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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ءيش اذه هباتك نم رهظي ملو ,باتكلا اذه فلؤمل ةلّصفم ةمجرت ئلع رثعأ مل

 ضعب ةمجرت باتكلا ةياهن ىف ركذو .ةياردو لاجر بانك هنأ عم .هتمجرت نم

 ركذي نأ هّقح نم ناكو .هتذتاسأو هخياشمل ًاضيأ ضّوعتي ملو «خياشملاو ةّلجألا

 نأو هيف شيعي ناك ىذلا هرصع ءالجأ نعو ,هتذتاسأو هخباشم ركذيو «ةسشن

 . رخآ فيلأت هل ناك نإ هتافيلأتل ضّرعتي

 . فلؤملل ةمجرت ئلع
 هد. )١( 5 نا : 50
 ةغللاب سمشلا علطم هباتك يف ناخ نسح دّمحم ةلودلا عينص هركذ معن

 ةغللاب اضيأ خيراوتلا سودرف هباتك يف يماطسبلا ىلع زورون ئلوملاو ,ةيسرافلا

 مسا ركذل ضّرعت نود نم همسا اركذ لب ,ةطوسبم ةمجرت هل اركذي ملو ,ةيسرافلا

 . يتأيس امك بتكلا ضعب هل ّنأو .هدلاو

 . طقف نيقباسلا نيباتكلا يف دوجوملا وه ام ئلع ارصتقاو ,نايعألاو

 ,مهمالك يف روكذملا اذه وه باتكلا فلؤم نوك نم دّكأتم ريغ دعب كلذ عم ىّناو

 )١( ص سمشلا علطم  4١7قده (11201) ةنس عبط .



 000101 اا ع

 ركذل ضّرعت نود نم «يراوزبسلا رفعج دّيسلا» ناونع ئلع ًاعيمج أورصتقا ثيح

 ناك نإو «دّمحم» وه هدلاو مسا نوكب حّرص باتكلا اذه ةمدقم ىفو .هدلاو مسا

 . ملاعلا هللاو بير الي باتكلا اذه 10 فاو هع

 ملاع ,يراوزبسلا رفعج دّيسلا :ةرربلا ماركلا هباتك ىف ىنارهطلا قّمحملا لاق

 هامش ريملا نبأ دّمحم دّيسلا تخأ نبا ناك ,يناهبهبلا ديحولل نيرصاعملا نم ,فّنصم
 . سّدقملا دهشملاب ةعمجلا مامإ مساق

 يف راونألا ضاير :اهنم ,فيناصت هلو .هيلع ئنثأو .سمشلا علطم يف همجرت

 يف ةلاسرو «نتنلا برش ةمرح يف ةلاسرو ,ةالصلا رارسأو ,راهطألا ةّمئألا لاوحأ

 . ديوجتلا

 هلاخ عم نفدو )1١١4( ةنس يف ديهشلا يدهم ازريملا دّيسلا ماَيَأ يف يفوت

 . نيلجرلا يلي اّمم ةيوضرلا ةرضحلا يف )١١448( ةنس ئقوتملا

 هفيئاصتو :لاقف ؛خيراوتلا سودرف ىف يماطسبلا يلع زورون ئلوملا هركذو

 ئلوملل ةيلوتلا لعجو ,هبتك نم دّلجم ىتئام برق فقوأ دقو .يتنازخ يف ةدوجوم

 دّيسلا تخأ نبا يدهشملا يراوزبسلا رفعج دّيسلا :ىلماعلا نسحم دّيسلا لاقو

 ,نيلجرلا يلي اميف نفدو .سّدقملا دهشملا يف يفوت :سمشلا علطم باتك يف

 مورا يف ًارواجم ناكو .ديهشلا يراجاقلا هاش دّمحم رصع يف ناك :لاق

 . ةيوضرلا ةسّدقملا

 )١( ةعيشلا مالعأ تاقبط ةرربلا ماركلا ١: :مقرب ؟/ 4/9 .



 ليصحتل سّدقملا دهشملا ىلإ رجاهو .راوزبسب هدلوم :خيراوتلا سودرف يفو

 يف مجرتملا ناك ,ةعمجلا مامإ يراوزبسلا دّمحم دّيسلا انالوم تح قرا وهو دلفلا

 ًالوغشم ةسّدقملا ةناتسآلا راوج يف هرمع لوط ناكو ,ئوقتلاو عرولاو دهزلا لامك

 تافينصتو .ةديرف تاقيقحت هل :ةيعرشلا ماكحألا رشنو ؛ةينيدلا مولعلا جيورتب

 لعجو ءىوضرلا سّدقملا دهشملا بآلط ئلع 000 يتئام وحن فقوو .ةديفم

 .هنامز يف يفوتو .ديهشلا يدهم ازريمل ًارصاعم ناكو ,يتارهلا دمحأ المل اهتيلوت

 0 الجال فرط نم ديدجلا نحصلا يف يوضرلا سّدقملا دهشملا يف نفدو
 : فلؤملا لوح باتكلا اذه نم هتدفتسا ام

 دّيسلا ةرهابلا تاماركلا بحاص يلاجرلا قّقحملا هيقفلا ةمآلعلا دنع ذّملتت ١

 يف هيلإ تيدتها ام عم :لاق .هباتك ةمدقم ىف كلذب حّرص ؛مولعلارحب يدهم

 ,هرصع يف ديحولا دجمألا دنسلا دّيسلا يدانتسا هيلع نمو يداتسأ نم يتادافتسا

 . هرمأب هرمأ بحاص هلعجو ,هّيمس روهظ ئلإ هللا هاقبأ
 هنأو .هداتسأ ةايح يف ناك باتكلا اذهل هفيلأت ّنأ ةرابعلا هذه نم دافتسيو :لوقأ

 ىلإ رفاس له هّنأ رهظي مل نكلو .#مولعلارحب يدهم دّيسلا ةمآلعلا دنع ذملتت
 ىدهم دّيسلا ةمآلعلا رفاس امدتع هدنع ذّملتت وأ ,كانه ذّملتتو ةسّدقملا تابتعلا

 يف فراجلا نوعاطلا ىف هنا ثيح ,.يوضرلا سّدقملا دهشملا ىلإ مولعلارحب

 هذه يف لعلو ,ةّدم كانه ىقبو ةيئيوضرلا سّدقملا دهشملا ىلإ رجاه قارعلا

 . ملاعلا هللاو ,هتراشإب اذه هباتك فلأ هلعلو .هدنع ذلتت ةّدملا

 ةلاسر فآوَأ نأ ؛لجوّرع هللا ينققوو .لجألا يف هللا دم نإ يّمه يفو :لاق-؟

 خيشلا نامز ئلإ نيرَّخأتملاو نيمّدقتملا نم ءاملعلا لاوحأ ضعب ركذ اهمف ؛ةدرفنم

 )١( ةعيشلا نايعأ 4: ٠١8.
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 ,ميظع رمأ هلامكو همامتب هّنأل ؛ةقاطلاو عسولا ردقب اذه اننامَز ئلإ هدعب امو روكذملا

 رسعتو .ناّوخلا رهدلا ثداوحب رابخألاو راثآلا دقفل نامزلا اذه يف اميسال

 راثآ ساردنال ,يهاودلا روفوب ةعاضبلا مدعو ,يه امك مهلك لاوحأ ئلع عالّطالا

 ضاوخلا نم ءانتعالا ءدغو ,ةملظلا روجب ةعيرشلا ساسأ مادهناو :ءاملغلاو ملعلا

 هللا انناعأ ,اروكذم ًائيش نكي مل نأك رهدلا نم ناسنالا ىلع ئتأف ,ءالهجلا ماوعلاو

 ىفطصملا هلآو يبنلاب .ئوهلاو ّيغلا عابتا نم انمصعو .ئدهو هئابحإ ئلع

 . ئضترملا
 ناك يذلا هرصع رشع يناثلا نرقلا يف عقو ام ئلإ ةراشإ اذه همالكو :لوقأ

 دنع كلذو ,تابتكملاو ءاملعلا ساردناو .ةيفاقثلا زكارملا مادهنا نم ,هيف شيعي

 ناهفصا صوصخلابو .نادلبلا هبيرختو «ناريإ ئلع يغاطلا ةاهفألا هوم ةوآغ

 يسف رصعلا اذه نع ةلّصفم ةمجرت تبتك دقو .كاذنآ ةيمالسالا ةفاقثلا ةمصاع

 . عجارف .يثوجاوخلا قّقحملل ةيداقتعالا لئاسرلا باتك ةمّدقم

 ىلوملا قّقدملا قّمحملا ةمألعلا نع «داتسألا»ب باتكلا اذه يف رّبع ٠

 ثّدحملل لاقملا جهنم باتك ئلع هيشاوح ىف يناهبهبلا ديحولا رقابدّمحم
 . يدابارتسالا

 يف هتءارق ةبوعص عم .هفْلؤم طخب ةديرفلا ةخسنلا ىلع باتكلا اذه تلباقو

 . رصبلا نع غاز امّآلِإ طالغألا نع ًايلاخ هللا دمحب جرخف ,عضاوملا ضعب

 باهش دّيسلا ةيآلا هيقفلا ةمآلعلا ةبتكم ةرادإل رطاعلا يئانث مّدقأ ماتخلابو

 رشنل همامتهال ىشعرملا دومحم دّيسلا ةمآلعلا هلجنو هِي يفجنلا يشعرملا نيدلا

 ماك ريو هلل ةمحرو مكيلع مالسلاو .دصقلا ءارو نم هللاو .رداونلا هذه لاثمأ

 ىئاجرلا يدهم ديسلا قه 147١ ةنس رّثظملا رفص
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 ةيحرلا نضحرلا نا وسما 07
 ةيّرذ هلاو دّمحم .ئفطصا نيزذلا هدابع ئلع همالسو .ئفك ادمح هل ذمحلا

 ماقتسا ام ,ليدع الب درت ال ةلوبقم ةالص هلآو هيلع هللا ىَلَص ءْئّقو يذلا ميهاربإ

 معنو ا .دامتعالاو لكوتلا هللا ىلعو ءليلع حصو ,ٌفيعض يوقو ,لدع

 . ليكولا

 :يراوزبسلا ىنيسحلا دّمحم نب رفعج ءىرابلا ىلإ ريقفلا لوقيف :دعب ام

 اهب دشت كايناو ٍتاحّحصم دئاوف حئافنو ,تايمان تاعّصرم دئارف حئافص هذه

 لباقلا لضافلا هحلطصا ام باحطصا ىف .لاخرلا لاجرلا دقع اهنم لحتو .لاحرلا
 190 تالا ةيطننملا هبات نأ ىف وانفلا "ومعنا

 هلا علو ىلا عمم عتابا اميق نط و ةداحأ و تع اننا يرتنلاو

 ًارهام ًاملاع ًالضاف ناك .يناشاكلا ضينلا نسحم المي ريهشلا دّمحم ةمآلعلا وه ١١(

 لمأ يف هركذ اذك ,فينصتلا نسح ًابيدأ ًارعاش ًاقّقحم ًاهيقف ًاثدحم ًاملكتم ًاميكح

 .ةنس نينامثو عبرأ نبا وهو )٠١91( ةنس ناشاكب ىقوتو )٠٠١7( ةنس دلو .لمآلا

 هباتك ةمدقم يف اهتدروأو ,ةيعامتجالاو ةيملعلا هتايح نع ةلّصفم ةمجرت انبتك دقو

 . عجارف .قه )١1١١( ةنس يف يقيقحتب عوبطملا عئارشلا حينافم

 . روثأملاب ريسفتلا يف يفاصلا باتك بحاص :يأ (؟)
 ,ةلكشملا اهثيداحأ حرش عم .ةعبرألا بدكلا ىف ةدوجوتلا ثيداحألا عمج وه ()

 . تادّلجم ةّدع يف ناهفصاب ًاقّمحم عبط دقو



 ةئاوفلا ةئارق ب ماب مقا هج وع حمام مم و وت و املا ل و م م ١

 ىضترملا هلآو يبنلا عم هللا هرشح ,(١!نوقطنت مكُنَأ ام لثم فاول هّنِإ :نوقداصلا

 رجأ عيضي ال هللاو ,نيبملا هضيف نم اندفتسا امك ,ئفوألا ءازجلا هأزجأو .ئفطصملا

 . نينسحملا

 الو مات لماك ريغ اندنع ًافلتخم هيف هنبا هعضو يذلا لودجلا ناك اَمل ِهّنإو

 نلاما اهنيك مدعو .هلاوحأو لاجرلا ضعب هيف هلامهال ,مارملا مامتب فاو

 وأ ؛هدوجو زيزعل ,هباتك نم هلوانتو هذخأ ضعبلا ىلع ًارسع ناكو ,هلامكو هعمجب

 . هنادجو روصق

 ,ةلقلا ةعاضبو ,ةعاضبلا ةّلق عم يدهجب هلمكأو هّمتأ نأ ًادصاق هللا لوحب تعرش

 لاوحأ نم ؛هريغو باتكلا كلذ يف هيلإ جاتحي اّمم ,ةّمهم دئاوف ضعب هيلع ًاديزم
 يف هيلإ تيدتها ام عم ,مهنايبو لاجرلا بابرأ تاحالطصاو ؛مهنأشو ةاورلا ضعب
 يسف ديحولا دجمألا دنسلا ديسلا يدانتسا هيلع نمو يداتسأ نم ىتادافتسا

 . هرمأب هرمأ بحاص هلعجو .هّيمس روهظ ىلإ هللا هاقبأ 0 !ءرصع

 ,هباتك يف ةلومعملا ةّهملا رخألا '')هتاحلطصم لوادجلا لبق تدروأ دقو

 .هّمحل ءافوو ناوخنلا نضعب سامتلال ةباجإ .هبلاطل سانتتسالاو ةريصبلا هب ديزيل

 ارارسألا حضوأ ضيفلاب فاو ارابخألا عمج باتكب نسحأ

 اراصيتسا كل دزي هيف رظنأ بيذهت نم هيقفلا رمأ فاك

 ةمجرت هل .مولعلارحب ىدهمدّمحم ديسلا يلاجرلا قّقحملا هيقفلا ةمآلعلا وه (؟!)

 . ةرهابلا تاماركلا بحاص وهو .لاجرلاو مجاعملا بتك ىف ةطوسبم

 . ىفاولا بحاص تاحلطصم :يأ ()



 0 ااا ااا اا ثيداحألا ةاور ةفرعم

 31 نو راذلا ف ركيو نفل وح ا هقليلب هنا ةوبجأ

 ىنعم يف تكرتشا اهنم ةفئاط لكل .ماسقأ ةينامث ئلع لوادجلا تعضو من
 انه داوسلاب اهتحت ًادقت ةظانلا ةرمحلاب ًابئرع تيقرو «باستألاب يكفي نآونغ

 ايناغ عوتعايل رسملا ةيحرتو نر اخألا ةورركذ نفد ظانلألا نم تتضملا ةيرتع

 هللا مهمحر .رايخألا ررغلا ةثالثلا انخياشمل .رادملا اهيلع م وصُألا يف

 ًاعفن مظعأو ءاطبضو ًاذخأ لهسأ نوكيل ,راربألا ءابجنلا نفلطسلا يضرو .ئلاعت

 ريخلاب رومألا انل متخي نأ اووف «لاجرلا ىف دئاوفلا دئارف»ب اهتيّمسو او

 . لاف ءانشي امل هّنإف :لاوحألا ميمنج يف

 اهيف ةمّدقم ميدقت نم ٌدبالو .قيفوتلا لبحب ًامصتعم ,قيلي ام يف عرشأ انأ اهو

 : دصاقملا نم هددصب نحن ام بسانت دئاوف اضيا

 ئلوألا ةدئافلا
 نووري نيذلا لاجرلا ةفرعم يغبني هنأ يف

 هين ةَمئألاو يبنلا ثيداحأ
 لاوحأ ّنأ فصنم ئلع ئنخي ال :لمآلا لمأ يف لماكلا ملاعلا ّرحلا خيشلا لاق

 ًاداكح ادام ءاحلط ءابلغ ويتركو هنزكلا موك نفي تاقت بينوك نم ءاؤزلا
 ةحصو مهتاياور توبت ئلع ةلادلا نئ ءارقلا نيفاكللذ وهن وينال هن يقام هالات

 ربخ نوكي دقو ,ملعلل ًاديفم ءالؤه نم نينثاو دحاو ربخ نوكي دقف ,مهتب داحأ

 )١( لغ- مهلامآ ,مهلومأم .

 ناوضرلاو ةرفغملاو ةمحرلا مهيلع ء.ىسوطلا خيشلل راصبتسالاو بيذهتلاو ,هيوباب .



 ًاذيفنيو ارتاوت ةعيرالاو ةثالثلا ريخ نركر دقو ملعلل ًاديقع اقازع هسيرالاو ةنالفلا
 .ىدملا كلو هرلعدأ) اقع الغم: ضيقتلا نم" !اهاه ولعل

 نسم هئهذ الخ اذإ نيدلاو ايندلا رابخأ يف لقاعلا هب مزجي ينادجو رفا اهو

 انيلع دري الف .يلك هنا لوقت لو «نينل زملاو نيريشملا لاوخأ قرغوردزلقتو ةهبش

 ةاورلا لاوحأ ّنأب ءنيقّقحملا نم هريغو ملاعملا بحاص كلذب حّرص دقو .ضارتعا

 . ملعلل ةديفملا نئارقلا ةلمج نم

 الأ ,ملسم لك ئلع ةضيرف ملعلا بلط نإ :اتإث مهنع رتاوتملا ّصنلا يف درو دقو
 لا ةاغب ّبحي هللا ْنِإَو

 . ؟لاّنع مهتاياور ردق ئلع اًنم '' !لاجرلا لزانم اوفرعإ :ةيخقداصلا لاقو
 اوعجراف ةعقاولا ثداوحلا اّمأو :ةعيشلا ضعب ئلإ هل نامزلا بحاص بتكو

 يف يسربطلا هاور .هللا ةّجح انأو مكيلع ىتّجح مهّنإف ءانثيدح ةاور ئلإ اهيف
 81 ىيريغو 1" اويننلا ف عيشلاوب!"!قيبدلا لابتكإ ىف قودصلاو ا" ءاشسحألا

 ةّجمحلا هّناو ,ةيقتلا هجو ئلع ناك نإو مامإلا نع هرودص ةيعطقب مزجي :يأ )١(

 كمر مع تراك كر ملام اعوش

 20 موا سلا” يفاكلا لوصأ (؟)

 . سانلا :يّشكلا يف (؟)

 . يقيقحتب عوبطملا ," :مقرب ١ لاجرلا ةفرعم رايتخا (؛)

 .887:7 جاجتحالا (5)

 )١( ص قودصلا خيشلل نيدلا لامك 184.

 71١. ص ىسوطلا خيشلل ةبيغلا باتك (1)

 دن تحيد ذا وتلا واقع :عجار (8)



 ا م و عجم كت نيس اب هاو تا ل بل ان علو فثيذاضألاةاوو ةقارغم

 .(!!بهذتس ىبأ ثيداحأ نأ تنئظا هؤارظنو ةرارز الول :6#4قداصلا لاقو

 . ")اّنع مهتاياور نم نونسحي ام ردقب انتعيش لزانم اوفرعإ :ةنلاقو
 هملع :لاق «هماعط ئلإ ناسنالا رظنيلف» ئلاعت هلوق نع ةيلرفعجوبأ لئسو

 وحاب نمو زعاب ئذلا

 مهتيّدعت نإ كّنإف ءانتعيش ريغ نع كنيد ملاعم ّنذخأت ال :48.نسحلاوبأ لاقو

 بإب 00120 ضانانأ اوئاهبو ةلؤسرودللا اونا قياتلا نيفتافلا نع فك وضذفأ

 هب حّرص .ةعيشلا قرف نم مهلاثمأو ةيحطفلاو ةيديزلاو ةيفقاولا ّنأ ئفخي الو
 نيفلاخملا نع ةعيشلا هاور ام ّنأو .هريغو فقولا باتك يف انئاملع نم ةعامج
 تاياور ةلمج نم .ًاصوصخ وأ ًامومع هتوبثب اودهشو .ةدمتعملا بتكلا يف هونّودو

 . يهنلا يف لخدي الف ةعيشلا
 :لاق ؟كؤافلخ نمو هللا لوسر اي :ليق ,يئافلخ محرا ّمهّللا يي يبنلا لاقو

 : ا سانلا اهنومّلعيو ينلسو يتنب دح نووربإ, يدعب نم نوتأي نيذلا

 رظنلاب ًاديعب ناك نإو ,ككإ نيم وصعملا ةّئئألا ءافلخلاب دارملا نوكي نأ لمتحيو

 . رّبدتف «يئافلخ محرا مهّللا» هلوق ئلإ

 )١( لاجرلا ةفرعم رايتخإ ١:  746:مقرب 7٠١.

 لاجرلا ةفرعم رايتخإ (؟) ١: ١ .؟ :مقرب
 .5 :مقرب ١:١ لاجرلا ةفرعم رايتخإ (؟)

 .4 :مقرب 8-1/ ١: لاجرلا ةفرعم رايتخإ (؟)

 .6- غ ١: لمآلا لمأ (5)

 .6 ١: لمآلا لمأ (1)



 00 ا خذ 5

 "1 قيلارخا يف قودصلا ةياورلا هذه ئورو
 ءايبسنألا ةفرعم هب داري نأ لمتحي اذهو .لاجرلا ةفرعم الإ نيدلا له ىورو

 . ةّنسلاو باتكلا ةلمحو ءاملعلا لمشي ثيحب مومعلا لمتحيو .82 ةّمئألاو

 نرق لك يف نيدلا اذه لمحي :ييهَللا لوسر لاق :لاق هل هللادبع يبأ 0

 ىفني امك ,نيلهاجلا لاحتناو ,نيلاغلا فيرحتو :نيلطبملا ليوأت هنع نوفني ,لودع

 ش "يدق تيفيرتكلا

 نسحلاابأ :ينعي - هيلإ تبتك :لاق ,هيوهام نب متاح نب دمحأ نسحلاوبأ
 هين بتكف .كلذب هوخأ ًاضيأ بتكو .ينيد ملاعم ذخآ نّمع هلأسأ  ةيلثلاثلا

 ريثك لكو ءانبح يف )سم ئلع امكنيد يف '' !ادمتعاف ءامتركذ ام تمهف :امهيلإ
 . 3).راعت هللا ءاش نإ (*!امكوفاك مهنا .انرمأ ىف مدقلا

 . آدج ةريثك كلذ يف رابخألاو

 )١( هيقفلا هرضحي ال نم 4:  3١«يتتسو» هلوق ئلإ 0114 :مقرب .

 )١( لاجرلا ةفرعم رايتخإ ١: ٠١-١١ :مقرب 0.

 . ادمصاف :يّشكلا يف (؟)

 . نسم :ىشكلا ىف (؟)

 . امكاوناك :لصألا يف (0)

 .ال :مقري ١: 160-١7 لاجرلا ةفرعم رايتخإ (1)



 0 يوارلا ةلادع ةفرعم

 ةيناثلا

 لاجرلا لاوحأ ىف ضوخلا زوجي هنأ يف
 بجي لب مهّمذو مهحدمو نيفدصملاو

 رئاس يفو يّشكلا ًاصوصخ .لاجرلا بتك يف رظن نمو ًاقباس هيلإ انرشأ دقو
 تاقفلا ةاورلا حدمب نوتتهيو نونتعي اوناك هب ةمئألا ّنأ ملع .ثيدحلا بتك

 .نيباذكلاو ءافعضلا ةاورلا ٌءذو .مهتاياورب لمعلاو :مهلع ذخألابرمألاو .مهقبثوتو

 ةيتالا دئاوفلا يف ئلاعت هللا ءاش نإ ركذنسو ؛مهتاياورب لمعلا نع ىهنلاو .مهنعلو

 ثحبلاب الإ رَّسيتي ال اذه ّنأ رهاظو كي ةمئألا نم مهنأش يف درو اهو زه اما

 . ١ 7ههلاوقأو مهتقيرط ىلع عالطالاو ؛مهلاح نع صحفلاو

 ةكئاثلا

 ىوارلا ةلادع ةفرعم

 ىوارلا ةلادع فرعت 56 ةيارد حرش يف كن نيدلا نيز يناثلا ديهشلا لاق

 مهريغو ؛لقنلا لهأ نيب هتلادع رهتشت نأب ,ةضافتسالاب وأ ءاهيلع نيلدع صيصنتب

 امو ينيلكلا بوقعي نب دّمحم خيشلا دهع نم نيفلاسلا انخياشمك ,ملعلا لهأ نم

 صيصنت ئلإ نيروهشملا خياشملا ءالؤه نم دحأ جاتحي ال ءاذه اننامز ئلإ هدعب

 مهطبضو مهتقث نم رصع ّلك يف رهتشا امل ؛هتلادع ئلع أ(" !هيبنت الو .هتيكزت ئلع
 ماقم يف قيقحت ةدايز باتكلا اذه ىف ىتايسو ةلادعلا ىلع ةدايز مهعروو

 1١. لمآلا لمأ :عجار 01(

 . ةنيب الو :ةياعرلا ىف (؟)



 ةنارقلا اذن يت ل قو مستر طوعا 000 18

 . ئهتنإ ."١/ءالؤه ريغ ةيكزتلا ىلع فّقوتي امّنِإو :لاق .قيلي هب وهو هيضنقي
 نيذلا ةعامجلاو .عّيتتلاب هقدص رهظي دج دّيج مالك وهو :ليلجلا خيشلا لاق

 نم قثوأ مهضعب لب ؛كلذك ًاضيأ اذه اننامز ئلإ يناثلا دبهشلا نامز نع اورَّخأت

 امك .ةبيغلا نمز ىف نونوكي نيذلا ةعيشلا حدم يف ثيداحأ ةّدع يورو

 7 ع لانا | زك
 ةعبارلا

 ملعلاو لضفلا ىف فلسلا ميدقت
 وأ تلم وه لع كروت عمل قال :رئارسلا رخآ يف سيردإ نبا لاق

 اولز ثيحناولز انثإ مهنأل :بيِلَع لظنلا هسفنل ري نأ ءاستألا نضعب ولا قس

 يذلا ءيشلا ىلإ اوراص مث .هريغ يف مهنامز اولغشو ,مهراكفأ اوّدك مهْنَأ لجأل

 قت اقر اون يفك: ةق سوف و ناكلك دف تيولكت قيقا وأ

 نم ؛هورهظأ ام ئلع فقوو .هوجرختسا ام مهنم دافتسا دق مهدعب اا نمو

 اذإ بيع سان هك سك رية عا يواكلل زر تف دمع و بيتنا لو نك
 للم هقحلي مل ,نامزلا عستم ,ىوقلا روفوم وهو ,م دقت نم هيف لز ثيح ئلإ راص

 ::ةولعأتب ملام لّمأتيو .هوظحلب مل ام ظحلي نأ رجض .ةرماخ الو

 .1937-197 ص ىناثلا ديهشلل ةياردلا ملع ىف ةياعرلا(١)

 ْ 5:١-7. لمآلا لمأ (؟)

 . تأي :رئارسلا يف ()

 . ةرودك :رئارسلا يف (4)



 .لاجرلا ةرثكب مولعلا ترثك اذهلو ,نيمّدقتملا ىلع نورُّخأتملا داز كلذلو

 ام ئلع مّدقتملا ةلأسملا ىف لوقلا عبشي مل امبرف .لاجآلا دادتماو .نامزلا لاصتاو

 ذيع ل1١ يقيل مهدات | نلعو عو وحنا محب ناك ناوجر اكل دورا
 . نسح مالك وهو

 ,مولعلا ءاشنإب لضف انيلع نيمّدقتملل ناك نإ :نيرّخأتملا انئاملع ضعب لاقو

 . اهبي ذهتب لضف مهيلع انلف

 قثوأ ءامدقلا لقنو ابلاغ رثكأ اهتاقيقحتو نيرَّخأتملا بتك دئاوف نأ ئفخي الو
 ام لب .اهنع ينغي ام دوجول نيمّدقتملا بتك رثكأ تسردنا امّنإ هنأ رهاظلاو ابلاغ

 . ئهتنإ .'" !نيرّخأتملا بتك نم اهنم عفنأ وه
 ىلع نيمّدقتملا ليضفت يف ءارعشلاو ءاغلبلاو ءاحصفلا نم لوقلا رثك دقو :لوقأ

 :ةسكعو نييرحاجلا

 تاماقملا يف نسح نيلوقلا الكو ءعساو كلذ يف لوقلا لاجم نأ ئفخي الو

 . ةيباطخلا

 ًامومع نيقيرفلا نيب ّنأب لوقلا نم دبالف ,قيقحتلاو لالدتسالا ماقم يف اّمأو
 دقلو ءاقلطم رخآلا ىلع نيقيرفلا دحأ ليضفت يغبني الف ههجو نم ًاصوصخو

 : لاق ثيح ,كلذ يف ءارعشلا ضعب نسحأ

 اميدقتلا لئاوألل ئريو ًائيش رصاعملا ىري ال نمل لق

 .1873-561 :7 رئارسلا(١)

 1:1١-6. لمآلا لمأ (1)



 ""ييدق تيدحلا اذخاازدعسو 2 اهدع نادك يذيقلا ل5 نإ

 ةسماخلا

 ءاملعلا لضف ىف ةّمئألا نم درو امم ةزين ىف
 ةبيغلا نامز ىف ءانمألا ةاورلاو

 نع هدانسإب ءنيدلا لامكإ باتك ىو ,هيقفلا رخاوأ يف هيوبأب نبا ىور

 مهمظعأو .ًاناميإ سانلا بجعأ يلع اي :ةيل يلعل هتيصو يف لاق أ يي يبنلا
 ,ةّجحلا مهنع بجحو كي يبنلا اوقحلي مل .نامزلا رخآ يف نونوكي موق ًانيقي
 ." !يظاين نلعاد اوت اونمآف

 امهبلع دّمحم نب يلع لاق :لاق .ةظن يركسعلا نسحلا مامإلا ريسفت يفو

 .هيلع نيلادلاو .هيلإ نيعادلا ءاملعلا نم انمئاق ةبيغ دعب ئقبي ام الول :مالسلا

 .هتدرمو سيلبإ كابش نم هللا دابع ءافعضل نيذقنملاو هللا ججحب هنيد نع نيّباذلاو

 بحاص كسمي امك .ةعيشلا ءافعض بولق نوكسمي نيذلا بصاونلا خاخف نمو
 هللا دنع نولضفألا مه كئلوأ .هللا نيد نع ٌدترا الإ دحأ ىقب امل .اهناكس ةنيفسلا
 ' ا

 نع .قاّرولا هللادبع نب ىلع نع .نيدلا لامكإ باتك ىف هيوباب نبا ىورو

 نع ,ينسحلا هللادبع نب ميظعلادبع نع ءئسوم نب هللادبع نع .نوراه نب دّمحم

 )١(أمل لمآلا ١:8.

 .770 :مقرب 414-46 ص ةىئيركسعلا نسحلا مامإلا ريسفت (؟)



 ااا ااا ااا اا ءاملعلا لضف ىف درو ام

 دلاخ يبأ نع" !(يلامتلا ةزمح يبأ نع) ,دايز يبأ نب ميهاربإ نع :ئيحي نب ناوفص

 ىلع ّصنلا يف ليوط ثيدح يف ,مالسلا امهيلع نيسحلا نب يلع نع 0
 ءايصوأ نم رشعيناشلا هللا يلوب ةبيسلا ؟)دتشت ّمم :لاق نأ ىلإ .فمةنألا
 35 نبال ع هلال وسر

 نم لضفأ .هروهظل نيرظتنملاو .هتماماب نيلئاقلا ,هتبيغ نامز لهأ ّنِإ دلاخابأ اي

 ةشلا هب ترا ام ةفرعتلاو ءاؤقألاو لرقنلا نم.هاطعأا لا أل نام لك لهأ

 ىدي نيب نيدهأجملا ةلزنمب نامزلا كلذ ىف مهلعجو .ةدهاشملا ةلزئمب مهدنع

 نيد ئلإ ةاعدلاو ًاقدص انتعيشو ًاّمح نوصلخملا كئلوأ ,فيسلاب فَي هلا لوسر

 5 رهو اد لج وزع هللا

 صصق يف يدنوأرلا هاورو ,”ةزمح يبأ نع جاجتحالا يف يسربطلا هاورو
 ةيقبب ئيحي نب ناوفص نع ةعجرلا ةلاسر يف ناذاش نب لضفلا هاورو .( أ! ءايبنألا
 تا

 . */هلثم ينسحلا ميظعلادبع نع .دايز نب لهس نع .يفوكلا

 )١( لامكالا نم ةدايزلا .

 . دتمت :لامكالا ىف (؟)

 . لامكالا نم ةدايزلا )2

 .؟ ح١7 7١9 ص نيدلا لامك (4)

 .184 :؟ جاجتحالا (0)

 . 115-174 ١: :عجار .حئارجلاو جارخلا :حيحصلا لعلو (1)

 .5117 1:60 و185 57 راونالا راحب :عجار ()

 ١: ٠١ لمآلا لمأ 1 ح ليذ 77١ ص نيدلا لامك (8)

 هللادبع يبأ نب دّمحم نع .هخياشم نم ةعامج نع ًاضيأ قودصلا هاورو .



 0 0 ا "1

 ةسداسلا

 ءاملعلا لاوحأ عّبتت

 ىلع نيمّدقتملا نم ءاملعلا ضعب لاوحأ ةلاسرلا رخآ يف ركذأس يِْنَأ ملعإ

 ام عم .يلماعلا ٌرحلا ليلجلا خيشلا نامز ئلإ هنع نيرَّخأتملاو .نيسرلا خيبشلا

 رمأب مهلاغتشاو ءٌّقحلا كولس يف مهتقي رط نايبو ,مهتافيلأتو مهتافنصم نم تدجو

 مهيلع هللا تاولص نيموصعملا ةّمئآلاو نيلسرملا دّيس نئس ءايحإ نم نيدلا

 كلذ نوكيل .مهلضفو مهعروو مهدهز عم «نيرّيحتملا نيلاضلا داشرإو ,نيعمجأ

 مهرانمب اودتهيل .نيقيلا يبلاطل ةركذتو ةبغرو ًاقوشو ؛نينمؤملل ةرصبتو ّىده
 :ةهراثأو مهتقي رطب اوّسأتيو

 ئلع تايلمعلا كردو تايعرشلا هقف يف عالطالاو فوقولا بجي دق هنأ عم

 مهملع رادقمو .مهتيقوبسمو مهتيقباس نم .مهئامزو مهتقي رط ةفرعمو .مهتف رعم

 جاتحملا ةيرورضلا رومألا نم هيلعو .هب ناعتسي اّمم كلذ ريغ ئلإ :مهفيناصتو
 .هيلإ

 ءيشاجنلا باتكو .يسوطلا خبشلا تسرهف نم مهضعب لاوحأ ًالَوأ تلقن يّنِإ ع

 لضافلل م تاكرتشملاو .دواد نبال لاسججرلا باتك نمو ؛ةمآلعلل ةصالخلاو

 خيشلا تس رهف نمو ؛يشرفتلا نيسحلا نب ىفطصم دّيسلا لاجر نمو .يوامظاكلا
 يتلا عضاوملا نم كلذ ريغو .ءاملعلا ملاعمب موسوملا بوشآرهش نب يلع نب دمحم

 نيداهلا خياشملا هاوفأو ,نيرخأتملا بتك نم ةبسانملا دئاوفلا ضعب اهيف دجوي

 . نييدهملا

 )١( ىقيقحتب عوبطم نيثدحملا ةياده باتكب اذه هباتك فرعيو .



 : فيطل ماهيا
 ىدنع ةروهشملا لاجرلاو فيناصتلا تناكو ,ىعسو ردقب عيلارسا اضن تنكو

 1 1 . ةعاضبلا مدعل ؛ةميدع

 فوقولل رخآلا ضعبلا ليصحت يف ًارّيحتم تتكو ضعبلا يل لصح اًملف
 يدادمتساب يل كرابو هللا ينققو نأ دعب  قفّنا .ءاملعلا لاوحأ ئلع عالطالاو

 :لئاق لاق ذإ ,فيلأتلاو ةعلاطملاب لغتشم ينأك يمانم يف ةليل تيأر نأ يلّسوتو

 ,كتاقالمل كلزنم ئلإ ِتآ ,يلجلا هفطلب هللا هلماع يلماعلا محلا ليلجلا خيشلا نإ

 ام هنيبو ينيب ئرجو .روضحلا ضيفو ةاقالملا يل هللا رّسيف ءرورسلا يل لصحف
 ش . هتدوأو يلمأ وه ام ئلإ يندشرأو ,هملعأ

 لاوحأ ىف لمآلا لمأب هاّمسو هعمج يذلا هفيلأتب تفداص ًاصحاف تحبصأ اًملف

 ريزسل فلانا :كلذتب لطم ريق لق تنكر «ةعنكسم هطغي لئاع لجن ةانالع
 لاوحأ نم ٌمهالا وه ام ءامسألا ةّيقب هنم تلقنو ؛هدوجو هنمب هللا تدمحف .هدوجو

 . بلطلا لهسيل مهراصعأ بيترت تظحال لب ءبّترم ريغ ًاصّخلم .ءاملعلا ريهاشم

 خيشلا تسرهف نم ؛هريغ نمو هتلقن يذلا بتك نم لقن هنأ هّرس سّدق ركذو

 يسوطلا خيشلا نع نيرّخأتملا ركذ يف هيوباب نب هللاديبع نب يلع نيدلأ بجتنم

 هخياشمو ينافلا ديهشلا لاوحأ يف يدوعلا نبا ةلاسر نمو .هفلؤم نامز ىلإ

 ديهشلا نبا نسحلا نب دّمحم نب ىلع خيشلل روتنملا ٌردلا باتك نمو .هتذمالتو
 .انئاملع تازاجإ نمو ءيوسوملا دمحأ دّيسلل رصعلا ةفالس باتك نمو .يناثلا

 نب نيسح خيشلل هدلاو ةزاجإو .مجن نبال يناثلا ديهشلا نبا نسح خيشلا ةزاجإك

 ينبل يلحلا ةمآلعلا ةزاجإو ,ةدجن نبال يّكم نب دّمحم ديهشلا ةزاجإو ,دمصلادبع



 دياوفلا تنازق يتوسل ع دوما ممتن طن هانا سنو ون "

 . يدوعسملل بهذلا جورم باتك نمو 00

 ةميتي نمو ,هفّلؤم طخب ةخسن نم ناكلخ نبا خيرات نم ًاضيأ تلقن دقو :لاق

 ءابدألا تاقبط نمو .يزرخابلا نسحلا يبأل رصقلا ةيمد نمو .يبلاعثلل رهدلا
 ءاملعل مهحدم نكل ,ةّماعلا نم ةعبرألا ءالؤهو .يرابنألا دّمحم 3 ننحرلادبعل

 . !؟7ةمهتلا نع ديعب ةيمامإلا

 .ةدرفنم ةلاسر فلؤأ نأ ,لجوّرع هللا ينقُقوو ؛لجألا يف هللا دم نإ ىّمه يفو

 روكذملا خيشلا نامز ىلإ نيرّخأتملاو نيمّدقتملا نم ءاملعلا لاوحأ ضعب ركذ اهيف

 اميسال ,ميظع رمأ هلامكو همامتب هّنأل ؛ةقاطلاو عسولا ردقب اذه اننامز ئلإ هدعب امو

 ئلع عالّطالا رّسعتو ,ناّوخلا رهدلا ثداوحب رابخألاو راثآلا دقفل نامزلا اذه ىف

 هللا نات سار دنا ىهاونلا نول رض: ةعاشبلا ةدصو ىف انك جاك لاوحأ

 ةماوشلا نتف ءاععألا بقر :ةملظلا روب ةييرشلا نتاحأ مادهتاو .ءاملعلاو

 هللا انناعأ ًاروكذم ًائيش نكي مل نأك رهدلا نم ناسنالا ىلع ئتأف .ءالهجلا ماوعلاو

 ىفطصملا هلاو يبنلاب ,ىوهلاو غلا عابتا نم انمصعو ءئدهو هئايحإ ئلع

 ..ةريطتارملا

 ةعباسلا

 ءاملعلا ضعب بدأ ىف دروام

 نط تك اهيرو يدا نعان دئا ءافلعلا نع لاوحأ ىف خيشلا ركذ دق

 . ةّمهملا بلاطملاو ,ةفيطللا يناعملا ع ةلمتشملا مهراعشأ

 .راونألا راحب هباتك رخآ يف كي يسلجملا ةمآلعلا اهركذ اهتّمرب تازاجإإلا هذهو (1)
 ١:-178-15., لمآلا لمأ (؟)



 عون  رعشلا :يأ هّنأل ؛ حدم ئلع ظفللا ةلالد مدعل هل يغبني ال نإ :لاقي الو

 ناكر عاش ناكاذإ ملاعلا ّنأ نايبلاو يناعملا ءاملع ضعب ركذ دقو ,ةلمجلا يف لامك

 دَشأو ,مالكلا تكنب ملعأو ,يناعملا قئاقدل امهف نسحأو ,ًاريرحتو ًاريرقت حصفأ

 ' .رعاشب سيل يذلا ملاعلا نم ًاقيقدتو ًاقيقحت
 ٌنإف ,مالكلا اذه ةّمصب دهاش ءاملعلا تافّلؤم عّيتتو ,ءاشنالاب ةفرعملا كلذكو

 رعشلا نم ّنإ :لاق ِهْنَأ 3# ىبنلا نع ةدمتعم قرطب يور دقو .رّيؤملا ىلع لاد رثألا

 ْ 1 يي انا ردكم
 . "" !هيعس نوهأب هتجاح غلبي هّنأل اغيلب غيلبلا يمس امّنِإ :ة قداصلا نعو
 . هي رعشتساف ,همامتب مالكلا ماقم انه سيلو ءمكحلا نم كلذ ريغ ىلإ

 فيقوت

 مل ًاكلسم هباتك ىف ةثالثلا نيدّمحملا نيرفعج بألا انخياشم نم لك كلس دق

 .رخآلا هكلسي
 يف مزتلم هّنإف ؛هارث باط ينيلكلا بوقعي نب دّمحم رفعجوبأ مالسإلا ةقث ام

 نيو هنيب دنسلا ةلسلس عيمج ًاردان الإ ثيدح ّلك ىف ركذي نأ ىفاكلا

 ريغ نم هنع ىورملا لصأ نع هلقنل هّلعلو ءدنسلا ردص 028 دقو .ةك موصحملا

 . روكذملا مكح يف اذهو ءابيرق هركذ ام ئلع هتلاوحل وأ ,ةطساو

 .هدقرم هللا رطع يّقلا هيوباب نب يلع نب دّمحم رفعجوبأ نيثّدحملا سيئر اَمأو

 )١( :مقرب "اه :ُ هيقفلا هرضحي ال نم ٠0/6.

 ١: 7١. لمآلا لمأ (؟)



 ةلاونلا ةئارقا فيلق يني هيما هرج هجم املا يووم جبر دم د دس جا ىلا

 ئلع بلغألا يف راصتقالاو .دنسلا رثكأ كرت هيقفلا هرضحي ال نم باتك يف هبأدف
 . هنع يوري نم عم وأ ,ةهنموصعملا نع ذخأ يذلا يوارلا ركذ

 ّآلإ كلذب لخي ملو ,يوارلا كلذب لصّتملا هقيرط باتكلا رخآ يف ركذ هّنِإ مث
 ديعس نب ىبحي ئلِإو .يلجعلا ةيواعم نب ديرب ئلإ هقيرطب هلالخإك .ًاردان
 . يزاوهألا

 يف يرجي دقف .هللا همحر يسوطلا نسحلا نب دّمحم رفعجوبأ ةفئاطلا خيش اّمأو

 وأ ةقيقح دنسلا عيمج ركذيف .ينيلكلا ةريتو ئلع راصبتسالاو بيذهتلا يباتك

 كلس عضوم لكو .هلئاوأ كرتيو دنسلا رخآ ركذيف ؛ضعبلا ىلع رصتقتي دقو .ًامكح

 لصألا بحاص ركذب هيف أدتبا دقف ءضعبلا ىلع راصتقالا :ينعأ ,كلسملا اذه

 لقن يذلا باتكلا فلم وأ ,باتكلا فلؤم وأ .هلصأ نم ثيدحلا ذخَأ ىذلا

 . هباتك نم ثيدحلا

 كلت يفلؤمو ,لوصألا كلت باحصأ ئلإ هقرط ضعب نيياتكلا رخآ يف ركذو
 1 . (' !ةعيشلا تسرهف باتك يف هدروأ ام ئلع يقاوبلا اًمأو .بتكلا

 يانا الوم: بتكادح أ نم دبا يق هلق تردع لك وق كلبي "ا كتمنلاو
 ضعبلا ىلع رصتقيو .هركذ نإ دنسلا عيمج ركذيف ,باتكلا كلذ بحاص هكلس ام

 .ىئلعألا نع الإ ضعب نع ءالؤه ضعب لقن يذلا ثيدحلا لقني الو هيلع رصتقا نإ

 الإ ةّرم الإ هنيعب دحاو دنسي دحاولا باتكلا وأ ,ةدّدعتملا بتكلا يف رّوكتملا الو

 بيذهتلاب يفتكيف ,راصبتسالا الإ دنسلا لّوُأ يف بتكلا كلتل تامالع مقربف ءارذات

 )١( ىفاولا 1١:5371:5١

 . يناشاكلا ضيفلا نسحم الملا ةمآلعلا :يأ (؟)



 . دحاو تدي داسيا لا

 كلذكو ,ةيشاحلا يف اهبتكيلف ًاضيأ راصبتسالا ةمالع نتكر نادذارا مو: لاق

 ذإ ؛ةيشاحلا ىف امهتمالع بتكيف .يفاكلا بحاص نع نيباتكلا يف لقن اميف لعفيلف
 1 1 . مهمب سيل ةروصلا هذه يف ةمالعلا تبث

 عم الّوأ دانسالا كلت ركذي ,رثكأ وأ دحاو باتك يف دحاو ثيدح دنس دّدعت نإو

 نع يوارلا دحّتا نإ ثيدحلا ركذي مث .بتكلا كلت وأ ءباتكلا كلذ ةمالع

 يفاكلا نم ثيدحلا لقني دنسلا مامت فلتخا : ذاق الإ امين ءويصيتلا و ةوصفتلا

 . ريركت ريغ نم ثيدحلا ىلإ ًاريشم رخألا دانسالا ركذي مث .هدانسإب ًالَوأ

 ,هب درفنا ام لّوُأ يف ةدرفنملا ةمالعلا مقري .دنسلا ضعبب فالتخالا ٌّصتخا نإو

 .درفنملاب هيف هبتشي مل عضوم يف ناك نإ كرتشملا لّوَأ يف طقف هكيرش ةمالعو

 يف مهحلطصم وه امك .هابتشالا عفرل لجر ركذ رّركيف الإو «نع» ةظفل دعب هعوقوك
 . هلثم

 ,هتمالع قبس ام عيمج هيف كرتشا نإ «ش» ةمالع مقري عضاوملا ضعب ىفو

 اذإ ثيدحلا نتم يف لعفي كلذكو ,نيكيرشلا ةمالعف الإو نينثا وأ ناك ةثالث

 . ناصقن وأ ةدايزب رثكأ وأ نيباتك ىف هظافلأ فلتخا

 ريكو اتعب يصل يوتا دي: تلي ل نقلل لردع ظاللا فلك نو
 ركذي .ًاريثك توافتلا ناك وأ ,ئنعملا فلتخا نإو .ًافّنصم مدقألا وأ ًاظفل حضوألا

 ةرات ثيدحلا ركذي ّمث .داحّتالا عم ًالمجم دّدعتلا عم ًالّصفم ئرخأ ةّرم دانسالا

 .فلتخي مل نإ توافتلا ىلإ ةراشالا عم ًالمجمو ءئنعملا فلتخا نإ ًالّصفم ئرخأ

 هللاو .نايبلا ماقم يف هب ئنتعي اّمم ناك اذإ خسنلا فالتخا ىلإ ريشي امبرو



 0 ااا اا 0

 مالعإ
 ًالوأ باتكلا اذه بتك بَّبرأ نأ تدرأ تنك دقل :هباتك لّوأ يف ,فّنصملا لاق

 لك ورا .قيلي امك اهعضاوم يف باتك ّلك باوبأ عضأ ٌمث ,قيلخ هب وه ام ئلع

 وه ام ئلع يلع كلذ رّسعتف ,قيقح هب وه بيترت ئلع هل ًاعضاو هباب يف ثيدح

 . تئش امكو ههجو ئلع ينيتأي نأ ئبأو .ثدرأ امكو هّنح

 هنوكو ,ضعب عم براقتلاو بسانتلا ىف تاناونعلاو رابخألا ضعب هباشتل كلذو

 امهكراشتو ءضعب نم تاناونعلا ضعب برقو .رخآ عم رَّخأتلاو مّدقتلا يف هوجو اذ
 يف ةبراقتملا ةبسانتملا رابخألا تّنشتلو ءامهنيب عمجلا نم عناوم دوجو عم رمأ ىف

 ,اهلقن تاقوأ يف رظنلا نع اهباهذو ,ةعبرألا بتكلا نم ةدعابتملا ةنيابتملا نكامألا

 ىلإ .ريركتلا ةزازحو قيرفتلا رّسعت عم ةنيابتملا ماكحألا ىلع اهضعب لامتشالو

 :تايسالا نمكلذ يع

 ردقبو رودقملا بسح ئلع تدرأ امب نايتالا يف يدهج تلذب دق هلك كلذ عمو

 ئلع لمتشي ًادحاو ًاثيدح تقّرف امبرف .هلك كرتي ال هّلك كردي ال ام ّنإف روسيملا
 بابرأ هلعفي اّمم اذهو ,ناونعلا ةبسانمل ةياعر دانسالا ترّركو نيباب ىف نيمكح

 تركذو .باب ىف دحاو مكح يف ةدراولا رابخألا نم ةفئاط تدروأ امبرو

 كاذو اذهب طبرأ هذه نوكل ؛اهنم لك ىف كلذ ئلإ ةراشإلا عم .رخآ باب ىف اهرئاس

 ةي:عزلقألا ىف هوروأ رثكأ وأ نياك وأ رتكأ وأ ىيناب بساني تيدح نكؤوااذي

 )١( ىفاولا ١1:55-177.



 1 سس ونا م سانا فلم اساور نيثدحملا انخياشم كلسم

 تدك امنروب طرأ رتاتنلاب ناكاذإمألا بك انيزورأ''.ةقانيك هلع كلخا
 .ةذرا اكن ابرق ما قمح ءاحت

 ريغ نم ولو رخآ ثيدح نم هحرش تدجو نإف :حرش ئلإ جاتحي, ثيدح لكو

 ضّرعت نإف الإو ءاهنم ناك اذإ هبنج يف هركذب ولو هب هتحرش :ةعبرألا بتكلا
 وأ ؛ملعلا لهأ نم مهريغ مالك يف هتيفلأ وأ أردان ولو ةثالثلا خياشملا دحأ هحرشل

 ىلعو ,رصاقلا يمهف رادقمب ىلقعب هتحرش لاو «مهنع هتلقن ًانايحأ ولو ةغللا نأ

 نإو قلل ولك كتنلاو قمغللا ةلور كو ريما نمف ككسأ نإف .رصانلا يملع غلبم

 . ميحر روفغ هللاو .يسفن نمف تاطخأ

 هنم تدجو امف ؛ليوأتلاب اهرهاظ فلتخملا رابخألا نيب عمجلاو قيفوتلا اّمأو

 امم .راصبتسالاو بيذهتلا يف هركذ ام اذكو ,هنع هتلقن ذوذشلا ىلع ولو هيقفلا يف

 امبرو .هل ضّرعتأ مل امبرف ًاديعب ناك امو ,نيبيذهتلاب اعم امهنع ًارّيعم ًابيرق ناك
 نإف الإو ؛هتركذ ديعب ريغ ليوأت هيف يل رطخ نإ ٌمث هل ركذ ريغ نم هدعب ئلإ ترشأ
 لمحلاب ةماعلا ةفلاخم وأ ,ةّنسلاو نآرقلا ةقفاوم وأ .دانسالا بسحب حيجرتلا نكمأ

 نوكي ىتلا تاضراعتملا نم نوكيل هلاح ئلع هتكرت ًالإو .هيلإ ترشأ ةيقتلا ىلع

 . رييختلا اهيف مكحلا

 نود دهعلا دعبل ؛باوبألا نم ةدّدعتملا لمجلا ىف ةيوغللا تانايبلا ترّبك امبرو

 لئاوأ يف اهيلإ جيتحاو .ةقباسلا ةلمجلا رخاوأ يف اهنم ٌرم ام وأ :ةدحتاولا ةلمحلا

 طسب ئلإ تجاتحا يتلا ةيونعملا تانايبلا رّركأ ملو .هبرقل دحاو باتك يف ةقحاللا
 . لّوألا هعضوم ئلإ تلحأ لب .مالكلا يف

 ك0 م8 كتك1ة1ة1 ا

 )١( رَخَأت اميف :يفاولا يف .



 كافل اقل ارق ين و وق قا ا 2

 دنع ريسفتلا ىلإ جاتحي داكي ال ىتلا ظافلألا ضعب ريسفتل تضّرعت امبرو
 ريثك هل نكي مل نم هعفن ّمعي يكل ؛كلذ ناوخإلا نم ةعامج سامتلال لّصحملا

 ملو ؛نييبلاطلا نم هتريرس تحلصو .هتين تصلخ نّمم ةيبرعلا نونفلاب ةفرعم

 .يغبني امك هتازومرم ّلحو .ةيلوصألا ثيداحألا ضعب ضماوغ فشكل ضّرعتأ
 ةيقيقحتلا مولعلا نم تناك ذإ ؛هيلع يه ام ئلع اهكرد نم روهمجلا ماهفأ روصقل

 . اهلامتكي اثرمأ يتلا

 رهاوظ لهأ تاحالطصاي لإ تانايبلا ىف قطنتأ الإ نأ ىف يدهج 5

 كتينخ نك هلا رشا تاحالطضا نود يطا ان تانايدلاو عئارشلا

 ,37بيبأ هيلإو تلّكوت هيلع .هللاب الإ يقيفوت امو ,ريهامجلا ماهفأ ىلع مهدصاقم
 | . ئهتنا

 هيقفلا ةمالعو «اك» يفاكلا ةمالعف ,ةمالع ةعبرألا لوصألا نم لكل عضو دقو

 حرشب قلعتي ام ناونعو «اص» راصبتسالا ةمالعو «بي» بيذهتلا ةمالعو «هي»

 . '؟7«نايب» ثيدحلا

 ءزج لك ,ةمتاخو ٌءزج رشع ةعبرأ ىلع بّدرم وهف ,هبيترتو هباتك عضو اًمأو

 باتك .ةّجحلا باتك ,ديحوتلاو ملعلاو لقعلا باتك :هتسرهف اذه ,ةدح ئلع باتك

 باتسك .نارقلاو ءاعدلاو ةالصلا باتك .نّيزتلاو ةراهطلا باتك ,رفكلاو ناميإلا

 ةبتاكملاو قتعلاو ضرقلا تاّربملا يف جردنيو «تاّربملاو سمخلاو ةاكزلا

 ةرمعلاو ّجحلا باتك .تادهاعملاو فاكتعالاو مايصلا بانك .تابهلاو فوقولاو

 )١( ىفاولأ ١:19 21.

 ) )1يفاولا ١:9



 . تارايزلاو

 داهجلاو دودحلا ةبسحلا ىف جردنيو .تاداهشلاو ماكحألاو ةبسحلا باتك

 يف جردنيو .تالماعملاو بساكملاو شياعملا باتك ,تايدلاو صاصفلاو

 نويدلاو تاراجالاو تاعارزلاو تاراجتلاو تاعانصلا تالماعملاو بساكملا

 جردنيو .تالّمجتلاو براشملاو معاطملا باتك .تانامألاو نوهرلاو تانامضلاو

 قالطلاو حاكنلا باتك ,نجاودلاو نكاسملاو بكارملاو سبالملا تالّمجتلا يف

 ةعماجلا ةضورلا باتك .,تايصولاو ضئارفلاو زئانجلا باتك .تادالولاو

 . تاقفتملل

 دانسالا ردص نم نيبيذهتلاو هيقفلا نم لك ىف كرت ام اهيف ركذيف ,ةمتاخلا اّمأو

 .3)واربالاب باتكلا رخآ يف كردتساو

 ةرصبت
 هب ةّمئألا ىف تاحالطصالا ضعب يف

 .لجرلاو ,حلاصلا دبعلاو ؛.خيشلاو .هيقفلاو .ملاعلاب :موصعملا نع ربعي دق

 ,ةينكلا وأ مسإلاب حيرصتلا نم ةعناملا نامزلا ةّدسشو .ةّيفتلل ؛كلذ ريغو ءىضاملاو

 ن0 كاتس

 .مالسلا امهيلع رقعج نب ىسوم نسحلايبأ يف كلذ نوكي ام رثكأو :اولاق

 ًارهاظ لجرلا نم دارملاو ,حلاص دبعبو ًاضيأ ميهاربإ يبأب دارملا ”)هقاوهو

 .1؟ ١: ىفاولا )١(

 .؟١:58 ىفاولا(؟)

 . «هنم» يلع يبأب مالسلا هيلع وه ئّتكي دقو ()



 دئاوقلا تلف هنية ميونف ومن عوق ما وبما قولا وا تابوا بوو 1

 ًاضيأ هيلع قلطي يضاملاو .يكزلاو ءركسعلا بحاصب ًاضيأ رّبعيو .ةين يركسعلا

 . "! يح دبع نب ميهاربإ ركذ يف «شك» نم فرعي امك

 .'ءطضملا ةالص باب يف بيذهتلا ىف هب حّرص امك ًاضيأ هيقفلا هيلع قلطي دقو
 :لاق ثيح .ءالبرك لضفو ةنيسحلا مرح دح باب نم رهظي امك مئاقلا ىلعو

 . '' !99 هيقفلا ىلإ تبتك :يريمحلا رفعج نب هللادبع نب دّمحم
 رمألا بحاص ئلع قلطيو .دّمحموبأو .يداهلاو ؛ةيحانلا بحاصب دارملا هّنإو

 . ميرغلاو .رادلا بحاصو ءبحاصلا هيلع قلطي امك ءرثكألا وهو ءأضيأ

 ميهاربإ ركذ ثيح «شك» نم رهظي امك ,ةيذ قداصلا خيشلاو ملاعلاب داري دقو

 هرقل قرد انك ةنقكلا هنا اقع اضرأ ةارفلا وق ١ * زييحلا دبع خرا
 (6) سالم 1 00
 . يكملا ذوبّرخ نب فورعم ركذ يف اضيأ

 نب قاحسإ ةمجرس يف هركذ ٠١84. :مقرب 884 :1 لاجرلا ةفرعم رايتخإ )١(

 امف .يزارلاو يلالبلاو يرمعلاو يدومحملاو ةدبع نب ميهاريإو يروباسينلا ليعامسإ

 . ةدبع فيرحت وهف يحدبع ركذ نم فّلؤملا هركذ
 .4717 مقرب 6 حال.” : ماكحألا بيذهت (1)

 .144 :مقرب ١7 حا/ه ١: ماكحألا بيذهت ()

 .4779 :مقرب ال4 6 :؟ لاجرلا ةفرعم رايتخإ (؛)

 .19/1 :مقرب غالا :؟ لاجرلا ةفرعم رايتخإ (0)



 ىناشلا وأ ,ةللمظاكلا هب دارملاف ,ىضاملا وأ لّوألا ''/نسحلاوبأ ليق امّلكو

 1 ش 19: يداهلاف (") يلا وأ ثلاثلا وأ .ةظءاضرلاف

 ًابلامغ قلطملاو .ةيداوجلاف يناشلاو .ةظنرقابلاف لّوألا رفعجوبأ :ليق اذإو
 نب نيسحلا ىلع قلطي وهو ,#1©قداصلاف هللادبع وبأ وأ ,ة#رقابلا ىلإ فرصني
 ,446 قاحسإ يبأ نع درو ام اذكو .ةقداصلا قلطملا نكلو ,مالسلاامهيلع ىلع
 :ةريغو " ديمجلا نع ميهاربإ ةمجرت دنع يّشكلا هب حّرص امك

 قداصلاو رقابلا وهف .نيرقابلا وأ .نيقداصلا وأ ءامهدحأ نع درو ام لكو

 نكلو .ظهءاضرلاو بحاصلاو لوسرلا نيب كرتشم مساقلاوبأ اّمأو .مالسلاامهبلع
 . بحاصلا يف رابخألا بتك يف هتاقالطإ رثكأ

 نيزو 8 ئبتجملا بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا نيب كرتشم دّمحموبأو
 رفعج نب ىسومو .ّرم امك #3 يركسعلا نسحلاو نيسحلا نب ىلع نيدباعلا

 . يكزلا ىلع قالطالا رثكأ نكل .مالسلا امهيلع

 . هي مامالا لصألاب دارملاو

 هنع ئوري يذلا مامإالا مساب حيرصتلا مدع ثيداحألا ضعب يف قفتي دق

 ًاضبأ قلطيو .ثيداحألا يف عقي املقو بط يلع ئلع «نسحلاوبأ» قلطيو )١(

 نيئسحلاوبأو ,ةنمظاكلا ىلع هقالطإ رثكألاو .مالسلا امهيلع نيسحلا نب يلع ئلع
 . «هنم» هن ىلع تيل زمنا ماب قم

 . «هنم» لاجرلاب زييمتلاو ,مالسلاامهيلع يداهلاو اضرلا هنم داريو قلطي دقو (؟)

 .875 :مقرب /44 :” لاجرلا ةفرعم رايتخإ (77)
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 يفاني عطق هلثم نأ باحصألا نم عمج ّنظو .ريمضلاب هيلإ راشب لب .ثيدحلا
 دوعب دهشت عضاوملا كلت رثكأ يف نئارقلا ذإ ؛هقالطإ ئلع كلذ سيلو ,ةّحصلا

 رابخألا عطقل وأ .ةيقتلل وأ ,ةئيرقلا ىلع ًادامتعا كلذ نوكتو ,موصعملا ىلإ ريمضلا
 . ضعب نع اهضعب

 كب ةّمئألا نع نووري اوناك هبتك يفاصمو انثيدح ةاور ءامدق نم ًاريثك نإف

 يف ىتلا ماكحألا تناك نإو ؛ةلمج مهبتك يف هنووري ام نودرويو ,ةهفاشم

 يذلا مامإلا يّمسيو ًانالف تلأس :مالكلا لّوَأ يف مهدحأ لوقيف .ةفلتخم تاياورلا

 يهتني نأ ئلإ اذه وحن وأ ,هتلأسو :لوقيف ,ريمضلاب يقابلا يف ىفتكي ّمث ؛هنع يورب
 5 اّملو ,كلذ ىضتقي ًاضيأ ةغالبلا ةياعر نأ بي رالو ع قا يذلا رابخألا

 ةسرامملا نكلو ,نآلا انيتك ىف راص ام ئلإ راص رخآ باتك ىلإ رابخألا كلت تلقن

 يوذ هلآو يبنلاب ير اذبلا ىف علا ةسناؤملا ىلإ هللا اناده «:ةسراحملا ىلع نيعت

 . ةسارفلاو ةناطفلا

 ةدئافلا

 دوهعملا لوادجلا ماسقأ نايب ىف
 دوروملا لوادتملا تاحالطصالاو

 لّوالا مسقلا

 (77لوادجلا نم دادعألاب مهدادعت نع ئفتكملا
 ,ةقث ةقث .دّمحم نب ىّلعم نع دّمحم نب نيسحلا :دنسلا لئاوأ ىف نانثالا

 ,ينيلكلا هنع يوري .يرعشألا نارمع نب رماع نب دّمحم نب نيسحلا وه اذهو

 همام مسسصيش٠س مف مس قف 2-2

 )١( صاخ لودج يف مسق لك فلؤملا دروأ .



 0 ااا 0 0 1-0011 دادعأللاب مهدادعت نع ىفتكملا

 بهذملاو ثيدحلا فيعض .ئّلعم ريغ ئلعمو .رماع نب هللادبع هّمع نع وه يوريو

 . ةزاجإلا مياشم نم .ةياورلا ريثك ١ ءدص_- شج»
 ,ةقث ةقث ,ةقدص نب ةدعسم نع .ملسم نب نوراه :هرخاوأ ىف نانثألا

 ملو ؛هيبشتلاو ربجلاب هيلع زمغ مالسلاامهيلع نييركسعلا باحصأ نم يرماس
 .هيوري أمي 5 ال ,ثيدحلا يفن ,ةياورلأ ديدس ءيرتب وأ يماع وه ةدعسم .تبتي

 يتقلا ,ريمع يبأ نبا نع .هببأ نع ؛ميهاربإ نب يلع :دنسلا لئاوأ ىف ةثالثلا

 ٠ . دمتعم تبث ,ةقث ةقث ,ريسفتلا بحاص

 يف ؛حيحصلاك نسح هثيدح .نكسملا يّمق ءلصألا يفوك مشاه نب ميهاربإ
 حيحص .ةقث ةقث ,ئسيع نب دايز نب دّمحم .حصألا ىلع حيحص روهشملا

 :مهعاروا وب ىناتلا شوا نمو لسبارغلا

 ريثك ,ردقلا ليلج ,ةقث ةقث ,يزاوهألا ديعس نب نيسحلا :ةثالثلا نع نيسحلا

 نبا وهو داّمح نع ,ريمع يبأ نبا نع '' 0 اض» ةفئاطلا ءاهقف نم «ةياورلا

 نب هللأدبع وهو ىبلحلا نع أ" !«اض_ مظ- ق» ليلج لضاف ,ةقث ةقث ,بانلا نامثع

 . انباحصأ نم هقفلا يف فّنص نم لّوأ .هيقف .ةقث ةقث «ةبعش يبأ نب يلع

 نس دقحم نع :ئوق ةتيتوتو !«غيجو دايز نب لهس :ةثالثلا نع لهس

 هسمسسسللا سسسبسسسس سا 4 ا

 )١( ص ىشاجنلا لاجر  4١8ص لاوقألا ةصالخ ,11077 :مقرب  4١8:مقرب 11817.

 ص والالا صو“ 6 ني يسوظلا خيشلا لاجر(6) 7806.

 )( ص و174 ص و843١ ص يسوطلا خيشلا لاجر 505.

