسألا اذه نم دافتسي كلذكو

 1 نكن طويسلل لورخلا ناسا(
 ١. غ ص ,هسفن ردصملا 6

 56٠ ص ,ةهسقن ردصملا 6
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 يف نيذّلا ةملك ىلإ نولصي امدنع صاخشألا ضعب اذامل يردن ال اذه لك عم

 تاجاجتحاب نوّجتحيو ةيلهاجلا تايبصعلا مهدنع كرحتت# ُهّسأ ُمُكِملَو امَنِإ# ةيآ
 .مهبسن نم دكأتلل باسنألا ملع ةفرعم بلطتي يذلا رمألا ةلوقعم ريغ

 ّلدت ةحيرص ةريثك تاياور دجوت ثيح ىلاتلا لصفلا يف هب ثحبنس اذه لك

 مهو ... ةؤَّصلأ َنوُميِقب ندا ةلمج نم دوصقملا نأ وهو نأشلا اذه ىلع دّكؤتو

 . ماشاء يلع نينمؤملا ريمأ وهو دحاو صخش وه طقف 4 َنوُعْكَز

 صوصخب وه ةيآلا لوزن ببس نأ دكؤت ةريثك تاياور دوجو عم :يناثلا
 اذه يف ةئَّسلا لهأ رداصم نم تاياوّرلا هذه نم ًاريثك انلقن نحنو .خاَتِلاء يلع

 ًاصاخ ًابولسأ لمعتسا ىلاعتو هناحبس هللا ْنأ نم مغرلابو ءكيدي نيب يذلا باتكلا

 .عمج مساو لعفب ةّيصوصخلا يوذ صاخشألا ةبطاخم وهو ميركلا نآرقلا يف

 تلزن اهنأب لوقلاو تاياوّرلا هذه عيمج نع يضاغتلا ىلع رارصإلا اذه اذاملف

 ًاتنعت اذه ربتعُي الأ ءطقف ماّشِلاع يلع مامإلا صخش يف سيلو نينمؤملا عيمج يف

 ؟ىمظعلا هللا تايآل ًانامتكو ًادانعو ًازّيحتو

 انل نّيبت ةعيشلا رداصم يف تاياور دجوت هّنإف اذه لك نع رظنلا انفرص اذإ :ثلاثلا

 مامإلا .ٌقحلا ىلإ لوصولل ًاحضاو ًاقيرط انمامأ دهمتو ةيآلا بولسأ يف عمجلا ببس
 لأس يذلا لئاسلا كلذ نإ :ةياور يف لوقي ملّنِلاَع قداصلا دّمحم نب رفعج هللا دبع وبأ

 نم اكلم ناك هيلع قّدصت هللا ًايلع مامإلا نأو هتالص ءادأ نيح ةدعاسملا ِمالّتا يلع

 لكش ىلع ةكئالم مهترضح ْمالَّئلاع ىلع نينمؤملا ريمأ دعب ةمئألا عيمجو «هللا ةكئالم

 .©”ضيأ عوكّرلا لالخ اوقّدصت مهْنَأو ةالّصلل مهئادأ لالخ ًاضيأ ناسنإ

 .مالكلا ىلع دهاشك اهتركذ «ةعيّشلا رداصم نم يه ةياورلا هذه نأ فرعأ «معن

 ةطقنلا يف ءاج ام وه انموصخ عانقإ لجأل صوصخلا اذه يف انتّجحو انليلد ام

 .ةيناثلاو ىلوألا

 ١ ١. ص 6060 ثيدح ,ةجحلا باتك «ىفاكلا )1
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 :لوقي لكشتسملا (؟

 ةاكّرلا يطعُي ىتح ًالاومأ كلتمي نكي ْمل تقولا كلذ يف ماتا يلع مامإلا

 نإف كلذل ةريثك كالمأو لاومأ هل يذلا صخشلا ىلع بجوت ةاكّرلا نإ ثيح

 .خاّنلام ًايلع سيل 4 َنوعكر مهو َهْوَحَرلَأ نونؤيو# ةيآلا يف نيدوصقملا

 :تاوعلا

 مالك ّيأبو بهذي ىدم يأ ىلإ اقح ركني نأ ديري يذلا صخشلا ءٍناعمإب اورظنا

 رداصم نم اهعيمج يتلاو تاياوّرلا هذه لك نع يضاغتلا نكمملا نم له ؟رئرئي

 ةريثك تايآ ميركلا نآرقلا يف نوظحالت ؟يّدج ريغو ثبع مالك ببسب ةّنَّسلا لهأ

 معتم دل اةاكرلا علطمم ىلع لدن اولا سبأ كلذ ّنكلو ةاكزلا ةملك لمشت

 .قحتسملل ناسنإلا اهيطعي يتلا ةقدصلا اهنم دوصقملا امّنِإو «ةيلاحلا انمايأ يف

 ): مانع ميرم نبا ىسيع لوق ميركلا نآرقلا يف ركذي ىلاعتو هناحبس هللا
 هه ريب رز

 تمد ام ةاكّرلاو ةالّصلاب ىنرمأ هللا نأ يأ #00 اح تُمَداَم رك اوورلَصلاِب ٍقصوأَو

 نم ربتعُت نيملسملا ىلع مويلا ضرفُت يتلا ةاكّزلا نأ فرعي عيمجلا «ةايحلا ديق ىلع

 نيعم باصن ىلإ لصت يتلا لاومألا ىلع ةبجاو حبصت يهو مالسإلا نيد ماكحأ

 عم «ةقباسلا نايدألا يف لاومألا ىلع ةضورفم نكت ملو مالسإلا انئيدب ةّصاخ يهو

 ةاكّرلا ءاطعإب فلكم ءاهانركذ ىتلا ةينآرقلا ةيآلا ىف اَتِلاع ىسيع ّىبنلا نأ ىرن اذه

 .ةاكّزلا حلطصمو ةقدصلا لمشت ةيآلا يف انه تركذ يتلا ةاكّرلا نأ ينعي اذهو

 هباتك يف ىلاعتو هناحبس هللا لوقي مثاثِللع ليعامسإ ّيبنلا صوصخب كلذك

 74 كرا ةولَص مله مينو :ميركلا
 ١ ١. :ةيألا ءميرم ةروس 60
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 ةاكزلا ةملك تءاج ةّيكملا روسلا نم يه يتلاو '”تلصف ةروس يف كلذك

 يف يإنَل لوسرلا ىلع لزن ةاكّزلا مكح حلطصم نأ فرعي عيمجلا نأ ملعلا عم
 يف ةاكّرلا ةملك نأ ىلع لدي ِهّنإف ءيش ىلع لدي ناك نإ اذهو «ةرّونملا ةنيدملا

 لوألاو نيملسملا نيب مويلا لوادتملا ةاكّرلا حلاطصم نع فلتخت ميركلا نآرقلا

 تاياوّرلا هذه لك دوجو عم مالكلا ةصالخ .ريقفلا ىلع قّدصتلاو ةقدصلا ىنعمب

 نم متاخلاب قّدصتلا صوصخب ةلكشم ىقبت له ةّينآرقلا ةلدألاو دهاوشلا هذه لكو

 ..ماّتِلاءع يلع نينمؤملا ريمأ لبق

 :لوقي لكشتسملا (:

 هسفن عوكّرلا حلطصم سيل وه عوكّرلا ةلاح يف ةاكزلا يطعي هنأ نم دوصقملا

 اذل .ةاكرلا ءاطعإ دنع عوضخلاو عوشخلا ةلاح وه دوصقملا امّنِإو ةالّصلا يف

 وه ّيلولا ْنِإف اذه ىلعو .عوكّرلا ةلاح يف ةاكّرلا ىطعأ صاخ صخش نع ثحببتال

 .عوشخلاو عوضخلا ةلاحب ةاكزلا يطعي صخش يأو هلوسرو هللا

 :باوجلا

 نوبتكي مهبتك يف ةعيّشلا ةلدأ نودّيبيو نولقني امدنع نيذلا نم وه مالكلا اذه

 كحضت ةعيشلا ةلدأو مالك نأ يأ "”(ىتوملا هعامس نم عزفيو ىلكثلا كحضي)

 .هل مهعامس نم تاومألا بعريو باشلا اهدلو اهنع يفوت يتلا ةعوجفملا مألا

 وأ ءازهتسالاو كحّضلل وعدت ةيقطنملا انتّلدأو انمالك نإ له ء«زيزعلا ئراقلا اهَيأ

 تاياوّرلا هذه عيمج راكنإ نكمي فيك ؛كلذ انع نولوقي نيذلا راكفأ جيسن نم هن

 .ةموّؤشملا ضارغألا قيقحتل
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 ىلع ةيآلا نورسفتو ةيآ لوزن ببس يف ةدحاو ةياور ىلع نودمتعت فيك الإو
 ريسفت نوديرت امدنع نيح يف ؟اهلوزن ببس يف تلزن يتلا ةدحاولا ةياورلا هذه ساسأ
 ةفيخس تاريربتب نوكّسمتت تاياوٌّرلا تائم ركذو دوجو عم اهددصب نحن يتلا ةيآلا

 نكمي له !؟مكمعز بسح ةلطاب يه اهنأش يف تركذ يتلا تاياوّرلا كلت عيمجو

 نأ ىلع دّكؤت ةريثك تاياور دوجو عم عوشخلا هانعم ةيآلا هذه يف عوكّرلا نإ لوقلا

 ركذ نإ ساسألا يفو .ةالّصلا يف عوكّرلا هسفن وه ةيآلا هذه يف ركذ يذلا عوكّرلا

 اتباث ًاليلد هسفنب ربتعُي 4 َةِؤلَّصلَأ َنوُميقب# ةلمج بنج ىلإ 4 َنوُعِكَر مهو# ةلمج
 مكيلع مسقأ .ةالّصلا لاعفأ نم لعف وه يذلا عوكّرلا لعف يف هلامعتسا ىلع ًادكؤمو

 متلمعتسا قطنم يأ يفو .عوكّرلا ةملك رهاظ يف متبعالت ليلد يأبو ببس يأل هللاب
 ريغو هيلع فراعتم ريغ ةملكل ىنعم لامعتسا نإ له ؟ىرخأ ٍناعم يف ةملكلا هذه

 ةوادعلاو دقحلا اذامل ؟اذه مكمالك ىلع مكليلد نيأ ؟ليلد ىلإ جاتحي الأ هل قفاوم

 قحلا اذه نإ له ؟ مالنا يلع نينمؤملا ريمأ عم ًاصوصخو ءليلط تيبلا لهأ عم

 ) ؟هنوفّرحت ببسو ليلد نودبو نآرقلل يرهاظلا ىنعملاب بعالتلل مكاعد ةوادعلاو
 .204 َنوُلَمَعِي أوك ام آس َجَئإَء واس نَعاوُذَصَف البو اََمَت هلأ ٍتَيإَتاوَْش

 :لوقي لكشتسملا (6

 هاطعأو لئاسلل هبتنا ةالّصلل هتماقإ لالخ هللا يلع نينمؤملا ريمأ نإ انلق اذإ

 يف هللاب هطابترا لالخو هتالص يف بلقلا روضح هيدل نكي مل هنأ دقتعن اذلف «ةاكزلا

 .حيحص ريغ لمع اذهو قولخملل ههجوتو ههابتنا ناك ةالّصلا

 :باوحلا

 يردن الو بارغتسالاو بجعتلا ريثي يذلا مالكلا عون نم وه ضارتعالا اذه

 !لئاقلا مالكل يكبن مأ كحضنأ
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 ؟ال مأ هتالص يف هابتناو بلق روضح هدنع ناك الثا ًاّيلع مامإلا نإ له :ًالوأ

 هللا نأ تاياوّرلا هذه عيمج بسحو دّكؤملا ءيَشلا ّنكلو دحأب قلعتي ال كلذ َنإف

 ٍفاك اذهو ءهيلع مدقأ ام ةليضف نّيبو «هتالص ءانثأ هب ماق يذلا هلمع ىلع ىنثأ

 ىلع ضرتعي نأ ّيلوضف يأل قحي الو لمعلا اذه ةحص ىلع ليلد ريخ ربتعُيو

 .كلذ

 هئادأ لالخ ةفيرشلا هقاس نم مهّسلا نوجرخي اوناك يذلا تقولا ىلإ ريشن :ًايناث

 مهَّسلا جارخإو بحس ةجيتن ملأ يأب كاذنآ رعشي ْمل مالسلا هيلع هّنأو «ةالّصلل

 يلصملا ةلاحب اهل ةقالع الو ةيويندلاو ةيّداملا رومألا نم يه مالآلا نأل كلذو

 هلمع نإف هللا ىلإ ًابّرقت ريقفلل همتاخب قّدصت ةالّصلل هئادأ ةلاح يف هّنأ امبو «ةيعقاولا

 يف ةالّصلا ءادأ بناج ىلإ ًامئاد يتأي ةاكّرلا ركذ نأ امبو ٌيورخأ لمع هتاذ ّدحب اذه

 تادابع نم ةدابع ربتعُت يتلاو ةالّصلا ءادأ لالخ هّنأ ىلع ليلد ريخ ربتعُي اذهف نآرقلا

 هناحبسم هللا نم رمأبو ةالّصلا ةدابعل ةفاضإ ىرخأ ةدابعب يلصملا ماق ام اذإ هللا

 لاح هبشي اذهو ةالّصلا نع ًاضارعإ وأ بلق روضح مدع اذه ربتعي الف ىلاعتو

 لامعأو ىفانتت ال يتلا تاعاطلا نم ىرخأ ةعاطب موقي ةالّصلل هئادأ نيح ناسنإلا

 ةيويندلاو ةيّداملا رومألا ىلإ هّجوتلاو هابتنالا ْنِإ معن .نآرقلا ةءارق لثم ةالّصلا

 ةاكّرلا ءاطعإ ّنكلو «ةالّصلا يف ةهوركملا رومألا نم ربتعي ةالّصلا ءادأ نيح يف

 نم برقتلا لجألو اهنم ةبحتسملا يف كلذو ةالّصلا ءادأ لالخ ءارقفلا ةدعاسمو

 ىلع ىنثأ ىلاعتو هناحبس هللا ْنأ ىرن اذل كلذك ربتعت ال هئاضرو ىلاعتو هناحبس هللا

 يلصملل بلقلا روضح عم ضراعتي ال هنأ كلذ ىلإ ةفاضإلاب هحدمو لمعلا اذه

 اورعشتسي نأ وهو رومألا ءايلوأل ةلاسر ربتعي هتاذ دحب اذه ءةالّصلا ءانثأ يف

 نمض نم يه يتلاو ةالّضلا ءادأ ءانثأ يف ىّبحو نيجاتحملاو ءارقفلا ةاناعم ًامئاد

 .مهتاجايتحا نع اولفغي ال نأو انيلع هللا اهبجوأ يتلا تادابعلا



 :لومي لكشتسملا (1

 نأو «ةفيلخلاو ّيصولا وه ّيلو ةملك نم دوصقملا نأ ىلع انقفاو اننأ ًاضرف

 وه ام ّنكلو .هلّئللء يلع وه ةالّصلل مهئادأ لالخ ةاكّزلا اوطعأ نيذّلا نم دوصقملا
 ةثالثب ةروصحم ةيآلا هذه يف ةيالولا نإ :نولوقتو هيلع نودمتعت يذلا ليلدلا

 يف .ءايصوألاو ءايلوألا مه ةثالثلا ءالؤه ناك اذإو .ماّتِلع ٌّيلعو هلوسرو هللا :مهو

 ةملك نإو .ًاضيأ ءايلوأ مه هريغو ركب وبأ مهنمض نم نيذّلاو نورخآلا ةلاحلا هذه

 .ًالصأ رصحلا ىلع لدت ال انه 4 اّنِإ ©

 :باوجلا

 ريثملا نم :لوقن هتاضارتعا يف هنوديؤي نيذْلا عيمجو لكشتسملا اذهل انباوج

 دعاوق عيمج متقحس هزل مكيبن تيب لهأ بقانمو لئاضف ضفرل مكنأ ةشهدلل
 ماشه نبا .نأشلا اذه يف ءاربخلا هدّيؤي يذلا متركنأو مكمادقأ تحت ةيبرعلا ةغللا

 تداعب« ايل نأ وهو ىلا اذهاةكس دنا "يبقا ينغم» باتك يف يراصنألا

 ملع بر ربتعيو بهذملا ينس وه اذه لوقي يذلا َنِإ ءطقف ىنعم يطعتو رصحلل
 نع رداصلا مالكلا ىلع انباوج نوكي فيك انل حضوأ اذه هلوقبو ءيبرعلا بدألا

 يف ينسلا بهذملا نم ينازاتفتلا نيدلا دعس كلذك .ةيلهاج ةيبصعو لهجو ءابغ

 بتكي نايبلاو يناعملا باب يف بتكلا نسحأ نم ربتعي يذلا يناعملا رصتخم هباتك

 مالكلا يف رصقلاو رصحلل يأ ”(امنإ اهنم قرط رصقللو) رصحلا ةادأ صوصخب
 .(امنإ) ةملك اهنمض نم يتلاو ةددعتم قرط دجوي

 ىلإ مسقي لاثملا ليبس ىلع ةفلتخم ًاعاونأ رصحلل ْنِإ :لوقن لاح يأ ىلع

 تاالاحلا ضعب يف .ةفلتخم ٍناعم رهظت امهنم ةدحاو يأ نمو بلقو دارفإ رصح

 ناميإلا لهأ ضعبل مهفلا ءوسو ئطاخلا داقتعالا تفنو تذبن يتلا ةيآلا هذه لثم
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 بناج ىلإ نيذلا نورخآلا كلذكو .ءباتكلا لهأ ةياصوو ةيالوب نولبقي نيذْلا

 ترصحو #اَمَّنِإ# ةملكب ةيآلا تءاج ثيح «مهريغب نولبقي نّيقيقحلا ءايلوألا
 .(مالسلا امهلآو امهيلع) يلع نينمؤملا ريمأو هلوسرو هللا يف ةيالولا

 ةّمهملا تاهبشلا تنّيب دق روطسلا هذه نأ ىلاعت هللا لضفب ريبك يلمأو

 نأ يسفن ىلع تيلآ دقو اهيلع باوجلا عم ةيالولا ةيآ صوصخب نيفلاخملل

 ىلإ ةوطخ انب وطخيو ًاديفم هانركذ ام نوكي نأ زيزعلا ئراقلا اهّيأ يئاجرو ءرصتتخأ
 .هللا ءاش نإ حيحصلا قيرطلل انبّرقي يكل مامإلا
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 ةعيرشلا بحاص لاوحأ ةفرعمو ةوبنلا لئالد

 ةرجهلل 108 ةنس ىئوتملا

 كوبت ةوزغ يف بلاط يبأ نب ّيلع ءكإدل هللا لوسر فّلخ :لاق دعس نع - 1-0

 ينم نوكت نأ ىضرت امأ :لاقف ؟نايبّصلاو ءاسنلا يف ينفلختأ هللا لوسر اي :لاقف

 ؟7"2يدعب يبن ال هنأ ريغ ىسوم نم نوراه ةلزنمب

 )١( ص 9 ج .ةوبنلا لئالد 57١.



 بلاطملا ىنسأ

 ْمُكَسهْنِلَع بلاط يبأ نب يلع انديس بقانم يف

 يعفاشلا يرزجلا دمحم نب دمحم ريخلا يبأ رثأ

 ةرجهلل 8١7 ةنس ىقوتملا

 يلب دال روما ارم نا اربد و ا

 ."”كلذ لوقي ؛ تقفل هللا لوسر اوعمس مهنأ اودهشف ًايردب رشع انثا ماقف هاداع نم
 سس

 :لمأف

 نم حيحص هجولا اذه نم نسح ثيدح اذه) :لوقي يعفاشلا يرزجلا نبا

 كيال يبنلا نع ًاضيأ رتاوتم وهو مالنا ٌيلع نينمؤملا ريمأ نع رتاوت ةريثك هوجو
 هل عالطا ال نمم هفيعضت لواح نمب ةربعالو ريفغلا مجلا نع ريفغلا مجلا هاور

 هللا ديبع نب ةحلطو باطخلا نب رمعو .ركب يبأ نع ًاعوفرم درو دقف ملعلا اذه يف
 نب سابعلاو .فوع نب نمحرلا دبعو صاقو يبأ نب دعسو ماوعلا نب ريبزلاو
 ةريره يبأو بيصحلا نب ةديربو بزاع نب ءاّربلاو مقرألا نب ديزو بلطملا دبع

 ةدانج نب يشبحو سابع نب هللا دبعو «هللا دبع نب رباجو ّيردخلا ديعس يبأو
 رسماح وم رامعو رع نسشلا ديقو سقم هرمنا معو دوفسنم نب هللا دبعو
 بويأ يبأو تباث نب ةميزخو ةرارز نب دعسأو يسرافلا ناملسو يرافغلا رذ يب أو

 تباث نب ديزو بدنج نب ةرمسو ناميلا نب ةفيذحو فينح نب لهسو :ىراسنألا

 ."'"(ةباحصلا نم مهريغو كلام نب سنأو

 .68 ص .بلاطملا ىنسأ )١(
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 ةحيحص ةريثك قرط نم تءاج نسحلا دنسلا اذهبو قيرطلا اذه نع ةياورلا هذه

 ةرتاوتم كلذكو ماشاء يلع نينمؤملا ريمأ نع ةرتاوتم يه تركذ يتلا ةياورلا .ًاضيأ

 وأ ملعلا اذه يف مهل عالطا ال نيذّلا كئلوأ مالكل رابتعا ال هّنِإ :يعفاشلا يرذجلا

 :ةناوزلا هده تفعضت نوكيري وفذلا

 لوق متيسنأ :تلاق اهنع هللا يضر كيل هللا لوسر تنب ةمطاف نع 8-١-
 ينم تنأ :هلوقو ؟هالوم ّىلعف هالوم تنك نم :ّمخ ريدغ موي إل هللا لوسر

 ؟2''ماتِلاع ىسوم نم نوراه ةلزنمب

 ."”اناضقأ ىلع :رمع لاق -- ٠

 اوُلوت نإ :لاق ؟انيلع فلختست الأ هللا لوسر اي :اولاق :لاق ةفيذح نع ١"*-4-

 .””هيقتسملا قيرطلا مكب كلسي ًاّيدهم ًايداه هوست اناغ

 )١( ص .بلاطملا ىنسأ 0١.