 ) )4ص و1417 ص واا/0 ص يسوطلا خيشلا لاجر 599.
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 نب عمسسم نع "وو نتج رادع نر شادبع نع ١" !«نضو: نردش نب سخلا
 0 رق» باحصأ نم راّيسابأ ىنكي .هجو ةقث كلملادبع

 ونوم ب ةسسعلا ةرفوتقت ةقثوافضلا نينا نيدقحملا ةقالثلا نع رافضلا

 راّمع نب قاحسإ نع .قّتوم بولك نب ثايغ نع .باحصألا هوجو نم باّشخلا
 امه

 ١

 . قاوم

 .ينوكسلا نع .يلفونلا نع .هيبأ نع .ميهاربإ نب يلع :ةّماتلا ةعبرألا

 وه ينوكسلا .ربتعم هثيدحو .تبثي ملو ٌولغلاب زمغ ديزي نب نيسحلا وه يلفونلا

 وهو .قّنوم :ليقو .ةقث :ليقو ءفيعض هنأ روهشملاو ,ضاق دايز نب ليعامسإ

 ْ . حصألا

 ينهجلا ىسيبع نب داّمح نع .هيبأ نع :ميهاربإ نب ىلع :ةصقانلا ةعبرألا

 ةقث ةقث يناتسجسلا هلادبع نب زيرح نع .ةقث ةقث ,ةفحجلا قيرغ ةالصلا بحاص

 . 2 )هنع ًاعافد هبجحو ةيءهافج

 دعي ةزاجإلا خياشم نم يقدنبلا ليعامسإ نب دّمحم :نأوفص نع ةعبرألا
 ةقث يرعشألا يلعوبأو .ملكتم هيقف ةقث ةقث ناذاش نب لضفلا نع ءًأاحيحص هثيدح

 90 ىو لإ 8 6086 يلج لل ل يلا ا ا _ #»*»#د ا "*»»س

 ةقث ةقث وه ئيحب نب ناوفص نع «ةقث ةقث ينابهصلا رابجلادبع نب دمحم نع .ةقث

 باحصأ نم وه خيشلا لاجر يف دوجوملاو .ةيئاضرلا باحصأ نم وه يأ اذك )١(
 .105 صو 74١ صو7/4 ص خيشلا لاجر عجار قيء يركسعلاو يداهلاو داوجلا

 . ةقءاضرلا مامإلا باحصأ ىف خيشلا لاجر يف دجوي مل (1)

 .5١7؟ صو 06 ص يىسوطلا خيشلا لاجر (17)

 .7170 :مقرب ١54 ص يشاجنلا لاجر (4)



 ل ل ا م دادعألاب مهدادعت نع ئفتكملا

 . سانلا قثوأ نم

 نيبدتحيم نب محلا نعت ةقث ةدتناطعلا حي نب كح: ةعيزألا نع ككحم

 نع .ةقث ةقث نيزر نب ءالعلا نع ,ةقثلا يفوكلا مكحلا نب ىلع نع .ةقثلا ئسيع

 نع ؛ليعامسإ نب دّمحمو .هيبأ نع .ميهاربإ نب يلع :ةصقانلا ةسمخلا

 . حصألا ىلع حيحص .ريمع يبأ نبا نع ؛ناذاش نب لضفلا

 نع .داّمح نع .ريمع يبأ نبا نع .هيبأ نع ,ميهاربإ نب ىلع :ةّماتلا ةسمخلا

 يوارلا ةنيرقب ءروهشملا بانلا نامثع نب داّمح .حصألا ىلع حيحص .يبلحلا

 لآ نم ةعبرألا ةوخإلا دحأ ةبعشيبأ نب يلع نب هللادبع يبلحلاو .هنع يورملاو
 . تاق لكلاو ,ةبعش يب

 نب دّمحم نع ,ةقث ةقث سيردإ نب دمحأ وهو يرعشألا يلعوبأ :نايمقلا

 نوميم نسبا :ليقو ؛عيزب نبا وه :ليق .ليعامسإ نب دّمحم :نايروباسينلا

 يروباسيتلا :ليقو .هجو هلو يكمربلا دمحأ نبا :ليقو ءأطخ امهالكو ,ينارفعزلا
 . لّوأم مذ هيف ؛ليلج مّلكتم هيقف ةقث ةقث ناذاش نب لضفلا نع :حيحصلا وهو

 . كرتشم ليضفلا نب دّمحم نع ؛ليعامسإ نب دّمحم :نيدّمحملا

 ىضاثلا مسقلا

 لوادجلا نم مهبم دادعت وأ عماج رمأب مهنع رّيعملا
 هللادبع نب دّمحم نب يلعو ,روهشملا ةقثلا ميهاربإ نب ىلع :يقربلا نع ةّدعلا



 ها 0000102111 قل

 ديجأ نمو زاهاوم وغلا نب نعول "١ك وبا"! وعن نيوصملا رقت اقرا
 . ثيدحلا فيعض ,ةقث ةقث ,يقربلا دلاخ نب دّمحم نبا

 نب يلعو ؛سيردإ نب دمحأو ,راّطعلا ىيحي نب دّمحم :ئسيع نبا نع ةّدعلا

 دمحأ نع .نالوهجم يناذيمكلا ىسوم نب ىلعو .ةروك نب دوادو .تاقث ,ميهاربإ

 . ةقث ةقث ىرعشألا ىسيع نب دّمحم نبا

 ميهاربإ نبا هنأ رغاظلاو © !نالع. ني دك نب ىلع ")له نع ةدعلا

 نب دّمحم وهو هللادبع ل نب دّمحمو .ةقث نوكيف ينيلكلا لاخ نآلعب فورعملا

 ىنيلكلا لبقعلا نب دّمحمو .ةقثلا راّفصلا نسحلا نب دّمحمو .ةقثلا يدسألا رفعج

 . يمدآلا دايز نب لهس نع ,لوهجم وهو

 ,ينئادملا ديعس نب ورمع نع ءلاّضف نب يلع نب نسحلا نب دمحأ :ةيحطفلا

 . حص  هللادبع )01(

 . خا ةّيبا (1)

 .لهس نع نيلقانلا لاجرلا نييعت دعب هلاجر يف يدابارتسالا لضافلا لاق (؟)

 ىف لهس عم ةقث دوجو عم لهس فعض نذإ رضي الف :انه انركذ امك تاقنلا مهْنأو

 .ادج ديعب بذكلا ىلع ةروكذملا ةعامجلا قافّتا ًاضيأو .هتبترم

 نيروكذملا لقت اّمأو ,نيروكذملا ةلمج نم ناك ول لهس فعض رضي ال :لوقأو
 خياشم نم ناك امل تدفتسا امك هّنأ الإ .هلاح ئلع هلاح فعضف .هفعض عفدي الف هنع

 هنأش يف رمألاف .ثيدحلا .لاجرلا لزانم اوفرعا :اولاق دقو :ةياورلا ريثكو ةزاجإلا

 . «هنما» ريدتف .لهس

 دّمحم نب يلع لاجرلا يفو .نآلع نب دّمحم نب يلع ئلع خسنلا تقفتا (5)

 . «هنم» نآلع دّمحم نب ىلع هنأكف ,نآلعب فورعملا



 يفو .تاقث ةيحطف ءالؤهو ؛يطاباسلا ىسوم نب راّمع نع .ةقدص نب قالصم نع

 . مالك ةيحطفلا ىلع مهئاقب
 دمحأ نع .'')ركذي نأ نم رهشأ ,ديفملا نامعنلا نب دّمحم نب دّمحم :خياشملا

 خيش نسحلا نب دّمحم هيبأ نع .ةقث هنأ ّمصألا ,ديلولا نب نسحلا نب دّمحم نبا

 . نييّمقلا مظاعأ نم ةقث ةقث قودصلا

 ثلاثلا مسقلا

 ضعبب مهضعب فورعملا
 هيخأ نع ,مّلكتم هيقف ةقث ةقث ,نيطقي نب يلع نب نسحلا :هيخأ نع نسحلا

 ,نيسحلا هيخأ نع .نيطقي نب يلع نب نسحلا :هيبأ نع هيخأ نع نسحلا

 ةعامج هدنعو دادغب يضاق سلجم موي تاذ لخد هنأ ديفملا خيشلا نع لقن )١(

 نب يلع ئلع صن آي ىبنلا ّنأ لجر ىضاقلا نع لأسف .سانسنلا سانلا نم

 :ىضاقلا لاقف ؟ةمامالاب ءافلخلا سولج فيكف ,ةفالخلاب ريدغلا موي ةيطِبلاط ىبأ

 خيشلا عمسف ؛ةياورلا لجأل ةياردلا كرتي ال لقاعلاو ؛ةيارد سولجلاو ةياور ّصنلا

 . دعاق وهو هدنع نم سانلا جرخ ئّتح تكسو ةلاقملا كلذ

 ةحلطو ةشئاع نأ انعمس :لاق .معن :لاق ؟يبصلا اهتأ ةجاح كلأ :يضاقلا هل لاقف

 لاق ؟مهيف يضاقلا لوقت ام :لاقف .ةظي بلاط يبأ نب يلع ئلع اوجرخ ريبزلاو

 . كلذ نع اوبات نكلو اوجرخ :ىضاقلا

 لاقف «ةياورلل ةياردلا كرتي ال لقاعلاو .ةياور ةبوتلاو ةيارد جورخلا :ديفملا لاق
 ءاقح ديفملا تنأ :يضاقلا لاق نامعنلا نب دّمحم انأ :لاق ؟يبص اي 0 :يضاقلا
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 . «هنم» ديفا اذك ءاديفم ىّمس اذلف :ليق



 0 000000 ا ا ا ا ا 37

 . ةقث ةقث ىلع هيبأ نع

 ,ةعامس نب دّمحم نب نسحلا نع دايز نب ديمح :ةعامس نبأ نع ديمح

 . ةيفقاولا خويش نم ,ناتقث نايفقاو

 سيق نب دّمحم نع «ةقث ةقث ديمح نب مصاع :سيق نب دمحم نع مصاع

 . هنع مصاع ةياورل ؛ةقثلا ىلجبلا انه دارملاو .كرتشم

 حصألا ىلع ةقث نيطقي نب ديبع نب ىسيع نب دّمحم :سنوي نع يديبعلا
 لّوأم م مدو :ميظع حدم هيف .باحصألا ءاهقف نم ةقث ةقث ةقث نمحرلادبع نب سنوي نع

 :ةوفوقاوأ

 .فيعض يق ةيقلا سأر يطب ةزمح بأ نب يلع ريصب بأ نع يلع
 هنّيعي ,ةقث ةقث مساقلا نب ىبحي ريصب ىبأ نع .حصألا هّلعلو .لقنلا يف قّنوم :ليقو

 نع ىوازلاومدقاق ةئاق ففي راكب ةياوو

 ريثك نب نمحرلادبع هّمع نع ,فيعض ريثك نب ناّسح نب يلع :هّمع نع ىلع

 . ءيشب سيل يمشاهلا

 نم ةقث دشار نب نسحلا هّدِج نع ,فيعض ئيحي نب مساقلا :هذج نع مساقلا

 . هنع مساقلا ةياور ةنيرقب ,فيعضلا يوافطلا سيلو ١7 «ي- د مد» باحصأ

 ل ل ا
 - هوو 60 سيجا

 ةهسسمسمعا سا انتلل مسا الا 2 1 سس م سل دج

 )١( صو 976 ص و086١ ص ىسوطلا خيشلا لاجر 88".



 عبارلا مسقلا

 لوادجلا نم مهئابآ قذحب مهئامسأب مهنع رّبعملا
 . لّوألا ّحصألاو ءقئوم :ليقو ,ةقث يلجبلا نامثع نب نابأ :نابأ

 نب دقحع ني ةمحأ نيب 2 رتقم«( بيو لئاوأو «اك» يناوث يف دمحأ

 . كارتشالا حدقي الف .ةقث امهالكو .دلاخ نب دّمحم نب دمحأو .ئسيع

 لاجر نم .ئسيع نب دّمحم نب دمحأ وخأ ئسيع نب دّمحم نب نانب :نانب

 . ةزاجإلا خلويش نم خيش «ةياورلا ريثك ,ةمكحلا رداون

 تانضألا ءايكف نس ةتتنات ىزاوفألا هك نب نمحلا !١ نييحلا

 . 27« _اض» ثيدحلا ىف نيروهشملا مالعألا دحأ .مهيمّلكتمو

 .يرماعلاو .يسساورلاو ؛ىلجبلا نيب كرتشم :نامتثع نب نيسح وه :نيسسح

 نسبا وه .ةلاضف نع وه يوري وأ .دمحأ هنع يوري يذلا نيسحلا ّنأ ملعيلو )١(

 نع ئور نإ يساورلا نامثع نبا وه ةلاضف هنع يوري يذلاو .يزاوهألا ديعس

 1 : ءالعلا يبأ نبا وهف ةطساو نودب هنع ئور نإو .هتطساوب هللادبع يبأ

 ًابلاغ يوريو .مشاه نب ميهاربإ وه دمحأ نب دّمحم هنع يوري يذلا قاحسإوبأو

 .يفاكلا يف يديبعلا ىسيع نب دمحم نيبو ىلع هنبا نيب وه طّسوتي الو .يلفونلا نع

 . وهس ىفاكلا نع ةلوقنملا عضاوملا ضعب ىف نيبي ذهتلا يف امهنيب هطيسوتف

 امهنيب طّسوت نإو ئيحي نبا وه ديعس نب نيسحلا هنع يوري ىذلا ناوفصو

 وه ديعس نبب نيسحلا هنع يوري يذلا مساقلاو ءلاّمجلا نارهم نبا وهف .ثلا

 نبا وهف ريكب نب هللادبع نع ئور نإو :ةزمح بأ نب ىلع نع ئور نإ يرهوجلا

 . «هنم» ليق اذك .امهنم ًالك لمتحي امهريغ نع ئور نإو ,ةورع
 .580 ص وا/4 ص و60 ص يسوطلا خيشلا لاجر (1)



 لارسال ا 3

 . كارتشالا ٌبضي الف .تاقث لكلاو

 ءيشب هيلع نعطي ال ١" «مظ» ةقث ةقث «بانلا»ب بققلملا نامثع نب داّمح :داّمح

 ل

 نسح .روهشملا يف فيعض ,يفقاو يطساولا روصنميبأ نب تسرد :تسرد

 . ةّوق نم ولخي ال ءلوق ئلع لاحلا

 ضعب هيف دجويو .روهشملا يف لاحلا لوهجم .يدوألا ميكح نب نايبذ :نايبذ
 ..نسطلا تازامأ

 :لوضألا تاحنطأ دحأ .ليلج هيقف .يبراحملا ديزي نب دّمحم نب حيرذ :حيرذ

 . ءىشب هيلع نعطي ال .ةقث ةقث ء.يدسألا ساّخنلا ىسوم نب ةعافر :ةعافر

 . هيف فلتخي الو عفادم

 رابخألا ضعب يفو ؛يفقاو هّنكل ةقث ةفث .يمرضحلا نارهم نب ةعامس :ةعامس

 . قّتوم هنأ حيحصلاو .هفقو ىفني ام

 هيف رمألاو .هفعض روهشملاو ,هيف فلتخأ ءيزارلا يمدآلا دايز نب لهس :لهس
 . ةزاجإلا خياشم نم هنوكل ؛لهس

 ,مهعروأو هنامز لهأ قثوأ نم .ةقث ةقث .يلجبلا ىيحي نب نأوفص :نأوفص

 . مالسلا امهيلع داوجلاو اضرلل ًاليكو ناكو
 ,عجر مث اههجوو ةفقاولا خيش ناك ,يساورلا ىسيع نب نامثع :نامثع

 .50غ صو ١831 ص يىسوطلا خيشلا لاجر )١(

 . هيف نعط الو قيثوت خيشلا لاجر ىف سيلو ١04 ص يسوطلا خيشلا لاجر (؟)



 ا تل كل ل ل ل

 ءاهتف نم ,ةلزنملا ميظع ,ردفقلا ليلج ةقي ةقئ «'نيزر نب ءالع :ءالعلا

 . باحصألا

 ريثك ,ينيلكلا خيش .مشاه نب ميهاربإ نب يلع :دنسلا لئاوأ ىف ىلع

 . ملعلا زيرغ .فيناصتلا

 .طيسلا# سني كنس ىلا هي , ىلع هن

 يا وو ولا 0 :ةلاضف

 .اريثك 0 هنع يورب . يذلا وهو ,ةياورلا ريثك «نيع
 ,هجو ,هيقف ,ةقث ةقث ,حاير نب ملسم نب دّمحم :دئسلا رخاوأ ىف دّمحم

 ١ مههتفأو مهقثوأو سانلا عروأ نم ءعرو

 خيش .ةعماسملا ديس «نيدرك»ب بّقلملا كلملادبع نب عمسم راّيسوبأ ١ م

 . لاّضف نبا هقّنوو .' !راّسابأ اي ميظع رمأل كّدعأل يّنِإ :قداصلا هل لاق :نييرصبلا

 ةقث ةقث ؛يلجبلا بهو نب ةيواعم نب مساقلا نب ىسوم :دنسلا لئاوأ يف ئسوم

 ةفاطرلا فاعضا نم:ةنبرطا لسع :كيدعلا حشاووردتلا للعب

 مدس. ممل 35 مم هيل

 )١( :مقرب ١ا/'' :3 لاجرلا ةفرعم رايتخا 7٠١0.

 ) )7١:مقرب ؛١٠ ص ىشاجتلا لاجر 1١14.
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 حيحص ,ةياورلا ريثك ,ةيي مظاكلا باحصأ نم .يفريصلا ديوس نب رضن :رضنلا
 . ثيدحلا

 سماخلا مسقلا

 لوادجلا نم مهئامسأ فذحب مهئابآ ئلإ نوبوسنملا
 0 قداصلا ناكو راق ,هيقف ةقث ةقث ,دقاو روفعي يبأ نب هللادبع ولقي أ نبا

 . هنع عفاديو هيضت ري

 مث ًايحطف ناكو ,ةجهل مهقدصأو سانلا قثوأ نم .طابسأ نب يلع : :طابسأ نبا

 . حيحص هثبدح و ّمصأ لّوألاو " '«سك» عجري, مل ا"! «شجو» عجر

 ,هيقف ةقث ةقث ,نيعأ نب ةرارز يخأ نبا نيعأ نبأ“ ' ب فايع ,) كر نبا

 : متجري مل يعطف الكل
 . لوصألا باحصأ نم .ةقث ةقث ,بائر نب ىلع :بائر نبا

 .137 :مقرب 507 ص ىشاجنلا لاجر )١(

 . 7١1 :مقرب 876 1 لاجرلا ةفرعم رايتخإ (؟)

 نب ديمحلادبع وأ .ريكب نب ديز وأ .ريكب نب ليعامسإ اّمِإ :كرتشم ريكب نبا ()

 نب هللادبع وأ .نيعأ نب ريكب نب هللادبع وأ .ريكب نب نمحرلادبع وأ .نيعأ نب ريكب

 نب ىلع وأ .ىرجهلا ريكي نب هللادبع وأ ءىدارملا ريكب نب هللادبع وأ ,يناجرألا ريكب
 ْ 1 ْ . (هنم» ندع نب ريكب

 .مهجلاو .هللادبع :مهو .روكذ دالوأ ةّنس نيعأ نب ريكبلل ّنأ «خج» ركذ (5)
 :مهو .ةوخإ ةّنس هل: ىناثلا ديهشلا لاقو .ديزو .رمعو .ئلعألادبعو .ديمحلادبعو
 بلس نقسللا هلاد افلام ناك كلامو دحر فو قاد ةيعو هارمسو ةرازإ
 ْ . «هنم» يقيقعلا لاق دل اياك



 100 و ا اا وس و نرخ ومو هل الروب لا مهدادجأو مهئابأ ىلإ نوبوسنملا

 ميظسع ءنأشلا ريبك ,مّدقم هجو .ةقث ةقث ,ينهدلا راّمع نب ةيواعم :راّمع نبا

 . باحصألا ىف ّلحملا

 ةّدعلا يف خيشلا لقنل ؛قّتوم هتيدح نكل يماع .بولك نب ثايغ :بولك نبا

 . هتياورب لمعلا ىلع باحصألا عامجإ

 تارامأ ضعب هيف نكل ,لوهجم هنأ فورعملا راّرم نب ليعامسإ :راّرم نبا
 : اني هب درع دع ةييعالا دعا

 :ءيشب هيلع نعطي ال هجو ,هيقف ةقث ةقث ,ناكسم نب هللادبع :ناكسم نيأ

 . ةليلق ةهفاشملاب ةءقداصلا نع هتياورو

 . ةقث ةقث ءريغملا نب هللادبع :ةريغملا نبأ

 . بهو نب ةيواعم :بهو نبأ

 . يّمقلا روهمجلا نب دّمحم :روهمج نبأ

 سداسلا مسقلا

 مهدادجأ ىلإ نوبوسنملا

 .ةيورا نبا نحيت يف دواد نبا هقّثو ,نابأ نب نسحلا نب نيسحلا :نابأ نبا

 .فقاو نبا فقاو ,نوعلم باّذك ,ةزمح يبأ نب يلع نب نسحلا :ةزمح يبأ نبا

 . هنم ريخ هوبألو .ءوس هتيور ,فيعض نبأ فيعض

 نسحب :لاقي امبرو ءروهشملا يف لوهجم نيعا قدما نب ىلع ميشا نبأ

 . اهديدس ةياورلا ريثك هّناف .هثيدح

 ةقئاطلا هذه يحلاص نم ءةقث ةقث .عيزب نب ليعامسإ نب دّمحم :عيزب نبأ

 هدم ميس سا وس بم يمس اسس نا ات يس نب

 )١( :مقرب غ4 ص دواد نيا لاجر /ا١[.



 كالا ص.

 . ةقيرطلا نسح ؛ةياورلا ريثك .مهتاقثو

 ناجل دين ني ةقحم ىيرمع هززق وبلد نييرمس دسم ]31 هيدا نبأ
 . ةنيذأ نب هللادبع نب دّمحم نب ىلع :ليقو .ةنيذأ نبا

 . ثيدحلا حيحص .روهشم ,حاقب نب فسوي نب ىلع نب نسحلا :حاقب نبا

 تارامأ ضعب هيفو ,ينيلكلا خياشم نم .رادنب نب دّمحم نب ىلع :رادنب نبا

 ش سلا

 . هيلع لّوعم ,ةقث ةقث ءطابر نب نسحلا نب ىلع :طابر نبأ

 .ًاريثك هنع يوري خيشلاو ءلوهجم هرييزلا نب نسحلا نب ىلع :ريبزلا نبا

 هثيدصح :ليقو .مصألا ىلع ةقث ؛ةرارز نب هللادبع نب دّمحم :ةرارز نبا

 ,نسح

 نسح .هيقف ةقث هّْنكل يفقاو ءيدنكلا ةعامس نب دّمحم نب نسحلا :ةعامس نبأ

 . ثيدحلا ريثك ,ءاقتنالا

 لقتنا .بهذملا دساف .ًاًدج فيعض ءنوّمش نب نسحلا نب دّمحم :نوّمش نبا

 . ولغلا ىلإ فقولا نم
 ثيدحلاب ريبخ :ملاع ,ظفاحلا ,ةدقع نب ديعس نب دّمحم نب دمحأ :ةدقع نبا

 : دوو اج ايو ناكو .ةقث ءلاجرلاو

 نييشتقلا خيب :ةقق' ةقش :ىرغشألا سيغني دمحم قيادمحا :ميتسيع نبا

 . عفادم ريغ مههجوو

 ريثك ,ةلزنملا ميظسع هيقف ,ةقث ةقث ءلاّضف نب ىلع نب نسحلا :لاضف نبأ

 : عجرف ًايحطف ناك :ليق ,ةدابعلا

 باحصألا ءاهقف نم .ةقش ةقث .هيولوق نب دّمحم نب رفعج :ةيولوق نبا



 . ديفملا خيشلا خيش وهو .هيلع نعطي ال .مهئالجأو

 يف نييّمقلا خيش ,يّمقلا يرعشألا بوبحم نب ىلع نب دّمحم :بوبحم نبا
 .:ةقم دقن هيف ريغ ةئاعز

 . لاجرلا بتك يف لمهم .لاله نب هللادبع نب دّمحم :لاله نبأ

 . ةقث نبا ةقث مّلكتم هيقف ,نيطقي نب يلع نب نسحلا :نيطقي نبأ
 عباسلا مسقلا

 لوادجلا نم ةيسنلا تاملكي مهنع رّبعملا
 وه هْنَأ رهاظلاو ,لضاف رّيخ هّنا ,يديبعلا نع يدزألا دّمحم نب ركب :ىدزألا

 . رّعملا ةقثلا يدمافلا دمحم نب ركب

 . لاجرلا بتك يف لاحلا لوهجم ,يرعشألا دّمحم نب رفعج :يرعشألا

 ءالكو نمو .مالكلاو هقفلا نيطاسأ نم ,جاّجحلا نب نمحرلادبع :ىلجبلا

 . ةقث هي قداصلا

 ,ةياورلا ريثك ؛نساحملا بحاص ,يقربلا دلاخ نب دّمحم نب دمحأ :ىقربلا

 ههه وز ول قيلت هيلا يوافق زرداقلا الح

 صيّصخ .ةلزنملا ميظع ,يطنزبلا رصنيبأ نب دّمحم نب دمحأ :يطنزبلا

 . ةقث ةقث ,ةيلاضرلا دنع يضرم .ةقئألاب
 . ةقث ةقث ,ريهاشملا ةاورلا دحأ ءيرصبلا هللادبع يبأ نب نمحرلادبع :يىرصبلا

 ليلج 0 ديعس نب دمحأ نب ىسوم نب نوراه دّمحموبأ :ىربكعلتلا

 . ةقث ةقئ .ةّلجألا نم هريغو ديفملا خيشلا خيش ءريظنلا ميدع ,ةياورلا عساو .ردقلا

 ةقن .ةياورلا ريثك ءدمتعم خيش ؛يميمتلا نارجنيبأ نب نئحرلادبع :يميمتلا
 . ةقث



 نناوفلا كتاف هين يت انزع مقا مالا توك نوع عا و ملا و ا 1.4

 ,مههجوو باحصألا هيقف ءلاّضف نب ىلع نب نسحلا نب يلع :ىلميتلا

 هادا ضلتق فلز ةزانض ومو هوانلر صال دقق را ديذكلاب مقار
 . قئاوم هثيدحو

 باحصألا رايخ نم ءرّسفم ,هيقف .رانيد نب تباث يلامثلا ةزمحوبأ :ىلامثلا

 5 يورو ,ةكو مظاكلاو قداصلاو رقابلاو داجسلا باحصأ نس وهو 5-

 اا ل اطل ناو ف

 هب مهّتاو .ذيبنلا برش ةزمحابأ ّنأ :لاّضف نب نسحلا نب يلع نع يّسكلا ىور )١(

 مث هبرش هنأ ىلع لدي ام رخآ ثيدح يف ًاضيأ يورو .هتوم لبق هكرت :لاق هنأ الإ

 ةقث وهو ,ةئامو نيسمخ يف يفوت هّنِإ :هلاجر ءامسأ تبث يف هيقفلا يف لاقو .تام
 .دّمحم نب رفعجو .يلع نب دّمحمو .نيسحلا نب يلع لي ةّمئألا نم ةعبرأ يقل .لدع

 . اين رفعج نب ىسومو

 تدجو اذك :مالسالا نيز لاق .خلا ةعبرأ مدق هّنَأ كلذو :ةصالخلا يف ةمآلعلا لاق

 باتك نم سوواط نبا نيدلا لامج خيشلا طخب اذكو ,باتكلا خسن عيمج يف

 اذه ام نمحرلادبع نب سنوي ةمجرت يف ىّشكلا باتك يف هتيأر يذلاو .ىّسكلا
 ةزمحوبأ :لوقي ةيئاضرلا تعمس :لوقي ةقثلا تعمس :ناذاش نب لضفلا لاق :هظفل

 نب ىلع اّنم ةعبرأ مدخ هّنأ كلذو ,هنامز يف يسرافلا ناملسك هنامز يف يلامثلا

 . #2 رفعج نب ىسوم رصع نم ةهربو .دّمحم نب رفعجو يلع نب دّمحمو .نيسحلا
 .نئهتنا

 نمز نم ةهربلا نإف «مدق» لدب «مدخ» هلوق يف اصوصخ .باوصلا وه اذهو

 كلت نم كرت ا. قداصلا ّنأكو ؛ةعبرألا دادعت هيفو .هنمز مدق قباطي ال 9 ئسوم

 . «هنم» ئهتنا .اوهس ةخسنلا



 ,راّيطلا رفعج نب هللادبع نب ىلع نب دّمحم نب ميهاربإ نب ناميلس :يرفعجلا

 . يرفعج يولع يدّمحم وهو .يرفعجلا دّمحم وبأ

 . فيعض هثيدحو :يفقاو .يرهوجلا دّمحم نب مساق :يرهوجلا
 يقن ءبهذملا حيحص .يمرضحلا دّمحم نب هللادبع نب ركبوبأ :ىيمرضحلا

 دعا نيس دع وكل هينقدقو ١١ رةكلا وع يوت راندا لكنا ةطيدعلا
 :.قمتعلاو

 ,ةقث ةقث ,دمتعم ؛ةياورلا ريثك ,ىناسارخلا دومحم يبأ نب ميهاربإ :ىناسارخلا

 :ةكيلادل النا اهله داوجلاو اضرلا نمض

 . ءيش يف هيلع لّوعي ال ًاَدج فيعض .يمليدلا ناميلس نب دّمحم :ىمليدلا

 ,يناروماجلا يزارلا دمحأ نب دّمحم هللادبع وبأ :ىناروماجلا أ ى زارلا

 . عافترا هبهذم ىفو ,ةمكحلا زذأد قف هونثتساو .نويلا هفعض

 دسأف ,ثيدحلا فيعض .ىرايسلاب فورعملا دّمحم نب دوحلا :ىرايسلا

 ه«ليسازملا رك لاول دعت بهذا
 . ةقث ةقث ,نابهصلا ىبأ نبا وهو .راّبجلادبع نب دّمحم :ىنابهصلا

 مظاعأ نم ةعامج هاور باتك هل ,يسلايطلا دلاخ نب دّمحم:يسلايطلا
 ١ . باحصألا

 ديدش بّصعتم .ةفقاولا هوجو نم ءيرطاطلا نسحلا نب ىلع :ىرطاطلا

 . فينصتلا نسح ,هيقف :لقنلا ىف ةقث هّنكل .دانعلا

 .ثيدحلا يف ةقث ,ثّدحملا يمصاعلا دّمحم نب دمحأ هللادبع وبأ :ىمصاعلا

 د _ ةييسيسينتنعللا له وسم املس سس

 )١( ص دواد نبا لاجر ١97 :مقرب 7 ١.



 دناوقلا كن ارهدمو يلب هرم اولا ابق يد رد او هما لوقا ف سم هقاج مل نط او اقوا 06

 .ةةيحلا لاس كك

 .رهشألا حضوألا يف ةقث .نيطقي نب ديبع نب ىسيع نب دّمحم :يديبعلا

 . فيعض هفعضب لوقلاو

 رّشبم :ةلزنملا ميظع هيقف .ةقث ةقث ,يلجعلا ةيواعم نب ديرب مساقلاوبأ : ىلجعلا

 . مالسلاامهيلع قداصلاو رقابلا يراوح نم .ةّئجلاب

 رهاظلاو ,يمزرعلا هللادبع :ليقو .هللادبع نب دّمحم نب نمحرلادبع :ىمزرعلا

 . ةقثلا ىرازفلا هنأ

 .ةياورلا ريثك مهنع وهو ةلجألا هنع ئور .يولعلا دمحأ نب دّمحم :يولعلا

 . ريهش ريغ هئبدح حيحصتو ؛نيرُخأتملا ضعب هقّنوو

 ريصب يبأ تخا نبا ؛يفوقرقعلا بوقعي نب بيعش بوقعيوبأ :ىفوقرقعلا

 . ةقث ةقث ,يونغلا ةزمح نب نوراه :يونغلا

 نب ىلعب هداحتا ىلع ٌءانب ؛ةقث ىناهبصا ,ىناساقلا دّمحم نب ىلع :ىناساقلا

 . لاجرلا ءاملع تاملك نيب قيثوتلا نم رهاظلا وه امك .ةقثلا ةربش

 .ثيدحلا ريثك ,هيفف ةقن هقن ,يرعشألا سيردإ نب ديلا ىلعوبأ :ىمقلا

 . ةياورلا حيحص

 هب ئّصوو .ةيلنمظاكلا ىدل ًاهجو ناك ,يلهاكلا ىبحي نب هللادبع :ىلهاكلا

 . ةّنجلا كل نمضأ هلايعو ىلهاكلا ىل نمضأ :هل لاقو ءنيطقي نب ىلع

 ,حيحصلا يف ريمع يبأ نبا هنع ئور ؛يخركلا دايز يبأ نب ميهاربإ :يخركلا



 . ةياورلا ريثك وهو

 ىّمسي ناك .ةقث ةقث ,يدبعلا ىنانكلا ميعن نب ميهاربإ حابصلا ب :ينانكلا

 . ١7 هل نيع ال نازيم تنأ 1 قداصلا هل لاق .هتلادعو هتقثل نازيملا

 . ةقث ةقث ؛يفوكلا ةريغملا نب هللادبع نب يلع نب نسحلا :ىفوكلا

 رداون نم هونثتساو «نويققلا هفّعض .يؤلؤللا نيسحلا نب نسحلا :يىؤلؤللا

 .يوق وهو .' !يشاجتلا هقنوو ,ةمكحلا

 ىلع لقنلا يف ةقث هّنكل .هبهذم ٌحصي مل ءيرقنملا دواد نب ناميلس :ىرقنملا

 حيحص .ةقث يفقاو :مثيم نب بيعش نب ليعامسإ نب نسحلا نب دمحأ :يمثيملا
 . ثيدحلا

 مامإلا هقّنو ,ةلزنملا ميظع .ليكو ,ةقث ةقث ءجاّرد نب حون نب ٍبوُي :يعخنلا

 . هقيثوت ئلع هب كيهانو ين يركسعلا
 . ةقث ةقث .يريمنلا ليكأ نب ىسوم :ىريمنلا

 . هيلإ قرطلا

 نب ثراحلا نب هللادبع نب لضفلا نب بوقعي نب لضف نب ليعامسإ :ىمشاهلا
 نم لهك وه :9كي قداصلا لاق ,ةقث ةقث ,مشاه نب بلطملادبع نب ثراحلا نب لفون

 )١( غال ص لاوقألا ةصالخ ,.15 ص ىشاجنلا لاجر .

 ) )1.م17 :مقرب + ص ىشاجنلا لاجر



 دئاوفلا ةنارفا نوف ووين لبو تا اع سور ةدجو امام ينعم مورا اخ هروب قا وانو 0

 . !١ ![نتاداس نم دّيسو ءانلوهك

 ,لصأ هل ,ةقث .انباحصأ نم خيش ؛يناعنصلا يناميلا رمع نب ميهاربإ :ىناميلا

 . فيعض وهو كم هْنِإ :ليقو

 نماثلا مسقلا

 باقلألاو فاصوألاب مهنع رّبعملا
 موسي سبل لا قيمتف «سمسملا ةصألا نحر دبع نب ةلاادع ةضألا

 1 ْ .ةفيوهلا نارك وم

 هقيثوت يف فقوتللو ,ةقث يفقاو هنأ روهشملا «جرزب سنوي, نب روصنم :جررب

 .هاور نأ دعب ةكئاضرلا ىلع ّصنلا هدحجل .هجو
 . لّوأم مذ هيف ,ةقث ةقث ,قابقبلا كلملادبع نب لضفلا ساّبعلاوبأ :قابقبلا
 . دمتعم تبث .لاّجحلا دّمحم نب هللادبع :لاجحلا

 هدسسلا بكاس علا ءاهو ها ليقوم يسع هوفاتو ةةيعوبا ءادعلا

 . ةلزنملا ريبك ,ةقث ةقث .44ط رفعج ىبأ ليمز

 . ةلزنملا ريبك ,ةقث ةقث ,نامثع نبا :ليقو ءىسيع نب ميهاربإ بوُيأوبأ :زاّرخلا

 نسم ؛ثيدحلاو ملعلا ريثك ءروهشم ,باشخلا ىسوم نب نسحلا :باّشخلا

 قلب احطالا عوعو

 . فيعض .ناقهدلا شادبع نب للاديبع :ناقهدلا

 . لوهجم .زاّررلا رفعج نب دّمحم ساّبعلاوبأ :زاّزرلا

 .انباحصأ نم .ليلج ,ةقث ةقث ,تاّيزلا باطخلا يبأ نيسحلا نب دّمحم :تاّيزلا

 )١( ص لاوقألا ةصالخ 07 04.



 . هتياور ىلإ نوكسم .ةياورلا ريثك ؛نيع

 ليلج ,هرصع ىف ةعبرألا ناكرألا دحأ .داّرسلا بوبحم نب نسحلا :دأرسلا

 . ةقث ةقث ,ةلزئنملا ميظع .ردقلا

 هوجو نم .ماحشلا ىسوم نبا :ليقو .سنوي نب ديز ةماساوبا :ماحشلا

 , باحصألا

 ناكو .ةيادبلا حرش يف يناثلا ديهشلا هقّثو .يونغلا رعش قاحسإ نب ديزي :رعش

 . ١98 اضرلا ءاعدب هيلإ راصف ءرمألا اذهل سانلا عفدأ نمو ةفقاولا نم ديزي

 . ةقث ةقث ,ديجم ,مّلكتم ,فاّحصلا ميعن نب نيسحلا :فاّحصلا

 ,لقنلا يف طقسلا ليلق ,ردقلا ميظع ,خورف راّقصلا نسحلا نب دّمحم :رافصلا
 --و --ىي

 . ةقن كفن

 . است هيد عب ميرو« ويهم لقيفلا هاذ ني وستلا»لقزضلا

 , سيكل

 نأ نم رهشأ ,يدادغبلا ديفملا نامعنلا نب دّمحم نب دّمحم هللادبع وبأ :ديفملا

 يدانت بحاصلا نع تاعيقوت هيف تجرخو ءلضفلا لالخ هيف تعمتجا ,فصوي

 . هردق ةهابنب

 نسح ,مّلكتم .هيقف ,نامعنلا نب ىلع نب دّمحم رفعجوبأ :قاطلا نمؤم

 . ةقث ةقث .باحصألا مظاعأ نم .رداونلا ريثك ,رطاخلا

 نيعو .ةفئاطلا هذه هوجو نم هجو ,ءاّشولا دايز نب يلع نب نسحلا :ءاّشولا

 )١( ص لاوقألا ةصالخ ,7الا/ ص ةياردلا ملع ىف ةياعرلا 116 .



 ها 0

 . هي هللادبع يبأ نع ئور مهلك خيش ةئامعست كردأ ءاهنويع نم

 ةّماتلا طباوضلاو ؛ةفيرطلا ةّمهملا دعاوقلا ًاضيأ ركذن نأ انه ب بسان دق هّنَأ ملعاو

 رابخألا ديناسأ مهف يف هيلإ جاتحي اّمم ؛ةفيرش بلاطم كرد ئلع ةينعملا ,ةفيطللا

 عم ءاهدراوم ضعب يف دارملا وه ام نييبتو ءاهدعاوق طبضو .ةعبرألا بتكلا ىف

 نم مهنأش يف درو امو .مهتقي رطو ةاورل | ضعب لاوحأ ئلع عالطالاو و

 . نيعملا هفطل ئلع نالكتلاو ,نيعمجأ مهيلع هللا تاولص .مهتّمئَأ

 ةدئاف

 تاك م © !ازيد -

 وهو .هريغو ةقثلا نيب اهكارتشا عم ,ةقلطم ءامسأ ديناسألا نم ريثك يف دروي دق

 ةرثك نكل .سانلا ضعب ئلع سابتلالا بجوي دقو ,لاحلا رهاظ يف ةّحصلل فانم

 دارملا ةفرعملو .بلطملا وه امو لاحلا ةقيقح نع بلغألا يف فشكت ةسرامملا

 . اهب عضّتت ةمدقم ريرقت دعب هركذن قيرط زييمتو اهنم

 انرابخأ بتك يفّتصم نإ :هاّقنو هيلإ نسحأو هأرث هللا باط نقتنملا بحاص لاق

 :دجاو قرط نم ةقلكحلا اعلا رف هيلا راخ ألا اين نودروب أوناك ةميدقلا

 ىلسع ًادامتعا يقابلا يف نولمحي مت .ًالّصفم ثيدح لّوَأ يف دنسلا نوركذيف
 .ًالَوأ 77 هليصفت

 بيترتلا ىف فلاخي رخآ باتك ئلإ ليوحتلا رابخألا كلت ئلع ءىرط اّملو

 1 تقدفتو .اهنيماضم فالتخا بسحب رابخألا كلت تعطقت لوألا باتكلا

 كلت نم اهل لقانلا لفغو .اهيلع ريخألا بيترتلا ىنب يتلا لئاسملا وأ باوبألا

 )١( ليصفتلا :ئقتنملا يف .



 يذلا طابترالا لاوزل ؛دهعلا دعب اذإ اهيف سابتلالا عوقو لامتحا نع عضاوملا
 دقو ؛لامجالا هرابتعاب'' أغاس يذلا ليصفتلا نع اهعاطقناو ؛قالطالا هببسب نسح

 رابخألا كلت نم لك يف دانسألا داريإو :ليصفتلا لحم ةاعارم ذئنيح باوصلا ناك

 ئلإ قيرطلاو .بابلا اذه يف لاكشإلا نيرخأتملا نم ةعامج ئلع عقو دقو
 دجوت ةلاحم ال اهّنإف .باوبألا فيعاضت يف ديناسألا كلت عّبتت هيف دارملا ةفرعم

 اهيلع تناك ىتلا ةروصلاب اهيف اهذخأ دق اهل لقانلا نوكي عضاوم ةّدع يف ةلّصفم

 بابلا اذه يف ضعب نم انثيدح ديناسأ ضعب لاح فّرعتو ؛لّوألا باتكلا يف
 ,لصألا يف ةدحّتم قرطلا رثكأ نأ اهب ملعي ذإ .هل ةّماتلا ةسرامملا ىضتقم وه هريغو

 لاحمو ٌكشلا عضاوم يف ضعب ئلع اهضعبب ناعتسيف ءاهيلع راط دّدعتلا ّنأو
 .سبللا

 ةنّمضتملا لاجرلا بتك ةعجارم دراوملا نم ريثك يف ًاضيأ كلذ ئلع نيعي امو
 قرطلا نم 8+قودصلا هركذ ام دهاعتو .يشاجنلا باتكو ,تسرهفلاك ,قرطلا ركذل

 يف تاقبطلا ةفرعم نم علضتللو ؛هيقفلا هرضحي ال نم باتك ىف هدروأ ام ةياور ئلإ

 . ميظع رثأ كلذ

 فيك يرعش تيلو .هحوضو عم اذه نع ةعامجلا ةلفغ نم بجعلاو :ًاضيأ لاق
 كلذ اودّمعت اونوكي نأ تابتألا ءالضفلاو تاقثلا ءالجألا كئاوأ ئلع اوزّوج

 رّوصتي ضرغ ّيأو ,سابتلالل ضّرعتلاو ةيمعتلا نم هيف ام عم .ضرغل ال قالطالا

 عاش :ةخسنلا يف )١(



 كن اوغلا دن ارق درع و ايوب ياجمال ا و وقابل محم ا ا 01

 . هماقم هللا ىلعأ همالك نيهتنإ ١ !ءانركذ ام ئوس كانه
 همامتب ىصقتسم ريغ هباتك يف ًاقّرفتم تاهبتشملاو تاكرتششملا كانه ير كذ مث

 ىلع لهسيل تبث حضاو قيرطب يصقتسم ًاعومجم انه كل اهتركذ دقو .هتيّلكو

 . طبضلاو ذخألا بلاطلا

 لجرلا ةمجرت يف لاجرلا ءاملع مالك فالتخا ببسب هنأ كيلع ئفخي الو

 ,ةكرتشمب تسيلو ءامسأ يف كارتشالا نيرّخأتملا نم ةعامج مّهوتي دق ءدحاولا

 هتابثإ دّرجم ئلع كارتشالاب مكحلا يف ليوعتلا مدعو ًاضيأ كلذل هيبنتلا يغبنيف
 . هيضتقي ام ئلع دامتعالا نوكيو ؛هيف نيمّدقتملا مالك عجاري لب ,مهمالك يف

 امنأ أبرم ًانيعم انه أ )نيفنصلا نم لوادتملا َحهملا ركذنلف ءاذه تفرع اذإف
 تاهيتشملا تاكرتشملا نادب

 ,ةقثلا هللادبع لّوألا ّنأ بير الو ؛نانس نباو ناكسم نبا نع ةياورلا :كلذ نمف
 هللادبع قالطالا يف بلاغلا ّنأ الإ .ليهاجملاو تاقنلا نيب ًاضيأ اكرتشم ناك نإو

 . ةحلاص ةنيرقب الإ هلامتحا عم هريغ ئلع لمحي الو .هتدارإو

 ,فيعضلا دّمحم وأ ,ةقثلا هللادبع هنأ لصف ريغ نم ًاريثك ركذي نإ يناثلا اّمأو

 و جل ا يع ةلوك ام و

 . ةطساوب ىوري ًادّمحم ّنإف ,ةطساو ريغب #4 قداصلا نع يوري نأ :اهنم

 ,روعألا صفح وأ .ةزمح يبأ وأ ديزي نب رمع طّسوتب ةيلهنع يوري نأ :اهنمو
 1 . ءالؤه ضعب طّسوتب هنع يوري ال ًادّمحم ّنإف

 )١( نامجلا ىقتنم ١: 70-18.

 ) )1كرتشمب سيل هْنَأ ملع ىتلاو ,كارتشالا مولعملا :يأ .



 وأ «ةريغملا نب هللادبع وأ ديوس نب رضنلا هنع يوري يذلا نانس نبا ّنأ :اهنمو

 نب هللادبع وأ .ةلاضف وأ ءرصن يبأ نب دّمحم نب دمحأ وأ .نارجن يبأ نب نمحرلادبع

 . دّمحم ال هللادبع وهف ,ةلبج

 نب دمحأ وأ ,مساقلا نب ىسوم وأ .حون نب ٍبوُيأ هنع يوري يذلا نائس نباو

 . هللادبع ال دّمحم وهف ,ديعس نب نيسحلا وأ ,مكحلا نب يلع وأ ,ئسيع نب دّمحم

 دانسإ فعضب مكح 4#! قّقحملا نأ انه قفا ام بيجع نمو :ئقتنملا بحاص لاق
 .فيعض نانس ني دّمحم ني هل ًاللعم ؛نائس نبأ نع .ديعس نب نيسحلا هيف يوري

 هللادبع هّلعلو :لاق ,نانس نبا نع بيذهتلا يف يذلا ّنأب ئركذلا ىف ديهشلا هشقانف

 ١ . ةقثلا

 يف خيشلا ةياور نم هللا ءاش نإ ةالصلا باتك يف هارتس ام هرذع ناك امبرو

 هنأِب نادهشي رابتعالاو حفصتلاو «نانس نب هللادبع نع ,ديعس نب نيسحلا نع دانسإ

 . ةثلاثلا ةدئافلا ىف هيلع انهت يتلا طالغألا ةلمج نم

 ضعبل دّمحمو هللادبع نع ةياورلا عامتجا يطعي ام قرطلا ضعب يف عقوف :لاق

 كلذ نم هايملا باوبأ نم ئرتسو ءقالطالا دنع ذئنيح زييمتلا لاكشإو .لاجرلا
 نعو ؛قيرط نم نانس نب دّمحم نع يقربلا دلاخ نب دّمحم هيف يوري ًاعضوم

 ,' !فيعضلا نع هتياور وه اذه يف حيحصلا ىلإ دشرت ةسرامملاو رخآ نم هللادبع

 . هيف لاكشإ الف ,دساف مّهوت ةقئلاب هلادبإ ّنأو

 .نانس نب دّمحم نع بوبحم نب نسحلا ةياور رودنو ةّلقب ديناسألا ضعب ىفو

 ال ذإ ؛هللادبع دارملا نأ انه قالطالا دتع رهاظلاو ءًاريثك هللادبع نع 57 وهو

 ل ا ل را ما مل ممم

 )١( فّعضملا :ئقتنملا ىف .



 كنا وفلا ةنارك ا ديد طع وقول ا جروس اوشا هكدا هتددت جتنا ب ايا كت 0م

 ان نفت نا يشكلا ركذ معن .هنع ةياورلا رودن ةّدش عم هنم دّمحم ةدارإ لقعي

 ننويل ةياور قرطلا ضعب يف دجويو :نائس نب دّمحم نع ىور نّمم نمحرلادبع

 .نائس نب هللادبع نع يوري. نم ةقبط نم سنويو حب رصتلاب هنع

 عم امهنيب زييمتلا جاتحيف ءاضيأ هنع هتياورب حيرصت ديناسألا نم ريثك يفو

 هانركذ ام ريغ ,نئارقلا نم ئرخأ ةلمج ئلإ عقي ثيح امهنع هتياور يف قالطالا
 . ""!(ًدج ردان هالول حيحصلا قرطلا يف هعوقو ّنأ الإ ءامهنع يوارلا ةياور نم

 .هريغو ةقثلا مهنم ,ةعبرأ نيب كرتشملا ريصب ا اشيا كلذ قف

 ةياورب .هقيدصت ئلع عمجملا دّمحم ىبأب ىّنكملا يرتخبلا نبا ثيل هنأ فرعيو

 .هنع ناكسم نب هللادبعو زيرحو .ديمح نب مصاعو .حلاص نب لّضفملا ةليمج يبأ

 ,ريصب يبأ نع نانس نب هللادبع لب نانس نبأ ةياور راصبتسالاو بيذهتلا ىف عقو
 دمحم خيشلاو دّمحم ديسلا كلذ ركذ .خاّسنلا نم وأ .خيشلا ملق نم وهس وهو

 . هللا امهمحر

 نب يلع ةياورب ءًأضيأ دمحم يبأب ئّتكملا يدسألا ءاّذحلا مساقلا نب ىيحي هّنأو

 هلع هر عا كور ع ةزمح يبأ

 . هنع سيفو .ةعامس وأ

 وأ :مالسلاامهيلع رفعج يببأ وأ ,هللادبع بأ نع ريصت وا نع تدرو اذإ :ليقو

 بيعش وأ ؛ينئاطبلا ةزهح بأ نب ىلع هنع يوارلا ناك نإف .دنسلا طسو يف

 نيبو هنيب كرتشم وهف ءامهريغ ناك نإو .فيعضلا ىمعألا وهف .يفوقرقعلا

 . ديعبب سيلو .ئهتنا رابخألا يف هدورو مدعل ؛ديعب أامهريغ لامتحاو .يدارملا

 ل ةثثثكل 1 1”1”ة1ة«ة1ة1ة12شآثة  هكة15[1512525«5«15«15ك

 )١( نامجلا ىقتنم ١:77-/717.



 نيب هكارتشاب ,نيرّخأتملا بتك ضعب يف ريصب يبأ تاياور يف نعطلا رّر > دق

 ابلاغ هنييعت ئلصع نئارقلا ّنإف ؛ميقتسم ريغ هقالطإ ئلع وهو .فيعضلاو ةقثلا
 .:ةدوجوم

 :ريغ ال ةعبرأ انركذ امك انثيدح ةأاور نم ريصب يبأب ئّئكملا ّنأ :كلذ نايبو

 ,يدسألا دّمحم نب هللادبع ريطتوباو ,ىدارملا يرتخبلا نبا ثيل ومشي

 .فراسلا نيمو ريفنواو ,مساقلا يبأ نبا وأ مساقلا نب ىيحي ريصبوبأو

 رقابلا نع ئورو .هقفلاب هل رارقإلاو هقيدصتت ئلع اوعمجأ ةقث :لّوألاو
 .ديمح نب مصاعو .ناكسم نبب هللادبع هنع يوري كي: مظاكلاو قداصلاو

 . مهريغو ؛ملاس نب ماشهو حلاص نب لّضفملا ةليمجوبأو .بوُيأوبَأو
 اذه لب .هقفلاب هل رارقإلاو هقيدصت ئلع اوعمجأ ثيح حودمم :يناثلاو

 لك قيدصت ىلع اوعمجي مل ذإ ؛هنم ئوقأ لب ءاضيأ قيثوتلا ىلع ّلاد عامجالا
 ام 7 يّشكلا ىور لب .هحدم كلذ نم دافتسي ام ّلقأو .هقفلاب هل اوّرقي ملو ,تاقثلا

 قداصلاو رقابلا نع ئور دقو .هيلإ عوجرلاب رمألاو ,8مهنم هقيثوت ئلع لدي

 . هريغو حاضو نب هللادبع هنع ئور .مالسلاامهيلع

 هنأ خيشلا ركذو .ةءمظاكلاو قداصلاو رقابلا نع ئور .هيجو ةقث :ثلاثلاو

 .ًايفقاو نوكي فيكف ين مظاكلا ةايح يف تام هّنَأ اوركذ مهّنأل ؛رظن هيفو .") يفقاو

 .115:مقري غ5 لاجرلا ةفرعم رايتخإ )١(

 وه ًايفقاو هنوكب مكح يذلاو .011 :مقرب 7 ص ىسوطلا خيشلا لاجر (؟)

1 



 000 مة 3

 دم كتاب ققوأ يشاجنلا لوقو .فقولا ركذي ملو ,هيلع ئنثأو هقّنو 5 'يشاجنلاو

 .امهريغو :ءيفوقرعلا بيعشو ,ةزمح يبأ نب ىلع هنع ىئور .لاجرلا ءاملع لوق

 ام .ة#ل هلادبع يبأ نع ,هنع ةزمح يبأ نب ىلع ةياور فقولا ّْنَظ ببس لعلو

 باتك يف خيسلا هركذ امك .رخآ هجو هلو .مهل ليلد هنأ ةيفقاولا مّهوتو رعشت
 .؟)ةيفلا

 ءايفقاو ريصب ىبأ نوك ىلع ّلدت ال ,فقولا ةّحص ئلع ةياورلا كلت ّلدت ال امكو

 "عا نعي راس اذار مه رك كلا نأ رهاظلاف

 ءابتشا ًاضيأ وهو . !رقابلا باحصأ يف خيشلا هركذو «وقتوب جل يق ارا

 مهنأ كلذو .لاجرلاو ثيدحلا بتكو ديناسألا عّبتت نم يل رهظي ام ئلع .هنم

 يف خيشلا ىور دقو ءئيحي نب دمحأ نب دّمحمل ةمكحلا رداون لاجر نم اونئتسا

 نع ؛ئيحي نب دمحأ نب دّمحم نع ًاَدج ةريثك تاياور انئاملع نم هريغو بيذهتلا

 يفاني اذهو .ةيئاضرلا باحصأ نع اهيف يوري وهو ؛ثرأحلا نب فسوب ريصب يببأ

 . ةظارقابلا باحصأ نم هنوك

 ئنكملا مساقلا يبأ وأ مساقلا نب ىيحي ريغ وهو .يفقاو :لاق .ءاذحلا مساقلا نب ىيحي +

 لاجرلا يف حّرصي ملو .ريصبابأ ئّتكي :لاق ؛مساقلاي بأ نب ىيحي ركذ دقو .ريصبابأ
 .دراو ريغ خيشلا ىلع لاكشإلاف .ايفقاو هنوكب تسرهفلا يفالو

 )١( ص ىشاجنلا لاجر ١ :مقرب /١١41.

 نم وهس وهو ,ءاّذحلا مساقلا نب ىبحبب طبتري ًاضيأ وهو 0١, ص ةييغلا باتك (1)

 . فلؤملا

 .ًايفقاو هنوكي ةيلاجرلا هبتك يف حّرصي مل خيشلا ّنِإ :تلق ()
 .1116 :مقرب ١٠١ ص ىسوطلا خيشلا لاجر (4)



 هب دارملا نأ ّنظف .ةءرفعج بأ نع تاياور هل دجو خيشلا نأ رهظي يذلاو
 دارملا نأ ئلع لدت تاقبطلا ةفرعمو :قالطالا دنع هنم ردابتملا وه امك ,ةّيئرقابلا

 ,ةدقع نباك ,خيشلا ئلع نيمّدقتملا لاجرلا ءاملعل عقو هابتشالا لعلو هه داوجلا هب

 ديناسأل ةسرامملا رثكأ نمو ؛مهريغو :يقربلاو ؛حون نب بوُيأو ,هيوباب نباو

 . هانلق اميف كش ال ثيداحألا

 هيكراشم ةقبط دعبل ,هريغب هابتشالا نع ديعب عبارلا ّنَأ كل رهظ اذه تفرع اذإو

 حيحص ةقث لّوألا لب .ًالصأ فعض مهيف سيل ةثالثلاو ثلاثلاو .هتقبط نع ةينكلا يف

 اّمِإ :ةقث ثلاعلاو .ةقث وأ ,حودمم اّمِإ :وهو .ًاضيأ بهذملا حيحص ىناثلاو .بهذملا

 ًاريثك هنأ ىلع .كلذب ةياورلا فيعضت نسحب هيف رم امك ءبهذملا ا وأ ؛ىفقأو

 نئئارقلا نم كلذ ريغ وأ ءانركذ نّمم هنع يوري نم رابتعاب مهدحأ نّيعتي ام
 . ةحضاولا

 توبش مدعل ؛نودمتعم مهلكو .ةثالثلا يف رصحنم وهف ,هابتشالا ريدقت ئلعو

 لوقلا قالطإ نسحي ال ةقث ناك اذإ يفقاولاو :ليلق مهنيب قرفلاو ,مهنم دحأ فعض

 .ةداع بذكلا هنم نمؤت ةقث يوارلا نوك لقنلا باب ىف ربتعملا نإ ,فيعض هّنأب
 هيلع تّلدو ؛هريغو خيشلا هيلع صن امك .هحراوجل ًاقسافو داقتعالا دساف ناك نإو
 ,لاّضف ينب بتك نع اولئس 880 مهْنَأ هريغو خيشلا ىور دقو .ةرتاوتملا صوصنلا

 :اوار اهاوزذواووز ام اورخ لاقت

 . ماقملا هنع قّيضو ءرخآ ثحب انهو .ريثك هلثمو

 ةدئاف

 نب داّمح ئلإ مشاه نب ميهاربإ نم دانسالا يف ةعامج طلغي دق :ةصالخلا يف

 داّمح قلي مل مشاه نب ميهاربإ نإف ءطلغ وهو ,نامثع نب داّمح هنومّهوتيف ,ئسيع



 نئاوتلا هنارق يمنا منا ات او تعا ون م ا ع ا اح م دوو 31

 نب دعس رابخألا نم ريثك يف هريغو خيشلا ركذ هنأ (د و هص) يف ركذ دقو
 دريو ؛ئسيع نب دّمحم نب دمحأ وه اذه رفعج يبأب دارملاو رفعج يبأ نع لادبع

 نب ةيواعم هب دارملاو ,مساقلايبأ نع بوبحم نب نسحلا رابخألا ضعب ىف
 مهفاف 10

 .نامثع نبا وه اذه نابأف .نابأ نع ةلاضف ةياور كيلع درو اذإ :كلذ نمو

 بيرقتب بيذهتلا نم لّوألا ءزجلا تادايز يف تاياورلا ضعب يف خيشلا هب حّرص
 ن0

 اّمأو ,نيثالث ئلع نوديزي ةعامج نيب كرتشملا .دّمحم نب دمحأ :كلذ نمو

 دّمحم نب دمحأو .ديلولا نب دّمحم نب دمحأ :مهنم ,ةعبرأ دانسألا يف ًانارود مهرثكأ

 ةعبرألاو .ئسيع نب دّمحم نب دمحأو .دلاخ نب دّمحم نب دمحأو .رصنيبأ نبا

 :نايخا تاقث

 نم هنراق نمو .ديفملا خيشلاك .دنسلا لّوُأ يف هعوقوب :ديلولا نبا ِهّنَأ فرعيو

 نع هيبأ نع هتياوربو «نابأ نب نسحلا نب نيسحلا نع هيبأ نع هتياوربو ,خياشملا
 . رافصلا نسحلا نب دّمحمو هللا دبع نب دعس

 .مالسلاامهيلع داوجلاو اضرلل ًانراقم دنسلا رخآ يف هعوفوب : :رصن ىبأ نب ,أ هّنأو

 و و لذا نيم دفعا و .هنع باطخلا يبأ نب نيسحلا نب دّمحم ةياوربو

 2 وص مص سستم مو يح نس ل ممل و م ل مل مسج عجل سس اجلا ل يت ل يل سس

 )١( ص لاوقألا ةصالخ ”544-117 .

 )١( ص لاوقألا ةصالخ 547١.

 )( :مقرب 1!" ح١ ماكحألا بيذهت 1١91.



 نب دّمحمو «نارهم نب هللادبع نب دّمحمو .راطعلا ديمحلادبع نب دّمحمو .ئسيع

 حو رسع قب نقع نييدمحاو :دلاخ ةيدقعم نيددحأ ةناورو شلع ركع

 نسب ىلعو «نامعنلا نب يلع نب نسحلاو .دادزي نب دّمحمو «نابيش نب ايركز نبا

 . مشاه نب ميهاربإو ءلقيصلا ديزي نب رمع نب ىسومو ءرايزهم
 ,رصن يبأ نبا نع ئيحي نب دمحأ نب دّمحم ةياور خيشلا ديناسأ يف عقو دقو

 نم ةقبط نم سيل هّنأل ؛ئيسيع نب دّمحم نب دمحأ لثم ,ةطقاس ةطساولا نأ رهاظلاو

 . ًاضيأ تاكرتشملا يف "7 يدابارتسالا لاق اذكو هنع يوري

 رّيميو .دنسلا طساوأ يف امهدوروب امهلاح مالعتسا نكميف .نارخآلا اًمأو

 نب ىلع وأ ةّطب نب رفعج نب دّمحم هنع ئور نمف .ياورلاب رخآلا نع امهدحأ

 .هللادبع نب دعس وأ ,يقربلا تنب نبا هللادبع يبأ نب دمحأ وأ .يدابآ دعسلا نيسحلا

 . دلاخ نبا وهف ءيريمحلا رفعج نب هللادبع وأ ,رافصلا نسحلا نب دمحم وأ

 نب دّمحم نب نسحلا وأ ءًاضيأ هللادبع نب دعس وأ ؛ئيحي نب دمحم ىور نمو

 نب دمحأ نب دّمحم وأ ,رفعج نب ىسوم نب ىلع وأ ءسيردإ نب دمحأ وأ ,ليعامسإ
 دمحم وأ ءأضيأ راّقصلا نسحلا نب دّمحم وأ ,بوبحم نب ىلع نب دّمحم وأ ,ئيحي

 . ئسيع نبا وهف ؛ديلولا نب نسحلا نبا

 . قيثوتلا يف امهكارتشاب ملعلا دعب لاكشإ الف ءامهنيب زيمتلا رسع نإو
 نب دّمحم نب دمحأ نع دايز نب لهس نع ءانباحصأ نم ةّدع :يفاكلا يفو

 ةنس ئفوتملا يدابارتسالا يلع نب دّمحم ازريملا يلاجرلا ثّدحملا ةمآلعلا وه )١(

 .هريغو لاجرلا لاوحأ قيقحت يف لاقملا جهنم باتك بحاص وهو )٠١4(



 دا فل لا ا 4غ

)0 
 . 0 ىبسيع

 نب دّمحم نب دمحأ نوكي نأ هلثم ف اوينك ركنا دوهعملا :ئقتنملا ىف لاق

 . ئهتنا .'"!لهس ئلع اف وطعم ئسيع
 نمىف رظنلاو ,زّيمم ديق عم نوركذي ام بلغأف .ةعبرألا هذه ريغ اّمأو ءاذه

 . لاحلا فاشكتسا ىلع سرامملا نّيعي امبر هنع اوورو مهنع ئور

 وهف .مهرصاع نمو ىنيلكلا خياشم هنع يوارلا ناك نإف .يقربلا :كلذ نمو

 نب دمحم وهف ديط در لكك: نب دعا واةنبا كاك ناو:ذلاخج ني نقسم ني ةمحأ

 دّمحم نب دمحأ وهف ؛ئسيع نب دّمحم نب دمحأ نع يقربلا ئور نإو .يقربلا دلاخ
 . مهفاف .دلاخ نب دّمحم يقربلا هللادبع يبأب دارملاو ءدلاخ نبا

 ةحلط بأ نبا هنأ مالعتسا نكميو ؛هريغو ةقثلا نيب كرتشملا .داّمح :كلذ نمو

 . ةرارز نع وه هتياوربو .هنع ريشب يبأ نب دمحأ ةياورب ةقثلا

 . هنع صفح نب بيهو ةيأورب ,أ' !ةمخض يبأ نبا هّنأو

 نب نيسحلاو ,هنع ينارفعزلا ليعامسإ نب دّمحم ةياورب ؛ةقثلا ئسيع نبأ هنأ

 ىلعو .هنع نارجن ىبأ نب نمحرلادبع ةياورو ,هنع مشاه نب ميهاريإو ءهنع ديعس

 يىلعو .هنع ئسيع نب دّمحم ةياورو هنع لهس نب ليعامسإ ةياورو ,هنع ديدح نبا
: 5 ١ 1 : 

 )١( ىفاكلا عورف 7:  00١ح ١.

 )١( :؟ نامجلا ىقتنم 85-1٠١7 5١.

 . ةجنض يبأ ؛ةخمض :شماهلا يفو .,ةجمض :خيشلا لاجر يف (؟)

 . لصألا ىف ضايب (؛)



 .راّمع نب ةيواعمو .دوراجلا نب هللادبع نب عزو ريرح نع روم هتياورو

 نع داّمح نع هتياور ةاقالملاب رثبلا ةساجن ةلأسم يف ربتعملا يف قّمحملا دروأو

 ال روكذملا ةيواعم نع يوارلا ّنأ باوجلاو :لاق مث ,ة9 هللدبع يبأ نع ةيواعم

 ئهتنإ .' !ءريغ مهنمو ةقثلا مهنم مسإلا اذهب ةّدع ةاورلا يفف .ةقثلا ريغ هّلعلف .هفرعن

 ا

 ,نائس نب هللادبعو ةريغملا نب هللادبع نع هتياورب ًأاضيأ داّمح فرعيو

 نب داّمح نع .هللادبع نب دعس ةياور ءيجت دقو .هللادبع يبأ نب نمحرلادبعو

 داّمح نع دعس ةياور دوهعملا ّنأل ؛لاسرالا اهنم رهاظلاو 5 نهانا دمع

 نب دمحأو .مساقلا نب نب ىسومو .دشار نب يلعوبأ هنع ئورو ,ةطساولاب ليمجو

 نب ساّبعلاو .يقربلا دلاخ نب دّمحمو .دايز يبأ نب راتخمو ءرصنيبأ نب دمحم

 ,ئسيع نب ليعامسإ نب يلعو .فيرط نب نسحلاو ءرايزهم نب يلعو ءفورعم

 . ديزي نب بوقعيو ؛ناذاش نب لضفلاو

 نارجن يبأ نب نمحرلادبعو ديدح نب ىلع ةياور بيذهتلا ىف عقو هّنَأ ملعاو

 . ئسيع نب داّمح ةطساوب هنع نايوري امهنأل وهم وهو ا نع

 وهو .' !نامثع نب داّمح نع ,مشاه نب ميهاريإ ةياور بيدهتلاو يفاكلا ىف عقوو

 اعلا تاغصأ هوركذ ان كغ سبع ني هاك هثأل اك وهب

 )١( ريتعملا ١:0-6057.

 ) )1ماكحألا بيذهت  :1١:مقرب 11 ح17 804.