  6ص ,ةسفن ردصملا 0

  6ص ,.هسفن ردصملا 0/.



 لَو آوهيَعمَ :َدَّإَص يبنلا نع يور امل فصرلا

 فصولاو لعفلا نم

 يلوقاعلا نباب فورعملا يعفاشلا يدادغبلا يطساولا دمحم نيدلا ثايغ رثأ
 ةرجهلل 417 ةنس ىفوتملا

 بلاط يبأ نب يلع فلخ كل هللا لوسر نإ :صاقو يبأ نب دعس نع 7-1١- َ .أ ,. (عمطلطعانا تن 0-5 - ع

 ال هنأ الإ ىسوم نم نوراه ةلزنمب ينم نوكت نأ ىضرت امأ :لاقف كوبت هوزغ يف
 ؟''"يدعب يبن

 ٌبحأب ينتئا مهللا :لاقف ريط ميل هللا لوسر دنع ناك :لاق سنأ نع -7-8
 ”هعم لكأف ىلع ءاجف رّبطلا اذه ىعم لكأي كيلإ كقلخ

 ٌّجح يتلا هتّجح يف هكيإل هللا لوسر عم انلبقأ :لاق بزاع نب ءاّربلا نع -"-* 5
 تسلأ :لاقف ملّسلاَع ىلع ديب ذخأف ةعماج ةالّصلا :رمأف قيرطلا ضعب ىف لزنف

 نم نمؤم لكب ىلؤوأ تسلأ :لاق .ىلب :اولاقف ؟مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ
 نم ٍداع مهللا هالاو نم لاو مهللا هالوم انأ نم ّىلو اذهف :لاق ىلب :اولاق ؟هسفن

 . "”هاداع

 َبِهْذيل ُهّلأ دبِرْبامَّنِإ8# ينيب يف تلزن ةيآلا هذه ّنِإ :تلاق ةملس مأ نع - 4-0

 ١55. ص ."” ج .هسفن ردصملا (؟)

 ١15/8. ص ."” ج .هسفن ردصملا (؟)

 ليحوا



 .بابلا دنع ةسلاج انأو :تلاق * اري هطت رهو تيبلا لهأ سحرا مكحنع

 جاوزأ نم تنأ ريخ ىلإ ِكَنِإ :لاقف ؟تيبلا لهأ نم تسلأ هللا لوسر اي :تلق
 نسحو ةمطافو َىلعو كتان هللا لوسر تيبلا يفو :تلاق مِإل هللا لوسر
 سجّرلا مهنع بهذأف ينيب لهأ ءالؤه مهللا :لاقو ءاسكب مهلّذجف نيسحو

 ."”اريهطت مهرّهطو

 هان عدس أولاََت لُمَقل ةيآلا هذه تلزن اّمل :لاق صاّقو يبأ نب دعس نع -ه-5
 ًانسحو ةمطافو ًاّيلع كيل هللا لوسر اعد ةيآلا ">4 جْكءَسْنَو اكسو ْرْكَاَسأَ

 .””يلهأ ءالؤه مهللا :لاقف ًانيسحو

 ١”". 8 ص ," 0 .فصرلا )1

 11١. :ةيآلا .نارمع لآ ةروس )١(



 لحئلاو للملا

 يناتسرهشلا ميركلا دبع نب دمحم حتفلا يبأ رثأ

 ةرجهلل 044 ةنس ىقفوتملا

 نم :لاق مث ةعامج هّتَعيابف ؟هل ام ىلع ينعيابي يذلا نم :مكتإنل ئبنلا لاق - 08-١
 هعيابي ملف ؟يدعب نم رمألا اذه ىلع ّيلوو ّيصو وهو هحور ىلع ينعيابي يذلا

 كلذب ىفوو هحور ىلع هعيابف هيلإ هدي ِمالّنِلاَع ىلع نينمؤملا ريمأ دم ىتح دحأ
 ."7كنبا كيلع رّمأ هنأ بلاط ابأ رّيعت شيرق تناك ىتح

 ."”ٌديلع مكاضقأ تزن ّئبنلا لاق - 7-88

 :اودانو نممّقن تاحودب رمأ مخ ريدغ ىلإ 2 يبنلا) لصو اًملف -78-84

 هالوم تنك نسم :لاحرلا ىلع وهو مالسلاو ةالصلا هيلع لاق مث ةعماج ةالصلا

 هلذخ نم لذخاو هرصن نم رصناو هاداع نم ٍداعو هالاو نم ٍلاو مهللا هالوم ٌّيلعف
 ."” ثالث ؟تغّلب الأ راد ثيح هعم ٌّقحلا ردأو

 )١( ص ءلحنلاو للملا ١17١.

  (0ص 2هسفن ردصملا ١٠٠.



 لاجرلا دقن ىف لادتعالا نازيم

 ('!ة رجهلل /44 ةنس ىفوتملا

 لهأ نم راتخا هللا نأ نيضرت امأ... :ةمطافل مكوإدل هللا لوسر لاق -1-* 6

 ؟"”كجوزو كابأ :نيلجر ضرألا

 اومزلاف يدعب ةنتف نوكتس :لوقي مكيإَل ّيبنلا عمس يرافغلا ىليل يبأ نع ١-1
 ءامّسلا يف يعم وهو ةمايقلا موي ينحفاصي نم لوأو يناري نم لوأ هنإف ًايلع

 ."”'لطابلاو ٌقحلا نيب قورافلا وهو ايلعلا

 مصخت تنأو يدعب ةّوبن الو ةوبنلاب كمصخأ ّيلع اي :مكقإَدل ّيبنلا لاق -"-؟

 مهمسقأو هللارمأب مهموقأو مهدهعب ممافوأو ًاناميإ مهلوأ تنأ .عبسب سانلا
 ."ةمايقلا موي ةيزم هللا دنع مهمظعأو ءاضقلاب مهرصبأو مهلدعأو ةيوسلاب

 اهلبقي مل ىتلا تاياوّرلاب ذخأن مل انه نحنو .تاياوّرلا ضعب دقتنا باتكلا اذه ىف ىبهذلا )١(

 ببس انّيب دقو ةدحاو ةياور ادع ام .ةقفلم اهربتعي ملو اهب عنتقا يتلا تاياوّرلا طقف انلقنو

 .77 ص ١. ج .لادتعالا نازيم (")

 ١18/8. ص ء١ ج .هسفن ردصملا (؟)

 7١1. ص ء١ ج .هسفن ردصملا (:)



 سا

 :لمات

 لضفأ انأ يلع اي) :مككوإل هللا لوسر اهيف لوقي يتلاو ةياورلل لوألا مسقلا نم هك . رهقلع ان ْ : 1 7 3 4 0

 :ناتطقن ثيدحلا نم مسقلا اذه نم مهفي (ةّوبنلاب كنم

 تاطلسلاو بصانملا مومع نإف اهتاصاصتخاو ةّوبنلا ةناكم ءانثتساب :لوألا

 نودب متاع ىلع نينمؤملا ريمأل اهئيعب ىصه ,كيوإفل هللا لوسرل ىرخألا

 نمو ةلهابملا ةيآ نم ًاديج همهف نكمي ليمجلا ءىَشلا اذه ءامهنيب قرف يأ
 ٍِك 3 1 0 هه هسه

 . مالا بلاط يبأ

 هدعب ةّوبن كانه تناكو نيّيبنلا متاخ وه ءككِِإل هللا لوسر نكي ْمل اذإ :يناثلا

 تبنلا اخأ نوراه نأ املثم ًامتح اّتلا يلع نينمؤملا ريمأ هلغشيس بصنملا اذه ْنإف

 يأ) ةلزنملا ثيدح لالخ نم ًاديج مهفي اذهو «ةّوبنلا بصنمل لصو ِماَتِلاع ىسوم

 .(ىسوم نم نوراه ةلزنمب ينم تنأ

 لك يلو وهو هنم اناو ينم يلع ؟يلع نم نوديرت ام :تشزإتم يبنلا نع لك ّن :م انأو ىتم ىلع ؟ّىلع نم نوديرت ام :ءاكوإدل ّئبنلا نع - 4-4
 .''"يدعب نمؤم

 .تاوصألا تعفتراف ىروشلا موي بابلا ىلع تنك :لاق ليفطلا يبأ نع -5-* 4

 هب ٌّقحأو هنم رمألاب ىلوأ هللاو انأو ركب يبأل سانلا عياب :لوقي ًاّيلع تعمسف

 برضي نأ ةفاخم تعطأو تعمسف هنم رمألاب ىلوأ هللاو انأو رمع سانلا عياب

 .""...ضعب باقر مهضعب

 )١( ج .لادتعالا نازيم  2١ص 5٠١.

 ج ؛هسفن ردصملا (؟) ١. ص ”17 5.



 :لمأت

 لاغشإل ِملّئِلاع يلع ةيولوأو ةيقحأ ّيلجو حضاو لكشب مهفي مالكلا اذه نم

 نم رثكأ بصنملا اذهب هتيقحأ ىري ِمالِّلاع يلع نينمؤملا ريمأ .ةفالخلا بصنم

 باتكلا اذه يف يبهذلا نأ كلذ ىلإ فيضأ .ةفالخلا دنس ىلع هدامتعال نيرخآلا

 اهيوار صخش يف نعطي رخآلا ضعبلا يفو اهضعب نتم يف نعطي تاياور ركذي
 0 و اوووي ويوعا ووب

 ا ا يو مم

 قطنم يأ نودبو ببسلا اذهل .هبجعت ْمل اهنإف اهدنس يف فعض وأ أطخ وأ صقن يأ

 .كلذ نم دكأتلل نتملا لصأ عجاري نأ نيققحملا نم ديري نمل

 , 5 7 هاا اس ه اطاءإىنإ س
 ريخو يّرس عضومو يّبصو اذه :ّيلعل لاق كنإنل ّيبنلا نع ناملس نع -5- 5

 311 م

 باب يتأي رهشأ ةعبس كهل هللا لوس ر نم تظفح :ءارمحلا يبأ نع - تا

 َلْهأ سعيا ْمُكحنَع بهديه ًاديِرباَمَت 9 .هللا مكمحري ةالصلا + او

 ."74 اريهطت دره طبو تيل

 . ص 0 “ ,.هسفن ردصملا 69



 باحصاللا ةقرعم ىف باعيتسالا

 ةرجهلل 477 ةنس ىفوتملا

 ّيلو تنأ :بلاط يبأ نب ّىلعل لاق كيل هللا لوسر نأ سابع نبا نع - 1-0
 ."7يدعب نمؤم لك

 هْنأ الإ ىسوم نم نوراه ةلزنمب ىّنم تنأ : لعل ءيوإكل هللا لوسر لاق -١-...

 يتعب يبن ١

 دحاو لك مقرأ نب ديزو بزاع نب ءاّربلاو رباجو ةريره وبأو ةديرب ىور -7-48

 مهللا هالوم ّيلعف هالوم تنك نم :مخ ريدغ موي لاق هنأ هزل ّيبنلا نع مهنم

 ."”هاداع نم داعو هالاو نم لاو

 فرهطبو تيبلا لهأ سحرا مكحنع َبِهْذِي هلأ ُديِرْياَمَتِإ#© تلزن امل -4-*60 جحروص ب ©
 مهنع هللا يضر ًانيسحو ًانسحو ًاّيلعو ةمطاف مِِإل هللا لوسر اعد « اريهطت
 مهرهطو سجّرلا مهنع بهذأف يتيب لهأ ءالؤه نإ مهللا :لاقو ةملس مأ تيب يف
 ذل أمت

 )١( ص .” ج .باعيتسالا ٠١95١.

 /٠١531. ص ."” ج .هسفن ردصملا (؟)

 ١٠١55. ص .” ج .هسفن ردصملا (؟)

 ١١١١. ص .” ج ,.هسفن ردصملا (:)

0 



 ."”بلاط يبأ نب يلع مهاضقأ :هباحصأ يف ءكنإَل ّيبنلا لاق -ه- 5١

 ريغ ىنولس :لوقي سانلا نم دحأ ناك ام :لاق بيسملا نب ديعس نع -5-"*1

 ."”هالَّتلاع بلاط يبأ نب ىلع

3 
 هريغو بّيسم نبا نم مالكلا اذه لقنت ةّنّسلا لهأ نم ىرخأ بتكو باتكلا اذه

 بكوإكل هللا لوسرل نيمزالملا ضعب ىلع ةلئسأ حرطت ناك هنأ اضيأ ركذ وه اعبط هلايلع | نإ د : ا 5 سع ع 4

 لقنو ءاهيلع ةباجإلا نم نولصنتي اوناك هّنكل ًادج ةطيسب تناك ةلئسألا هذه نأ عمو

 ال نأ نونّمتي اوناك مهّنأ وأ .«رمع كلهل يلع الول) ًامئاد ددري ناك هّنأ مهضعب نع

 وه له ؟نيملسملا ىلع مكحلاب ىلوألا وه نم ةبعكلا ٌبرب مكيلع مسقأ
 منهج ةيواه ىلإ ةّمألا قوسي ةريثكلا هئاطخأو هلهج ببسب يذلا لهاجلا ناسنإلا

 دم
 موي هم ْمْدَقي() ويشرب تسع مم آَمَو نوع أ أوْ -هْيإلَمَو تَوَعْرِم َكِإ مول والورع وود 1ك

 هّصخ يذلا مِلاعلا ناسنإلا مأ "#7 ُدوُرَوَمْلاْد رولا سْمِيَو َراََئلأ ْمُهَدَرْوَأَف ِةَميقْل

 أ قحَأ يَحْلا لإ ربي سف ًاضيأ يداهلا وهو ةمكحلاو ملعلاو ةيادهلاب هللا
 برحلا ىلع مزعلا دقع دق نوكي هناف نينثالا نيب قرفال هنأ لئاق لاق اذإ «؟”# َعِبَتي

 هل راو نولي يذلا ىوَسْسَي لَه هباتك يف لوقي هللا نأل ؛ىلاعتو هناحبس هللا مالك عم
 4 بينا أوو مكسات هنأل هتداراو هلقع يف كشُي نأ بجيو 4 َنَوُمَلَعَي

 ملأ ؟نيرخآلا تعبتاو اهيف صخش ملعأ نع تضرعأو تكرت ةيمالسإلا ةّمألا اذامل

 )١( ص . ج ءباعيتسالا 7 ١١١.

 ص . ج .هسفن ردصملا (؟) 5 ١١١.

 )"'( .58و وال :ناتبآلا ءدوه ةروس

 ) ):4.؟6 :ةيآلا :سنوي ةروس

 .5 :ةيآلا ءرمزلا ةروس (5)
 .5 :ةيآلا ءهرمزلا ةروس (1)



 ءالهجلا عابتا نم هرذحيو مركألا هلوسرل ةديدع تاّرم مكحملا هباتك يف هللا ركذي

 ةقفارمو ملعلا قيرط كولس نم اراركتو ارارم هباتك يف هللا انرمأي ملأ ؟ىقمحلاو
 رّركن .لاونملا اذه ىلع عيمجلاو كلذ ريغو '”4 كِذلَأ له اوَُمَسَ# ؟ءاملعلا

 لعجي يذلاو هللا دارأ ام ريغ يف ضغبلاو بحلاو بّضعتلا نم هللاب ذايعلا هنأ :ًايناث

 .(مصيو يمعي ءيشلا بح) ّمصأو ىمعأ ناسنإلا



 ابخألا صوصنو رارب م .: اربآلا عيبر
 0١

0 
 راع

فوت
 هه. ©ه٠ ى

ِي
 

 ةرجهلل 4 اودهل 7/ ةدس

 . معاش ل | لاق -١_-مه
 الوم تنك نم :مكنإل ّيبنل

 ” لعف
 ."''هالوم ّىلعف ه

 دفا اا ع

 5 ص /مه أ مج ءراربألا عيبر (



 لوصالا عماج ىلإ لوصولا ريسيت
 يعفاشلا يديبزلا نمحرلا دبع رثأ

 ةرجهلل 144 ةنس ىفوتملا

 ّىلعف هالوم تنك نم :مكيإنل هللا لوسر لاق :لاق مقرأ نب ديز نع 4-١-
 .'”هالوم

 ىسوم نم نوراه ةلزنمب ينم نوكت نأ ىضرت امأ :ّىلعل هتان ئبنلا لاق -1- هه
 ؟'يدعب يبن ال هنأ الإ

 .؟ا/ ص 2ك ج ءلوصولا ردسيب دن 60

 .؟ا/ ص 5و 3 ,هسفن ردصملا 60
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 يواحطلا ةمالس نب دمحم نب دمحأ رثأ
 ةرجهلل 01 ةنض فوتملا

 يلع ديب ًاذخآ جرخف ّمخب ةرجشلا رضح كئإ#ل ّبنلا نأ ّيلع نع 5-١-

 :لاق .ىلب :اولاق ؟مكّبر لجو ّرع هللا ّنأ نودهشت متسلأ ساّنلا اهّيأ اي :لاقف

 هلوسرو لجو ّرع هللا ّنأو مكسفنأ نم مكب ىلوأ هلوسرو هللا نأ نودهشت متسلأ
 هالوم ًاّيلع ّنِإف :لاق وأ هالوم اذه ّنِإف هالوم تنك نمف :لاق .ىلب :اولاق ؟مكالوم

 هللا باتك :اولضت نل هب متذخأ نإ ام مكيف تكرت دق ينإ - قوزرم نبا كش -
 ."”يتيب لهأو مكيديأب هببس

 اهّيأ دعب اَمأ ... :لوقي هكئإذل هللا لوسر تعمس :لاق صاقو يبأ نب دعس -7- ه1

 مث اهعفرف ملء يلع ديب ذخأ مث هللا لوسر اي تقدص :اولاق مكيلو ينإف سانلا
 . ''”هاداع نم ىداعو هالاو نم هللا ىلاو نق ىدؤملاو ىبلو اذنه :لاق

 :لاقف اهعفرف مهلَِللَع ىلع ديب ( مياه هللا لوسر) ذخأ ... :لاق دعس نع -7-

 © ...هّيلو اذهف هّيلو تنك نم

 ناكم ىنم تنأ :كوبت ةوزغ ىف ّىلعل لاق وإ هللا لوسر نأ :دعس نع -5-48
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 4... كل ديرباَمَتِإ» ةيآلا هذه تلزن امل نسوا يبس رافع همت

 لهأ ءالؤه مهللا :لاقف : ًانيسحو ًانسحو ةمطافو ًاّيلع كوإ دل هللا لوسر اعد

 )١( ص 2” ج .راثآلا لكشم حرش 5705.
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 ؟َسووَوودِكعمَنَّْرَص يبنلا تيب لهأ مه نم

 (رسفملا هيقفلا ثّدحملا مامإلا) بقلي يذلاو يواحطلا دّمحم نب دمحأ

 ثحب «ةيآلا هذهب قلعتت يتلا كوكشلا عفرل ريهطتلا ةيآ نع تاياوّرلا لقني نأ دعب

 هللا باتك نم ةقيثوو ةحضاو ةّلدأب ءاجو ليِلَط تيبلا لهأل ةّينيعلا ةّيقادصملا يف

 يلع نينمؤملا ريمأو هللا لوسر) مه ةيآلا ةّيقادصم نأ تبثت تاياوّرلا كلذكو

 وهو .(تاولصلا لضفأ مهيلع نيسحلا مامإلاو نسحلا مامإلاو ءارهزلا ةمطافو

 ةملس مأ ىلإ هاذا هللا لوسر نم ناك امم راثآلا هذه يف انيور ام ٌلدف) بتكي

 نأو بابلا اذه يف ةّولتملا ةيآلا يف هب ديرأ نمم تناك اهنأ هب دري مل اهيف ركذ امم
 َ 7 00 كآناعانإ 1

 2 ةيسحلاو نسحلاو ةمطافو ّيلعو ءهكنإتل هللا لوسر مه اهيف نيدارملا

 ةملس مأ ىلإ كيال ّيبنلا ههجو يذلا باطخلا اذه نم حضتي .(مهاوس نم نود

 نسحلاو ءارهزلا ةمطافو ّىيلعو هكِيإَل هللا لوسر مه ريهطتلا ةيآ قادصم نأ

 راسفتسا دعب تاياوٌّرلا ضعب يف امك) فيضي كلذ دعب ءنيعمجأ كابل نيسحلاو

 ةباجإو ؟(ال مأ كتيب لهأ نم انأ له :اهلوقب مكي هللا لوسر نم ةملس مأ

 هذه نأل كلذو ةيآلا مهتلمش نيذّلا نم نوكتس اهنأ ينعت ال معنب كيال لوسرلا

 صوصخب يه يتلاو اهسفن يتيب لهأ ةملك تسيل يه ةملس مأ صوصخب ةملكلا

 اهلمشي ال ةملس مأو نيينعم يف ةملكلا تلمعتسا ثيح هدالوأو هتجوزو ماّنِلاع يلع

 تءاج تيبلا لهأب اهريغ وأ ةملس مأ هيل هللا لوسر ركذ .ريهطتلا ةيآ مكح

 ..كقإدل. هللا لوسرل عابتالاو لاثتمالا ببسبو (بيرقلا) ىنعمب

 براقأ نم الو شيرق نم نكي مل ًاضيأ ةلثاو نأ تاياوٌرلا ضعب يف ءاج امكو
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 نأ لامتحالا زوجي اذل ,.(يلهأ نم تنأ ) لوسرلا هفّرع هيل مركألا لوسّرلا

 تاياوّرلا ضعب يف ءاج امك ةملس مأل هلاق يذلا مالكلا نم مول هللا لوسر دصق

 تركذ يتلا ةياورلا ضراعت ةريثك تاياور دوجوب ملعلا عم «(يلهأ نم تنأ ينعي)

 يف ةملس مأ بلطل ّيبنلا ضفر ىلع لدت يتلاو (ريخ ىلإ تنأ) ةرابع تءاج ثيح

 اهلاثتماو هل اهعابتا ينعي يلهأ نم ِتنأ :ةرابعب اهبطاخ امْنِإو .تيبلا لهأ عم اهلومش
 .هرماوأل

 نم هجتنتسن يذلا نإ :ٌصخش لوقي نأ لمتحملا نمف ريهطتلا ةيآأ صوصخب امأ

 كلذو ريهطتلا ةيآب تادوصقملا ّنه هكيإَل لوسّرلا جاوزأ نأ ميركلا نآرقلا تايآ

 امأ .كزإَل لوسّرلا جاوزأل باطخ اهيف ريهطتلا ةيآ دعبو لبق يتلا تايآلا نأل

 ,كيإل لوسّرلا ءاسن وه تيبلا لهأ نم دوصقملا ناك اذإ هنأ يهف كلذ ىلع انتباجإ

 مالكلا ةيادب نأل كلذو ركذملا ىلإ ثنؤملا نم ةيآلا يف باطخلا ريغتي ال نأ بجيف

 نم مسقلا اذه لبق ىّتحو (...ّيبنلا ءاسن اي) ناك مقيِإْل لوسّررلا ءاسن ةبطاخم يف

 * اريهظت# ةملك دعبو ثيّنأتلا ةلاحب ناك مالكلا عيمج 4... ُهّقأ دبِرباَمَّسِإ9 ةيآلا

 ءزجلا اذه يف باطخلا نأ نيح يف ءًاضيأ ثنؤملا ةلاحب ناك باطخلا لك كلذك

 نم مسقلا اذه نهلمشي ال ءهكوإَل هللا لوسر ءاسن كلذل ؛ركذملا ةلاحب وه ةيآلا نم

 ىلاعتو هناحبس هللا لبق نم نودوصقملا مه مهءامسأ انركذ نيذّلا طقف امّنإو .ةيآلا

 .ريهطتلا ةيآ يف

 :لوقت يتلا تاياوّرلا نأشلا اذه يف انمالك ٌديؤت يتلا تاتابثإلاو ةلدألا نم ًاعبطو

 ىلع ًاحابص موي لك رمي ةيآلا هذه لوزن نم رهشأ ةعستلو كيإَل هللا لوسر ناك)

 ٌديِرباَمَّنِإ# ةوبنلا تيب لهأ اي مكيلع مالسلا :لوقيو هيلع ءارهزلا ةمطاف تيب باب
 وك

 مص

 .ةيآلا ىف نودوصقملا تيبلا لهأ مه نم تارابعلا
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 يناثلا دّلجملا راثآلا لكشم حرش باتك لمجو تارابع نم ًاصخلم اذه ناك)

 .(7؟ 5/8 ةحفصلا ىتحو 775 ةحفصلا نم

 شاع يفنحلا ينسلا بهذملا نم وه يذلاو ريبكلا ملاعلا اذه متظحال امكو

 اهيف شاع يتلا ةرتفلا نع تاونس ةدع هلصفتو «ةرجهلل عبارلاو ثلاثلا نرقلا يف

 ردصم ربتعيو ملسمو ةجام نبا ءيراخبلا ءيذمرتلا لاثمأ نورصاعملا ءاملعلا

 لصوت دانعلاو زّيحتلاو بّصعتلا نع هيلختب وهو ءَةْنّسلا لهأ ءاملع نم ريثكل ةقث

 لازأو ريهطتلا ةيآو تيبلا لهأ ةملك حلطصم صوصخب ةحضاولا ةقيقحلل

 ءالهجلا نم فوخلا نودبو ءرهاطلا سمشلا هجو نع ةموؤشملا لهجلا رئاتس

 .ٌقح هنأ هل حضّنا يذلا لك رهظأو نيب نيضرغملاو

 ةهجاوم يف ةردقو ةّوق نم هل املثم ةردقو ةّوق مهيدل سيل ءاملعلا نم ريثكلا نإ

 عارص يف اوقبو ةلاضلا مهدادجأو مهئابآ تاداقتعا عم مهلهجب اوشاع اذل قئاقحلا

 .عقاولاو ٌقحلا عم

 لمج ةدع ركذأ نأ ًاضيأ انه يل اوحمسا ةظحالملاب ريدجلا يواحطلا مالك عم

 :ريهطتلا ةيآو ءاسكلا ثيدحب قلعتت

 .هبراقأ نم مسق ىتحو هجاوزأ مه ءكيإخل ّيبنلا تيب لهأ نأ ضعبلا دقتعي

 ىلع ادهاشو ًادبيأت تاياوّرلا ضعب داقتعالا اذه مهيدل نيذّلا ضعبلا اذه لقنيو

 ْنكلو تيبلا لهأ ةملك ّصخت ال اهوركذ يتلا تاياوّرلا نأ نيح يف ؛.مهمالك

 ضعب يف ءاج امكو يلهأ ةملك نايحألا ضعب يف لمعتسا طقف ءكِيإَل لوسرلا
 ًاضيأ يواحطلا لقني امكو نييداعلا نيملسملا نم ًاضعب ىّتحو ةملس مأ «تاياوّرلا

 شيرق ةليبق نم نكي مل يذلاو ةلثاو لاثمأ) قيل ّىبنلا لهأ ناونعب مهفيرعت ّمت
 اوقلطأ اذه عم (ًالصأ برعلا نم نكي ْمل يذلاو ناملس لاثمأ نيرخآو ءالصأ

 يتلا تيبلا لهأ ةلمج نع فلتخت انه لهألا ةملك نأ نيح يف «ّيبنلا لهأ مهيلع

 .ميركلا نآرقلا يف تركذ



 نيذْلا تيبلا لهأ ّنكلو (ينيد نم ءيّنم) هنم دوصقملا وه لوألا ءلهألا
 لوسّرلا هب ماق ام كلذ ىلإ ةفاضإ «ةراهطلاو ةمصعلاب ميركلا نآرقلا مهل دهش

 ايفا اذه رسب ةييح يياسلا 1| ذات انمتكلا فحت : مهعمج نيح هكيإل مظعألا

 ةقبلا نوكي نأ لامعا اذه هفضل رس رلا ني تيح نأشلا اذه ىلع امهم ذليل

 نآرقلا يف ريهطتلا ةيآ مهب تلزن نيذلا مه يتيب لهأ ّنكل يلهأ نم سانلا نم

 دنّسلا ثيح نم عطاق ليلد انيدل نحن ىرخأ ةيحان نمو «ةيحان نم اذه .ميركلا

 ليلدلا اذه نّيبنس هللا ءاش نإو هتيب لهأ نمض نم كيل ىبنلا ءاسن رابتعا مدع ديؤي

 .عطاقلا

 :ةيآلا ىنعم نأ ىهو ةطقن دنع ًاليلق ثّيرتلا بجي زيزعلا ئراقلا اهّيأ ةيادبلا ىف

 قلطأو نيرّهطم صاخشألا نم ةعومجم لعجي نأ ىلاعتو هناحبس هللا ةدارإ وه
 .شحاوفلاو لئاذرلا عيمج نم مهمصعو كيل ّيبنلا تيب لهأ مهيلع 1 5 ع٠ هلآو دل 1 3

 دعبأ هّنِإ :هباتك يف لاق ىلاعتو هناحبس هللاو .«سجر) ةملك تءاج ةيآلا يف

 ىنعت (َسخرلا) فيرعتلا لا ةفاضإب سجر ةملك .تيبلا لهأ نع لئاذرلاو ثئابخلا

 يأ ىنعم يطعت ةملكلل ةفاضملا ماللاو فلألا هذهو ءشحاوفلاو لئاذرلا عيمج

 نم عون يأب نيثولم ريغ مهو تيبلا لها نع دعبأ للزلاو اطخلاو ةليذرلا نم عون
 .شحاوفلا

 ريسفتلا باب يف ةْئّسلا لهأل نيزّيمملا ءاملعلا نم وه :يناهفصألا بغارلا

 ءىشلا ىنعي سجّرلا "”(رذقلا ءىشلا وه) زِجّرلا ةملك ىنعم ىف بتك «ةيبرعلا ةغللاو

 نأل كلذو طق نوبنذي الو نوئطخي ال تيبلا لهأ نأ ةيآلا ريسفت حبصي اذل .ثؤلملا

 مهركذ نيذّلا تيبلا لهأ نأ جتنتسن اذل ءبونذلا يه اهربكأ لب لئاذرلا نم ةدحاو

 جاوزأ نإ :صخش لاق اذإ نيح يف .ًاتاتب نوئطخي الو نوبنذي ال نآرقلا يف هللا

 )١( ص «نآرقلا ظافلأ تادرفم ”557.
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 نكمي ال ريبك ضقانت يف عقيسف نآرقلا يف اوركذ نيا هتيب لهأ مه مقل لوسّرلا

 ءاسن ركذ ريهطتلا ةيآ ركذب ىهتنت ىتلا تايآلا ةيادب ىف ىلاعتو هناحبس هللا

 نوّيداع سان مهْنَأِب ّيبنلا ءاسن فّرع هللا نأ رظنلل تفلملاو ؛مهبطاخو كيال ّيبنلا

 ءاسن نأ له :لوقأ نأ انه ديرأ ال انأو .ًانلع نوصعيو نوبنذيو نوئطخي ام ًاريثكو

 ميركلا نآرقلا نأ يهو انه ةطقن ىلإ ريشأ نكلو ؟ال مأ لعفلا كلذ نبكترا لوسّرلا

 رهاظلا ةشحافلا نم َنهئَربي مل ىتحو بونذلاو يصاعملا نبكتريال نأ نهرمأ
 هم و هم د ص رص حصار 5 5 71

 ٍةَكنَيُم وكام نسم ِنأَي نم ىلا ءاسنيب# :ر زيزعلا هباتك يف لوقي ثيح ءاهحبق

 للا ها ني أ آم هكا لع كل اكو نان نادعلا اهل تمنع

 نم نيلثم اهيلع لزنيس هللا نإف حبقلا ةرهاظ ةيصعم يف هللا يصعت ّنكنم ةدحاو يأ

 مِلاعلا سيلو نهتويب يف يحولا لوزنل كلذو حبقأ ّنهنم بنذلا نأل «ٌنهريغ باذع

 .ريسيو لهس هللا ىلع كلذ نإو هريغك

 نإ كَنلأَنَيَوَمْلَع نكس يلا آني ّيبنلا ءاسن اي :لوقي ىرخأ ةيآ يفو

 ىلع ٌنهتلزنم عفرتو نيقّثا نإ ء ءاسنلا رئاسب ّنهتاواسم انه ةيآلا يفنت ">4 َنيقَت

 .ةيهلإلا فيلاكتلا لاثتما ىف ةغلابملا نهيلع بجيف «ٌنهريغك نسل ّنهنأو ّنهريغ

 رد ذأ سه 7 8 5 5 5 9 7 : 8
 نبكترا تكل يبنلا ءاسن نم ناتنثا ميرحتلا ةروس ةكرابملا ةروّسلا يف ىّتحو

 امدنع "74 ٌريهظ.. .يجورَأ ضعب لإ تلامس ذِإو# ٌنهلعف ىلع هللا ّنهخبوو ةيصعم

 هب تربخأ اًملف هنامتكب اهاصوأو هئاسن ىدحإ ىلإ هرارسأ ضعب فول ئبنلا ىضفأ

 دقف هللا ىلإ اتبات ْنِإف ءكلذب َّيبنلا هللا ملعأ ءاهاصوأ امل ًافالخ ٌرسلا تشفأو اهريغ

 هناحبس هلل نإف هئاذيإ ىلع اتنواعت اذإ نكلو ةبوّتلا امهيلع بجوتسي ام امهنم قّقحت

00 

 6 :ةيآلا ؛بازحألا ةروس 6

 .7؟ :ةيآلا ءبازحألا ةروس )١(

 رح



 هرصني كلذكو هقلخ نم ةطساو ريغ نم هرمأ ىلوتيو هرصني هب ةّصاخ ةيانع ىلاعتو
 .ةّصاخلاو ةّماعلا هاور امك ( ِمالّتللع يلع مهريمأ وهو) نينمؤملا حلاصو ليئاربج

 رنا نا يي ا ا سيلا مه
 ىلع امهفّرعو ميرحتلا ةروس يف نآرقلا امهيلإ راشأ نيتللا نيتأرملا نيتاه ءامسأ

 ركذيو فّرعي ىلاعتو هناحبس هللا نأ نكمملا نم لهف .'”ةصفحو ةشئاع) امهنأ

 لقادرلا وس سونقا ىأ نم 3ومويضعمو نور وظف نئاننأ وهلا ناغ ةعومجم:ةارقلا ف
 نأ وأ ءشحاوفلا مهباكتراب نوبنذم مهّنَأ ىلع مهفّرعي ىرخأ ةيآ يفو شحاوفلاو

 نآرقلا يف ًاضقانت كلذ ربتعي الأ ؟يصاعملاو بونذلا باكترال دادعتسالا مهدنع

 ةنّيعم ةعامجل مهتقالعو مهتبحم لجأل مه نيذلا صاخشألا رثكأ امف ؟ميركلا

 نع ًاضوع «هتايآ يف ضقانت ىلع يوتحي باتك وه نآرقلا نأب اورهظُي نأل نوٌدعتسم

 .ةدسافلا مهراكفأو مهدئاقع اوكرتي نأ

 الف ةعيّشلاو ةْنّسلا يبهذمل ةحيحصلا تاياوّرلا قفو ةيآلا انرّسف اذإ نيح يف

 صوصخب ةيآلا هذه تناك اذإ :فيضأو يشيدح لمكأ .مالكلا يف ًاضقانت هجاون

 امدنع اذاملف تاموصعمو تارّهطم ةيآلا هذه بسح َنهنأو مكِيِإَل لوسرلا جاوزأ

 ملو ةشئاع هتجوز هللا لوسر افج ؛:ةشئاع نع تعيشأ يتلا ةمهتلا ربخ عاذو رشتتا

 لب ءاهنع تعيشأ يتلا ةمهّتلا نم اهتحاس ئربيو ريهطتلا ةيآ ىلإ دنتسي ملو ءاهمّلكي
 نإ :لوقن نأ يرورضلا نم .كفإلا ةيآ تلزنف .نأشلا اذه يف هللا نم ًارمأ ًارظتنم يقب

 يف َنِهّنَأ ىّتحو ّنهنأشب ةلزان ريهطتلا ةيآ نربتعي ال هكتإل ّيبنلا ءاسن ةّيقبو هشئاع

 رداصم يف ءاج ام بسحو اذه نم رثكألاو «نهئاطخأب نفرتعي نك نايحألا نم ريثك
 َنهجاوز ميرحت دوجو عم ايندلا نع هليحر دعب لوسّرلا ءاسن ىدحإ نأ ةّْنّسلا لهأ

 نينمؤملا ريمأ اي :تلقف ... :لوقي سابع نبا نع 4٠١: ص 551١5,. ثيدح :«4؛ باب .ءيراخبلا )١(

 ةشئاع :لاق ىّتح ىمالك تممتأ امف :سابع نبا لاق ؟اترهاظت ناتللا ناتأرملا نم (رمع)

 .هصفحو



 عم يمالسإلا نيدلا نع تدترا اهنأ ىتحو ءرخآب تجوزت اهنأ ىرن «نيرخآلا نم

 ."هموق دارفأ عيمج

 تارّهطم ّنك ءكيإذل لوسّرلا جاوزأ عيمج نأ ءاعدالا نكمي فيكف

 ؟تاموصعمو

 كلذكو تاياوّرلا دييأتو ةداهشب مه نيذلا ةديحولا ةئفلا زيزعلا ئراقلا اهَيأ

 طبسلا يلع نب نسحلا مامإلا ؛ءارهزلا ةمطاف ىلع نينمؤملا ريمأ .هللا لوسر مهو)

 .(همالسو هللا تاولص مهيلع ءالبرك ةعقاو ديهش يلع نب نيسحلا مامإلا «ربكألا

 سا م2 20 للا 00 رام طم وع > >ٍه- و

 ."74 َنيِعَمْبَأ كس َدَهْل ِءاَس ولم ةَعلبلا ُهَعَهْلْل هيه ٌلق»

 صرح



 يلصوملا ىلعي يبأ دنسم

 ةرجهلل 7١1 ةنس ىفوتملا

 وهو ّىلع نم انأو ينم ّيلع ؟ّىلع نم نوديرت ام :ككِقِإل ّيبنلا لاق ...- 0١-١
 .'""يدعب نمؤم لك يلو

 :ساّنلا دشاني ةبحّرلا يف ًاّيلع تدهش :لاق ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع -7-

 هالوم تنك نم مخ ريدغ موي يف لوقي هِئإِل هللا لوسر عمس نم هللا دشنأ

 رظنأ ينأك ايردب رشع انثا ماقف :نمحرلا دبع لاق ؟دهشف ماق امل هالوم ٌيلعف

 موي لوقي كَل هللا لوسر انعمس انأ دهشن :اولاقف ليوارس هيلع مهدحأ ىلإ

 ىلب :انلق ؟مهتاهمأ ي يجاوزأو مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ تسلأ : :مخ ريدغ

 نم ٍداعو هالاو نم لاو مهللا هالوم ْيلعف هالوم تنك نسف :لاق .هللا لوسر اي

 . "”هاداع

 ةلزنمب ينم نوكت نأ ىضرت امأ :ّيلعل مق هللا لوسر لاق دعس نع -78-
 ؟("”ىسوم نم نوراه

 : ِء؟ عا ع لك د 5 1

 .557 ص ١« ج ؛ىلعي يبأ دنسم )١(
 .655 ص ١. ج 2ةسفن ردصملا 6
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 لهأ ىترتعو ضرألاو ءامّسلا نيب دودمم لبح هللا باتك :نيلقثلا مكيف كرات

 اورظناف ضوحلا ىلع ادري ىتح اقرتفي نل امهنأ ينربخأ ريبخلا فيطللا نإو ينيب
 .'''امهيف ينن ةلخت امب

 )١( ص .” ج ءىلعي يبأ دنسم 558.



 ةينامثلا ديناسملا دئاوزب ةيلاعلا لاطملا

 ينالقسعلا رجح نيارثأ

 ةرجهلل 807 ةنس ىفوتملا

 نم نوراه ةلزنمب ىّنم نوكت نأ ىضرت امأ :ٌتيلعل لاق هيل ئبنلا نع -١-ه
 ؟'''يدعب ّبنال هنأ الإ ىس وم

 تن هللا لوسر انيلع جرخ ذإ مخ ريدغب ةفحجلاب انك :لاق رباج نع -1-7
 ."”هالوم ّىلعف هالوم تنك نم :لاقف ّىلع ديب ذخأف

 لاقف ةبابصو ةزبخب ٌيوشم ٌلجح هزل هللا لوسرل ّيدهأ :لاق سنأ 8-0
 تلاقف ماعطلا اذه نم يعم لكأي كيلإ كقلخ ّبحأب ينتئا مهللا هيد هللا لوسر

 مهللا :تلقف :سنأ لاق .يبأ هلعجا مهللا :ةصفح تلاقو يبأ هلعجا مهللا :ةشئاع

 نإ تلقف ّىلع اذإف تجرخف بابلاب ةكرح تعمسف :لاق .ةدابع نب دعس هلعجا

 اذإف تجرخف بابلاب ةكرح تعمس مث .فرصناف ةجاح ىلع كتل هللا لوسر
 اذإف تجرخف ؟اذه نم رظنا :لاقف هتوص كيل هللا لوسر عمسف كلذك َىلع

 ."”ٍلاو مهللا لاو مهللا :لاقف هتربخأف مكِِإل هللا لوسر تئجف يلع وه

 لهأ لثم نإ :لوقي وإذ هللا لوسر تعمس :لاق ىرافغلا رذ ىبأ نع را را

 ٠. ص . كا ,ةسفن ردصملا 6

 ١1١. صب ج ؛ةهسفن ردصملا 6

 ار



 لثم ّنإو ءقرغ اهنع فلخت نمو اجن اهيف بكر نم حون ةنيفس لثم مكيف يتيب

 ."”ةطح باب لثم مكيف يتيب لهأ
 سا

 :لمات

 بابلا اذه لثمو «ناوضرلاو رافغتسالل مهل حتف ليئارسإ ينبل ًاباب ناك ةّطح باب

 ..الّملع تيبلا لهأ مهو ةاجنلاو ةرفغملل ةيمالسإلا ةّمألل لعج

 )١( ص .6 ج .ةيلاعلا بلاطملا ١5.