 5 ح ١54 :؟ يفاكلا عورف ()



 0 1 ا 31

 مومو ا ريرعيوع ,ميهأربإ نب ىلع نع :هذه هتروص دنس بيدهتلا يف عقوو

 . ةحضاولا طالغألا

 هتروص دك اضنأ جحلا باتك ىفو ؛نايبصلا موص باب ىف يفاكلا يف عقوو

 انه يبلحلاو ني نع ءنامثع نب داّمح نع .هيبأ نع :ميهاربإ نب يلع :هذه

 وه امك ,داّمح نع ,ريمع يبأ نبا نع .هيبأ نع :هيف باوصلاو ؛ىلع نب هللاديبع وه

 . عياشلا

 ,ريمع يبأ نبا نع .هيبأ نع :ميهاربإ نب يلع :هذه هتروص دنس ًاضيأ هيف عقوو
 ريغب ئسيع نب داّمح نع يوري ميهاربإ نأ ًاضيأ وهس وهو ."" 'ئيسيع نب داّمح نع

 ًاريبك عقو هسكعو «نع»ب واولا لدبأو .واولا عضوم يف تعقو «نعا»ف .ةطساو

 . .خيشلا باتك ىف ا صوصنم ديناسألا يف

 نب نيسحلا نع :هتروص هذه دنس ججحلا باتك يف ًاضيأ راصبتسالا يف عقوو /

 . 2! خيلا» همادبع ابأ تلأس :لاق ,يبلحلا نع .داّئح نع .ديعس

 ريغب هنع يوري ال نيسحلاف ,نامثع نبا ناك نإ داّمح ّنأل ؛رهاظلا فالخ وهو

 فراعتملاو .يبلحلا هللاديبع نع يوري ال وهف ءئسيع نبا ناك نإو .ًاعطق ةطساو

 يف نأ لاحلاو .ةّلقب دّمحم ئلع قلطأ نإو .وه نوكي نأ يبلحلا ظفل قالطإ دنع

 سيل امهيف دنسلاو .15 ح 177 :4 راصبتسالاو ,/ ح 197 :4 بيذهتلا :عجار )١(
 . فذح اهيف تناك فلؤملا ةخسن لعلو .كلذك

 .1 2786 صو ١ ح ١١14 :5 ىفاكلا حورف (؟)

 ١. ح5١١ :6 يفاكلا حورف (؟)

 . هيلع رثعا مل ([)



 . هللاديبع يف امك هنع ئسيع نبا ةياور

 نب نامثع نبا هّنَأ فرعيو نيتقث نيب كرتشم ًاضيأ وهف ,نامثع نب داّمح اَمأو

 نع هتياوربو .هنع يلجبلا زاّرخلا دلاخ نب ديلولا نب دّمحم ةياورب ةقثلا ورمع
 ْ . 8وءاضرلاو مظاكلاو ىداصلا

 .هنع ءاّشولا يلع نب نسحلاو .هنع ريمعيبأ نبأ ةياورب بانلا نامثع نبا هّنأو

 امهنع نيروكذملا ءالؤه ريغ ةعامج تيورو .هنع لاضف نب يلع نب نسحلاو

 مظاكلاو قداصلا نع وه هتياورو .رّبدتف ,مهركذ ئلإ ةجاحلا مدعل مهتكرت

 ثيحو ؛ةنيرقلاب قباسلا نيبو هئيب قرفيو ؛مهتاور نم دودعم هّنأل ؛يءاضرلاو

 . امهريغ اندنع سيلو «قيثوتلا وه يذلا ىنعملا يف لاكشإ الف ءزيمتلا رسعي
 ةدئاف

 باوصلاو .'7نامثع نب داّمح نع مشاه نب ميهاربإ ةياور يفاكلا يف رّوكت

 . دوهعملا عياشلا وه امك ,داّمح نع ريمع يبأ نبا نع :هيف

 ,هيبأ نع ؛ميهاربإ نب يلع :هتروص هذه دنس ئنم نم رفنلا باي يف يفاكلا يفو

 ."' و9 هللادبع بأ نع.يبلحلا نع." أداّمح نع,راّمع نبةيواعم نع.ريمع يبأ نبا نع

 نع» هيف هلوق نأ بير الو ,ربخلا اذه دانسإ ةروص اذك :تلق :ئقتنملا يف لاق

 انيهكا © ووعي و اكد دال ءاطكالا وا عزو تاويقلا و طلق هداتوب

 . داّمح نعو :عوبطملا ىفاكلا يف (؟)

 . 277 :؟ نامجلا ىقتنم (8)



 ا ا ا 14

 0( 5 ظ00 : :

 ةياورب ديز نبا هنأ هتفرعم نكميو ؛هريغو ةقث نيب كرتشملا .ساّيعلا :كلذ نمو

 . هنع قاحسإ نب ديزي

 ىسومو .هنع يفوكلا ةريغملا نب هللادبع نب ىلع نب نسحلاو .هنع حون نب بوُيأ

 . هنع رفعج نب دمحأ ةياورب ةقثلا ةراس ىبأ نب ىلع نبا هّنَأو

 . هنع يربكعلتلا ةياورب رفعج نب ىلع نبا هنأو 5 5 7

 . مكيم نيادمحا هوو ةتعافبا نساتع نييك ةئاوري سعيا هنأ

 .ئبحي نب دمحا نب دمحمو ,بوبحم نب ىلع نب دّمحمو ؛هنع ئسيع نب دّمحم

 فورعم نب ساّبعلا نع هللادبع نب دعس ةياور خيشلا باتك يف دجوي دقو

 ,فورعم نبا نع ئسيع نب دّمحم نب دمحأ نع دعس ةياور دوهعملا ّنأل ؛وهس وهو

(0 

 ضعب يف هب حّرص .نامثع نب نيسح وهف ءنيسح نع ةلاضف ىور اذإ :ةدئاف )١(

 . «هنم» رابخالا

 نسمع هللادبع نب دعس رابخألا نم ريثك يف هريغو خيشلا ركذ ةصالخلا يف

 صضعب يف درسو .ئسيع نب دّمحم نب دمحأ وه اذه رفعج يبأب دارملاو «رفعج يبأ

 . «هنم» راّمع نب ةيواعم هب دارملاو ,مساقلا يبأ نع بوبحم نب نسحلا رابخألا

 .71/4 :مقرب ٠٠١ :؟ ماكحألا بيذهت (1)



 يقربلا هللادبع يبأ نب دمحأ نع :هيفو .'' !هيقفلاو ١7 خيشلا يباتك قرط يف امك
 1 ْ .ًاضيأ

 ئلع .ةريغملا نب هللادبعو ,ئسيع نب داّمح نع وه هتياورب ًاضيأ فرعيو ءاذه

 . رايزهم نب يلعو .رابخألا بتك ضعب يف هب حّرص ام

 .هنع 'يسيع نب دّمحم نب دمحأ ةياورب ةقثلا قاّرولا لضفلاوبأ ئسوم نبا هنأ

 . نمحرلادبع نب سنوي باحصأ نم ئسوم نبا ناكو .هللادبع نب دعس ةياورو

 ناوفص ةياورو ؛هنع بوبحم نب نسحلا ةياورب ةقثلا حيبص نب ديلولا نبا هّنأو

 . هنع ئيحي نبأ

 دّمحم ةياورو .يدّمحملا هللادبع نب رفعج ةياورب ليلجلا ةقثلا ماشه نبا هّنأو

 . يفريصلا ىلع نب دّمحمو ,هنع ىفوكلا يلع نب نسحلاو .هنع نيسحلا نبا

 . هنع زاّرخلا ديلولا نب دّمحم ةياورب لاله نبا هنأو
 . فقولاف زيمت ال ثيحو ,هنع فسوي نب دمحأ ةياورب ةقثلا ديزي نبا هْنأو

 ةقسثلا ءالقلا نيزر نبا هنأ فرعيو :هريغو ةقث نيب كرتشملا ءالعلا :كلذ نمو

 ملسم نباب دييقت ريغ نم دّمحم نع ءالعلا :لاقي دقو .ملسم نب دّمحم نع هتياورب

 . بير ريغ نم أمه امهو

 .هنع بوبحم نب نسحلا ةياورو ,هنع ءالع نب لالهلا ةياورب ًاضيأ فرعيو

 .هنع لاّضف نب ىلع نب نسحلا ةياورو .هنع يسلايطلا دلاخ نب دّمحم ةياورو

 نب كلملادبعو ,ةقثلا مكحلا نب يلعو ,ئيحي نب ناوفصو ؛بوُبَأ نب ةلاضف ةياورو

 )١( ص ةخيشملا باتك ماكحألا بيذهت 46.

 هيقفلا هرضحي ال نم (؟) 2: 010 .



 ةئادفلا ةئارف ووك اوس را ول ا د ا 2

 . ًاضيأ يقربلا دّمحمو .ءالع نب دّمحم

 وهو 0 'نيوز نب ءالعلا نع ديعس نب نيسحلا ةياور راصبتسالا ىف عقو دقو

 . امهنيب امهيلك وأ ةلاضف وأ ناوفص طّسوت رّركتملا دوهعملا ذإ ؛وهس
 لادبإ نم وهس وهو ." !ءالعلا نع .ناوفص نع .ةلاضف نع :بيذهتلا يف عقوو

 . ءالعلا نع ناوفصو ةلاضف هباوصو «نع» ةملكب واولا

 رهش يف ليللاب بنجأ نم باب يف موصلا باتك يف ًاضيأ يفاكلا يفو هيفو
 "7 نيزر نب ءالعلا نع ؛نيسحلا نب دّمحم نع :هرخآ ئلإ هريغو ناضمر

 ,ةطساولاب ءالعلا نع يوري امنِإ نيسحلا نب دّمحم ّنأل ؛ناصقت قيرطلا يفو

 ؛عاطقنالا ٌرضي الو :مكحلا نب ىلع اواو .ئيحب نب ناوفص ةرات نوكت ىهو

 ْ ءالعلا نع امهدحأ نع هلثم يف ةياورلا راصخنال

 . ؟ !امهدحأ لئس ؛لاق :نيزر نب ءالعلا نع :خيشلا ديناسأ يفو
 ال نيزر نب ءالعلا ّنأل ؛دانسالا عطقنم هرهاظ ثيدحلا اذه :ئقتنملا يف لاق

 ةنيرقلا نكلو #9 قداصلاب ةّصتخم هتياور لب ؛مالسلاامهيلع امهدحأ نع يوري

 قيرطلا نم ةطقاس اهّنأو .ملسم نب دّمحم نع هيف ةياورلا نأ ئلع (4 )لد ةيلاحلا

 )١( عوبطملا راصبتسالا يف هيلع رثعأ مل .

 ) )1ماكحألا بيذهت ٠١8:6 :مقرب 197.

 ) )5ىفاكلا عورف :٠6ح 5,

 .5؟1 :مقرب 58 :0 ماكحألا بيذهت (4)

 . ةمئاق :ئقتنملا يف (0)



 . ئهتنإ .""!ديناسألا يف ًاريتثك قفّتب انك رهن

 دمحم نع .ءالعو نمحرلادبع نع .مساقلا نب ىسوم نعو :بيذهتلا ىف عقوو
 . 17 كسسم نيب

 ئسوم نإف «ءالع نع هباوصو .طلغ ءالع فطع ّنأ بير ال :ئقتنملا يف لاق

 ّنأل ؛ةرثكب '' !قرطلا يف رّركتم امهنيب نمحرلادبع طّسوتو ,ةطساو ريغب هنع يو ريال
 1 زلنا قلما ةرسوعو لع نويدتحم قلرمل قصر ادع

 ريمع يب قبأ ةباوزرو ضنك ناك نر وكحم ةئاوريدةقنلا رانش ني لضف نبا ةثأو

 . هلع

 نيبو هنيب زياملاو ,هنع ًاضيأ ريمع يِبأ نب دّمحم ةياورب :ةقثلا دعقملا نبا هنو

 . ىنعملا يف امهكارتشال ؛لاكشإ الف دجوت مل نإو ,ةنيرقلا قباسلا
 . هنع يرطاطلا نسحلا نب ىلع ةياورب :ةقثلا ىيحي نبا هنأو

 . هريغو ةقث نيب كرتشملا هللاديبع :كلذ نمو

 نب دّمحم ةياورسب :ةلاث نينمؤملاريمأ بتاك عفار يبأ نيا هنأ هتف رعم نكميو

 . هنع هئبا هللا ديبع

 . هنع ثيرح نب ورمع ةياورو .هنع بيبح نب ورمع ةياورب :'” )حلا نبا هّنأو

 )١( نامجلا ىقتنم 7: ١16١ .

 ١708. :مقرب 517 :0 ماكحألا بيذهت (1)

 . قيرطلا :لصألا ىف (”)

 .7ا/ 7 نامجلا ىقتنم (؛)

 .زيرحلا :لصألا يف (6)



 كل 7

 . هنع نامثع ني داّمح وو نانو را ةئاو

 ان نب ديبع نع ؛ريشب نب رفعج ةياور :خييشلا ديناسأ يف دجوي دقو

 . نامثع نب داّمح ةطساولاو ءامهيقالت دعبل ؛وهس هنأ رهاظلاو

 نب ةيواعم ةياورو .هنع نامثع نب داّمح ةياورب :ةقثلا ةبعش ىبأ نب يلع نبا هنأ

 . ناكسم نب هللادبعو :يلع نب دمحم هيخأو .راّمع

 نع ؛يبلحلا نع ءنامثع نب داّمح ةياور :خيشلا يباتكو يفاكلا يف عقو دقو

 .واولاب «ةرارزو» هباوصو .كسش ريغب خسانلا ملق نم وهس وهو 5 000

 نيا هّنأل ؛هنع ىسوم نب نوراه ةياورب :ئسيعوبأ لضفلا ىبأ نبا هنو

 . هباتكب

 زيمدتلا رسعي ثيحو ,هنع ناكسم نبا ةياورب :يفاّصولا ةقثلا ديلولا نبا هنأ

 :ًالوادت رثكأو ّمهملا وه ام ركذنو .هريغو ةقثلا نيب كرتشملا .هللادبع :كلذ نمو

 نب هللادبع ةياورو :هنع حيرش نب تباث ةياورب :ليلجلا ةقئلا روفعي يبأ نبأ :مهنم

 دايزو .نامثع نب داّمح ةياورو .هنع يلجعلا لقعم ةزمح يبأ ةياورو .هنع ناكسم

 نيزر نب ءالعلاو ,بائر نب يلعو ءزيرحو .مزاح نب روصنمو .لالحلا يبأ نبا
 .هنع

 نب دّمحم ةياورو ءهنع يرصبلا نسحلا نب دمحأ ةياورب :قّتوملا ةلبج نبا هّنأو

 .هنع مثيم نب دمحأو ,ةعامس نب دّمحم نب نسحلاو .هنع باطخلا يبأ نب نيسحلا

 5١. ح11 :؟ ماكحألا بيذهت (1)

 .1948 :5 ماكحألا بيذهت ,؟ ح17: يفاكلا عورف (1)



 . حيرذ نع هتياوربو

 مظاكلا ةاور ةقبط يف هدوروبو ؛هنع مشاه نب ميهاربإ ةياورب :بدنج نبا هنو

 . امهنع ليكو هّنأل ؛مالسلاامهيلع اضرلاو

 ريمع يبأ نب دّمحم ةيأوربو .نانس نبا ةمجرت يف انركذ امب :ةقثلا نانس نبا هّنأو

 ينوكسلا نيسحلا نب نسحلا ةياورو ,هنع ينادمهلا ىلع نب دّمحم ةياورو ءهنع

 .هنع نانس نب دّمحمو .هنع ناوفصو :ءسايلإ تنب نبا ىلع نب نسحلا ةياورو ءهنع

 مسأقلاو .بوبحم نب نسحلاو ,ريشب نب رفعجو ؛لاّجحلا دّمحم نب هللاديع ةياورو

 يناّوجلا دّمحم نب ميهاربإ نب يلعو ؛ءنسحلا نب ديبعو ؛ةورع نبا

 . وهس وهو 1 يعل نب ديبع :خيشلا ىباتك ىفو

 ةياور :ًاضيأ بيدهتلا يفو .ٌركلا ةيّمك باب يف راصبتسالا ىف عقو دقو

 رخآ عضوم يف هاور اذهلو ءوهس وهو .(؟7نانس نب هللادبع نع ,يقربلا هللادبع يبأ

 . قفوألا وهو .أ' 'نانس نب دّمحم نع بيذهتلا يف
 . دّمحم ئلع لمحيف .' !نانس نبأ نع ,يقربلا نع :يفاكلا يفو

 ةياور ةقّرفتملا دياسألا يف رّوكتملا فورعملا ّن نأ ملعاو :ئقتنملا يف لاقو

 دنع دارملا وه نوكي نأ يضتقي كلذو ؛نانس نب هللادبع نع ,بوبحم نب نسحلا
 ةّدشل هّنكلو ,نانس نب دّمحم نع ةياور ديناسألا ضعب يف دجوي امبرو ؛قالطالا

 )١( :مقرب 7/8 :5 ماكحألا بيذهت  44١:؟ راصبتسالا ١٠١ :مقرب 584.

 راصبتسالا (؟) ١: ٠١ ماكحألا بيذهت ,7 :مقرب ١:  47:مقرب 116

 )'( ماكحألا بيذهت ١: / 79:مقرب 1١1.
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 . ئهتنإ ."١]قالطالا نم هتدارإ لقعت ال هرودن

 نب دّمحم ةياورو ,هنع طب نبا ةياوربو ,هنع يلع هنبا ةياورب :تلصلا نبأ هنو

 . هنع ئسيع نب دّمحم نب دمحأو .هنع هللادبع يبأ نب دمحأ ةياورو .هنع راّبجلادبع

 هلع ماش ور كسم نب سلا هر اورد ةقنلا نارمع نب ههاع وناذلاو

 باتك هل :يشاجنلا لاق .هنع بوبحم نب نسحلا ةياورب :ةقثلا بلاغ نبا هنأ

 . ريدتف ؛ئهتنإ ." )ب وبحم نب نسحلا مهنم .هنع ةاورلا رثكت
 مشاه نب نيسحلا ةياورو .هنع نأنس نب دّمحم ةياورب :ةقثلا ناكسم نبا هنو

 يلهاكلا ىيحب نب هللادبعو ,هنع ئيحي نب نأوفصو ,ريمع يبأ نبا ةياورو .هنع

 نب هللادبعو ,ئسيع نب نامثعو ءنارهم نب ليعامسإو ,نامثع نب نيسحلاو ,هنع

 .نئحرلادبع نب سنويو ؛ئسيع نب داّمحو :ىبلحلا نارمع نب ىيحيو .ةريغملا

 ,يبلحلا يلع نب دمحم نع وه هتياوربو .نامعنلا نب ىلعو ءحون نب بوُيَأو

 . سيرضو «ةريغملا نب ثراحلاو .ةرارزو

 ذإ ؛ملقلا نم وهس وهو .أ' /ناكسم نبا نع ,ةلاضف ةياور :راصبتسالا يف عقوو
 يف عقو امك ,ناكسم نباو ةلاضف نيب نامثع نب نيسحلا طسسوتب دهشت ةسرامملا

 4! بيذهتلا

 )١( نامجلا ىقتنم ١:71

 ,087 :مقرب ١١١ ص ىشاجنلا لاجر (1)

 1 جا ١: راصبتسااا (77)

 ١16١. ح 1794 :؟ ماكحألا بيذهت (؛)



 .ًاضياوهسوهو 0 ديعس نب نيسحلا ةياور :يفاكلاو بيذهتلا يفو هيف عقوو

 دنس موصلا دارأو يدهلا دجي مل نم يف ٌجيحلا باتك يف خيشلا يباتك يف عقوو
 نع .ملاس نب ماشه نع .ديوس نب رضنلا نع ؛ديعس نب نيسحلا نع :هتروص
 . 7 اشم قا نع قاطعا نين اغويللاخ يداعب

 نب يلعو» هيف هلوق ْنِإف رهاظ ناصقن دنسلا اذه يف عقو دق :ئقتنملا يف لاق

 نب نيسحلاو ,رخآ ئلإ دانسإ نم ليوحتلا قيرطب رضنلا ىلع فوطعم «نامعنلا
 نبا دعب هركذ ةداعإ بجي ناكف ,دلاخ نب ناميلس نع امهيلكب ىوري ديعس

 اكتم

 نع ثيدحلا يوار انه العجف .ةمآلعلاو خيشلا ىلع رمألا سابتلا نم بجعلاو

 .دلاخ نب ناميلس ئلع ًافوطعم نامعن نب يلع نوك امّهوتف ,ناكسم نيا هللادبع يبأ

 ,سكعلاب رمألا لب ءعقاولا ّدض وهو ءناكسم نبأ نغ يوازن افيلس نيضف

 نم هنأ عم نامعنلا نب يلعو ديعس نب نيسحلا نيب ماشهو رضنلا طّسوت ئضتقمو

 . بايترا ريغب هرصع لهأ نمو هلاجر

 .ةقرو نم وحنب بيذهتلا يف ثيدحلا اذهل هتياور دعب هنأ خيشلا نم بجعلا مث

 ىلع نتملاو قيرطلا ىف ةفلاخم عونب ةيناث ةّرم هدروأ ,ةليلق ةدايزب راصبتسالا يشو

 نع .ديوس نب رضنلا نع ,نيسحلا نع ؛هللادبع نب دعس :هتروص هذه ءباوصلا قفو
 ,ناكسم نب هللادبع نع ,نامعنلا نب يلعو .دلاخ نب ناميلس نع ؛ملاس نب ماشه

 )١( راصبتسالا ١:  5١١7بيدهتلا 318:7.

 ) )1راصبتسالا 318:0 ماكحألا بيذهت 7: 185.
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 نب هلادبع نع ,نأرجن يبأ نب نئحرلادبع ةياور :ًأضيأ خيشلا يباتك يف عقوو
 27 ءاكس

 رّبكتملا ٌنإَف :ناكسم نبا ال ناتس نبا نوكي نأ يدنع ئوقي :ئقتنملا يف لاق

 نبا لادبإب وهسلاو .نانس نب هللادبع نع نمحرلادبع ةياور وه امْنِإ قرطلا يف
 . ئهتنإ .' !ةرثكب خيشلا يباتك يف عقاو ناكسم نباب نانس

 :نانس نبا نع ةناوضو !٠١ داكمس هبا نع ةيوس نا ةياووددسب دهن ىف عقوو

 بلاط يبأ ةياورو .هنع هللادبع نب دّمحم نب رفعج ةياورب :ةقثلا نوميم نبا هنأو

 نب داّمحو مشاه نب ميهاربإو ,ةريغملا نب هللادبع ةياورو .هنع تلصلا نب هللادبع

 نب ناميلسو .هنع يرطاطلا نسحلا نب ىلع ةياورب :ةقثلا حاّضولا نبا هّنأو

 هاذ

 نم ةظحالم نع لفغت الو اذه ؛هنع بوقعي نب داّبع ةياورب :مثيهلا نبا هْنأو
 . كانه بولطملا لعلو بألاو مسالا يف كرتشا

 ل هللا

 )١( نامجلا ىقتنم ”: 7596 7953,

 .187 :6 ماكحألا بيذهت (1)

 .؟١90 :7 نامجلا ىقتنم (؟)

 .787 :مقرب ٠١8:١ ماكحألا بيذهت (4)

 ةياده باتك نم ذوخأم تاكرتشملا نم لصفلا اذهو .لصألا يف ضايب (0)



 ينابزرملا ةمجرت

 نب يلع يف نآرقلا نم لزن ام هل ,ينابزرملا نارمع نب دّمحم هللادبع وبأ
 ظ . ١ )بوش آر هش نبا هلاق .ةيطبلاط يبأ

 هللاديبع نب" )دعس نب ىسوم نب نارمع نب دمحم '' !هللادبع وبأ :ناكّلخ نبا لاقو

 فيناصتلا بحاص .دلوملا يدادغبلا ءلصألا ىناسارخلا ينابزرملا بتاكلا

 .ةريكانلا وو ناحل نيناس“ !بادآللةيوارناك.ةبيرغلا( )عماجملاو.ةروهشملا

 )عج ةنس يفوت ,بهذملا يف عّيشتلا ىلإ ًاليامو .ثيدحلا يف ةقث ناكو

 .ئهتنإ

 .ررغلاو رردلا يف اريك هنع يور ئضترملا ديسلاو

 ةدئاف

 ةرهز نبا مراكملايبأ ديسلا ةمجرت
 لضاف .يبلحلا ينيسحلا ةرهز نب يلع نب ةزمح مراكملاوبأ نيدلاّرع ديسلا

 . يقيقحتب عوبطملا يمظاكلا تاكرتشمب فورعملا نيثّدحملا
 ./87 :مقرب ١١8 ص ءاملعلا ملاعم )١(

 . هللاديبع وبأ :تايفولا ىف (1)

 . ديعس :تايفولا يف ()
 . عيماجملاو :تايفولا يف (؛)

 . بدألل :تايفولا ىف (0)

 .1141 :مقري 504 :؛ ناكّلخ نبال نايعألا تايقر 0(
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 ,نيمّجنملا ىلع ّدرلا يف ةلأسم اهنم ,ةريثك تافّنصم هل .ردقلا ليلج ةقث ملاع

 ةلأسمو .ةيلقعلا قرايتتلا ليضعت ىف فاك هدازغا ىلع لماكلا رظن ّنأ ىف ةلأسم

 ,ةعامجلاو ةّنسلا ىلإ بسني نّئم مهيفلاخمو ةيمامالا داقتعاو ةيؤرلا ىفن ىف

 .ًاّيح نلاعت هتوك ىف ةلأسمو

 ىتقدايكرتخ داارتلا ىلع رخل | صور نتن لع 3 ىف ةيفاقلا اهلا يفلاو

 لاسفل ليحل عاف نم ةرارلا ةؤلكلا وحن ارجلاو راق وهف ربقلا لد

 نم دراولا مالكلا ىلع ضارتعالاو ؛قاشنتسالاو ةضمضملا دنع ءوضولا ةين ّنَأ يف

 . وحنلا يف تكنلا باتكو ءصمح

 ,عورفلاو لوصألا يملع ئلإ عوزنلا ةينغ باتكو ؛عاقفلا ميرحت يف ةلأسمو
 ناملعي ال حبقلاو بوجولا نأ معز نم ىلع ٌدرلا يف ةلأسمو ,ةفسالفلا هبش ضقنو

 لئاسملا باوسججو .سايقلاب نيدلا يف لاق نم ئلع ّدرلا يف ةلأسمو .ًاعمس الإ
 نارطم هركذ اًّمع باوجلاو ؛ةعتملا ماكن غانا قالاععو ,دادغب نم ةدراولا

 . صمح نم دراولا باتكلا باوجو «نيبيصن
2 6 1 7 ١١ 

 ديسلا هيخأ نبا هنع ئور ' أضيأ هنع يوريو .هريغو دّمحم نيدلا يبحم
 51 5 8 3 ١41 ه
 4 ! يعرفو سرنا ل دقتسمو لك ربع نب تا ذاك

 ةينغو رايخألا ةرتعلا ةرصن يف راونألا سبق هل :لاقو ,بوشارهش نبا هركذو
 م

 )١( خيشلا :لصألا ىف .

 ) )1لمآلا لمأ ٠١6-1١86 :5 :مقرب 791

 ) )17:مقرب 87 ص ءاملعلا ملاعم 701.



 ةدئاف

 رهاظلاف «ناكسم نبا نع ءامهنع ىلع نع ؛مساقلا نب ىسوم» كيلع درو اذإ

 دّمحم «امهنع» ريمض نم دارملاو ءيمرجلا يرطاطلا نسحلا نب ىلع وه يلع ّنأ

 هنم مهفي امب حّرص دقو .يمرجلا ىلع ضوع ركذ امبرو ,تسردو :ةزمح بأ نبأ

 . !١ ديصلا تاراّثك ةلأسم يف رابخأ ةّدع يف خيشلا هركذ ام
 (؟١ةدئاف

 مكحلا نب يلع يف
 مكحلا نب يلع نأ هريغو '' 'عئارشلا حرش يف ركذ يناثلا ديهشلا ّنأ ملعإ
 .:كلذب ةيداعألا ققشاام ا ريكو ىرتغو ةقنا نيران رق

 دحاو هنأ نيرّخأتملا نم ةعامجو أ(“ أ ئقتتملا يف نسمح غيشلا هدلو هقّقح يذلاو

 ًافوصوم لاجرلا بتك نم عضاوم ةّدع يف هركذ كارتشالا مّهوت ببس ّنأو .ةقث

 عضاوملا كلت ضعب يف هوقّتو دقو ءاهعامتجا عنتمي ال ةفلتخم ةدّدعتم فاصوأب

 . ضعب نود

 مكحلا نب يلع: خيشلا باتك نم هيل داوجلا لاجر بأب يفف
 كلذ ئلع دزي ملو .'* !

 . اثيش

 هيسيتهففسلي

 )١( ح7417/و17147 حا"437 :6 ماكحألا بيذهت :عجار 1707.

 ) )1«هنم» ةيسوطلا دئاوفلا نم .

 ١. :/ يناثلا ديهشلل مالسإلا عئارش حيقنت ئلإ ماهفألا كلاسم ()

 . ةعباسلا ةدئافلا 18:١ نامجلا ىقتنم (5)

 . 6817/17 :مقرب ”1 ص يىسوطلا خيشلا لاجر (0)
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 ا!" "يفوكأ أ !عخنلا ىلوم رييزلا نب مكحلا نب يلع :ةماضرلا باحصأ باب يفو
 ةياور ركذ ٌمث ,رابنألا لهأ نم مكحلا نب يلع :لاقف :نيتّرم هركذ ةصالخلا ىفو

 1 ا ىّشكلا نم

 . اك يقل لج ق1 قرف دعا را كلا نب لطعلاق د
 دمحأو ,يدنسلا نب دّمحم هيوري باتك هل :دازو تسرهفلا يف خيشلا لاق اذكو

 نا دّمحم نبا

 باتك هل .ريرضلا نسحلاوبأ يعخنلا ريبزلا نب مكحلا نب ىلع :يشاجنلا لاقو

 :نيهنإ ١١ ناديغ بأ نيردنسأو ليعامسإ ني دما دبوزي
 لمتحي لب ,ةدحاو ةقبط ىف باتكلا ةاورو .ةدحاو ةبترلا نأ نفي الو

 نبا هنوك لمتحي دّمحم نب دمحأو ,ليعامسإ بقل يدتسلا ّنأل ؛داحّتالا

 .ًادحاو الإ ركذي ملو هقثوي مل يشاجنلاو ءاهعامتجا نكمي فاصوألاو .هللادبع يبأ
 .ًاباتك هل ٌرأ ركذو هقّنو هنأ الإ سرهفلا يف خيشلا اذكو

 ريغ نم نيتّرم لاجرلا باتك يف هركذ خيشلاو ,يشاجنلا هركذ يذلا هنأ رهظف
 .هتاياور ةرثك عم ًالصأ ديق ريغب ًاريثك ديناسألا يف هركذو .هتداع وه امك قيثوت

 )١( ىعخنلا :لاجرلا يف .

 . 0744 :مقرب 7١١ ص يسوطلا خيشلا لاجر (1)

 . 646 :مقرب 184 ص لاوقألا ةصالخ (')

 .6176 :مقرب ١7 ص لاوقألا ةصالخ (4)

 .779/1 :مقرب 1677-514 ص ىسوطلا خيشلل تسرهفلا (0)

 7148 :مقرب - ص يشاجنلا لاجر )١(



 نامه زيغوت ليغاشما عيددععمو نكح ني دمحأ لم نأ الإ ؛ةواحتا ىلع لدن

 نب مكحلا نب ىلع فالخب ,ةيحيضوت دويق ديناسألا يف هل دري ةكرتشملا ءامسألا

 1 . عئتتلاب رهاظ اذهو ,يرابنألا ريبز
 بيعش يسبأ ةمسجرت يف ركذ يشاجنلا نأ .هيف صن وه لب هانلق ام دّيؤي اّممو

 . "!]يرابنألا ريبزلا نب مكحلا نب يلع ىلوم هنأ :يلماحملا

 . كلذ ريغو ,يرابنألا مكحلا نب يلع يف ا"! ّمكلا حيرصت هلم بيرقو

 يشاجنلا اذكو ءادحاو الإ ركذي مل تسرهفلا يف خيشلا نأ كلذ دّيؤي اّممو

 هركذو ؛نيمامإ نع هتياورل نيتّرم لاجرلا باتك يف خيشلا هركذ امْنِإو .يّشكلاو
 لثم نكلو .هيلع دازو يناثلا ديهشلا هب مكح ّمث نمو ,ددعتلا نظل نيتّرم ةمالعلا

 . ؟!دّدعتلاب مهيف مكحلا نكمي ال يذلا ةاورلا نم ريثك يف قفا اذه
 (؟!ةدئاف

 ليعامسإ نب دمحم ىف

 .ناذاش نب لضفلا نع .ليعامسإ نب دمحم ًاضيأ يفاكلا ديناسأ لئاوأ يف يتأي
 ةعبس نيسب رهاظلا يف كرتشم مسإلا ّنأل 9 اذه لكفاخن اني دتحفومأو

 ةقثلا عيزب نب ليعامسإ نب دّمحم :مهو .لاجرلا بتك يف باحصألا مهركذ ,لاجر

 ناذهو ,ينارفعزلا ليعامسإ نب دّمحمو ,ءيكمربلا ليعامسإ نب دّمحمو ؛ليلجلا

 هم - همس ةهيسم دش

 )١( ص ىشاجنلا لاجر  0١:مقرب 4٠؟١.

 :مقري 86 1 لاجرلا ةفرعم رايتخإ (؟) 7١9/8

 .,/7 ةدئاف 1١١-١١ ص ىلماعلا رح خيشلل ةيسوطلا دئاوفلا (1)

 . نامجلا ىقتنم باتك نم ةلوقنم اهتّمرب ةدئافلا هذه (4)



 ١م 1

 .يرفعجلا ليعامسإ نب دّمحمو ,ينانكلا ليعامسإ نب دّمحمو .' !يشاجنلا امهقّنو
 لوهجم مهّلكو .يخلبلا ليعامسإ نب دّمحمو ,يّقلا يرميصلا ليعامسإ نب دّمحمو
 . لاحلا

 : هوجو نم أنه هتدارإ هجن ال لّوألاو :ئقتنملا يف لاق

 ةركدس مل لسلة مهلا نع فريقنا هود ناذاه نب لسفلا 6 أ امدح
 نم لمتحا امبرو .ك#.ثلاثلا نسحلا بأ باحصأ يف الإ لاجرلا باتك يف خيشلا

 ركذ ليعامسإ نب دّمحمو ,يناثلا رفعجيبأ نع '' !ئور نوكي نأ يشاجنلا مالك
 رفعجابأ كردأو :ىشاجنلا لاق .مالسلاامهيلع اضرلاو مظاكلا باحصأ ىف

 1 . )وو ىناعلا

 عرب نب ليعامسإ نب دّمحم نع ةياور طق دجوي مل 3 :هجولا اذه حضوي امو

 . 2)ءارقتسالاو عّبتتلا دعب ناذاش نب لضفلا نع حيرصتلاب

 يوري هنأل !نيتطساوب ةريثك ًارابخأ 8 نبأ نع يفاكلا يف ىور 5 :امهيناثو

 نع ؛ميهاربإ نب يلع نع ًاضيأو .هنع ,دّمحم نب دمحأ نع ؛ئيحي نب دّمحم نع

 .ًاعطق ةداعلا بسحب ةطساو ريغ نم هنع ةياورلا يقالي ال اذهو .هنع ؛هيبأ

 . ىورب :ئقتنمل !يىف (1)

 .491 :مقرب 71١ ص ىشاجنلا لاجر (')

 هنع يوري يذلا ليعامسإ نب دّمحم ّنأ :عيزب نبا هنوك مدعل نا حو اقرأوا 4)

 ناذاش نب لضفلا ةمجرت دنع يّشكلا حّرصو .ناذاش نب لضفلا نع ئور ينيلكلا

 . «هنم» عيزب نب ليعامسإ نب دّمحم نع يوري ناذاش نب لضفلا ّنأب



 .ةقا يناتلا رفعج يبأ نمز يف تناك عيزب نب ليعامسإ نب دّمحم ةافو نأ :اهئلاثو

 ءافتنالا يف حضوأ انه هتدارإ لامتحاف ةلمجلابو !؟هل ينيلكلا ءاقل رّوصتي فيكف

 : نتي نأ قف

 ةريثك ديناسأ ىف هنع يوري يكمربلا نأل ؛كلذكف ؛ثلاثلاو يناثلا 57

 , هيل هللا دبع يبأ تادضأ كردأ هنأ اوركذ مهّنف ًاضيأ مّدقتم ينارفعزلاو .ةطساولاب

 ,برقألا وه لب :مهريغ هنوك لمتحيو .نيلوهجملا دحأ هنوك لامتحا الإ قبي ملف
 نسحلاابأ ّنِإ :لاقو ؛هنع ةياكح ناذاش نب لضفلا ةمجرت يف ركذ يّشكلا ّنإف
 ااا يرو بلا يذنللا لاغانما هروح

 نب لضفلا نع ةياورلل هنع ثوحبملا مسإلا بحاص مازتلا يف ام ئفخي الو

 نذؤي روكذملا لجرلا نع ةياكحلا لقنو .هب صاصتخالا ىلع ةلالدلا نم ناذاش

 . وه هنوك برقييف ,كلذ وحنب
 دواد نب دمحأ ةمجرت يف اهركذ .ًاضيأ هنع ةياكح خيشلا تسرهف يفو

 . ' !يروباسينلا ليعامسإ نب دّمحم ركذ :ةياكحلا ردص يف لاقو هع فلا

 يف سيلف ,تيأر امب الإ ركذ هل ملعي مل ذإ ؛ًاضيأ لوهجم لجرلا اذه لاح ّنإ مث
 .هلاح نسحب ةداهش هنع ةياورلا نم ىنيلكلا راثكإ ىف لعلو ةدئاف ريثك نييعتلا اذه

 نما ادع سو دقو فرح اج ىلإ ًافاضم ,ةئماثلا ةدئافلا ىف هيلع انهت امك

 .ةقيضلاب اهنيرط شوه رص عيفاح ا ةيادتلا لذا باحسألا
 نع ةياور تدرو اذإ :هظفل اذه ام هباتك يف دواد نب نيدلاى فت خيشلا ركذو

 )١( لاجرلا ةفرعم رايتخإ  8١8:7:مقرب ٠١71.

 )١( :مقرب /4 ص يسوطلا خيشلا تسرهف ٠٠١.



 0 ا م

 يف نإف .نالوق اهتّحص ىفف .ةطساو الب ليعامسإ نب دّمحم نع ,بوقعي نب دّمحم

 نييضرم اناك نإو .امهنيب ةطساولا ةلاهجب ةياورلا فقتف ًالاكشإ هل هئاقل
 كلا

 ءاقللا يف لاكشإلا هجوو .عيزب نبا هنأ مالكلا اذه نم باحصألا ضعب مهفو

 هجولا ريغ نم لامتحالا اذه داسف تفرع دق كّنكل .حضاو ريدقتلا اذه ئلع

 اذه ماقم نأ :ةلوهجم ةطساو نيبلا يف ّنَأ نم دواد نبا هيلإ راشأ ام ديزيف ,روكذملا

 ام باوصلاو ,شحافلا سيلدتلا اذه هيلإ بسني نأ نم لجأ نأشلا ميظعلا خيشلا

 .""!نسحلا مسق يف هيلع لمتشملا ثيدحلا لاخدإ يرطاخ يف ئوقيو ,هانقّمح

 . ئهتنإ
 نب دّمحم ّنأ ئلع لدي قيرطلا اذه ةّحصب ءاهقنلا ضعب مكح :تلق نإف

 . ريغ ال نوقّتوملا ةثالثلا دحأ وه ليعامسإ

 نوكي دق هّنأل ؛هلاجر عيمج قيثوت ئلع لدي ال ربخلا اذه ةّحصب مكحلا :تلق

 نأ دحأ دهتجا امك ,ةداهشلا باب نم ال داهتجالا باب نم ربخلا ةّمصب مكحلا

 ديف :فيعظ هلا رخأ دهتجلا »+ .اهيحع فادح ذدق هنن 2 را وم

 دّمحم هيف ناك قيرط ىف نئارقلا ببسب تاكرتشملا ريغ يف دحأ دهتجا امكو

 هع نا هنا وكلا ةهقحا و .ادينوس قر دج دق قلدنا ندعو ادا نال ضيق لا

 . ةّجح انيلع امهدحأ لوق سيلو ءًافيعض هئيدح ٌدعف ,فيعضلا

 06م ص دواد نبا لاجر )١(

 .29-50 نامجلا ىقتنم (؟)



 ًالخاد سيل ةطساو الب ىنيلكلا هنع يوري يذلا ليعامسإ نب دّمحم ةلمجلابو

 اها )١( ءاتسسألا هدافأ ام رجا يدش سدس مد المعلا يف

 ةدئاف
 (؟!هساقلا نب دّمحم ىف

 ريقسلا ممافلاى بأ نباةليقو»بةشاقلا نب دعم :ةصالخلا يف #ةمألعلا لاق

 اريسفتس هننغ و ,باّدك فيعض .هيوباي نبا رفعجوبأ هنع ئور .يدابارتسالا

 رخآلاو دايز نب دّمحم نب فسويب فرعي امهدحأ :نيلوهجم نيلجر نع هيوري

 عوضوم ريسفتلاو ,ةيل ثلاثلا نسحلا يبأ نع ءامهيوبأ نع ,راسي نب دّمحم نب ىلع
 . ئهتنإ ."" !ريكانملا هذه نم ثيداحأب يجابيدلا لهس نع

 نأ لاحلاو .ًاباّذك ًافيعض مساقلا نب دمحم نوكي فيك :نيرّخأتملا ضعب لاقو

 رابخأ نويعو .ديحوتلا باتكو .هيقنلا يف هنع ىوري ام ًاريثك نيثدحملا سيئر

 هللا همحر وأ .هنع هللا يضر :همسأ ركذ دعب لوقي هركذي عضوم لك يفو ؛ةيئاضرلا

 قثوي الو هيلع دامتعا ال نم نع ثيدحلا يوري نأ نم ًانأهش لجأ هنأ ملعي عّيتتملاو
 هنع هتياورف ؛هسفن يف ًافيعض هنع يورملا ناك ولو ,ميظعتلا ةهج ئلع هركذيو هب

 . تارامألاو نئارقلاب ةياورلا ةّحصي هملع دعب نوكت

 نم هجوب هدنع هتِّحص تبي مل اثيدح هلقن مدعو هطايتحا لامك ئلع لدي امو

 0000080000000 مة

 هيشاوح يف يناهبهبلا ديحولا رقابدمحم ئلوملا ققدملا قّقحملا ةمّلعلا وه )١(

 . ١: ١47 :عجار .يدابارتسالا ثّدحملل لاقملا جهنم باتك لع

 . «هنم» ةيسوطلا دئاوفلا نم (1)

 . 17714 :مقرب 1١4-٠١0 ص لاوقألا ةصالخ ()
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 ىف ةءاضرلا نع هدنسب هاور ثيدح لقن دعب رابخألا نويع ىف هركذ ام ؛هوجولا

 - كييلولا نييادنحا نب نسحلا نب دمحم انحش ناك :لاقك :نيئلعشملا نيف دقلا

 ,ثيدحلا اذه ىوار ىعمسملا هللادبع نب دّمحم ىف ىأرلا ءىّبس  هنع هللا ىضر

 نب دعسل ةمحرلا باتك ىف ناك هّنأل ؛باتكلا اذه يف ربخلا اذه تجرخأ امْنِإو
 ,[() 5 ا

 . ئهتنإ 1 يل هاورو هركني ملو ؛هيلع هتارق دقو ,هللادبع

 : تالاكشإ #ةملعلا هركذ اميف نكلو :لاق

 دّمحموبأ وه لب ,#كلاثلا نسحلاابأ سيل هنع يورملا مامإلا ّنأ :اهدحأ

 نيب روهشم مسإلا اذهب ريسفتلا اذهو ,مالسلاامهيلع يركسعلا يلع نب نسحلا
 . ةعيشلا

 موصعملا نع ايور امه لب ؛ةياورلا ةلسلس يف نيلخاد ريغ امهيوبأ ّنأ :اهيناثو
 .:ةطساو الب

 ام ئلع هدنس ّنإف ريسفتلا اذه دنس ىف نيلخاد ريغ هابأو ًالهس ّنأ :اهتلاثو

 :قامدلا دّمحم نب رفعج نب ىلع نب دّمحم لاق :اذكه ةربتعملا خسنلا نم هانيأر

 ,ناذاش نب نسحلا نب ىلع نب دمحأ نب دّمحم نسحلاوبأ ناهيقفلا ناخيشلا انئّدح

 رشح وبا هيقنلا خيشلا ايدج :"؟1الاق زوي نشقلا ىلع ندفع ني رطب دعو بأو

 نب دّمحم نب فسوي بوقعيوبأ انثّدح :لاق ؛#بيطخلا رّسفملا مساقلا نب دّمحم

 ,ةيمامإلا ةعيشلا نم اناكو .راّيس نب دّمحم نب ىلع هسا وبات دان نيزوكحف

 1551 :؟ ةكءاضرلا رابخأ نويع(١)

 . لاق :لصألا يف (؟)



 ةرامإ يف اّنكو .دابارتسا ىلع نيبلاغلا مه ةيديزلا تناكو .نييمامإ انا وبأ اناك :الاق

 سانا لتقي .مهيلإ رافسألا ريثك ناكو ,ةيديزلا مامإ يولعلا ديز نب ١7 نسحلا
 دّمحم يبأ مامإلا ةرضح ئلإ انيلهأب انجرخف ءانسفنأ ئلع انيشخف .مهتاياعسب
 ىلع انذأتسا من ,تاناخلا ضعب ىف انتالايع انلزنأو ؛مالسلاامهيلع ىلع نب نسحلا

 لاقو .حوجرلاب انيوبأ ةيءرمأ :لاق نأ ىلإ .مالسلاامهيلع يلع نب نسحلا مامإلا
 . ئهتنإ .'' 'ملعلا امهديفأل امكيدلو افّلخ :امهل

 وه يذلا ريسفتلا ىلع ةمآلعلا مالك قبطني الف .كلذ ئلع رمألا ناك اذإو :لاق

 ًاريسفت ئأر هّلعلف .92 يركسعلا نسحلا انالوم ئلإ هنوبسنيو ؛ةعيشلا نيب روهشم
 نب لهس ناكو .ةلدّمحم نب يلع ثلاثلا نسحلايبأ نع ءامهيوبأ نع هايور رخآ
 . ملعأ هللاو ءريسفتلا كلذ ةلسلس ىف نيلخاد هوبأو ىجابيدلا دمحأ

 مساقلا نب دّمحم فعض نيب ةافانملا هاوعد يف نكل ءديج قيقحت وهو :لوقأ

 ةعيشلا تافلؤم عيمج ىور دق هنِإف ءرظن ًايطرتمو يحرم هنع قودصلا ةياورو

 عيمج قيثوت الو .اهلك اهتّحص مزلي الو ءاهريغو ةزاجإلاب ةدمتعملا ريغو ةدمتعملا
 ريغ نم كلذ ئلع ةّلاد صوصتنلاو ,زئاج ةعيشلل اضرلاو ةمحرلاب ءاعدلاو ءاهتاور
 . ةقث هل وع دملا نوكب دييقت

 طرشب ًاضيأ هتلالج ديفي لب .حدملا ةلزنمب وهف ةلمجلا يف هلاح نسح ديفي معن
 . فيعضتلا نم ٌرلخلا

 امو .هقيثوتب هحي رصت انيلإ لقني مل هنأ الإ ,هتقث دقتعي ناك هيوباي نبا نأ لمتحيو

 )١( فيرحت وهو ,نيسحلا :دئاوفلا ىف .

 ) )1اة تق نم 1 يركسعلا نسحلا مامالا ريسفت



 دئاونلا دتارخ وطعم مع سمعا وتس طوول اها سمم وبان هوب 848

 مالك يقابو انه فيكف ًاحّرصم ناك ول لّدعملا ىلع مّدقم حراجلاو .هئم ّمعأ هركذ

 ريقشملا يمي نيالا نيماعادعت عرس ةقو لامس درك لونا لاقل
 1 لسا وويكا وألا نووقنلا

 ةدئاف

 عامجالا باحصأ يف
 باتك يف لاق هنأ 4 يّشكلا ورمع يبأ نع لقنلا لاجرلا ناكضأ نيبرهتشا دق

 :مالسلاامهيلع هللادبع يبأو رفعج بأ باحصأ نم ءاهقفلا ةيمست دنع هلاجر

 ,مالسلاامهيلع امهباحصأ نم نيلّوألا ءالؤه قيدصت ىلع ةباصعلا تعمجأ

 . "1 نوهعنلا ةئبنلا دعو هدقنلاب هلل اوداقناو

 ئلع ةباصعلا تعمجأ :ةىل هللادبع يبأ باحصأ نم ءاهقفلا ةيمست يف لاق مث

 نود نم هقفلاب مهل اودقأو ءنولوقي امل مهقيدصتو .ءالؤه نع عصي ام حيحصت

 نه ئرخألا ةتسلا نكس مث .مهانيّمسو مهانددع نيذلا ةثتسلا ءالؤه
 . "7980 هباحصأ

 اضرلا نسحلايسأو ميهاريإ بأ باحصأ نم ءاهقفلا ةيمست يف ًاضيأ لاقو

 ,مهقيدصتو ءالؤه نع ٌمصي ام حيحصت ئلع باحصألا عمجأ :مالسلاامهيلع

 127 كلاب طقم ةثآلث عم اهريغ ةورحأ هس دعو ءملعلاو هقفلاب مهل اوٌرقأو

 )١( ص ىلماعلا ّرحلا خيشلل ةيسوطلا دئاوفلا ١١8 ١١ ةدئاف 17.

 .ع"أ :مقرب 001:7 لاجرلا ةفرعم رابتخإ (؟)

 ١0. :مقري 77/7 :7 لاجرلا ةفرعم رايتخإ (')

 ٠١6٠١. :مقرب 83٠١ :؟ لاجرلا ةفرعم رايتخإ (4)



 . رظنيلف ءلودجلا اذه نم ملعي كلذ لك

 مهيلع عجملا
 (١!ةرارز :مالسلاامهيلع هللادبع يبأو رفعج يبأ باحصأ نم لئاوألا ةّنسلا

 ليضفو .دوبّرخ نب فورعمو ؛ةيواعم نب ديربو .هقفألا ملسم نب دّمحمو :مههتفأ

 : ا" يدسألا ريصب و بأو راسي نبا

 هللادبعو .مههقفأ ٍجاَّرد نب ليمج :ةغ هللادبع يبأ تاحبضا نم طساوألا ةثَيلا

 نامثع نب نابأو ؛ئسيع نب داّمحو ,يحطف ريكب نب هللادبعو ,ناكسم نبا

 . نامثع نب داّمحو ءيسووان يرمحألا

 :مالسلاامهيلع اضرلا نسحلا يبأو ميهاربإ بأ باحصأ نم رخاوألا ةّئسلا
 .ريمع يبأ نب دّمحمو .هقفألا ًاضيأ ئيخي نب ناوفص .مههقفأ نمحرلادبع نب سنوي

 رظن ةي مظاكلا باحصأ نم ملسم نب دّمحمو ةرارز هلاجر يف خيشلا دع ىف )١(

 . «هنم» هب سرامملا ىلع ئفخي ال

 ةافو دعب ةئامو نيسمخ ةنس يهو .ةدحاو ةنس يف ملسم نب دّمحمو ةرارز يفوت

 هل امهاقلف .ةمظاكلا نمز نم هاكردأ يذلا ردقلا وهف ءنيتئس برقب 12. قداصلا

 . «هنم» همدع ىضتقت ةسرامملا نأ الإ .نكمم

 . «هنم» يرتخبلا يبأ نبا ثيل يدارملا ريصبوبأ :هناكم ليقو (1)

 ديرب :ةّنجلاب نيتبخملا رّشب :لوقي ن هللادبع ابأ تعمس :لاق .جاّرد نب ليمج نع
 .ةرارزو ؛ملسم نب دّمحمو ,يدارملا ىرتخبلا نبا ثيل ريصيوبأو ءىلجعلا ةيواعم نبا

 ةّوبنلا راثآ تعطقنال ءالؤه الولو ,همارحو هلالح ئلع هللا ءانمأ ءابجن ةعبرأ

 . «هنم» تسردنأو



 ةئاوقلا كئارقا دو عا دم ا اك را مو اوام رول وذ او وق و طا اوراو م رب ول وسطا ٠

 . ةريغملا نب هللادبعو ,رصن يب نب دّمحم نب دمحأو 0 تر ني نسحو

 تارابعلا هذه نم دارملا

 همهف ام ئلع روهشملاف .ةرابعلا هذه نم دارملا نايب ىف نوقّقحملا فلتخا ")دقو
 لل يستر: مهنص لرتملا كيدعلا هكسب مكس دارا أ نير خأننلا م كنا
 .هنع نووري نم يف ةلادعلا رابتعا نود نم ؛مهنع هتّحص دّرجمب ةك# تيبلا لهأ

 ام ناك ,ثيدحلا اولسرأ ول اّمع ًالضف عضولاب وأ قسفلاب فورعم نع اوور ول ئّتح
 وه اذهو .مهيلع هللا تاولص ةمصعلا لهأ ئلإ هتبسن ئلع ًاموكحم ًاحيحص هولقن

 . تدفتسا ام ئلع ةرابعلا نم رهاظلا

 ام ّنإف ,هيف ةرهاظ الو .كلذ يف ةحيرص تسيل ةرابعلا هذه نإ :ضعب لاقو

 . يورملا ال ةياورلا وه امْنِإ مهنع ٌحصي
 . ةقث ًالدع هنوكألا هنم مهفي ال :ليقو

 عامجالا صاصتخال هجو الف .كرتشم رمأ ةقث هنوك نأ هيلع ضرتعاف

 . "7هي نيروكذملاب
 عوقو مزلتسي ال ةقث لجرلا نوك ذإ ؛ةفاخسلا ةياغ ىف هرهاظب ضارتعالا اذهو

 يف سي هنأ نم نيقّمحملا ضعب هدروأ ام دارملا نوكي نأ الإ ,هتقاثو ئلع عامجالا

 نب ةلاضفو .لاّضف نب ىلع بوبحم نب نسحلا ناكم مهضعب لاق قّقحملا نم )١(
 اا تست زب نادك قف ولا ةاكع مهي ناكر وفإلا

 باتك ئلع ىناهبهبلا ديحولا ةمآلعلا هداتسأ ىشاوح نم ذوخأم لصفلا اذه (؟)
 ْ . يدابارتسالا ثدحملل لاقملا جهنم

 ١: 3٠0. رامتعالا ءاصقتسا رظنأ (*)



 0 عامجالا باحصأ

 . ةدئاف هتلادع يف فالخ ال نّمم مهريغ نود ةعامجلا كلتل ًاضيأ !١ يبعتلا

 نم فالخ مدع «هتلادع يف فالخ ال نّمم» كلوق نم كفا نإ هنأ هيفو

 .هقيثوت ئلع عيمجلا قْفّتا نم دجن مل ان ؛ًالّوأ هيفق .لاجرلا يف نيفورعملا نيلّدعملا
 نأ عم ,قافولا روهظ ريغ اذه نأ هيفف ,مهنم فالخ نادجو مدع تدرأ نإو

 . لّمأتف ؛ءيش هيف نوكي امبر مهتوكس

 اذه ىعّدم نأ ًاصوصخو ,ةباصعلا عامجإ ريغ ءالؤه صوصخ قافّئا نأ :ًايناثو

 57 نوكي لئاقلا لعل هّنَأ عم ءاذه .رّيدتف .هخياشم نع ًالقان يّشكلا عامجالا

 . لماتف ,قيثوتلا ىلع ادئاز ارما ثيدحلا

 وه نّمم ناملس لثم يفّالِإ دجوي مل اذهف ,ةباصعلا عيمج قافتا هنم تدرأ نإو
 ليلج ةقث دجوي داكي الف ,مهريغ اّمأو .راهظالا ىلإ جاتحي ال ةيرورض هتلادع

 تبثي نأ نع ًالضف .هيف هتمالس ئلع مهقافّتا قّدحتي نأ نع ًالضف .حدق نع ًاملاس

 . لّمأتف ,كدنع

 .ءالؤه ضعب قيثوت ققحتي مل هّنأل ؛عامجالا عنمب قّقحملا اذه ًأضيأ ضرتعاو

 ًاضيأ مهلم درو هنأ الإ هقيثوت ئعّدا نإو مهنم ضعبو ءمهضعب يف ضعب حدق لب

 . هيف ام ئفخي الو ءهيف حدقلا

 امك ؛مهنم هقيثوت مزلتسي ال صخش ثيدح ءامدقلا حيحصت ّنأ مهيلع دري معن

 ىلع ةباصعلا عيمج قفّتا كلذ عمو ,ةقث لجر نوكي ال نأ دعبي :لاقي نأ نكميو
 رابتعا ىلع قافثالا د خيشلا ىوعد ةظحالم دعب اميس .هاور ام عيمج حيحصت

 هم لهده. صسوممهسسسلل ييمء ل هيماسسسا

 )١( نييعتلا :لصألا يف .



 ةناونلا هدب ارق ا سلا هي 3

 عم ًاصوصخو ءاضيأ لاجرلا نم رهظي امير كلذ ّنأو 7 مهربخ لوبقل ةلادعلا

 .هثيدح حيحصت ئلع قافّثالا مهنم قّقحتي مل تاقثلا مظاعألا نم ًاريثك نأ ةدهاشم

 . ههابشأو نانس نب هللادبعك

 زيتخا دقو هنوني هل امك هته ةعاب لب ايفانإ تق انوركا كلا دنع اسحب "ل نق

 ..' 'ئسيع نب نامثعو «يلع نب نسحلا يف عامجالا اذه لقت
 ءانركذ امكدعألا ىنعملاب ةلادعلا ربتعملا نأ هريغو '' !إ خيشلا ةّدع نم رهظي امو

 يف تعقو امك طيلختلا ىلإ ةبسنلا نأ الإ ,هلاثمأو فقولا ىلإ مهضعب ةبسن حدقي الف

 . لّمأتف ,ةحداق نوكي امير ىادنألا ىيحي ريصب يبأ

 . 1! ريكب نبا فعض ربتعملا يف ة قّمحملا ؛تلق نإف

 ربتعي مل وأ ,ركذ امل نطفتي مل وأ ,عامجالا نم لقن ام ئلع دمتعي مل هّلعل :تلق

 . ةيقّتوملا لمشي ام فعضلا نم هضرغ وأ «ّنظلا اذه
 ءالؤه نع مص اميف حدقي امبر # خيشلا ّنأب روهشملا ىلع ضرتعاو

 . ةفورعم ريمع يبأ نبأ ليسارم لوبق يف ةشقانملا ًاضيأو ,مهدعب عقاولا لاسرالاب

 بوجو تبثي مل وأ ءعامجالا امهدنع تبثي مل امبر شقانملاو حداقلا ّنأ هيفو

 قفو ئلع امهفي مل وأ ,قافثالا دّرجم هنوك لب .دوهعملا ىنعملاب هنوك مدعل ؛هعابّتا
 . كلذ دّبجمب اعنقي مل وأ .كلذ ٌبضي الو .روهشملا

 مة شسس ب. ..اياس ال الاب مملاس هول ةءحلا ل ومس نمو

 )١( لوصألا ةّدع 275 .

 :مقرب 55 3 لاجرلا ةفرعم رابخإا (؟) 06

 )( لوصألا ةّدع ١:158.

 ا ربتعملا (غ)



 ١ع لنارازام م م مار ره من هير اقو اندر مافن دوم .ثهو و وو نق قوم هي اوه اوراو خياشملا قيلوت جايتحا مدع

 ءىّشكلا ركذ امك هباتك ىف هاّيإ هركذ مدعل ؛خيشلا ىلإ ةبسنلاب لّوألا وه رهاظلاو

 1 ١ . ردتف ,هلاثمأو يشاجنلا ىلإ ةبسنلاب كلذكو

 نم ةقاثو «ةباصعلا عامجإ» ةرابع نم ضعب مّهوتي امبر هنأ وهو ,ءيش يقب
 دادتعا اهنم مهفي نأ نكمي معن .هجولا تفرع دقو ءرهاظ هداسفو .ءالؤه هنع ئور

 . لّمأتف .هيلإ ةبسنلاب ام
 ,حاحصلا رثكأ نع رصقت ال مهيلإ تّحص اذإ ءالؤه ةياور ّنِإ :داتسألا لاقو

 . ئهتنإ ."ركذ اميف لّأتلاب رهظي ههجوو
 ةدئاف

 سيل لاحلاو انئاملع مالعأ خياشم مه ةعامج ركذ يف
 لاجرلا بتك ىف ًاروكذم مهقيثوت

 ةعامج نع- مهنع هللا يضر انئاملع نم نومّدقتملا يوري :ئقتنملا ىف لاق

 بتك يف ركذ مهل سيلو ؛مهنأشب ءانتعالا مهلاح نم رهظي نيذلا مهخياشم نم
 . نيلوهجملا مسق ىف مهلاخدإ ىضتقي رهاظلا ىلع ءانبلاو ءلاجرلا

 فيعضلا لجرلا ءالجألا كتلوأ ذاختتا 7 ل لاوحألا نئارق ّنأب لكشيو

 #يدلاول تيأرو .هب ءانتعالا نورهظيو .هنع ةياورلا نورثكي ًاخيش لوهجملا وأ

 . هانلق امم ًابيرق قودصلا خياشم ضعب نأ يف ًامالك

 مدعب ًاراعستإ لاجرلا بتك يف مهركذل ضّرعتلا كرت يف ّنأ مّهوتي امبرو

 يناهبهبلا ديحولا ربكألا داتسألا يشاوح عم يدابارتسالا ثّدحملل لاقملا جهنم )١(

 5١9١-”١١7. هيلع
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 ال هنأ '')اهرثكأو .ةريثك هلثم يف بابسألا ّنإف .ءىشب سيلو .مهيلع دامتعالا

 اهيف اورصتقا باحصألا يمّدقتمل لاجرلا يف ةفئصملا بتكلا رتكأو ,مهل فينصت

 . مهبتك ةياور ىلإ قرطلا نايبو نيفثصملا ركذ ئلع

 عمج نع نوركذي لاجرلا بتك يف مهارت كّنأ ,هانلق ام ئلع دهاوشلا نمو ءاذه

 نإو ؛مهيلع راكنالا ليبس ئلع كلذو .ءافعضلا نع نووري اوناك مهّنَأ نايعألا نم

 نم تايصوصخ نم ءافعضلا نع ةياورلا نكت ملولف .مهيف ًانعط هنوّدعي ال اوناك
 وه نّمع ءآلجألا ضعب نم ةياورلا عوقو الولو ءهجو راكنإلل نكي مل .هنع تركذ
 لضفلاو ةقثلاب فورعم وه نم ةياور دع ىضتقي رابتعالا ناكل ءفعضلاب روهشم

 ءافتنا ئلع ةيوقلا نئارقلا ةلمج نم ًارهاظ لاحلا لوهجم وه نّمع ردقلا ةلالجو
 . هنع قسفلا

 مايق نم هتركذ ام ئلإ ريشي نانس نب دّمحم نأش يف مالك ئلع يّشكلل تفقوو

 ..هنغ ثاياكحلا نم ةلمجلا داريإ دعب كلذو :ءالجألا ةياورب ةنيرقلا

 لحأ ال :لاق هّنأ .ناذاش نب لضفلا نع :ةبيتق نب دّمحم نب ىلع هاكح ام :اهنم

 ديني ةياورلا ىف ؤدأو. ايه تمد ان, تع ناس نب الكم كرداحأ اووزت' نأ مكل

 1 1ك ترودو اكل ارد وب هلو هوت

 ىسيع نب دمحمو ءسنويو .هوبأو ءلضفلا هنع ئور دقو :ورمعويأ لاق

 ديعس انبا نيسحلاو نسحلاو .باطخلا يبأ نب نيسحلا نب دّمحمو .يدييعلا

 . "")هلعلا لهأ نم تاقثلاو لودعلا نم مهريغو .حون نب بوّيَأو ,نايزاوهألا

 )١( اهرهظأو :ئقتنملا يف .

 ) )1:مقرب /97 :7 لاجرلا ةفرعم رايتخإ 91/9.



 يف ًافيعض ناك روباس نب ىسيع نب كلام نب دّمحم نب رفعج ّنأ يشاجنلا ركذو
 ؛مامه نب ىلعوبأ ةقثلا ليبنلا انخيش هنع ئور فيك ىردأ الو :لاق ّمث ,ثيدحلا

 1 . #١" يرارزلا بلاغوبأ ةقثلا ليلجلا انخيسشو

 نب '' يلع نيسحلا بأ نع خيشلا ةياور بابلا اذه نم نأ ملعاف :كلذ رّرقت اذإ

 رثؤب ف خيشلاو ؛لاجرلا بتك يف روكذم ريغ هّنإف ديج يبأ نب دّمحم نب دمحأ
 ديلولا نب نسحلا نب دّمحم كردأ هّنأل ؛راصبتسالا يف ًاصوصخ .ًابلاغ هنع ةياورلا

 نووري امْنِإ ةعامجو ديفملاو ,ةطساو ريغب هنع يوري وهف .خيشلا مالك هديفي ام ئلع

 ركذ هنأ عم ,ةريثك ةياور هنع ًاضيأ يشاجنللو ,ئلعأ ديج يبأ نبا قيرطف ,ةطساولاب
 باحصألا نم هعامسل مهنع ةياورلا كرت هّنِإ :لاقو ,خويشلا نم ةعامج هباتك يف

 ,أ'!ديلولا نب نسحلا نب دّمحم نب دمحأ نع ديفملا ةياور ًاضيأ بابلا نمو
 ىف هقّنو انخيشو اضيأ ًاريثك هنع ديفملا مهنم فاتح نع يوري خيشلاو

 . ةياردلا

 ىيحي نب دّمحم نب دمحاو .هيوليجام ىلع نب دّمحم نع قودصلا ةياور ؛هنمو

 )١( ص يشاجنلا لاجر ١17 :مقرب 171717

 دّمحم نيبو خيشلا نبب ةطساولاو ,يشاجنلاو يسوطلا خيشلا خياشم نم وهو (؟)
 . «هنم» ديلولا نب نسحلا نبا

 .مدأ نب ايركز ركذ دنع همالك نم دافتسي امك ءيشاجنلا خياشم نم ًاضيأ اذهو ()

 . «هنم هريغو
 . «هنم» نسحلا نب دّمحم اضيأ هيبأ ةطاسويو (4)



 كارلا 95

 نحب وب دعك حر دمخأ نع ةرزكا اور انها عصقللو ءاسريقو ١" راطنلا

 . يرئاضغلا هللاديبع نب نيسحلاو .ديج بأ نبا ةطساوب نكل

 ام دعاسي وهو .ءالؤه لاثمأ ئلع لمتشملا دانسالا مك ةمالعلاو

 ىلإ ةّمضنم ,فلسلا بتكب ةقّلعتم بلاغلا يف نوكت مهنع ةياورلا ىلإ ًافاضم ,ءانبدرق
 قيرط نيب نوقرفي ال مهدنع لاحلا روهظ ثيح نم مهّنكل ,ةحضاو ئرخأ قرط

 ام ئلإ يهتني رمألا نأ اوّنظ امو .اهيف نّدفتلاو قرطلا ريثكت يف ةبغر مهلو ؛قيرطو
 ةيرامملا لاطاورمهينك ةيحا نيرتكأ نموت قلل لق نع رو دع علا ىو

 . ئهتنإ ."' !ٌكاش تاهجلا هذه نم هرطاخ يف ئقبي ال مهمالكل

 نب نسحلا نب دّمحم خياشم نم وه يذلا .نابأ نب نسحلا نب نيسحلا :هنمو

 ملو ءروهظلا ةياغ يف سيل هلاح .ديعس نب نيسحلا نيبو هنبي ةطساولاو ,ديلولا

 هركذ خيشلاو ءاهقيرط ىف وه ةياور ةّحصب مكح نكلو ,ةصالخلا يف ةمآلعلا هركذي

 ملو 2! ئرخأ وري مل نم يفو .ةرات '' !ة8:يركسعلا باحصأ يف لاجرلا باتك يف
 نعًالقن ةمروأ نب دّمحم ركذ دنع هقيثوت ئلع (* أدواد نبا صن دقو .ءيشب هيلع صني

 كلاين ىف ينقل
 ةطساوب هنع ةياورلا يفاكلا باحصأ رثكأ يذلا ,يّمقلا مشاه نب هناك قر

 .«هنم» هللادبع نب دعس نيبو قودصلا نيب ةطساولا وهو )١(

 .5 :ةدئافلا ١: 79-8١ نامجلا ىقتنم (1)

 .681477 :مقرب "18 ص يسوطلا خيشلا لاجر ()

 1٠١. 9 :مقرب "4 ص يسوطلا خيشلا لاجر (4)

 .877 :مقرب 449 ص دواد نيا لاجر (0)



 اا سلا اك سلا يس اا ناوستسال قنات عنق مو قو يخ خياشملا قيثوت جايتحا مدع

 . مقب نييفوكلا ثيدح رشن نم لّوُأ وهو ؛يلع هنبا
 هللاديبع نب نيسحلاو ء,نودبع نبدمحأ")دواد نباو' )ةصالخلا يف لاق امك: هنمو

 . خياشملا نم ًاضيأ امهو .يرئاضغلا

 (؟)ةدئاف

 نيفنصملاو ةاورلا ةرثك

 يلع نبب دّمحم ازريسل لاجرلا باتك يف لاجرلا نم دوجوملا ّنأ ملعإ
 نكل .نيسمخ الإ فالآ ةعبس .اهعمجأو لاجرلا بتك نسحأ وهو ,# ىدابارتسالا

 همساب لجرلا ركذي ثيح .ريثك باقلألاو ئنكلا يفو ؛ليلق ءامسألا يف راركت اهيف

 ةّبس نيروكذملا ةاورلا 7 نيفئصملا ءامسأ نم هيف دوجوملاو ,هبفل ّمث هتينك م

 تافّنصم نم اهريغ دوجو ئلإ اوراشأ دقو ؛ةريسب ةدايزو باتك ةثامتسو فالآ

 . هيلع مهفوقوو مهيلإ هلوصو مدعل وأ ؛هترثكل هوركذي مل نيروكذملا
 مهو ؛ةريسي ةدايزو ةئامنامثو نافلأ #9 قداصلا باحصأ نم هيف دوجوملاو

 يف نيرصحنم 88ةّمئألا ٌصاوخو ةاورلا سيلو .فالآ ةعبسلا ةلمسج نم
 . ابلاغ نيفتصملا لاجرلا ءامسأ طبض لاجرلا باحصأ ضرغ ّنأل ؛نيروكذملا

 ة8.قداصلا ناك :داشرإلا يف لاق ديفملا خيشلا نأ طبضلا اذه ئلع ثعابلاو

 تاقثلا نم هنع ةاورلا ءامسأ اولقن باحصألا ّناو :لاق نأ ئلإ .ًاردق هتوخإ مظعأ

 )١( ص لاوقألا ةصالخ ١١7.