 دئاوفلا عبنمو دئاورلا عمجم

 يمثيهلا ركب يبأ نب يلع رثأ
 ةرجهلل 601 ةنس ىفوتملا

 وهو لئاس ملّثلاع بلاط ىب أ نب يلع ىلع فقو :لاق رساي نب رامع نع 4-١-

 كلذب هملعأف ها هلل لوسر ىنآف لئاسلا هاطعأف همتاخ عزنف عوطت يف عكاد

 اوما ىدْلاَو كاوشَرَو هَل كيلو اَبَنِإ# :ةبآلا هذه مكاقاخل هللا لوسر ىلع تلزنف

 مث هاذ هللا لوسر اهأرقف 4 َنوُعْكَر مهو َْوَكَرلا َنونؤُيو ةؤَلَصلا نوُميقب دل
 ."''هاداع نم ٍداعو هالاو نم ٍلاو مهللا هالوم ْىلعف هالوم تنك نم :لاق

 اهتحت ام مقف تارجشلاب مكفإدل هللا لوسر رمأ :لاق مقرأ نب ديز نسمع -7-

 ٍذئموي هب انربخأ دق الإ ةعاسلا موي ىلإ نوكي ءيش نم ام هللاوف انبطخ مث شرو

 نم انب ىلوأ هلوسرو هللا :انلق ؟مكسفنأ نم مكب ىلوأ نم سانلا اهَيأ اي :لاق مث

 :لاق مث اهطسبف هديب ذخأ مث ًاّيلع ينعي هالوم اذهف هالوم تنك نمف :لاق .انسفنأ

 ."”هاداع نم داعو هالاو نم لاو مهللا

 س

 :لمات

 .ةفلتخم ديناسأو انتم نيعبرأ نم رثكأب ةياورلا هذه ركذي باتكلا اذه يف يمئيهلا

 )١( ص .ال ج .دئاوزلا عمجم ١7.

 ص .9 ج ؛هسفن ردصملا (؟) ٠١50.



 ققدو ثحب .لاجرلا ملع يف هدنع يذلا سّسحتلا ببسبو ثيداحألا هذه رثكأ ىفو

 .ةقثو حيحص مهرثكأ نأ نيبو ثيدحلا ةاور يف

 ال هّنأ الإ ىسوم نم نوراه ةلزنمب ىّْنم تنأ :ّىلعل وإن هللا لوسر لاق ١"-
10( 

 .  يدعب يبن
 سس ع

 :لمات

 هققحت دعب افلتخم ًادنسو انتم نيرشع نم رثكأب ًاضيأ ةياورلا هذه لقن يمشيهلا

 .اهل هدييأتو اهنم

 :لاق * َييرفألا َكَيَريِشَع َرِذَنأَو» ةيآلا هذه تلزن اّمل لاق ّىلع نع - 4-5

 :لاق اوبرشو اولكأف ًالجر نوثالث هل عمتجاف هتيب لهأ نم إذ هللا لوسر عمج

 يف يتفيلخ نوكيو ةنجلا يف نوكيو يديعاومو ينيد ينع نمضي نم :مهل لاقف
 ؟اذهب موقي نم ارحب تنك تنأ هللا لوسر اي :كيرش هّمسي ْمل لجر لاقف ؟ىلهأ

 ."”انأ :ّيلع لاقف هتيب لهأ ىلع كلذ ضرعف رخآل لاق مث لاق

 :لمأت

 اذهل تمدقت دقو دّيج هدانسإو دمحأ هاور) بتكي ةياورلا هذه هركذ دعب يمئيهلا

 ةياورلا هذه لقني لبنح نب دمحأ «(ماعطلل هتايآ يف ةوبنلا تامالع يف قرط ثيدحلا

 ةوبنلا تامالع باب يف ىرخأ ديناسأ ةياورلا هذهل تركذ انأو ديجو حيحص اهدنسو

 ..كنإ مركألا لوسرلل

 ؟كّيصو نمف ًاَّيصو يبن لكل نإ هللا لوسر اي :تلق :لاق ناملس نع - ه0

 كيبل :تلق هيلإ تعرسأف .ناملس اي :لاقف ينآر دعب ناك املف ينع تكسف

 ادق نص: جيفكاوزلا همها (1)
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 ناك هنأل :تلق ؟َمِل :لاق .نون نب عشوي معن :لاق ؟ىسوم ّيصو نم ملعت :لاق

 يتدع زجنيو يدعب كرتأ نم ريخو يّرس عضومو يّبصو ْنإف لاق .ٍذئموي مهملعأ
 .''"'بلاط يبأ نب ّىلع ينيد يضقيو

 ةليل ءايشأ ةثالث يلع ىف ّىلإ ىحوأ ىلاعت هللا ّنِإ :مهلوإدل هللا لوسر لاق -5- 5

 "”نيلجحملا رغلا دئاقو نيقتملا مامإو نينمؤملا ديس هنأ ب قوما

 لبح لجو رع هللا باتك نيلقثلا مكيف كرات ينِإ :هوإل هللا لوسر لاق 0-١
 يتيب لهأ يترتعو ضرألا ىلإ ءامّسلا نيب ام وأ ضرألاو ءامّسلا نيب ام دودمم

 "”ضوحلا ىلع ادري ىّبح اقرتفي نل امهْنإو
 س ع

 :لمات

 دنحا دنع ةةانسسا وهةمحأ ةاور) :لوقيو ةياورلا هذه ىف ققحو ثحب ىمثيهلا

 .(لاعو ديج اهدنسو ةياورلا هذه لقني لبنح نبا

 ةّجح نم ميدل هللا لوسر ردص امل :لاق يرافغلا ديسأ نب ةفيذح نع -/-5

 :لاق مث ...ّنهتحت اولزني نأ ءاحطبلاب تاقرفتم تاّرمس نع هباحصأ ىهن عادولا

 نمف مهسفنأ نم مهب ىلوأ انأو نينمؤملا ىلوم انأو يالوم هللا نإ سانلا هنأ اي

 (9...ًاًيلع ينعي هالوم اذهف هالوم تنك

 نمو اجن اهبكر نم حون ةنيفس لثم يتيب لهأ لّثم :ءكِيإَل هللا لوسر لاق - كن

 ."قرغ اهنع فّلخت
 )١( ص .5 ج .دئاوزلا عمجم ١١5.
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 ص .5 ج .هسفن ردصملا (؟) ١77.

 ):( ص .9 ج .هسفن ردصملا ١15.

 ) )5ص .1 ج ,.هسفن ردصملا 18 ١.
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 84-١٠١ يسوع ىف >1 هذه تل را ال1 وسر لاق لاو كيفي حا نع ٠ كآيلع | ن / ه١ 6 0 -_ ل7 : .٠

 يفو ّيف 4 اريهظت ٌفرَهطبو تينا لهأ سحيرلا مكحنع بهذي هلل ديري اَمّسِإل
 ١ .""نيسحو نسحو ةمطافو ٌىلع

 ضر



 راثآلاو ثيداحألا ىف فنصملا

 ةبيش يبأ نب دمحم نب هللا دبع رثأ
 ةرحجهلل 50 ةنس ىفوتملا

 ."0هّيلو ّىلعف هّيلو تنك نم :ءيإدل هللا لوسر لاق ١1-0١-

 انيلع جرخ ذإ مخ ريدغب ةفحجلاب انك :لاق هللا دبع نب رباج نع -75-

 ."”هالوم ّىلعف هالوم تنك نم :لاقف ّىلع ديب ذخأف ايدل هللا لوسر

 نم نوراه ةلزنمب ينم نوكت نأ ىضرت امأ :ّيلعل لاق مِِإل ىبنلا نع "8
 ؟""ىسوم

 ءاجف دوسأ رعش نم طرم هيلعو ةادغ ءككِإ ل ّئبنلا جرخ :ةشئاع تلاق - 4 14

 مث اهلخدأف ةمطاف تءاج مث هعم هلخدأف نيسحلا ءاج مث هعم هلخدأف نسحلا

 ِتْيَبْلا لهأ سحرا مكحنء َبِهْذيل هلأ دبِرْبامَسِإ# :لاق مث هلخدأف ّىلع ءاج
 6 رم لص ير طيو 1 1 ّ رع 0 لس طر تول

 مخ ريدغب انلزنف :لاق رفس يف تدل هللا لوسر عم انك :لاق ءاّربلا نع -ه

 رهظلا ىلصف ةرجش تحت .كيإل هللا لوسرل حسكو ةعماج ةالّصلا :يدونف :لاق

 ضخ



 .ىلب :اولاق ؟مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ ينأ نوملعت متسلأ :لاقف يلع ديب ذخأف

 ديب ذخأف :لاق .ىلب :اولاق ؟هسفن نم نمؤم لكب ىلوأ ينأ نوملعت متسلأ :لاق

 هاداع نم ٍداعو هالاو نم لاو مهللا هالوم ّيلعف هالوم تنك نم مهللا :لاقف يلع

 تيسمأو تحبصأ بلاط يبأ نب اي كل ًائينه :لاقف كلذ دعب رمع هيقلف :لاق

 ."'ةنمؤمو نمؤم لك ىلوم

 ام ؟ ىلع نم نوديرت ام ؟ّىلع نم نوديرت ام :مكيإ هللا لوسر لاق .,.-"”-”خك

 ."”يدعب نمؤم لك ّيلو ّيلعو ّىلع نم انأو ينم ّىلع ؟ّىلع نم نوديرت

 )١( ص ءال ج ءفذصملا ١7 5.

  69ص ءال ج .هسفن ردصملا ١٠ 6.



 حيباصملا ةاكشم

 يزيربتلا بيط هللا دبع نب دمحم رثأ
 ةرجهلل 0٠١ ةنس ىفوتملا

 ال هنأ الإ ىسوم نم نوراه ةلزنمب ينم تنأ :ّىلعل ِيإل هللا لوسر لاق - 17-١
 .""يدعب يبن

 هنم انأو ىّنم ًاّيلع نإ :لاق كون تيبنلا نإ : مااشلاع نيصح نب نارمع نع -7-

 .""'نمؤم لك يلو وهو

 ٌبحأب ينتئا مهللا :لاقف ريط ,كيإذل ئيبنلا دنع ناك :لاق ِملّئِلاَع سنأ نع "8-8

 ."”هعم لكأف ّىلع ءاجف رّيطلا اذه ىعم لكأي كيلإ كقلخ

 ,كنإ4ل هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر مقرأ نب ديزو بزاع نبب ءارب نع -4-8

 نم نينمؤملاب ىلوأ يْنأ نوملعت متسلأ :لاقف يلع ديب ذخأ مخ ريدغب لزن امل
 :اولاق ؟هسفن نم نمؤم لكب ىلوأ ينأ نوملعت متسلأ :لاق .ىلب :اولاق ؟مهسفنأ

 هاداع نم ٍداعو هالاو نم ِلاو مهللا ؛هالوم ٌيلعف هالوم تنك نم مهللا :لاق .ىلب

 لك ىلوم تيسمأو تحبصأ بلاط يبأ نب اي ًائينه :هل لاقف كلذب رمع هيقلف
 ."!ةنمؤمو نمؤم

 ١( ثيدح ." ج ,/ باب .بقانملا باتك ءحيباصملا ةاكشم  ,35١81ص 5500.

 .505 ص 35١95٠. ثيدح .؟ ج 8 باب .هسفن ردصملا (؟

( 
( 
 ١50. 1 ص 1٠١55 ثيدح 5 ج ,8 باب ,.هسفن ردصملا (

 71١. ص 1١٠١5 ثيدح :,4 باب ." ج .هسفن ردصملا ل

 فرضت



 رعش نم لحرم طرم هيلعو ةادغ كيل ّيبنلا جرخ :تلاق ةشئ ةشئاع نع - 60-54١

 ا دو دعو ع او راو اوربا
 سحرلا مكحنء بهذي هلأ ديرب امنإ و نيت ا م و 22 و

 2004 لطي دو تيل له

 الأ دعب اَمأ : (ركوإهل هللا لوسر) لاق مث ... :لاق ْماَتِلاَع مقرأ نب ديز نع -5-5

 مكيف كرات انأو بيجأف يّبر لوسر ينيتأي نأ كشوي رشب انأ امنِإ سانلا اهيأ اي
 هب اوكسمتساو هللا باتكب اوذخف رونلاو ىدهلا هيف هللا باتك امهّلوأ .نيلقثلا

 .يتيب لهأ يف هللا مكرّكذأ يتيب لهأو :لاق مث هيف بغرو هللا باتك ىلع ثحف

 "”يتيب لهأ يف هللا مكر ّكذأ

 لوقي ميال ئبنلا تعمس :ةبعكلا بابب ذخآ وهو لاق ِمالَتلاَع رذ يبأ نع --9

 اهنع فلخت نمو اجن اهبكر نم حون ةنيفس لثم مكيف يتيب لهأ لّثم نإ الأ
 .””كله

 ١. 18 ص ل151 ثيدح 0 باب ءك ج «بقانملا باتك ,حيباصملا ةاكشم 6
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 يناربطلا دمحأ نب ناميلس ظفاحلا رثأ

 ةرجملل 7+ ةدنييىفوقملا

 :لاقف هيدي نيب عضؤوف رئاط كقإدل هللا لوسرل ّيدهأ :لاق ماسلا سنأ نع - 5-١

 قدف الياء بلاط يبأ نب يلع ءاجف يعم لكأي كيلإ كقلخ ّبحأب ينتثا مهللا
 لك رارم ثالث عجرف ةجاح ىلع يبنلا :تلقف .ّيلع انأ :لاقف ؟اذ :تلقف بابلا

 دق :لاق ؟كسبح ام :ءوإأل ئبنلا لاقف هلجرب بابلا برضف :لاق ءىجي كلذ
 : كوإخل تيبنلا لاقف ,ةجاح ىلع ءييإدل ئبنلا :لوقي كلذ ّلك تاّرم ثالث تئج
 . ."7يموق نم لجر نوكي نأ تدرأ تنك :تلق ؟كلذ ىلع كلمح ام

 ."”ىسوم نم نوراه ةلزنمب ينم تنأ :ِهلّئلاع ّيلعل لاق مكِيإ ل ّيبنلا نإ -"-6

 2 ر رس 0 فاح متع بهذي هللا دبِرباَمَتِإ# ةيآلا هذه تلزن :لاق ديعس ىبأ نع 7-5
 . هاش هلآوانا| د١ 1 31 »لس السر كول هوم 22-2 موسم

 نسحلاو ةمطافو ّيلعو ءئإ#ل هللا لوسر يف * اريهطت يري طبو تيب لهأ س حبلا
 ." مهنع هّللا يضر نيسحلاو

 هتقان ىلع وهو ةفرع موي هتّجح يف ءكلزإل هللا لوسر تيأر :لاق رباج نع - 4-10
 هب متذخأ نإ ام مكيف تكرت دق سانلا اهّيأ :لوقي وهو هتعمسف بطخف ءاوصقلا

 ."يتيب لهأ يترتعو هللا باتك اولضت نل

 )١( ج .ريبكلا مجعملا ١. ص .ال”١ ثيدح 5 70.

 ج .هسفن ردصملا (؟) ١. ص 77/8 ثيدح ١57.

 ص ء75717/7 ثيدح ,” ج .هسفن ردصملا (؟) ١ 0.

 ص 753/8 ثيدح .” ج .هسفن ردصملا (:غ) 17.
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 ."0هالوم ّىلعف هالوم تنك نم :لاق ئِيِإ دل ئبنلا نع - 0-4

 انأو نينمؤملا ىلوم انأو يالوم هللا ّنِإ سانلا اهيأ ... :هتكتإخل ّيبنلا نع -1-8
 نم لاو مهللا - ًاّيلع ينعي - هالوم اذهف هالوم تنك نمف مهسفنأ نم مهب ىلوأ

 ."”هاداع نم داعو هالاو

 نس

 :لمأت

 ريدغلا ثيدح ةفلتخملا هبتك تادلجم يف لقن ءانأ هتيصحأ ام بسحو يناربطلا

 :ةفاتشيم نوتمو كيناتسأبوأ ةم:يرتكعو انآللث

 سا .ءاس « يطلءانإ 5 5 ٠
 ."'هيلو ّيلعف هّيلو تنك نم :لاق مثقل ئبنلا نأ مقرأ نب ديز نع --

 ا ص ٠615" ثيدح 2ك ج .هسفن ردصملا 69

 ١١ ١. ص .5351/8 ثيدح .6 ج ,.هسفن ردصملا 69



 نيحيحصلا ىلع كردتسملا

 يروباشينلا مكاحلا هللا دبع نب دمحم رثأ
 ةرجهلل +00 ةنس ىفوتملا

 ةّجح نم ,كقإَدل هللا لوسر عجر امل :لاق ِمالَتِلاع مقرأ نب ديز نع ١-١-

 ؛تبجأف تيعُد دق ينأك :لاقف نمّمقف تاحودب رمأ مخ ريدغ لزنو عادولا

 اورظناف يترتعو هللا باتك رخآلا نم ربكأ امهدحأ نيلقثلا مكيف تكرت دق ينإ

 هللا ّنِإ :لاق مث ضوحلا يلع ادري ىتح اقرتفي نل امهنإف امهيف يننوفلخت فيك
 تنك نم :لاقف ِمالَثلاَع ىلع ديب ذخأ مث نمؤم لك ىلوم انأو يالوم لجو ّرع
 ."'هاداع نم ٍداعو هالاو نم لاو مهللا ِهّيلو اذهف هالوم

 ىلوو هنم انأو ىنم ًاّيلع نإ ؟ّىلع نم نوديرت ام ول هللا لوسر لاق ...-5-5

 ."'نمؤم لك

 مّدقف تييإدل هللا لوسر مدخأ تنك :لاق مالنا كلام نب سنأ نع -#-
 يعم لكأي كيلإ كقلخ ّبحأب ينتئا مهللا :لاقف ّيوشم خرف هل هللا لوسرل
 :تلقف مالّثِللع ىلع ءاجف .راصنألا نم الجر هلعجا مهللا :تلقف :لاق .رّيطلا اذه

 ةجاح ىلع ءيإدل هللا لوسر نإ :تلقف 2 ءاج مث ةجاح ىلع تيل هللا لوسر نإ

 كسبح ام مقِإل هللا لوسر لاقف لخدف حنفا :ككِيإل هللا لوسر لاقف ءاج مث

 :لاقف ,ةجاح ىلع كنأ معزي سنأ يندري تاّرك ثالث رخآ اذه نإ :لاقف ؟ينع

 ٠69 ص ," ج ءكردتسملا )1

 75١ ١. ص ,ك ج 2هسفن ردصملا 6

 ضرضي



 نوكي نأ تببحأف كءاعد تعمس هللا لوسر اي :تلقف .,تعنص ام ىلع كلمح ام

 .'"...يموق نم ًالجر

 مكحنع َبِهْذيل هللا ديِرباَمَتِإ# تلزن ينيب يف :تلاق ةملس مأ نع -4-4
 نسحلاو ةمطافو ّىلع ىلإ كين هللا لوسر لسرأف :تلاق * ِتيَبْلاَلهأ سجَل
 ."'يتيب نلهأ ءالؤه :لاقف نيسحلاو

 ."””ضوحلا يلع ادري ىتح اقرتفي نل امهنإو

 )1١(١ ص .” ج .كردتسمل ١١١.

 )١( ص .” ج .هسفن ردصملا ١57.

  (0غ8 ص 1 شح 2هسفن ردصملا ١.

 ضر



 نكسلاو ديناسملا عماج

 ريثك نب رمع نب ليعامسإ رثأ
 ةرحهلل 07 ةنس ىفوتملا

 ّيبن ال هنأ ريغ ىسوم نم نوراه ةلزنمب ينم تنأ :كإل هللا لوسر لاق 4-١-

 .'17ىدعب

3 

 مالسلا :اولاقف ةبحّرلاب يلع ىلإ طهر ءاج :لاق ثراحلا نب حاير نع -7-

 انعمس :اولاق ؟برع موق متنأو مكالوم نوكأ فيك :لاق ءانالوم اي كيلع

 :حاير لاق .هالوم اذه َّنِإف هالوم تنك نم :لوقي ريدغ موي ءكِيإدل هللا لوسر

 بويأ وبأ مهيف راصنألا نم رفن :اولاق ؟ءالؤه نم :تلأسف مهتعبت اوضم اًملف

 ."”يراصنألا

 :مخ ريدغ موي ّيلعل كيل هللا لوسر لاق :لاق يراصنألا ةمادق يبأ نع --

 ."'هالوم ٌىلعف هالوم تنك نم

 ةمطافو يلع ىلع هعضوف هبوث كيإكل هللا لوسر ذخأ ... :سابع نبا لاق - 4-48 5 ٠ م ها اه 3 هلآ 0 1 4 6.5 .٠

 5 عطيو تيبلا لهأس حرلا مكحنع بهذيل هللا ديرب امّنإ# :لاقف نيسحو نسحو

 5 7 ِء : 0 9 هلافالاأ 1 5 0

 ةلزنمب ىنم نوكت نأ ىضرت اما :(ّىلعل) كول هللا لوسر لاقو * اريهظت

 .5/7 ص ,١٠ا/5 ثيدح ١1,. ج ءديناسملا عماج )١(

 .501/ ص ٠١8571, ثيدح ١7, ج .هسفن ردصملا (؟)

 .5 "١ ص 5٠ ١٠١, ثيدح ١5,. ج .هسفن ردصملا (؟)

 ضرخ



 ىتفيلخ تنأو الإ بهذأ نإ ىغبني ال هّنِإ ؟ىبنب تسل كنأ الإ ىسوم نم نوراه

 ."”تلع هالوم ّنإف هالوم تنك نم :لاقو يدعب نمؤم لك يف يّبلو تنأ :هل لاقو

 عمس ًالجر هللا دشنأ :لاقف ساّلا يلع دهشتسا :لاق مقرأ نب ديز نع 4٠-0- 7 / ع سا ع ء
 ٍداعو هالاو نم لاو مهللا هالوم ّيلعف هالوم تنك نم مهللا :لوقي كتإنل ّيبنلا
 ."”ودهشف الجر رشع ةتس ماقف :لاق هاداع نم

 نم نوديرت ام :ءقوإفل هللا لوسر لاق 0 :لاق نيصح نبنارمع نع ١-5-

 ."”يدعب نمؤم لك َيلو وهو هنم انأو ينم اّيلع نإ ؟ّيلع نم نوديرت ام ؟ٌيلع

 ٌبحأب ينتئا مهللا :لاقف ريط نإ ّىبنلا دنع ناك :كلام نب سنأ نع --5
 .«هعم لكأف ىلع ءاجف رّيطلا اذه ىعم لكأي كيلإ كقلخ

 )١( ج .ديناسملا عماج ١9. ص ١.