 ص دواد نبا لاجر (؟) 77.

 )( .«هنم» ةيسوطلا دئاوفلا نم

 ) )4تافتصم :دئاوفلا ىف .



 ل 1

 . ئهتنإ ."' !لجر فالآ ةعبرأ اوناكو ,تالاقملاو ءارآآلا يف مهفالتخا ىلع

 ل ةعبرألا قّنوو ,بقانملا يف بوش آرهش نبا كلذ لثم ركذ دقو

 فالآ ةعبرألا حددم هنأ الإ .ىرولا مالعإ يف يسربطلا ةرابع نيترابعلا وحنو
 . ؟1ؤالج ًاحدم

 نم انلاجر بتك ىف نيروكذملا عيمج قيثوت تارابعلا هذه نم مزاللاو

 ىلع نم يف ضراعتلاب لاقي امبر لب .هفعض ئلع ّصن نمّالإ 2. قداصلا باحصأ

 لصحي نكل .كلذل نّطفت نم انئاملع نم دجأ ملو ,فيعضتلاو قيتوتلا نيب هفعض

 .ديفملا ةرابع يف مهنايعأ ئلع صوصنم ريغ فالآ ةعبرألا ّنا ثيح نم ٌكشلا
 مهضعب وأ ءلاجرلا بتك يف نيروكذملا ريغ مهلعلف ,يسربطلاو ,بوشأرهش نباو

 عينت نم ئلع ةرياغملا لامتحا دعب ئفخي الو .مهريغ نم مهضعبو ؛نيروكذملا نم

 . لاجرلا بتك

 بقانملا يف بوشآرهش نبا نأ الإ ,نّيعملا ريغ قيثوت زاوج يف اوفلتخا دقو
 ةدقع نيا مهركذ نيذلا مه فالآ ةعبرألا :ينعأ  نيِقّثوملا ةعامجلا نب حّرص

 يشاجنلا باتك يف نيروكذم ةعامج مهنمو «نينّيعم اوراصف ءلاجرلا باتك يف

 باتك يف مهركذ ةدقع نبا ّنأب حيرصتلا عقو ؛ةمء قداصلا باحصأ نم هريغو

 قيثوتلا ىف نولخلاد مهّنكل .مولعم ريغ انيلإ لصو ام ئلع مهلاحو .لاجرلا
 1 . تفرع امك .روكزملا

 هس ستسنسامم و و سس” د اسس

 )١( داشرالا ؟:١7/9.

 بوشارهش نبال بقانملا(1) 5: 141.



 اذه ام ,ةدقع نب ديعس نب دّمحم نب دمحأ ةمجرت يف ةصالخلا يف ةمآلعلا ركذو

 نع اوور نيذلا لاجرلا ءامسأ باتك اهنم ,ريبكلا انباتك يف اهانركذ ,بتك هل :هظفل

 . ئهتنإ .")ءاور يذلا ثيدحلا لجر لكل جرخأو ,لجر فالآ ةعبرأ ةك' قداصلا

 . مهددع يف بوش رهش نبا ةياور قفاوي وهو

 مهيلإ راشملا فالآ ةعبرألا قيثوت 08 اهظحال نم ةليلج ةدئاف هذهو

 . ققوملا هللاو ,لفغت الف ,مهتلالجو مهحدمو
 حدم ىف ل ةمنألا نع ةدّدعتم ثيداحأو ةريثك تاياور اندنع درو دقو

 مهيلع ءانثلا يفو ,قالطالاو مومعلا قيرطب مالسلاامهيلع قداصلاو رقابلا تان

 يه اهيلإ راشملا ثيداحألا هذه لعلو .مهيلإ عوجرلاو مهتاياورو مهبتكب لمعلاو

 خيسفلا دنتسمو ,فالآ ةعبرألا قيثوت يف بوشار هش نباو ديفملا ئميشلا دنتسم

 . مهرابخأو مهراثآ نم مهغلب ام عم ,مهيلع ءانثلاو مهحدم يف يسربطلا

 قيئثوت .لمشأو عفنأو حضوأ لب :مهحدمو فال ةعبرألا قيثوت نم بيرقو

 نيذلا انتاور عيمج يوارلا ةلادع ثحب يف ثيدحلا ةيارد حرش يف يناثلا ديهشلا

 نامز ئلإ هنع رْخأت نم عيمجو .ينيلكلا بوقعي نب دّمحم خيشلا نامز يف اوناك

 نم ةبترم ئلعأ وه ام مهلاوحأ نم رتاوتو عاذو عاش دق هنأ ركذو .يناثلا ديهشلا

 و وتب حيرصت الو ,هتلادع ئلع صن ىلإ مهنم دحأ جاتحي الف :قيئوتلا

 ثيدحلا لقن يف حماستلا عقو دق هنأ ملعي لقنلاو عبستلابو دج ديج مالك وهو

 كلذ نم ءيش عقي ملو ثيداحأ اوعضو لب ,ةاورلا ضعب نم يه ةّئئألا نامز يف

 .577؟ ص لاوقألا ةصالخ )١(

 ١97-191. ص يناثلا ديهشلل ةياردلا ملع يف ةياعرلا (1)



 ظلوا كلا ا ا ا

 . ةبيغلا نامز يف ةيمامإلا ءاملع نم دحأ نم
 مهتاورو ةعيشلا ءاملع حدم يف يم ةّمئألا نع ةريثك ثيداحأ اندنع درو دقو

 لمعلاو ,مهتاياور ئلإ عوجرلاب رمألاو ؛مهيلع ءانثلاو :ةبيغلا نامز يف نيدوجوملا
 ءاناميإ سانلا مظعأ مهّنأو .8©.ةّمئلألا باحصأ ئلع مهليضفتو ,مهثيداحأب

 . ضايب ئلع داوسب اونمآ مهّنَأو ءانيقي مهّدشأو
 نم هركذ ام ئلإ ًافاضم .يناثلا ديهشلا دنتسم نوكت نأ حلصي ثيداحألا هذهو

 لقعلا امهيف قفاوت نيذللا نيتليلجلا نيتدئافلا نيتاه نع لفغت الف ,رتاوتلاو عايبشلا
 . ١ ) لعأ هللاو :لقنلاو

 ةدئاف

 ماوقأ يف مومعلا ىلع تدرو تاياور ركذ يف
 : اهنمف

 ةثعاشألا
 يسارع" ورا ةيوكسم اه س لاق تاكهوب تاسع معلا نيوتتم

 انذأتسإ '/ثعشألا دلو نم نيلجر ّنأ ءانباحصأ ضعب نع ءباّشخلا ىسوم نبا

 . دادزي :يشكلا يف (؟)

 ةدر يف ةيييبسلا دعب دترا ,ةفوكلا نكس .دّمحموبأ يدنكلا سيق نب ثعشأ (؟)

 نم ناكو .دّمحم هل تدلوف .ءءاروع تناكو .ةورف 1 هتخأ ركيوبأ هجّوزو ءرساي لهأ

 ةصالخ :عسجأر «هلم» «خج ديه انرعلم اراك راص مث . هين يلع تاكضأ

 . 17174 :مقرب "76 ص لاوقألا



 000011 1 1 ز] ز]ز]ز]ز]1ذ]ذ1ذ1ذ1 ماوقأ يف ةدراولا تاياورلا

 ّنِإ :لاقف .مكل ةّدومو ًاليم امهل نإ :تلقف ءامهل نذأي ملف 4 هللادبع يبأ ئلع
 . ١7 ةمايقلا موي ئلإ مهباقعأ يفو مهيف نعللا ىرجف ؛ًاماوقأ نعل يهل لوسر

 : اهنمو

 ةيرتبلا
 دمحأ انثّدح :لاق .دّمحم نب ىلع انثّدح :لاق ءيّشكلا حابصلا نب دعس ينثّدح

 نع .ليضف نب دّمحم نع .عيزب نب ليعامسإ نب دّمحم نع ,ءئسيع نب دّمحم نبا

 دحاو فنص ةيرتبلا َّنأ ول :لاق .ةن هللادبع يبأ نع," ) بآلجلا دعس نع ءريمع يبأ نبا

 . ايد مهب هللا ٌرعأ ام برغملا ىلإ قرشملا نيبام

 نسب ملاسو ءيح نب حلاص نب نسحلاو ,ئونلا ريثك باحصأ مه ةيرتبلاو
 . داّدحلا تباث مادقملاوبأو «ليهك نب ةملسو .ةنييع نب مكحلاو ,ةصفح يبأ

 نوتبثي .رمعو ركب يبأ ةيالوب اهوطلخ مث ,2إ8 ىلع ةيالو ئلإ اوعد نيذلأ مهو
 نوطب عم جورخلا نوريو ؛ةشئاعو ريبزلاو ةحلطو نامثع نوضغبيو ءامهتمامإ امهل

 نع يهنلاو فورعملاب رمألا ىلإ كلذ يف نوبهذيو ءةهن بلاط يبأ نب يلع دلو
 ١ء ا؟/ةمامإلا هجورخ دنع يطلع دلو نم جرخ نم لكل نوتبثيو .ركنملا

 دمحأ نع .يّمقلا ديزي نب دّمحم نب يلع ينئّدح :لاق ءيّشكلا حانج نب ديعس

 نب نيسحلا نع ءبوُيأ نب ةلاضف نع .ديعس نب نيسحلا نع ءئسيع نب دّمحم نبا
 .ليهك نب ةملس يعمو ة#/رفعج يبأ ئلع تلخد :لاق ءريدس نع ءيساورلا نامثع

 ./ا/ا/ :مقرب ١7/ :؟ لاجرلا ةفرعم رايتخإ )١(

 . بآلجلا دعس رمع يبأ نع :ىّشكلا ىف (؟)
 .257؟ :مقرب 5 لاجرلا ةفرعم رابتخإ (9)
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 دنعو ءمهعم ةعامجو .ئونلا ريثكو ,ةصفح يبأ ني ملاسو:ةاذخلا وات ءاذتملاوبأو

 ًانيسحو ًانسحو ًايلع يلوتن :ةرفعج يبأل اولاقف .يلع نب ديز هوخأ 9ك رفعج يبأ
 :لاق ,مهئادعأ نم أًربتنو رمعو ركبابأ ىلوتن :اولاق .معن :لاق .مهئادعأ نم ًاربتنو

 .هللا مكرّتب انرمأ مترّتب ,ةمطاف نم نوؤّربتتأ :مهل لاقو .ىلع نب ديز مهيلإ تفتلاف
 عل اوس اوف

 : اهنمو

 نويراوحلا

 ناميلس نب ىلع ينثدح :لاق .هللادبع نب دعس ينثدح :لاق ءهيولوق نب دّمحم
 لاق :لاق ,ملاس نب طابسأ هيبأ نع .طابسأ نب يلع انثّدح :لاق ءيزارلا دواد نبا

 نيأ :دانم ئدان ةمايقلا موي ناك اذإ :مالسلاامهيلع رفعج نب ىسوم نسحلاوبأ

 ناملس موقيف ؟هيلع اوضمو دهعلا اوضقني مل نيذلا 2ع هللادبع نب دّمحم يراوح

 ,ةةوا ودا دقملاو

 موقيف ؟لَك هلا لوسر يصو ةبلاط يبأ نب يلع يراوح نيأ :دانم يداني م

 ينب ئلوم راقتلا ىبحي نب مثيمو ركب يبأ نب دّمحمو يعازخلا قمحلا نب ورمع
 . ينرفلا نينار

 نب دّمحم تنب ةمطاف نبا يلع نب نسحلا يراوح نيأ :يدانملا يداني مث :لاق

 . يرافغلا ديسأ نب ةفيذحو .ينادمهلا ئليل يبأ نب نايفس موقيف ؟هللادبع

 هعم دهشتسا نم لك موقيف ؟يلع نب نيسحلا يراوح نيأ :يدانملا يداني مث

 مسمي اس ذم سس اسس و رسم ل م ل سس

 )١( :؟ لاجرلا ةفرعم رايتخإ  005-0٠5:مقرب 159.



 0 0 11010101-ببد ماوقأ ىف ةدراولا تاياورلا

 نب رييسج موقيف ؟يلع نب نيسحلا نب ىلع يراوح نيأ :يدانملا يداني مث

 . بّيسملا نب ديعسو ,ىلباكلا دلاخوبأو ,ليوطلا م نب ىيحيو :معطم

 ؟دّمحم نب رفعج يراوحو ؟ىلع نب دّمحم يراوح نيأ :يدانملا يداني مث

 .يلجعلا ةيواعم نب ديربو ,نيعأ نب ةرارزو .يرماعلا كيرش نب هللادبع موقيف

 ,روفعي يأ نب هللادبعو ,يدارملا يرتخبلا نب ثيل ريصبوبأو ,ملسم نب دّمحمو

 . نيعأ نب نارمحو .ةدئاز نب رجحو .ةعاذج نب هللادبع نب رماعو
 لّوُأ .ةرّوحتملا ءالؤهف .ةمايقلا موي ةَمَنَألا رئاس عم ةعيشلا رئاس يداني مث

 ,. !١" نيعباتلا نم نيرّوحتملا لّوأو نييّرقملا لّوُأو ,نيقباسلا

 : اهنمو
 ("!سيمخلا ةطرش

 :لاق .ديبع نب كورم نع :ءنسحلا نب ىلع ينثدح :لاق ,دوعسم نب دّمحم

 متيّمس فيك :هل تلق :لاق .غبصألا نع ,لجر نع .دالبلا يبأ نب ميهاربإ ينثدح
 ينعي ؛حتفلا انل نمضو حبذلا هل اًنمض انِإ :لاق ؟غبصأ اي سيمخلا ةطرش
 . 1 149: نينمؤملاريمأ

 نيسحلا نع ءئسيع نب دّمحم نب دمحأ ينئّدح :لاق ؛يخلبلا حابصلا نب رصن

 2١. :مقرب 0-59 ١: لاجرلا ةفرعم رايتخإ(١)

 ,ةنميملاو ءقاسلاو ,مّدقملا :ماسقأ ةسمخب موقي هنأل ؛شيجلا :سيمخلا (؟)

 تدق :يأ مالسالا يف تسّمخو ,مئانغلا هيف سّمْخي هّنأل :ليقو .بلقلاو .ةرسيملاو

 . ةياهنلا ةعقولا دهشي شيجلا نم ةفئاط لّوأ ةطرشلاو .شيجلا

 . 176 :مقرب 77١:١ لاجرلا ةفرعم رايتخإ (6)



 ةنارنلا كارت نع لولا م ١

 ام :ةتابن نب غبصألل تلق :لاق .دوراجلا يبأ نع .عيزب نب ليعامسإ نع .ديعس نبأ

 ئلع تناك انفويس ّنأ الإ لوقت ام يردأ ام :لاق ؟مكيف لجرلا اذه ةلزنم ناك

 ام هللاوف ءاوطّرشت اوطّرشت :انل لوقي ناكف ءاهب هانبرض هيلإ ءىموأ نمف ءانقتاوع

 نم مكلبق نم ًاموق َّنِإ .توملل الإ مكطارتشا الو ,ةّضف الو بهذل مكطارتشا
 ,هسفن يبن وأ هتيرق يبن وأ .هموق يبن ناك ئّتح مهنم دحأ تام امف ؛مهنيب اوطراشت

 . "'!ءايبنأب متسل مكُنأ ريغ مهتلزنمبل مكلأو
 :لاق ,ريصن نب دّمحم انثّدح :الاق ,يّشكلا ورمعوبأو ,يشاّيعلا دوعسم نب دّمحم

 ريشب نع ؛ينادمهلا ثايغ نع .' 'يلزغلا نسحلايبَأ نع ,ئسيع نب دمحم انئّدح
 ,ةطرشلا هذه يف '' !اوثبلأ :لاقف ,#3 نينمؤملاريمأ انب رم :لاق .ينادمهلا رمع نبا

 . 121م ككو مهلامعأ لثنب لمع نم الإ راثلا ةطرع الإ مهد ءانغ ال هلاوف

 390 نينمٌؤملاريمأ لاق :مكحلا نب ىلع لاق ءلجر فالآ ةّنس سيمخلا ةطرش

 ,ةّضف الو بهذ ىلع مكطراشأ تسلو .ةّئجلا ىلع مكطراشأ امّنإف ءاوطّرشت :

 .ةّنجلا ىلع الإ مكطراشأ تسل يّنِإف اوطّرشت :ئضم اميف هباحصأل لاق يت انيبن نإ
 1 . 07 يقربلا هلاق

 : اهنمو

 )١( لاجرلا ةفرعم رايتخإ ١:١9 ٠١ :مقرب 8.

 ) )1ينرعلا :يشكلا يف .
 . اوبتتكا :ىّمكلا ىف ()

 رب 127 لاجرلا ةفرعم رايتخإ (4)

 . 42 نينمؤملاريمأ باحصأ 5 ص يقربلا لاجر (5)



 000011 ] ز ز]ز]ز]ز]ز]ز]1ز] 1 ماوقأ يف ةدراولا تاياورلا

 ناك نإ :ليق هّنأل ؛كلذب اوّمسو ,دّمحم نب رفعج نب هللادبع ةمامإب نولئاقلا مه

 ىلإ اوبسن مهّنِإ :مهضعب لاقو ؛نيلجرلا حطفأ ناك :مهضعب لاقو ؛سأرلا حطفأ
 . حيطف هللادبع :هل لاقي ,ةفوكلا لهأ نم سيئر

 ,ةلاقملا هذهب ')اولاق ءاهؤاهقفو ةباصعلا خياشم ةمماع هتمامإب اولاق نيذلاو

 اذإ مامإلا دلو نم ربكألا ىف ةمامإلا :اولاق مِهّنَأ يور امل ,ةهبشلا مهيلع تلخدف

 ْ . مامإ ئضم

 مل مارحلاو لالحلا نم لئاسمب هنحتما امل هتمامإب لوقلا نم عجر نم مهنم مث
 .مامإلا نم رهظت نأ يغبني ال ىتلا ءايشألا نم هنم رهظ املو ,باوج اهيف هدنع نكي

 نع مهنم ًاذاذش الإ نوقابلا عجرف ءًاموي نيعبسب هيبأ دعي تام هللادبع نإ مم

 يذلا ربخلا ىلإ اوعجرو ,طعئسوم نسحلايبأ ةمامإب لوقلا ىلإ هتمامإب لوقلا
 يقبو مالسلاامهيلع نيسحلاو نسحلا دعب نيوخألا يف نوكي ال ةمامإلا ّنأ يور
 . لن ئسوم نسحلا يبأ ةمامإب لاق تام نأ دعبو طم ان بزل رثلا نلط وعتن اذ

 سلجيس كاخأ ّنِإ يب اي :#4ئسومل لاق هنأ #[هللادبع يبأ نع يورو
 ."" !يب ًاقوحل يلهأ لّوأ هّنإف ,ةملكب هعزانت الف ,يدعب ةمامإلا نع دو نملعم

 : اهنمو

 ةيديزلاو ةيفقاولا

 نب ميهاربإ نب دّمحم انثدح :الاق ,ىئاربلا نسحلا نب دّمحمو ,دوعسم نب دّمحم

 ١١( اولام :يشكلا ىف .

 )١( .2ا/7 :مقرب 020 - 074 :؟ لاجرلا ةفرعم رايتخا
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 3 ا ا ا ولا

0 

 ,ناذاش نب لضفلا ينثدح :لاق هرحب نب لهس ينثدح :لاق ءفورعم نب رفعج

 نوتوميو ءئرايح نوشيعي :لاقف ؟ةفقاولا نع لئس :لاق ,ةكءاضرلا نع هعفر

 1 )ةقدانز

 كر اورام ال دعا و وم

 00 ا يلا

 نوكرسثم راّفك مهّنِإف ,مهطعت ال :لاق ؟ًائيش ةاكزلا نم يح كابأ ّنأ نومعزي
 ١ اغا

 تلعج معن :تلق ؟ةفقاولا سلاجت كّنأ ىنغلب مصاع نب دّمحم اي :لوقي ةظئاضرلا

 دقو» لوقي ٌلجوّرع هللا نإف .مهسلاجت ال :لاق ؟مهل فلاخم انأو مهسلاجأ كادف

 أودعقت الف اهب ءىزهتسيو اهب رفكي هللا تايآ متعمس اذإ نأ باتكلا ىف مكيلع لزن

 85١. :مقريا/037 106 :؟ لاجرلا ةفرعم رايتخإ(١)

 ىلاكأ :مقرب 01 : لاجرلا هقرعم رايتخإ (؟)

 . خ- ريكب (1)

 .4877 :مقرب ل05 :؟ لاجرلا ةفرعم رايتخإ (؛)



 000 0 ز 0011 ماوقأ يف ةدراولا تاياورلا

 .ءايصوألا تايآلاب ينعي '7١مهلثم اذإ مكُنإ هريغ ثيدح يف اوضوخي ّتح مهعم
 0 ةفقاولا اهب اورفك نيدلاو

 نوميم ينثّدح :لاق ,يسرافلا يلعوبأ ينثّدح :لاق ىثاربلا نسحلا نب دّمحم

 ئلع اوفقو دق موق لاح ام :ةاضرلل تلق :لاق ءليضفلا نب دّمحم نع .ساّخنلا

 ,ميقع ينأ نومعزي مهنأ امأ .مهبذك ّدشَأ ام هللا مهنعل :لاق ؟ةيل ئسوم كيبأ

 . " !يدلو نم رمألا اذه يلي نم نوركتيو

 مساقلاوبأ ينثّدح :لاق .يلعوبأ ينئّدح :لاق ؛ئئاربلا نسحلا نب دّمحم

 تلخد :لاق ,ديزي نب ورمع هدج نع .هّمع نع .ديزي نب رمع نب دّمحم نب نيسحلا
 اندعب ةعيشلا نم ّنِإ :لاق مث ,ةعيشلا لئاضف يف ًايلم ينثّدحف . 190 هللادبع يبأ ئلع

 مكنولوتيو مكّبح نولحتني سيلأ كادف تلعج :تلق ءباّصنلا نم رش مه نم

 ؛لاق :مهنم ()انلعف مهفرعت انث نيب كادف تلعج معن :لاق ؟مكّودع نم نوؤّربتيو

 . !* )8 ئسومب نونتفيو ,ديزب نونتفي موق مه امّنإ ,مهنم تنأ ام رمع اي الك
 نب دّمحم ينئّدح :لاق ءيلعوبأ ينئثدح :لاق ؛ئثاربلا نسحلا نب دّمحم

 ئتأ لجر :لاق .رفعج نب يلع نع .يلجبلا مساقلا نب ىسوم نع ؛ليعامسإ

 دعب نونتتفي مِهْنَأ امأ :لاقف ؟رمألا اذه بحاص نم كادف تلعج :هل لاقف ,ةي يخأ

 د ل م م سسسمو لس

 )١( :ءاسنلا ةروس ٠+١

 )١( :مقرب ال08 -1ط/01/ :«" لاجرلا ةفرعم رايتخإ 48714.

 ) )7:مقرب /04 :؟ لاجرلا ةفرعم رايتخإ 874.

 . انسلف :لصألا ىف ()

 .413 :مقرب ل04 :؟ لاجرلا ةفرعم رايتتخإ (0)



 0 0 ا 8

 ١ ةيإ ءاع 1 5
 00 يدعي الإ مئاقلا امو .مئاقلا وه نولوقيف ءيتوم

 نع روصنم ئكح :لاق .يلعوبأ ينثّدح :لاق .ئئاربلا نسحلا نب دّمحم

 هدنع باّصنلاو ةيفقاولاو ةيديزلا ّنأ مالسلاامهيلع اضرلا ىلع نب دّمحم قداصلا
 ١ . ا؟!ةدحاو ةلزنمب

 رب .يلعابأ ينعي يسرافلا ينئّدح :لاق ,ئئاربلا نسحلا نب دّمحم

 اضرلا يلع نب دّمحم تلأس :لاق .هثّدح نم نع .ريمع بأ نبا نع .ديزي

 تلزف لاق" !«ديضات ةلكاع## ةععاشت دعوي هوجو وتر آلا هذه نع ءالبلا امهلغ

 . ؟!باّصنلا نم ةفقاولاو ,ةيديزلاو باّصنلا يف
 نب ىيحي نع ,يزورملا ةحلط نب نسحلا ينربخأ :لاق ءيّشكلا دماح نب فلخ

 رخآ يف تركذ تنكو :ينباجأف ؛لئاسمب ةءاضرلا ىلإ تبتك :لاق ؛كرابملا
 0! ؟ءالؤه ئلإ الو ءالؤه ئلإ ال كلذ نيب نيبذبذم» ٌلجوّرع هللا لوق باتكلا
 . ةفقاولا يف تلزن :لاقف

 نّمم مه :نيملسملا نم الو .نينمؤملا نم مه سيل :هطخب هلك باوجلا تدجوو

 ءانيف قوسف الو ثفر الو انيف لادج الف ,تامولعم رهشأ نحنو .هللا تايآب بّذك

 رم رع ةقاذ هبا نع ف ةيعاسو هو جا ريع تيم ميس ١

 )١( :مقرب ال١7 :؟ لاجرلا ةفرعم رايتتخخإ 437٠١.

 )١( لاجرلا ةفرعم رايتخإ 1:  /11١.2ا/9 :مقرب

 :ةيشاغلا ةروس (؟*) 7 5.

 ) )5:؟ لاجرلا ةفرعم رايتخإ  71١:مقرب 417/4.

 ) )0:ءاسنلا ةروس ١49.



 0 0 0000001000211 ماوقأ ىف ةدراولا تاياورلا

 1في يعج اين ةاودنلا مهل كمه

 . (؟)ةريثكلا تاياورلا نم كلذ ريغو
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 )١( :مقرب ال11 :؟ لاجرلا ةفرعم رايتخإ 8٠.

 ص) خخيشلل ةبيغلا باتك يف (؟)  )7١لثم .فقولاب لوقلا نم ةعامج عجر

 جارد نب ليمجو .بوقعي نب سنويو .ئسوم نب ةعافرو ؛جاّجحلا نب نمحرلادبع

 اوعجر مث .هيف اوّكش نيذلا هيبأ باحصأ نم ءالؤهو .مهريغو .ئسيع نب داّمحو .
 يلع نب نسحلاو .رصنيبأ نب دّمحم نب دمحأ لثم .ءرصع يف ناك نم كلذكو

 هدعب نم ةمامإو هتمامإب اولاقو ,ةّجحلا اومزتلاف .فقولاب لاق نّمم مهريغو .ءاّشولا

 . هدلو نم

 نع ,باطخلا بأ نب نيسحلا نب دمحم نع .كلام نب دّمحم نب رفعج ئورف

 اوناكو .نارهم لآ نم وهو ءرصنيبأ نب دّمحم نب دمحأ نع ءريمعيبأ نب دّمحم

 ,لئاسملا يف هتّئعتو ةهئاضرلا نسحلاابأ بتاكف .مهيأر ئلع ناكو ,فقولاب نولوقي
 ثالث نع هلأسأ هيلع تلخد ئتم ينَأ يسفن ىف ترمضأو ًاباتك هيلإ تبتك :لاقف
 دري نمفإ» هلوقو «يمعلا يدهت وأ ٌمصلا عمست تنأفأ» هلوق يهو .نآرقلا نم لئاسم
 هللا نكلو تببسحأ نم يدهت ال كّنِإ) هلوقو «مالسإلل هردص حرشي هيدهي نأ هلا
 . «ءاشبإ نم ىدهي

 يسفن يف اهترمضأ يتلا تايآلا هرخآ يف بتكو .يباتك نع ينباجأف :دمحأ لاق

 .هترمضأ تنكام تيسنأ باوجلا لصو اًملف .هيلإ ىلاتكوف اقركذأ لواوع هلأسأ نأ

 . هترمضأ ام هّنَأ تركذ مث ؟يباوج نم اذه ءيش يأ :تلقف

 :لاق هنأ هببس ناكو ءعجرف فقولاب لوقي ناكو .ءاّشولا يلع نب نسحلا كلذكو

 بلطي ةيئاضرلا نسحلاوبأ ّيلإ ثعب هتدرو اّملف .يل ةراجت يف ناسارخ ئلإ تجرخ
0 



 ١ ا ا 00

 ةدئاف

 ةدبابلا اوعدا نيذلا نومومزذملا

 :ةعامج هللا مهنعل ةيبابلا اوعّدا نيذلا نيمومذملا نم نأ يسوطلا خيشلا ىور

 ”سي سا صا |يعيرشلاب فورعملا ؛مهلَوأ

 ه1 يتلا ديفا طار" نور اهندلاق فالنتلا ادهنلع
 ,## يركسعلا دّمحم ىبأ باحصأ نم ناكو :يريمنلا ريصن نب دمحم :مهنمو

 2! ةياينلا ىعّداو .نامزلا بحاص هنأ نامثع نب دّمحم رفعج يبأ ماقم ئعّدا تام اّملف

 . ىلاعت هللا هحضفف

 درف ؛ءيش اهنم يعم ام تارا ناي نا ف يلا نير كاك ورع
 .هيلإ اهب تثعبف .لاق امك ناكف اهتبلطف ءاذكو اذك طفس ىف اهّنأو اهتمالع ركذو لوسرلا

 يتلا لئاسملا كلت باوج ىلإ جرخ هباب تدرو انف .اهنع هلأسأ لئاسم تبتك ٌمث

 ئلع عطقلا ىلإ فقولاب لوقلا نع عجرف اهترهظأ نأ ريغ نم اهنع هلأسأ نأ تدرأ
 . «هنم» هتمامإ

 ئلعو هللا ىلع ٍبّذكو .هيمف هللا لعجي ملو .ماقملا اذه ئعّدا نم لّوأ وهو )١(

 لوقلا هنم رهظ مث :نوراه لاق .هنم ةءاربلاو هنعلب ةيعمامإلا عيقوت جرخو .هتّجح

 مهنأو ءامإلا ىلع مهبذك نوكي امّْنِإ نيعّدملا ءالؤه ٌّلكو :لاقو ,داحلإلاو رفكلاب

 لوق ئلإ مهسب رمألا ىّقرتي من .مهتالاوم ئلإ لوقلا اذهب ةفعضلا نوعّديف .ءالكو
 . «هنم» هللا نئاعل ًاعيمج مهيلع .هئارظنو يناغملشلا نم رهتشا امك .ةيجألحلا

 . ىربكعلتلا :يأ (؟)

 .7917 ص يسوطلا خيشلل ةبيغلا باتك ()

 . ةيبابلا :ةبيغلا ىف (1)



 0 اا 0 ماوقأ يف ةدراولا تاياورلا

 ّنأو .يبن لوسر هنأ يعّدي يريمنلا ريصن نب دّمحم ناك :هللادبع نب دعس لاق

 يف ولغيو .خسانتلاب لوقي ناكو .هلسرأ مالسلاامهيلع دّمحم نب يلع
 وبل باو لوقو لا ينبح نبأ

 نب دمحأ ناك :مامه نب دّمحم يلعوبأ لاق ءىخركلا لاله نب دمحأ :مهنمو

 نب دّمحم رفعج ىبأ ةلاكو ئلع ةعيشلا تمعتجاف هين دّمحم يبأ تاحضصا نم لاله

 . هيلع هتايح يف ةيْنيركسعلا نسحلا ٌصنب يرمعلا نامثع
 نب دمحم رفعج ىبأ رمأ لبقت الأ :هل ةعامجلا ةعيشلا تلاق 342 نسحلا ىضم اًملف

 ةقفشأ مل :مهل لاقف ؟ةعاطلا ضرتفملا مامإلا هيلع صن دقو هيلإ عجرتو نامثع

 نأ عطقأ نأ اًمأف ,ديعس نسب نامثع ينعي هابأ ركنأ سيلو ,ةلاكولاب هيلع ٌصني
 متنأ :لاقف ,كريغ هعمس دق :هل اولاقف .هيلع رسجأ الف نامزلا بحاص ليكو رفعجابأ

 دي ئلع عيقوتلا رهظ مث .هنم اوؤٌربتو هونعلف .رفعج يبأ ئلع فقوو ,متعمس امو
 . ")نعل نم ةلمج يف هنم ةءاربلاو هنعلب حور نب نيسحلا مساقلا يبأ

 نيبو هئيب ىرج أميف ةفورعم هتّصقو :لالب نب يلع نب دّمحم رهاطوبأ :مهنمو

 هدنع تناك يلا لاومألاب هكّسمستو ؛# يرمعلا نامثع نب دّمحم رفعج بأ

 هنم ةعامجلا تأربت ئّيح ,ليكولا هنأ هئاعّداو ءاهميلست نم هعانتماو .ةئا مامالل
 نضل ش

 . !"7فورعم وه ام هيف بحاصلا نم جرخو .هونعلو

 .44 ص يسوطلا خيشلل ةبيغلا باتك (؟)

 ٠٠. ص ىسوطلا خيشلل ةبيغلا باتك ('7)



00000 0001 1 

 . !١ صيصاقأ خيشلا هل ركذ دقو ,جلحلا روصتم نب نيسحلا :مهنمو

 . "!صيصاقأ هل خيشلا ركذو ,نعلو مذ دقو أ"! قازعلا يبأ نبا :مهنمو

 دّمحم ني دّمحم ديفملا نع يسوطلا خيشلا ىور 2 ]نونجملا فادوبأ :مهنمو

 نب رفعج مساقلاابأ تعمس :لاق .يبلهملا لالب نب ىلع نسحلا يبأ نع ,نامعنلا نبا

 دي ارجل مردف رعت اًنكف كذا هطاش آل د تتاكلا كلدوبأ امأ :لوق ةيولوق نيدقحيم

 دهشم يف رضح اذإ طق هانفرع امو .ًاضّوفم راص ّمث ءلسلسو ّنج مث ءٌرلغلا رهظأ
 هرتمو هنم اورق ةعامجلاو زمني "*!ةقيزم الا ةعيقلا هتف رع ةلوودي تخفت آلا (0)

 . هب سمنتيو هيلإ ءىمؤي

 كلذ ركنأف .هاعّدا ام اذه هل ئعّدا اّمل يدادغبلا ركبىبأ ئلإ انهّجو اّنك دقو

 ةفئاطلا نع لدعو هيلإ لام دادغب ىلإ لخد اًملف ,هنم كلذ انلبقف هيلع فلحو

 لك ّنأ اندنع ّنأل ؛هنم انأبتو هاّنعلف .هبهذم ئلع هنأ ئلع ٌكصن ملف ,هيلإ ئصوأو

 000 0 لاض سّدنتم رفاك وهف 8 يرمسلا دعب رمألا اذه ىعدا نم

 0 م سنن سطل ين ار سا ج0 تاتا ممل

 60١ 1١7. ص ىسوطلا خيشلل ةبيغلا باتك(١)

 .111- 1407 ص ىسوطلا خيشلل ةبيغلا باتك ()

 .بتاكلا رفظم نب دّمحم وه (؛)

 . ةدم :ةبيغلا ىف (0)

 .7١5؟ ص ىسوطلا خيشلل ةبيغلا باتك (1)

 ةوتسحو وها ةءورملاو ملعلا ةّلق يف يدادغبلا ركب يبأ رمأو :ةيخيشلا لاق (9/)
 ىسوطلا خيشلل ةبيغلا باتك «هنم» كلذب انباتك لغشن ال ,ئصحت نأ نم رثكأ فلديبأ
 .١١2؟ ص



 00001 ] ] ]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز]1]1]1ذ]11] 10 ةمكحلا رداون نم نونثتسملا

 ةمكحلا رداون نم ئنثتسملا ءافعضلا

 مهنع يوري نم مهو ,ةمكحلا رداون نم ينئتسا ءافعضلا نم رخأ ةعامجو

 يّمقلا يرعشألا كلام نب دعس نب هللادبع نب نارمع نب ىيحي نب دمحأ نب دّمحم
 لاشسملا نقرر ناك هنأ الإ ,ثيدحلا يف ةقث هّنِإ :هيف انباحصأ لاق ةرفعوبا

 - هص» ءيش يف نعط هسفن يف هيلع امو ءذخأ نّمع ىلابي الو ؛ليسارملا دمتعيو

 . !؟!(هص- تس ةياورلا ريثك ,ردقلا ناجل! نع

 ام ئيحي نب دمحأ نب دّمحم ةياور نم ىنثتسي ديلولا نب نسحلا نب دّمحم ناكو

 نع وأ ,انباحصأ ضعب نع وأ .لجر نع وأ .ينادمهلا ىسوم نب دّمحم نع هأور

 يبأ نمع وأ .يناروماجلا يزارلا هللادبع يبأ نع وأ ,يذاعملا ىيحي نب دّمحم

 يلع ىبأ نع وأ .هّبنم نب بهو نع وأ .تخسلا نب فسوي نع وأ يرايسلا هللادبع

 .ةنيمسوبأ يفريصلا يلع نب دمحم نع وأ ,يطساولا ىيحي يبأ نع وأ ءيروباسيتلا

 .هورأ ملو باتكو أ ,ثيدح يف لوقي وأ

 را ظني اكن بديع ب سيخ زا ةقعس ىهرأ يمال نانا ني سعرا
 وأ .يماشلا دّمحم نب هللادبع وأ ,ينادمهلا يلع نب دّمحم وأ ,لاله نب دمحأ نع

 ريسشب نب دمحأ نع وأ .ديعس نب نيسحلا نب دمحأ وأ .يزارلا دمحأ نب هللادبع

 هللادبع نب دّمحم نع وأ ءفورعم نب ةيوّمم نع وأ .نوراه نب دّمحم نع وأ .يقرلا

 وأ ,كلام نب دّمحم نب رفعج وأ ,يؤلؤللا نيسحلا نب نسحلا هب درفني وأ ءنارهم نب

 بي سس 0س

 )١( :مقرب 118 ص لاوقألا ةصالخ ,378 :مقرب "8 ص ىشاجنلا لاجر 815.

 ص ىسوطلا خيشلا تسرهف (؟)  1١84:مقرب 187 ص لاوقألا ةصالخ ,177 :مقرب

. 



 0 001 ا

 . يقشمدلا دمحم نب هللادبع وأ ؛ثراحلا ني فسوي

 هبل لا ني وسسلا يوقع رسولا انكيق تاضأ نكو :سون نب ساّيعلاوبأ لاق

 نسب ىسيع نب دّمحم يف الإ كلذ ئلع #.هيواب نبا رفعجوبأ هعبتو هلك كلذ يف
 . "1 «ضج.» ةقثلاو ةلادعلا رهاظ ئلع ناك هّنأل ؛هيف هبار ام يردأ الف 0

 ل وود وة تو نيدو همس دن فور

 ,طيلخت نم هيف ناك ام الإ :دّمحم لاقو .هببأ نع .نيسحلا نب ىلع نب دّمحمو

 وأ :دازو ,مّدقت نم رخآ ئلإ .ينادمهلا ىسوم نب دّمحم هقيرط يف نوكي يذلا وهو
 لوقي وأ :لاقو .يفوكلا دّمحم نب رفعج وأ ,ىدع نب مثيهلا نع وأ .يور لوقي

 ديبع نب ىسيع نب دّمحم يف لاقو .ثيدح يف لقي ملو هورأ ملو باتك يف تدجو
 ور حاجا

 ةدئاف

 ةعبرألا باوبألا
 نابعش نم نولخ نامثل ةعمجلا موي مالسلاامهيلع نسحلا نب دّمحم يدهملا دلو

 ,لقيص :اهل لاقيو ءسجرن :اهل لاقيو «ةناحير هّمأو ,نيتئامو نيسمخو ّتس ةنس
 . نسوس :اهل لاقيو

 . هين يركسعلا هبصن نم لّوأ وهو ,ورمعوبأ يرمعلا ديعس نب نامثع :هليكوو

 مامإلا ًاضيأ ٌصنو .نامثع نب دّمحم رفعج يبأ هنبا ىلع يور معوبأ ٌصن مث

 .978 :مقرب "68 ص ىشاجنلا لاجر )١(

 0 :مقرب 18 ص يسوطلا خيشلا لاجر (1

 .7117 :مقرب 4٠١ ص يسوطلا خيشلا تسرهف (؟)



 ااا 0 1 1 00010 نودومحملا ءارفسلا

 . هيلع 18.يركسعلا
 نم هدنع رضح .هلاح تّدتشاو ةافولا نامثع نب دّمحم رفعجابأ ترضح اًملف

 هللادبع وبأو ,بتاكلا دّمحم نب هللادبع وبأو ,مامه نب يلعوبأ :مهنم ؛ةعيشلا هوجو

 مهريغو «ءانجولا نب هللادبع وبأو «يتخبونلا يلع نب ليعامسإ لهسوبأو ,يناطقابلا
 اذه :مهل لاقف ؟كناكم نوكي نمف رمأ ثدح نإ :هل اولاقق «رباكألاو هوجولا نم

 بحاص نيبو ينيب ريفسلاو ؛يماقم مئاقلا يتخبونلا رحب يبأ نبا حور نب مساقلاوبأ

 يف هيلع اولّوعو .هيلإ مكرومأ يف اوعجراف ,نيمألاو ةقثلاو ليكولاو ,ةيلرمألا

 «تدلب دقو تررما :كلذبف كت اهم

 اًملف .يرمسلا دّمحم نب ىلع نسحلايبأ ئلإ حور نب مساقلاوبأ ئصوأ مث

 نيرشعو عست ةنس 8# تامو .هغلاب وه رمأ هلل :لاقف .يصوي نأ لئس ةافولا هترضح

 . اهنامزأ يف نحن يتلا ئربكلا ةبيغلا تعقوف ١ )«هص» ةئامئالثو
 9. وك

 ةدئاق

 نودومحملا ءارفسلا

 درت تاقث ماوقأ نيدومحملا ءارفسلا نامز يف ناك دقو :ةف يسوطلا خيشلا لاق

 . لصألا نم ةرافسلل نيبوصنملا لبق نم تاعيقوتلا مهيلع

 يدسألا تامو :صصق دعب لاق ,هيىدسألا رفعج نب دّمحم نيسحلاو بأ :مهنم

 ةرشع يتنثا ةئس رخآلا عيبر رهش يف هيلع نعطي ملو رّيغتي مل ةلادعلا رهاظ ئلع

 .:ةثانفالتو

 ديحأ وزو :مهحدم ىف عيقوتلا جرخ دقو ,ةعامجو قاحسإ نب دمحأ :مهنمو

 )١( ص لاوقألا ةصالخ 1715-47١.



 ةثاوقلا فئارق هنا طلسوم ا قو وعن ووسط حتما هان سو ونستون 05

 .يزارلا دّمحم يبأ نع ,/'! ئسيع نب دمحم نع .دمحأ نب دّمحم نع .سيردإ نبأ

 لاقف ءلجرلا لبق نم لوسر انيلع دروف .ركسعلاب هللا دبع يبأ نب دمحأو تنك :لاق

 نب مهاربإو:ىرعشألا قانا نيادمجلأو (!١ عوني بويأو ,ةقث ليلعلا بئاغلا :انل)

 : 7! «ضَو دكاقن غنسنلا ني هززتحا نب دمج اونا كيلا دعم

 ناتبيغلا تلصح دق :(2 !ةعيشلا عيبر يف سووأط نبا ققحملا دنسلا ديسلا لاق

 . كي هدادجأو هئابآ نع رابخألا هتنّمضت ام بسح ئلع ةييرمألا بحاصل

 ال ,نيفورعم هباوبأو ,نيدوجوم هؤارفس اهيف تناك يتلا يهف ءىرغصلا ةبيغلا ام

 . مهيف مالسلا امهيلع يلع نب نسحلا ةمامإب نولئاقلا ةيمامإلا فلتخت

 ورمعوبأو ءلالب نب ىلع نب دّمحمو ,يرفعجلا مساقلا نب دوأد مشاهوبأ :مهنمف

 .يزاوهألا رمعو ,ةينامثع نب دّمحم رفعجوبأ هنباو ,ناّمسلا ديعس نب نامثع

 «ميهاربإ نب دّمحمو ,رايزهم نب ميهاربإو ,ينانجولا دّمحموبأو ؛قاحسإ نب دمحأو

 .ةنس حسو اهيرا ةيشلا هه د ناك. ةيرخا ةعافشو

 لبق نم 8 هّدجو هيبأل ًاباب امهّرس هللا سّدق ديعس نب نامثعو ورمعوبأ ناكو

 هليبسل ئضم اَملو .هدي ئلع تازجعملا ترهظو ,هلبق نم ةباينلا ىلوت مث ءامهل ةقثو

 نب دمحأ نع .سيردإ نب دمحأ ئور :ةبيغلا باتك يفو .ةصالخلا ىف اذك )١(

 . خلا ئسيع نب دّمحم

 . ةصالخلاو ةبيغلا باتك يف ةدوجوم ريغو لصألا شماه نم نيتلالهلا نيب ام (؟)

 . 11714 ص لاوقألا ةصالخ ,417- 816 ص يسوطلا خيشلل ةبيغلا باتك (17)

 مهولاو هابتسثالا عقو دقو .يسربطلا خيشلل ئرولا مالعإ باتك هنيعب وهو (؛)

 . سوواط نبا ديسلل ةعيشلا عيبر باتك هنأ اومّهوتف مالعألا نم ةعامجل



 يدامج رخآ يف لإ هيبأ جاهنم ئلع ئضمو .هيلع هّصنب هماقم رفعجوبأ هئبا ماق

 نم حور نب نيسحلا مساقلاوبأ هماقم ماقأو ,ةئامثالثو نيسمخو عبرأ ةنس ةرخآلا

 يف 4 تامو .هسفن ماقم هماقأو .هيلع نامثع نب دّمحم رفعج يبأ ّصنب تخبون ينب
 دّمحم نب ىلع نسحلاوبأ هماقم ماقو ,ةئامثالثو نيرشعو تس ةئس نايعش

 ,نيرشعو نامث ةئس نابعش نم فصنلا يف ىفوتو .هيلع مساقلا يبأ صنب يرمسلا

 . (1) لولطلا ةبيغلا تلصح هن
 دّمحم نب دّمحم انئّدح ؛هحور هللا سّدق رفعجوبأ خيشلا لاق :ًاضيأ هيف لاقو

 ركذ هنأ ,يفوكلا هللادبع يبأ نب دّمحم هيبأ نع ,يدسألا يلع يبأ نع .يعازخلا

 الذكر ندعو نامإلا بغلق كار هس ولطف تسدد وتلا سود
 نمو ءيمصاعلا :ةفوكلا نمو ,راطعلاو :يلالبلاو ,زجاحو .هنباو ءيرمعلا :دادغبب
 . رايزهم نب ميهاربإ نب دمحم :زاوهألا لهأ

 لهأ نمو .حلاص نب دّمحم :نادمه لهأ نمو .قاحسإ نب دمحأ :مق لهأ نمو

 .ءالعلا نب مساقلا :ناجيبرذآ لهأ نمو .هسفن ينعي يدسألاو ,أ" 7 يماشلا :يرلا

 ضرغلا مدعل مهانكرت .ريثك عمج ءالكولا ريغ نمو .ناذاش نب دّمحم :روباسين نمو

 . ؟ءاقملا اذه ىف هب

 .ةعبرألا باوبألا ريغ ءالكو ناك يدل َّنَأب حيرصت نيلوقلا نيذه يف ةلمجلابو

 نورمؤي الف ؛مهيلإ نوعجري اوناك مهريغ ّنأل اّمِإ :ةعبرألا ءالؤه صيصخت ناكو

 )١( ص ئرولا مالعإ 17غ8١7-1.

 )"( ص ئرولا مالعإ 550 .



 ك0 ا 114

 .تايئزج ىف مهريغو ًامومع ءالكو اوناك مهنا وأ .مهتطاسوب لإ نورمأي الو

 . ربدتيلف

 ةدئاف

 8 بحاصلا ريغ ةيضاملا ةّمْألا ءالكو ركذ ىف

 مهنأش يف مهنع ردص ام نايبو
 ,ةييفلا لاح ًاريفس ناك نم ركذ لبقو :ةبيغلا باتك يف هي يسوطلا خيشلا لاق

 نم هجو ئلع رمألا هل يلوتيو ,مامإ ّلكب ٌصتخي ناك نم رابخأ نم ًافرط ركذن

 ءيّيس ًامومذم ناك نمو ,ةقيرطلا نسح مهنم ًاحودمم ناك نم ركذنو .زاجيإلا
 . كلذ يف لاحلا فرعيل ,بهذملا

 .هللا قلخ رارش انماّوقو انماّدخ :اولاق 862 مهْنَأ رابخألا ضعب يف يور دقو

 . هركذنس ام ئلع ناخو لّدبو رّيغ نم مهيف َّنأل اولاق امْنِإو .همومع ئلع سيل اذهو

 حلاص نب دّمحم نع .هبيأ نع ؛يريمحلا رفعج نب هللادبع نب دمحم ىور دقو

 ينوعرقيو ينوذؤي ينيب لهأ ّنِإ :ة#نامزلا بحاص ئلإ تبتك :لاق .ينادمهلا
 هلل قل 3 انماكقو انماّدخ :اولاق مِهْنَأ 22:كئابآ نع ىور يذلا ثيدحلاب

 انكراب يتلا ىرقلا نيبو مهنيب انلعجو» ئلاعت هللا لاق ام نوؤرقت ام مكحيو :بتكف

 . ةرهاظلا ىرقلا متنأو ءاهيف هللا كراب يتلا ىرقلا هللاو نحنف 8 !«ةرهاظ ىرق اهيف

 : نيدومحملا نمف

 نيعأ نب نارمح
 نع .يرفوزبلا نايفس نب دّمحم رفعج يبأ نع .هللاديبع نب نيسحلا انربخأ

 )١( :أابس ةروس 18



 اا ةاورلا ضعب نأش ىف درو ام

 ,لاّضف نب يلع نب نسحلا نع ءئسيع نب دّمحم نب دمحأ نع :سيردإ نب دمحأ
 ,نيعأ نب نارمح انركذو :ة#رفعجوبأ لاق :لاق :ةرارز نع ؛ريكب نب هللادبع نع
 . ًادبأ هللاو َدتري ال لجأ :لاق مث ,ةئينه قرطأ مث ءأدبأ هللاو ٌدتري ال :لاقف

 : مهنمو

 رمع نب لضفملا
 نع .ئسيع نب دّمحم نب دمحأ نع ؛«سيردإ نب دمحأ نع .دانسإلا اذهب

 دسأ نع ,يرقنملا دمحأ نب نيسحلا نع ,ريمع ىبأ نب دّمحم نع ؛ديعس نب نيسحلا
 نأ ديرأ انأو #4 هللادبع يبأ ئلع تلخد :لاق ,رمحأ نب ماشه نع ,ءالعلا يبأ نبا

 ليسي قرعلاو ءّرحلا ديدش موي ىف هل ةعيض ىف وهو .رمع نب لّضفملا نع هلأسأ

 رمع نب لّضفملا لجرلا وه الإ هلإ ال يذلا هللاو معن :لاقف ,ينأدتباف ؛هردص ئلع

 تيصحأ ئّتح ,يفعجلا رمع نب لّضفملا لجرلا وه هلإ ال يذلا هلو معن ,يفعجلا

 .دلاو دعب دلاو وه امْنِإ :لاقو ؛ اهرّركي ؛ ةّرم نينالثو ًاعضب

 .ًالاومأ ةنيدملا ىلإ 42: ميهاربإ يبأ ئلإ تلمح :لاق ءرمحأ نب ماشه نع يورو

 . لّظفملا باب ئلع اهتططحف .يفعج ىلإ اهتددرف ,رمع نب لّضفملا ىلإ اهذر :لاقف

 ئرأ نكأ ملف .ةهلنسحلا بأ ةمدخ يف تنك :لاق ءركب نب ىسوم نع يورو
 هلبقي الف ءيشلاب ءيجي لجرلا تيأر امبرلو .لّضفملا ةصان نم الإ هيلإ لصي ًائيش
 . لّضفملا ىلإ هلصوأ :لوقيو ءهنم

 : مهنمو

 سينخ نب ىلعملا
 كم اكو طم يلع نب دواد هلتق امّنِإو .2#9.هللادبع يبأ ماّوق نم ناكو

 . روهشم هرمأو ,هجاهنم ئلع ئضمو ءهدنع



 00 ا 0

 ىلع كلذ مظعو .هبلصو ىّلعملا يلع نب دواد لتق :لاق .ريصي يبأ نع يورف

 يلام يف يمّيقو يالوم تلنق ام ئلع دواد اي :هل لاقو ,هيلع ٌدتشاو .ة/ هللادبع ىبأ

 .: لي وط كيدحت ىف هنن ندع هسو لل دنإ او ؟ كلانع ززاعو

 . ةّجلا لخد دقل هللاو امأ :لاق هن "0

 : مهلمو

 يمخللا سوباقلا نب رصن
 ناكو «ليكو هنأ ملعي ملو .ةنس نيرشع 322 هللادبع يبأل ًاليكو ناك هن يورف

 الضان اخ

 رصع ىف تامو يمل هللا ديع قبال ًاليكو جاّجحلا نب نمحرلادبع ناكو

 . هتيالو ىلع ة/ءاضرلا
 : مهنمو

 ىلجبلا بدنج نب هتلادبع
 عيفر ًادباع ناكو ,مالسلا امهيلع اضرلا نسحلا يبأو .ميهاربإ يبأل ًاليكو ناكو

 . رابخألا يف يور ام ىلع ءامهيدل ةلزنملا

 را يف ةن يناثلا رفعج يبأ ىلع تلخد :لاق ءيّمقلا تلاطوبا هاور امة وهتمو

 نب ايركزو «نانس نب دّمحمو ءئيحي نب ناوفص هللا ىزج :لوقي هتعمسف .هرمع

 . يل اوفو دقف ريغ يلع ,دعس نب دعسو ,مدآ

 ئرج ام تركذ :#4رفعج يبأ نع هيف جرخو .مهألوت نّمم مدآ نب ايركز ناكو
 ايح ثعبي مويو تومي مويو دلو موي هللا همحر ,ئّقوتملا لجرلا يف هللا ءاضق نم

 بجي امب ًامئاق ,قحلل ًأبستحم ًارباص .هب ًالئاق .ّقحلاب ًافراع هتايح ماّيَأ شاع دقف
 .هتين رجأ هللا هازجف .لّدبم الو ثكان ريغ هللا همحر ئضمو .هيلع هلوسرلو هلل



 11 بع ا قو درسا جوك اما ةهكج جو حاج ناو هك عدس ا ةاورلا ضعب نأش ىف درو ام

 . هيعس ءاّرج هاطعأو

 تعمس :لاق .دواد نب نيسحلا نب ىلع نع يور هّنإف ,نانس نب دّمحم اًمأو

 ,هنع ىئاضرب هنع هللا ىضر :لوقيو ءريخب نانس نب دّمحم ركذي هن يناثلا رفعجابأ

 ١ ْ . ّطق يبأ فلاخ الو ينفلاخ امف

 : مهنمو

 يرعشألا ىّمقلا يدتهملا نب زيزعلادبع
 تدوانهر تلا ةومسرلا تفرع دقو: هديعلاو كالو :ةلغ طعم نأ نيعايت يركن

 . مكاّيإو انمحرو ؛بونذلا مهلو كل هللا رفغ .اهنم كيلإ
 . كنع يئاضرب كنع يضرو .كاّيإو انمحرو كل هللا رفغ :هيف جرخو

 : مهنمو

 يزاوهألا رايزهم نب ىلع
 نع .يزارلا يلع نب دمحأ نع ,يربكعلتلا نع ةعامج ين ربخأ ادومحم ناكو

 نع .يفاكسإلا رادنبام نب دمحأ نع ءيخلبلا نسحلا يبأ نع يلع نب نيسحلا

 نب يلع ئلع ةلاسرلا هذه تأرق :لاق نوم نب ملا ,00يرادنلا ءالعلا

 : الظن يناثلا رفعج يببأ نع .رايزهم

 نم كعنمو .هتّنج كنكسأو .كازج هللا نسحأ يلع اي .ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 يف كترّيخو كتولب دق ىلع اي ءانعم هللا كرشحو .ةرخآلاو ايندلا ىف يزخلا

 رآ مل ىلإ كلف لق :كيلط بعيب اني مايقاو «رتقوتلاو ةماغلاو اةعاطلاو ةخينفتلا
 يلع يفخ امف ءًالزن سودرفلا تانج هللا كازجف ًاقداص نوكأ نأ توجرل كلئم



 كلاما 1

 قئالخلا عمج اذإ هللا لأسأف ,راهنلاو ليللا يف دربلاو ّبحلا يف كتمدخ الو كماقم

 . ءاعدلا عيمس هّنِإ ءاهب طبتغت ةمحرب كوبحي نأ ةمايقلل

 : مهلمو

 ْ جاّرد نب حون نب بويأ
 نسحلا يبا دنع تنك :لاق ءايحطف ناكو ينئادملا ديعس نب ورمع ركذ

 ,فرصنا مث ,ءيشب هرمأف ,هماّدق فقوو حون نب ٍبوُيَأ لخد ذإ هين يركسعلا

 لهأ نم لجر ئلإ رظنت نأ تببحأ نإ ورمع اي :لاقو ,6#4 نسحلاوبأ ّيلِإ تفنلاو
 . اذه ىلإ رظناف .ةّنجلا

 : مهنمو

 ىنامهلا رفعج نب ىلع
 . مالسلا امهيلع دّمحم يبأو نسحلا ىبأ ءالكو نم ًايضرم ًالضاف ناكو

 رفعجوبأ ينثّدح :لاق .يدايألا دلخم نب ىلع نع .يزارلا ىلع نب دمحأ ئور

 تاقفنلا قفني وهو رفعج نب ىلع ئلإ رظنف .لالب نب رهاطوبأ يح :لاق .يرمعلا
 هل انرمأ انك دق :هتعقر يف عقوف .لن دمحم يبأ ئلإ كلذب بتك فرصنا اًملف ,ةميظعلا

 نم لوخدلاو سانلل ام ءانيلع ًءاقبإ اهلوبق ئباف ءاهلثمب هل انرمأ مث ,رانيد فلآ ةئامب
 . هيف مهلخدن مل اميف انرمأ

 . رانيد فلأ نينالثب هل رمأف ,ةكنيركسعلا نسحلا بأ ئلع لخدو :لاق

 : مهنمو

 دشار نب ىلعوبأ

 دّمحم نع ؛راّفصلا نع .ديلولا نب نسحلا نب دّمحم نع .ديج يبأ نبا ينربخأ
 نئادملاو دادغبب يلاوملا ىلإ ة2ءيركسعلا نسحلاوبأ بتك :لاق ,ئسيع نبأ



 1 ا ةاورلا ضعب نأش ىف درو ام

 هبردبع نب نيسحلا نب ىلع ماقم دشار نب ىلعابأ تمقأ دق :اهيلي امو داوسلاو

 ىلإ جورخلا هنايصع يفو .يتعاط هتعاط يف تبجوأ دقو .ينالكو نم هلبق نمو

 نع هلأسأ هيلإ تبتك :لاق :جرفلا نب دّمحم ئلإ هعفر ءبوقعي نب دّمحم ئورو

 :ٌىلإ بتكف .دنب نبا نعو ,مصاع نب رفعج نب ىسيع نعو ءدشار نب يلع يبأ
 .يمصاعلاو دنب نبال اعدو .ًاديهش تامو .ًاديعس شاع هنإف دار نبا تركذ

 ةئامثالث رسجلا ىلع طايسلاب برض مصاع نباو ؛لتقو دومعلاب برض دنب نباو
 . ةلجدلا يف هب يمرو .طوس

 نوروكذم نوفورعم مهنأل مهئاصقتسا ركذ انكرتو ,نودومحملا ةعامجلا ءالؤهف
 0( بتكلا يف

 .هيبأ نع ,مشاه نب ميهاربإ نب يلع ئورف ,ةعامجف .مهنم ( !نومومذملا اًمأو
 .ينادمهلا لهس نب دّمحم نب حلاص هيلع لخد ذإ هين يناثلا رفعج يبأ دنع تنك :لاق

 ينإف ءلح يف مهرد فلأ ةرشع نم ينلعجا كادف تلعج :هل لاقف ,هل ىّلوتي ناكو

 . لح يف تنأ :#4رفعجوبأ هل لاقف ,اهتقفتأ

 دّمحم لآ لام ئلع بئي مهدحأ :ة:رفعجوبأ لاق ؛هدنع نم حلاص جرخ اًملف

 ل ازا لقب لف يقاطع هل رتب نق قلع اذ :عولنمب ماكر وك ادد فتق
 . اثيثح ًالاؤس كلذ نع ةمايقلا موي هللا نلَأسيل هللاو ؛لعفأ ال هل لوقأ

 : مهلمو

 سس هرم هس سل مس

 .710-101 ص ىسوطلا خيشلل ةبيغلا باتك(١)

 . يسوطلا خيشلل ةبيغلا باتك نم ًاضيأ لقت (؟)



 دئاوفلا تثار موون اك يبعما اع اسود رجس هاج 1: 1 هن اسوا (١

 يدنقلا ناورم نب دايزو ينئاطبلا ةزمح يبأ نب يلع
 يساورلا ىسيع نب نامثعو

 اّملف ,ةليزج لاومأ مهدنع ناكو .4 ئسوم نسحلا يبأل ءالكو اوناك مهلك

 ؛ةءاضرلا ةمامإ اوعفدو .لاومألا يف ًاعمط اوفقو ةكيئسوم نسحلاوبأ ئضم

 .هودحجو

 : مهنمو

 ىنيوزقلا هيوهام نب متاح نب سراف
 ىلإ ةكب يركسعلا نسحلاوبأ بتك :لاق .يريمحلا رفعج نب هللادبع هاور ام ئلع

 ام بسح ىدنع لطابلا ّنأ هب هللا نيدت اميف دقتعإ :هطخب ينيوزقلا ورمع نب ىلع

 لإ كعسي سي هّنِإ هلل ةنعل هيلع سراف وهو .هنع تأبنتسا نميف كل ترهظأ
 ام .هيلإ ليبسلا دجت ام رثكأب كلذ يف ةغلابملاو .هتاداعمو هدصقو .هنعل ىف داهتجالا

 :مهمورش ماشا نادرا رثا كك

 .هرمأ لاطيإو .هنع انباحصأ ّدصو .هبابسأ عطقو ,هكتهو هنعل يف دشو ذجف

 رمألا اذه نع هللا يدي نيب مكلئاس يّنِإو .ىّنع مهل هكحاو ءيّئم كلذ مهغلبأو

 رهن نم لانلا عيل ءاتالالا هليل ىطخي كيكو هقحاخلاو فال قيقا فكوملا
 . ريتك ةدمح اوي ذقا ىلغ لك رت[ ناو: نيعئامو نيس ةس لوألا ميز

 : مهنمو

 يئاتربعلا لاله نب دمحأ

 :هانرصتخا ليوط عيقوت ىف يرمعلا ىلإ جرخ :لاق ءبوقعي نب دمحم نع يور
 لهأو ىقاحسالا ملعاف ,هنم اربي ال نّممو هللا همحر ال لاله نبا نم أربن نحنو

 5 كلأسيو كلأس ناك نم عيمجو رجافلا اذه لاح نم كانملعأ نّمم هدلب



 000001 1 ]1 1 11 ةّلجألا ضعب نأش ىف ةدراولا تاعيقوتلا

 ّنأل ؛مهركذب لّوطن ال امم مهريغو .لالب نب ىلع نب دّمحم رهاطوبأ :مهنمو
 0 )بتكلا ىف دوجوم روهشم كلذ

 ةدئاف ١

 قح ىف تاعيقوتلا نم انيلإ لصو ام ضعب ركذ يف
 " تاقثلا نيثّرحملا نم خياشملا ضعب

 نب نيسحلا نب ىلع ىلإ 92. يركسعلا نسحلا يبأ مامإلا نم درو عيقوتل ةخسن
 : ىهو ,ىّمَقلا هيوبأب

 قا ريم ةلتع ةالصلاو::قينلاعلا ترث ديحلا ةويسرلا نئحرلا هللا 55

 ٠ نيعمتجا هلا ولكوو

 كققو .ىمقلا نيسحلا نب يلع نسحلا بأ يدمتعمو يخيش أي كيصوأ :دعب ام

 ,ةالصلا ماقإو .هللا ىوقتب ,هتمحرب نيحلاص ًادالوأ كبلص نم لعجو .هتاضرمل هللا

 مظكو .بنذلا ةرفغمب كيصوأو ,ةاكزلا يعنام نم ةالصلا لبقي ال هّنإف «ةاكزلا ءاتبإو
 هرسيلاو رسعلا يف مهجئاوح يف يعسلاو .ناوخإلا ةاساومو ءمحرلا ةلصو .ظيغلا

 قلخلاو .نآرقلا دهاعتو .رومألا يف تّبثتلاو ,نيدلا ىف هّقفتلاو ؛لهجلا دنع ملحلاو

 نم ريثك يف ريخ ال» :هللا لاق .ركنملا نع يهنلاو .فورعملاب رمألاو .نسحلا
 شحاوفلا بانتجاو «سانلا نيب حالصإ وأ فورعم وأ ةقدصب رمأ نم الإ مهاوجن

 ِء | اهلك
 ةالصب كيلع يلع اي :لاقف ,ةءايلع ئصوأ لي يبنلا ّنإف ؛ليللا ةالصب كيلعو

 عيمج راو ,يتيصوب لمعاف ءاّنم سيلف ليللا ةالصب ٌفختسا نمو ءأئالث ليللا
 سس مل ا سس يصل ا اس صل ل ا ممول ا ل مل

 )١( ص ىسوطلا خيشلل ةبيغلا باتك ”703 .,



 دئاوقلا ةنازلل لت و سوو عنا سنو اك و ام ا ون ع 1

 لازت الو ءجرفلا راظتناو .ربصلاب كيلعو .هيلع اولمعي ّمح هب كترمأ امب ىتعيش
 امكألدعو ًأطسق ضرألا ألمي نأ كي يبنلا هب رّشب يذلا يدلو رهظي ّتح نزح يف

 : اهلظو اروع تلم

 ءاشي نم اهثروي هلل ضرألا ّنإف ءربصلاب يتعيش عيمج رماو يخيش اي ربصاف
 كربون ةبحرو كانو مالنا وب وركتملا ةقاقلاو هنا بع وم

 نم تيقب ماّيَأ يف اهاعرو هللا اهسرح- ةسّدقملا ةيحانلا نم درو باتك ةخسن
 يئراحلا نامعنلا نب دّمحم نب دّمحم ديفملا خيشلا ىلع ةئامعبرأو رشع ةئس رفص

 ام ةخسن يه زاجحلاب ةلصّتم ةيحان نم هلمحي هنأ هلصوم ركذ .هحور هللا سّدق

 : ناونعلا بانم بوني

 نب دّمحم نب دّمحم هللادبع يبأ ديفملا خيشلا .ديشرلا يلولاو .ديدسلا خألل

 يف ام ةخسن يهو .دابعلا ىلع ذوخأملا دهعلا عدوتسم نم .هزازعإ هللا مادأ نامعنلا

 : باتكلا

 ,نيدلا يف صلخملا يلولا اهّيأ كيلع مالس :دعب اّمأ .نيحرلا نمحرلا هللا مسب

 ىلع ةالصلا هلأسنو .وهّالإ هلإ ل يذلا هللا كيلإ دمحن انف ,نيقيلاب انيف صوصخملا

 ةرصنل كقيفوت هللا مادأ_ كملعنو ,نيرهاطلا هلآو دّمحم انيبنو انالومو انديس

 كفيرشت يف انل نذأ دق ِهّنِإ - قدصلاب ادع كقطن ئلع كتيوثم لزجأو .ّقحلا
 هلح اطر نراهن ف1 قاع قلع اخلارم هيلز انخي 2 ايءاهيف قواك ةعاعملاب
 هئيد نع نيقراملا هئادعأ ئلع هنوعل هللا كدّيَأ .هتسارحو مهل هتياعرب ّمهملا مهافكو

 هده هقهعلل

 .ريسي فالتخا عم 1171-7177 :7 لئاسولا كردتسم ةمتاخ )١(



 00 ةلجألا ضعب نأش يف ةدراولا تاعيقوتلا

 .هللا ءاش نإ همسرن امم هيلإ نكست نم ئلإ هتيدأت يف '' أدمتعاو ,هركذن ام ئلع
 هللا هانارأ ام بسح «نيلماكلا نكاسم نع ىئانلا انناكمب نيواث انك نإو نحن

 ,نيقسافلل ايندلا ةلود تماد ام .كلذ يف نينمؤملا انتعيشلو ,حالصلا نم انل ئلاعت

 لالذإلاب انتفرعمو ؛مكرابخأ نم ءيش اّنع بزعي الو ,مكئابنأب ًاملع طيحن انف
 اوذبنو ءًاعساش هنع حلاصلا فلسلا ناك ام ئلإ مكنم ريثك حنج ذم مكباصأ يذلا

 . نوملعي ال مهئأك مهروهظ ءارو مهنم ذوخأملا دهعلا

 .ءاوأللا مكب لزنل كلذ الولو ,مكركذل نيسان الو .مكتاعارمل نيلمهم ريغ اّنِإو

 دق ةنتف نم مكشايتنا ئلع انورهاظو .هلالج لج هللا اوقّتاف ,ءادعألا مكملطصاو

 ةرامإ ىهو ,هلمأ كردأ نم اهنم ئمحيو .هلجأ مح نم اهيف كلهي ,مكيلع تفانأ

 . نورفاكلا هرك ولو هرون ّمتم هللاو ءانيهنو انرمأب مكتئابمو ءانتكرح فوزال

 اهيف تلّرهتو ,ةيومأ بصع اهشّشحت ةيلهاجلا ران بش نم ةيقتلاب اومصتعاف

 يف كلسيسو .ةيفخلا نطاوملاب اهيف مكنم مري مل نم ةاجنب ميعز انأ .ةيدهم ةقرف
 امب اوربتعاف .هذه مكتنس نم ئلوألا يدامج ّلح اذإ .ةيضرملا لبسلا اهنم نعطلا

 . هيلي يذلا يف نوكي امل مكتدقر نم اوظقيتساو هيف ثدحي

 ضرأ يف ثدحيو «ةيوسلاب اهلثم ضرألا نمو .هيلج > ءامسلا نم مكل رهظتس

 مالسالا نم فئاوط قارعلا ضرأ ئلع دعب نم بلغيو قلقيو نزحي ام قرشملا
 راوببي دعب نم ةّمغلا جرفنت مث :قازرألا لهأ ئلع مهلاعفأ ءوسب قيضت .قارم

 نم جيحلا يديرمل قفّتيو رايخألا نوقّتملا هكالهب ٌرسي م .رارشألا نم توغاط
 ىلع مهّجح ريسيت يف انلو ؛قافّتاو مهنم هيلع ريفوت ئلع هنم هنولمأي ام قافآلا



 دن اوقلا هلال يمل ا 1

 . قاسّناو ماظن ئلع رهظي نأش قافولاو مهنم رايتخالا

 انتهارك نم هيندي ام بنتجيلو ءانتّبحم نم هب برقي امب مكنم لك لمعيلف
 ىلع مدن انباقع نم هيجني الو ,ةبوت هعفنت ال نيح ةأجف ةتغب انرمأ ّنإف ءانطخسو

 . هتمحرب قيفوتلا ىف مكل فطليو .دشرلا مكمهلي هللاو :ةبوح

 ,يفولا انل رصانلاو .يفصلا انّدو يف صلخملاو .يلولا خألا اهّيأ كيلإ انباتك اذه

 هل امب هانرطس يذلا انْطخ ئلع رهظت الو .هب ظفحاف ,مانت ال ىتلا هنيعب هللا كسرح

 :اقدا هيج وتلا قيما نمر ارودلا نكي تمر دق اناناو ادهأ انف
6 

 مودعملا يفن ئلإ مولعلا جهن ةلاسر يف ىّلحلا قرطب نب ىبحي ركذ دقو ءاذه

 : خيشلا اذه ةيكزت يف نيقيرط
 نم هفيناصت يف روكذم وه امب 968 نيرهاطلا ةّئألا نع هلقن ةّحص :امهدحأ

 . اهريغو ةعنقملا

 ءاقلتيو ةعيشلا ةفاك هيورت ام ,هتيكزت يف يناثلا قيرطلا اًمأو :لاق نأ ىلإ

 ءاباتك ةئس لك ىف بتك ثالث هيلإ بتك ين امزلا بحاص انالوم نأ نم لوبقلاب
 هللادبع يبأ ديفملا خيسشلا ,ديشرلا يلولاو .ديدسلا عمألل :باتكلا ناونع ةخسن ناكو

 . هزازعإ هللا مادأ نامعنلا نب دّمحم نب دّمحم

 ةلمج نمو ؛حصانلا يلولاو .حلاصلا دبعلا هيأ كيلع مالسلا :باتكلا لَو يفو

 .نيقيلاب انم صوصخملا ,نيدلا يف صلخملا اهّيأ كيلع.مالسلا :باتكلا يف مالكلا

 ,ةبتاكملاب كفيرشت يفانل دا دقو انا ميك كتي ركل كاك يفو

 بت دمج اس سس

 )١( يسربطلا خيشلل جاجتحالا 091:1 1٠١0.