 ج .هسفن ردصملا (؟)  2١9ص ١”".

 ج .هسفن ردصملا ('؟) ١59. ص 77.

 ):( ج .هسفن ردصملا ١9. ص 57.
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 (يبطرقلا ريسفت :3) نآرقلا ماكحأل عماجلا

 يبطرقلا دمحأ نب دمحم رثأ

 ةرجهلل 117١ ةنس ىفوتملا

 ناكو ًائيش دحأ هطعي ملف كين هللا لوسر دجسم يف لأس ًالئاس نإ -1-4
 ."”هذخأ ىّتح هديب لئاسلا ىلإ راشأف متاخ هنيمي يفو عوكّرلا يف ةالّصلا يف يلع

 .غ5 ص ." ج ءيبطرقلا ريسفت 6



 يدادغبلا يسولآلا دومحم نيدلا باهش رثأ

 ةرحجهلل ١٠ ةنس ىفوتملا

 هالوم تنك نم :مخ ريدغ موي هلّشِاع ريمألا ٌّقح يف منإذل ّيبنلا لاق 1-4

 .'”هالوم ىلعف

 نإ مث ... :لاق لصتم دانسإب امهنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا نع -#8-6

 :هل لاقف لئاسب رصبف عكارو مئاق نيب ساّنلاو دجسملا ىلإ جرخ كِل ّيبنلا

 كلذ :لاق ؟هكاطعأ نم :لاقف ةّضف نم ًامتاخ معن :لاقف ؟ًائيش دحأ كاطعأ له
 ؟كاطعأ لاح ّيأ ىلع :كيإل ّيبنلا لاقف ههجو هللا مرك ّىلع ىلإ أموأو مئاقلا
 اشنأف 4 ُهّسأ مكُيلَواََنِإ# ةيآلا هذه الت مث تدل ّيبنلا رّبكف عكار وهو :لاقف

 :لوقي مالّشِلاع ناسح

 عراسمو ىدهلا يف ءيطب لكو يتجهمو يسفن كيدفت نسح ابأ
 عئاضب هلإلا بنج يف حدملاامو 2 أعئاض ربحملا كحيدم بهذيأ

 عكار ريخ اي سفنلا كتدف ةاكز اعكار تنك ذإ تيطعأ يذلا تنأف

 عيارشلا باتك انثا اهتبثأو ةيالو ريخ هللا كيف لزنأف

 ١١. ص 6 3 .يناعملا لور 60



 ا

 ةرجهلل 77 ةنس ىفوتملا

 لأسف رهظلا ةالص موي مكِإل هللا لوسر عم تيّلص :لاق هنأ رذ يبأ نع 57-١-

 دهشا مهللا :لاقو ءامّسلا ىلإ هدي لئاسلا عفرف دحأ هطعي ملف دجسملا يف لئاس

 اعكار ناك لَنا ّيلعو ًائيش دحأ يناطعأ امف لوسّرلا دجسم يف تلأس ينأ

 هآرف متاخلا ذخأ ىتح لئاسلا لبقأف متاخ اهيف ناكو ىنميلا هرسصنخب هيلإ أموأف

 ىرْذَص يل يشأ َبَرَلاَق # :لاقف كلأس ىسوم يخأ ّنإ مهللا :لاقف ,كلئإةل ّيبنلا

 00 ٌكَدُّضَع ُدُقَنَس# ًاقطان ًانآرق تلزنأف 4 قم َقهْكَرْنَأَو هلوق ىلإ

 يل رّسيو يردص يل حرشاف كّيفصو كّبن دّمحم انأو مهللا .4 اًنََطْنُس اكل
 ٌمتأ ام هللاوف :رذ وبأ لاق يرزأ هب ددشأ ًاّيلع يلهأ نم ًاريزو يل لعجاو يرمأ

 اهَنِإ أرقا دمحم اي :لاقف ليئاربج لزن ىّتح ةملكلا هذه مقل هللا لوسر
 .20(ةيآلا) * هَل هلأ متلو

 :لّمأت
 بسح وأ ةعيّشلا دض صاخلا هدانعو هبّضعتو هزّيحت نم مغرلا ىلع يروباشيتلا

 .اهقثوو باتكلا اذه يف ةياورلا هذه لقن ءضفاورلا مهيمسي ام

 )١( ص ."” ج «نآرقلا بئارغ ريسفت 105.
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 زيرعلا باتكلا ريسفت يف زيجولا ررحملا
 ّيسلدنألا ةيطع نب بلاغ نب قحلا دبع دمحم يضاقلا رثأ

 ةرجهلل 081 ةئس ىفوتملا

 « هم مكي اتا ةبآلا هيلع تلزن دقو هتيب نم جرخ قال يلا ّنِإ 57 -١-

 لجرلا كلذ يناطعأ معن :لاقف ؟ًائيش دحأ كاطعأ له :هل لاقف ًائيكسم دجوف
 لجرلا اذإف مديل ّيبنلا رظنف عكار وهو هيناطعأو ةضف نم ًامتاخ يّلصي يذلا
 ىلع ةيآلا التو ربكأ هللا :كِيإَل ئبنلا لاقف بلاط يبأ نب ؛ يلع هيلإ راشأ يذلا

 سانلا

 )١( ص ." ج ءزيجولا رّرحملا 8/7١.



 هانئغ 1و ةلثؤملا

 يدادغبلا ينطقرادلا رمع نب ىلع رثأ
 ةرجهلل 5805 ةنس ىفوتملا

 .""ةّنّسلاب سانلا ملعأ بلاط يبأ نب يلع :تلاق ةشئاع نع -١1-

 مكيف كرات يِنِإ :لوقي هئإدل هللا لوسر تعمس دق ... :لاق ٌرذ يبأ نع 1-48

 ضرألا ىلإ ءامسلا نم دودمم لبح هّللا باتك رخآلا نم ربكأ امهدحأ نيلقثلا

 يننوفلخت فيك اورظناف ؛يتيب لهأ يترتعو مكيديأب ببسو ىلاعت هللا ديب ببس

 ."”ضوحلا يلع ادري ىتح اقرتفي نل امهنأ يندعو دق لجو رع يهلإ ْنإف امهيف

 )١( ج .فلتخملاو فلتؤملا ١. ص 7577 0.

  6ص 3 شح ,ةسفقن ردصملا ٠:١ ١.



 ةنزاوملاو رايعملا

 ةرجهلل ضم ةثهوفوتملا

 نم نوراه ةلزنمب ينم تنأ :كوبت ةوزغ يف ملئ ٌيلعل مكنإدل ّىبنلا لاق -١-
 .'""ىدعب ّئبنال هنأ الإ ىس وم

 س

 :لمات

 هنأ ةثلاثلاو .بسنلا يف هوخأ هّنأ ةيناثلاو «ةّوبنلا يف هكيرش هّنأ اهلوأ ةفورعم ىسوم
 بلاط يبأ نب , يلعل تبجو يتلا يه دقو رسل يح ىلع يسرع دع مربعا

 ةبسنلاب نوراهل تناك يتلا تاطلسلاو بصانملا ؛(مكنإل ّيبنلا نم هتلزنم يهو

 امهنأ ةقيقحلا يفو ةّوبنلا يف كيرش هعم ناك هنأ اهلوأو ةروهشمو ةفورعم ىسومل

 برقألا ناك هنأ ءامهثلاثو بسنلا يف هاخأ ناك هنأ امهيناثو «هللا ءايبنأ نم اناك
 ا اول ل ا

 مث ةّبق ىلإ هرهظ دنسأف إل ّئبنلا عم انك لا 5-5١

 يل حرشاو يبنذ يلرفغا مهللا :كيإدل ىسوم يخأ لاق امك مويلا ّنلوقأل :لاق

 يرمأ يف هكرشأو يرزأ هب ددشأ يخأ اًيلع يلهأ نم اريزو يل لعجاو يردص

 ."ًريصب انب تنك كْنِإ ًاريثك كركذنو ًاريثك كحّبسن ىك

 15 نص :ةكزاوملاو رايعملا (1)
 .ال١ ص .هسفن ردصملا 6



 ؟مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ تسلأ :لاقف ًابيطخ ,كيإنل هللا لوسر ماق --
 .معن مهللا :اولاق ؟اهسفن نم ٍةنمؤم لكب ىلوأ تسلأ :لاقف .معن مهللا :اولاق

 نم ٍداعو هآلاو نم لاو مهللا .هالوم ٌيلعف هالوم تنك نم :لاقو ىلع ديب ذخأف

 .'”هاداع

 8 ص .ةنزاوملاو رايعملا 60
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 ْمََسالَع بلاط يبأ نب يلع مامإلا ةمجرت
 قشمد ةئيدم خيرات نم

 ركاسع نباب فورعملا يعفاشلا نسحلا نب يلع مساقلا يبأ رثأ
 ةرجهلل 0١/١ ةلئس ىفوتملا

 ّيلع اي ...ماعط نم عاصب ةاش لجر يل عنصا ّيلع اي :كيزإِل هللا لوسر لاق
 مهردبف ...لجر ريغ نوعبرأ وأ الجر نوعبرأ ٍذئموي مهو مشاه ينب عمجا

 نم يّبصوو يتفيلخ نوكيو ينيد يضقي مكَيَأ :لاقف مالكلاب .كإل هللا لوسر
 ."”ئلع اي تنأ يلع اي تنأ :لاق هللا لوسر اي انأ :تلقف ؟...يدعب

 ةيآلا هذه تلزن امل :لاق بلاط يبأ نب ّىلع نع سابع نب هللا دبع نع -7-14

 اي :لاقف ...(لاق نأ ىلإ) هللا لوسر يناعد 4 تيبرفألا َكَيَريِسَع ٌرِذَنأو»
 يّبصوو يخأ نوكي نأ ىلع رمألا اذه ىلع ينرزاؤي مكَيأن بلطملا دبع ينب

 يبن اي انأ :تلقف انس مهثدحأل ينإو ًاعيمج اهنع موقلا مجحأف ؟مكيف يتفيلخو

 مكيف يتفيلخو يّيصوو يخأ اذه :لاق مث يتبقرب ذخأف هيلع كريزو نوكأ هللا

 نأ كرمأ دق :بلاط يبأل نولوقيو نوكحضي موقلا ماقف هوعيطأو هل اوعمساف

 ."”عيطتو لعل عمست



 يريزوو يخأ نإ ناملس اي :كإ#ل هللا لوسر لاق ...كلام نب سنأ نع -8-06

 نب يلع يدعوم زجنيو ينيد يضقي يدعب كرتأ نم ريخو ينيب لهأ يف يتفيلخو
 ."7بلاط ىبأ

 نم ريخو يلهأ يف ارا لا تا 5-25

 :هل لاقف ًاّيلع فلخ كوبت ةوزغ يف ءكيإل هللا لوسر جرخ اّمل :دعس نع -0-07

 يبن ال هنأ الإ ىسوم نم نوراه ةلزنمب ينم نوكت نأ ىضرت امأ :لاقف ؟ينفلختأ
 ؟27ىدعب

 نس ع

 :لمأت

 نع ةفلتخمو ةعونتم ديناسأو انتم نيرشعو ةتامب ةياورلا هذه ركاسع نبا ركذ

 ..كواخا هللا لوسرل نيعباتلاو ةباحَّصلا ءامظع

 .(ةالوم تنك نم ىلوم ىلع : ياخ هللا لوسر لاق :لاق ةديرب نع -5-6

 وهو ةنمؤمو نمؤم لك ىلوم بلاط يبأ نب ٌيلع : كونا هللا لوسر لاق ا/-4

 ."يدعب مكيلو

 وهو ىلع نم انأو ينم يلع .يلع يف عقت ال ةديرب اي : كوكل ّىبنلا لاق - ل

 ."'”يدعب مكيلو

 )١( ص اا ج ,قشمد ةنيدم خيرات نم بلاط يبأ نب يلع مامإلا ةمجرت 12١.

 ج .هسفن ردصملا (؟) ١. ص ١؟١.

 ج .هسفن ردصملا (؟) ١. ص 5١08.

 ):( ج .هسفن ردصملا ١. ص 555.

 ) )4ج .هسفن ردصملا ١. ص 595.

 ) )1ج .هسفن ردصملا ١. ص ٠٠ 5.
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 نوتمو ديناسأب نيتسلاو ةئاملا نم براقي امب ةياورلا هذه ركاسع نبا ركذ
 .ةفلتخم -ى

 :لوقي قيال هللا لوسر عمس نم ساّنلا دشتتنا ًاّيلع َّنِإ :مقرأ نب ديز نع ١-4-
 رشع ةتس ماقف هاداع نم ٍداعو هالاو نم ٍلاو مهللا هالوم ّيلعف هالوم تنك نم

 ."”مهيف تنكو كلذب اودهشف ًالجر

 نس

 :لمات

 (ةدشانملا) ثيدحب فرعي يذلاو هالعأ روكذملا ثيدحلا ركاسع نبا ركذ

 ةدنشانم ةنمق ةتس نقيربكلا :كييدجلا اديه ءامتمو اقيرط :نيرتشعو نها

 .ريدغلا موي ىركذ يف مهيلع مسقيو ةفوكلا يف سانلل لنياع يلع نينمؤملا ريمأ

 نمض نم ربتعُي هْنأ عم ثيدحلا اذه .هآر نم الإ مقي الو عمس امب دهشو ماق الإ لاق

 ءاطعإو مستقلا ينعي ةدشانملا ثيدحي فورعم هنكل «هقيداصم نمو ريدغلا ثيدح

 .كلذ يف سانلا دشانو مالا يلع نينمؤملا ريمأ هب ماق ام وهو «ةداهشلا

 يلع ديب ًاذخآ جرخ مث مخب ةرجشلا رضح كت يتلا ّنأ يلع نع 7-١١-

 نم مكب ىلوأ هلوسرو ىلاعتو كرابت هللا نأ نودهشت متسلأ سانلا اهّيأ اي :لاقف

 هالوم اذهف هالوم تنك نمف :لاق .ىلب :اولاق ؟مكالوم هلوسرو هللا ْنأو مكسفنأ

 ."”هدعب اوّلضت نل هب متذخأ نإ ام مكيف تكرت يِنِإ

 ينقّدصو يب نمآ نم :كيإ: هللا لوسر لاق :لاق رساي نب راّمع نع 4 -١1-

 ."0هللا ةيالو ىتيالوو ىتيالو هتيالو ْنِإف بلاط ىبأ نب ٌىلع لوتيلف

 )١( ص .” ج ءقشمد ةنيدم خيرات نم بلاط يبأ نب ىلع مامإلا ةمجرت 0.

 ."1 ص 5 لك ,.ةهسفت ردصملا 6

 ا ص , ل ,هسفن ردصملا 6
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 دّمحم اي ا نا تفلت يبنلا لا و م دع

 ."'"بلاط 1 نب ىلع ةيالوو كتيالو

 كقلخ ٌبحأب ينتئا مهللا 00 ريالا لاا وو 1
 "”هعم لكأف ىلع ءاجف هنم يعم لكأي كيل

 :لمأت

 .حيحص ًادنسو ًانثم رشع ةسمخ نم رثكأب ثيدحلا اذه ركذ ركاسع نبا

 اذه نم لخدي نم لّوأ سنأ اي ... :ءايَوِإل هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع ١5-5-

 ."”ٌىلع نينمؤملا ديسو نيلححملا رغلا دئاقو نينمؤملا ريمأ بابلا

 يلع ىلع مّلسن نأ هكتإنل هللا لوسر انرمأ :لاق ىملسألا ةديرب نع 410 -١6-

 ."”ذئموي موقلا رغصأ انأو ةعبس نحنو نينمؤملا ةرمإب

 هنأ مُكَتلَو 0 تل كار وقر تئانع راع ندع 0 “4

 ل سو سس

 .74 َنوعكر مهو هْوَهَرلا َنونوُبو ةؤلصلا نوميقي ندا اونما» َنيِذَلأو ُلوُسَرَو

 اذه نم لخدي نم لّوأ سنأ اي ... :ءإدَل هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع -17-8

 .نيّيصولا متاخو نيلجحملا ّرغلا دئاقو نيملسملا ديسو نينمؤملا ريمأ بابلا

 ريدا تبل يس ريو بح :تلق --

 ا لا تيا تيا 4و الاقل ديرب لع قرع تعضيد

 )١( ص ,”" ج ,قشمد ةنيدم خيرات نم بلاط يبأ نب ىلع مامإلا ةمجرت 17.

 ١١١. ص .” ج .هسفن ردصملا (؟)

 .5505 ص 2” ج .هسفن ردصملا (؟)

 575١. ص .2” ج .هسفن ردصملا (:)

 5٠١. ص .” ج .هسفن ردصملا (5)

 ١مه<



 ام مهل نّيبتو يتوص مهعمستو ينع يذدؤت تنأو ينعنمي امو :لاق ؟لبق نم يب
 .'2ىدعب هيف اوفلتخا

 يلع ّنإو ثراوو ّىيصو ّيبن لكل :ءيإل ّىبنلا لاق :لاق ةديرب نع -18-

 ا"'”يثراوو يّبصو

 ."”اهباب ّيلعو ملعلا ةنيدم انأ :.ككئإدل ّيبنلا نع سابع نبا نع 19-0١-

 :لمأت

 .ةفلتخم نوتمو ديناسأب ةّرم نيعبس ىلاوح ريدغلا ثيدح لقن ركاسع نبا

 باب ىلإ نيسحلاو نسحلاو ةمطافو ىلع ءاج :لاق بزاع نب ءاربلا نع 57-5١-

 0 ىنرخ رتع ءالؤه مهللا :لاق مث مهيلع هحرطو هئادرب (ماقف) :لاقف ءكلوإ د ّئبنلا

 ظصظ210111 1 1 1 1 1 1
 كل ُتآمْكأ ويلا ةبآلا هذهب هيلع للم ليئاربج طبه ةيالولاب هل ىدانف مخ
 004 دكا يضر قل 2 تيد

 ثيدح اولقن نينذلا هكِيإَل مركألا لوسّرلا ةباحص نم عمج ءامسأ ركذن

 «مقرألا نب ديز ماّنِلاء يلع نينمؤملا ريمأ :مهو ركاسع نبا لقن ىلإ ًادانتسا ريدغلا

 نب رباج «هللا ديبع نب ةحلط ءصاقو يبأ نب دعس «بزاع نب ءاّرب ءديسأ نب ةفيذح

 «سنأ نب طيرش «بدنجلا نب ةرمس «ةدانج نب يشبح «ّيردخلا ديعس وبأ «هللا دبع
 نب هللا دبع .كلام نب سنأ ؛ءثريوحلا نب كلام ءباطخلا نب رمع ءيسودلا ةريره وبأ

 اري ع



 .(ةديرب ثيدح) ةيالولاو ةدشانملا ثيداحأ عم ريدغلا ثيدح ىلقان ددع ناك اذإ

 دحاوو نيتئام مقر ىلع لصحن أعم اهانعمجو ةقباسلا تاحفصلا يف اهانركذ يتلاو

 دحاوو ناتئام اهرداصم دحأ يف دجوي يتلا ةّمألا ًالعف ينشهدي يذلاو !نيسمخو

 نع ضرعت اذامل هلَاَع بلاط يبأ نب يلع مامإلا ةيالو صوصخب ًاثيدح نوسمخو

 ىركصِز نع ّضرَعَأْنَمَو » لق ؟ىرُت اي ضارعإلا اذه اذاملف ؟هّقح بصتغتو هتيالو

 ركام نبا سنت اذه ك8 قا ةكشفلا ير فرو 6س ةقيفم كل نإ
 نيالا نكرم الف الو ب اولا ىلا قدح رك دعما نع رق

 ةملك رّسفي ,مهريفكتو ملت يلع نينمؤملا ريمأ ةعيشل ةناهإو نعط دعبو بلعثو

 اثيدح نيسمخو نيتئام نم رثكأ لمهيو ىضاغتيو ءقيدّصلاب ريدغلا ثيدح يف ىلوم
 نلعي يكل ميل مركألا لوسّرلا نأ انبارغتسا ريثي يذلاو ساسألا اذه ىلعو !ًايوبن

 تحضوأ لوسّرلا ثيداحأو ميركلا نآرقلا نأ ملعلا عم) ِهالَّتلاع ىلع مامإلا ةقادص

 ةرخازلا دوشحلا كلت فقوأ .«ضعبل مهضعب نينمؤملا بح وهو كلذ تنّمضتو

 امب بئاغلا مهنم رضاحلا غلبي نأ ًاعيمج مهمزلأو ريجهلاب مهسبحأو ريسملا نم
 دق مِقإَل لوسرلا ناك اذإ :لوقي ناك يذلا صاقو يبأ نب دعسل برغتسأو !هلاق

 .معنلا رمح نم ّيلإ ٌبحأ هنإف ينأشب مالكلا اذه لاق

 ىلومو يالوم تحبصأ يلع اي) :لاق يذلا باطخلا نب رمعل برغتسا كلذكو

 اذه لبق يلع نكي ملأ قيدّصلا ىنعمب ّيلولا ةملك تناك اذإ .(ةنمؤمو نمؤم لك

 !؟رمعل اقيدصو ابحم

 عنتما مركألا لوسّرلا نم ثيدحلا اذه هعامس ببسب يذلا ةديرب نم انبجعو

 نم همهف يذلا امف ءبلاط يبأ نب يلع يّيلو :لوقي ناكو ءافلخلا نم يأ ةعيابم نع

 . ماتا ًاّيلع ادع ًادحأ عيابي ال هلعجو ّيلو ةملك ىنعم

 يف ءامصعلا هتديصق ىقلأو هللا لوسر نذأتسا يذلا تباث نب ناسح نم انبجعو

 :رون نم فورحبب ةبسانملا هذه اهيف لجسو ريدغلا موي

 . ١ 2 :ةيألا هط ةروس )1
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 ايدانم يبنلاب عمسأو مخي مهيبن ريدغلا موي مهيداني