 0000 ]1 ةقث ةقث هقح ىف ىشاجنلا لاق نم

 هتياعرب ٌمهملا مهاقكو .هتعاطب هللا مهّرعأ .كلبق انيلاوم ْئلِإ هيّدؤت امب كفيلكتو

 .هتسأرحو

 . هليلدو ّقحلا مهلم ئلإ هليبس يف طبارملا هللادبع نم :ثلاثلا عيقوتلا يفو

 فلخو ةّمألا مامإ لوقي ,ةيرطتو ءانث ئكزأو ؛ةيكزتو حدم ئفوأ اذهو :لاق مث

 . هّئم ىلع هلل دمحلاو لاق امك وهو ,همالك ئهتنا .ةّمئألا

 ةدئاف

 نيتّرم ةقث ةقث مهنم لك يف يشاجنلا لاق ةعامج ركذ اهيف
 ولا ني وب ديهاولا

 , "1 نمنلا هللادبع نب عسنلا نب ةزمح ني دمحأ

 ان 00

 0 و
 رك لاب ةخكولا

 . 10 ينرازنلا ديعس نب دوأذ ىتاجرجلا ىيخيوبأ

 )١( ص ىشاجنلا لاجر  7١:مقرب ١.

 .7571 :مقرب ٠ ص يشاجنلا لاجر (؟)

 . 710 :مقرب 6 ص يشاجنلا لاجر (7)

 . 776 :مقرب ا" ص يشاجنلا لاجر (4)

 0١0١. :مقرب 188 ص ىشاجنلا لاجر (6)

 نوكب حّرصي مل اذكو ,قيئوت هيف سيلو ١١1١ :مقرب 08 ص يشاجنلا لاجر (1)

 . ديعس نب دوأد همسأ



 كلل ل 1

 انيك 7

 سلا ينو فازاخلا

 ل راع نيعبع
 , 60 بيكشأ نب نيسحلا

 ا ناسا ةنيقبلا نيستا
 50 سلا سلا سلا ندوع
 7 يرصملا أ وعلا نرش ولا هيفا

 1 لاعتبلا أ لآ نلوم دقزف نيدوأف

 الا عاديا نب ةاروم نإ عانس
 1 ا و

 0 ا

 )١( ص ىشاجنلا لاجر ١١١ :مقرب 7774.

 مقرب ا ص ىشاجنلا لاجر (؟) 711

 )*( ص ىشاجنلا لاجر  14١:مقرب 532.

 ) )4:مقرب 44 ص يشاجنلا لاجر 88.

 ) )0يشاجنلا لاجر يف دوجوم ريغ .

 "4 :مقرب 11" ص يشاجنلا لاجر (1)

 . صوحألاوبأ رفعأ :لاجرلا يف (1)

 4١15. :مقرب ١07 ص ىشاجنلا لاجر ()

 .514 :مقرب ١08 ص يشاجنلا لاجر (9)

 . 017 :مقرب ١57 ص ىشاجنلا لاجر )٠١(

 . ةدحأو ةقث هيفو .414 :مقرب ص يشاجنلا لاجر )1١(



 00 0 0 1 ةقث ةقث هقح ىف ىشاجنلا لاق نم

 0 !يفوكلا يرباسلا عاب يلجبلا دّمحموبأ ئيحي نب ناوفص

 . !! ىفوكلا ىمرضحلا كلاموبأ كاّحضلا
 الو نا ويف اوتع

 21 لا قاوم

 97 عانقلا كلاغ نياذع

 , ليش نيعأ نب ةرارز نب ديبع

 ْ . "7 يدسألا دّمحم نب هللا دبع

 . ]يزاوهألا ينيصحلا نيصح نب دّمحم نب هللادبع

 0 "يعل ملسم نب ورمع همساو نارجن يبأ نب نمحرلادبع

 . 1" )يرباسلا عاّبب جاّجحلا نب نمحرلادبع

 )١( :مقرب 197 ص يشاجنلا لاجر 814.

 :مقرب 06 ص يشاجنلا لاجر (؟) 011.

 ص يشاجنلا لاجر (؟) ١١7 :مقرب 007.

 ) )4ص ىشاجنلا لاجر ١0" :مقرب 60303 .

 ) )0:مقرب "1 ص يشاجنلا لاجر 087.

 ) )1:مقرب 117 ص يشاجنلا لاجر 714.

 ) )0:مقرب 11 ص ىشاجنلا لاجر 096 .

 ) )4:مقرب 1؟1/ ص يشاجنلا لاجر 081
 ) )9ص يشاجنلا لاجر ١١6 .1؟17 :مقرب

 )٠١( :مقرب 357 ص يشاجنلا لاجر 71١.



 كارلا هلا دف

 افلا يلجبلا مشاه يبأ نب دّمحم نب نمحرلادبع

 . ؟!يمارعلا ريشب نب دمصلا دبع

 7 نيعلاوبا ىدتسألا دلاخ خياةقعوب يلع

 . 4 /ىدارملا نامثع نب لضفلا

 18 ليزز دالولا نب دنحأ نب نينا ني دقعم

 فورعملا زاّربلا هللادبع وبأ رايهاملا نب ناورم نب يلع نب ساّبعلا نب دّمحم
 . 17 ءاجحلا نباب

 0 وبأ ىلجبلا بهو نب ةيواعم نب مساقلا نب ىسوم

 . 8) يبلحلا ةبعش يبأ نب يلع نب نارمع نب ىيحب

 . الجر نوثالثو ةعبرأ مهتدعو

 هلاق ام ئلع ةدايز لاجر ةسمخ هباتك يف يرئاضغلا نبا ركذ دقو :لوقأ

 : مهو .ةقث ةقث مهنم لك ,يشاجنلا

 )١( :مقرب 776 ص يشاجنلا لاجر ”7177 .

 ص يشاجنلا لاجر (؟1) ١88 :مقرب 1014.

 نمت ني اهلا لاغلز )م ١" :مقرب ٠١/,.

 ) )5ص ىشاجنلا لاجر  7١8:مقرب 841١.

 ) )0:مقرب 787 ص يشاجنلا لاجر ٠١41 .

 ) )1:مقرب 7/1 ص يشاجنلا لاجر ٠١1١.

 ) )0:مقرب 0 ص يشاجنلا لاجر ”/٠١.

 ) )4:مقرب غغ4 ص ىشاجنلا لاجر ١١95.



 ااا ا 0 0007 مهبهأذم بارطضا عم ىشاجنلا مهقنو نم

 . ١7 ىطساولا ناّسح نب يلع

 اذ دال نفت و نأ ننق ننالكعتم

0 

 . *!يقيلاوجلا ملاس نب ماشه
 ةدئاف

 مهتياور ىف تاقث مهَّنِإ:ئشاجنلا لاق ةعامج ركذ اهيف
 ةحيحص ريغ ةبرطضم مهيهاذم ّنأ عم

 . ؟!!ىفقاو ةقث ,جاّرسلا رشي يبأ نب دمحأ
 0 قفار دقت اع اصلا ني ننعلا نيدملا
 40 يفقاو ةقث ,نسحلاوبأ قاّوسلا حابر نب رمع نب ىلع نب دّمحم نب دمحأ

 )١1( ص لاوقألا ةصالخ ١181١ :مقرب  08١هنع .

 :مقرب 771 ص لاوقألا ةصالخ (؟) 8٠060.

 ) )7:مقري ؟ 87 ص لاوقألا ةصالخ 7 84.

 ص لاوقألا ةصالخ (؛)  7١8:مقرب 971.

 ) )0:مقرب 184 ص لاوقألا ةصالخ ٠١57.

 ) )5:مقرب/0 ص يشاجنلا لاجر 181.

 . 17/8 :مقرب /؛ ص يشاجنلا لاجر (1)

 .115 :مقرب 97 ص يشاجنلا لاجر (8)



 000 0 0001 0س

 تاع نما نتاسارخلا لهاكلا ةفيدنيوربأ رقت واحلا

 :تهذتلا ىرطخغم ىقارع:شيستونلا هنادع نأ ةويشنلا نيدطحا نينوينختلا

 ةنقارلا ناقل قمددتقل ىقرمفلا ىدلكلا دفحسولا غ انيع و ناطق نب نرجحلا
 اة

 , 0 يفقا : 00 دايز نب داّمح نب دايز نب ديمح

 . 4| ةقث ناك :يشاجنلا لاقو أ" !اثجرم ناك :يّشكلا لاق ءبيهص نب داّبع

 «قاّوسلا نسحلاوبأ ملاس نب سيق نب حابر نب رمع نب يلع نب دّمحم نب يلع

 لاقيو :يشاجنلا لاق هل هشلادبع يبأ نع ؛مءابر نب رمع نع ىور ,ءالقلا :لاقيو

 يف ًايفقاو ثيدحلا ىف ةقث ناك ,مساقلاوبأ هتينك يف ليقو .ءالقلا حابر نب رمع

 )١( :مقرب 98 ص ىشاجتنلا لاجر 377 .

 779/1 :مقرب ال" ص ىشاجنلا لاجر (؟)

 7١6. :مقربالو ص ىشاجنلا لاجر ()

 . 6 :مقرب 78 ص يشاجنلا لاجر (4)

 .84 :مقرب ٠ ص يشاجنلا لاجر (0)

 )١( ص ىشاجنلا لاجر ١/١١ :مقرب 5179.

 .ًايرتب :هيفو ال71 :مقرب 16١ :1 لاجرلا ةفرعم رايتخإ (1/)

 ./1 :مقرب 197 ص يىشاجنلا لاجر (8)



 1100 مهقّنوي ملو يشاجنلا مهيّرق نم

0( 
 دمتعم بهذملا

 ىلع ةياورلا يف ةقث ءزاّربلا يراصنألا هللادبع وبأ بلاغ نب هللادبع نب دّمحم

 10 هنقارلا نهدف

 بهذم هل ناكو ؛هجو ةقث :يشاجنلا لاق .بتاكلا نادعس نب ملسم نب نوراه
 1 يفد

 ا يديز يفوك :يشاجنلا لاق ,ءاّرفلا ملاس نب ىيحب

 . (0)ةقث ىماع :ىمتاجنلا لاق ءايركزوبأ ناّطقلا ديعس نب ىيحي
 202 ةدئاف

 كاذب سيل اَمِإ :مهنم دحاو لك يف ىشاجنلا لاق ةعامج ركذ اهيف
 رمألا بيرق وأ .هب سأبال وأ

 ا لظسمل افق مهتدروأ

 . "13 ىقنلا كالذب سيل هئيدح :هيف لاق رهاز يبأ نب دمحأ
 . 3 نلغتايف لقول دب لكي مانا اعيعأ لاق ناقتلا أ ىلع نودتجأ

 حو تتسم ص

 )١( ص ىشاجنلا لاجر ١05 :مقرب ١1/9 .

 :مقرب "4 ص يشاجنلا لاجر (؟) 9377

 ) )77:مقرب 4758 ص يشاجنلا لاجر ١١8٠.

 ) )4:مقرب 8 ص ىشاجنلا لاجر ١١١١.

 ) )4:مقرب 487” ص ىشاجنلا لاجر ١١1551.

 ) )1:مقرب 88 ص يشاجنلا لاجر 710.

 ) )0:مقرب 57/ ص يشاجنلا لاجر 751١.



 ةلارنلا ل ١

 نكي مل ءينيوزقلا نسحلاوبأ :يميمتلا دلاخ نب ةلظنح نب ايركز نب ةلظنح
 , "7 كلذ

 ألا
6 2 . 

 ثيدحلاو بهذملا يف نكي مل .طاّتحلا نسحلا وبأ .جرزب حلاص يبأ نب يلع

 "اه اه مظشلا ناو وقاذب
 . اولا نكي زول داقكعلا ني سبع

 81و كيت لا نميستلا كت بأ ني لضفلا

 . "17 رمألا بيرق يفوك ,يناقلخلا دّمحم نب مساقلا

 , 1نب ناباالا:ىتكلا لاق ءمالسلادبغا نب تتم
 . 4رمألا بيرق :يشاجنلا لاق .يرعشألا دلاخ نب دّمحم
 "ا ةوعتش لا لاق يزازلا ةاقورت نددت

 )١( ص ىشاجنلا لاجر /١8 :مقرب 78٠

 :مقرب ص يشاجنلا لاجر (؟) 0.09.

 :مقرب ؟0!/ ص ىشاجنلا لاجر (؟) 517/8.

 ) )4:مقرب 5917 ص يشاجنلا لاجر 805.

 ) )0ص ىشاجنلا لاجر ١8 ٠7 :مقرب 847.

 ) )1ص ىشاجنلا لاجر ١6/ :مقرب 814.
 )/ )0:مقرب 119 7 لاجرلا ةفرعم رايتخإ 317,

 ) )8:مقرب 47 ص يشاجنلا لاجر 570.

 ) )9:؟ لاجرلا ةفرعم رايتخإ  8١7:مقري ٠١١4.



 اا ]1 1 ] 1 1 1 ]1 ]11 يا يام ةمئألا ةاور ةرثك يف درو ام

 . !١" كاذب سيل :ساّيعلاوبأ لاق .يراصنألا ديزي نب بعصم
 . رمال يرق :يشاجنلا لاق ؛ةحلط نب ىسوم
 عمس ؛هب سأب ال :يشاجنلا لاق .قاّرولا يفلدلا حتفلاوبأ ميهاربإ نب لاله

 ل ناكو ءثيدحلا

 قتلا!” "رفالا يتيزق ناك :يشاجنلا لاق ,دّمحموبأ م رسل نب مساقلا

 . ١7" لضفلاب هيلع يّشكلا
 ةدئاف 1

 ب ةّمْمَألا ةاور ةرثك ىف دروام
 ,تاقفلا نم لجر فالآ ةعبرأ هى قداصلا ب يور هنأ انئاملع ءامظع لقن

 .ًالوصا اهون قطف هاني رأل فيدصت "ةثاضيزا لئاطما ةنوحأ قفءاوبتك مهْنأو

 ةهن ةقئألا باحصأ ءاملع نم ملاع فلأ نم رثكأل باتك فلأ نم رثكأ اوفّنص مهّنَأو

 . مهنامز ةدم لوط يف

 ةاور نم يدابارتسالا يلع نب دّمحم ازريمل لاجرلا باتك يف روكذملا لب

 همسي يسبب مل قصص سل ايس سس سشستا

 )١( ص ىشاجنلا لاجر ١59 :مقرب 1١77.

 ٠١1/5. :مقري 4١5 ص ىشاجنلا لاجر (1)

 . 1١853 :مقري غ٠ ص ىشاجنلا لاجر (7")

 نب مساقلا يشاجنلا خسن نم انيأر اميف سيلو .يدابارتسالا ركذ اذك (5)
 . «هنم» ملعأ هّللاو ءاذاضيأ هباتك ىف تباثلاو قو ورسم نبا

 . مثيهلا ًاضيأ هيفو 547 :مقرب 77١ :؟ لاجرلا ةفرعم رايتخإ (1)



 دئاوفلا دئارف ....... ل 4

 ملو ,ةدايزو ةئامتسو فال ةّنس مهتافّئصم نمو ءلجر فالآ ةعبس انثيداحأ

 نم رثكأ يه لب ,تافّنصملا عيمج ئلع الو .ةاورلا عيمج ئلع باتكلا كلذ لمتشي

 راثآو .لاجرلا بتكو ثيدحلا بتكو رابخألا عّيتت نم ًاعطق ملعي كلذ ّلكو كلذ
 :فلسلا

 لوصألا بلطم رثكأ نأ اوركذ ثيح ءانئاملع ئوعد ةّحصب مزجلا يغبنيف
 ةجرد نع طقاس .ءفعضلا ةياغ ىف اهيف رتاوتلا ركنم لوق ناو ,ترتاوت دق عورفلاو

 متم هللاو هللا رون ءافطإل ةّصاخلا ّقح ىف ةّماعلا نم هلصأ لوقلا اذه او ,رابتعالا

 . نورفاكلا هرك ولو هرون

 بتك هتنّمضت ام نإ :ثيدحلا ةيارد يف هتلاسر يف نيدلاءاهب خيشلا ركذ دقو

 رهظي امك .ريثكب ةنابلا ديلا تاحسلا يف احوراع ديزي ثيداحألا نم ةّصاخلا

 . ١ !نيقي رفلا بتك عّبتت نمل
 حاحصلا يف ام ئلع ديزي هدحو يفاكلا باتك نأ :ئركذلا يف ديهشلا ركذو

 هرضحي ال نم ّنأو ,كلذك راصبتسالاو بيذهتلا ّنأو ,ديناسأو ًانوتم ةّماعلل ةّنسلا

 7 قلد وسي كلفلا كي دموءهقنلا

 ,ثيدح فلأ نيثالث ةكلرقابلا نع ئور بلغت نب نابأ ّنأ لاجرلا ءاملع ركذو
 ةَّمس يذق داصلا نعو ,ثيدح فلأ نيئالث ًاضيأ هنع ئور ملسم نب دّمحم ّنأو
 . ثد دح فلأ رشع

 و

 روما نأك ؛ثب دح فلأ نيعبس ةيءرقابلا نع ىور يفعجلا ديزي نب رباج ْنِإو

 )١( ص يماهبلا خيشلل ةياردلا يف زيجولا ١6.

 )١( ةعيشلا ىركذ ١: 09.



 00 0 نكس ةّمئألا ةاور ةرثك ىف درو ام

 . اهنامتكب ارومأم ناك ثيدح فلأ نيعبسو .اهراهظإب
 . ةّماعلا ىلع ّدرلا يف باتك فلأ فّنص نمحرلادبع نب سنوي ّنِإو
 :لوقي مهلك خيش ةئامتس ةفوكلا دجسم يف كردأ ءاّشولا يلع نبا نسحلا ّنأو

 . ةيمامإلا بتك نم باتك فلأ هخياشم نع ئور ميعن نب دّمحم نب رفعج ّنِإو
 مهأو .نيفلأو فلأ ئلع نوديزي اوناك 8 ةئئألا نم دحاو ّلك باحصأ نو

 .اهنع مهباجأف ةلأسم فلأ نيثالث نع دحاو موي يف ةداوجلا اولأس

 نم ةهيركسعلا ريسفت ئور دلاخ نب دّمحم اخأ يقربلا دلاخ نب نسحلا ّنِإو

 و و ريش نبا هزكذت ةدلعم نيرععو تامل ءامالا ءالإ

 مدع فانتم ثيداحأ ىف ئعدي فيكف ,ئصحي الو دعي ال اّمم كلذ لاثمأو

 لوصأب هصاصتخاو 0 يونعسلا رتاوتلا ةلقو ؟ًالصأ يظفللا رتاوتلا دوجو

 . اهتلق نم عئارشلا
 ءاملعلاو لاجرلا ءاملع مالك نم انلق ام ئلع لديو بساني ام ركذ اندرأ ولو

 سردنا امل هنأ الإ دج مالكلا لاطا نيرّخأتملاو نيمّدقتملا انباحصأ نم لاجبألا

 وه امك ءاهنم ّلقأ ئلع يقب ًارتاوتم ناك امو ءاهرثكأ لب لوصألا كلت نم ريثك
 . نآلا دهاشملا

 اهب نيعتسيل :ةديرج انه اهت ركذ ,ةديمح بلاطم ئلع نيعت «ةديفم ةدئاف هذهو

 . ءاشي نم هرصنب دّيؤي هرمأ ئلع بلاغلا هللاو ,بلاطملا ٌمهأ يف بلاطلا

 93 امه :مقرب ص ءاملعلا ملاعم )1(



1 1 1 111 ١ 

 ةدئاف

 ددعلاب مهتياور تطبض ةعامج ركذ يف
 "ويلا ًاتيدخألا ال قداصلا نع وري لني نب ىلع

 را دقق طل ردا نمو ايدج الز ةنغ ووو :اولاق ناك نب ءاديغ

 حاز ىفرتكأ كاياورلا فها ره ىذلاو"' !نعلا

 : لا هنع وري مل زيرح

 رشع ةعست ئلع اهنم تفقو ًاثيدح نيرشع الإ هنع وري مل ىسيع نب داّمح

 . 2 ةددفتم زيرح بانك يف ًاثيدح

 00 وهو ًادحاو ًاثيدح ةيللاضرلا نع ىور ىرعشألا هللادبع نب سيردإ

 !الةريسي ةياور رفعج يبأ نع ىور ؛نيدرك كلملادبع نب عمسم

 1 نررس الا ةسع تاب نأ نق عوز نس نونو
 , 4) كيد فلأ نيثالف هنع يور :بلغت نب نابأ

 .1/10 :مقرب 175 ص يشاجنلا لاجر )١(

 ١7. :مقرب 78٠ :؟ لاجرلا ةفرعم رايتخإ (1)

 .ا/0 :مقرب ١8 ص يشاجنلا لاجر (1)

 ٠/. :مقرب ١87 ص ىشاجنلا لاجر (4)

 نيج ادنعار انرديخ غور هنركي ينرضتلا كلم ةلانعإلا مجاعتلا ىف تعأ كا
 . ةكءاضرلا مامالا

 ١١74. :مقرب 22٠١ ص ىشاجنلا لاجر )١(

 . هردصم ئلع رثعأ مل (1)
 ١ ؟ ص يشاجنلا لاجر (6)



 11ش 00000 ب8 مهؤامسأ تيفخو مهانك ترهتشا ةعامج

 ةدئاف

 مهؤامسأ تيفخو اهريغب وأ مهانك ترهتشا ةعامج ركذ يف
 . ملسم نب رمع وه ,نارجن يبأ نب نمحرلادبع

 . دايز وه «ريمع يبأ نب دّمحم

00000 
 . ملاس وه ,ةزمح يبأ نب ىلع

 . نوميم وه ؛هللادبع قب نب نمحرلادبع

 :ليقو .دقاو :ليقو ءروصنم نب سيق بتكلا ضعب ىف ,روفعي يبأ نب هللادبع

 . نأدقو

 . ملسم .دايز يبأ نب ليعامسإ

 . ديز ,رصن يبأ نب دمحأ

 . سيردإ نب دمحأ ,يرعشألا يلعوبأ

 . سيردإ نب ايركز وه .ريرجوبأ
 . كاًّحضلا وه ءيمرضحلا كلاموبأ

 . يدوعسملا وه ؛نيسحلا نب يلع
 . ديمح .ءارخنلا و

 . ملاس نب ا"! صفح وه .دآلووبأ

 . دعس نب ديزي وه .طاّمقلا دلاخوبأ



 تا رفلا لاق ل هنو ا ا ١

 . حلاص نب لضفم وه .ةليمجوبأ

 .ءارلا رسكو فاقلا دي دمتي قرتسملا ةواذوبا وه. نايتس نب ناملس

 . كلملادبع نب لضفلا وه ,قابقبلا

 . ىسيع نب دايز وه .ءاّذحلا ةديبعوبأ

 نسب ميهاربإ وه ءاهدعب ةمجعملاو فلألا لبق ةلمهملا ءارلاب زاّرْخلا بوُيأوبأ

 . ئسيع نبا :ليقو ءنامثع

 . سيردإ نب ايركز وه ءريرجوبا

 . نامهج نب ديعس وه ,ةتخاف يبا نب رشبوبا

 . ةبيتق نب دّمحم نب ىلع همسا .ىبيتقلا

 . جاّربلا نب زيزعلادبع همسأ .يضاقلا

 نب رفعج نب دمحا ئلع قلطي دقو ؛نايفس نب يلع نب نيسحلا همسا ءيرفوزبلا

 نم تايانجلا رخآ نم كلذ رهظي ؛ميهاربإ نب ىسومو ءايركز نب نسحلاو «نايفس



 ا مهؤامسأ تيفخو مهانك ترهتشا ةعامج

 ,2!بيذهتلا

 . عملا لوسر قيتع ميهاربإ ؛عفاروبأ
 . ملاس نب رفعج طاّتحلا .دآلووبأ

 . ؟7«خج» ديز نب دلاخ ,يراصتألا بوُيَأوبأ

 ىف دواد نب نسحلا هركذ .ناّيح نب ماشه همسا ,يراكملا ديعسوبأ
 ١ يعوومللا

 يديزلا ةدقع نبا نيبو ,ةقثلا يمامإلا حون نبا ني كرتشم .ساّبعلاوبأ
 :تعشلا

 . تاللادبعو .سيق دبعو ؛ثيغلادبعو ,رادلادبع نيب كرتشم ,ىديعلا

 هركذ دقو ءئفطصم ريم هركذي ملو نارهم نب ناميلس وه .روهشملا شمعألا

 . 2! لمهم نإ :دواد نبأ باتك يفو .ىعيبش هّنِإ :اولاقو ؛هيلع اونثأو روهمجلا

 نسح ئلع ّلدت ءايحالا يف يلازغلا اهدروأ ةياكح ةفينح يبأ عم هلو :لوقأ
 :هلاع

 يفاكلا نم ءوضولا ضقني ام باب يف حّرص ءنسحلا همسا ءلضف يخأ نبا
4) 

 )١( ماكحألا بيذهت ٠١:٠١ ح17 ٠١ :مقرب 1104.
 .21/ :مقرب 1١ صو 5 :مقرب 78 ص خيشلا لاجر (؟)

 ١151. :مقرب 788 ص دواد نبا لاجر (؟)

 .ل14 :مقرب ١/ا/ ص دواد نبا لاجر (غ)

 .0حأا :" ىفاكلا عورف (0)



 0 ] 0 لا 4.

 كالا كانك يدام ياضلا/| كي وتس يرتملا دما مووت
 هنع يكحي يذلا يشاجنلا خيش وه يذلا حون نب يلع نب دمحأ وه اذه ّنأ رهاظلاو

 . لاجرلا باتك ىف

 :ةيعرؤلا" !«خج» يف روكذملاو ,هللادبع نب مثيه همسا ءسمهكوبأ 1

 همساو سمهكيبأ نع :بيدهتلا نم تارابملاو علخلا باب لبق خيشلا لاقو
 كا

 يسنالقلا لاقيو ,دمحأ نب دّمحم نع ةرابع امهالك ءيسنالقلاو يدهنلا نادمح

 . هريغلو ًاضيأ راتخملا نب نيسحلل

 . ملسم نب نمحرلادبع وه ءملسم نب نأ دعس

01000059 
 . نوع نب دّمحم نب رفعج نب دّمحم وه ,هللادبع يبأ نب دّمحم

 ةدئاف

 «ق» نم هنع ًالقنو خيشلاب ًءادتقا حسي مل نمىف
 افق دبعابأ نسوتح سرطخلا كنون

 . هيل هللا دبع يبا نع .هّمسي ملو هيب نع يناعنصلا ىيحيوبا

 . 28 هللادبع يبأ نع لجر نع راّمع نب قاحسإ

 . انباحصأ ضعب نع ,نوميم نب ةبلعت

 . هنع لجر نع وأ .هللادبع يبأ نع نامثع نب داّمح

 )١( ص ىسوطلا خيشلا لاجر  7١١:مقرب /81/71 .

 )١( :مقرب ؟7١81 س37 :8 ماكحألا بيذهت 714.



 . ها هللادبع يبأ نع ىناجّرألا نع حلاصو بأ نالجع

 . انباحصأ نم خيش نع طابسأ نب ىلع

 . 94 هللادبع ابأ عمس نّمع يلسملا مكحلا نب ورمع

 . 8 هللادبع يبأ نع انباحصأ ضعب نع نامثع نب ورمع

 . هيل هللادبع ىبأ نع .هّمع نع دشأر نب ىسيع

 دنع اق انمأ ندي ورع ريح نأ نيتخم

 . هنع لجر نع ةزمح يبأ نب دمحم

 . هب هللادبع وبأ هقتعأ يذلا مالغلا نع نانس نب دّمحم

 . هلل هللادبع يبأ نع يفعج نم لجر نع يلزغلا مساقلا نب دّمحم نيسحلاوبأ

 ةدئاف

 ةّصتخملا باقلألا ضعب
 نب ىلعل لاقي ناك ,تانفثلا اذ :نيثدحملا نيب ةرهش هل نّمم :يدفصلا لاق

 تادجسلا ءاضعأ ئلع امل .ساّبع نب هللادبع نب يلعلو هل ني دباعلا ديس نيسحلا
 ١ . ريعبلا تأنتفث لثم

 ,بيصأف دحأ موي جرخ ,يراصنألا رماع يبأ نب ١ !ةلظنح وه .ةكئالملا ليسغو

 ةنباب  دحأ برح اهتحيبص تناك يتلا ةليللا يف - جّوزن ءجرزخلا نم ناك )١(

 ميقي نأ 1عهللا لوسر نذأتساو .ةليللا كلت يف اهب لخدو ؛لولسيبأ نب هللادبع
 لاقو .لتقف ,لاتقلا رضحف ءابنج حبصأف .اهيلع عقاوو هلهأب لخدف .هل نذأف ءاهدنع

 يف نزملا ءامب ضرألاو ءامسلا نيب ةلظنح لسغي ةكئالملا تيأر :ييَيهللا لوسر

 . «هئم» بهذ نم فئاحص



 دئاونلا تنارق وة تو مامن سول ل هاوس جدا وو وا لإ

 . ةكئالملا هلسغ دق مكبحاص اذه :# هللا لوسر لاقف

 ىلإ هوبسنو «يفخم مهس ةيمرب نوقفانملا هلتق ,:ةدابع نب دعس ؛نجلا ليتقو

 . هللا مهنعل ىتجلا

 نيد ءاضق هللا لوسر دهش .يراصنألا تباث نب (١!ةميزخ ,نيتداهشلا وذ

 . هلأ مهلدخ دوهيلا

 .ًاعم هيديب لمعي ناك ,ىعازخلا رمع نب ديبع وه .نيديلاوذو

 . ئلتقلا نيب ناورهنلا موي دجو ءمهريبكو جراوخلا باب ناك .ةيدثلاوذو

 وع نرتلاولا 3 0 .نيفيسلاوذ

 .راغلا ىلإ ةيلي يبنلا عم

 . ةنعللا هيلع ديلولا نب لب

 سلب ل همام نينا ناك هيما قب 9111001100 :ةحانعلا وو

 . اهعزن ئتح ةمامع يشرق
 هولتق امل نيكرشملا ّنأل هب ٍبَّقلو .ىراصنألا تباث نب مصاع وه .ربدلا ّىمح

 هنع اوعدتراف .عردلا ربأت رابكلا ةيبانزلا مهيلع هللا طّلسف .هب اولّثمي نأ اودارأ

 ,هظفل نم هل دحاو ال لحنلا ةعامج :متتفلاب ربدلاو .هونفدف نوملسملا هذخأ ّتح

 هب ىّمس اذلو ءنيلجر نم نيتداهش ةلزنمب هيلع هللا تاولص هدنع هتداهش ناكو )١(

 . (هنم)



 ا م راحل بهاذملاو قرفلا باحصأ

 . لوعفملا ىنعمب ليعف ئلع ىّمحلاو .ربد ؛ًاضيأ ريبانزلل لاقيو ؛روبد ئلع عمجيو

 0 ةدئاف
 مهنم نيحودقملا ةاورلا فانصأ ضعبو قرفلا دادعت ركذ اهيف

 ,نيبأ ةمولعم ةحضاو مهتاداقتعاو مهتقيرط :ةيمامإلا ةيرشعانثإلا

 . نّيعم نّيب رهاظ مهمامإو مهسيئرو

 هنبا هدعبو ةيلرفعج ئلإ #1 ىلع نم ةعبس ةمامإب نولئاقلا مه :ةيليعامسإلا
 . ليعامسإ

 جنا رسل ضع ارك ينقو "ودل ند نإ نونوسملا هراةيرخلا
 2 يف درو امو مهتقيرطو

 نودقتعملا ,ينادمهلا دوراجلا رذنملا نب دايز ئلإ نوبوسنملا :ةيدوراجلا

 نيسحلاو نسحلا دالوأ نم جرخ نم ّلكو ؛هركنأ نم رفكو ةيلىلع ئلع ّصنلاب
 . مامإ وهف .ًاملاع ًاخيش ناكو ,مالسلاامهيلع

 رفكو نيخيشلا ةمامإب نولئاقلا ريرج نب ناميلس ىلإ نوبوسنملا :ةيناميلسلا
 . نامثع

 نب يلع ىلإ ةمامإلاب نولئاق مهنأل ؛ةيديزلا :مهل لاقي ثالثلا قرفلا هذهف
 ًاقسن اوركذ دقو ,نيسحلا نب ىلع نب ديز هنبا هدعب نم ّمث ؛مالسلا امهيلع نيسحلا
010 

 )١( «هنم» نامثع رفك ىلإ داقتعالا ىف ةيناميلسلاك مه :ليق .

 جرخ ,عطقألا عيبرلاوبأ فيفع ئلوم ,ةلفان نب ناقهد نب دلاخ نب ناميلس :مهنم (؟)
0 



 ةياوفلا فارغا و

 0 ١

 8 أديشر نب دمحأ

000 
 / هداج دا نينا نب ندعلا

 . يدنكلا دّمحموبأ ةبيتع نب مكحلا

 «جا) ين :ادمهلا دوراجلاوبأ رذنملا نب دايز

 مل

(0) 

 .نأرق

 ىلع نب ديز عم جرخ ناك ,يفوك عطقألا يلجبلا دلاخ نب ناميلس :يقربلا لاقو
 .تلفأف

 ًاهيقف ناكو ,عجرو باتف هيلع هللا ّنمف .تلفأف ديز عم جبرخ هّنِإ :دعس باتك ىفو

 رمع نب فسوي هدي عطق يذلا ناكو ,مالسلاامهيلع قداصلاو رقابلا نع ئور ؛ًاهيجو
 :اضأ ةريثك ثيداحأ هانعم يف تيورو .ليخل هللادبع يبأ ةايح يف تام .هسفنب

 خيشلا الو .يشاجنلا هقّئو مل .دلاخل نب ناميلس :نيدلاو ةّلملا نيز لاقو

 :لاقف ؟ةقثأ هنع حوت نب ِبوُيأ لاس هّنأ هيودمح نع يشكلا ىور نكلو ءيسوطلا

 ًارهاظ هنأ ئفخي الو .هب كيهانو ,حون نب بوُيَأ هقيئوت يف لصألاو .ةقثلا نوكي امك
 . «هنم» قيثوتلا دحألل لصي ال

 .خ_دشار(١)

 . 77717 :مقرب ١7١ ص يسوطلا خيشلا لاجر (1)

 , ١12١9 :مقرب 66 ص يىسوطلا خيشلا لاجر (؟)



 0 وو ومب

 عرفك ليهك نب اةحلس

 اكل ءصج» جاّرسلا ريثك نب رماع

 و ىدسألا دايز نب ةدابع

 . "7١«خيج» ينادمهلا لاّقبلا يديزلا رفعج نب قاحسإ نب زيزعلادبع

 . يرايسلا رمع نب ىلع

 , "7 «ضكو يرلا يضاق نامثعوبأ ىرصبلا يدزألا عيمج نب ورمع

 . حابر نب رمع

 . ىنئادملا ديعس نب ورمع

 00" ىهيجولا ىسوم نب رمع

 . !١ «شج» ةملسوبأ يرعاشملا رعاشلا ينادمهلا نامثع نب بلاغ

 )١( :؟ لاجرلا ةفرعم رايتخإ ٠.6.

 )١( :مقرب 119 :؟ لاجرلا ةفرعم رايتخإ 57١.

 )""( :مقرب 249 :؟ لاجرلا ةفرعم رايتخإ 171.

 ) )4.ال160 :مقرب 14 ص ىشاجنلا لاجر

 81٠١. :مقرب 7١ 5 ص يشاجنلا لاجر (0)

 1١1914. :مقري 417 ص ىسوطلا خيشلا لاجر (7)

 . 38848 :؟ لاجرلا ةفرعم رايتخإ (9/)

 . 501 :مقرب 717 ص يسوطلا خيشلا تسرهف (8)

 .411 :مقرب 0 ص يشاجنلا لاجر (9)



 دن اونلاين ارق دك تيفو د سستلا وو ان اوما ا هيام هرم هنا لن تو 1: م ١60

 000107 عيبرلا نب سيق

 "دق أونلا ريثك

 «شك» ريسفتلا بحاص ناميلس نب لتاقم

)0( 

 ع(

 «تجا» رمتعملا نب روصنم

 0 ىلجعلا دعس نب نوراه

 يسع اتوا ملا عب

 نسيه وبا ثراحلا ني فسؤي

 ةيحطفلا

 هدعب نم ّمث ,مالسلاامهيلع قداصلا دّمحم نب رفعج ئلإ ةمامالاب نولئاقلا مه
 : ةعامج ًاضيأ ًاقسن اوركذو .مهلاوحأ ضعب انفلسأ دقو ,حيطفألا هللادبع هنبا

 . هللادبع وبأ لاّضف نب يلع نب نسحلا نب دمحأ

 0010 كتل

 )١( ص ىسوطلا خيشلا لاجر ١83 :مقرب ١6141 ص و 718

 777 :مقري 5817 :؟ لاجرلا ةفرعم رايتخإ (؟)

 . ١871 :مقرب ١44 ص يسوطلا خيشلا لاجر (')

 . ١57 ص خيشلا لاجرو ,ا/الا“ :مقربي :؟ لاجرلا ةفرعم رايتخإ (؟)

 . 1717177 :مقرب ١87 ص ىسوطلا خيشلا لاجر (0)

 )١( :مقرب 49ا/ :؟ لاجرلا ةفرعم رايتخإ 1١14.

 ١١١١. :مقرب ؛4غ8 ص ىشاجنلا لاجر (!/)



 0 000 بهاذملاو قرفلا باحصأ

 . ""!«تس» راّمع نب قاحسإ نيسحلاوبأ :ليقو
 . لاضف نب يلع نب نسحلا
 5 ا ينابيشلا ريكب نب هللادبع

 . " !«شك» ءىرقملا نسحلاوبأ طابسأ نب يلع
 . 2 !«شكو ميكح نب ديدح نب يلع

 . "!«سشج» لاّضف نب يلع نب نسحلا نب يلع

 ول نانيلا سوت قير كل
 . "!ءسك» ينئادملا ديعس نب ورمع

 . "7 «شك» ديمحلادبع نب ملاس نب دّمحم
 . "!«شك» رفعجوبأ زاّرخلا يلجبلا ديلولا نب دّمحم

 1 )«شك» ةقدص نب قدصم 9 8 3

 )١( :مقرب "5 ص يسوطلا خيشلا تسرهف 67.

 )١( ص يسوطلا خيشلا تسرهف 4 ١" :مقرب 8114

 )*( :مقرب 8786 :7 لاجرلا ةفرعم رايتخإ 7١1١ .

 ) )5لاجرلا ةفرعم رايتخإ 7:  81٠١:مقرب 9/8 ٠١.

 ) )0:مقرب "07 ص يشاجنلا لاجر 11/1 .

 . 1١717 :مقري 819 :؟ لاجرلا ةفرعم رايتخإ (7)

 ٠١. 17 :مقرب 810 :7 لاجرلا ةفرعم رايتخإ (/)

 ٠١7. :مقرب 816 :؟ لاجرلا ةفرعم رايتخإ (8)

 ٠١71. :مقرب 850 :؟ لاجرلا ةفرعم رايتخإ (9)



 لالا ل ا

 0 » ميكح نب ةيواعم

 0 يك » هللا دبع نب سنوي

 . "!«شك» نئحرلادبع نب سنوي

 . 2! ءشك» بوقعي نب سنوي

 ةيناسيكلا
 هْنِإ اولاقو ,ةيفنحلا نبا دّمحمو 20 نيسحلاو نسحلاو ىلع ةمامإب نولئاقلا مه

 لبسجلا ىف ةعمجلا ىلايل نوعمتجي امبرو ,ىوضر لبج يف باغ :نولوقي .ّيح

 ةديبعيبأ نب راتخم باحصأ ًاضيأ مهو .تعمس ام ئلع ةدابعلاب نولفتشيو
 ا سيك اي :هل لاق ة2.نينمؤملاريمأ ّنأ ههجوو .ناسيك ناك هبقل نإ :ليقو ءروهشملا
 : ةعامج مهو .هرجح ىف دعاق لفط وهو ,سّيك

 5 ن1 جاّرسلا نايح

 دمسج شا للالسسل.-ا

 .045 :مقرب 058 ص دواد نبأ لاجر (؟)

 نسب يلع ئلوسم نئمحرلادبع نب سنوي . :مقرب 028 ص دواد نبا لاجر ()

 نب نسحلا نب دّمحم لاق .ةقث هنإ :ليق ءنويّقلا هيلع نعط «خج - اض- م» نيطقي

 دّمحم هب دّرفتي امآلإ اهيلع دمتعي ةحيحص تاياورلاب ام ىه ىتلا سنوي, بتك :ديلولا

 :اضيأ ليقو .هب ئتفي الو دمتعي ال هّنإف .هريغ هوري ملو سنوي نع ديبع نب ىسيع نبا
 . «هنم» ةيحطفلا ىلإ دحأ هبسني مل هنأل ؛وهس ىحطف هنا شك لوق

 ٠١/,. :مقرب 587 :؟ لاجرلا ةفرعم رايتخإ (4)

 6748-07/١٠. :مقرب 5١١ :؟ لاجرلا ةفرعم رايتخإ (0)



 0 0 00010121211 بهاذملاو قرفلا باحصأ

 . ١7 «شك» ةلثاو نب رماع

 «شج» يرباسلا عاب يفوك مهالوم يلجبلا جاّجحلا نب نمحرلادبع

 . "«شك» روزح نب يلع
 0 )شكر رهشألا ىف ةديبع ىبأ نب راتخملا

 .6)شكو ةمامق نب عقرملا

 ةيسووانلا
 اوّمس :ليق ,نوفقيو ,كيط دمحم نب رفعج قداصلا ىلإ ىلع ةمامإب نولئاقلا مه

 نإ :اولاق ءايسووان ةيرق ئلإ أوبسن :ليقو .سووان :هل لاقي لجرل مهباستنال كلذب

 .يدهملا مئاقلا وهو .هرمأ رهظيف رهظي ئّمح تومي نلو دعب يح ةينقداصلا

 هنع ضرألا ّقشنتسو ,تام ةئايلع ّنأ اومعز مهنأ ينزورلا دماح يبأ نع يكحو

 ؛ ةعامج ًاضيأ مهو .ًالدع ملاعلا ًالميف ,ةمايقلا موي لبق

 ا ١1 بسكو رمحألا نامثع نب نابأ

 . "!«شك» فاّنخلا :ليقو «يلودلا :ليقو .فاكسالا يلظنحلا فيرط نب دعس

 دف

 ك0

 )١( لاجرلا ةفرعم رايتخإ ١:١8 :مقرب 149.

 ) )1:مقرب 117 ص يشاجنلا لاجر 370.

 )"( :مقرب 1 5 لاجرلا ةفرعم رايتخإ /071.

 ) )8لاجرلا ةفرعم رايتخإ ١: 747.
 .101 :مقرب 7١١:١ لاجرلا ةفرعم رايتخإ (0)

 57٠. :مقرب 54١ :؟ لاجرلا ةفرعم رايتخإ (1)

 .7814 :مقرب 4/7 :؟ لاجرلا ةفرعم رايتخإ (/)



 ةلارقلا كبارا دم ب ب ل ك0

 "ا بلاطوبأ يرابنألا 1 يدك نب هشادبغ

 ةيفقاولا 1

 ئرخأ ةفئاطو ؛ليعامسإ هنبا ّمث #9: قداصلا ىلإ ين ةّمئألا ةمامإب نولئاقلا مه

 هايأ ّنِإ :اولاقو ,ةيئاضرلا ىلع اوفقوف ,52رفعج نب ىسوم ئلإ مهتمامإب نولئاقلا
 : ةعامج مهو ؛لّوألا نم رثكأ ءالؤهو ,مئاقلا وهو ,ّيح

 . "7ليعامسإ هوخأو ,لامسلايبأ نب عيبرلا نب ركب يبأ نب ميهاربإ

 . "شكد بيعش نب ميهاربإ
 ا ىطامنألا حلاص نب ميهاربإ

 .0!غتينف ديمحلادبع نب ميهاربإ
 . رفعجوبأ جاّرسلا ريشب نب دمحأ

 : يطامنألا ثراحلا نب محا

 . راقتلا مثيم نب بيعش نب ليعامسإ نب نسحلا نب دمحأ
 . يرصبلا زاّرقلا نسحلا نب دمحأ

 . تامجعملاب زاّرخلا دايز نب دمحأ

 )١( :مقرب 19 ص يسوطلا خيشلا تسرهف 157.

 .14 :مقرب 2١0 ص دواد نبا لاجر (؟)

 .846 :مقرب ال19 :؟ لاجرلا ةفرعم رايتخإ (7)

 .ًايفقأو هنوك هيف سيلو 17 :مقرب ١١ ص يشاجنلا لاجر (4)

 .ًايفقاو هنوك هيف سيلو ١7 :مقرب ١ ص يسوطلا خيشلا تسرهف (5)



 اقل يايا وجم بيعمل بهاذملاو قرفلا باحصأ

 . ١ 7«خج» يعازخلا لضفلا نب دمحأ

 . ءآلقلا حابر نب ىلع نب دّمحم نب دمحأ

 "عيونو زرعت نب قاطيلا

 .  «مج» ورمع نب ةيم م رم

 اغا عك حانج نب دّمحم نب ركب

)0( 

3) 

 «خج» ةعامس نب رفعج

 «خج» بوُيأ نب بدنج

 . ينئاطبلا ةزمح يبأ نب يلع نب نسحلا
 :ةقامس نيون د ةمغلا

 «ضغ» يراكملا ناّيح نب مشاه ديعس يبأ نب نسحلا
 ا يسنالقلا راتخملا نب نيسحلا

 .1!«خج» ىسوم نب نيسحلا

 ف

 )١( ص يسوطلا حيشلا لاجر  77١:مقرب 4145.

 ) )1:مقرب 77 ص يسوطلا حيشلا لاجر 41140.

 ) )1ص يسوطلا حيشلا لاجر  71١:مقرب 4417.

 ) )4:مقري ال8 :؟ لاجرلا ةفرعم رايتخإ 889.

 ) )0:مقرب 4 ص يسوطلا حيشلا لاجر 1115.

 ) )1:مقري "64 ص ىسوطلا حيشلا لاجر 59348.

 )/ )1:مقرب 0”,”7 ص لاوقالا ةصالخ 77171 .

 . 11/1 :مقرب 74 ص ىسوطلا حيشلا لاجر (4)

 .2 6 :مقرب 776 ص يسوطلا حيشلا لاجر (9)



 ١ ا 1 1 0

 : -00000 1 . 0١
 5 «شج» ينوكسلا رصن يبا نب دّمحم نب نارهم نب نيسحلا

 وو قراخم وب نييمفلا

 (”) ان
 .٠ « سح» داير نب ديمح

 .ريدس نب نانح

 . نيصحلا نب دوأد

 , «مخج - شك» روصنم يبأ نب تسرد ع ثا

 . نمؤملا هللادبع وبأ دّمحم نب ايركز

قلا ناورم نب دايز
 اف ىدن

 ا 5
 «حج)» ئسوم نب دير

 . يراصنألا نارمع نب دعس

 . "أ خج» ناّيح نب ةملس

 . نارهم نب ةعامس

 )١( :مقري 8 ص يشاجنلا لاجر /171.

 . 11577 :مقرب 7760 ص يسوطلا خيشلا لاجر (1)

 .774 :مقرب 1717 ص يشاجنلا لاجر (5)

 60٠08. :مقرب 71١ ص يسوطلا حيشلا لاجر (4)

 .6077 :مقرب "17 ص ىسوطلا حيشلا لاجر (0)

 .00717 :مقرب 777 ص ىسوطلا خيشلا لاجر )١(

 .0018 :مقرب 771 ص يسوطلا خيشلا لاجر (1)



 000 1 تهاذملاو قزنلا تاحضا

 . يناتكلا رحبأ نب ةلبج نب هللادبع

 0 !«خج» طاّتحلا نامثع نب هللادبع

 . "' !«خج» لطبلاب فورعملا يمرضحلا مساقلا نب هللادبع
 1و ريصقلا نب هللادبع

 4 !«خج» ساخنلا هللادبع

 . 8 )«خج» مارك هبقل يمعثخلا حلاص نب ورمع نب ميركلا دبع
 . "1 عتتسو ىرماعلا ىساورلا بيع نب نامتع
 ."!«تسو ينئاطبلا ةزمح ىبأ نب ىلع

 . 0! «سشك_ خج» يعازخلا ساّيعلا نب رفعج نب يلع
 . "17«تسد» يفوكلا يرطاطلا نسحلا نب ىلع
 ل مث «شك- خج» باّطخلا نب ىلع

 . 457-0 :مقرب 8١" ص ىسوطلا خيشلا لاجر )١(

 .0084 :مقرب 4١ ص يسوطلا خيشلا لاجر (؟)

 .6.م7/:مقرب ١" ص يسوطلا خيشلا لاجر (1")

 .608/ :مقرب ١" ص يسوطلا خيشلا لاجر (4)

 .6001 :مقرب 305 ص يسوطلا خيشلا لاجر (0)

 .017 :مقرب 17 ص يسوطلا خيشلا تسرهف )١(

 .819 :مقرب 187 ص يسوطلا خيشلا تسرهف (0)

 .017/8 :مقرب غ١ ١ ص يسوطلا خيشلا لاجر (4)

 .781 :مقرب 57١ ص يسوطلا خيشلا تسرهف (9)

 .6081 :مقرب 8١" ص يسوطلا خيشلا لاجر )٠١(



 دئاوفلا دك ارق تما يتوكل دو حول فرد و اجا سوس را ل باو عا اج ١04

 و يراكملا ديعس نب ىلع

 نفسو يقفل ونساء يان رش بل
 «شج» ءالقلا :لاقيو قاوسلا نسحلاوبا حابرلا نب دّمحم نب ىلع

 4! يرتب ءشك» يفقاو «خيج» حابر نب رمع
 6-00 يبالكلا ا

 . "7 «خج» نامثع نب بلاغ

( 

(١ 

 يو بتاكلا سنوي نب لضفلا

 ا أعني ىرهوجلا دّمحم نب مساقلا

 . ")عشك ميركلادبع نب مارك
 . ١" !اضرلا ىلع فقو «شك» ميلس نب موثلك

 كا ااة1ة1ة121 ل ل ل اا

 )١( ص يسوطلا خيشلا لاجر ١8١ :مقرب 0081.

 نق سامبا لاجر (؟) 1127 .

 . 71/9 :مقرب ص يشاجنلا لاجر ()

 .907 :مقرب 48/ ص دواد نبا لاجر (4)

 .0501 :مقرب ١" ص يىسوطلا خيشلا لاجر (0)

 6091١. :مقرب 8١" ص يسوطلا خيشلا لاجر )١(

 . 0097 :مقري 787 ص ىسوطلا خيشلا لاجر (0)

 .0098 :مقرب 745 ص ىسوطلا خيشلا لاجر (4)

 ٠١45. :مقرب 7٠٠١ :؟ لاجرلا ةفرعم رايتخإ (9)

 1١7. :مقري غ5 ص دواد نبا لاجر )٠١(



 0 ]11 تهادملاو قرفلا اختم

(0) 

(0 

 «خجا» بالجلا هللادبع نب دمحم

 «شج» دعاص نب ديبع نب دّمحم

 او ورمع نب دمحم

 300 هاه 1 :
 : !«خج» جدرب مهالوم يشرقلا نسوي نب روصم

 . 0! «ةجاو يطساولا ركب نب ىسوم

 1000 ىسلايطلا داّمح نب ىسوم

 . "7«خج» نيسحلا نب يلع نب ديز نب نيسحلا نب ىبحي
 ا ءاذغلا نوم :ليقو .ىدسألا ريصبوبأ مساقلا نب ىيحي

 , ")وخر ةفيلخ نب ديزي

 ةضّوفملاو ةيرتبلاك ,قرفلا يقاب اّمأو .ةدحالملاو ةعيشلاب قرفلا هذه اوبّقلو

 اًمأف ,ةعيشلا قرف نم اوسيل مههابشأو ءالؤهف ,ةمّسجملاو ةالغلاو ةئجرملاو

 )١( :مقرب "65 ص يسوطلا خيشلا لاجر 0147.

 .1715 :مقرب ١47 ص يشاجنلا لاجر (1)

 .014غ6 :مقرب ”غغ ص ىسوطلا خيشلا لاجر (؟)

 .0115 :مقرب "41 ص يسوطلا خيشلا لاجر (4)

 01١8. :مقرب 67 ص ىسوطلا خيشلا لاجر (0)

 ٠١97. :مقرب غ١٠5 ص ىشاجنلا لاجر (1)

 0117١. :مقرب" 1 نع نهرا خيشلا لاجر (1/)

 90١. :مقرب الا/7 :؟ لاجرلا ةفرعم رايتخإ (4)

 .0111 :مقرب 78 ص يسوطلا خيشلا لاجر (9)



 0 ا ا ا ا ا 3

 ةضّوفملا

 :ليقو ءاهيف امل قآلخلا وهف ءايندلا قلخ هيلإ ضّوفو ءًادّمحم قلخ هللا َّنإ ةلئاقلا
 امأو .ةيل يلع ئلإ كلذ ضّوف

 ةيردقلا ش
 الو ءاضق هيف سيلو .مهل ةقولخم مهلاعفأ لك ّنِإ :نولوقي ,ردقلا ىلإ نوبوسنملا

 .هللا ءاش ام نوكي ال :نولوقي نيذلا مهو .يردق ةّنجلا لخدي ال :ربخلا يفو .ردق

 . ىلزتعملاب يردقلا رشف امبرو .سيلبإ ءاش ام نوكيو

 ةئجرملاو
 .ةعاط رفكلا عم عفني ال امك ,ةيصعم ناميإلا عم رضي ال هنأ نودقتعي ةقرف مهو

 ,مهنع هرخأ :ىأ ,يصاعملا ىلع مهيبن دعب ئجرأ هللا نأ مهداقتعال كلذب اوّمس

 لصي مل نم :نولوقي ةئجرملا :رابخألا يفو .لمع الب لوق ناميإلا :ًاضيأ نولوقيو
 ليثربج نامبإ ئلع وهف .هّمأ حكنو ,ةبعكلا مدهو ,ةبانج نع لستغي ملو مصي ملو
 ءىجرملا رّسف اميرو .هللا نم لاعفألا لك :نولوقي نيذلا مه :ليقو .ليئاكيمو

 . ةفالخلا ىف !ةايلع مهتفلاخمل ةّئسلا لهأ ئلع قلطي امبرو .يرعشألاب

 1 ةالغلاو

 : اقسن مهركذن ةعامج مهو .قلخلا هلِإ وه #9:ًايلع ّنأب نيلئاقلا

 . ١ ط«ضغ» يدنواهنلا يرمحألا قاحسإوبأ قاحسإ نب ميهاربإ

 . فوفكملا ديزي نب ميهاربإ
 . يرهمسلاويأ ءاقرذلا ىبأ نبا

 )١( ص لاوقألا ةصالخ  7١4:مقرب 771 .



 0000010 11 بهاذملاو قرفلا باحصأ

 . ١7" «سشك» ينانرطلا سايعلاوبأ

 , )عضال سيتو ءاتعي نفاورعنلا تكلا نيس لاربع بأ

 . نارهم نب داّمح نب ديعس نب نيسحلا نب دمحأ

 دن يقربلا ريشب نب دمحأ
 . 4| ء«ضغ» بيضخلا يدايألا يزارلا ساّيعلاوبأ يلع نب دمحأ
 . 0!«خج» يسخرسلا موثلك نب ىلع نب دمحأ

 .يرشلا هيتسوب ناضل
 . 17« شكد لامس يبأ نب ليعامسإ بوقعيوبأ

 . ""!«ىشج» يبلكلا نابأ نب رمع نب ليعامسإ
 ليو داذّرخ نب نسحلا

 . 17 عخج» ةداجس نامثعىبأ نب ىلع نب نسحلا

 هش له سشسمنوب

 )١( :مقرب 801:7 لاجرلا ةفرعم رايتخإ ؟٠٠١.

 )"( :مقرب 807:7 لاجرلا ةفرعم رايتخإ ٠٠١1.

 :مقرب ا/لا/ ص ىشاجنلا لاجر (؟) '١47.

 .77 :مقري 2٠١ ص دواد نبا لاجر (4)

 .0977 :مقرب 507 ص يسوطلا خيشلا لاجر (0)

 .893 :مقربالال١ :؟ لاجرلا ةفرعم رايتخإ (1)

 .6 :مقرب 18 ص ىشاجنلا لاجر (0)

 .4ا/ :مقرب ؛غ ص يشاجنلا لاجر م

 .001غ8 :مقرب 0 ص يسوطلا خيشلا لاجر (9)



 0000 ]11 ا

 0 36 ىحَقلا هللا دبع نب نسحلا

 . "7«صك» ىّمقلا لهس نب هللادبع وبأ يدعسلا هللاديبع نب نيسحلا

 ايفو يميتاوخلا ىلع نب نيسحلا

 . 2! «خيج» اباب نب دّمحم نب نيسحلا

 . يلفونلا لهس نب دّمحم نب نيسحلا

 . *!«شك» ىلفونلا كلملادبع نب دّمحم نب ديزي نب نيسحلا
 3 و

 ا 00 ناّحطلا ىلع نب يربيخ

 7 ه :
 . "7 «شج» قاّرولا ايركز نب عيبر

0000 
 00 هيوهأم نب متاح نب رهاط

 )١( ص دوأد نبا لاجر  48٠:مقرب ١١١.

 93٠. :مقرب ل14 :؟ لاجرلا ةقرعم رايتخإ (1)

 .99/ :مقرب ١5 :؟ لاجرلا ةفرعم رايتخإ (؟)

 اباي نب دّمحم نب نسحلا :اولاقو .65587 :مقرب "86 ص ىسوطلا خيشلا لاجر (غ)

 فلا رهو :لوقأ «هنم»

 ١6١. :مقرب 427 ص دواد نبأ لاجر (0)

 1١8. :مقري ١١5 ص يشاجنلا لاجر (1)

 . 27غ :مقرب ١١4 ص يشاجنلا لاجر (0)

 15١. :مقرب 180 ص ىضاجنلا لاجر (4)

 57١. :مقري ١060 ص يسوطلا خيشلا تسرهف (1)



 اا ]0011 بهاذملاو قزفلا تتاحتصا

 00000 ةقدص نب سابعلا

 . '"7«شج» يرهملا شادخوبأ شادخ نب هللادبع

 : 0 ايس نب هللادبع

 . 4! «شج» يرصب يعمسملا ٌمصألا نمحرلادبع نب هللادبع
 .")«شج» مساقلاوبأ داّمح يبأ نب نمحرلادبع
 000 مساقلاوبأ 05 نب ىلع

 . "!«شك» ةكسح نب ىلع

 6 ع يدزألا داّمح نب ىلع

 (١!«شج» يزارلا ىنيذارجلا ساّبعلا نب ىلع
 بوو اكل تارث نيومغ

 )١( لاجرلا ةفرعم رايتخإ  8١1:1:مقرب ؟٠٠١.

 ) )1ص يشاجنلا لاجر  1١18:مقرب 504.

 ./18 :مقرب /ن ص يسوطلا خيشلا لاجر (؟)

 .017 :مقرب 7١7 ص ىشاجنلا لاجر (؛)

 . 377 :مقرب 18 ص ىشاجنلا لاجر (0)

 .518 :مقرب 8٠ ص دواد نبا لاجر (8)

 .194 :مقرب ٠١7 :؟ لاجرلا ةفرعم رايتخإ (0)

 ١3/. :مقرب 81/7" :؟ لاجرلا ةفرعم رايتخإ (8)

 . 118 :مقرب 0 ص ىشاجنلا لاجر (1)

 )٠١( :مقرب "17 ص يىسوطلا خيشلا لاجر 017177 .



 دئارقلا ةنارق ا 1

 . 1! جو ينيوزقلا متاح ني سراف

 . "!ءشك» ينيوزقلا متاح نب سرأف

 او ىدبعلا فئحألا ني تارف

 . 4!« شج» دّمحموبأ ىسوم نب نيطقي نب ىلع نب نسحلا نب مساقلا
 . *!«خيج» ينيطقيلا ينارعشلا مساق
 . 17 «شكو الوساك يتقلا دمحم نب مساق
 . يربطلا ملسأ نب دّمحم

 !«خج» ينهرلا رحب نب دمحم
 , 8][يفقاو ناك «شك- خج» ريشب نب دّمحم

 «خج» () ىتقلا هللادبع وبأ روهمج نب دّمحم

(0 

0) 

 )١( ص ىسوطلا خيشلا لاجر ١6١ :مقرب 01/41.

 :؟ لاجرلا ةفرعم رايتخإ (؟)  8١86:مقرب 999.

 17١7. مقربا ص يسوطلا خيشلا لاجر (؟)

 .4818 :مقرب 3١١ ص ىشاجنلا لاجر (غ)

 .01/46 :مقرب ص يسوطلا خيشلا لاجر (0)

 .7/4 :مقرب غ8 ص دواد نبا لاجر )١(

 .77061 :مقري 457 ص ىسوطلا خيشلا لاجر (1/)

 . 81517 :مقرب 744 ص يسوطلا خيشلا لاجر (8)
 . ىّمعلا :تساو هصو شج يف (4)

 )٠١( :مقرب ”88 ص يسوطلا خيشلا لاجر 81١1.