 ايداهو ًامامإ يدعب نم كتيضر  يننإف يلع اي مق هل لاقف

 ًامامإ) هتاملكو ناسح رعش ىلع كيل مركألا لوسّرلا ضرتعي مل اذاملف

 اذه لقن يذلاو هللا لوسرل ريبكلا يباحصلا اذه ّيردخلا ديعس ىبأ نم انبجعو

 !ةيالولل ماّتلاع يلع بصُن ةملكب هلقن !ةقادصلا ىنعمب يذلا ةيالولاب نالعإلا

 ؟ةفيلخلاو مكاحلاو رمألا ّيلو وأ بصنيو بختني قيدٌصلا لهف

 هنأ ىلع ثيدحلا اذه مهف يذلا ِمالَّتِلع بلاط يبأ نب يلع مامإلا نم انبجعو

 ةبحّرلا مويو ىروشلا موي يف ٌجتحاو ضرتعاو «ةّمألا ىلع هتفالخو هتيالول ّقح

 .# مكتيد مكل تلمك أ َمْوَيلآ# ةيآلا لزنأ مالّتِلاع ىلع نينمؤملا ريمأ

 ّبحو ءافولا مدعو دانعلاو زّيحتلاو ىمعألا بّصعتلا اذه لك نم برغتسنو

 ماَسِلاع لعل رمألا ةيالوب هكقإذل هللا لوسر هنّيب يذلا لك دعب ثيح «ةقامحلاو ايندلا

 فارحنالاو نتفلا نم مهيقي يذلا ميلسلا جاهنملا مهل عضو نأ دعبو .هدعب نم

 .ةيالولا يف هقح اوبصتغاو اوحابتسا «غيزلاو بالقنالا نم مهيمحيو

 ةفرحنمو ةَّلاض ةعامج كانه لازي ال ةنس فلأ نم رثكأ رورم دعبو ًاضيأ مويلاو

 :نسدملاو يلهاجلا لمعلا كلذ نع عفادت

 .(نوعجار هيلإ اًنِإو هلل انإو هللاب الإ ةّوق الو لوح الو)



 ءافلخلا خيرات

 يطويسلا نيدلا لالج نب نمحرلا دبع ركب يبأ رثأ
 ةرحهلل 81١١ ةئس ىفوتملا

 ىضرت امأ :لاقف ؟نايبصلاو ءاسنلا يف ينفّلخت هللا لوسر اي :لاقف كوبت ةوزغ يف بلاط يبأ نب يلع فلخ كيإذلل هللا لوسر نأ :صاقو يبأ نب دعس نع -1-4
 ؟"'يدعب يبن ال هنأ الإ ىسوم نم نوراه ةلزنمب ينم نوكت نأ

 ."هالوم ّىلعف هالوم تنك نم :لاق كول ّئبنلا نع 6-7١-

 مث ةبحّرلا يف نيئالثو سمخ ةنس سانلا يلع عمج :لاق ليفط يبأ نع --45
 مخ ريدغ موي لوقي مِنْإََل هللا لوسر عمس ملسم ئرمأ لك هللاب دشنأ :مهل لاق

 نم :لاق كيل هللا لوسر ّنأ اودهشف سانلا نم نوثالث هيلإ ماقف ماق امل لاق ام

 ."”هاداع نم ٍداعو هالاو نم ٍلاو مهللا هالوم ّيلعف هالوم تنك

 .«9اهباب ّيلعو ملعلا ةنيدم انأ : وإذ هللا لوسر لاق - 4-

 )١( ص .ءافلخلا خيرات ؟١١7.

 )١( ص .هسفن ردصملا 8؟١.

 )'( ص .هسفن ردصملا ١78.

 ص .هسفن ردصملا (:غ) ١0؟١.

 ا ع
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 سلجأو هيدي نيب امهسلجأف ةمطافو اّيلع ىندأف لخد ىّتح هديب امهنم دحاو لك

 مث ًءاسك :لاق وأ هبوث مهيلع فل مث هذخف ىلع امهنم دحاو لك ًائيسحو ًانسح

 ءالؤه مهللا :لاق مث «سْحرلا مُكحنَع َبِهْذيل هلل ُديِرْباَمَّنِإ# ةبآلا هذه الت

 0 يتيب لهأو يتيب لهأ

 نينمؤملاب ىلوأ تسلأ ةديرب اي... تل هللا لوسر لاق :لاق ةديرب نع -5- عه“

 .""'هالوم ٌيلعف هالوم تنك نم :لاقف هللا لوسر اي ىلب :تلق ؟مهسفنأ نم

 مكيف تكرت دق ينإ :ُكتإل هللا لوسر لاق :لاق ّيردخلا ديعس يبأ نع --

 هللا باتك رخآلا نم ربكأ امهنم دحاو نيلقثلا ؛يدعب اوّلضت نل هب متذخأ نإ ام

 ىتح اقرتفي نل امهنإو الأ يتيب لهأ يترتعو ضرألا ىلإ ءامّسلا نم دودمم لبح

 ."”ضوحلا ىلع ادري

 ينثّدح يل ًانتخ نإ :هل تلقف مقرأ نب ديز تيتأ :لاق ىفوعلا ةيطع نع -8-هه

 مكنأ :لاقف ؟كنم هعمسأ نأ بحأ انأف مخ ريدغ موي يلع نأش يف ثيدحب

 انك معن :لاق سأب ينم كيلع سيل :هل تلقف مكيف ام مكيف قارعلا لهأ رشعم

 اهّيأ :لاقف يلع دضعب ذخآ وهو ًارهظ انيلإ كئإذلل هللا لوسر جرخف ةفحجلاب
 نمف :لاق .ىلب :اولاق ؟مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلَوأ ينأ نوملعت متسلأ سانلا

 .""هالوم ّيلعف هالوم تنك

 م

 :لمات

 لقني ةنّسلا لهأ بهذمل ةعبرألا ةمئألاو ءاملعلا نم وه يذلاو لبنح نب دمحأ

 .هل ههباشم ثيداحأو ريدغلا ثيدح ةّرم نيرشع نم براقي ام باتكلا اذه يف
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 دودمم لبح هللا باتك :يتفيلخل | مكيف كرات ينإ :هتتإفل هللا لوسر لاق -4-5

 يلع ادري ىّتح اقرتفي نل امهنإو ينيب لهأ يترتعو ضرألاو ءامّسلا نيب ام
 .'"”ضوحلا

 ؟هّيصو نم كيل يبنلا لس :ناملسل انلق :لاق كلام نب سنأ نع -١١- هال

 :لاق ؟ سوم" صو نع ناملسااب لاق ؟كّيصو نم هللا لوسر اي ناملس هل لاقف

 نب يلع يدمعوم زجنبو ينيد يضقي يئراوو يبصو َنإبف :لاق :نون نب عشوي
 ."”بلاط يبأ

 نم نوديرتام : وإذ هللا لوسر لاق ... :لاق نيصح نب نارمع نع -١١-

 "”يدعب نمؤم ّلك يلو يلعو يلع نم انأو ينم يلع ؟يلع
 اعد « نيرفألا َكيَريِشَع َرِذَنََو 9 تلزن امل :لاق هناء يلع نع ١7-48-

 نإو ةعذج ًالكآل مهنم لجرلا ناك نإ هتيب لهأ نم ًالاجر كييإد هللا لوسر

 ينع نمضي نم :مهل لاقف اوعبش ىتح اولكأف ًالُجر مهيلإ مدقف ًاقرف ًابراش ناك
 كلذ ضرعف ؟يلهأ يف يتفيلخ نوكيو ةنجللا يف يعم نوكيو يديعاومو ينيد
 زجنيو ينيد يضقي ّىلع كيل هللا لوسر لاقف .انأ :ّيلع لاقف ؟هتيب لهأ ىلع
 .'''يديعاوم

 نأ ىضرت امأ :ّىلعل كتل هللا لوسر لاق ... :لاق سابع نبا نع -18-6

 ("'ةنمؤمو يدعب نمؤم لك يلو تنأ :هل لاقو يتفيلخ تنأو الإ

 )١( ص .ةباحصلا لئاضف ١٠١8.

 ص .هسفن ردصملا (؟) ١؟١.

 )'( ص .هسفن ردصملا 55 ١.

 ص .هسفن ردصملا (:غ) ١55.

 ) )5ص .هسفن ردصملا ١56.
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 بهذ نم رابخأ يف بهذلا تارذش
 يقشمدلا يلبنحلا دامعلا نبا رثأ

 ةرجهلل ٠١85 ةنس ىقوتملا

 نم نوراه ةلزنمب يّنم نوكت نأ ىضرت امأ :ّيلعل هال ّيبنلا لاق ١-١-
 ؟("ىسوم



 هكَتآَع بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ صئاصخ
 يئاسنلا بيعش نب دمحأ رثأ

 ةرجهلل ؟*+ ةنيس ىدوكملا

 ,كنإذل هللا لوسر تعمس :لوقي يبأ تعمس :تلاق دعس تنب ةشئاع نع ١1-65-

 سانلا اهيأ اي :لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمحف بطخف ىلع ديب ذخأو ةفحجلا موي

 يّبلو اذه :لاقو اهعفرف يلع ديب ذخأ مث هللا لوسر اي تقدص :اولاق ,مكّيلو ينإ

 .''”هاداع نم داعمو هالاو نمل لاوم هللا ْنإو ينيد ينع يّدؤملاو

 ينتئا مهللا :لاقف ريط هدنع ناك كيال يتلا ْنأ :كلام نب سنأ نع -5-7

 هّدرف رمع ءاجو هّدرف ركب وبأ ءاجف رّيطلا اذه نم ىعم لكأي كيلإ كقلخ ةلخ ٌبحأب

 ."”هل نذأف ّيلع ءاج مث

 ًاًيلعو نيسحلاو نسحلا ميدل هللا لوسر اعد ... :لاق سابع نبا نع -9--45

 مهنع بهذأف يتماحو ينيب لهأ ءالؤه مهللا :لاقف ًابوث مهيلع ّدمف ةمطافو
 نم نوراه ةلزنمب ينم نوكت نأ ىضرت امأ :هل لاقو ...اريهطت مهرهطو سجرلا

 .معن :لاق .يتفيلخ تنأو الإ بهذأ نأ يغبني ال هنإ ؟يبنب تسل كنأ الإ ىسوم

 ."' هيلو م

 )١( ص مثلا بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ صئاصخ 37”.

 ص .هسفن ردصملا (؟) 58.

  6ص .هسفن ردصملا -ٌ.

51 



 ."”يدعب نمؤم لك ّيلو وهو هنم انأو ىّنم ًاّيلع نإ :مقِإَل ّئبنلا لاق - 4-6

 لزنو عادولا ةّجح نع كيل هللا لوسر عجر اّمل :لاق مقرأ نب ديز نع -ه-5

 تكرت دق ينإو تبجأف تيعد دق ينأك :لاق مث نمّمقف تاحودب رمأ ّمخ ريدغ

 فيك اورظناف يتيب لهأ يترتعو هللا باتك رخآلا نم ربكأ امهدحأ نيلقثلا مكيف

 يالوم هللا نإ :لاق مث ضوحلا يلع ادري ىتح اقرتفي نل امهنإف امهيف ينوفلخت
 ٍلاو مهللا .هّيلو اذهف هّيلو تنك نم :لاقف يلع ديب ذخأ مث نمؤم لك يلو انأو

 ناك ام :لاقف ؟ءيإدل هللا لوسر نم هتعمس :ديزل تلقف هاداع نم ٍداعو هالاو نم

 ."هنذأب هعمسو هنيعب هآر الإ دحأ تاحودلا يف

 :لمأت

 .الصفنم انتمو ًادنس نيرشع نم رثكأب ةيالولاو ريدغلا ثيدح يئاسنلا ركذ

 )١( ص .ْمماَّشالَع بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ صئاصخ ؟٠١.
  6ص ,.هسفن ردصملا ١١8.
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 ةقرحملا قعاوصلا

 يودع > نبارثأ

 لئاضفو بقانم يف ثيداحألا ٌمصأ اهنأ ىلع اهنّيبو ًاثيدح نيعبرأ رجح نبا لقن

 :عوضوملا عم بسانتي امبو اهنم ًامسق ركذنس انه نحنو ماتا ّيلع نينمؤملا ريمأ

 بلاط يبأ نب ىلع فلخ كيل هللا لوسر نأ ...صاقو يبأ نب دعس نع -1-0
 امأ :لاقف ؟نايبصلاو ءاسنلا يف ينفلختأ هللا لوسر اي :لاقف كوست ةوزغ يف
 ؟"'يدعب يبن ال هنأ ريغ ىسوم نم نوراه ةلزنمب ينم نوكت نأ ىضرت

 ٍلاو مهللا هالوم َيلعف ؛هالوم تنك نم :مخ ريدغ موي إل ّيبنلا لاق 7-1-1

 ."'هاداع نم داعو هالاو نم

 .” لع وأ انأ اَلِإ يّدؤي الو ّىلع نم انأو ىّنم ّىلع : قون ىبنلا لاق 7-8

 تأيلف ملعلا دارأ نمف اهباب ّيلعو ملعلا ةنيدم انأ :مكيإل هللا لوسر لاق -4-
 .'”بابلا

 نآرقلا عم ىلع :لوقي هكِزإل هللا لوسر تعمس :تلاق ةملس مأ نع -5- 41
 ”ضوحلا يلع ادري ىتح ناقرتفي ال يلع عم نآرقلاو

 )١( ص .ةقرحملا قعاوّصلا ١7١.
 .١7١؟ ص ,.هسفن ردصملا 66

 .77١؟ ص .هسفن ردصملا (')

 . ”١7 ص .هسفن ردصملا (:غ)

 .7١؟5 ص .هسفن ردصملا (6)
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 7 سه ىلطاادأ م ِء
 ام ؟ّىلع نم نوديرت ام :لاق هقإخل هللا لوسر نأ نيصح نب نارمع نع -5-

 نمؤم لك يلو وهو هنم انأو ينم اًيلع نإ ؟يلع نم نوديرت ام ؟ىلع نم نوديرت
 .'7ىدعب

 ًاضبق ضبقأ نأ كشوي سانلا اهيأ :هتوم ضرم يف لاق هيي ّىبنلا نع -1/- 40
 مكيف فلخم ينأ الإ مكيلإ ةرذعم لوقلا مكيلإ تمّدق دقو يب قلطنيف ًاعيرس

 يلع اذه :لاقف اهعفرف ىلع ديب ذخأ مث ينيب لهأ يترتعو لجو رع يبر باتك

 ام امهلأسأف ضوحلا ّىلع ادري ىتح ناقرتفي ال يلع عم نآرقلاو نآرقلا عم

 ."”امهيف تفلخ

 :لمأت

 نب ىلع ةمصع ىلع كلذ لدي الأ امهقارتفا مدعو متاع ّيلعو نآرقلا ةقفارم نإ

 نيب اوقّرفو هللا باتك انبسح :اولاق نيذلا مكرظن ةهجو نم ؟ هلت بلاط يبأ

 مهو «هبصنم هيّلوت نم كتل هللا لوسر ةفيلخو ّيصو اوعنمو «ةيالولاو نآرقلا

 ؟ةمايقلا موي هللا لوسرل

 )١( ص .ةقرحملا قعاوّصلا 4؟١.
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 تيبلا لهأ لئاضف يف تيملا ءايحإ
 يطويسلا نيدلا لالج رثأ

 ةرجهلل ١١4ةنس ىفوتملا

 نإ ام مكيف كرات ينإ تل هللا لوسر لاق :لاق مقرأ نب ديز نع - ١1-4

 ادري ىتح اقرتفي نلو يتيب لهأ يترتعو هللا باتك يدعب اولضت نل هب متكسمن 0

 ."”مهيف يننوفلخت فيك اورظناف ضوحلا يلع

 لهأ يف ينوفلخا مكي هللا لوسر هب ملكت مالك رخآ لاق رمع نبا نع -1-6
.. () 
 . يصب

 اهكرت نمو اجن اهبكر نم حون ةنيفس لثم يتيب لهأ لثم :مكقإدَل ّىبنلا نع -7- 80“ 0 6 5 5 3 م 1 هلآ هللا ” ٠
20 
 . قرع

 دودمم لبح هللا باتك ؛نيتفيلخ مكيف كرات ين :مكإل هللا لوسر لاق - 4-0

 يلع ادري ىتح اقرتفي نل امهنإو ينيب لهأ يترتعو ضرألاو ءامّسلا نيب ام

 .''”ضوحلا



 يبهذلا نامثع نب دمحم رثأ

 ةرجهلل 4/8 ةنس ىقوتملا

 نم نوراه ةلزنمب ىّنم نوكت نأ يلع اي ىضرت الأ : إل ئبنلا نع 4-١-
 ."”يدعب ّىبن ال هنأ الإ ىسوم

 ءالؤه مهللا :لاقو ءاسكب اهينباو اهجوزو ةمطاف للج .كزإ#ل ّيبنلا نإ ت؟- 14

 ."””اريهطت مهرهطو سجّرلا مهنع بهذأف مهللا يتيب لهأ

 مدرس لعب باع ؛نيلقثلا مكيف كرات يْنِإ :هكإل هللا لوسر لاق --

 ""ضوحلا يلع ادري ىتح اقرتفي نلو يتيب لهأ يترتعو ضرألا ىلإ ءامّسلا

 ؟يلع نم نوديرت ام : كوإفل ّيبنلا لاق ... :لاق نيصح نب نارمع نع 5-0١-

 ."يدعب نمؤم لك ّيلو وهو هنم انأو ينم اّيلع نإ (تّرم ثالث)

 نب ّىلعو هنيب ىف رباج دنع تنك :لاق ليقع نب دّمحم نب هللا دبع نع -08-5

 :لاقف قارعلا لهأ نم لجر لخدف رفعج وبأو ةيفنحلا نبا دّمحمو نيسحلا

 :لاقف ؟كيإنا هللا لوسر نم تعمس امو تيأر ام ىنتثّدح الأ هللاب كدشنأ

 )١( ج .ءالبنلا مالعأ ريس ١١. ص 7١5.

 ١77. ص ء"” ج .هسفن ردصملا (؟)

) 
) 

( 
( 
 .550 ص .9 ج .هسفن ردصملا ("

 ١55. ص .8 ج .هسفن ردصملا (:

 الم



 انيلع جرخف رافغو ةنيزمو ةنيهج نم ريثك سان مثو ٌمخ ريدغب ةفحجلاب انك

 ماّشلاء ىلع ديب ذخأف ًاثالث هديب راشأف طاطسف وأ ءابخ نم ءاوإدل هللا لوسر

 ."”(رتاوتم هنتمو ًادج ٍلاع نسح ثيدح اذه) هالوم ّىلعف هالوم تنك نم :لاقف

 ؛لمأت

 نتملا ةيحان نمو «لاعو ديج ثيدحلا اذه :لوقيو ةياورلا هذه لمكي يبهذلا

 .؟1754 ص .8 ج ءءالبنلا مالعأ ريس )١(
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 ريدقلا حتف

 ةرحهلل ١١0 ةئس ىقوتملا

 كنان ّيبنلا لاقف عكار وهو متاخب ّيلع قّدصت :لاق سابع نبا نع -1-4

 ُهّنأ مُكُتِلَو امَنِإ# هيف هللا لزنأف ؛عكارلا كاذ :لاق ؟متاخلا اذه كاطعأ نم :لئاسلل
 04 .ىكلوسرو (ا)يي رعي عبس

 مكحنء بهذيل هللا ديِرْباَمَّسِإ# تلزن ينيب يف :تلاق ةملس مأ نع -5-45

 مهلذجف نيسحلاو نسحلاو ّىلعو ةمطاف تيبلا يفو 4 ِتيَبْلَأ َلْهَأ سجَل
 مهنع بهذأف يتيب لهأ ءال ؤه مهللا :لاق مث هيلع ناك ءاسكب ءايوإفل هللا لوسر

 ."”اريهطت مهرّهطو سجّرلا

 :لمأت

 .ًافلتخم ًانتمو ًادنس نيرشع نم رثكأب ةياورلا هذه لقني ىناكوشلا

 .657 ص 2ك ج ءريدقلا حتف 60

 ."15 ص 5 ج .هسفن ردصملا (؟)
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 دادغب خيرات

 يدادغبلا بيطخلا يلع نب دمحأ ركب يبأ رثأ
 ةرجهلل 177 ةنس ىفوتملا

 ٌبحأب ىنتئا مهللا :لاقف رئاطب تل ىنأ :لاق كلام نب سنأ نع 6-١-

 بابلا ٌقدف بلاط ىبأ نب ىلع ءاحف رئاطلا اذه نسم ىعم لكأي كيلإ كقلخ

 .'2(ثيدحلا ركذو)

 :هل لاقف ًاّيلع فّلخو كوبت ةوزغ يف جرخ ميإدل هللا لوسر نأ دعس نع -75-485

 يبن ال هنأ الإ ىسوم نم نوراه ةلزنمب ينم نوكت نأ ىضرت امأ لاقف ! ينفلختأ
 ؟27ىدعب

 مايص هل بتك ةجحلا يذ نم رشع نماثلا موي ماص نم :لاق ةريره يبأ نع -- 17

 بلاط يبأ نب يلع ديب كييإل ّيبنلا ذخأ امل مخ ريدغ موي وهو ًارهش نيتس
 يلعف هالوم تنك نم :لاق .هللا لوسر اي ىلب :اولاق ؟نينمؤملا ّيلو تسلأ :لاقف

 يالوم تحبصأ بلاط يبأ نب اي كل خب خب :باطخلا نب رمع لاقف .هالوم
 »رس

 .94 كَتيِد كَل ٌتلَمَكَأ َمَويْلا» مويلا هللا لزنأف ملسم ّلك ىلومو

 11 ص 8 3 ,دادغب خيرات 60

 .855 ص .5 ج .هسفن ردصملا )١(
 . ص 0 شح ,هسفن ردصملا 6
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 ضرألا لهأ نم راتخا هللا ّنأ نيضرت امأ :(ٍقاّلام ةمطافل) مودل تيبنلا لاق - 4-4

 ؟"'"كجوز رخآلاو كوبأ امهدحأ نيلجر

 اهباب ّىلعو ملعلا ةنيدم انأ :كزإدل هللا لوسر لاقف :لاق سابع نبا نع -0-4

 ."”هباب تأيلف ملعلا دارأ نمف

 نم :ساّلا دشني ةبحّرلاب ًاّيلع تعمس :لاق ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع -5-

 هالاو نم ٍلاو مهللا هالوم ّىلعف هالوم تنك نم لوقي هككتإد هللا لوسر عمس
 كونا هللا لوسر اوعمس مهنأ اودهشف ًايردب رشع انثا ماقف ؟هاداع نم ٍداعو

 ."2هاداع نم ٍداعو هالاو نم لاو مهللا هالوم َىلعف هالوم تنك نم :لوقي

 هالوم ّىلعف هالوم تنك نم :لوقي هيل ئبنلا تعمس :لاق سنأ نع 0١--
 .'؟”هاداع نم داعو هالاو نم لاو مهللا

 َبِهْذيل هنأ ٌديِرباَمَّسِإ# هلوق ىف وإن ئبنلا نع ّىردخلا ديعس ىبأ نع -8-
 دوم | هروص م 4

 ايلع هكنإدل هللا لوسر عمج :لاق اري هطت فرهطبو تيبلا لهأ سحرا مكحنع
 مهللا يتيب لهأ ءالؤه :لاقف ءاسكلا مهيلع رادأ مث نيسحلاو نسحلاو ةمطافو

 هللا لوسر اي :تلاقف بابلا ىلع ةملس مأو ًاريهطت مهرّهطو سجّرلا مهنع بهذأ

 .”ريخ ىلإ وأ ريخ ىلعل ِكنإ :لاقف ؟مهنم تسلأ

 )١( ص .4 ج .دادغب خيرات 6١8.

 ج ,.هسفن ردصملا (؟)  2١١ص 6٠.

 ج .هسفن ردصملا (؟) ١5. ص ٠١ 5".

 ):( ص ءال ج ,.هسفن ردصملا 7/5

 ) )4ج .هسفن ردصملا ٠١,. .؟ا/7/ ص



 ةتسلا بتكلا ىلع رازبلا دئاوز نع راتسألا فشك

 يمثيهلا ركب يبأ نب يلع رثأ
 ةرجهلل 8١7 ةنس ىفوتملا

 ةلزنمب ينم نوكت نأ ىضرت امأ :ّيلعل لاق كتل ّيبنلا نأ سابع نبا نع - 4-١
 ؟2”يدعب يبن ال هنأ الإ ىسوم نم نوراه

 موي هللا همحر ًاّيلع تعمس :لاق هّدج نع هيبأ نع سايأ نب ةعافر انث -1-6
 نم لاو مهللا :لوقي كيل هللا لوسر تعمس ةحلط اي هللا كدشنأ :لوقي لمجلا
 ."”فرصناو هركذف ىلب :لاق ؟هاداع نم داعو هالاو

 هكوإفل هللا لوسر تعمس :لوقي ىبأ تعمس :لاق ةراّمع نب ليمج نع --6
 نم ٍداعو هالاو نم لاو مهللا هالوم اذهف هالوم تنك نم :ّيلع ديب ذخآ وهو لوقي

 . "”هاداع

 نذأف مخ يداو :هل لاقي داوب كيإِل هللا لوسر عم انلزن :مقرأ نب ديز لاق -4-5

 نم ةرجش ىلع بوثب ميال هللا لوسر للظو انبطخ مث ريجهب ىّلصف ةالّصلاب
 :اولاق ؟هسفن نم نمؤم لكب ىلؤأ ينأ نودهشت وأ نوملعت متسلأ :لاقف سمشلا

 .«9هاداع نم ٍداعو هالاو نم ٍلاو مهللا .هالوم ًايلع ّنِإف هالوم تنك نمف :لاق .ىلب

 )١( ص .' ج ءراتسألا فشك 185.

 )١( ص ." ج .هسفن ردصملا ١1/817.

) 
) 

( 
( 

 ١1/817. ص ."” ج .هسفن ردصملا ('؟'

 . ١65 ص 3 3 ,هسفن ردصملا )
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 :لمات

 .ادتتسو اقم رشف ةعسب ةناورلا هذه نيكولا زكذ

 ةسمخ يف ةيآلا هذه تلزن :ككيإَل هللا لوسر لاق :لاق ديعس يبأ نع -5- 410
 نسحلاو ةمطافو ّيلعو ىف * ِتيَبْلَأ له سحرا مكحنعء بهذي هلأ لرب امّنإ#

 .'"”نيسحلاو

 مكيف تكرت ينإو ضوسقم ينإ : ,/كيوإلل هللا لوسر لاق :لاق يلع نع - 5-64

 "...امهب اولضت نل مكنإو يتيب لهأو هللا باتك ينعي نيلقثلا

 نمو اجن اهيف بكر نم حون ةنيفس لثمك يتيب لهأ لّثم :تإنل ّيبنلا لاق -1-6

 ."”قرغ اهنع فلّخت

 )١( ص .” ج ءراتسألا فشك 7١”.

 ص .” ج .هسفن ردصملا (؟) ١؟57.

 ص .” ج .هسفن ردصملا (؟) 7377
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 مالسإلا خيرات

 ةرجهلل !// ةئدس ىفوتملا

 ًاملح مهمظعأ كتجّوز دق :ةمطاف هتنبال لاق مل ّيبنلا ّنأ سنأ نبع -١-
 ."”ملع مهرثكأو ًاملس مهمدقأو

 ."”هالوم ّىلعف هالوم تنك نم :لاق كيل ّيبنلا نأ مقرأ نب ديز نع ١-5-

 ّىلو وهو هنم انأو ىنم ىلع ؟ّىلع نم نوديرتام ... : كوإكل ئبنلا لاق ٠#

 ."'”يدعب نمؤم لك

 ساّنلا يف يدونو نيترجش تحت كيل هللا لوسر عم انك :لاق ءاّربلا نع - 4-ه ١

 تسلأ :لاقف هنيمي نع هماقأو هديب ذخأف مكيِإ د هللا لوسر اعدو ةعماج ةالّصلا

 مهللا هالوم انأ نم ىلوم اذه ْنِإف :لاقف ىلب :اولاق ؟هسفن نم نمؤم لكب ىلؤأ

 ىلع اي كل ًائينه :لاقف باطخلا نب رمع هيقلف هاداع نم ٍداعو هالاو نم لاو

 .«9ةنمؤمو نمؤم لك ىلوم تيسمأو تحبصأ
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 لوزنلا بابسأ
 يطويسلا نيدلا لالج دمحم نب نمحرلا دبع ركب يبأ رثأ

 ةرجهلل 1١١ ةنس ىقوتملا

 يف عكار وهو لئاس بلاط يا نب راع ىلع بفقو لاق ساب نيرزامع عاد“ مه

 , 204 مَلوسرَو هللا مُكَّدلو ابَنِإ تلزنف لئاسلا هاطعأف همتاخ عزنف عوطت

 ًّ ٠ 7 رسال و ا م و راس هس د 5 1
 نب يلع يف تلزن 4 مْلوسَرَو هلأ مُكّجلو امَنِإ هلوق يف سابع نبا نع -5-16

 ."”بلاط ىبأ

 سس

 :لُمأت

 هذهف) بتكيو ًاضيأ ىرخأ ديناسأ ركذي نيربخلا نيذه هلقن دعب يطويسلا
 ةيآلا هذه لوزن ببس ٌديؤت ةّلدأ تاياوّرلاو ديناسألا هذه (ًاضعب اهضعب يوقي دهاوش

 .ًاضعب اهضعب قثوت يهو هللا يلع مامإلا صوصخب

 )١( ص «لوزنلا بابسأ ١11١.
 ص .هسفن ردصملا (؟) ١5١.

 صغر



 ىيرقلاةدوملا

 ينادمهلا نيدلا باهش نب يلع ديس ريم رثأ
 ةرحجهلل //1 ةئس ىفوتملا

 :يلقثلا مكيف كرات ين : تنل ّيبنلا لاق :لاق ّيردخلا ديعس يبأ نع 7-١-

 ."”صضوحلا ىلع ادري

 حون ةنيفس لثمك ينيب لهأ لّثم :كيإل ىبنلا لاق :لاق هللا ىلع نع -7-7

 ."”رانلا يف جلوأ اهنع فلخت نمو اجن اهب قلعت نم

 نأ» :لوق ىلع وإن هللا لوسر انعياب :لاق ىنهجلا رماع نب ةبتع نع --4
 هانكرت ةثالثلا ّيأف «هّيصو ًاّيلعو هّيبن ًادّمحم ّنأو هل كيرش ال هدحو هللا الا هلإ ال

 ."”انرفك

 تنأو ىتّمذ ئربت تنأ ّيلع اي :مهيوإذل ئىبنلا لاق :لاق ِلّثِلاَع يلع نع 4-8
 ."يتّمأ ىلع وتفيل 5

 مايصك هل ناك ةّجحلا يذ نم رشع نماثلا موب ماص نم :ةريره وبأ لاق -0ه-

 )١( ص .ةيناثلا ةّدوملا ءىبرقلا ةّدوملا ١7.

 ص .ةيناثلا ةّدوملا .هسفن ردصملا (؟) ١7.

 )"'( ص .هعيارلا ةّدوملا .هسفن ردصملا ١7.

 ):( ص .هعيارلا ةّدوملا .هسفن ردصملا ١7 ١.
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 مخ ريدغ يف ّيلع ديب كيد هللا لوسر هيف ذخأ يذلا مويلا وهو ًارهش نيتس
 نم رصناو هاداع نم ٍداعو هآلاو نم لاو مهللا هالوم ّىلعف هالوم تنك نم» :لاقف

 .'"(هلذخ نم لذخاو هرصن

 اّملف عادولا ةّجح يف هللا لوسر عم تلبقأ :لاق مالّشلَع بزاع نب ءاّربلا نع 5-0١-

 ةرجشلا تحت ءكنإ#ل هللا لوسر سلجف ةعماج ةالّصلا يدون مخ ريدغب ناك
 اي ىلب :اولاق ؟مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلَوأ تسلأ :لاقو ْمالَتلاَع ىلع ديب ذخأو

 هالاو نم ٍلاو مهللا :لاق مث .هالوم ٌّىلعف هالوم تنك نمالأ :لاقف هللا لوسر

 بلاط يبأ نب ّىلع اي كل ًائينه :رمع لاقف باطخلا نب رمع هيقلف هاداع نم ٍداعو

 ."ةنمؤمو نمؤم لك ىلومو يالوم تحبصأ

 :لمأت

 نوتم ةتسب ريدغلا ثيدح ركذ دقف هباتك يف عوضوملل هراصتخا عم ينادمهلا امأ

 .امهنم نينثا متظحال ثيح .ديناسأو

 نحنو الجر دوععي نأ ديري وهو يسرافلا ناملس ّرم :لاق رمع نبا نع --5

 اهّيبن دعب ةَمآلا هذه لضفأب مكتأبنأل تئش ول لوقي لجر انيفو ةقلح يف سولج

 تئش ول هللاو امأ :لاقف ناملس لئسف .رمعو ركب يبأ نيلجرلا نيذه نم لضفأو

 ركب يبأ نيلجرلا نيذه نم لضفأو اهّيبن دعب هّمألا هذه نم لضفأب مكتآبنأل
 ىلع تلخد :لاق ؟هل تلق ام هللا دبع ابأ اي :هل ليقف ناملس ىضم مث رمعو

 :لاق ؟تيصوأ له هللا لوسر اي :تلقف توملا تارمغ يف كيل هللا لوسر

 هّيصو ناكو مدآ :لاق .ملعأ هلوسرو هللا تلق ؟ءايصوألا نم يردتأ ناملس اي

 ناكو ٌماس حون ّيصو ناكو هدلو نم ناكو هدعب هكرت نم لضفأ ناكو ًاثيسث
 ناكو هدعب هكرت نم لضفأ ناكو عشوي ىسوم ّيصو ناكو هدعب هكرت نم لضفأ

 )١( ص .ةسماخلا ةّدوملا ءىبرقلا ةّدوملا 18.
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 ىسيع ّيصو ناكو هدعب كرت نم لضفأ ناكو ايخرب نسب فصآ ناميلس ّىيصو

 لضفأ وهو يلع ىلإ تيصوأ ينإو هدعب هكرت نم لضفأ ناكو انحوي نب نوعمش

 ."”يدعب نم هكرتأ نم

 )١( ص .ةعباسلا ةّدوملا ءىبرقلا ةّدوملا ١".
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 فاطملا ةياهن

 اهعيمج ةئامسمخلا زواج دق اهل يقيقحلا مقرلا تاياوّرلا هذه

 ةئَسلا لهأ نع ةّيورملا رداصملاو بتكلا نم تبختناو تريتخا

 مناع يلع نينمؤملا ريمأ ةياصوو ةفالخ دّيؤتو دكؤت اهعيمجو

 هذهل يقيقحلا ددعلا نإ .كش الب .ةحارص كلذ ركذت لب

 .مهرداصم يف ددعلا اذه نم ريثكب رثكأ تاياوّرلا نم ةعومجملا

 كلذ عم .ءباتك لك يف ةرّركملا تاياوّرلا انفذح متظحال امكو

 ىلع اذل .ةًصاخلا مهبتك نم تاياوّرلا نم ددعلا اذه انلقن دقف

 ىلإ عوجرلاو بّصعتلا كرت ةفلتخملا بهاذملا نم فاصنإلا لهأ

 .اذه انباتك يف ءاج ام ىلع درلا وأ «ةيادهلاو قحلا قيرط

 ةراَجْيْلَو سال اَهدوُهَو ىتّلاَراَنلُمَتأ
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 رداصملا دسرهف

 نيفلألا ©
 .يداليم ١179 .فجنلا ةيرديحلا ةبتكم عبط «ةرجهلل 77 ىلحلا فسوي نب نسح ةمالعلا

 تيملا ءايحإ ©

 .متيالع نيسحلاراصنأ عبط ؛ةرجهلل 1١١ يطويسلا نيدلا لالج دّمحم نب نمحرلا دبع ركب وبأ
 .يداليم "84

 لوزنلا بابسأ ©
 .توريب ةيملعلا بتكلا راد عبط «ةرجهلل 57/ ىروباشينلا دمحأ نب ّلع

 لوزنلا بابسأ ©
 ناييإلا ةسّسؤم عبط ؛ةرجهلل 1١١ يطويسلا نيدلا لالج دمحم نب نمحرلا دبع ركب وبأ
 .ةرجهللا 5:١9 .«توريب

 ةباحّصلا ةفرعم ىف ةباغلا دسأ ©

 .توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد عبط «ةرجهلل 57١ يرزجلا ريثألا نب نيدلا زع

 ههجو هللا مرك بلاط يبأ نب ّىلع انديس بقانم يف بلاطملا ىنسأ ©

 مامإلا ةبتكم عبط ءةرجهلل 8”“ يعفاشلا يرزجلا دّمحم نبدّمحم ريخلا وبأ

 ..مسالع نينمؤملا ريمأ

 دابعلا ىلع هللا ججح هفرعم ىف داشرالا ©

 بتكلا راد عبط ؛ةرجهلل 1١1 ديفملا خيشلا هب فورعملا نامعن نب دّمحم هللا دبع وبأ

 .يداليم ١78١ ةيمالسإلا

 ضي



 باحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا ©

 ليجنإلا راد عبط ؛ةرجهلل 177 يسلدنألا ربلا دبع نب دّمحم نب هللا دبع نب فسوي رمعوبأ

 .توريب بتكلا راد عبط .ةرجهلل ١51١1 «توريب

 ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا ©

 راد عبط ؛:ةرجهلل 807 رجح نباب فورعملا ينالقسعلا دّمحم نب ّللع نب دمحأ نيدلا باهش

 ةسايسلاو ةمامإلا ©

 ١777 ءىضرلا تاروشنم عبط «ةرجهلل 7177 يرونيدلا ةبيتق نب ملسم نب هللا دبع دّمح وبأ

 .ةرجهلل

 يبطرقلا ريسفتب فورعملا نآرقلا ماكحأل عماجلا ©

 .ةرجهلل ١1057 «يبرعلا باتكلا راد عبط «ةرجهلل 77١ يبطرقلا دمحأ نب دّمحم

 ةرصبلا برح ىف ةرتعلا ديسل ةرصّنلاو لمجلا ©
 .يمالسإلا مالعإلا بتك عبط «ةرجهلل “4١1 ديفملا خيشلاب فورعملا نامعن نب دّمحم هللا دبع وبأ

 .ةرجهلل 1١177

 «توريب ركفلاراد عبط ؛ةرجهلل 1١١ يطويسلا نيدلا لالج دّمحم نب نمحرلا دبع ركب وبأ

 .ةرجهلل ١577

 فصولاو لحنلا نم كيل ىبنلا نع يور امل فصرلا ©
 راد عبط «ةرجهلل /41 يلوقاعلا نباب فورعملا ىعفاشلا ىدادغبلا ىطساولا دّمحم نيدلا ثايغ

 .ةرجهلل 1١7 .توريب ةيملعلا بتكلا

 ةقدنزلاو عدبلا لهأ ىلع ّدرلا ىف ةقرحملا قعاوصلا ©
 راد عبط ؛ةرجهلل 807 رجح نباب فورعملا ينالقسعلا دّمحم نب لع نب دمحأ نيدلا باهش

 بدألاو ةَنّسلاو باتكلا ىف ريدغلا ©

 .يداليم ١777 ةئعبلا ةسّسؤم عبط .ينيمألا نيسحلا دبع خيشلا ةمالعلا

 فاّشكلا ©
 .توريب «يبرعلا باتكلا راد عبط «ةرجهلل 57/ يرشخمزلا رمع نب دومحم هللا راج



 ىيلعثلا ريسفتب فورعملا نايبلاو فشكلا ©

 .ةرجهلل ١577 «توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد عبط ؛ةرجهلل 571 يبلعثلا دمحأ قاحسإ وبأ

 فلتخملاو فلتؤملا ©
 .ةرجهلل ١85 .يمالسإلا بزحلاراد عبط .ةرجهلل <38 يدادغبلا ينطقرادلا رمع نب لع

 زيزعلا باتكلا ريسفت يف زيجولا ررحملا ©

 ةيملعلا بتكلا راد عبط «ةرجهلل 057 يسلدنألا ةّيطع نب بلاغ نب ّقحلا دبع دّمحم ىضاقلا

 .ةرجهلل ١51١7 .«توريب

 نيحيحصلا ىلع كردتسملا ©

 .توريب يبرعلا باتكلا راد عبط .ةرجهلل 1٠5 يروباشينلا مكاح هللا دبع نب دمحم

 راثآلاو ثيداحألا يف فنصملا ©

 .ةرجهلل ١5٠54 «توريب ركفلاراد عبط «ةرجهلل 715 ةبيش يبأ نب دّمحم نب هللا دبع

 ةينامثلا ديئاسملا دئاوزب ةيلاعلا بلاطملا ل

 ةفرعملاراد عبط ,ةرجهلل 807 رجح نباب فورعملا ينالقسعلا دّمح ىلع نب دمحأ نيدلا باهش

 .توريب

 ْهاَللَع بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ مامإلا لئاضف يف ةنزاوملاو رايعملا ©
 .ةرجهلل ١107 «ونيعب داؤف ةسّسؤم عبط «ةرجهلل 1١ ١ يلزتعملا يفاكسإلا رفعج وبأ

 بيبللا ىنغملا ©

 .ةرجهلل ١1٠5 مق ماتَ ءادهشلا ديس ةبتكم عبط «ةرجهلل 7١ يراصنألا ماشه نبا

 لحتلاو للملا ©

 .توريب يملعألا تاعوبطم عبط «ةرجهلل 044 يناتسرهشلا ميركلا دبع نب دّمحم حتفلا وبأ

 .ةرجهلل /3” ١

 بقاثملا ©

 .يمالسإلا رشنلا ةسّسؤم عبط ؛ةرجهلل 018 يمزراوخلا يكلملا نب دّمحم نب دمحأ نب قفوم

 .ةرجهلل ١6

 ىبرقلا ىف ةّوملا ©

 ١6٠ ؛نماثلا ددعلا مسوملا ةلجب يف عبط «ةرجهلل /85 ينادمهلا نيدلا باهش نب ّنع

 .يداليم
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 رثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا ©
 .يداليم ١7517 ءمق نايليعامسإ ةسّسؤم عبط ؛ةرجهلل 507 يرزجلا ريثأ نب دّمحم