 ااا ا اا بهاذملاو قرفلا باحصأ

 : 1« نوكف نب نسحلا ني دقت نك 2 5

 1س غئاصلا ديعس نب نيسحلا نب دمحم

 يو نا ديس وبا ضلبالا نايل نب وقح

 006 ىعب رسلا نب دّمحم

)6( 

 العلو نأرهم نب هللا دبع نب دمحم

 دالخ تخأ نبا يفريصلا يشرقلا رفعج وبأ ئسوم نب ميهأربإ نب ىلع نب دّمحم

 0 لك دو ةنينسوب ا هاك فرقنا "سمكا

 .اةاءكدنو رتطعوبأ نيطتن وي يبق نب دنع نيردط
 . ٠١ )«سصك» يفعجلا تارف نب دمحم

 )١( ص يسوطلا خيشلا لاجر ١7+ :مقرب 0507.

 1٠٠. :مقرب 77/ ص يشاجنلا لاجر (؟)

 . 417 :مقرب 60٠5 ص دواد نبا لاجر (1")

 .479 :مقرب 2١ 5 ص دواد نبا لاجر (غ)

 .0195 :مقرب 7١4 ص يسوطلا خيشلا لاجر (5)

 .0448 :مقرب 7١7 ص يسوطلا خيشلا لاجر (1)

 .117 :مقرب 6١" ص يشاجنلا لاجر (0)
 .180غ :مقرب !0١٠ ص دواد نبا لاجر (8)

 .117 :مقرب 1١ ؟ ص يسوطلا خيشلا تسرهف (1)

 ٠١44. :مقرب 859:1 لاجرلا ةفرعم رايتخا(١٠)



 كئاوفلا ةئارقا سن يح يودع ل و قب ع ا اولا ل ١

 انا و صاللقم وهو بنيز بأ نب دمحم

)2( 
 .  يعبرسلا ىسوم نب دمحم

 «شك» يريمنلا ريصن نب دّمحم

 م 000 ىدسألا ليمج نب لخنم

)0( 

2 

 «خج» رمتعملا نب روصنم

 !")«شج» يناذيمكلا رفعج نب ىسوم

 ْ ع » قاوسلا ىسوم

 أ« ضغ» مساقلاو بأ حابصلا نب رصن

 اة ءضغ» نمهب نب فسوي

 فلتخا مهضعبو .ةالغ مهْنَأ ئلع لدت تاياور مهيف تدرو دق مهلك ءالؤهف

 . لاجرلا بتك يف كلذ لك نّبِب دقو ,5+ةّمنألا نع هتنعل تدرو مهضعبو ؛مهيف

 )١( ص دواد نبا لاجر  8٠١:مقرب /211.

 . نيمومذملا يف قبس ام عم اذه داحتا رهاظلاو ,فاقلاب يقي رسلا :هص يف (1)

 .999 :مقرب 2٠١٠0 :؟ لاجرلا ةفرعم رايتخإ (؟)

 .11117/ :مقري 41١ ص يشاجنلا لاجر (4)

 . يرتب :هيفو ١711 :مقرب ١81 ص يسوطلا خيشلا لاجر (0)

 . 1١17 :مقري ٠١5 ص يشاجنلا لاجر (7)

 ٠٠١١ :مقرب 8١1 :؟ لاجرلا ةفرعم رايتخإ (/)

 .0171/ :مقرب 877 ص دواد نبا لاجر (8)

 05 :مقرب 057 ص دواد نبأ لاجر (9)



 0 0 00101212117 بهاذملاو قرفلا باحصأ

 نب ورمعو ءراّمعو ٌرذوبأو .دادقملاو ءيسرافلا ناملس ّنأب نولئاقلا مه مهم

 هللا ىلاعت ,ّبر وهو ,ة6 يلع ةهج نم ملاعلا حلاصمب نولّكوملا مه ,يريمضلا ةيمأ
 ١ . ًاريبك اًولع كلذ نع

537 

 ةيئايلعلا
 . 4ع هللا لوسر ىف نوفقيو هللا وه ةظًأيلع ّنِإ :نولوقي ًاضيأ ةالغلا مهف

 ةيريصنلاو
 نب يلع ٌبرلا :لوقي ناك .هللا هنعل يريمضلا رصنلا نب دّمحم باحصأ مهنم

 حاكن ّلحأو ؛مراحملا حابأف .هلبق نم يبن وهو :مالسلاامهيلع يركسعلا دّمحم
 . لاجرلا

 ةيباطخلاو
 ,ةهلآ مث .ءايبنأ هج ةئنألا نأ معزي ناكو .نوفورعم باّطخلا يبأ باحصأ

 ّنأو .راونألا هذه نم ملاعلا ولخي الو .ةمامإلا نم رونو ,ةّوبنلا نم رون ةيهلإلاو

 سبل ملاعلا ىلإ لزن اّمل هّنِإ لب ,هنوري يذلا سوسحملا سيلو .هللا وه هب قداصلا

 رقتني الق ةنايالا ةروصلا قلع نسنلاابلإو :ةقو: ولا ننانلا ةارق رولا ذه

 هنأو .هيف لحو لق داصلا نع لصقنا هللا ّنِإ :لاق نأ ئلإ ءةيرفلا ىّدأتي مث .هنم

 .ًاريبك ًاًرلع نوملاظلا لوقي اّمع هللا ىلاعت ,ئيلاعت هللا نم لمكأ

 ةيعيزبلاو
 نمؤم لك ناو هللا هنعل باطخلا يبأ دعب عيزب ةمامإب نولوقي ؛ةيباطخلا نم قرف

 ,توكلملا ىلإ عفد لب تام هّنِإ لاقي ال لامكلا غلب اذإ ناسنالا ناو .هيلإ ئحوي



 1 اا 3

 . ايععو ةرك مهتاومأ ةنياعم اوعّداو

 ةيريغملاو
 رون نم لجر ةروص ئلع مسج هللا نإ :اولاق ,هللا هنعل ديعس نب ةريغملا عابتأ

 نم مهنوك مجارتلا نم رهظي امبرو .ةمكحلا عبنم هبلقو رون نم جات هسأر ئلع
 . ةالغلا

 ةارشلاو

 مهسفنأ اورشو اوعاب نأ ئلإ مهترخآب مهايند اورش مهْنَأ اومعز ؛جراوخلا مهو
 ناك ةفوكلاب فورعم عضوم وهو ءرورح ئلإ اوبسن ةيرورحلا :مهل لاقيو .ةّئجلاب

 . هيف مهعمتجم لو

 ةيطمسلاو
 .هللادبعو ئسوم هيوخأ نود ؛ةجابي دب ٍبّقلملا رفعج نب 000 ةمامإب اولاق

 . طمسلا يبأ نب ىبحي :هل لاقي سيئر ئلإ اوبسن

 .ههجو نسحل «ةجابيد» بقلي .نيسحلا نب يلع نب دّمحم ني رفعج نب دّمحم )١(

 رطفيو ًاموي موصي ناكو .ًاخيش ناك :هداشرإ يف ديفملا لاق .بسنلا بتك يف اذك
 عست ةلس يف نومأملا ىلع جرخو .فيسلاب جورخلا ىف ةيديزلا يأر ئربو ءاموي

 قّرفف ءيدولجلا ىسيع هلاتقل جرخف .ةيدوراجلا ةيديزلا هعبتو ,ةكمب ةئامو نيعستو

 هنم هسلجم ئنداو نوماملا همركا هيلإ لصو اًملف .نوماملا ىلإ هذفناف هذخاو هعمج

 ينب نم بكوم يف هيلإ بكري ناسارخ يف هعم ًاميقم ناكو .هتزئاج نسحأف .هلصوو
 دّمحم يفوتو .هتيعر نم ناطلسلا لمتحي ال ام هنم لمتحي نومأملا ناكو .هّمع

 . «هنم» نآأسارخب



 ةدئاف

 قشوو عجرو ايماع ناك نم يف
 . ةريغملا نب هللادبع

 ديزي يبأ نب هللادبع

 ىشاّيعلا دوعسم نب دمحم

 كلمم نب هللادبع نب دّمحم

 راشب نب نيسحلا

 ةدشئاف

 ١ 0 ا

 . "1 «ضغ» جارسلاوبأ مساقلا نب دمحأ

 . هرمع رخآ يف برطضا نسح ,شاّيع نب نيسحلا نب هللادبع نب دمحا

 00 يربطلا ىلمالا هللادبع ونا ةقحم ني ددحا

 )١( ص دواد نبا لاجر  4١1١:مقرب ١7 .

 ص دواد نبا لاجر (؟)  45١:مقري 70.

 )( ص دواد نبا لاجر  5١:مقرب 79.

 ) )4ص ىشاجنلا لاجر  52١:مقرب 714 .



 دئاوقلا ذلارقا نو مابا ع وعما وام اب دو 17

 ."١!«سج» راقتلا نيسحلا نب ناركب نب نسحلا نب قاحسإ

 ا؟!«شج» ناقهدلا لهس نب ليعامسإ
 !"!«شج» يمشاهلا راسي نب ليعامسإ
 . ةيفنحلا نبا دّمحم ئلوم ىّكملا ليعامسإ

 م 1 » ةثعاشألا

 0! «شجر» جشألا ميهاربإ نب دمحأ نب ركب

 «ضغ - خج» هيض ىنب ئلوم يزارلا حلاص نب ركب

 ع يرصبلا رمع نب ثراحلا

 81 نفك ىرضتلا ةريغملا نب قراخلا

 ا «خج» يسبعلا يزرج نب بيبح

 هنع هبجحو ين قداصلا هافج «شج» يناتسجسلا هللادبع نب زيرح

03) 

6) 

 )١( :مقريا/؛ ص ىشاجنلا لاجر ١7,8 .

 .01 :مقرب 18 ص ىشاجنلا لاجر (؟)
 .08:مقرب"8 ص يشاجنلا لاجر (©)

 .الالا/ :مقرب ال7١ :؟ لاجرلا ةفرعم رايتخإ (8)

 . 374 :مقرب ٠١9 ص ىشاجنلا لاجر (5)

 .!/8 :مقرب ؛77؟ ص دواد نبا لاجر (1)

 .؟73797. :مقرب ١ ص يسوطلا خيشلا لاجر (1)

 51٠١. :مقرب 578:7 لاجرلا ةفرعم رايتخإ (8)

 . 77867 :مقرب ١72 ص ىسوطلا خيشلا لاجر (5)

 هداريإ دنع رئارسلا يف سيردإ نبا لاق .70 :مقرب ١88 ص يشاجنلا لاجر )٠0(



 . ١" )ءديد» يؤلؤللا نيسحلا نب نسحلا
 . ؟7ءضغ» يواغطلا دسأ نب نسحلا نب نسحلا

 . "!«ضغ» ساّعلا ينب ئلوم دشار نب نسحلا

 . 2 «سشج» شيرحلا نب ساّبعلا نب نسحلا

 . 0! «ضغ» يودعلا يرفوزبلا ايركز نب ىلع نب نسحلا
 , 1م قوفتلا ةدعأ قب نيسعلا
 . رفعجو با نادمح

 . نامهط نب دلاخ
 . "!ءشج» يلولسلا فاّقخلا ءالعلاوبأ
 81 تيس ناقعلا حيز وبا عزكم قيدلاتب

 نم ًازيرح ّنِإ :لاقو .هيلع رومأم دمتعم لصأ هن :زيرح باتك ثيداحأ نم ةلمج +
 لدي ال ةيظدهبجحو هيلع دامتعالاو تسرهفلا يف خيشلا هقّتو دقو .ةخيشملا ةلجأ

 .«هنم» مهلتق نم لاتقب هرمأ ةيطْنَأ مّهوت مدعو ,ةيقتلل هّنِإ :ليق لب .ءيشب هحدق ئلع
 . 1١7 :مقرب غ"8 ص دواد نبا لاجر )١(

 . ١١60 :مقرب 479 ص دواد نبا لاجر (؟)

 . 1١1 :مقرب 175 ص دواد نبا لاجر (؟)

 . 778 :مقرب ٠١ ص يشاجنلا لاجر (4)

 . ١714 :مقري 58١ ص دواد نبأ لاجر (0)

 . 491/8 :مقرب "64 ص ىسوطلا خيشلا لاجر (1)

 .؟91/ :مقربا١ 61 ص ىشاجنلا لاجر (؟)

 7707 :مقرب 7١١ ص يسوطلا خيشلا تسرهف ()



 دئارتلا هئازن ينعم يونس مبا بجلب ا دف

 0 007 ىناتسوابلا لضفلاوبأ تاطغلا نب ةملس

 00 يرقنملا دواد نب ناميلس

 و لوحألا يلينلا مكحلا نب حلاص

 ا 7«خج» يرابنألا يا نب هللادبع

 افا ع ينمرألا مكحلا نب هللادبع

 ا يتسم ا دارلا و انهذلا نا دع نب نا دبع
 2 ل

00) 

 «خج» ماقلهلا نب نمحرلادبع

 ريمن نبأ هفعض :نارمع نب زيزعلادبع وهو «بيوذ يبا نب زيزعلادبع

 03١ )«شج» يدبعلا نب زيزعلادبع

 اذ

 )١( :مقرب 108 ص دواد نبا لاجر 7١١.

 7١6. :مقرب 05 ص دواد نبا لاجر (؟)

 . 617 :مقرب ٠٠١ ص يشاجنلا لاجر (؟)

 11١14. :مقرب 455 ص ىسوطلا خيشلا لاجر ()

 .013 :مقرب 119 ص يشاجنلا لاجر (6)

 .5037 :مقرب ١5١58 ص ىشاجنلا لاجر (1)

 .314 :مقرب 36١” ص ىشاجنلا لاجر (0)

 , 73177 :مقرب 73/ ىف يمول خيشلا لاجر (4)

 .,3ة :مقري 0 ص دواد نبا لاجر (9)

 )٠١( :مقرب 714 ص يشاجنلا لاجر 11١.



 5 0 يّمعلا رذتملا نب كلملادبع

 , 1! ءشك» سابع نبا ئلوم ةمركع

 «ضغ» يفقاو «شك» دج فيعض «شج» يمشاهلا ريثك نب ناّسح نب ىلع
00 

 غ0 ادغلا
 : «حج» ىد : سيمر نب ىلع

 7 عفو نتاساقلا دعم نب ىلع
 . ١ ءضغ» يندملا يناريخلا ديزوبأ ديز نب ةرامع

شج» يفعجلا هللادبع وبأ رمش نب ورمع
 . ")7 ء

0 فاحصلا عيبرلا نب مساق
100 ' 

 .ولغلاب مهنا"! «خج» ةمروأ نب دتحم
 . ٠١ اهخج» ىفوك كلملادبع نب دئحم

 .71؟9 :مقرب 5١ ص ىشاجنلا لاجر )١(

 .5417/ :مقرب 4الا/ :؟ لاجرلا ةفرعم رايتخإ (؟)
 .7717 :مقرب 487 ص دواد نبا لاجر ()

 . 8ا/73/ :مقرب 784 ص يسوطلا خيشلا لاجر (4)

 .١/01؟ :مقرب 788 ص يسوطلا خيشلا لاجر (0)

 .7 41 :مقرب 4417 ص دواد نبا لاجر (5)

 .9ل60 :مقرب 587 ص ىشاجنلا لاجر (9/)

 .785 :مقرب 55 ص ا نبا لاجر (4)

 . 117 :مقرب 4 ص يسوطلا خيشلا لاجر (9)

 .5199 :مقرب "84 ص ىسوطلا خيشلا لاجر )٠١(



 00 0 ا 38

 05-00 :ادمهلا يلع نب دمحم

 3 ' ا ىفوك يدزألا ليضفلا نب دّمحم

 «خج» نورأه نب دّمحم

 فو يذاعملا ىيحي نب دّمحم

 «شج» هللادبع با ىلوم سيئخ نب ىّلعم

 (6) ٍ؛ 5
 5 «حج)» فورعم نب ةيومم

(00) 

ِ 1 0 1 
 «شج» ينمرالا نارمعوبا هيوجنر نب ىسوم

 1 6 طاتحلا نادعس نب ىسوم

 0000 ىنئادملا حايم

 5 وا لعوب

 م مس عصسسا د شا

 )١( :مقرب 8"4 ص ىسوطلا خيشلا لاجر 11514.

 .نا1غ :مقرب 717 ص يسوطلا خيشلا لاجر (؟)

 ) )5:مقرب 45/8 ص يسوطلا خيشلا لاجر 1510.

 :مقرب 18 ص ىسوطلا خيشلا لاجر (غ) 1 .

 ) )0ص ىشاجنلا لاجر ١7 :مقرب غ١01 .

 ) )1:مقرب 118 ص يسوطلا خيشلا لاجر 7577 .

 ) )1:مقري 8 ص يشاجنلا لاجر ٠١848 .

 ) )8ص ىشاجنلا لاجر 5 ٠١ :مقرب 7/٠١ .

 ) )4:مقرب 431 ص يشاجنلا لاجر .1١4.

 )٠١( :مقري 027 ص دواد نبا لاجر 0147.



 000 ااا ااا ا برطضم وأ طلخم هّنِإ ليق نم

 و يرصبلا تخسلا نب فسوي

 0 )شكو يفعجلا بوقعي نب فسوب

 ةدئاف

 برطضم وأ طلخم هّنِإ ليق نم ركذ اهيف
 "9 طلختلا ندعم وه «شج» نابأ نب دمحأ نب دّمحم نب قاحسإ

 قرو نب ليدب نب نمحرلادبع نب نامثع نب نيزر نب ىلع نب ليعامسإ

 ْ . ىعازخلا

 «شج» لبعد نب مساقلاوبأ
 «ضغ» ينوكسلا رصن يب نب دّمحم نب نارهم نب ليعامسإ

 10 يفعجلا ديزي نب رباج

 !«خج» يطساولا رمحألا حلاص نب ةملس

 8 '«خج» حابر يبأ نب ءاطع
 . يقيقعلا دمحأ نب يلع

0 

0) 

1/ 

 )١( :مقرب 077 ص دواد نبا لاجر 044.

 .016 :مقرب 057 ص دواد نبا لاجر (؟)

 .77/ا/ :مقرب الا” ص يشاجنلا لاجر (؟)

 . 15 :مقرب "؟ ص يشاجنلا لاجر (4)

 ١. :مقرب 58 ص دواد نبا لاجر (0)

 .1775 :مقري ١١8 ص ىشاجنلا لاجر (1)

 11٠١. :مقرب ١١9 ص يسوطلا خيشلا لاجر (1)

 .ا/١1 :مقربا/ه ص يسوطلا خيشلا لاجر (4)



 هناا كتاف ممدود قل نو ا ا ا

 . ١ !«شجد» ءاّقرلا دادزي نب دّمحم نب حلاص نب يلع
 برطضم «شج» ىركسعلا داذحلا ةسبنع نب رفعج نب دّمحم نب ىلع

 . 11! تيزعتلا

 م
 «شج» زيزعلادبع نب رمع

 : 1 ا دق هو ةيبقاو خو نادت نو دعم دز دعح | ديدكسي

 17 فعو ىلاك فلا ةطبن وو نقنتخ وب وتتم

 «شج» هيوديز نباب فرعي داّدحلا ىزاوهألا ةسبنع نب رفعج نب دّمحم

 لّضفملاوبأ مامه نب لولهبلا نب هللاديبع نب دّمحم نب هللادبع نب دمحم

 كل

(/) 
 .0 «شج»

 . 8]«شج» ىناجرجلا رمع نب دّمحم
 5 اة يدزألا فلدوبأ رفظملا نب دمحم

 )١( ص ىشاجنلا لاجر  7٠١:مقرب /١1/,.

 .383 :مقرب 7 ص يشاجنلا لاجر (؟)

 .,/01 :مقرب 188 ص يىضاجنلا لاجر (؟)

 . 1١08 :مقرب 258 ص دواد نبا لاجر (5)

 . ٠١١19 :مقرب 717 ص ىشاجنلا لاجر (6)

 . ةديور :هيفو ٠١70 :مقرب 7 نص ىتاستلا لاخر 03(

 ٠١09. :مقرب 551١ ص يشاجنلا لاجر (1/)

 .919 :مقرب "غغ ص يشاجنلا لاجر (8)

 /٠١61. :مقرب "0 ص يشاجنلا لاجر (5)



 و

 تيل عا ومالا اش ار ومو و 1ع حرا ئرخا ركنيو ةرات هثيدح فرعي ليق نم

 قو ىرصلا هلع و نا

 . "' !ءسشج» يزارلا نسحلاوبأ ساّبعلا نب روصنم

 ا 1 نيسحلاوبأ يريشامرنلا ايركز نب ىيحي

 ةدئاف

 ئرخأ ركنيو ةرات هثيدح فرعي ليق نم ركذ يف
 . 20 «ضغ» ئبحي وبأ يطساولا دايز نب ليهس
 . 8! ءشج» يزارلا ريخلاوبأ داّمح يبأ نب حلاص

 1 عون انيس نقلل يرمسلا كيهن نب دمحأ نب نمحرلادبع

 و ينامهلا رفعج نب يلع

 م( «شج» ىبنيزلا هللادبع وبأ يزارلا ناّسح نب دّمحم

)5( 

 )١( :مقرب ؛18 ص يشاجنلا لاجر ]1111.

 ص يشاجنلا لاجر (؟)  4١7:مقرب 7 1١١.

 :مقرب 8673 ص ىشاجنلا لاجر (؟) 11917 .

 ) )8نبا لاجر 55 ١ :مقرب 717.

 ) )6ص ىشاجنلا لاجر ١518 :مقرب 07

 )١( :مقرب 178 ص ىشاجنلا لاجر 3714.

 )/( ص ىشاجنلا لاجر  18١:مقرب 1٠/.

 ) )4:مقرب 7778 ص يشاجنلا لاجر 407.

 ) )1:مقرب 807 ص دواد نبا لاجر 471 .



 ةلاونلا فلافل نست ناك وم عب 210111100 4

 ةدئاف

 هبهذم داسفب هيلع نعط نم ركذ ىف
 ةدساف نها دن هين كج!" تبا ىفاريسلا ىرصبلا حون نب دّمحم نب نهحأ

 . اهريغو ةيؤرلاك .لوصألا يف
 «ضغ» يجنشوبلا هللادبع وبأ ةريغملا نب دمحأ نب نيسحلا

 . 7 «شج» هللادبع وبأ ينالبنجلا ينيصحلا نادمح نب نيسحلا

 . )نشكو امايق نب نيسحلا

 . *!«ضغ» يّمرلا ريثك نب دواد

 «شج» يجي دخلاب فورعملا مصاع نب دّمحم نب هللادبع نب يلع
 . ")«شج» نسحلاوبأ يناساقلا ةريش نب دمحم نب يلع

 . 4! ءضغ» ينيوزقلا ةيوهام نب متاح نب سراف

 . (؟!ائجرم ناك «شك» نيعأ نب بنعق

(1) 

0 

 )١( ص ىسوطلا خيشلا تسرهف  87١:مقرب 111 .

 . 7178 :مقرب 584 ص دواد نبا لاجر (؟)

 . ىبيصخلا :هيفو ١05 :مقرب 57ص ىشاجنلا لاجر (17)

 ْ ١٠١. 5غ :مقري م18: لاجرلا ةقرعم رايتخإ (4)

 . 17/17 :مقرب 07 ص دواد نبا لاجر (6)

 .3197 :مقرب ١1١ ص ىشاجنلا لاجر (1)

 .3375 :مقرب 500 ص ىشاجنلا لاجر (1/)

 . 9/1 :مقرب 7 1 نبا لاجر (4)

 5١11. :مقرب 4٠١ :؟ لاجرلا ةفرعم رايتخإ (9)



 ا ]0011 ءافعضلا نع يوري هّنكل ةقث هْنِإ ليق نم

 001 نب لضفمل ةملا

 «شج» يئارنمّرسلا بتاكلا نادعس نب ملسم نب نورأه
 وف

 ةدئاف

 ءافعضلا نع يوري هّنكل ةقث هْنِإ ليق نم ركذ يف
 1 يل ىف نق ربلا دلاخ جني دقت ومحل

 . 0! «شج» يلوصلا يلعوبأ رفعج نب دّمحم نب دمحأ
 ْ !١ . ١ ءضغ» يعازخلا ةفيذح

 «شج» ىّمعلا روهمج نب دّمحم نب نسحلا

 . "!«ضغ» يرصبلا دسأ نب نيسحلا
 . "!«شج» نسحلاوبأ ىنيوزقلا متاح بأ نب متاح لهس بأ نب ىلع
 يبأ نب دّمحم :هل لاقي يرلا نكاس نيسحلاوبأ يدسألا نوع نب رفعج نب دّمحم

(90) 

 )١( ص يشاجنلا لاجر  41١:مقرب 1117.

 )١( :مقرب 18 ص يشاجنلا لاجر ١١8 ,

 :مقرب 015 ص دواد نبا لاجر (؟) 019 .

 ) )5ص ىشاجنلا لاجر ١ل/ابرقم: ١87.

 ) )0:مقري 28 ص ىشاجنلا لاجر 7٠١7.

 ايا سدر او نا لاهو قل 1
 )/ )1ص ىشاجنلا لاجر ١19 :مقرب ١54 .

 ) )8:مقرب 484 ص دواد نبا لاجر 176 .

 ) )9:مقرب 571 ص ىشاجنلا لاجر 784.



13 :001111111 00 

 , 10100 هللادبع

 0 م لّضفملاوبأ راطعلا يرقنملا محازم نب رصن

 ةدئاف

 ثيدحلا عضي هّنِإ ليق نم ركذ يف
 : 000 سشاّيع يبأ قب نابأ

 ىلع نب نيسحلا نب هللاديبع نب رفعج نب نسحلا نب ىيحي نب دّمحم نب نسحلا

 ل يولبلا دّمحم نب هللادبع

 يبالكلا يراكملا ريثمك نب دّمحم نب ديبع :ليقو .دّمحم نب ريثك نب ديبع

 و لجحملاابأ ىّنكب ىديحولا

 «شج» ىمشاهلا ريثك نب نمحرلادبع

 ا لّضفملا بأ ىنكي ىنابيشلا بلطملا نب هللادبع نب دّمحم

 اذ

 اسم سقاس

 )١( :مقرب 777 ص ىشاجنلا لاجر 7١ ٠١.

 :مقري 477 ص ىشاجنلا لاجر (؟) 1١5/8 .

  8بقري 8106 ص دولذ نبا لاهز 8

 :مقرب 4287 ص دواد نبا لاجر (غ) 77١ .

 ) )0.7ا/ا/ :مقرب غا/١ ص دواد نبا لاجر

 ) )3:مقرب غ7 ص دواد نبا لاجر 5 7١.

 ) )1:مقرب 4 ص يشاجنلا لاجر 7171.

 ) )4:مقرب 0805 ص دواد نبا لاجر 848.



 ااا 1 10101178 مذلاو ةنعللا هيف تدرو نم

 . ١!ءضغ» ساّخنلا يدسألا :ليقو ينوكسلا ةليمجوبأ حلاص نب لّضفملا

 0 !«ضغ» نايبظ نب سنوي

 «ضغ» كلام نب دّمحم نب رفعج :بذكلا هيلع قلطأ نّممو
 . )وني ىداضلا هيك شكو رفاذع وخأ رمغ

 13 قة نو ةويففلا

 ف

 ةدئاف

 امومع وأ ًاصوصخ ٌمذلاو ةئعلل هبف تدرو نم ركذ يف
 ف وفكملا نورافؤا

 . "!«شكد يناتربعلا رفعجوبأ لاله نب دمحأ

 1 ضو نتعب سنك نب ةمشأ

 اة! «خجه يشرقلا ةاطرأيبأ نبا :ليقو :ةاطرأ نب رسب
 . ا"! «شك» ناقهدلا يريعشلا راّشب

 )١( :مقرب 0818 ص دواد نيا لاجر 447 .

 )١( :مقرب 657 ص دواد نبا لاجر 05/8.

 .17 :مقرب ؛18 ص دواد نبا لاجر ()

 319٠. :مقرب 578 :7 لاجرلا ةفرعم رايتخإ (5)

 ٠١+. :مقرب 189 :؟ لاجرلا ةفرعم رايتخإ (0)

 ٠١٠١. :مقرب 8417 :7 لاجرلا ةفرعم رايتخإ )1١(

 . 89/1 :مقري 07 ص يسوطلا خيشلا لاجر (9/)

 .14 :مقرب 78 ص ىسوطلا خيشلا لاجر ()

 ./27 :مقرب ١١:1/ لاجرلا ةفرعم رايتخإ (8)



 0 00 00 ا ا

 ا ندعو ءاوكلا نب هللادبع

 : 00 يكملا حاّدقلا نوميم نب هللادبع )

 . ]جو جراوخلا 5 بهو نب هللادبع

 . ا )هنعلب هتعيش رمأو 3/8 دمحم وبأ هنعل «شك» ساّشنلا ناقهدلا ىبحي نب ةورع

 . نوعلم هللاًودع 128 نينمؤملاريمأ لاجر نم ثيرح نب ورمع
 . هللا دبعوبأ هنعل صالقم نبا وهو ؛بنيز يبأ نب دّمحم

 هك ما ديع وأ هكل دعس نت ةريقملا

 : 00 حاذدقلا نوميم

 1 يعجشألا ةورف نب لفون

 هعبتي ةنعل لك ,ةنعل فلأ اهعبتي ةنعل فلأ 4ك مظاكلا هنعل «سك» نايبظ نب سنوي

 _ (4) 40 قداصلا مامالا ءاعد نم ') ئهج رعق
 0 نع ال «ف- شك» يم رضحلا ةدئاز نب رجح

 ١١/. :مقربا/5 ص ىسوطلا خيشلا لاجر )١(

 .5171 :مقرب ١ ص ىسوطلا خيشلا لاجر )١(

 ./78 :مقرب 7١ ص يسوطلا خيشلا لاجر (؟)

 ٠١87. :مقرب 887 :1 لاجرلا ةفرعم رايتخإ (5)

 . 617 :مقارب 6857 ص دواد نبا لاجر (0)

 .4417 :مقرب 86 ص ىسوطلا خيشلا لاجر (1)

 . منهج رعق كفلبت اهنم ةنعل لك :يّشكلا يف (/)
 .33/7 :مقرب 10/8 :؟ لاجرلا ةفرعم رايتخإ (8)

 .9/114 :مقرب 7١8:7 لاجرلا ةفرعم رايتخإ (9)



 00 ا ا ا ةفّوصتملاو عدبلا لهأ مذ يف درو ام

 , 1 )هينذ رفغت ال َمهّللا ءف- شك» ةبيتع نب مكحلا

 . )امه هللا رفغ ال «ف  شك» ةدئاز نب رجح عم ةعاذج نب ةعاذج نب رماع

 نيفّرحملا ةفّوصتملا نعلو عدبلا لهأ ٌمذ ىف درو اميف

 عرولا نع نيفرحنملا
 يل قداصلا نع ,هئابا نع ,ة/يركسعلا نسحلا نع .دانسإلا برق باتك نم

 ,مهنم ةءاربلا اورهظاف ,عدبلاو بيرلا لهأ متيأر اذإ :ةيهّللا لوسر لاق :لاق

 ىف داسفلا ىف اوعمطي اليك مهوتهابو ,ةعيقولاو مهيف لوقلاو .مهّبس نم اورثكأو

 كلذب مكل هلل بتكي .مهعدب نم ةومادتلا الو ,سانلا مهرّذحيو .مالسالا

 . ؟)ةرخلا يف تاجردلا هب مكل عفريو ,تانسحلا

 دّمحم نب ىلع يداهلا عم تنك :لاق ءباطخلا بأ نب نيسحلا نب دّمحم نع

 مشاهوبأ مهنم .هباحصأ نم ةعامج هاتأف ,ةليىبنلا دجسم يف مالسلاامهيلع

 نسم ةعامج دجسملا لخد ّمث .هدنع ةلزنم هل تناكو ؛ًاغيلب ًالجر ناكو .يرفعجلا
 :ليلهتلاب ودها و ايدكس ونا رفاوسادبو, ةقويملا

 اوبّرْخمو ؛نيطايسشلا ءافلخ مهّنإف .نيعاّدخلا ءالؤه ئلإ اوتفتلت ال :ةللاقف

 هس سات يلا سلال

 لك :مكرب 7 لاجرلا ةفرعم رايتخإ 0(,

 .7/6 :؟ ىفاكلا لوصأ ()
 . ةيحان :ةلاسرلا ىف (4)



 دنا وقل ةفنارفا باس هين امس مم و سا م جا نسل جلهم ماو ب وم 8

 نوعّوجتي ,ماعنألا ديصل ١ !نودهجيو .ماسجألا ةحارإل نودّهزتي ؛نيدلا دعاوق
 ءاذغلا نولّلقي الو ,سانلا رورغل الإ نولّلهي ال ًارمح فاكيإلل اوعدخي ئّتح ًارمع
 ,ٌبحلا يف مهئالمإب سانلا نومّلكي ,سانفدلا بولق سالتخاو ,ساسعلا ءالمل لإ

 مّترتلا مهراكذأو ,ةيدصتلاو صقرلا مهداروأ ءّبججلا يف مهئاليلذإب مهنوحرطيو
 . ءاقمحلا الإ مهدقتعي الو .ءاهقسلا الإ مهعبتي الف ,ةينغتلاو

 ةراجز نلإ بهذ ايناكف ءاديم وأ انه مهم دحأ ةزايزا ولا بهذ: نتفالا
 ةيواعمو ديزي ناعأ امّنأكف ,مهنم ًادحأ ناعأ نمو ,ناثوألا ةدابعو ,ناطيشلا

 . نايفسابأو

 ؟مكقوقحب ًافرتعم ناك نإو :هباحصأ نم لجر هل لاقف

 بهذي مل انقوقحب فرتعا نم ,كنع اذ عد :لاقو .بضغملا هبش هيلإ رظنف :لاق

 .انيفلاخم نم مهّلك ةيفوصلاو ,ةيفوصلا فئاوط سخأ مهْنَأ يردت امأ ءانقوقع يف
 نيذلا كئلوأ ,ةّمألا هذه سوجم وأ ئراصنّالإ مه نإو ءانتقيرطل ةرياغم مهتقيرطو
 . '"7نورفاكلا هرك ولو هرون متم هللاو ,مههاوفأب هللا رون ءافطإ يف نودهجي

 ,هتقامح وأ ,هتلالض وأ ,هتعدخل الإ دحأ فّوصتلاب لوقي ال :ةكئاضرلا لاقو

 . "7ةلطابلا مهدئاقع نم ءيشب لوقي الو ,ةيمستلاب يفتكي نأ هتمالعو

 )١( نودجهتيو :ةلاسرلا يف .

 ةعيسشلا ةقيدسح .؟4 18 ص يلماعلا ّرحلا حيشلل ةيرشعينسالا ةلاسر (1)

 . ةيمالسالا عبط 707 ص ىليبدرألا سّدقملل

 ةعيشلا ةقيدح 37١ ١, ص ىلماعلا ّرحلا حيشلل ةيرشعىنشالا ةلاسر (؟)

 )00 الا عبط 7١6 ص يليبدرألا سّدقملل



 ل لا ةفّوصتملاو عدبلا لهأ مذ يف درو ام

 تامالع نمو .ةدابع بلاط يبأ نب يلع ركذ :ي يبنلا لاق :لاق ,دّمحم وبأ نع

 سوجملا ريطاسأو ,ةبذاكلا صصقل عامسلا راتخيو .هركذ نم رفتني نأ قفانملا

 نونمؤي ال نيذلا بولق تّرأمشا هدحو هللا ركذ اذإوو أرق مث هلئاضف عامتسا ىلع

 يلا باذع مهلو ةرخآلاب

 قطان ئلإ ئغصأ نم :لاقو .ال :لاقف ؟صصقلا عامتسا ٌلحيأ يق داصلا لثس

 دقن سيلبإ نع قطانلا ناك نإو .هللادبع دقف هللا نع قطانلا ناك نإف .هدبع دقف
00 

 مهنيص يف فوصلا نوسبلي موق نامزلا رخأ يف رهظي :ُهيِيَيهْللا لوسر لاق
 ءامسلا ةكئالم مهنعلي كتلوأ ,مهريغ ئلع كلذب مهل لضفلا نوري .مهئاتسثو

 5 وظرألاو

 39 هللادبعوبأ لثس :لاق .ةيركسعلا نسحلا نع .راّيجلادبع نب دّمحم نع
 عدتبا يذلا وهو ءًاَدج ةديقعلا دساف ناك هّنِإ :لاق .يفوكلا مشاه يبأ لاح نع

 . أ )ةئيبخلا هتديقعل ًاّرفم هلعجو .فّوصتلا :هل لاقي ًابهذم
 ءاّنم سيلف ,هبلق وأ هناسلب مهركني ملو ةيفوصلا هدنع ركذ نم :ةياضرلا لاق

 .غ6 :رمزلاةروس )١(

 ١. ح 714 :9/7 راونألا راحب (1)

 .10 -14 ص يلماعلا ّرحلا حيشلل ةيرشع ينثالا ةلاسر ()

 سدقملل ةعيشلا ةقيدح 7” ص ىلماعلا ّرحلا حيشلل ةيرشع ىنثالا ةلاسر (5)

 . ةيمالسالا عبط 614 ص يليبدرألا



 دئاوقلا كت ارق داو وأ قيمنا ناو و ا ا حتوم الل 185

 . 1742م لوسر ىدي نيب راقكلا دهاج امّئأكف مهركنأ نمو

 موق نامزلا اذه يف رهظ دق :99: قداصلل انباحصأ نم لجر لاق .ريصب يبأ نعو

 مهنم وهف ؛مهيلإ لام نمف ءانؤادعأ مهّنِإ :لاق ؟مهيف لوقت امف ,ةيفوصلا :مهل لاقي

 :مهت نوهتفتنيو :مهنبلا نوليمتو ءاجنع نوعذي ماوقأ نوكشسو :مهنم حيو

 هنم انأو اّنم سيلف .مهيلإ لام نمف الأ .مهلاوقأ نولّوأيو ,مهبقلب مهسفنأ نوبقليو
 . اويل لوسر ىدي نيب رافكلا دهأج نمك ناك مهيلع درو مهركنأ نمو ءءارب

 نم ةعامج عم ةكلاضرلا نسحلا يبأ دنع ًاسلاج تنك :لاق :ئسيع نب دمحأ نع

 ينلعج هللا لوسر نباي :لاق مث ءسلجو كو ريمع يبأ نب دمحم لبقأ ذا هباعضصأ

 نب دّمحم نب ناورم ماّيَأ يف جرخ يذلا يزورملا ملسم يبأ يف لوقت ام كادف هللا

 . مهريغو ةيمأ ينب نم انئادعأ ءامسأ اهيف ينلا ةفيحص يف همسا :ة.لاق ؟ناورم

 مهنعل اورجفو اوبذك :لاق ؛مكتعيش نم ّنإ :نولوقي مكيفلاخم نم ًاموق ّنِإ :لاق
 دقف هلبق نمو ,انضغبأ دقف هّيحأ نمف ءانتعيش ئلعو انيلع دانعلا دي دش ناك هّنإ هلل

 .هنم ءربيلف انتعيش نم نوكي نأ دارأ نم ريمع يبأ نباي ءانّمذ دقف هحدم نمو ءانّدر

 . ةرخآلاو ايندلا يف ءارب هنم نحنو اّنم سيلف هنم ءربي مل نمو

 :لاق ,ةقءيركسعلا نسحلا نع .راّبجلادبع نب دّمحم نع .هللادبع نب دعس نع

 ةملظم مهبولقو ؛ةرشبتسم ةكحاض مههوجو سانلا ىلع نامز يتأيس مشاهابأ اي

 سدقملل ةعيشلا ةقيدح .؟ ص ىلماعلا ٌرحلا حيشلل ةيرشعينثالا ةلاسر )١(

 . ةيمالسالا عبط 011 ص ىليبدرألا

 سّدقملل ةعيشلا ةقيدسح 7" ص يلماعلا ّرحلا حيشلل ةيرشع ينثالا ةلاسر (؟)

 . ةيمالسالا عبط 077 ص يليبدرألا



 0000 0 02052 دز دز ةزةزةءةء ةفّوصتملاو عدبلا لهأ مذ يف درو ام

 مهنيب قسافلاو رحم مهنيب نمؤملا ل مهيف ةعدبلاو ؛ةعدب مهيف ةئسلا ,ةردكنم

 ,نورئاس ةملظلا باوبأ يف مهؤاملعو ,نورئاج نولهاج مهؤارمأ .رّثوم
 . ءاربكلا ىلع نومّدقتي مهرغاصأو .ءارقفلا داز نوقرسي مهؤ اينغأ

 صلخملا نيسب نوزّيمي ال ءريقف مهدنع ليحم ّلكو .ريبخ مهدنع لهاج لك

 هجو ْئلع هللا قلخ رارش مهؤاملع .بائذلا نم نأضلا نوفرعي الو .باترملاو

 . فّوصتلاو ةفسلفلا ىلإ نوليمي مهْنأل ؛ضرألا

 نوّلضيو ءانيفلاخم بح ىف نوغلابي ءفّرحتلاو لودعلا لهأ نم مهنا هللا ميأو
 ىلع هللا اودبع اولذخ نإو ءاشرلا نع اوعبشي مل ًابصنم اولان نإف ءانيلاومو انتعيش
 مهكردأ نمف ؛نيدحلملا ةلحن ئلإ ةاعدلاو نيئمؤملا قيرط عاّطق مهنا الأ ءايرلا

 . هناميإو هنيد صيلو ,مهرذحيلف
 وهو ,88دّمحم نب رفعج نع ,هئابآ نع ,يبأ ينثّدح ام اذه مشاهابأ اي :لاق مث

 ,  9):لهأ نمّالإ همتكاف ءانرارسأ نم
 ةدُئاف

 ةصالخلا يف اوسيلو يفاكلا يف مهنع ئور لاجر ءامسأ ىف
 111 مضمار ىلا رحل ةكاج ا قو امني نيمحلا
 0 ئاصلل سجرنلا ٌمش ةهارك ثيدح يف :ضيفلا نب دمحم

 ةعيسشلا ةقيدح 74 377 ص يلماعلا ّرحلا حيشلل ةيرشعىننالا ةلاسر )١(

 0 ضن نير قمنا

 .8 ح97 :4 يفاكلا عورف (1)

 ١. ح١١؟ :5 يفاكلا عورف (؟)



 3و لا ل ام

 "يلا لوما نقدا نيرمغ
 هللا نفاع جورخ ثيدح يف .ملسم نب نيسحلا اك اةوينلا نفعل جزر عيد ىفارول

: 5 77 
 .  اموص هسفن ئلع لعج نم باب يف ,ماّرك

 . 2! هلعلا ةفص باب يف .نسحل | نب سيردإ
 ل0 م

 .  ملع ريغب لمع نم باب يف ؛لقيصلا نب نسحلا
 ةدئاف

 ءيشب سيل هنإ ليق نم ركذ ىف
 ا ل ْش

 «ضغ» لضفم نب دّمحم نب رفعج

 1 و علا متم و عانس

 : ثا ناكسم نب نيسحلا

 )27 دمع
 « صع» ميثح نب ديعس

 )١( يفاكلا لوصأ ١: 4١ح 5.

 ةاورلا عماج (؟) ١: .؟060

 ١. ح١5١ :5 يفاكلا عورف (1)

 .3 س71 ١: يفاكلا لوصا (4)

 .5 حا[ يفاكلا لوصا (6)

 ) )1١:مقرب 8760 ص دواد نبا لاجر 77 .

 ) )0:مقرب ؛16 ص دواد نبا لاجر 53.

 ) )4:مقرب 55 ص دواد نبا لاجر 151.

 ) )9:مقرب 467 ص دواد نبا لاجر 7١0.



 . ١7" «ضغ» يمليدلا هللادبع نب ناميلس يلالهلا رّمعموبأ

 . "1 «ضغ» يتادمهلا لهسلا نب حلاص

 . ")علا لوسر ئلوم ناعمس نب ةبقع نب حلاص

 000 فداصم

 ةدئاف

 لوهجم هّنأب هيلع قلطأ نم ركذ يف
 . نسحلا نب سيردإ

 ا ةبيتق نب ليعامسإ
 11 و ديرو نب للا

 . "!«خج» ماعطلا عاب قرزألا يفعجلا رينتسملا ريشب

 : يرازبألا نيزر

 )١( :مقرب غ0 ص دواد نيا لاجر 1١5 .

 ص دواد نبا لاجر (؟)  45١:مقرب 719.

 )( :مقرب 1727 ص دواد نبأ لاجر 77١ .

 ) )8ص دواد نبا لاجر  0١6:مقري 140.

 ) )0:مقرب "01 ص ىسوطلا خيشلا لاجر 077١.

 ) )1:مقرب 701 ص يسوطلا خيشلا لاجر 8 .

 ) )1ص ىسوطلا خيشلا لاجر ١77 :مقرب /7741.



  .. 5ءاوفلا دئارف ١

 0١ !«خج» يطامنألا نيز ررو

 ايز
 م | نب 3 ٍْ ظ

 / :لا دوسال 9 1

9 
 » يرج

007 
1 

0 
 . 0 «خج

 دعس

7 1 

 ىدنكلا هت يمل

. 1 
: 

 ا 5

 6 ظ ا م 0 لوحال نوما ظ ظ : | ديعس

 ظ 1 3 » ملسم
 ْ 0ع

 1١ !عهيج ( » ةعرْز نب هحرلادبع

20 

 هلا لاجر )001(

 اسال
 عيال

 ص يس
 : - : 00 ١ 8 :مقرب ١

 ١
0 

 يس
 ص

 :مقري
0 

 د : :
02 

١6 1١117
 

 ١77 ص 8 . :
"2 

0 خيش اجر
 5 ٍ 

 8 8 هلا ل 0
: 

ف :
قا 

مي
:مقرب 

 5 

3 0 : : : 

: 53 
 كر

 :مكرب
 ١.

: 5 0 
 0.7 د رم

6

 

: 

رس
 ش 0 ا س

9 6 , 

ي
د
 

مقرب
: 

 . 160 ظ 1



3 8 ِ )01( 
 8 عما ىرعع ني ةللادبع

 او ناوكذ نب ةيطع

 "تنجم متسر نب ةيطع

 000 لاله نب رمع

0 

1 
 ١ ! تفند ازيغت نب ورمع

 انين ثايغ نب (7) اضنلا

 ا طابسا نب مساقلا

 ا ! عنج نسحلا ىبأ مداخ يفاقلا

 . 20 «خج» يفاصرلا لماك 11 :

 )١( ص يسوطلا خيشلا لاجر ١835 :مقرب 180170 .

 ) )1ص يسوطلا خيشلا لاجر ١83 :مقرب ١81٠.

 )”( :مقرب 761 ص ىسوطلا خيشلا لاجر 0581 .

 ) )4؛مقرب 117 ص يسوطلا خيشلا لاجر 078٠.

 ) )0ص يسوطلا خيشلا لاجر ١85 :مقرب 15178 .

 ) )1ص يسوطلا خيشلا لاجر ١575 :مقري 1017 .

 )( خ- ليضفلا .

 . ١661 :مقري ١87 ص يسوطلا خيشلا لاجر (4)

 . 0145 :مقرب 11" ص يسوطلا خيشلا لاجر (9)

 .0.9ا/ مقرب "ع" ص ىسوطلا خيشلا لاجر )٠١(



 تئاوفلا تتارك هينفع عطا وتل وما همام و جالا و ام مدع قي هك ا كا رمت و اوما ١5 | هلا ها ©

 1 «خج» ناكسم نب دّمحم

 11 ا يثعشألا :فقسالا ووصنم نب دّمحم

 ؛)«تجو» ىيحي نب ناورم

 . ةفيرط ىبأ نب رذنم

 0 جاّرسلا دل

 ."7«خج» ريشب نب ديلولا

 . 87 «خيج» يليجلا نوراه

 اة ءنج» مشاه ىبأ نب مشاه

 13 درا ما

 )١( ص ىسوطلا خيشلا لاجر ١848 :مقرب ١619 .

 .019 :مقرب "5 ص يسوطلا خيشلا لاجر (1)

 . 4157 :مقرب 590 ص يسوطلا خيبشلا لاجر (17)

 .051717 :مقرب 718 ص يسوطلا خيشلا لاجر ()

 .0577 :مقرب ٠8 ص ىسوطلا خيشلا لاجر (0)

 .1315-13570 :مقري 1١47-١87 ص يىسوطلا خيشلا لاجر (1)

 ١١14١. :مقرب ١18 ص يسوطلا خيشلا لاجر (10)

 . ١7141 :مقرب ١88 ص يسوطلا خيشلا لاجر ()

 ١7514١. :مقرب ١88 ص يسوطلا خيشلا لاجر (4)

 )٠١( :مقرب 4 ص يسوطلا خيشلا لاجر 1747.



 . ١ )نجد قاّرولا سابع نب ىبحي 2 5 ١
 . لاوحألا قياقحب ملعأ هللاو .(" )«خج» بابخ نب سنوي هوفأ

 ةددفم ةدئاف

 نيمومذملا وأ نينمؤملا نيحودمملا ضعب ركذ يف
 نيقيلا ىبلاطل ىركذو انايبت نيقسافلا

 مل :هخيرات يف يزورملا ميحرلادبع نب ساّبعلا ركذ :سوواط نبا ديسلا لاق

 لهأو .ةئيدملا لهأ ىف الإ برعلا فئاوط ىف َُيىبنلا توف دعب مالسالا ثبلي

 . سانلا رئاس ٌدتراو ,فئاطلا لهأو ,ةّكم

 .يعوبريلا ةريون نب كلام ئلع اوعمتجاو .تاّيزلاو ميمت ونب تدتزا :لاق مث

 .باّذكلا ةمليسم عم ةماميلاب ركسع ؛ركاسع ةثالث مهل تناكو ءاهّلك ةعيبر تّدتراو

 عم ركسعو ءلئاو نب ركب ةماعو .نابيش ونب هيفو .ينابيشلا ةريغم عم ركسعو

 لهأ ٌدتراو ,ةدنك ىف سيق نب ثعشألا ٌدترا ,نميلا لهأ ٌدتراو ,يدبعلا ميطحلا

 . ةبالع نب ةمقلع الإ رماع ونب ٌدتراو ,يسبعلا دوسألا عم برآم

 ةبقعلا باحصأ

 ,ةديبع يسبأ نب ديعسو ءفوع نب نمحرلادبعو .ريبزو ,ةحلطو ,نامثعو ,رمعو

 ,صاقو يبأ نب دعسو ,نايفس يبأ نب ةيواعمو ,ةبعش نب ةريغمو ,صاعلا نب ورمعو

 : يرعشألا ىسوموبأو .ةداتقوبأو .نايفسوبأو

 ١10 :مقرب ٠ ص يسوطلا خيشلا لاجر (1)



 دئاوقلا تتارقأ ودك جان كساب ال هول منوها علا لا ام اب و 19

 ةعبرألا ناكرألا

 0 اراقغو :ةةوباودادقموب ق املج

 باتك نم هفرطتساو هعزتنا اميف رئارسلا باتك رخآ يف سيردإ نب دّمحم لقن
 1 هللادبع يبأ ئلع تضرع :لاق .' /لّضفملا نع .هنع .ىطساولا ركب نب ىسوم

 ,بزعأ :لاق ؟ةفيذح :تلق ّح ,بزعأ :لاق ًاناسنإ تيس امّلكف ,ةّدرلا باحصأ

 عى مهلكدن مل نييذلا ديرت تنك نإ:لاق هق يرعا :لاق ؟دؤعهم: نبا تلق

 1 . !؟)دادقملاو .ناملسو .ٌرذوبأ :ةثالثلا ءال وهب كيلعف

 ًالدلق #4 ةّمْألا ىلع مهلوخد ناك نيذلا
 لالجإلا نم مهقح مهوفويال نأ ةفاخم

 . ةياضرلا ىلإ ةبسنلاب هللادبع نب يلع
 . هك قداصلا ىلإ ةبسنلاب ,ناكسم نب ةاذع

 نيعباتلا نم نيرباصلاو ةينامثلا داهزلا

 . سيقدبع نب رماع

 . ينرقلا سيوأ

 . ناّيح نب زمره
 : قمم أ ا قي نديأ

 . ينامسوحلا ملسموبأ ؛ميثخ نب عيبر

 )١( «هنم» ةفيذح راّمع ناكم ةةديهشلا لاقو .

 ) )5ليضف :رئارسلا ىف .

 )””( رئارسلا تافرطتسم : 659.



 000 اا ركب يبأ ئلع نيركنملا ءامسأ

 م

 . ديزي نب دوسأ

 : عدخألا نب قورسملا

 . نسحلا يبأ نب نسحلا

 لاقي يتمُأ نم لجرب اورشبأ :هباحصأل موي تاذ هللا لوسر لاق سيوأ يفو

 . رضمو ةعيبر لثم عفشي هّنإف .ينرقلا سيوأ :هل

 ركب يبأ ئلع نيركنملا ءامسأ
 . راصنألا نم ةّنسو ؛نيرجاهملا نم ةّنس الر رشعانثإ مهو

 ,صاعلا نب ديعس نب دلاخ ,يسرافلا ناملس ,يرافغلا ٌرذ وبأ :نيرجاهملا نم

 . رساي نب راّمع ,يملسألا ةديرب ,دوسألا نب دادقملا

 نب سيق .ناهئتلا نب مثيهلاوبأ .فينح نب لهس .تباث نب ةميزخ :راصنألا نمو

 . ١ !يراصنألا ٍبوُيأوبأ ,بعك نب يب .يجرزخلا ةدابع نب دعس

 ,بّتكملا ىيحي نب دمحأ انثّدح 78١(: :مقري ٠١" ص) قودصلا ىلامأ يف )١(

 ديرد نب نسحلا نب دّمحم انثّدح :لاق ,قارولا دّمحم نب دمحأ بّيطلاوبأ انثّدح :لاق

 يوحنلا ديزوبأ ينئّدح :لاق .يشايرلا جرفلا نب ساّعلا انثّدح :لاق .يناّمعلا يد زألا

 ؟4!ًايلع سانلا رجه مل :تلقف .يضورعلا دمحأ نب ليلخلا تلأس :لاق ,يراصنألا

 مالسإلا يف هؤانعو ؛هعضوم نيملسملا نم هعضومو .هابرق يو هللا لوسر نم هابرقو

 ىلإ سانلاو .لهنم لك وفص ئلع مهيلغو ,مهراونأ هرون هللاو رهب :لاقف ؟هؤانع
 : لوقي ثيح لّوُألا تعمس امأ :ليمأ مهلاكشأ

 اليفلا فلأي ليفلا ىرتامأ ٌفلأ هلكشل لكش ّلكو

 : فنحأللا نب ساّبعلا نع هانعم يف يشايرلا ائدشنأو :لاق

0 



 0 00001 ا ا ك4

 ركبابأ اي :لاقف .صاعلا نب ديعس نب دلاخ ةعمجلا موي لك نم لّوأ ناكو

 ًايلع ّنإ ءيتّيصو اوظفحا شيرق رشعم اي :ةظيرق موي ٌةلَيهْلا لوسر لوق كرّكذأ
 هولوت مل نإ مكْإ الأ .هركذ نع يّبر نع ليئربج ينأبنأ كلذب ءيدعب مكمامإ

 .يل نوثراولا مه يتيب لهأ نإ الأ .مكرارشأ مكيلع ئّلونو متفلتخا مكرومأ
 فلاخ نمو ءهرصناف مهرصن نمو .هتّيثف مهعاطأ نم مهلا ,ينمأ رمأب نومئاقلاو

 فرعتأ .كئايبنأ ناسل ئلع هنعلاو ,كتّنج همرحاف ,هتبصنو هتمقأ ًامامإ ماقأو يرمأ

 .ال :لاق ؟ركبابأ اي لوقلا اذه

 نبا اي تنأ تكسأ لب :لاقف ,ةروشملا لهأ نم تسلف ,تكسأ :رمع هل لاق من

 ام يرح ديعب نابجل كّنِإو ,كتّوق ريغب هوفتو ,كناسل ريغب قطنت كّنإف ءباطخلا

 . ًارخف شيرق يف كل اندجو

 :لاق هلي هللا لوسر ّنأ مكرايخ ملع دق شيرق رشعم اي :لاقو '' ّرذوبأ ماق مث

 فاصننا هيف ًالوق تلقف 0
 فالآو لاكشأ ساتلاو ةرجايف نلكش نم ليو

 قدصأ ةجهل يذ ئلع ءاربغلا تّلقأ الو ءارضخلا تّلظأ ام: هلل لوسر لاق )١(

 .هدحو ةّنجلا لخديو ءهدحو ثعبيو ؛هدحو توميو .هدحو شيعب ٌرذ يبأ نم

 هفالختساو .نيملاعلا ٌبر لوسر ىصو يا نينمؤملاريمأ لئاضفب فتاهلا وهو
 الب بتق الب ماشلا نم هاّيِإ مهلمح دعب هلوسر مرحو هللا مرح نع موقلا هافنف هاي

 اذإ :لوقي يهل لوسر تعمس .رانلا لمحي راطعلا باخ دق :مهيف حيصي وهو .ءاطو

 .ًالود هللا لامو .ًالوخ هللا دابعو .ًالخد هللا نيد اوُذَخَنا ًالجر نيثالث صاعلا ونب غلب

 .ًاربصو ًاًرضو ًاعوجو ًارقف هولتقف

1 



 ا ركب ىبأ ئلع نيركنملا ءامسأ

 مأ متيسنأ ؟هرمأ اوفلاختو ,هلوق اوكرتت ملف .هدعب نم هدلولو يدعب ىلعل رمألا اذه

 مكلبق ناك نم وذح ةرخآلا ةمعن نع ةبغر ةينافلا ايندلا متيغتباو ؟متللظ وأ متيسانت

 لابو نورتو .مكيأر ملأ نوقوذت ليلق اًمعف ,ةّذقلاب ةذقلاو .لعنلاب لعنلا وذح

 . دابعلل ًاملظ ديري هللا امو ,مكرمأ

 نم ئلإو .كب لزن توملا اذإ كرمأ دنست نم ئلإ ركبابأ اي :لاقف ,ناملس ماق مث
 مّدق .كنم ملعأ وه نمل ًامامإ نوكتأ ,ملعت ال اًّمع ةّمألا ماكحأ نع تلئس اذإ عزفت

 تيسنأ ,هتافو تقو كيف هيلإ زعوأو ,هتايح ىف يهل وسر همّدقو هللا همّدق نم
 نإف .مّدقت ام ىلع الإ لصحي الو ,كلمع الإ كعفني ال هّنِإ ؟هتيصو نم مّدقت امو هلوق

 ديري تا انو ووو سف انزركاو تركدإو اسس ان نب نثق : كوع كيحو

 . دايعلل ًاملظ

 مزتلاو ,كرتفب كربش سقو ,كبقع ئلع عجرا ركبابأ اي :لاقف ,دادقملا ماق مت

 كلذ ّنإف هبحاص ئلإ ّقحلا مّلسو ,هلوسرو هللا هلعج ثيح ئلإ رمألا ددراو ؛كتيب
 . مالسلاو .يدنع ام تلذبو تحصن دقف ,كلجاعو كلجأ يف كل ملغ

 ناملسو انأ تججح :لاق .ةليخن ىبأ نع .هللادبع وبأ ىنثٌدح :لاق .ناّسرلا ليضف نع ل

 يدعب تناك نإ :انث لاقف ,هيلع انمّلسف رذابأ انيتأف :لاق ,ةذبرلاب انررمف :لاق .ةعيبر نب
 لوسر تعمس ىّنإف ,بلاط يبأ نب ىلع خيشلاو هللا باتكب مكيلعف .ةنئاك ىهو ةنتف

 موي ينحفاصي نم لّوأ وهو .ينقّدصو يب نمآ نم لّوُأ يلع :لوقي فو للعلا

 وهو .لطابلاو ّقحلا نيب قرفي ءيدعب قورافلا وهو ,ربكألا قيددصلا وهو ,ةمايقلا

 . ةملظلا بوسعي لاملاو .نينمؤملا بوسعي

 وهف ةيناثلا يفو ئلوألا يف ينتاف نم :لوقي يهل لوسر تعمس ين :رذوبأ لاق
 .«هنم» لاّجدلا ةعيش نم ةثلاثلا يف



 0 ا 114

 ؟كسفن كتعداخ وأ ؟تيسانت مأ تيسنأ ركبابأ اي :لاقف ,ىملسألا ةديرب ماق ٌمن

 نيملسملا ةزماب هلع انملسق انرمآ يدل لوسو نأ ملعت ملأ ,كعداخ هللا ّنإف

 ,اهتكله نم اهذقنأو ءاهكردت ال نأ لبق اهكردأ .كسفن ىف هللاف هللاف ؟انيف لوسرلاو

 امو .كتايغطب كلهتف .كّتغ يف ئدامتت الو .كنم هب ّقحأ وه نم ئلإ رمألا اذه درو
 نم ىدهي هللا نكلو ,ّبحت نم يدتهي نلو ,كل حضّتي نأ الإ تدصق اّمع لفاغب هلل

 . ءاشي

 كارن دقف ,كريغ ّقح كسفنل لعجت ال ركبابأ اي :لاقف ءرساي نب راّمع ماق مث
 لكف .عد وأ كسفنل حصناف .كلمعب ئزاجت تنأو ةيلهللا لوسر ئصع نم لَو

 , ةنيهر تبسك أمب سفن

 لهأ ّنأ مكرايخ ملع دق شيرق رشعم اي :لاقف ,ةدابع نب دعس نب سيق ماق مث
 رمألا اذه هللا لعج دقو .ءانغ نسحو ,ةقياس قابس يف هناكمب "ينال ل تو نم

 . نيرساخ اوبلقنتف .ًالًالض اوعجرت الف .كينذأ عامسو كنم رضحمب ىلعل

 نأ ركبابأ ان ملعت تنلأ :لاقف :نيتداهشلا وذ تيان نب ةميرخ ماق هن

 هنم هتعمس امب هيلع دهشأ يّنِإف :لاق ,ئلب :لاق ؟يدحو يتداهش لبق يي هلا لوسر
 . مهيف ملاعلاو 5 حصنأ هّنأل ؛يلع يدعب مكمامإ هلوق وهو

 :لاقف .ًايلع ماقأ هِي هللا لوسر ّنأ دهشأ انأ :لاقف .ناهئيتلا نبا مثيهلاوبأ ماق مت

 . ةيافك هلوق يفو .مهيلع اومّدقتت الو مكنومّدقتي يتيب لهأ ّنِإ
 قرف ينيب لهأ :لاق هّنأ يي هللا لوسر ئلع دهشأ :لاقف ,فينح نب لهس ماق مث
 ّْ . ين مهب ئدنقي نيذلا ةقئألا مهو .لطابلاو وحلا نب

 بلاط ىبأ نب ىلع :لوقي هللا لوسر تعمس يْنأ دهشأ :لاقف 79 ملكتو

 1 1 . يتّمأل حصانلا وهو .يدعب مكمامإ



 ا ركب يبأ ئلع نيركنملا ءامسأ

 .مكيبن تيب لهأ ئلإ رمألا اوّدرو هللا اوقّنا ؛لاقف ,ىراصنألا بوَيأوبأ ماق مث

 غلبي ال هّنِإف ,ةكل بلاط ىبأ نب ىلع هدعب انيبن ماقم مئاقلا نإ ءانعمس امك متعمس دقف

 . هريغ هتمأل حصني الو ,وهّألإ هنع

 ال :لاق ٌدث .هفيس رمع لس ةلبقملا ةعمجلا ناك اًملف ,ربنملا نع ركبوبأ لزتف :لاق

 نب ذاعمو ملاسو وه ئضم مث هقنع تبرض الإ كلت هتلاقم لثم لوقي ًالجر عمسأ
 ام مهيلع .ربنملا هودعصأو ركبابأ اوجرخأ ئّتح مهفويس نورهاش ةديبعو لبج
 0 , 77 ههيلع

 رحب مل ئّتح ربنملا ىلع ركبوبأ محفأف :8#9قداصلا لاق .جاجتحالا يفو

 . ينوليقأ ينوليقأ ,مكريخب تسلو مكتيلو :لاق ّمث .ًاباوج

 تمقأ مل شيرق ججحب موقت ال تنك اذإ عّكل اي اهنع لزنأ :')قيرز هل لاقف
 . ةفيذح يبأ ئلوم ملاس ىف اهلعجأو كعلخأ نأ تممه دقل هللاو ؟ماقملا اذه كسفن

 دجسم نولخدي ال ماّيأ ةثالث اوقبو .هلزنم ئلإ قلطناو هديب ذخأ مث ,لزنف :لاق
 لاقف ءلجر فلأ هعمو ديلولا نب دلاخ مهءاج عبارلا مويلا ناك اّملف لي هلا لوسر

 . مشاه ونب هللاو اهف عمط دقف مكسولج ام :مهل

 هعمو لبج نب ذاعم مهءاجو ؛لجر فلأ هعمو ةفيذح يبأ ئلوم ملاس مهءاجو
 اود :لجر فأل ةقرأ عمتجا ىّتح لجر لجر مهيلإ عمتجي لاز امف .فلأ

 لِي ها لوسر دجسمب اوفقو ئّنح ,باطخلا نب رمع مهمدقي مهفايسأب نيرهاش
 هب ملكت يذلاب ملكتي مكنم لجر بهذ نثل ىلع باحصأ اي هللاو :رمع لاقف

 . باطخلا نب رمع :جاجتحالا يف (؟)



 ا 5 2

 . هانيع هيف ىذلا ٌنذخأنل سمألاب

 مكفايسأبأ :ةيشبحلا كاّهص نباي :لاقو .صاعلا نب ديعس نب دلاخ هيلإ ماقف

 مكنم رثكأأل اّنِإو ,مكفايسأ نم ّدحأ انفايسأ ّنِإ هللاو ؟اننوعزفت مكعمجب مأ اندّدهت

 ةعاطو هلوسرو هللا ةعاط ّنأ ملعأ يأ الول هللاو .انيف هللا ةّجح ّنأل ؛نيليلق انك نإو

 . يرذع يلبأ نأ لإ هللا يف مكتدهاجلو يفيس ترهشل يب ئلوأ يمامإ

 كل ركشو .كماقم كل هللا فرع دقف ,دلاخ اي سلجأ :49:نينمؤملاريمأ لاقف

 . ١ !ثيدحلا ... ربكأ هللا ربكأ هللا ؛ءلاقو .هيلإ ناملس ماقو سلجف :كيعس

 ةباحصلا نم رايخلا
 دعب ةدرلا لهأ سانلا ناك :لاق ,19ا رفعج يبأ نع دسأ نع هرددس ني نات قع

 ,ٌرذوبأو .دوسألا نب دادقملا :لاقف ؟ةثالثلا نمو :تلقف .ةثالث الإ 2#ىبنلا

 اوبأو ءاحرلا مهيلع تراد نيذلا ءالؤه :لاق ,ريسي دعب سانلا فرع ٌث قامو

 لجوّرع هللا لوق كلذو ,عيابف ًاهركم #4 نينمؤملاريمأب اوؤاج ئّتح اوعيابي نأ
 ئلع متبلقنا لتق وأ تام نإفأ لسرلا هلبق نم تلخ دق لوسر لإ دّمحم امو»
 . ؟؟!ةيكيإ 7 «مكباقعأ

 هل بلاط يبأ نب يلع نع .هّدج نع .هيبأ نع .ةييرفعح يبأ نع ,ةرارز نع
 :مهنم ؛نورطمت مهبو ءنورصنت مهبو :نوقزرت مهب «ةعيسب ضرألا تقاض :لاق

 ناكو .مهيلع هللا ةمحر ةفيذحو .راّمعو ,ٌرذوبأو .دادقملاو ,يسرافلا ناملس

 )١( جاجتحالا ١:190 7٠١.

 ) )7:نارمع لآ ةروس ١414.

 ) )1لاجرلا ةفرعم رايتخإ ١:71  7١:مقرب 17.



 . "" !ه# ةمطاف ئلع اوّلص نيذلا مهو ؛مهمامإ انأو :لوقي 98. يلع
 يفو 890 نينم ؤملاريمأب اوّرم امل :لوقي 1ك رفعجابأ تعمس :لاق ,ةزمح يبأ نع

 دق فويسلا تيل :لاق مث ,ئرخألا ىلع هديب ٌرذوبأ برض ,قيزر لآ لبح هتبقر
 :ناملس لاقو ؛لجوّرع هّير هيلع اعدل ءاش ول :دادقم لاقو .ةيناث انيديأب تداع
 و 5 ملعأ

 هبلق ّنإف .دوسألا نب دادقملا الإ .هلوج لاج دقو الإ دحأ ىقب ام :لاق 220 مهنعو

 ,"* !ديدعلا ربو لكش: ناك

 ,ناملس :رفن ةثالث الإ سانلا دترإ :#4 رفعج وبأ لاق :لاق يم رضحلا ركب ىبأ نع

 هينا معبر هنا" !ةضيفي ضاق ناك دق لاق ناقش :كلق لاق كادقنلاو ةةذوبأو

 . دادقملاف ءىش هلخدي ملو ٌكشي مل ىذلا تدرأ نإ :لاق

 هللا مسإ #4نينمؤملاريمأ دنع ّنأ ضراع هبلق يف ضرع هّنإف ناملس اّمأف
 تكرت ئّمح هقنع تئجوو بلف ءاذكه وهو ضرألا مهتذخأل هب مّلكت ول مظعألا

 . عيابف عياب كاذ نم اذه هللادبع ابأ اي :هل لاقف .#3لنينمؤملاريمأ هب ٌرمف ,ةقلسلاك

 ,مئال ةمول هللا يف هذخأي ملو توكسلاب #4 نينمؤملاريمأ هرمأف ٌرذوبأ اَمأو

 بانأ نم لّوأ ناكف « لعب سانلا بانأ مث لي فاق نامثع هي ّرمف بلكت نأ لإ ئبأف

 قح فرعي نكي ملف ؛ةعبس اوناكو ؛ةريتشو .ةرمعوباو .يراصنألا نانسوبا

 )١( لاجرلا ةفرعم رايتخإ ١: 8 77:مقرب 77 .

 . ١71 :مقرب 58-77 ١: لاجرلا ةفرعم رايتخإ (؟)

 77 :مكرب ١.: ١ لاجرلا ةفرعم رايتخإ وف

 . سوماقاومزهنا ءادعأللو ءاوضاج ءايلوألل لاقي ؛ليلقلا ليملا :ضيجلا (؛)



 نباونلا تارت ا "ا

 . "ا ةهيملا الوم الإ 18 تمون ريعأ
 ملعلا ناملس كردأ :لوقي هللادبع ابأ تعمس :لاق ةرارز نع ءريكب نبا نع

 ,ةقبلا لهأ اًتمروفتو "كى رزني ال رجب وهو وخلا لملاو لوألا
 نم لجوّرع هللا ىلإ بت هللادبع اي هل لاقف .طهر يف لجرب ّرم ِهّنَأ هملع نم غلب

 كامر دقل :موقلا هل لاقف ,ئىضم مث :لاق «ةحرابلا كتيب نطب يف هب تلمع يذلا

 .انأو هللاّآلإ هيلع علّطا ام رمأب ينربخأ نإ :لاق .كسفن نع هتعفد امف رمأب ناملس

 . 0 ةفاحق ىبأ نب ركبابأ ناك لجرلا نإ :هرخآ يف دازو ,هلثم رخآ ريخ يفو

 ال هم: رفعجوبأ لاق ,يسرافلا ناملس هدنع ركذ :لاق ,ىن رفعج يبأ نع

 لهأ انم لجرلا كلذ ,يدّمحملا ناملس اولوق نكلو ءيسرافلا ناملس اولوقت

 . كيلا
 . "'!ثّدحم (*]ناملس ناكو اثّدحم 92. ىلع ناك :لاق ةهيرفعج ىبأ نع

 )١( لاجرلا ةفرعم رايتخإ ١: :مقرب 05 - 5ا/ 114.

 . حزني ال :يشكلا يف (1)

 مث :هدرف ءرمع ئلإ ناملس بطخ :ليق .16 :مقرب 01 ١: لاجرلا ةفرعم رايتخإ (””)

 امك ىه مأ كبلق نم ةيلهاجلا ةيمح تبهذ ملعأ نأ تدرأ امّنِإ :لاقف .هيلإ داعف .مدن

 . «هنم» راصبالا ىلوا اي اوربتعاف ءىه

 .51 :مقرب لاجرلا ةفرعم رايتخإ (4)

 هنأ ةىلقداصلا نع يزورملا داّمح نب دمحأ :ثيدحلا اذهب ثيدحلا اذه نايب (0)

 ال همامإ نم ًاثدحم ناك هّنإ :لاق ًاثّدحم ناك ناملس ّنأ هيف يور يذلا ربخلا ىف لاق

 . «هنم» ةّجحلا الإ ّلجوّرع هللا نع ثّدحي ال هّنأل 100

 .77 :مقرب 00 ١: لاجرلا ةفرعم رايتخإ (1)



 نع .راّطعلا ىيحي نب دّمحم نب دمحأ نع .يلامألا باتك يف قودصلا ىور

 هلاديبع نع .يروباسينلا بيعش نب حون نع ,ئسيع نب دّمحم نب دمحأ نع ءهيبأ

 نع .بيعسث نع .يفوقرقعلا بيعش يخأ نبا ةورع نع .ناقهدلا هللادبع نبا
 نع .هيبأ نع ثّدحي ؛مالسلاامهيلع دّمحم نب رفعج قداصلا تعمس :لاق ةنيضي بأ

 لاقف ؟رهدلا موصي مكُيأ :هباحصأل ًاموي هللا لوسر لاق :لاق .ظيههئابآ

 :ناملس لاقف ؟ليللا يبحي مكيأف :#يهللا لوسر لاقف .هللا لوسر اي انأ :ن املس

 لوس ان ان نانا لاق ؟ نوب لك ىف نآرقلا متخي مكّيأف :لاق هللا لوسر اي انأ

 . هللا

 نأ ديري ؛سرفلا نم لجر ناملس نإ هللا لوسر اي :لاقف ,هباحصأ ضعب بضغف
 هماّيأ رثكأ وهو ءانأ :لاقف ؟رهدلا موصي مكَيأ :تلق ,شيرق رشاعم انيلع رختفي

 متخي مكُيأ :تلقو .مئان هليل رثكأ وهو ءانأ :لاقف ؟ليللا يبحي مكيأ :تلقو .لكأي

 . تماص هراهن رثكأ وهو ءانأ :لاقن ؟موي لك يف نآرقلا
 . كتبي هنِإف هلس ,ميكحلا نامقل لثمب كل نأ ,نالف اي هم: ىبنلا لاقف

 ,معن :لاقف ؟رهدلا موصت كّنأ تمعز سيلأ .هللادبع ابأ اي :ناملسل لجرلا لاقف

 يف ةئالثلا موصأ يّنِإ .بهذت ثيح سيل :لاقف ؛لكأت كراهن رثكأ يف كتيأر :لاقف
 نابعش لصأو (١!4اهلاثمأ رشع هلف ةتسحلاب ءاج نم» ّلجوُرع هللا لاقو .رهشلا
 . رهدلا موص كلذف .ناضمر رهشب

 .مئان كليل رثكأ تنأ :لاقف .معن :لاقف ؟ليللا يبحت كْنَأ تمعز سيلأ :لاقف

 ىلع تاب نم :لوقي لي هللا لوسر يبيبح تعمس يّنكلو .بهذت ثيح سيل :لاقف

 )١( :ماعنألا ةروس 0.



 كافل كتاف ول واع ولا طولا تو ع مال ا و ا ع

 . رهط ئلع تيبأ انأف :هلك ليللا ايحأ امئأكف رهط

 رثكأ تنأف :لاق معن :لاق ؟موي لك يف نآرقلا متخت كْنَأ تمعز سيلأ :لاقف

 لوقي يهل لوسر يبيبح تعمس ىّنكلو .بهذت ثيح سيل :لاقف .تماص كماَيأ
 نمف «دحأ هللا وه لق» ديحوتلا ةروس لثم ىتّمُأ يف كلثم نسحلاابأ اي :ةهنىلعل
 اهأرق نمو .نآرقلا يثلث أرق دقف نيتّرم اهأرق نمو ؛نآرقلا ثلث أرق دقف ةّرم اهأرق
 كّبحأ نمو ؛ناميالا ثلث هل لمك دقف هناسلب كّبحأ نمف .نآرقلا متخ دقف ًاثالث

 دقف هديب كرصنو هبلقو هناسلب كّيحأ نمو .نآرقلا اثلث هل لمك دقف هبلقو هناسلب

 . ناميإالا لمكتسا
 امل كل ءامسلا لهأ ةّيحمك ضرألا لهأ كّبحأ ول .ىلع اي ّقحلاب ينثعب يذلاو

 هنأكو ماقف .تاّرم ثالث موي لك ىف هدحأ هللا وه لقو أرقأ انأو ,رانلاب دحأ بّذع

 ْ 1 دي قل

 نع باوجلا هدئاوف ضعب يف ركذ هنع هللا يضر ئضترملا ديسلا نأ ملعاو

 ظفا ةروص هذهو .هلتقل ناملس بلق ئلع علطا ول ٌرذابأ ّنأل نّمضتملا ثيدحلا

 بجوت ال يتلا داحآلا رابخأ نم ناك اذإ ربخلا اذه َّنِإ ,قيفوتلا هللابو :باوجلا
 ام يلع هرهاظ اناوأت ,عوطقملا مولعملا يفاني رهاظ هل ناكو ءًاردص جلثت الو ًاملع

 اذإو .هلاطيإو هحارطإ بجاولاف الإو ,ًالهستسم كلذ ناك نإ هقباطيو ّقحلا قفاوي

 ددوسأو ناملس نم ددعاو لك ةرزرسب هبال '' !لدهي أل اللا ةولعملا نعواك
 الو تسلا يف نيلغدملا نم اناك ام اًميناوةيحاسل امهتمادحاو لك ر ذضءاقنَو

 )١( :مقرب © ح 80-87 ص قودصلا خيشلا يلامأ 04.

 ) )1ليحي :راحبلا يف .



 00 01 فألعلا ليذهلاىبأ رابخأ

 دحاو لك َنأب دهشي 2 لوسرلا ّنأ دقتعي نأ مولعملا اذه عم زوجي الف ,نيقفانملا
 . همدل لالحتسالا ليبس ئلع هلتقل هبحاص بلق يف ام ئلع علّطا ول امهنم

 ىلإ ال علطملا ىلإ عجار «هلتقل» هلوق يف ءاهلا َنإ :هليوأت يف ليق ام دوجأ نمو
 .هرهاظل هنطاب ةقفاوم ملعو .هبلق يف ام ئلع علطا اذإ هنأ دارأ هّنأك ,هبلع علطملا

 كلذ هلتقف ,هترصنو هتّدومب هكّسمتو .هل هتّبحمو .هب هئض دتشا .هل هصالخإ ةدشو

 هتبحم ٌدتشيو ؛هريغ يوهي نالف :نولوقي امك .هلتقي نأ داك هْنَأ ئنعمب ؛دولا وأ ٌنضلا
 ,ظافلألا نم اذه ئرجم ئرج ام وأ .هسفن فلتأ وأ ,هّيح هلتق دق هنأ ئّح هل

 امهنطابو امهنيب ئخآ هّنَأو .نيلجرلا ىلع ءانثلا نسح ربخلا اذه ةدئاف نوكتو
 . كلذ يف رّبدتف ,ئهتنإ .('!امهتينالعك ءافصلاو ءاقنلا يف امهّرسو ءامهرهاظك

 فالعلا ليذهلاىبأ رابخأ

 يكز ريدب نأ يل ركذف .'" !ةقرلا تلخد :لاق هْنَأ ,فآلعلا ليذهلا بأ نع يكح

 ةداسو ئلع سلاج «ةئيهلا نسح خيشب انأ اذإف .هتيتأف ,مالكلا نسح ًانونجم ًالجر

 ؟لجرلا نوكي نّمم :لاقو :مالسلا ٌىلع ٌدرف .هيلع تمّلسف .هتيحلو هسأر حارسي

 . بدألاو فرظلا لهأ معن :لاق ءقارعلا لهأ نم :تلق :لاق

 . ملعلاو براجتلا لهأ :لاق ,ةرصبلا لهأ نم :تلق ؟تنأ اهّيأ نم :لاق

 . ئلب :تلق ؟مّلكتملا :لاق .فآلعلا ليذهلاوبأ :تلق ؟تنأ مهيأ نمف :لاق

 يف لوقت ام :اننيب ئرج مالك دعب لاق ّمث ءاهيلع ينسلجأو هتداسو نع بثوف

 ؟ديرت ةمامالا يأ :تلق ؟ةمامالا

 )١( ئضترملا فيرشلل دئاوفلا ررغ نع "44 :7؟ راونألا راحب .

 ) )1سوماقلا_ دادغب يبرغ رخآو .ةعيبر ينب رايد طساو تارف ئلع ةدلب :ةّقرلا .



 00 ا 001 ا 0

 ؟وه نمو :لاق قي هلا لوسر مدق نم :تلق ؟2#يبنلا دعب نومّدقت نم :لاق

 :لاق للي يبنلا َنأل :تلق :لاق ؟ركبابأ متمّدق ملو ليذهابأ اي :ىل لاق كباب اة كلف

 :انيمح هب سانلا يضرو ,مكلضفأ اوُلوو ؛مكريخ اومدق

 .مكريخ اومّدق :لاق 42 يبنلا نإ كلوق امأ ,تعقو انهاه ليذهلاايأ اي :لاقف
 مكريخب تسلو كلو :لاقو ءربتملا دعص ركبايأ ّنأ كدجوأ ينإف ,مكلضفأ اوُلوو

 بذاكلا وه ناك نإو ,ي يبنلا رمأ اوفلاخ دقف ,هيلع اوبذك !وناك نإف .مكيف يلعو

 ١ نوباذكلا هدعصب ال ٌةَو هللا لوسر ربنمف دا كاع

 ءريمأ مكنمو ريمأ ام :اولاق راصنألا رثكأ ّنإف .هب اوضارت سانلا ّنإ كلوق اًمأو

 .هفيس رسكف هب رمأف ايلع الإ عيابأ ال :لاق ماعلا نب ربيزلا ّنإف .نورجاهملا اّمأو
 ًالاجرو ًاليخ اهنألمأل تئش نأ ول نسحلاابأ اي :لاقو برح نب نايفسوبأ ءاجو
 دادقملاو ,ديدرك هج هك دينادنو ديدركنو ديدرك :لاقف ناملس جرخو ,ةنيدملا ينعي

 .راصنألاو نورجاهملا ءالؤهف ,ٌرذوبأو

 ًاناطيس يل ّنإ هلوقو ءربنملا ىلع ركبيبأ مايق نع ليذهلا ابأ اي ينربخأ
 وهف .مكراشبأو مكراعشأ يف عقأ ال .ينورذحاف ًابضغم ينومتيأر اذإف ,ينيرتعي
 .ًانونجم اوُلوت نأ مكل لحي فيكف ,نونجم هنأ ربنملا ىلع مكربخي

 يف ةرعش يّنَأ تددو» هلوقو ءربنملا ىلع رمع مايق نع ليذهلاابأ اي ينربخأو
 5 ىقو ةتلف تناك ركب يبأ ةعيب ّنِإ :لاقف ,ةعمجب اهدعب ماق مث «ركب يبأ ردص

 يف ةرعش نوكي نأ دوي وه امنيبف .هولتقاف اهلثم ىلإ داع نمف ءاهّرش نيملسملا
 . هلثم عياب نم لتقب رمأي وه امهنيبو .هردص

 ركبابأ ّنأو .فلختسي مل 6# يبنلا ّنأ معز يذلاب ليذهلاابأ اي ينربخأو
 . ًاضقانتم مكنبي مكرمأ ئرأف ,فلختسي مل رمع ّنأو .رمع فلختسا



 1 فأآلعلا ليذهلاىبأ رابخأ

 نم مهنأ معزو .ةتس نيب ىروش اهرّيص نيح رمع نع ليذهلاابأ اي ينربخأو

 ,ةثالثل ةثالث فلاخ نإو .نينثالا ولتقاف ةعبرأل نانثا فلاخ نإ :لاقف ,ةّنجلا لهأ

 لتقب رمأي نأ ةنايد هذهف .فوع نب نئحرلادبع مهيف سيل نيذلا ةثالثلا اولتقاف
 ؟ ةّنجلا لهأ

 :لاق .ساّبعلا نب هللادبع هيلع لخد نعط انمل رمع نع ليذهلاابأ اي ينربخأو
 يعزج ام ساّبع نباي :لاق ؟عزجلا اذه ام نينمؤملاريمأ اي :تلقف .ًاعزج هتيأرف
 :لاق .هللاديبع نب ةحلط اهّلو :تلق .يدعب هيلي نم رمألا اذهل يعزج نكلو يلجأل
 :اديدع نيملسملا رومأ يلو الف :هفرعي ع يبنلا ناك ةّدح هل لجر

 بك يف هتأرما سكامي هتيأر ءليخب لجر :لاق .ماّرعلا نب ريبزلا اهلو :تلق :لاق
 لجر :لاق ,صاّقو يبأ نب دعس اهلو :تلق .ًاليخب نيملسملا رومأ يّلوأ الف :لزغ نم

 ْ . ةفالخلا سالحأ نم سيلو .سوقو سرف بحاص

 .هلايع يفكي نأ نسحي سيل لجر :لاق ,فوع نب نمحرلادبع اهلو :تلق :لاق
 هللا ام .ساّبع نباي :لاق مث ءًاسلاج ئوتساف .رمع نب هللادبع اهلو :تلق :لاق

 . هتأرما قلطي نأ نسحي مل ًالجر يلو .ادهب تدرأ

 ىلع طيعم يبأ لآ ٌنامحيل هتيلو نئل هللاو :لاق ءناّفع نب نامثع اهّلو :تلق :لاق
 . ًاثالث اهلاق هولتقي نأ اهلعف نإو .نيملسملا باقر

 :ىل لاقف ,ةهي بلاط يبأ نب يلع نينمؤملاريمأل هتدناعم نم فرعأ امل تكس مث

 تذخأ امل الإ يعزج ام هللاو :لاقف ءًايلع اهلوف :تلق ,كبحاص ركذأ سابع نباي
 مهلخدي هوعيطي نإو ,ئمظعلا ةّجحملا ىلع مهّتلمحيل هتيلو نئلو .هبابرأ نم ّقحلا
 . هّير نم هل ليوف ,ةّتسلا نيب ئروش اهرّيص ّمت ءاذه لوقي وهف .ةّنجلا

 تربخأف .هلقع بهذو طلتخا اذإ ينمّلكي وه امنيب هللاوف :ليذهلاوبأ لاق



 دئاوملا ةنارقأ سوو هك مقل يامل طك قا رم تاو نو وحقل مارح نق د او بيتا 4

 هيلإ ثعبف ًارذعو ةليح هعايضو هلامي بهذ نأ هتّصق نم ناكو .هتّصقب نومأملا
 هعايضو هلام هيلع ٌدرف هب عنص اّمم هلقع بهذ دق ناكو ,هجلاعو هب ءاجف نومأملا
 . ١7 لاح لك ىلع هلل دمحلاو .كلذل عّيشتي نومأملا ناكف ًاميدن هرّيصو

 ,دعب اّمأ :ةيواعم نب ديزي ئلإ رمع نب هللادبع بتك لتق امل هن نيسحلا ّنأ يور
 موي الو :ميظع ثدح مالسإلا يف ثدحو .ةبيصملا تّلجو :ةيزرلا تمظع دقف

 . هن نيسحلا مويك

 ,ةدّهمم شرفو .ةدّجنم تويب ئلإ انئج اّنإف !قمحأ اي .دعب اّمأ :ديزي هيلإ بتكف
 قحلا نكي نإو ءانلتاق انّقح نعف انل ّقحلا نكي نإف .اهيلع انلتاقف .ةدّضنم دئاسوو

 ئلعو امهيلع هللا ةنعل ."!هلهأ ئلع ٌقحلاب رثأتساو رثآو .اذه ّنس كوبأف انريغا
 . نيدلا موي ئلإ نيعباتلا ىعباتو امهيعباتو امهبوبأ

 وهو «أشطربم ةيلهاجلا يف ناك رمع ٌنإ» ثيدحلا يف :ةيريثألا ةياهنلا يف
 . "/هانعمب ةلمهملا نيسلاب ئوريو .لألدلا هبش يرتشملاو عيابلا نيب يعاسلا

 يرتكي يذلا ةملهملاب سطربملا :سوماقلا يف يدابازوريفلا لاق هانعمبو
 . راصيألا ىلوأ اي اوربتعاف . العج هيلع ذخأيو ريمحلاو لبوالا سانلل

 ثعبي نأ دارأ هللا لوسر ناك :ةيبيدحلا ةعقو ثيدح ىف :يفاكلا ةضور نم

 كلدأ يتكلو .ملعت ام ئلع مهيف ينأو ؛ليلق يتريشع يّنإ هللا لوسر اي :لاقف .رمع

 )١( س11 44 راونأل راحب 7517-737 :5 يسريطلل جاجتحالا 30

 يقيقحتب عوبطملا 68 :مقرب 711 ص سوواط نبا ديسلل فئارطلا (؟) .

 ١: ١1١5. ريثألا نبال ةياهنلا ()

 يا طيس سونا لا(



 . لوضفلا هذهب لوقعلا يلوأ اي اوهبتناو اورصباف .' )نافع نب نامثع ئلع
 ىروشلا ةصق

 نإ ؛ةعقاولا هذه ةروص :لاق ؛ةغالبلا جهنل هحرش يف ديدحلا يبأ نبا هلقن ام ئلع

 هيلإ ريسشأف :هذعي رمألا هيلوي نم راشتسلا تيم .هلأ لع ةولولوبَأ هنعط اعل رمغ
 ان رفق بسك :تاطقلا دلو 5 نالجر اهيلي ال ًاذإ هللا اهال :لاقف .هللادبع هنباب

 . اتيمو اندم اهافسا ال ثا اهل نكح ان ردع تيس ءزقح

 .نامثعو ؛يلع :شيرق نم ةّثسلا ذه نع ضار وهو تام هللا لوسر نإ :لاق مث

 ئروش اهلعجأ نأ تيأر دقو ,فوع نب نمحرلادبعو ,دعسو ريبزلاو ؛ةحلطو

 : مهسفنأل اوراتخيل مهنيب

 اذإ ,ةحلطابأ اي رظنأ :لاقف هل هوعدف ءيراصنألا ةحلطابأ ىلإ اوعدأ :لاق مث

 ذدخف .مكفويس ىلماح راصنألا نم ًالجر نيسمخ يف نكف ,يترفح نم متدع
 باب ئلع كباحصأب فقو ,تيب يف مهعمجاو .هليجعتو رمألا ءاضمإب رفنلا ءالؤه
 برضاف دحاو ئبأو ةسمخ قفا نإف .مهنم ًادحاو اوراتخيو اورواشتيل تيبلا

 ,ةثالث فلاخو ةئثالث قفّتا نإو ,امهقانعأ برضاف نانثا ئبأو ةعبرأ قْفّتا نإو ,هقنع

 تّرصأ نإف ,هيلع تقفّنا دق ام ئلإ عجراف ؛نمحرلادبع اهيف يتلا ةثالثلا رظناف

 اوقفت ملو ماّيأ ةثالث تضم نإو ءاهقانعأ برضاف اهفالخ ئلع ئرخألا ةئالثلا
 . مهسفنأل اوراتخي نيملسملا عدو ,ةّنسلا قانعأ برضاف .رمأ ئلع

 نيسمخ ىف فيسلاب تيبلا باب ئلع فقوو .ةحلطوبأ مهعمج رمع نفد اًملف

 هنأ ةحلط لمع ام لّوأف ءاوعزانتو موقلا ملكت مث ,مهفويس يلماح ءراصتألا نم

 ويطل وصخ تسلا اس يس سس سس ع هس يبس يو تدب. جا:

 )١( ىفاكلا نم ةضورلا 8 776.



 هلل ل ل 9

 ال سانلا ّنأ هملعل كلذو .نامثعل ئروشلا نم هّقح بهو دق هنأ هسفن ئلع مهدهشأ

 ةيوقت دارأف ,نادوجوم ناذهو هل صلخت ال ةفالخلا ّنأو .نامثعو ًايلع هب نولدعي

 . هنم هل نكمت الو ,هب هل عافتنا ال رمأ ةبهب 9ك ىلع بناج فاعضإو نامثع رمأ

 نسم يّمح تبهو دق يّنأ يسفن ئلع مكدهشأ انأو :هتضراعم يف رييزلا لاقف

 هّنح ةحلط ةبهب لزخناو فعض دق ًايلع ئأر هّنأل كلذ لعف امّنإو ؛ىلعل ئروشلا

 تنب ةيفص يهو .49نينمؤملاريمأ ةّمع نبا هنأل 50 .نامثعل

 ,ةلاخ تلاطوباو :تلطنلاد ع

 ّمع نباو يميت هّنَأ رابتعاب .ةىن ىلع نع هفارحنال نامثع ئلإ ةحلط لام امّنِإو

 لجأل ديدش قلح ميت ينب نم مشاه ينب سوفن يف لصح ناك دقو .ركب يبأ
 ةعيبط يف زوكرم رمأ اذهو .مشاه ينب ئلع ميت رودص يف راص كلذكو .ةفالخلا

 نم ىقبف ؛كلذ قّمحت نآلا ىلإ ةبرجتلاو ءاهعابطو برعلا ةنيط ًاصوصخو .رشبلا

 ١ . ةعبرأ ةّيسلا

 يّمع نبال ئروشلا نم ىّقح تبهو دق انأو :صاقو يبأ نب دعس لاقف

 . هل متي ال رمألا نأ دعس ملعلو ,ةرهز ينب نم امهنأل ؛نل نمحرلادبع

 نم هسفن جرخي امكُيأ :نامثعو يلعل نمحرلادبع لاق .ةثالثلا الإ قبي مل اًملف

 لاقف .دحأ امهنم مّلكتي ملف ؟نييقابلا نينثالا يف رايتخالا هيلإ نوكيو .ةفالخلا

 ,امهدحأ راتخأ نأ ئلع ةفالخلا نم يسفن تجرخأ دق يّْنَأ مكدهشأ :نمحرلادبع

 ةريسو هللا لوسر ةّنسو هللا باتك ئلع كعيابأ :هل لاقو ,32. يلعب أدبف .اكسمأف

 ىيأر داهتجاو هلوسر ةّنسو هللا باتك ئلع لي :لاقف .رمعو ركبىبأ نيخيشلا

 .هلوق داعأف ,ق0 ىلع ئلإ داعف .معن :لاقف هيلع كلذ ضرعف .نامثع ئلإ هنع لدعف

 1 . ثالث نمحرلادبع كلذ لعف



 قّلص ,ةباجالاب هل معئي نامثع ّنأو ,هلاق اّمع عجار ريغ ةًايلع ّنأ ئأر اًملف
 هللاو :لاق ةكئًايلع ّنِإ :لاقيف ,نينمؤملاريمأ اي كيلع مالسلا :لاقو ؛نامثع دي ئلع
 رطع امكنيب هللا قد ههبحاص نم امكبحاص اجر ام هنم توجر كّنأل الإ اهتلعف ام

 ىّتح هبحاص امهدحأ مّلكي ملف :نمحرلادبعو نامثع نيب كلذ دعب دسفف :ليق

 13 خلا ويطعلاع

 ةهنءارهزلا ملظت

 ام اهب تلعفو تملظ امل امهيلع هللا تاولص اهيبأ ربقب ةبطاخم 8غةمطاف تلاق

 : لعف

 ةثبنهو ٌءابتأ كدعب ناك دق

 اهلباو ضرألا دقف كاندقف ان

 ةلزنمو ٌبرق هل لهأ لكو

 مهرودص ئوجن انل لاجر تدبأ

 انب فختساو لاجر انتمهجت

 هن انفتسم اروشو ردي تقلكو

 انفداص توملا ناك كلبق تيلف

 نجش وذ زري ملامب انئزر انإ

 بطخلا رثكي مل اهدهاش تنك ول

 بغت الو مهدهشاف كموق لتخاو

 برتقم نيندألا ىلع هلإلا دنع
 برتلا كنود تلاحو تيضم امل

 بصتغم ثرالا لكو تدقف امل

 بتكلا ةّزعلا يذ نم لزنت كيلع
 بتكلا كنود تلاحو تيضم امل

 ")ب رعالو ٌمجع ال ةّيربلا نم

 )١1( ديدحلاي بأ نبال ةغالبلا جهن حرش ١: 188-186.

 )١؟( ص نيمثلا ٌردلا 197 :47 راونألا راحب 87 85.



 ةيواعمو 2 ىلع ةرخافم

 ,ةريثك لئاضف يل نإ :ةف. نينمؤملاريمأ ئلإ ةيواعم بتك :لاق ,ةديبعوبأ ئورو

 انأو.(هللا لوسر:ربخ انآو :مالسالا ىف اكلم ترضو::ةلهاجلا ىف اديس ىبأ ناك

 نبا ىلع رخفي لئاضفلاابأ 396 نينمؤملاريمأ لاقف .يحولا بتاكو ؛نيئمؤملا لاخ

 . مالغ اي :هيلإ بتك .دابكألا ةلكأ

 ىونصو نيخأ يبنلا ٌدّمحم

 يسميو يحضي يذلا ٌرفعجو
 يسرعو ىنكس ٍدّمحم تنبو

 اهنم يادلو ٍدمحأ اطبسسو

 ارط مالسإلا ىلإ مكتتبس
 ًالفط تنكو ةالصلا تلضو

 مكيلع هتيالو ىل بجوأف

 هوركنت ال يذلا لجرلا انأ

 ليوّمت ليوّمن ليوف

 يّمع ءادهشلا دّيس ةزمحو

 يأ نبا ةكئالملا عم ريطي

 يمحلو يمدن اهمحل ٌطونم

 يك مدس مكِئأف

 يملح ناوأ تغلب ام ًامالغ

 يسمأ نطب يف يبنلاب ًارقم
 مخ ريدغ موي هللا لوسر

 ملس مويلو ٍةهبرك مويل
 ١7 يملظب ًادغ هلالا ىقلي نمل

 ةياحصلا ضعب ىف دروام

 8# ىبأ انثّدح .هحور هللا سّدق هيوباب نب ىلع نب دّمحم :قودصلا ىلامأ ىف

 ميهاربإ نع ؛ىناهبصألا ىلع ني دمحأ نع .بّدؤملا نسحلا نب هللادبع انئّدح :لاق

 نب ةملس نب ىيحي انثّدح :لاق ,يدهنلا ناّسغوبأ انربخأ :لاق ,ىفقثلا دّمحم نبا

 بلاط ىبأ لآ بقانم ,44 ص نيظعاولا ةضور ,186 و ١77 :4 راونألا راحب )١(

 7١7. ص نيمثلا ٌردلا 17١ :؟ بوشارهش نبال

 دئاوفلا دئارف



 0000 0 00011ب-ب-ذ8 ةباحصلا ضعب ىف درو ام

 هيلع هللا تاولص ىلع نع .ةبجن نب بّيسملا نع .سيردإ يبأ نع .هيبأ نع :ليهك
 ملع :لاق ,يرافغلا ٌدذىبأ نع انثّدح .لَعدّمحم باحصأ نع انئّدح :هل ليق هنأ

 ْ .ًاديدش ًاطابر هيلع طبرو .هأكوأ مث ملعلا

 . نيركنملا ءامسأ مّلعت :لاق ,ةفيذح نعف :اولاق

 .ركذ رّكذ اذإ يسن ءًاناميإ هشاشم ءيلم نمؤم :لاق ءرساي نب راّمع نعف :اولاق

 . هدنع لزنف نآرقلا أرق :لاق ,دوعسم نب هللادبع نعف :ليق

 ال رحب وهو رخآلاو لوألا ملعلا كردأ :لاق ,يسرافلا ناملس نع انثّدحف :اولاق

 . تيبلا لهأ اّنم وهو هخرخ

 تكس اذإو .تيطعأ تلأس اذإ تنك :لاق .نينمؤملاريمأ اي كنع انثّدحف :اولاق
 اي

 ثيدح ىف نيقفانملا ىلع ه9 ىلع جاجتحا يف يسرافلا ناملس نع يور

 ٌرذابأو ريبزلاو ينينعي - ةعبرألا اهّيأ هللاب مك رك ذأ :ةجاحلا عضوم انذخأ ,ليوط

 ةّنس :ًالجر رشعانثا هيف ران نم ًاتوبات ّنِإ :لوقي هللا لوسر متعمسأ دادقملاو

 ىلع .لفقم توبات يف ,مّنهج رعق يف ّبج يف .نيرخآلا نم ةّنسو ءنيلّوألا نم
 نع ةرخصلا كلت فشك منهج رّمسي نأ ٌلِجوّرع هللا دارأ اذإ :ةرخص ّبجلا كلذ

 . دوهش متنأو مهنع انلأسف ,ّبجلا كلذ جبهو نم منهج تذاعتساف ,ٌبجلا كلذ

 دورمنو .ةنعارفلا نوعرفو .هاخأ لتق يذلا مدآ نباف :نولّوألا اّمأ :َي لاقف

 اّمأ ,مهتّنس ارّيغو مهباتك الّدب ليئارسإ رسإ ينب نم نالجرو .هّبر يف ميهاربإ جاح يذلا

 ىف هعسإ لاجدلاو .مهساةاس سلب و :ئراتعتلا ضن نخآلاو :دوهلا ةّدهن انه دحأ
 هليل ٌٍ ._ سس - سا ا

 )١( :مقرب 4 ح75 ص قودصلا خيشلل ىلامألا /5171.



 لكارفلا دلال ا "1

 اودهاهت نيذلا ةثوعلملا ةفيخضلاو ةفقسلا باشضأ ةنيضخلا هال ةغو:قيرخآلا

 ئّتح اذهو اذهو اذه ,ىدعب كيلع اورهاظتو :يخأ اي كتوادع ئلع اودقاعتو

 : ملهاقستو فدع
 نع كلذ انعمس دق انَأ دهشن :نينمؤملاريمأ اي تقدص :5 ناملس لاقف

 .حاّرجلا نب ةديبعوبأو .ةفيذح ئلوم ملاسو .رمعو ,ركبوبأ :مهو يي هلال وسر
 0 يا

 فيرش ثيدح

 ءانمألا ءاملعلا ضعب لاوحأ و ءايشأ هيف

 ةعامج هيل هللادبع يبأ دنع انك :لاق ,ملاس نب ماشه نع ,بوقعي نب سنوي نع

 هرمأف ءمّلس لخد اًملف .هل نذّأف .نذأتساف ماشلا لهأ نم لجر دروف ,هباحصأ نم

 لكب ملاع كّنأ ىنغلب :لاق ؟لجرلا اهّيأ كتجاح :لاق ّمئ ,سولجلاب 9كهللادبعوبأ

 1 . كرظانأل كيلإ ترصف .هنع لأست ام

 هبصنو هضفخو هناكسإو هعطقو نآرقلا يف :لاق ؟اذ اميف :ةهللادبع وبأ لاقف

 ثنأ كديرأ امّنإ :لجرلا لاقف ءلجرلا كنود نارمح اي :4.هللادبع وبأ لاقف ؛هعفرو

 .يحبلغ ذقف نارمج تبلغ نإ 9 قاذبعروب لاقف ,نارمح ال

 وبأ لاقف .هبيجي نارمحو '"!”ضرغ ئّيح نارمح لأسي يماشلا لبقأف
 ينباجأ الإ ءيش نع هتلأس ام ًاقذاح هتبأر :لاق ؟يماش اي 0 فيك : 2 هتادبع

 . رشكي هكرت امف ,يماشلا لس نارمح اي :4هللادبع وبأ لاقف ,هيف

 . لمو لاؤسلا نم رجض :يأ (؟)



 ا 001010011 امال ءاملعلا نضعب لاوغا

 ,ةظبشادبع وبأ تفتلاف ,ةيبرعلا ىف كرظانأ نأ هللادبع ابأ اي ديرأ :ىماشلا لاقف

 . رشكي يماشلا كرت امف هرظانف ,هرظان بلغت ىو أي :لاقف

 ةرارز اي :ةل هلادبع وبأ لاقف .هقفلا ىف كرظانأ هللادبع ابأ اي ديرأ :ىماشلا لاقف

 ١ . رشكي يماشلا كرت امف هرظانف هرظان

 لجسف ,هرظانف ,هرظان قاطلا نمؤم اي :لاقف ,مالكلا يف كرظانأ نأ ديرأ :لاقف

 . هب هبلغف مالكب قاطلا نمؤم ملكت مث ءامهنيب مالكلا
 امف همّلكف :لاق ءاهيف همّلك :راّيطلل لاقف ,ةعاطتسالا يف كرظانأ نأ قيعرأ ؛لاَتف

 . رشكي هكرت

 مالكلا لجسف .همّلك ملاس نب ماشه اي :لاقف ,ديحوتلا يف كمّلكأ ديرأ :لاق مث

 ,"!ءاشه اي همّلك :مكحلا نب ماشهل لاقف ,ةمامإلا يف مّلكتأ نأ ديرأ :لاقف

 . يرمي الو ىلحي ال ميري هكرت امف .همّلكف

 كنأك :ىماشلا لاقف .هدجاون تدب ىّنح هل هشادبع وبأ كحضف ,تهيف :لاق

 | . كاذ وه :لاق ؟لاجرلا ءالؤه لثم كتعيش ىف ّنأ ىنربخت نأ تدرأ

 ,هناسلب كبلغف .هل ترحف كقزحف .نارمح ام ءاشلا لهأ اخأ أي :لاق مث

 لطابب ًاًّمح ثغمف ءبلغت نب نابأ اًمأو .هفرعت ملف ّقحلا نم فرح نع كلأسو

 موقيو عقي ريطلاك ناكف .رايطلا اّمأو .كسايق هسايق بلغف :ةرارز اّمأو .كبلغف
 عقي نأ نسحأف ءملاس نب ماشه اّمأو .كل ضوهن ال صوصقملا ريطلاك تنأو

 . كقيرب كغّوس امف ّقحلاب مّلكتف ,محلا نب ماشه اَمأو .ريطيو

 )١( مكحلا ابأ اي :رايتخالا يف .



 بث امهثغمف ,لطابلا نم ًاثفضو ّقحلا نم ًاثغض ذخأ هللا ّنإ ماشلا لهأ اخأ اي

 .ءايصوألاو ءايبنألا امهقّرفف ءامهنيب نوقرفي ءايبنأ ثعب مث ءسانلا ىلإ امهجرخأ
 نم سانلا ملعيل ءايصوألا لبق ءايبنألا لعجو .كلذ اوفرعيل ءايبنألا هللا ثعبو

 . ٌصتخي نمو هللا لضفي
 ام .هنأشب مئاق امهنم دحاو ّلك ,ةدح ئلع لطابلاو ,ةدح ئلع ّقحلا ناك ولو

 ءايبنألا ىلإ امهقيرفت لعجو ءامهطلخ هللا نكلو .يصو الو يبن ئلإ سانلا جاتحا

 فايع نيفقألاو

 ناك ةيخهللا لوسر ّنإ :#لهللادبع وبأ لاقف .كسلاج نم حلفأ دق :يماشلا لاقف
 دع ب دخلا هان تاعسلا ىلإ دعسب فارع نداكمو لقريع هش
 . كلذك وهف كلذك كلذ ناك نإف ءراّبجلا

 .همّلع ماشه اي :#9 هللادبع وبأ لاقف .ينملعو كتعيش نم ينلعجا :يماشلا لاقف

 00 .كلاذيملت نوكي نأ ٌبحأ يئإ
 توم دعب ماشه دنع يماشلا انيأر :يمرضحلا كلاموبأو روصنم نب يلع لاق

 .قارعلا لهأ اياده ا ماشهو :ءاشلا لهأ ايادهب يماشلا يتأيو ,ةيإ تادبع يبأ

 . 7١بلقلا ىكذ ىماشلا ناكو :روصنم نب ىلع لاق

 ""!«نيئزهتسملا كانيفك اَنإ» ةيآ لوح
 :ردبلا ةعقو لبق دحاو موي ىف هللا مهلتق ءرفن ةسمخ هولقن ام ئلع مهو

 .قيرطلا يف هعضوو هشار دق ةعازخ نم لجرل لبنب ٌرمف ,ةريغملا نب ديلولا

 .19414 :مقرب 0014-01١0 :1 لاجرلا ةفرعم رايتخإ )١(

 ,.96 :رجحلا ةروس )١(



 01 0 0001 ءانمألا ءاملعلا ضعب لاوحأ

 . دّمحم ٌبر ينلتق :لوقي وهو ,تامف .هامدأ ئّتح هلحكأ عطقناف .هنم ةيظش هباصأف

 ,رجح هتحت هدهدتف .عضوم ئلإ ةجاح يف جرخ هّنِإ .يمهسلا لئاو نب ضاعلاو
 . دّمحم بر ينلتق :لوقي وهو تامف ,ةعطق ةعطق عطقتف ,طقسف

 هاتأف .ةرجشب لظتساف .ةعمز هنبا لبقتسي جرخ هّنإف .,ثوغيدبع نب دوسألاو
 ئرأ ام :لاقف ءيّنع اذه عنما :همالغل لاقف ,ةرجشلا هب حطنف هسأر ذخأف :ليئربج

 . دّمحم بر ىنلتق :لوقي وهو هلتقف .كسفنّالإ ًائيش كب عنصي ًادحأ

 هلكثي نأو .هرصب هللا معي نأ هيلع اعد 2 يبنلا ّنإف ١7 ثراحلا نب دوسألاو

 ةقروب فن ليث ربج هاتأف ,عضوم ئلإ راص ئّتح جرخ مويلا يف كلذ ناك اّملف ؛هدلو

 . هدلو هللا هلكثأ تح يقبو يمعف ,ههجو اهب برضف .ءارضخ

 لزي ملف .شطعلا ةبلغ هباصأف ءًاحلام ًاتوح لكأ ثراحلا نب دوسألا ّنأ يورو

 . دمحم ٌبر ينلتق :لوقي وهو تامف .هنطب قشنا ىّتح ءاملا برشي

 مجرف اشبع لّوحتف ,مومسلا ىف هتيب نم جرخ هنإف ؛ةلطالطلا نب ثراحلاو

 . "دمحم بر ينلتق :لوقي وهو هولتقف ,هيلع اوبضغف ؛ثراحلا انأ :لاقف .هلهأ ئلإ
 يتؤست كلملا كلام ّمهّللا لقؤ :هل تلق :لاق ة#:للادبع يبأ نع :يفاكلا يف

 ثيح سيل :لاقف ؟كلملا ةيمأ ينب لِجوّرع هللا ىتآ دق سيلأ ,ةيآآلا "7«كلملا
 هل نوكي لجرلا ةلزنمب ,ةيمأ ونب هتذخأو كلملا اناتآ لجوّرع هللا نإ .هيلإ بهذت

 )١( بلّطملا :جاجتحالا ىف .

 جاجتحالا (؟) 1:011-01١.

 ) )1:نارمع لآ ةروس 71



 كا فلا ةتارف ار يو ويبتسم رو وفاوس اساسا داوم وحتك اة دتا 1

 رجا ىتللوه سلاف خللا هذخليق ناوتلا

 ةيواعم نأ :يفاكسالا رفعج يبأ نع ,ةغالبلا جيهن حرش يف ديدحلا يبأ نبا لقن

 ىف تالوزا يالا هذه ثرأ يوري تع هروب لأ هلام تدت نب ةردسل نأ, ادخل

 هللا دهشيو ايندلا ةايحلا يف هلوق كبجعي نم سانلا نمو» #9:.بلاط ىبأ نب يلع
 كلهيو اهيف دسفيل ضرألا يف ئعس ئّلوت اذإو # ماصخلا ّدلأ وهو هبلق يف ام ئلع
 هنعل مجلم نبا يف تلزن ةيئاثلا ةيآلا ّنأو '" !«داسفلا ٌبحي ال هاو لسنلاو ثرحلا

 فوؤر هّللاو هللا تاضرم ءاغتبا هسفن يرشي نم سانلا نمو» هلوق يهو هلل

 فلأ ةئامثالث هل لذبف ,لبقي ملف مهرد فلأ ىتئام هل لذبف لبقي ملف "«دابعلاب

 هيلع بضخ ثامنا 18 ) لوجو اقفال يعيرأ هل لاف لاقي لق
 فينم ةجحو فيرش لقن

 :هل تلقف ,ركب يبأ ةيالو ىف تماصلا نب ةدابع تينأ :لاق ,مامه نب دمحأ نعو

 ؟ نادي نأ لقاركي نأ ليضتت رلط ننازلا ناكأ ؟!:نامعانأا

 نب ىلعل هللاوف ,8!انوجيهت الو اونكساف مكنع انتكس اذإ ةيلعئابأ اي :لاقف

 ةدبنلاب ّقحأ كي هلا لوسر ناك امك .ركبيبأ نم ةفالخلاب ّقحأ ناك بلاط يبأ

 ١ تتسم تسجل سا تس سو يسمو + سس

 )١( ح 177:8 يفاكلا نم ةضورلا 789.

 ) )1:ةرقبلا ةروس 4 7١86-7١.

 . ٠١ ةرقبلا ةروس (')

 0 دي دحلا يبأ نبال ةغالبلا جهن حرش (4)

 . ةدابع اي :جاجتحالا يف (5)

 . انوثحبت الو :جاجتحالا يف (1)



 51 ا ا ل دوا ا ل وو كب و يق به كا 801208311 ل 1 ا هلو احر ا و جنم فان اهودروأ تاهت

 لي يبأ 7

 رمعو ركبوبأو #4 ىلع ءاجف هللا لوسر دنع موي تاذ انك اَنِإ كديزأو :لاق

 ىلع ةلل يلع لخد مث ءرمع لخد مث ,ركبوبأ لخدف و هللا لوسر باب لإ

 كنامّدقتيأ ىلع اي :لاق مث .دامرلا كفي هلا لوسر هجو ئلع يفس امّنأكف ءامهرثإ
 1 . امهيلع هللا كرت دقو ؟ناذه

 . هللا لوسر اي توهس :رمع لاقو هللا لوسر اي تيسن :ركبوبأ لاقف
 .هكلم هامتبلسأ دقو امكب يّنأكو ءامتوهس الو امتيسن ام :ييهلا لوسر لاقف

 دق امكب ىئأكو .هلوسر ءادعأو هللا ءادعأ كلذ ئلع امكناعأو .هيلع امتبراحتو

 ,ايندلا ىلع فيسلاب ضعب هوجو مهضعب برضي راصنألاو نيرجاهملا امتكرت
 دق رمأل كلذو .ضرألا راطقأ يف نوتّتشملا نوروهقملا مهو ىتيب لهأب يناكل 8

 . هيدخ ئلع هعومد تلاس ئّتح هللا لوسر ئكب مث ءيضق

 يلعلا هللاب الإ ةّوق الو لوح الو ءرمألا لزني ئّمح ربصلا ربصلا ىلع اي :لاق مث

 ,رمألا هللا كنكمأ اذإف ؛كابتاك هيصحي ال ام موي لك يف رجألا نم كل نإ ,ميظعلا

 ىلع كّنإف ,هلوسر رمأو هللا رمأ ئلإ اوؤيفي تح ,لتقلا لتقلا .فيسلا فيسلاف
 . ١ !ةمايقلا موي ئلإ كدعب نم كتيّرذ كلذكو ,لطابلا ىلع كأوان نمو وحلا

 ةدئاف

 '"ااهودروأ تاهيبنت ىف
 الب ليعامسإ نب دّمحم نع بوقعي نب دّمحم نع ةياور تدرو اذإ :اهنمف

 ةدلدللا :مقرب ام غ1 جاجتحالا 00(

 . يدابارتسالل لاقملا جهنم باتك ةمتاخ نم ةلوقنم ةدئافلا هده ة



 نسال ارو ا ل ا ا 1

 ةطساولا ةلاهجل ةياورلا فقتف .لاكشإ هل هئاقل يف نأ ؛لوق هتّحص يفف .ةطساو

 بوبحم نب نسحلا نع ىتأي ام اذكو ,نيمّظعم نييضرم امهالك ناك نإو ءامهنيب
 . ئهتنإ 0000 نع

 بحاص يكمربلا هّلعلو .وه سيل هنأ رهاظلاو ؛عيزب نبا هنوك ئلع ًءانب اذه
 . ملعأ هللاو .ىروباسينلا ليعامسإ نب دّمحم وأ ؛ةعموصلا

 ضعب لاق :نئمحررلادبع نع مساقلا نب ىسوم نع ةياور تدرو اذإ :اهنمو

 وهو ؛نارجن يبأ نبا نوكي نأ نّيعتم نمحرلادبع ّنأل ؛حيحصلا يف اهّنإ :انباحصأ
 ,ةيلمظاكلا نع يوري وهو ءرفعج نب يلع رصاعم مساقلا نب ىسوم نال ؛ةقث

 . ةءاضرلا باحصأ نم نارجن يبأ نب نمحرلادبعو
 لاجر نم جاّجحلا نب نمحرلادبع ّنأل ؛رظن هيف :لوقأ :يدابارتسالا لاق

 مكحرتو ,قحلا ىلإ هعوجر درو دق معن .ةيناسيكلاب ىمر دقو ًاضيأ ةظلاضرلا
 1 . ")هيلع ةئئاض رلا

 اهمهوتي الف .داّمح نع مسأقلا نب ىسوم اهيف يوري ةياور تدرو اذإ :اهنمو

 ئلإ يقب دقو نامثع نبا اّمِإ :داّح ّنأل ؛ةكقداصلا لاجر نم داّمح نوكل ؛ةلسرم
 دقو .ئسيع نبا اًمِإو .ةّيئاضرلاو مظاكلاو قداصلا نع ئورو .ةيلءاضرلا نمز

 ةقااضرلا نع وري مل هّنكل 922 يناثلا رفعج يبأ نامز ئلإ يق داصلا نمز نم رّمع

 فقأ مل ينال ؛ددرت ةغ مظاكلا نع ئور هنأ يف يدنعو 06 490 رفعج يبأ نعالو

 )١( ص يدابارتسالل لاقملا جهنم ١ ١ يرجحلا عبطلا .

 ) )1ص لاقملا جهنم 1١١.



 0 ا ا اهودروأ تاهيبنت

 , ١7 كلذ ئلع هل

 هنأ مهوتت الف .داّمح ىلإ مشاه نب ميهاربإ نم دانسإلا كيلع درو اذإ :اهنمو

 ىف هوحنو «د» ئسيع نب داّمح وه لب .هقلي مل ميهاربإ ّنإف .نامثع نب داّمح

 ١ ف
 «(هص»

 نب ليمج نع هيوباب نب رفعجوبأو بوقعي نب دّمحم اهيوري ةياور لك هنأ :اهنمو

 كلذ دعب ام ناك اذإ ةحيحص يهف ءراّمع نب ةيواعم وأ ,حلاص نب ليمج وأ جارد

 يهف ءامهيف دييقت ريغب ةيواعم وأ ليمج نع ناك نإو .نيميقتسملا لاجرلا نم
 يبأ نع يوري ناك نإف .بهو نب ةيواعم ناك نإو .اهمدعو ةّحصلل ةلمتحم
 اهلاح لكشأ ,رخآ امهنيب ناك نإو .يلجبلا ِهنأل ؛ةحيحص يهف لصف الب 49! هلادبع
0000 

 نب دّمحم نع وأ .بوبحم نيأ نع 34 رفعج وبأ انخيش اهاور ةياور لك :اهنمو

 نع وأ ,رفعج نب يلع نع وأ ,ئسيع نب دّمحم نب دمحأ نع وأ ءبوبحم نب يلع

 :ةوهتا'* ارهاو مهنه لعاو لك ىلإ ميسلا رب ظفار نقل رحت لأ نو تعم
 . ةّحصلا يف داري نأ الإ ٌمهّللا ,لمأت هيفو :* !لضافلا لاقو

 هند ةملم- سمسا شجر يمعب اسال 0-0----ا

 )١( ص لاقملا جهنم 1١١.

 ) )1ص لاقملا جهنم 5١١.

 )”( ص لاقملا جهنم 2١١.

 ص لاقملا جهنم (؛) 1١١.

 ) )6لاقملا جهنم باتك ئلع هيشاوح يف ىناهبهبلا ديحولا قّقحملا وه هب دارملا .



 00 0 0 1-0101بببب ا فق

 ةدئاف

 مالعألا ضعب اهيلع علّطا ماهوأو تاهيبنت ركذ يف
 هيباتك يف لدع امبر ةإ خيشلا نأ انركذ دق :ةرشاعلا ةدئافلا يف ئقتنملا يف لاق

 هوجو نم ؛هدنع لاحلا توافت مدعلو ءئلعأ هنوكل هريغ ىلإ مضّتملا دنسلا نع

 ,رئاض ريغ ةيلامجإلا قرطلا يف لودعلا اذه عوقوو ءاهحرشب مالكلا لوطي :ئّتش

 . تسرهفلا ىف حضاولا قيرطلا ىلإ اهتظحالمب يدتهن ىتلا ةدعاقلا ءاطعإ دعب
 بجومق .(')دانسالا ءانك هوت تس هلو: ةلكنملا قرطلا يف هعوقو اَمأو

 هّنإف .بتك مهضعب وأ دنسلا لاجر رئاس نم قيرطلا هيلإ نم ريغل ناك اذإ لاكشإلل
 مهل نيذلا دنسلا لاجر رخآ ئلإ كاذو اذه بتك نم ثيدحلا ذخأ ذئنيح لمتحي

 انننرو اة يلع عالطالا باب نوكي حضاولا قيرطلا دوجو ريدقتبف ءفينصت

 . روصلا نم ريثك ىف ذخأملاب ملعلا عئنتلا دافأ

 ديعس نب نيسحلا نع خيشلا ةياور بابلا اذه نم نأ ملعاف ءاذه تفرع اذإ

 سيل اذه نيسحلا لاح ٌنإف ,نابأ نب نسحلا نب نيسحلا ىلع لمتشملا قيرطلاب
 باحصأ يف امهادحإ :نيتّرم لاجرلا باتك يف هركذ خيشلا ٌّنأل ؛مضّتملا كلذب

 ملو 8م ةّمثألا نم دحاو نع وري مل نم باب يف ةينانلاو ,ٍةلْئيركسعلا دّمحم يبأ

 .هتقيرط نم بلاغلا وه امك .هريغ الو مدمب نيعضوملا ىف هل ضّرعتي

 هك هكردأ ,نابأ نب نسحلا نب نيسحلا :اذكه لّوألا عضوملا يف همالك ةروصو

 وهو .هللادبع نب دعسو رافصلا ةبارق هنأ هيولوق نبا ركذو .هنع ئور هنأ ملعأ ملو

 مه هل ان نه سس مسج سس 4-في يسن ص ص سس
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 , "ولع ايووب مل امهو .ديعس نب نيسحلا نع ئور هّنأل ؛امهنم مدقأ

 نسب نيسحلا نع ئور نابأ نب نسحلا نب نيسحلا :رخآلا عضوملا يف لاقو

 . "اديلولا نبا هنع ئور ءاهّلك هبتك ديعس
 نب نيسسحلا بتك ةياورل هتياكح دنع الإ هباتك يف يشاجنلا هل ضّرعتي ملو
 يناديك مرر "ادع

 يف لّوعيف ديعس نب نيسحلا بتك نم ًاذوخأم هنع يورملا ثيدحلا نوك نإ ٌم
 ءادتبالاو دنسلا قيلعت عم رهظي امْنِإ ءهيلإ حضاولا حيحصلا قيرطلا ىلع هحيحصت

 . خيشلا ةدعاق ىه ام ئلع ديعس نب نيسحلا مساب

 اوراق الفوري ينت نما اخلا وك عسسل, ديا دود اهنألا 1: عياقأو
 اهيوري ةياور لك نب دهشت لاحلا نئارق نكلو ,عيحصلا قيرطلاب هنع ثيدحلا
 نابأ نبال دهعي ال ذإ ؛ديعس نب نيسحلا بتك نم يهف .نابأ نب نيسحلا نع خيشلا

 طئاسولا يقاب يف الو ءاهنم ذخألا لمتحي بتك هل الو ,ديعس نبا بتك ريغل ةياور
 ًاريثك هل قفّتي خيشلا ّنألو .هبتك نم ذخألا نوكي نأ سرامملا رظن يف لمتحي نم
 يف هنيعب هيوربو ,نابأ نبا قيرطب دانسإلا لصتم نيباتكلا دحأ يف ثيدح ةياور

 هقرط نم رخآ قيرطب ًالصّتم وأ ,ديعس نب نيسحلاب ًاّودبم ًاقلعم ريخألا باتكلا

 وأ ضرغل ثيدحلا ركذ رّروكي ثيح دحاولا باتكلا يف كلذ عقو امبر لب «هيلإ

 عطقلا ديفت نئارقلا هذه لثم ّنأ بير الو ,هعضاوم يف كلذ نّيبن نحنو .قافّنا

 )١( :مقرب 198-191 ص يسوطلا خيشلا لاجر 0841.
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 . !١ رهاملا اهفرعي رئاظن هلو ,مكحلاب
 هّنإف ؛عيزب نب ةزمح ةيكزت يف ةمآلعلل عقو ام ماهوألا ٌمهأو :ئقتنملا يف لاق

 ." !لمعلا ريثك ,مهتاقثو ,ةفئاطلا هذه يحلاص نم عيزب نب ةزمح :ةصالخلا يف لاق
 يّشكلا اهاور ةياور هنأش يف تدرو لب كش ريغب لوهجم لجرلا اذه ّنأ لاحلاو

 فعضب اهّدرو ءاهانركذ ىتلا ةرابعلا دعب ةمآلعلا اهاكحو .ةفقاولا نم هنوك ىضتقت

 ١ دنقلا

 ىف قفّتاو ءليلجلا ةقثلا ليعامسإ نب دّمحم مع ةزمح ّنأ مهوتلا اذه أشنمو

 ةزمحل هركذ دعب .اهلهأ وه يتلا ةحدملا هذهب دّمحم ئلع ءانثلا يشاجنلا باتك

 « ةتداعإ هاك ادارطتما

 يشاجنلا مالك ةروص هباتك يف ئكح سوواط نبا نيدلا لامج دّيسلا نإ مث

 ةدايزلا كلتو ءامّهوت يشاجنلا باتكل نيخسانلا ضعب نم وأ ,هنم تعقو ةدايزب

 يقباف ,يشاجنلا مالكل دّيسلا راصتخا ةنوعم عم ؛ةزمحب ةقّلعتم ةحدملا نوكل مهوت

 . مهوتلا عفد ئلع نيعت تناك ةيقب انهاه هنم

 ٌنظلا يف ئوقي ثيحب .دّيسلل عبتتلا ريثك هنأ يةمألعلا لاح نم هتقّمحت يذلاو

 يف ةداعلا كلت ئلع ئرج هنأكف .ًابلاغ فلسلا مالكل ةعجارملا يف هباتك نكي مل هنأ

 1 . عضوملا اذه

 روصنملا ىلوم رفعجوبأ ليعامسإ نب دّمحم :اذكه يشاجنلا مالك ةروصو

 ةفئاطلا هذه يحلاص نم ناك ,عيزب نب ةزمح مهنم ؛تيب عيزب دلوو هرفعج يبأ

 )١( نامجلا ىقتنم  5١:١:ةدئافلا ؛" ٠١.

 ) )1ص لاوقألا ةصالخ ١١١ :مقرب 508.
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 . !١ حلا باوث باتك اهنم ,بتك هل لمعلا ريتك ,مهتاقثو

 ,تيب عيزب دلوو :اذكه هتروص مالكلا اذهل دّيسلا ةياكح نم ةجاحلا عضومو

 دزي ملو .لمعلا ريثك مهتاقثو ةفئاطلا هذه يحلاص نم ناكو ؛عيزب نب ةزمح مهنم
 «بتك هل» هلوق كرتو «ناكو» هلوق يف واولا ةدايز نأ بير الو .ردقلا اذه ئلع

 ئلإ «هل» يف ريمضلا دوع ّنإف يناثلا ًاصوصخو .روكذملا مّهوتلل ناّيوق ناببس
 ةئيرق نود نم لّوألا مالكلا ىلع هفطعف كش عضومب سيل ليعامسإ نب دّمحم
 ماقم ماقملا ّنأ ىلإ ًافاضم .هداحّتا ىلع حضاو ليلد نيريمضلا عجرم فالتخا ىلع

 : رهاظ هللا دمحب هلك اذهو :ةزمح ال دمحم لاح نايب

 رمع نإ :ةيادبلا حرش يف لاق هنأ بابلا اذه يف 9# يدلاول قفّنا ام بيجع نمو

 لحم نم هقيثوت قّوح هّنكلو .حرج الو ليدعتب هيلع باحصألا صني مل ةلظنح نبا

 ا

 ريغ ةلظنح نب رمع :هتروص ام هدئاوف تادرفم ضعب يف هيهطخب تدجوو
 ثيدح يفا/ قداصلا لوقل ؛ةقث هنأ يدنع ئوقألا نكلو ؛ليدعت الو حرجب روكذم

 .قيرطلا فيعض هيلإ راشأ ىذلا ثيدحلا ّنأ لاحلاو «انيلع بذكي ال ًاذإ» تقولا

 ىلع فوقولا الولو .بيرغ هب هدارفنا نم ملع ام عم ,مكحلا اذه يف هب ةقلعتف
 . ةّجحلا هذه ئلع كلذ ىف دامتعالا ّنأ رطاخلا ىف جلتخي مل .ريخألا مالكلا

 .هّنف يف قّمح امك ,حجرأ هقيثوتو :مالك هيف يّقرلا هاد كلاسملا يف ركذو

 .اهريغ ّنفلا يف سيلو ,هقيثوت ال هفيعضت ةصالخلا دئاوف يف وه هققح يذلاو

 هنأ يشكلا رايتخا نع هباتك يف 4 سوواط نبا نيدلا لامج دّيسلا ىكحو

 مه هم هب د هندنممميام

 )١( ص ىشاجنلا لاجر  77١:مقرب "491.



 نب دّمحم نب دمحأ نع ءريصن نب دّمحم نع ,دوعسم نب دّمحم نع هيف ئور

 ,ةصالخلا يف ةمآلعلا كلذ ئلع هعبتو .ًاليكو ناك هّيردبع نب نيسحلا نأ ,ئسيع

 لّوعي هّنِإف .قيثوتلا ىلع دامتعالا ىلإ ةراشإ وهو ,قيرطلا ةّحصب مكحلا هيلع دازو
 . اهقوف ام لب ةقثلا يضتقي ةلاكولا ماقمو ءرابخألا ىلع كلذ ىف

 اهضعب رايتخالل خسن ةّدع ىف هتيأر ام ئلع  هركذ يذلا قيرطلاب يورملاو

 . هّيردبع نب نيسحلا نب ىلع ليكولا نأ هطخ هيلعو ةيدّيسلا ىلع ةءورقم
 .دمحأ نب ليئربج ٌطخب تدجو :هتروص فيعض قيرط نم هيف ئور معن

 . ًاليكو ناك نيسحلا نأ ,ينيطقيلا ىسيع نب دّمحم ينثّدح

 فعض نإ ًافاضم ,طلغ نيسحلا ىلإ ةلاكولا ةبسن َنأب دهشي ام باتكلا يفو
 . قيرطلا

 ال اهيف مّهوتلا بابسأ نايب عم اهل ضّرعتلاو ,ريثك اذه رئاظنف ةلمجلابو :لاق مث
 . ئهتنإ لالا هع

 ديناسأ نم ةلمج يف عاطقنالا مّهوت باحصألا ضعبل قفنا هنأ ملعا "وِ

 ةقيرط ىهو ,ةقباس قرط ئلع اهنم ريثكل هئانب ةظحالم نع مهتلفغل ؛!يفاكلا
 1 : ءامدقلا/ نيب ةفورعن

 يفاكلا نم دانسالا دروأف ءاهتاعارم نع لفغ امبر ةخيشلا ّنأ بجعلاو
 ريصيسف .ةكورتملا ةطساولا ركذ ريغ نم ينيلكلا نع هقيرطب هلصوو .هتروصب

 . هلصو ديفت ىفاكلا ةعجارم نكلو ءاعطقنم هل خيشلا ةياور يف دانسالا

 .”::ةدئافلال 8١ .١ نامجلا ىقتنم )١(

 . ةثلاثلا ةدئافلا ىف ئقتنملا بحاص مالك نم )1١(
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 ,ةقيرطلا كلت مازتلا ىلع ةعلّطملا ةسرامملا دقف هيلإ انرشأ يذلا مّهوتلا أشنمو

 لامتسحا هعم يفتنيو ءلاصّنالا هب قّمحتيل روكذملا ءانبلاب عطقلا نع فقوتيف
 عاطقنالا

 اذه لافغإ نم تأشن ةريثك طالغأ قرطلا فيعاضت يف كيلع دريس :لاقو

 ناكف .ةرّخأتملا بتكلا يف اهداريإو .فلسلا بتك نم رابخألا عازتنا دنع رابتعالا

 فّتصم ىلإ هيف ىهتنيو .هحوضوو هدنع هرّرقتل ًاحيحص دانسالا لّوأب يتأي مهدحأ
 هتبثأ امب باتكلا كلذ ىف دوجوملا دانسالا لصي ّمث ,هنم ذخألا ديري يذلا باتكلا

 ,هعازتنا دتع هعاري ملو ,قباس دانسأ ئلع ًاينبم باتكلا دانسأ ناك اذإف .ًالّوأ وه

 . دنسلا ءانثأ يف عاطقنالا لصح

 يف روكذملا دنسلا ةروصب ذخألا مهنأش لب ءاذهل هّبنت نم انباحصأ نم تيأر امو

 للخلا اذه ئلع علطي لاجرلا تاقبطب نافرعلاو ةسرامملا ةرثك نكلو .ءبتكلا

 نب ىسوم نبع هتياور ًاصوصخو ,ةل خيشلا عازتنا يف هعقاوم رثكأو ,هفشكتو

 . جحلا باتك يف مساقلا

 يفاني الف .هب ملعلا نئارقب ةفورعم ةطقاسلا ةطساولا كلت تناك امبر هنِإ مث

 عقاولا للخلا ىلع هّبننو هدرونف طئارشلل ًاعماج ناك اذإ ثيدحلا ةّحص اهطوقس
 نع ًاجراخ هنوكل ثيدحلل ضّرعتن الف ءاهب ملعلا ىلإ ليبسلا رّسيتي مل امبرو .هيف
 ءانركذ امبرف .باحصألا مالك يف ةّحصلاب ًافورعم نوكي نأ الإ .باتكلا حوضوم
 . هيف ةّحصلل ىفانملا هجولا ىلع هتنل

 يذلا هجولا ىلع طئاسولا ضعب طاقسإب ديناسألا ىف طلغلا رثك امك نأ ملعا من

 هب.ذاورف درا قلع اه لاهيا نعمي هدا زوهو كل اديب ًاضنأ رتك دقق نانزول
 . هل نّطفت نم ًاضيأ رأ ملو .اهل ةياورلا تاقبط
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 ضعب يف ثيدحلل ةاورلا دّدعت قرطلا نم ريثك يف قفّتي هْنَأ طلغلا اذه أشنمو
 ةدحولا وه قرطلا ىف بلاغلا نإ ثيحو .واولاب ضعب ئلع مهضعب فطعيف ,تاقبطلا

 نهذلا ىلإ قبسي لاجعإلا عمف ؛لاجرلا ءامسأ نيب ةباتكلا يف «نع» ةملك عوقوو
 . فطعلا وأو عضوم ةباتكلا ىف «نع» ةملك عضوتف ,بلاغلا وه ام

 اهيف قبس عضاوم ةّدع 4 خيشلا طخب ىدنع يتلا بيذهتلا ةخسن تيأر دقو

 اهلعجو نيعلا يفرط نيب لصو مث .واولا عضوم يف «نع» ةملك تابثإ ئلإ ملقلا

 يف ةيلصألا ةروصلاب اهبتكف خاّسنلا ضعب ئلع كلذ سبتلاو واو اهتروص ئلع
 خيشلا طخ تعجار اّملو ,ةدّدجتملا خسنلا يف كلذ اشفو ,حالصإلا عضاوم ضعب

 . لاحلا تنّيبت هيف
 لجرلا ناك اذإف ءاهانركذ ينلا ةدايزلا يضتقي «نع»ب واولا لادبإ نأ رهاظو

 مدعو ءاذه لاثمأ ةظحالم يف عسولا غارفتسا نم ٌدبالف .دانسالا هب عاض ًافيعض

 . رومألا رهاوظب ةعانقلا

 نب دعس نع خيبشلا ةياور .ًارّركم ظلفلا اذه اهيف قفّتا يتلا عضاوملا نمو
 نب يلعو ,نارجن بأ نب نمحرلادبع نع ءئسيع نب دّمحم نب دمحأ نع .هللادبع

 لادبإ اهنم عضاوم ةدع ىف خيشلا طخب عقو دقف ,ديعس نب نيسحلاو .ديدحلا

 ةرثكل ؛لامتحا وأ ,ٌكاش عضومب سيل كلذ نأ عم «نع» ةملكب فطعلا يواو دخلا

 ام دئاوفلا هذه ضعب ىف ىتأيسو :لاجرلاو ثيدحلا بتك ىف دانسالا اذه رّركت

 0 ٍ لاحلا ةقيقح هب كل حضتي

 ةعامجلا نع دعس ةياور يف عقاولا ةدايزلا طلغو .ةصيقنلاب طلغلا عمتجا دقو

 ئّلص نم يف ةيطرفعج يبأ نع ةرارز ثيدح دانسإ يفو ب خيشلا طخب نيروكذملا
 خيشلا نإ .نيتعكر يّلصي :لاق هْنَأ .اهريغ وأ ةّكمب وهو ركذ ٌمث نيتعكر ةفوكلاب



 نع .ديعس نب نيسحلا نع «نارجنيبأ نبا نع ؛هللادبع نب دعس نع هدانسإب هاور

 نب دّمحم نب دمحأ ةطساوب نارجنيبأ نبأ نع يوري امن ادعس نأ عم .داّمح

 ديعس نب نيسحلا ةياورك .ةطساو ريغب داّمح نع يوري نارجن ىبأ نباو ؛ئسيع

 ئهتنإ ."١!ئلاعت هللا ءاش نإ اهلاحم يف اهحضونس :لاقو .ةريثك اذه رئاظنو هنع

 . هماقم هللا ىلعأ همالك

 ةدئاف

 ةافوو ةدالو ةك:ةّمئألاو ة6ىبنلا رامعأ نادب ىف
 ةّمهملاتالاوحألا نم اهريغو 0

 . لوانتملل طبضلاو ذخألا لهسيل ,لوادجلاب تبث ًالمج اهدرون

 نايب ئلع َلاد فيرش ثيدح ركذب دئاوفلا هذه ًالّوأ نّيزأ نأ تببحأ دقو
 مهتيّجحو مهتبترمو مهئامسأ ئلع صيصنتلاو ,لامجالا ىلع مهتليضفو مهلاوحأ
 .لامكلا هجو ئلع لالجلا ىذ هللا نم

 الب لويقلاب هوّقلتو ,باحصألا نم لودعلا بتك ىف دروأ دق ثيدحلا اذهو
 ٌيده هيف بير ال باتكلا كلذ # ملأ» نيقيلا ّقحلا وهل اذه نأ ّؤحلاو ,بايترا

 . «نيقتملل
 حوللا ثيدح

 نب رباجل يبأ لاق :لاق ,ةك هللادبع يبأ نع .ريصب ىبأ نع ,دانسإلا فذحب

 كلأسأف كب ولخأ نأ كيلع ّفخي ئتمف ,ةجاح كيلإ يل ّنِإ :يراصنألا هللادبع

 )١( نامجلا ىقتنم ١:  71-374:ةدئافلا 7.