 عاتملاو ةدفحلاو لاومألاو لاوحألا نم ّىبنلل امب عامسألا عاتمإ ©

 .توريب ةيملعلا بتكلا راد عبط ؛ةرجهلل 845 يزيرقملا نيدلا يقت

 فارشألا باسنأ ©

 .توريب ركفلاراد عبط .ةرجهلل 7179 يرذالبلا ىيحي نب دمحأ

 راهطألا ةمتئألا رابخأ رردل ةعماجلا راونألا راحب ©
 .ةيمالسإلا بتكلا راد عبط «ةرجهلل ١١١١ ىسلجملا رقاب دّمحم ىلوم ةمالعلا

 مالعألاو ريهاشملا تايفوو مالسإلا خيرات ©

 «توريب يبرعلا باتكلا راد عبط ,ةرجهلل / 4/8 يبهذلا نامثع نب دمحأ نب دّمحم نيدلا سمش

 .ةرجهلل 1٠0

 كولملاو ممألا خيرات ©

 .توريب ميلعتلاراد عبط .ةرجهلل ١١ يربطلا ريرج نب دّمحم رفعج وبأ

 ةّيملعلا بتكلا راد عبط .ةرجهلل 1١١ يطويسلا نيدلا لالج دّمحم نب نمحرلا دبع ركب وبأ

 .توريب

 مالسلا ةنيدم وأ دادغب خيرات ©
 ١511 «توريب ةّيملعلا بتكلا راد عبط «ةرجهلل 177 يدادغبلا بيطخ لع نب دمحأ ركب وبأ

 .ةرجهلل

 ةمئألا صئاصخ ركذب ةّمألا نم صاوخلا ةركذت ©

 رشن زكرم عبط .ةرجهلل 115 يزوجلا نبا طبسلاب فورعملا هللا دبع نب ىلغزق نب فسوي
 .ةرجهلل ١577 «تيبلا لهأل يملاعلا عمجملا

 قشمد ةنيدم خيرات نم بلاط ىبأ نب ّىلع مامإلا همجرت ©
 ةسّسؤم عبط ؛ةرجهلل 01/١ ركاسع نباب فورعملا يعفاشلا نسحلا نب لع مساقلا وبأ

 .توريب يدومحملا

 ريثك نبا ريسفتب فورعملا ميظعلا نآرقلا ريسفت ©

 .توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد عبط .ةرجهلل ا/ا/ 5 يقشمدلا ريثك نب ليعامسإ
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 ناقرفلا بئاغرو نآرقلا بئارغ ريسفت ©
 ١537 .توريب ةيملعلا بتكلا راد عبط ؛ةرجهلل 78 يروباشينلا دّمحم نب نسح نيدلا ماظن

 .ةرجهلل

 ريبكلا ريسفتلا ©

 .توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد عبط ؛:ةرجهلل ٠١7 يزاّرلا رخفلاب فورعملا رمع نب دّمحم

 هيلع | نا(إ ث 8 5 5
 ءكزرنل لوسّرلا ثيدح نم لوصألا عماج ىلإ لوصولا ريسيت ©

 .ةرجهلل 1791 «توريب ةفرعملاراد عبط «:ةرجهلل 45 5 يعفاشلا يديبزلا نمحرلا دبع

 ثيداحألا عماج ©

 «توريب ركفلا راد عبط .ةرجهلل 4١١ يطويسلا نيدلا لالج دّمحم نب نمحرلا دبع ركب وبأ

 .ةرجهلل 614

 لوصألا عماج ©

 .ةرجهلل ١5117 «توريب ركفلا راد عبط .ةرجهلل ٠١7 يرزجلا ريثأ نب دّمحم

 يربّطلا ريسفتب فورعملا نآرقلا ريسفت يف نايبلا عماج ©
 .ةرجهلل ١51١7 «توريب ةفرعملاراد عبط .ةرجهلل 7١١ يربطلا ريرج نب دّمحم رفعج وبأ

 ننسلاو ديناسملا عماج ©

 .ةرجهلل ١5١6 «توريب ركفلا راد عبط ؛ةرجهلل الا/ ؛ ريثك نب رمع نب ليعامسإ

 ْمايلَع بلاط يبأ نب يلع مامإلا بقانم يف بلاطملا رهاوج ©
 ءايحإ عمجم عبط «ةرجهلل 87١ يعفاشلا يقشمدلا دمحأ نب دّمحم تاكربلا وبأ نيدلا سمش

 .ةرجهلل ١5١6 ءمق ةيمالسإلا ةفاقثلا

 ءايفصألا تاقبطو ءايلوألا ةيلح ©

 ١57١ .ءيبرعلا ثارتلا ءايحإ راد عبط ؛ةرجهلل 57٠ يناهفصألا هللا دبع نب دمحأ ميعن وبأ

 .ةرجهلل

 ههجو هللا مرك بلاط يبأ نب ّىلع نينمؤملا ريمأ صئاصخ ©

 .ةرجهلل ١5١194 .مق نيلقثلاراد عبط «ةرجهلل ٠٠١7 يئاسنلا بيعش نب دمحأ

 فالخلا ©

 .ةرجهلل 1١ ىموطلا نسح نب دّمحم رفعج وبأ ةفئاطلا خيش

 انكذلا



 ةعيرشلا بحاص لاوحأ ةفرعمو ةّوبنلا لئالد ©

 . «توريب ةيملعلا بتكلا راد عبط ؛ةرجهلل 50/7 ىقهيبلا نيسح نب دمحأ ركب وبأ

 ىبرقلا يوذ بقانم ىف ىبقعلا رئاخذ ©

 .نامزلا ةبتكم عبط «ةرجهلل 195 يربطلا هللا دبع نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا بحم

 رابخألا صوصنو راربألا عيبر ©
 .ةرجهلل ١5٠١ مق يضرلا فيرشلا تاروشنم عبط «ةرجهلل 07/ يرشخمزلا رمع نب دومحم

 .توريب ةيملعلا بتكلا راد عبط ؛ةرجهلل ١٠ يدادغبلا ىسولآلا دومحم نيدلا باهش

 .ةرجهلل 065

 ةجام نبا ننس ©

 .ةرجهلل ١

 يذمزتلا ننس ©

 . .توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد عبط ؛ةرجهلل 791 ةروس نب ىسيع نب دّمحم ىسيع وبأ

 ءالبنلا مالعأ ريس ©

 .ةرجهلل ١511 «توريب ةلاسّرلا ةسّسؤم عبط «ةرجهلل 58 يبهذلا نامثع نب دمحأ نب دّمحم

 بهذ نم رابخأ ىف بهذلا تارذش ©

 .ةرجهلل ١8٠51 «توريب قشمد ريثك نبا راد عبط ؛ةرجهلل ١٠١/89 ىقشمدلا ىلبنحلا دامعلا نبا

 ١5١6 «توريب ةلاسّرلا ةسّسؤم عبط ؛ةرجهلل 77١ يواحطلا ةمالس نب دمحم نب دمحأ

 .ةرجهلل

 ةغالبلا جهن حرش ©

 يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد عبط .ةرجهلل 555 يلزتعملا ينئادملا ديدحلا يبأ نب دماح وبأ نيدلا زع

 .ةرجهلل ١:١ «توريب
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 ليضفتلا دعاوقل ليزنتلا دهاوش ©
 عبط .سماخلا نرقلا مالعأ نم يفنحلا يناكسحلا مكاحلاب فورعملا دمحأ نب هللا دبع نب هللا ديبع
 .ةرجهلل ١ "1 .ةيمالسإلا ةفاقثلا ءايحإ عمجب

 ىراخبلا حيحص ©

 .توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد عبط ؛ةرجهلل ١07 يراخبلا ليعامسإ نب دّمحم هللا دبع وبأ

 .ةرجهلل

 ملسم حيحص ©

 .توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد عبط .ةرجهلل 551١ يروباشينلا جاجح نب ملسم نيسحلا وبأ

 .ةرجهلل ١5

 عيارشلا للع ©

 ةسسؤم عبط .ةرجهلل ١ قودصلا خيشلاب فورعملا يمقلا ىلع نب دّمحم رفعج وبأ خبشلا

 .يداليم .تاقيقحتلل الشلال نينمؤملا ريمأ

 ريسفتلا ملع ىف ةيارّدلاو ةياورلا ىَنف نيب عماجلا ريدقلا حتف ©
 . «توريب ةفرعملار اد عبط ةرجهلل ١70٠١ يناكوشلا ّلع نب دّمح

 نيطمسلا دئارف ©

 رشنلاو ةعابطلل نيداوجلاراد عبط .ةرجهلل 17٠ يناسارخلا ينيوجلا ديؤم نب دّمحم نب ميهاربإ
 .م ٠١١5 «ةيروسلا

 ةباحّصلا لئاضف باتك نم تيبلا لهأ لئاضف ©
 ةيمالسإلا بهاذملا نيب بيرقتلل يملاعلا عّمجملا عبط ؛ةرجهلل 14١ لبنح نب دّمحم نب دمحأ

 .ةرجهلل ١065

 ىفاكلا ©
 راد عبط ,ةرجهلل 779 يزاّرلا ينيلكلا قاحسإ نب بوقعي نب دّمحم رفعج وبأ مالسإلا ةقث
 .يداليم ١787 .ةيمالسإلا بتكلا

 ةتّسلا بتكلا ىلع راّربلا دئاوز نع راتسألا فشك ©

 .ةرجهلل 6017 يمثيهلا ركب يبأ نب ّللع

 ْمانِلاع بلاط يبأ نب ّيلع بقانم يف بلاطلا ةيافك ©
 ١511 .توريب يبتكلا ةكرش عبط ؛ةرجهلل 1908 يعفاشلا يجنكلا دّمحم نب فسوي نب دّمحم

 .ةرجهلل

 ال



 لاعفألاو لاوقألا ننس يف لامعلا زنك ©

 ١5٠9 «توريب ةلاسّرلا ةسّسؤم عبط «ةرجهلل 40/0 يدنه لا نيدلا ماسح نب ىقتملا نيدلا ءالع

 .ةرجهلل

 مكاع ىلع يف نآرقلا يف لزن ام ©

 .ثيدحلا راد .ةرجهلل 5٠ يناهفصألا هيودرم نباب فورعملا ىسوم نب دمحأ ركب وبأ

 دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم ©

 .توريب يبرعلا باتكلا راد عبط ؛ةرجهلل 601 يمثيهلا ركب يبأ نب يلع نيدلا رون

 يناعملارصتخم ©

 .ةرجهلل ١517 ؛مق ركفلا راد عبط «ينازاتفتلا نيدلا دعسب فورعملا رمع نب دوعسم

 دنسم ©

 .ةرجهلل ١579 «توريب ةّيملعلا بتكلا راد عبط ؛ةرجهلل 4١ ١ لبنح نب دمحأ

 يّلصوملا ىلعي يبأ دنسم ©
 .ةرجهلل ١5٠54 «ثارتلل نومأملاراد عبط ,ةرجهلل 7١7 يميمتلا ّيلع نب دمحأ

 حيباصملا ةاكشم ©

 .ةرجهلل ١5١١ «توريب ركفلا راد عبط .ةرجهلل 5٠١ يزيربتلا بيطخ هللا دبع نب دمحم

 لوسٌرلا لآ بقانم ىف لوؤسلا بلاطم ©

 رشنلاو قيقحتلل ىرقلا ّمأ ةسّسؤم عبط ؛ةرجهلل 107 يعفاشلا ةحلط نب دّمحم نيدلا لامك

 .توريب

 ريبكلا مجعملا ©

 ١5٠ 5 ةيميت نبا ةبتكم ءيبرعلا ثارتلا راد عبط ؛ةرجهلل 7١ يناربطلا دمحأ نب ناميلس ظفاح

 .ةرجهلل

 نآرقلا ظافلأ تادرفم ©

 .ةرجهلل ١4١7 .«قشمد ملقلاراد عبط ؛ةرجهلل 55 يناهفصألا بغارلا

 باطخلا نب رمع ةفيلخلا ةايح نم ©

 .يركبلا دمحأ نمحرلا دبع
 . .توريب رشنلاو ةعابطلل داشرإلا عبط

 الكيل



 > ميلع بلاط يبأ نب يلع بقانم
 ىاوإل ئبنلا طبس عبط ؛ةرجهلل 187 يلزاغملا نباب فورعملا يعفاشلا يبالج دّمحم نب لع

 .ةرجهلل 5” ١5

 ماَساع بلاط ىبأ نب ىلع بقانم ©
 .ثيدحلاراد عبط ؛ةرجهلل 6١٠١ يناهفصألا هيودرم نباب فورعملا ىسوم نب دمحأ ركب وبأ

 لاجرلا دقن ىف لادتعالا نازيم ©

 . .توريب ةفرعملار اد عبط ,ةرجهلل / 4/8 يبهذلا نايثع نب دمحأ نب دّمحم

 ةغالبلا جهن ©

 ةسّسؤم عبط ؛ةرجهلل سماخلا نرقلا يضرلا فيرشلا رهاطلا نيسح نب دّمحم نسحلا وبأ

 .يداليم 4 «تاقيقحتلل ملّشلارع نينمؤملا ريمأ

 ىبرقلا يوذل ةدوملا عيباني ©

 .ةرجهلل 5 .ةوسألا راد عبط «ةرجهلل ١5915 يفنحلا يزودنقلا ميهاربإ نب ناميلس
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 ةيملعلا عيضاوملا تسرهف

 ةلزنملا ثيدح ليلد

 01000010 ريهطتلا ةيآو ءاسكلا ثيدح ىلع ةلدألا

 ىلوملا ةملك ىنعمو ريدغلا ثيدح لوح صاخ لصف
 20 ءافلخلا ةفرعمو ماّشِللَع يلع نينمؤملا ريمأ ملع لوح باطخ

 12ه ا ةيلعلا ةنابخلا

 4 هّنلأ مكِكلواَمنِإ9 ةيأ لوح ثحب

 ةالرلاا ب1 لوس نيظرعملا دعا كايف ناغجرلا
 ل تل يبنلا 0 لهأ مه نم

 تالفملا لان

 لضح





 عيضاوملا تسرهف

 نفل ونا ةمدقف

 1171110 ديقعت

 0 ا يراخبلا 0 باتك ىف ةيالولا ةلدأ

 ملسم حيحص باتك يف ةيالولا ةّلدأ

 يذمرتلا ننس باتك ىف ةيالولا ةلدأ

 30 ا ةجام نبا ننس باتك يف ةيالولا ةلدأ

 بقانملا باتك يف ةيالولا ةّلدأ

 ْماَّتِلاَع بلاط يبأ نب ّيلع بقانم يف بلاطلا ةيافك باتك يف ةيالولا ةلدأ
 ىبرقلا يوذ بقانم يف ىبقعلارئاخذ باتك يف ةيالولا ةّلدأ

 نيطمسلا دئارف باتك يف ةيالولا ةّلدأ

 000 ةّمئألا صئاصخ ركذب ةّمألا نم صاوخلا ةركذت باتك ىف ةيالولا ةّلدأ

 ليضفتلا دعاوقل ليزنتلا دهاوش باتك ىف ةيالولا ةّلدأ

 لاعفألاو لاوقألا ننس يف لامعلا زنك باتك يف ةيالولا ةّلدأ

 ا ىبرقلا يوذل هّدوملا عيباني باتك يف ةيالولا ةلدأ

 يربطلا خيراتب فورعملا كولملاو ممألا خيرات باتك يف ةيالولا ةلدأ

 ا دنسملا باتك يف ةيالولا ةلدأ

 5000 ,كاإل لوسّرلا ثيداحأ يف لوصألا عماج باتك يف ةيالولا ةّلدأ

50١ 



 10 رثألاو ثيدحلا بيرغ ىف ةياهنلا باتك ىف ةيالولا ةّلدأ

 ١38 يطويسلل ثيداحألا عماج باتك يف ةيالولا ةّلدأ

 1 ب و يبلعثلا ريسفتب فورعملا نايبلاو فشكلا باتك يف ةيالولا ةلدأ

 ١١ ..ماّتِإاع بلاط يبأ نب ّىلع مامإلا بقانم يف بلاطملارهاوج باتك يف ةيالولا ةلدأ

 0000000 زد لوسّرلا لآ بقانم يف لوؤسلا بلاطم باتك يف ةيالولا ةلدأ

 ١١ ماَشِلاع بلاط يبأ نب ّيلع بقانم باتك يف ةيالولا ةلدأ

 1١ ةباحّصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ باتك يف ةيالولا ةّلدأ

 ١6 ءايفصألا تاقبطو ءايلوألا ةيلح باتك يف ةيالولا ةّلدأ

 0000000 ميظعلا نآرقلاريسفت باتك يف ةيالولا ةّلدأ

 ١0 روثأملاب ريسفتلا يف روثنملا ردلا باتك يف ةيالولا ةلدأ

 ...١57 يربظلا ريسفتب فورعملا نآرقلاريسفت يف نايبلا عماج باتك يف ةيالولا ةّلدأ

 0 ةباحّصلا زييمت يف ةباصإلا باتك يف ةيالولا ةلدأ

 0000000000 لوزنلا بابسأ باتك يف ةيالولا ةّلدأ

 ١ فارشألا باسنأ باتك يف ةيالولا ةلدأ

 ةدفحلاو لاومألاو لاوحألا نم َّيبنلل امب عامسألا عاتمإ باتك يف ةيالولا ةّلدأ

 ١ 1/ عاتملاو

 0 ْهلَّلاَع بلاط يبأ نب ّيلع بقانم باتك يف ةيالولا ةّلدأ

 1١ه ماتا يلع يف نآرقلا نم لزن ام باتك يف ةيالولا ةّلدأ

 00000 ا فاشكلا باتك يف ةيالولا ةّلدأ

 0 ريبكلا ريسفتلا باتك يف ةيالولا ةّلدأ

 3 ةعيرشلا بحاص لاوحأ ةفرعمو ةّوبنلا لئالد باتك يف ةيالولا ةّلدأ

 ٠١١ .... ْملَّئلاع بلاط ىبأ نب ّىلع انديس بقانم ىف بلاطملا ىنسأ باتتك ىف ةيالولا ةّلدأ

 7١7 فصولاو لعفلا نم ءقِإْخَل ئبنلا نع يور امل فصرلا باتك ىف ةيالولا ةّلدأ

 0 ] ] ]1ز11]1]1 لحنلاو للملا باتك ىف ةيالولا ةّلدأ



 20000 لاجرلا دقن يف لادتعالا نازيم باتك يف ةيالولا ةل
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 5000 ا

 53 لوصألا عماج ىلإ لوصولاريسيت باتك يف ةيالولا ةّلدأ

 راثآلا لكشم حرش باتك يف ةيالولا ةلدأ

 يلصوملا ىلعي يبأ دنسم باتك يف ةيالولا ةّلدأ

 ةينامثلا ديناسملا دئاوزب ةيلاعلا بلاطملا باتك يف ةيالولا ةّلدأ

 55008 دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم باتك يف ةيالولا ةّلدأ

 راثآلاو ثيداحألا يف فّتصملا باتك يف ةيالولا ةّلدأ

 00 حيباصملا ةاكشم باتك يف ةيالولا ةلدأ

 ريبكلا مجعملا باتك يف ةيالولا ةّلدأ

 نيحيحصلا ىلع كردتسملا باتك يف ةيالولا ةلدأ

 ننسلاو ديناسملا عماج باتك يف ةيالولا ةلدأ

 (يبطرقلا ريسفت) نآرقلا ماكحأل عماجلا باتك يف ةيالولا ةّلدأ

 52000000 زدت يناعملا حور ريسفت باتك يف ةيالولا ةلدأ

 ناقرفلا بئاغرو نآرقلا بئارغ ريسفت باتك يف ةيالولا ةّلدأ

 زيزعلا باتكلاريسفت يف زيجولاررحملا باتك يف ةيالولا ةلدأ
 000 ا فلتخملاو فلتؤملا باتك ىف ةيالولا ةّلدأ

 11111 ةنزاوملاو رايعملا باتك ىف ةيالولا ةّلدأ

 220000 باحصألا هفرعم يف باعيتسالا باتك يف ةيالولا ة
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 ” 4/8...قشمد ةنيدم خيرات نم هللا بلاط يبأ نب ّىلع مامإلا ةمجرت باتك يف ةيالولا ةّلدأ

 0000000 لا ءافلخلا خيرات باتك يف ةيالولا ةلدأ

 ةباحّصلا لئاضف باتك ىف ةيالولا ةلدأ

 95 بهذ نم رابخأ يف بهذلا تارذش باتك يف ةيالولا ةّلدأ

 ماشاء بلاط يبأ نب ّىلع نينمؤملا ريمأ صئاصخ باتك يف ةيالولا ةلدأ
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 000 ةقرحملا قعاوصلا باتك يف ةيالولا ةلدأ

 00 تيبلا لهأ لئاضف يف تيملا ءايحإ باتك يف ةيالولا ةّلدأ

 12520000 ءالبنلا مالعأ رّيس باتك يف ةيالولا ةّلدأ

 ريدقلا حتف باتك يف ةيالولا ةّلدأ

 1000 ل يا دادغب خيرات باتك يف ةيالولا ةلدأ

 ةّنسلا بتكلا ىلع راّربلا دئاوز نع راتسألا فشك باتك ىف ةيالولا ةلدأ

 000 مالسإلا خيرات باتك يف ةيالولا ةّلدأ

 لوزنلا بابسأ باتك ىف ةيالولا ةّلدأ

 كظه 0 ا ىبرقلا ةدوملا باتك ىف ةيالولا ةّلدأ

 تفاطولا ةراهث



 فلؤملل ىرخأل ا راثآلا

 .(يسرافو يبرع) الهلع راهطألا ةمئألا يّبحمو ةعيشلا لئاضف يف راربألا ةآرم ١

 .ءاروشاع ةرايز حرشو قيقحتلاو ثحبلا "

 :(ةناهولا فايعتتا ىلع رز ةنادهلا سوط

 .مالسإلا ردص خيرات يف ةديدج ةرظن -:

 .نآرقلاب جالعلا 4
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