 اي :هل لاقق ,ماّألا ضعب يف هب الخف .('/هتببحأ تاقوألا ّيأ :رباج هل لاقف ؟اهنع

 امو .ةيلهلا لوسر تنب ةمطاف يم دي ىف هتيأر يذلا حوللا نع ين ربخأ رباج

 ؟ًابونكم حوللا كلذ يف يّمُأ هب كتربخأ
 يي هللا لوسر ةايح يف #ئةمطاف كّمُأ ئلع تلخد ىّنَأ هللاب دهشأ :رباج لاقف

 ,دّومز نم هنأ تنئظ رطخا اكول اهدي ىف تيأرف :اين نيسحلا ةدالوب اهتئنهف

 تنبايإب ماو كلنا يبأب ءاهل تلقف ,؟!سمشلا نول هبش ضيبأ ًاباتك هيف تارو

 ؟ حوللا اذهام هنا لوسر

 مساو يلعب مساو ,يبأ مسا هيف ؛هلوسر ئلإ َلِجوّرع هللا هادهأ حول اذه :تلاقف

 . كلذب ينّرسيل يبأ هيناطعأو ,ىدلو نم ءايصوألا مساو ,ٌينبا

 لهف :9/يبأ هل لاقف .هتخسنتساو هتأرقف .8: ةمطاف كَأ هينتطعأف :رباج لاق

 ؟ ّيلع هضرعت نأ رباج اير كل
 ,قر نم ةفيحص يبأ ئلإ جرخأف .رباج لزنم ئلإ يب يبأ هعم ئشمف ,معن :لاق

 12 يبأ هأرقف .هتخسن يف رباج رظنف ,كيلع انأ أرقأل كباتك يف رظنأ رباج اي :لاقف
 . ان ردن تدع كلاش اه

 :ًابوتكم حوللا ىف هتيأر اذكه يلا هللاب دهشأف :رباج لاقف

 روت امت قبلا كحل ني رزاق نزلات اذه ودنلا ووسام

 دّمحم اي مّظع ,نيملاعلا ٌبر دنع نم نيمألا حورلا هب لزن .هليلدو هباجحو هريفسو

 ,نيراّبجلا مصاق الإ هلِإ ال هللا انأ يّْنِإ .يئالآ دحجت الو ,يئامعن ركشاو ,يئامسأ

 )١( تئش :راحبلا ىف ,

 ) )1سمشلا روث :راحبلا يف .



 وأ .يلضف ريغ اجر نمف ءانأ الإ هلإ ال هللا انأ ين :نيدلا ناتدو ءنسلاظلا لَدَمَو

 ّيلعو دبعاف ياّيإف :نيملاعلا نم ًادحأ هبّذعا ال لدغ هتبذع ,يلدع ريغ فاخ

 ىّنِإو ًايصو هل تلعج الإ هتّدم تضقتاو .هماّيأ تلمكأف ًايبن ثعبأ مل يَّنِإ .لكوتف

 كلسون فاش كفكركأو .ءايصوألا ىلع كيصو تلّضفو .ءايبنألا ىلع كتلّضف

 . نيسحو نسح

 ,يبحو نزاخ ًانيسح تلعجو ,هبيأ ةّدم ءاضقنا دعب ىملع ندعم ًانسح تلعجف

 ءادهشلا عفرأ و .دهشتسا نم لضفأ وهف .ةداعسلاب هل تمتخو .ةداهشلاب هتمركأو

 . بقاعأو بيثأ هترتعب ؛هدنع ةغلابلا يتّجحو .هعم ةّماتلا يتملك تلعج .ةجرد

 دومحمملا هدج هيبش هنباو .نيضاملا يئايلوأ نيزو «نيدباعلا دّيس ىلع مهلّوأ

 هيلع دارلا ءرفعج ىف نوباترملا كلهيس ,يتمكحل ندعملاو ؛يملع رقابلا دّمحم
 هراصنأو هعايشأ يف هنّرسألو ,رفعج ئوثم ٌنمركأل يّئم لوقلا ّقح .ّىلع دارلاك

 يضرف طيخ ّنأل ,سدنح ءايمع ةئتف هدعب تبجتناو ءئسوم هدعب تبجتنا .هئايلوأو

 ًادحاو دحج نم .ئفوألا سأكلاب نوقسي يئايلوأ ُّنأو .ئفخت ال يتّجحو .عطقني ال

 . ىلع ئرتفا دقف يباتك نم ةيأ رّيغ نمو ,يتمعن دحج دقف مهنم

 نإ ؛يتريخو يبيبحو يدبع ئسوم ةّدم ءاضقنا دنع نيدحاجلا نيرتفملل ليو

 ءابعأ هيلع عضأ نمو ءيرصانو ىيلو يلعو .يئايلوأ لكب بدكم نماثلاب بّذكملا

 اهانب يتلا ةنيدملا يف نفدي ,ربكتسم تيرفع هلتقي ءاهب عالطضالاب هحنمأو «ةّوبنلا
 :يتلخ رد ب لإ ماما

 يلمع ةنراو نيف هنن نمش جو تقلا زعم 01 سأل يتم لوقلا قع

 )١( هنيع نّرقأل :راحبلا ىف .



 كل ف

 تلعجألإ هب دبع نمؤي ال .يقلخ ئلع يتّجحو ءيّرس عضومو ؛ىمكح ندعمو

 . رانلا اوبجوتسا دق مهّلك .هتيب لهأ نم ١7 نيعبس يف هتعّمشو .هاوثم ةّنجلا

 ىلع ينيمأو .يقلخ يف دهاشلاو ءيرصانو يبلو ىلع هنبال ةداعسلاب متخأو

 . يلع نب نسحلا يملعل نزاخلاو :يليبس ئلإ يعادلا هنم جرخأ .ييحو

 ربصو .ئسيع ءاهبو .ئسوم لامك هيلع ؛نيملاعلل ةمحر دّمحم هنباب كلذ لمكأو

 كرتلا سوؤر ئداهتت امك مهسوؤر ئداهتتو ,هنامز يف يئايلوأ لذتف «بوُيأ

 ضرألا غبصت ءنيلجو نيبوعرم نيفئاخ نونوكيو ,نوقرحيو نولتقيف ءمليدلاو

 ةئتف لك عفدأ مهب اّمح يئايلوأ كئلوأ .مهئاسن يف نينرلاو ليولا وشفيو .مهئامدب

 مهيلمع كئلوأ .لالغألاو راصآلا عفدأو ؛لزالزلا فشكأ مهبو ءسدنح ءايمع

 . نودتهملا مه كتلوأو .ةمحرو مهبر نم تاولص

 ثيدحلا اذه الإ كرهد يف عمست ملول :ريصبوبأ لاق :ملاس نب نمحرلادبع لاق
 . !'!هلهأ نع الإ هنصف ,كافكل

 املا يحس واهلا اكل

 جاجتحالاو نويعلاو نيدلا لامك نع 148-190 5 راوتالا راعبتا؟)

 . يسوطلا خيشلل ةبيغلا باتكو صاصتخالاو
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 ل هدهاش نمو مئاقلا لاوحأ ضعب

 فيرش ثيدح

 هدهاش نمو مئاقلا لاوحأ ضعب ركذ هيف
 ,ةمعللا مامتإو نيدلا لامكإ باتك يف هحور هللا سّدق  هيوباب نبا ئور

 ىسوم نب دّمحم انثّدح :لاق .هملكو ة#مئاقلا دهاش نم باب يف .حيحص قيرطب

 .رايزهم نب ميهاربإ نع ءيريمحلا رفعج نب هللادبع انثّدح :لاق ,إ لكوتملا نبا
 ىلع نب نسحلا دّمحم يبأ لآ رابخأ نع تثحبف يي لوسرلا ةنيدم تمدق :لاق

 نع ًاثحبتسم ةّكم ىلإ اهنم تلحرف ءاهنم ءيش ئلع عقأ ملق ,مالسلاامهيلع ريخألا

 . كلذ

 ,ةليخملا ليمج .نسحلا عيار .نوللا رمسأ ٌىتف يل ئآارت ذإ فاوطلا يف انأ انيبف
 . هل تدصق ام نافرع هنم ًالّمؤم هيلإ تلدعف ,يف مّسوتلا ليطي

 :تلق ؟تنأ دالبلا ّىأ نم :لاق مث .ةباجإلا نسحأف ,تمّلس هنم تبرق الف

 .كئاقلب ًابحرم :لاق ,زاوهألا نم :تلق ؟قارعلا ّيأ نم :لاق ,قارعلا لهأ نم لجر

 ام هللا همحر :لاق ءباجأف ىعد :تلق ؟ىنيصحلا نادمح نب رفعج اهب فرعت له

 نب ميهاربإ انأ :تلق ؟رايزهم نب ميهاريإ فرعت لهف .هلين لزجأو هليل لوطأ ناك

 .ًايلم يقناعف ,رايزهم

 نيبو كتيب تجّشو يتلا ةمالملاب تلعف ام ,قاحسإابأ اي كي ًابحرم هلاق م
 بّيطلا نم هب هللا ينرثآ يذلا متاخلا ديرت كّلعل :تلقف ؟هيلع هللا تاولص دّمحم ىبأ

 اًملف ,هيلإ هتجرخأف .هاوس تدرأ ام :لاقف ,مالسلا امهيلع ىلع نب نسحلا در

 ام لاط دي يبأب :لاق مث .ىلع اي دّمحم اي هللا اي :هتباتكأرق م .هلكقو ربعتسا هيلإ رظن

 ام ميظع نع ينربخأ قاحسبلابأ اي :لاق نأ ئلإ .ثيداحألا نونف انب ئخارتو



 0 ا ا 1

 لس :لاق .هنونكم كملعتسأس ام الإ تيّحوت ام كيبأو :تلق ؟جحلا دعب تبّخوت

 هللا ءامش نإ كل حراش يّنِإف .تئش ام

 :يل لاق ؟ًائيش مالسلاامهيلع نسحلا دمحم يبأ لآ رابخأ نم فرعت له :تلق

 يلع نب نسحلا ينبا ئسومو دّمحم نيبجب ءوضلا فرعأل ىنإ هللا ميأو

 امهداتل تيبحأ ناق ءانهزمأ كئابنال اضاف كبلإ امهلوسرا يّنإ مث .مالسل ا امهيلع

 نم ةيفخ يف كلذ نكيلو ,فئاطلا ىلإ يعم لحتراف ءامهب كّربتلاب لاحتكالاو
 . ماتتكاو كلاجر

 يف ذخأ ئّتح ,ةلمرف ةلمر لّلختأ ,فئاطلا ىلإ هعم تصخشف :ميهاربإ لاق

 كلت ؤلألتت لمر ةمكأ ئلع تفرشأ دق ءرعش ةميخ انل تدبف .ةالفلا جراخم ضعب

 . ًاؤلألت اهنم عاقبلا

 ّيلع جرخف .يناكمب امهملعأو .امهيلع ًامّلسم لخدو ,نذإلا ىلإ ينردبف
 .درمأ مالغ وهو ,مالسلاامهيلع نسحلا نبا «د م ح م» انس ربكألا وهو امهدحأ

 ٌةشَأ ,فنألا ىنقأ ,نيّدخلا نونسم .بجاحلا جلبأ ,نيبجلا حضاو .نوللا عصان

 ةاتف هّنأك لاخ نميألا هّدخب ءيّرد بكوك هتّرغ ةحفص ّنأكو ,ناب نصغ هنأك ٌعورأ

 تمس هل ,هنذا ةمحش علاطت ةطبس ءامحس ةرفو هسارب اذإو ,ةّضفلا ضايب ئلع كسم

 . ًءايحو ةنيكسو انسح فرعا الو ,هنم دصقا نويعلا تارام

 :يل لاقف .هنم ةحراج لك مثلأ هيلع تببكأف .هيّقلت ئلإ تعرسأ يل لّثم اّملف

 ا ينيب بتاعملاو ؛كئاقل كشو يندعت ماّيألا تناك دقل قاحسإاابأ اي كب ًابحرم

 ةفرط لخن مل اًنأك ئّتح كتروص يل لّيختت ؛رازملا يخارتو رادلا طحاشت ئلع

 ار لع دعا كلو يرد ا دبع انآ و هدفا نلا لابعو هذ اسجلا جيل نم نبع

 اهمّدقتم اهلاوحأ نع فارشتسالاو ,عزانتلا ةبرك نم هّقرو ,يقالتلا نم ضّيق



 0 هدهاش نمو مئاقلا لاوحأ ضعب

 .اهرّخأتمو

 هللا رثأتسا ذنم ًادلبف ًادلب كرمأ نع صحفأ تلز ام ىّمأو تنأ يبأب :تلقف

 ,كيلإ يندشرأ نمب ىلع هللا ّنم ئّتح كلذ ّيلع اعلا .ةف دمحم يب ىدّيسب

 . لوطلاو ديلا ميرك نم كيف ينعزوأ ام ئلع هلل ركشلاو .كيلع ينلدو

 نأ ّىلإ دهع 940. يبأ نإ :لاق مث ,ةيحان يب لزتعاو ,ئسوم هاخأو هسفن بسن م

 دئاكمل يّلحمل ًائيصحتو ,يرمأل ارا ارسإ اهاصقأو اهافخأ الا ضرألا نم نطوأ ال

 تبجو ,لامرلا ةيلاع ئلإ ينذينف ,لاوضلا ممألا ثادحأ نم ةدرملاو لالضلا لهأ

 . علهلا يلجنيو .رمألا لحي اهدنع ىتلا ةياغلا ينرظني ءضرألا مئارص

 ٌءزج هنم كيلإ تعشأ نإ ام مولعلا نماوكو ,مكحلا نئازخ نم ىل طبنأ ةظناكو

 . ةلمجلا نع كانغأ

 هضرأ قابطأ يلخيل نكي مل هؤانث لج هللا نإ ّينب اي :6#4لاق هّنِإ قاحسإابأ اب

 ديو هب ةتؤي ماقإو .اهب يلعتسي ةّجح الب هتدابعو هتعاط يف ّدجلا لهأو

 ّقحلا رشنل هللا هّدعأ نم دحأ نوكت ن 1 وجرأو .هدصق جاهنمو .هنّئس ليبسب

 يفاوخ موزلب ّىنب اي كيلعف ؛لالضلا ءافطإو ,نيدلا ءالعإو .لطابلا ءىطوو

 ًاًدضو ءاعراقم ًاًودع َلِجوُرع هللا ءايلوأل يلو لكل ّنإف ءاهصاقأ عبتت و ؛ضرألا

 الف .دانعلاو داحلالا ىلوا ةعالخو .قافنلا لهأ ةدهاجمل ًاضارتفا .ًاعزانم

 | قلل ا طو
 مهو ءاهراكوأ ئلإ ريطلا لثم كيلإ رن صالخإلاو ةعاطلا لهأ بولق ّنِإ ملعاو

 سفنأب نوزربي .ءاّرعأ ةررب هللا دنع مهو ,ةناكتسالاو ةّلذلا لئاخمب نوعلطي رشعم

 ئلع هورزاوف نيدلا اوطبنتسا .ماصتعالاو ةعانقلا لهأ مهو ,ةجاتحم ةلتخم

 يف ّرعلا عاسّناب مهلمشيل ايندلا يف ميضلا لامتحاب هللا مهّصخ .دادضألا ةدهاجم



 دئاوقلا ةنارتت و وا هنا و ا ا قو 6

 نسح ةماركو ءئنسحلا ةبقاعلا مهل نوكتل ربصلا قئالخ ئلع مهلبجو هرارقلا راد

 . ئبقعلا

 ,اهرداصم يف عنصلا كردب زفت كرومأ دراوم ئلع ربصلا رون ّينب اي سبتقاف
 رت دب أتي نتباب كتاكو للا ءافاو] نق ومحتار طحت كروت اهيقاثسلا رمفللاو
 مالعألاو رفصلا تايارلاب كّنأكو .ناح دق بعكلا ٌرلعو جلفلا ريسيتو .نآ دق هللا

 ةعيسبلا فدارتب كّنأكو ,مزمزو ميطحلا نيب ام كفاطعأ ءانثأ ئلع قفخت ضيبلا

 ىلع تفكألا قفاصتو .دوقعلا يناثم يف ّردلا مظانت كيلع مظانتي ءالولا ىفاصتو

 وسلا وفعلا كاس

 مهبولق ةسّدقم ؛ةبرتلا ةسافنو ,ةدالولا ةراهط نم هللا مهارب ألم نم كئانفب ذولت

 ةنسثخ ؛نيدلل مهكئارع ةنيل ,قاقشلا سجر نم مهتدئفأ ةبّدهم .قافنلا سند نم

 نونيدي ؛مهناديع لضفلاب ةرضن .مههجوأ لوبقلاب ةحضاو ؛ناودعلا نع مهيئارض

 . هلهأو قحلا نيدب

 ىلإ ممألا تاقبط مهتفناكمب تّدف .مهدامعأ تمّوقتو .مهناكرأ تّدتشا اذإف

 ريحب ةافاح ئلع اهنوصغ نانفأ تبعشت ةحود ةرجش لالظ يف كتعبت ذإ ,مامإ

 ,نايغطلا كب هللا مصقيو ؛لطابلا مالظ ىلجنيو .قحلا حبص ؤلألتي اهدنعف ,ةيربطلا
 . قافرلا مالسو .قافآلا ةماقتسا كب رهظي ,ناميالا ملاعم ديعيو

 هرسدنلو حل طشاونو ءاضوهن كيلإ عاطتسا ول دهملا يف لفطلا دوي

 رقتسستو ,ةرضن ّرعلا ناصغأ كيلع رشنتو .ةجهب ايندلا فارطأ كب ّرتهت ًازاجم

 بئاحس كيلع لطاهتت ءاهراكوأ ئلإ نيدلا دراوش بوؤتو ءاهرارق يف قحلا يناوب

 ,طساق راّبج ضرألا هجو ىلع ئقبي. الف .يلو لك رصنتو ءٌودع لك قنختف .رفظلا

 وهف هللا ىلع لكوتي نمو .حشاك دناعم الو .ضغبم ءىناش الو ؛طماغ دحاج الو



 ا و ا هدهاش نمو مئاقلا لاوحأ ضعب

 . ًاردق ءيش لكل هللا لعج دق .هرمأ غلاب هللاّنِإ هبسح

 ,قيدصتلا لهأ نع الإ ًاموتكم كدنع اذه يسلجم نكيل قاحسإ ابأ اي :لاق مت

 ءىطبت الف نّكمتلاو روهظلا تارامأ كل تدب اذإ ءنيدلا يف ةقداصلا ةوخألاو

 ًادشر قلت نيدلا حيباصم ءايضو .نيقيلا رانم ىلإ ةعراسملا رهايو ءاّنع كناوخإب

 . هللا ءاش نإ

 تاحضوم نم مهبلإ يّدْوُأ ام سبتقأ ًانيح هدنع تثكمف :رايزهم نب ميهاربإ لاق

 يف هللا هرخّدا ام ةراضن نم رودصلا تابن ىّورأو .ماكحأللا تارّنو ,مالعألا

 يفلخم ةعاضإ تفخ ئّتح ,مسقلا لضاوف فئارطو مكحلا فئاطل نم هعئابط

 هنع هب ردصأ ام ميظع هتملعأو ؛لوفقلاب هتنذأتساف ,مهنع ءاقللا يخارتل زاوهألاب

 ام هئاعد علاص نم ينفدرأو نذأف .هّلاحم نع نعظلل عّرجتلاو ,هتقرفل شّحوتلا نم

 . هللا ءاش نإ يتبارقو يبقعلو هللا دنع ًارخذ نوكي

 .دهعلل ًاددجمو ءًاعّدوم هيلع تودغ .يسفن مازتعا أّيهتو .يلاحترا فزأ اعف

 لّضفتي نأ هتلأسو .مهرد فلأ نيسمخ ئلع ديزي يعم ناك الام هيلع تضرعو

 ةّقشلا ّنإف .كفرصنم ئلع هب نعتسا قاحسإابأ اي :لاقو مستباف ءىّنم هلوبقب رمألاب
 كل انثدحأ دق اناف .هنع انضارعال نزحت الو ,ةّمج كمامأ ضرألا تاولفو ,ةفذق

 . ةئملا لوبقو ةركذتلاب اندنع هانضبرو ؛هرشنو هركش

 ,نينسحملا باوث نسحأ كل بتكو .كلّون ام كل مادأو ,كلّوخ اميف هللا كرابف

 رفوأب كباحصأ ئلإ كّدري نأ هللا لأسأو ,هنمو هل لضفلا ّنإف ,نيعئاطلا راثآ مركأو

 ,ًاليبس كل هللا ثعوأ الو ,فرصنملا نيلب ةطبغلا فانكأو ةبوألا ةمالس نم ّظحلا

 ءاش نإ هفطلو هّنمب لوزت الو عيضت ال ةعيدو كسفن كعدوتسأو .ًاليلد كل رّيح الو

 . هللا



 هنااا ا ل ل ل 1

 ديو امس نع انشأ نانفو ةناتقما دئاوقو هلام | تاون انتع قاحشإ ااا

 وه ام ئلع ةظفاحملاو ,ةحيصنلا ضاحمإو ؛ةينلا يف صالخالا نع انل ءايلوألا

 .ًاركذ عفرأو ئقتأو ئقنأ

 مل هللا “رأي املاع ,يندشرأو يناده ام ئلع لجوّرع هل ًادماح هنع تلفقأف :لاق

 ربخلا اذه تيقلأو ,مئاق مامإو ,ةحضاو ةّجح نم اهيلخي الو .هضرأ لّطعيل نكي

 نم ام مهل ًافيرعتو ؛نيقيلا لهأ رئاصب يف ةدايزلل ًايَّحوت روهشملا بسنلاو روثأملا
 ةنامألا ءادأ تدصقو .ةيكزلا ةبرتلاو ,ةبيطلا ةيّرذلا ءاشنإ نم هب لجوّرع هللا

 ةميقتسملا ةقيرطلاو .ةيداهلا ةلملا ُلِجوّرع هللا فعاضيل .نابتسا امل ميلستلاو
 ءاشي نم يدهي هللاو ؛ةمصع داقتعاو ءرزأ ةّدشو هن دييأتو .مزع ةّوق ,ةيضرملا
 3 طارص لإ

 ةدئاف

 اهيناعم نايبو بسنلا ظافلأ ضعب ركذ يف
 . ناملسك ناجرأ :هيف لاقيو .سرافب دلبو ,دجني داو داّدشك داك :يناجَرألا

 هدالوأ نمو ؛نميلا نم ّىح وبأ ,حصفأ نيسلابو .ءثوغلا نب دزأ :ىدزألا

 كلام نب تبن نب ثوغلا نب دزأ وهو ,نميلا نم ّيح وبأ دزأ :حاحص .مهّلك راصنألا

 . '"!ءيضفأ نيسلاب وهو .ًأبس نب نالهك نب ديز نب ددأ نبا

 . مورا نزراب فرعت ةيففراب دلي ديحاك نززأ :ينزرألا

 . مورلا لئابق نم ةليبق ضرأ ئلإ بوسنم :ينمرألا

 )١( ح 4186-1467 ص قودصلا خيشلل نيدلا لامك ١15.

 ) )1:؟ ةغللا حاحص 6.



 00 اهنئاعن امو تسلا ظاقلا نضمن

 ,سايلإ نب ةكردم نب ةميزخ نب دسأ وهو ءرضم نم ةليبق وبأ دسأ :ىدسألا

 . رازن نب ةعيبر نب دسأ وهو ؛ةعيبر نم ةليبق ًاضيأ دسأو

 نم ةليبق حتفلاب ملسأو .راصنألا نم دزألا نم ةليبق ّمضلاب ملسأ :يملسألا
 تدقق 4 لاف

 نيب 1 يفيق نب أن نري رعت ىقنو «نتملا واتا أ رعقأألا :يرعشألا

 هل ليق ,ةبسنلا ءاي فذحب نورعشألا كتءاج :برعلا لوقتو ,ناطحق نب "7 برعي

 . رعش هيلعو

 مل نإو ًايودب ناك اذإ يبارعأ لجر :لاقي ,بارعألا ىلإ بوسنم :يبارعألا
 لجر :لاقي .ًايودب نكي مل نإو برعلا ىلإ بوسنم يبرع لجرو .برعلا نم نكي
 لجرو .برعلا نم ناك نإو ةيمجع هناسل يف ناك اذإ اضيأ يمجعأو ؛يمجعأ

 زيزع نب دّمحم هركذ اذكه ءًاحيصف ناك نإو مجعلا ىلإ بوسنم ىمجع
 . نآرقلا بيرغب ىتتسملا هباتك يف يناتسجسلا

 . خسارف ةرشع امهنيب دادغب يبرغ يف ميدق قارعلاب دلب :يرابنألا
 . طامنأ عمجلاو .طسبلا نم برض طمنلا :ىطامنألا

 . لجر مسإ حتفلاب دوأو ,ةيدابلاب عضوم ّمضلاب :يدوألا
 كرم ىلعي ةسااوب ندا وع تفتك ةاجب :ىلجللا

 )١( ةدّحوملا ءابلابو ميجلا ٌمضو ةمجعملا نيشلا نوكسو ناتطقن اهتحت ءايلا حتفب -

 لوصألا عماج .
 ) )1ةدّحوملا ءابلابو ءارلا ٌمضو ةلمهملا نيعلا نوكسو ناتطقن اهتحت ءايلا حتفب -

 لوصألا عماج .



 ةئاوقلا هت ارقد وز سلول ودكم و وسم اهدا نزلا هن اسلة د لب همت معنا هل ومن بك 2

 . كلام نب ةلظنح دالوأ نم موق مجاربلا نحل حتفلاو ّمضلاب :ىمجربلا

 دالي نينوي نتن ةناللا ىلإ بوت ةنعجلا ىيعل ىدابلا عت : ىرقبلا
 رييغت كلذ يفو ءسايق ريغ ئلع اهيلإ اوبسن .سخرسو تاره ىنعي ناسارخ

 . غب ةنيدملا مسإ :ليقو .ىوري امك سايقلا نع جراخ لادبإو

 دالبو سرافو ناتسزوخو برعلا قارعو ناجيبرذأ نيب ندم :لبجلا دالب

 . مليدلا
 . يرافغلا ٌرذيبأ طهر باتكك :ةرافغ ونب

 ,روباسين ئرق نم ةيرق ءءافلا حتفو ةدحاو اهتحت ةطّقنملا ءابلا ٌمضب :ىكفوبلا

 . ةقث ناك نم خيش

 :سانلا اهل لوقي ناتسزوخ نم زاوهألا روك نم ةدلب يه رتست :يرتستلا

 هيلإ فيضأ .داركألا نم :ليقو .رباكألا نم لجر مسإ ') ربكع :يربكعلتلا

 . دادغبلا برقب وهو .ناكملا 07 يعسو «لتلا

 . ةكرحم ىفقث وهو ,نزاوه نم ةليبق وبأ ريمأك فيقث :ىفيقثلا

 قارع هيّمست ةّماعلاو ,ناسارخو قارعلا دالب نيب ريبك ميلقإ لبجلا :ىلبجلا

 لبجو .كلذ ريغو ناجنزو يرلاو نادمهو ناهبصأ اهنم ءرابك ندم ىهو ءمجعلا

 . ةلجد ءىطاسشب دلب ءابلا حتفو ةدّدشملا ءابلا ٌمضب

 ديهشلا نعو .ءارلا لبق ةدحوملا مضو فاكلا نوكسو ةلمهملا نيعلا مضب )١(

 هطبض تيأرو :لاق .بسنلا يف يربكعلتلا مال فخ ديهشلا طخب تدجو :ه.يناثلا
 . «هنم» لصألا وه امك ,روهشملا وهو .ئهتنا .ديدشتلاب ةصالخلا يف



 و اهيناعم قامو: تعتلا ظافلا لطعي

 ."" !خيسشلا لاجرو ١7 يقربلا باتك يف ةمجعملا لاذلاب يلذجلا :يلدجلا
 ناّعطلا لذج :سوماقلا يفو ا ناو !ةصالخلا ىف ةطقت ريغبو

 ًابوسنم هنوك لمتحيف اذه .'*7برعلا ريهاشم نم سارف نب ةمقلع بقل رسكلاب
 .هيلإ

 ءار مث ةنكاس ءار امهنيب نيميجلا حتفب ايارجرج ىلإ بوسنم : :يبارجرجلا

 . قارعلا ضرأ نم ةبرق يه .اهيتحت نم ةانثم ءاي نيفلألا نيبو ؛ةحوتفم

 . ةريزجلا دالب نم نارج :يناّرجلا

 . يط يف نطبو ٌرحلا ةديدشلا ضرألاو ,بّرعم ٌراحلا مرجلا :يمرجلا

 . ةعامجو يناثلا ديهشلا اهنم لماع لبج نم ةيرق نيزج :ىنيزجلا

 . يفعج ةبسنلاو ,نميلاب يح وبأ ةريشعلا دعس نبا يسركك :يفعجلا

 . ةعاضق نم نطب ريغصتلا ىلع ةنيهج :ينهجلا

 .داوسلاب عظوم ئضوف نزوب ئخوج :يئاخوجلا

 بخشي نب أبس نياو .نميلا ءاعنص يبرغ عضوم مهردك ريمح :يريمحلا
 . ةلييقوبأ

 يريح ةبسنلاو ,ةفوكلا برق دلبو .روباسينب ةلحم رسكلاب ةريحلا :يريحلا

 )١( يلدجلا :هيفو 0 ص يقربلا لاجر .

 )( ص لاوقألا ةصالخ /ا٠و١8".

 ؟ ص دواد نبا لاجر (غ) ١٠+ :مقري 1١.



 000000 0 0 ا ا 1

 . رهن ءاروامب ةروك رّكسك لّخلا :يلّتخلا
 ةلمهملا نيعلا م ا ييتتخلا

 تسرح انك هزآلا 0 6 للا مضب ةعازخ .ىيعازخلا

 نم طبه اًملف :لاق ءاهب تماقأو ةعازخ مهنع تفّلخت دالبلا يف قّيفنبل ةّكم نم

 . ةريثك تاعامج يأ ارك ارك لولح يف اّنع ةعازخ تعّرخت

 . نميلاب يح مساو ,نمسلا ّمضلاب نهدلا :ىنهدلا

 دقو ؛كرتلا اهيلع ئلوتسا ةروك مسا رفز نزوب هخر بارعإ جخرلا :يجخرلا

 . ةرورض افرصنم رعشلا ىف ءاج

 خيش نئحرلادبع نب مساقلا هنم ,نادمهب ةيرق ةينارفعزلا :ينارفعزلا

 . ةينارفعزلا برد بسني هيلإو دادغببو ؛ينطقرادلا
 . بلحي ةعيش ةرهز ونبو ءشيرق نم يح وبأ بالك نبا ٌمضلاب ةرهزلا :ىرهزلا
 اهتحت نم ةاّنثملا نوكسو ةدّحوملا ءابلا رسكو ةلمهملا نيسلا حتفب :يعيبسلا

 . ةنيدملا ىرق نم ةيرق ةياسلا :يئايسلا

 . راصتألا ن ا . جدلا
 ,سانلا دنع بلقلا ديدشلا ,بارغو باتكو باحسك عاجشلا :يعاجشلا

 00 همصصس

 327 طيحملا سوماقلا(1)



 00 0 1 ا اهتئانت نايوءنستلا افلا شنب

 نم نطب رسكلابو .بلك نم نطب ٌمضلاب ةعاجش ونيو ءيباحص بهو نب عاجشو

 . ةليبق وبأ نافطغ نب بُئذ نب عجشأو ءيباحصلا فوع نب برحلا دج وهو «ةنانك

 هرخآو ئلوألا لثم نيبشو هيناث نوكسو هلّوأ رسكب طاشمش :يطاشمشلا
 نيتلمهمب هذه ,طاسمس ريغ ىهو «تارفلا ءىطاش ئلع مورلاب ةئيدم ,ةلمهم ءاط

 .ماشلا لامعأ نم لامهالا كاد نأ الإ ,تارفلا ىلع امهالكو ,نيتمجعمب كلتو

 . ةينيمرأ فرط يف كلتو
 رهن مفب ةرصبلاب ةيحانو ,رونيدلا بيرق دلب ةمنيهك ةرميصلا '١):ىرميصلا

 نب ةعيبر نباو ,ةرصبلاب ةّلحم ةنيهجكو ,ةماميلاب ةيرق ةنيفسك ةعيبض :يعيبضلا
 . ميجل نب لجع نياو ؛ةبلغث نب سيق نبأو ,ةعيبر نب دسأ نباو «رازن

 لبجو .ءقشمد برق عضوم ريبزكو .ناّمع نم دلب ريمأك ريمضلا :يريمضلا

 . ةيمأ نب ورمع طهر ةريمض ونبو ,ماشلاب

 اوبلص مهو :لاق ,يسقبع :اولاق امبرو ءسيقلادبع ىلإ بوسنم :يدبعلا

 نطب ىلإ بوسنم يدبعلاو .يدحابألا نابيش تسطع الف ,ةلخن عذج يف يدبعلا

 ينب ئلإ ةبسنلا يف اولاق امك ءديبعلا ونب :مهل لاقي ,ةعاضق نب بانج يدع نم
 . «ديبعلا ينب ماركلا نم تسلو» ئشعألا مهانع نيذلا مهو .يلذه :ليذهلا

 . سيق نم ةليبقوبأ سبع :ىسبعلا

 نم ةليبق ديتعلاو .لاهبوبأ ءامسأ نم كيتعو ,فاص يأ كيتع ذيبن :يكتعلا

 ةرصبلاب رهنو «لبجلا دالبو ناتسزوخ نيب دلب هميم مضي دقو رديحك رميصلا )١(

 . سوماق  ىرق هيلع
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 . ءايلا فذحب ىكتع هيلإ ةبسنلاو .دزألا

 . ةعيبر نم ّيح لجع ونبو ءرقبلا دلو لجعلا :يلجعلا

 .رقبع نب قلع وهو ؛ةليجب نم نطب قلعلا :ىقلعلا

 وبأ ةلظنح كلام نب بلعتو هلك بسنلاو ,ممألاك ةريثكلا ةعامجلا علا :ىّمعلا

 ىلع نب ليعامسإ .ىّمع ئلإ هتبسن هنأك نوُيّمع مع ىلإ ةبسنلاو ,نويّمقلا مهو ,ةليبق

 :ىمعلا روهمج نب دّمحم نب نسحلا يف لاقو .')ةفّمخملا ميملاب :لاق «هص» يّمعلا

 ' 000 ميملا 00 هن

 ةيرق ةربلعو ؛ميمت نم ىح وبأو .ةيرحب ةّباد ثور بيطلا نم ربنعلا :ىربنعلا

 ش ا
 نم عقو هنأل ؛دماغ مهدج يّمسو در الا قه نمبلا نف يح دماغ :يدماغلا

 ليفلا يناّتسف :كلذ يف لاقف ءًادماغ ريمح نم كلم هاّمسف هحلصأف رش هتريشع

 .ًادماغ يروضحلا

 . نافطغ نم ّح ًاضيأ ىّتغو :يونغلا

 . ةعيبر نم برعلا نم ّيح وبأ ًاضيأ .هريغو نزاوه نم ةليبق مسا زنغ :يزينغ

 يتلا بوبحلا رئاسو زبخلاو صّمحلاو ةطنحلاو موثلا ٌمضلاب موفلا :يمافلا
 . يموف نع دعم هعيابو ,ةميظع ةمقل وأ ةموث وأ ةلصب نم ةدقع لكو ,زبخت

 . نافطغ نم ّيح وبأ ةرارف :يرازفلا

 . قارعلا داوسب رهن رسكلاب ةنانقلا :ىنانقلا

 )١( :مقرب 00 ص لاوقألا ةصالخ 77.
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 1 اهيناعم نايبو بسنلا ظافلأ ضعب

 فاكلا حتفبو .ناجرجب ةيرق حتفلابو .لخنلا هب حقلت يذلا ٌمضلاب :يّشكلا

 نم لحارم ىلع فورعملا دلبلا :حتفلاب نشك ئلإ ةبسن ةددشملا نيشلا ماجعإو

 طالغألا نم هيف فاكلا ّرضو .انئاملعو انلاجرو انتخيشم نم ريثك هنم ,دنقرمس

 . ىشاجنلا نم ديدشتلاك ,ةبلطلا ماوع نسلأ ئلع ةرئادلا

 نادلبو ضرألا ةحاسم يف لومعملا هباتك يف يدنجريبلا سدنهملا لضافلا لاق

 ةيرق حتفلاب شكو ,لخنلا هب حقلي يذلا ٌمضلاب شكلا سوماقلا ىف اّمأو :ميلاقألا

 ,يدابآزوريفلا طالغأ نم هنأ ةيوامسلا حشاورلا يف تدروأ دقف .'7١ناجرجب
 نم نيفورعملا ىف الو ةيرقلا كلت ىلإ ةبسنلا هذه تسيلف ,ةحصلا ريدقت ئلعو

 : ؟!ايلهأ نم دعي نع نيت هذيلا نانا

 هخيشو ," !لاجرلا باتكك بحاص يّشكلا ورمعوبأ رهنلاءاروام شك نمف
 ىلع قد ح م مهريغو .يشكلا دوعسم نب دّمحم يشايعلاو ءريصن نب هيودمح

 . شك
 ءارلا نوكسو ءافلاو فاكلا حتفب باحصألا ضعب اهطيض اذكه :ىثوترفكلا

 نودب اهدعبو واولا لبق ةثلثملا ءاثلاو واولا ناكسإو ةيناقوفلا ةاّنثملا ءاتلا ّمضو

 امهف .ةثلثملاب اثوترفك مهضعبو .ناسارخب ةيرق ثوت رفك نأ ركذو .ةيناقوفلا ةاّثملا

 ريغ ,ثيدحلا لوبقم ةقث لضفلاب ئّنكيو سيردإ بقل ةلمجلابو .فلألا تابثإ عم
 نم رهظي يذلاو اذه ,ءافعضلا نع ًانايحأ يوري :لاقي هنأ الإ .هتياور ىف نوعطم

 . 585 :؟ طيحمل أ سوماقلا )١(

 ./5 ص ةيوامسلا حشاورلا (1)

 . يسوطلا خيشلا هبختنا يذلا .لاجرلا ةفرعم رايتخإ باتك وهو (”*)



 دئاوقلا تنارق دكت نص هياط ادع وم وو وم قب يات كا و ا كارلا تملا 500

 . لّمأتف .دادزي ال دايز نبأ همسا نأ لاجرلا ءاملع رثكأ مالك
 :ليقو ءيرلا نم ةيرق نيلك ئلإ بوسنم ماللا ةفّتخم فاكلا مومضم :ىنيلكلا
 . ةروسكملا ماللا ديدشتب ينيّلكلا لازلت نم ريت اةتيدت قو :ريمأك نيك

 حابصملا .ةليبقلا تيّمس اهبو ,مدأ نم ماهسلا ةبعج رسكلاب ةئانكلا : ينانكلا
 دعا

 . روث نب ةدنك وهو .نميلا نم ّيح وبأ فاكلا رسكب ةدنك :ىدنكلا

 لآ مهو ,ةيلهاجلا يف برعلا كولم تناك مهنمو .نميلا نم ّيح مخل :يمخللا
 . يمخللا رصن نب يدع نب ورمع

 . ةليبق وبأو .لمنلا ضيب بحاصك نزاملا :ينزاملا

 نب رضنلا نب كلام نب رهق نب يراحم مهنم ةعامج ئلإ بوسنم :يراحملا

 . شيرق نم نطب ؛ةنانك

 . اضيأ ينزم :ينزاملا يف لاقيو .ينزم وهو ةليبق وبأ ةئيجهك ةنيزم :ينزملا
 ىلإ هتبسن ةلمهم ءار اهدعبو فاقلا حتفو نونلا نوكسو ميملا رسكب :ىرقنملا

 . ريثك قلخ اهيلإ بسني ةريبك ةليبق ىه سعاقم دبع نب رقنم وهو «رقنم

 .اةفيحلا كللم' بقل ةمجعتلا نينفلابو ميجلا قيفختو نونلا حتت :ىشاجتلا
 كلام نب ةّلع نب ورمع نبا وهو .نميلاب ةليبق ةكّحم عخنلا ىلإ ةبسن :يعخنلا

 . ""!احص .ددأ نبا



 00001 ز ز زؤزؤز ]زي اهيناعم نايبو بسنلا ظافلأ ضعب

 دلب بابللا نم ٌمضلاو .يناعنصلا نع رسكلاو حتفلا نونلا ةئلثم :ىدنواهنلا

 . دنو اهنيا هلصأ اهانب هّنأل ؛دن وأ حون هلصأ ,نادمه يبونج لبجلا دالب نم

 يفو .(')ءاهلا يف نوكسلاو نونلا يف ٌمضلاب مهن :نادلبلا مجعم يف :يمهنلا

 ا ا سومأفقلا

1 

 ىمهنلا ةمالعلاو ل دواد نبا هذيملتو ووو نبا نيددلا لامج ديسلا طبضو

 . ءاهلا نوكسو نونلا رسكب

 . ا ةنحفنلا نيغ لادلاو مينلا ناكناي ناديه نم نطةنالفلا لاقو

 . نميلا نم ةليبق دهن ىلإ بوسنم :يدهنلا

 . طساوو دادغب نيب دلبو ,ةفوكلاب ةيرقو رصم رهن رسكلاب ليلا :ىلينلا

 .رضم نم ّيح وبأ رضم نب سايلا نب ةكردم نب ليذه ئلإ ةبسن :يلذهلا
 . نيدّدعتم هاوبأ ناكو ؛يباحص ليذهو .يباحص ليذهوبأو

 . ةليبق نادمه ْئلِإ ةبسن ةلمهملا لادلاو ميملا نوكسب :ىنادمهلا

 هس سس مو سس ل ع ع علل

 )١( نادلبلا مجعم 6: /041 .

 .185 :؟ طيحملا سوماقلا (؟)

 . يمهنلا ناّيح نب هللادبع نب ناميلس نب ميهاربإ ةمجرت يف (*)
 . 77 :مقرب ١0 ص دواد نبا لاجر (5)

 ١١. :مقرب 80٠ ص لاوقألا ةصالخ (0)



 ةناشلا دا ا يي "0

 ةلزنملا بتكلا ددع

 ,بتك ةعبرأو باتك ةئام :لاق ؟باتك نم هللا لزنأ مك هللا لوسر اي :ٌرذ وبأ لاق

 ميهاربإ ئلعو .ةفيحص نيثالث سيردإ ئلعو ؛ةفيحص نيسمخ ثيش ىلع هللا لزنأ

 . ''!لاصخلا نم .ناقرفلاو روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلا لزنأو ةفيحص نيرشع

 . هك ميهاربإ ئلع ةرشعو .مدأ ئلع ةفيحص ةرشع :ليقو

 ةدئاف

 مالسالا ىف ةفلؤملا بتكلا
 نامت هيب كك يوتا ربما هعمج هللا باتك :مالسالا يف فّنص باتك لّوأ

 مث ,عفاريبأ نب هللادبع مث ,ةتابن نب غبصألا مث .يرافغلا ٌرذوبأ مث ءيسرافلا

 . هين نيدباعلا نيز

 وبأ ديفملا خيشلا لاق :يناردنزاملا بوشآرهش نبال ءاملعلا ملاعم باتك يفو

 دهع ئلإ يلع نينم ؤملاريمأ دهع نم مهنع هللا يضر ةيمامإلا فّنص :هللادبع
 ئنعم اذهف ,لوصألا ئّمست باتك ةئامعبرأ هيلع هللا تاولص يركسعلا دّمحم ىبأ

 تاما هيلو

 «باتك هل» مهلوقب هيلإ راشي يتلا ئوتفلا يف ةلوقنملا مهبتك ريغ لوصألا هذهو
 : يه .اهيفلؤم ىلع اونثأو .ةّمثألا ىلع ضرع يتلا بتكلا هذهو

 )١( ص لاصخلا 078. -

 )١( ص ءاملعلا ملاعم ”.



 0 ااا ا لانجرلا ىف نقتَص نم نماسا

 باتك لّوأ وهو .هنامز ىف يبق داصلا ىلع ضرعو ١ ىبلحلا هللاديبع باتك

 ١ 1 هنامز يف ةعيشلا هفئص

 ىلع نيضورعملا ناذاش نب لضف باتكو ؛,نمحرلادبع نب سنوي باتكو
 . ه8 يركسعلا

 ينب بتكو ,هللادبع نب زيرحل ةالصلا باتك ؛ًافلس دمتعملا ضورعملا ريغ اّمأو
 باتكو ,يرطاطلا نسحلا نب ىلعل ةلبقلا باتكو ءرايزهم نب يلع باتكو ,ديعس

 نب دمحأ رداونو .يدعسلا هللادبع نب نيسحلا باتكو .يضاقلا ثايغ نب صفح

 نارمع نب ىيحي نب دمحأ نب دّمحم فينصت ةمكحلا رداونو ؛ئسيع نب دّمحم

 .ديلولا نب نسحلا نب دّمحم عماجو ,هللادبع نب هللا دعسل ةمحرلا باتكو ,يرعشألا

 ,يقربلا هللادبع بأ نب دمحأل نساحملا باتكو ." اريمعيبأ نب دّمحم رداونو

 . اهريغو

 ةدئاف

 لاجرلا يف فذص نم يماسأ نم نيروهشملا ركذ يف
 لاوحألا ضعب قيقحتل

 ,رفعج يبأب ئّنكم ؛مالسإلا ةقث ينيلكلا قاحسإ نب بوقعي نب دّمحم :ينيلكلا

 ,مههجوو يرلاب هتقو يف انباحصأ خيش دّمحمو ,يزارلا ينيلكلا نآلع هلاخ ناكو
 أبتكو ةنس نيرشع يف يفاكلا باتك فّنص .مهتبثأو ثيدحلا يف سانلا قثوأ ناكو

0 

 . ةبعش ىبأ نب يلع نب هللاديبع وه (1)

 ئسوم :ةثالث ةّمئألا نم كردأ .مهدهزأو .ةّماعلاو ةّصاخلا دنع سانلا قثوأ نم (1)

 . «هنم» >طداوجلاو اضرلاو



 كناوقلا ةثارك 1 ب وا ا ممل مو ا مم رف د هت ا 520

 . ١ )88 يدهملا انالومو اندّيس ءالكو نمز يف ناكو .ًاضيأ لاجرلا يفو ءرخأ
 سيسر ءرفعجوبأ ءيسوطلا يلع نب نسحلا نب دّمحم :يسوطلا خيشلا

 ,ةقث ,ةلزنملا ميظع ,ردقلا ليلج .هحور هللا سّدق .مههجوو ةيمامإلا خيش ,ةفئاطلا

 عيمج .بدألاو مالكلاو لوصألاو هقفلاو لاجرلاو ,رابخألاب فراع ؛نيع ءقودص
 لوصألا يف دئاقعلل بّذهملا وهو .مالسإلا نونف لك يف فّنص .هيلإ بسني لئاضفلا
 ديفملا خيسشلا ذيملت ناكو .لمعلاو ملعلا يف سفنلا تالامكل عماجلا :عورفلاو

 «عجر مث اةريعلاب لَو لوقي هحور هللا سدق ناكو .نامعنلا نب دّمحم نب دّمحم

 هبتك تقرحأو ,دادغبب تدّدجت نتفلا نم ًافوخ #9 نينمؤملاريمأ دهشم ئلإ رجاهو

 . " ”مالكلل هيلع سلجي ناك يسركو
 ميهاريإ نب هللادبع نب دّمحم نب ساّبعلا نب دمحأ نب ىلع نب دمحأ :ىشاجنلا

 ىلإ بتكو .روصنملا لبق نم زاوهألا يلو يذلا يشاجنلا نبا 00 دّمحم نبا

 ناك «هص» ةفورعملا يشاجنلا نبا هللادبع ةلاسر هيلإ بتكو .هلأسي ةين هللادبع يبأ

 ىف هنم انلقن ؛لاجرلا باتك هل ,يدنع هيلع دمتعم ةقث ,ساّبعلاابأ نمّكي دمحأ

 © لا باتكلا يف اهانركذ ئرخأ بتك هلو «ةريثك ءايشأ هريغ يفو اذه انباتك

 ىلع ةءارقلا يف يسوطلا خيشلا كبرش وهو ,ةئامتالثو نيعبسو نيتنئا ةنس دلو

 هيبأ ةطساوب هيوياب نب دمحم قودصلا نع يوريو ,يرئاضغلا نبا ىلعو ديفملا

 )١( :مقرب 10 ص لاوقألا ةصالخ 876.

 ) )1رانلا ىف ةريبكلا بحاص دولخب :ىأ .

 )*( :مقرب ص لاوقألا ةصالخ 848.

 ) )4:مقرب /7؟ ص لاوقألا ةصالخ 114.



 100اا01 ا ] ]ز]ز]ز]ذ]ذ1]1]ز]1]1]1]1 1 لاجرلا يف فّنص نم يماسأ

 نبال ذملتو .يربكعلتلا رصاعو :نيتطساوب يشكلا نعو :يشاجنلا دمحأ نب يلع

 ةطساوب ىئاهبلا خيشلا نع لِقث .ةدحاو ةطساوب ةدقع نبا نع يوريو ءحون

 ْ 1 ةزججاو

 درب هكعم نب نكشلا دبع نرانلاك نودع ويبومحا ؛ةساخفلا بعاض

 يلاو ورمع نب فسوي هسبح ىلع نب دّمحم هدج ناكو 0 وا يقربلا يلع

 هيبأ عم برهف .ًاريغص دلاخ ناكو .هلتق مث ,ىلع نب ديز لتق دعب قارعلا
 هنأ ريغ هسفن يف ةقث ناكو «سشج  تس» اهب ماقأف ؛مق دور ةقرب ئلِإ نمحرلادبع

 . 7! تيد ند هسا ليما رملا دسكعاو حافلا نع را ورلا نع ردك

 نم ىف نعطلا امْنِإو هيف نعطلا سيلو ؛نويّمقلا هيلع نعط :يرئاضغلا نبا لاق

 نب دمحأ ناكو ,رابخألا لهأ ةقيرط ئلع ذخأي نّمع ىلابي ال ناك هّنإف ءهنع ىوري

 يف ئشم يفوت اّملو هيلإ رذتعاو اهيلإ هداعأ مث ,مق نع هدعبأ ئسيع نب دمحم
 هلريقتم ةيئبا رو نأ :يدتعم ردح قالك اكن دقت ربما ارتاح فام قالا

4( 
 «هدهص)»

 عبرأب ئضترملا دّيسلا ةافو دعبو ,نينس رشعب ىسوطلا خيشلا لبق هتافو خيران )١(

 نبا ىلع خيشلاو وه دّملتو ءنيسمخو ةئامعبرأ ةنس يف نوكيف .ةئنس رشع

 لسغ ئلوت يذلا وهو .«ص» باحصألا نم ضعبلا نع لوقتم وه امك ,يرئاضغلا
 . «هنم» رالسو يرفعجلا نسحلا نب دّمحم عم ئضترملا

 . «هنم» نيتئامو نينامث ةنس :ليقو نيتئامو نيعبسو عبرأ ةنس يفوت (1)

 . 187 :مقرب ١/ ص يشثاجنلا لاجر .16 :مقري 08١ ص يسوطلا خيشلا تسرهف ()

 نم ركذ يف حيباصملا باتك :هبتك فرعأ 1 :مقرب 1١ ص لاوقألا ةصالخ (؛)

0 



 دئاوقلا تتار 44مم هابل ع و 1 م ال كا ع نما هب يدنا وقول للا

 ةقث ناك ,ةرصبلا ليزن يفاريسلا حون نب ساّبعلا نب يلع نب دمحأ :يفاريسلا

 هل ,ةقث :يشاجنلا لاق ,ةياورلاو ثيدحلاب ًاريصب ًاهيقف هيوري امل ًانقتم ,هثيدح يف
 , ١ )هنم اندفتسا نمو انخيشو انداتسأ وه ,ةريثك بتك

 رابخألاب ريصب .ورمعابأ ىّتكي ,يّشكلا زيزعلادبع نب رمع نب دّمحم :يشكلا
 لافرلانددعب ةئث وفاسلا و اعلع نيوتس قع اهمال نبع "؟!لاجلابو

 بحصو .ءافعضلا نع ئور .ًانيع ةقث ناك «مل» ,بهذملا ميقتسم ,رابخألاو
 ًاطالغأ هيف ّنأ الإ ملعلا ريثك .لاجرلا باتك هل ,هيلع جّرختو .هنع ذخأو يشاّيعلا

 هنع دّمحم نب رفعج نع هريغو حون نب ىلع نب دمحأ انربخأ «شج  هص» ةريثك

 100 يربكعلتلا نع ةعامج انوي « شج » هب

 نب يلع نب نيسحلا نب هللادبع نب رفعج نب دّمحم نب يلع نب دمحأ :يقيقعلا

 انباحصأ عمسو .ةّكمب ًاميقم ناك ؛يقيقعلا يولعلا بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا
 هبتك نمو «تس» ىلع هنبا هنع «تس- شج» ًابتك فّنصو «مهنم رثكأو نييفوكلا

 ,بيقعتلا باتك .نيفلتخملا نيثيدحلا نيب يضاقلا باتك ,مامإ لكل ةّمئألا نع ئور +
 هلل قداصلا لاجر ىف ديعس نب ساّبعلا يبأ ئلع تادايزلا باتك .ريسفتلا باتك

 1 . «هنم» ةعبرألا ءالكولا رابخأ ئفوتسم
 .708 :مقرب 2١ ص يشاجنلا لاجر )١(

 ىف امك .ةدحاو ةطساوب يزارلا يكمربلا ليعامسإ نب دّمحم نع يوري يشكلا (1)

 1 .««هنم» امهريغو نمحرلادبع نب سنوي ةمجرتو دوأد ةمجرت

 :مقرب 517 ص لاوقألا ةصالخ ,110 :مقرب 4١٠ ص ىسوطلا خيشلا تسرهف (؟)
 :مقرب 7 ص ىشاجنلا لاجر 11848 :مقرب 4+ ص يسوطلا خيشلا لاجر 4788

 . ١م



 000 0 011 ل ا لا لانجزلا ىف فص نم ىفاسأ

 . !١ نيتأرملاو نيلجرلا بلاثم باتكو ,لاجرلا خيرات باتك
 ,نيدهتجملا انباحصأ نم .")ىّلحلا (")دواد نب ىلع نب نسحلا :دواد نبأ

 ىّلحلا مساقلا بأ نيدلا مجن خيشلا قّقحملا ةمآلعلا مامإلا ذيمالت نم ؛ليلج خيش

 ديزأ هل هل سوواط نبا نيدلا لامج تيبلا لهأ هيقف مّظعملا مامإلاو ءهّرس سّدق

 ,بيترتلا نسح فورعم (2)باتك لاجرلا ملع يف هلو ًارثنو ًامظن ًابتك نيثالث نم
 . ةريثك ًأطالغأ هيف ّنأّالإ

 ,نيدلا ديشر يناردنزاملا بوشآر هش نب يلع نب دّمحم :بوشأر هش نبا
 هللادبع نب دّمحم هنع ئور ائشنم ًاغيلب ًارعاش ناكو ءاههيقفو ةفئاطلا هذه ىف خيش

 باسنأ باتك اهنم ف )بتك هل .دمصلادبع ىنبا ىلعو دمحم نع ئورو .ةرهز نبا

 . ءاملعلا ملاعمو ,ظيط بلاط ىبأ لآ

 باتسك هل تيأر دقو .يسوطلا خيشلا نع بوشآرهش هّدج نع يوري وهو

 الا” :مقرب 4 ص يسوطلا خيشلا تسرهف ,113 :مقرب 3١ ص ىشاجنلا لاجر )١(

 دواد نسبا وهو .رخآ الجر 1١4( :مقرب "40 ص) تسرهفلا يف خيشلا ركذ (؟)

 اهنم ,بتك هل .,نسحلاابأ ئّنكي يّمقلا دواد نب دمحأ نب دّمحم :لاق .روهشملا يّمقلا
 باتكو .نسح باتسك هعمج يذلا رئاخذلا باتسكو .نسح رييك رازملا باتك
 وبأ خيشلا مهنم ةعامج هتاياورو ب انربخأ ؛كلذ ريغو ,نيمومذملاو نيحودمملا

 . «هنم» نامعنلا نب دّمحم نب دّمحم هللادبع

 . «هنم» هل هباتك ىف هركذ امك )/١11( ةئس رخآلا ىدامج سماخ هدلوم ()

 . «هنم» طقف هئم هبيت رت لب هياتك سبيل هيلإ بستني يذلا باتكلا اذه ّنأ يّنظو (؛)

 ,.ةئامسمخو نينامثو نامث ةئس يف نابعش رشع ينا ةعمجلا ةليل هتافو خيرات (0)

 .«هنم» ل نيسحلا دهشمب روهشم عضوم يف وأ ,لبج ةحفص يف بلح ةدلب يف نفد



 22غ 00 ا ا 504

 نويع يف نونكملا نوزخملا باتك ,بصاونلا بلاثم هبتك نمو ؛نآرقلا هباشتم

 يف لاثملا باتك ,ةدئافلا ةدئاف ,قئاقحلاو دودحلا يف قئارطلا مالعأ باتك ,نونفلا

 باتك .يواحلا باتك ,لوسرلا لآ بهذم ئلع لوزنلاو بابسألا باتك .لائمألا

 . كلذ ريغو ,جاهنملا باتك ,فاصوألا

 هيف سيلو هيف ام انه هنم انلقن دقو ,ءاملعلا ملاعم يف هذه هتافلؤم ركذ دقو

 ام ئلع تافلؤملا ىف داز هنأ ركذو .ليلق الإ ىشاجنلاو خيشلا تسرهف ئلع ةدايز

 ,0) .بيدقتملا تافلؤم نم اهرثكأ نأ رهاظلاو ,باتك ةئامتس ينل نع

 يرئاضفلا ميهاريإ نب هللاديبع نب نيسحلا نب "ا دمحأ :يرئاضغلا نبا

 هلا أ غال .انعتشلا نكد: اع روصتنلا لاجل هناك فضي ويدسلا أ
 حّرص امك ,هوبأ ال اذه وه ًاريثك ةصالخلا يف هنع «يةمآلعلا لقن يذلا يرئاضغلا

 . خادش ىباو ,نأرهم نب ليعامسإ ركذ يف همسأب

 ىف نيدلا لامج ديسلا ّطخب دجوو «سوواط نبا ديسلا مالك نم رهظي اذكو

 51-5 باتك نمو :هترابع اذه ام ,يرئاضغلا نبا نع هلقن لاجرلا باتك
 ىلع تي رثلا ءانطشلا رك: قلع نوصتنلا ىرت اضل كا ريض نب نيسعلا نيد

 . خلا مجعملا فورح

 نبا وه رهظي ام ئلع نيسحلا نب دمحأ نإ :انأ لوقأ :هباتك رخآ يف لاقو

 نأش يف لاجرلا بتك يف دجوي ملو .هللا امهمحر يرئاضغلا هللاديبع نب نيسحلا
 يشاجنلاو يسوطلا خيشلا نيسحلا هببأ نع زاجأ ,ليدعت الو حرج نم ءيش اذه

 .801 :مقرب 186 :؟ يلماعلا ّرحلا ثّدحملل لمآلا لمأ )١(

 . «هنم» بتكلا ضعب ىف تدجو اذك )١١( ةنس تام (1)



 10 م ا لل ا ا ا و لاجرلا ىف فّئص نم ىماسأ

) 
 8 هلإ مهمحر

 هل ةقنق رظفامتلا ةباسشتنلا ىفيحتلا ليعاتسا نب نيسعلا حو نر يعلا
 ةثالث دعب ئرخأ ةّرم هركذ مث .(' )نيدلا بجتنم هلاق .بلاط ىبأ لآ باسنأ باتك
 . داحتالا رهاظلاو :ةباّسنلا ظفل كرتو هباتك ركذي ملو .(' )هقّوو ءامسأ

 نب ىيحي :لاجرلا باتك نم يل مهنع وري مل نم باب يف خيشلا لاقو

 ل را يأ ناازور باطرأ لآ بن ناك يرانا "اريسفا
 ْ . ئهتنإ

 . ؟؟)هباتك ركذو بوشآر هش نبا هركذو
 نم ليلج .يبراحملا هللادبع وبأ ىلع نب نسحلا نب دّمحم :ىبراحملا

 باتك هل ,مهباسنأ نطاوبب ملاع ءانباحصأ رومأي ريبخ .ردقلا ميظع .انياحصأ

 . "7 ىشج» ديعس نب دمحم نب دمحأ هنع ئور .لاجرلا
 نأ نم رهمشأ هرابتعاو هلضف .يّلحلا رّهطم نب فسوي نب نسحلا همسا :ةمآلعلا

 حاضيإو ؛:ةصالخلاو .طوسبملا لاجرلا باتك كلذ نم «ةريثك هتافينصتو ءركذي

 )١( ص لاوقألا ةصالخ ١١7 :مقرب 786.

 , 079 :مقرب ٠٠١ ص نيدلا بجتنم تسرهق (؟)

 .0187 :مقرب ٠١ ؟ ص نيدلأ بجتنم تسرهف (1)

 . حيحصلا وهو ءنسح :لاجرلا ىف (8)

 .119/4 :مقرب ؛١05 ص ىسوطلا خيشلا لاجر (0)

 .8/7 :مقرب ١١ ص ءاملعلا ملاعم )١(

 .147 :مقرب 0١" ص ىشاجنلا لاجر (1)



 ةئاوقلا نئازق نو ودشعنم ا ا 1

 . هحور هللا سّدق .هابتشالا

 خ» فيعض وهو «نارهم نب هللادبع نب دّمحم نيكورتملا نمو :نأرهم نبأ

 لاغ ؛مجاعألا ءانبأ نم يخركلا رفعجوبأ (")«يد» فيعض .ولغلاب ئمري ١ )مل
 دمك عع اك ذل" ! وص معو كا ب ووهتقم فيولا: تهدتلا دبناف كاذك

 هئبخ ئلع لدي ؛نيمومذملاو نيحودمملا يف باتك هل اغ)ءتس» هللادبع 5 نبا

 اقل وهو مهّتم دوعسم نب دّمحم نع «شك» لاغ ا هبذكو

 فورعملا انخيش ,هللادبع 5 زاّربلا دمك نب دحاولادبع نب كح :نودبع نبأ

 بتك أرق دق .بدألا يف ًايوق ناكو ,خيرات باتك :اهنمو ءبتك هل ,نودبع نباب
 يشرقلا دّمحم نب ىلع نسحلاابأ يقل دق ناكو .بدألا لهأ خويش ئلع بدألا

 . ""!«شج» تقولا يف ًاًولع ناكو ءريبزلا نباب فورعملا
 عامسلا ريثك .هللادبع ابأ ئنكي رشاحلا نباب فورعملا نودبع نبا :«مل» يفو

 نيرشعو ثالث ةنس تام .هاور ام عيمج انل زاجأو ,هنم انعمس ؛ةياورلاو
 5 اشار

 )١( :مقرب ؛"8 ص ىسوطلا خيشلا لاجر /5771.

 ) )1ص يسوطلا خيشلا لاجر  59١:مقرب 017/4 .

 )( :مقرب "0 ص ىشاجنلا لاجر 147.

 . 1917 :مقرب 456 ص يسوطلا خيشلا تسرهف (5)

 ١6096. :مقرب 7550 ص لاوقالا ةصالخ (6)

 )١( لاجرلا ةفرعم رايتخإ 7: 8١:مقري ١م٠١.

 )/ )9:مقرب 897 ص ىشاجنلا لاجر 2١١.

 . 0984 :مقرب ١١ ص ىسوطلا خيشلا لاجر (8)



 ا لاجرلا ىف فّنص نم ىماسأ

 . !١ ءضوم يف هقيثوت هيباتك يف خيشلا قرط نايب يف ةمآلعلا مالك نم دافتسيو
 نب هللادبع نب دايز نب نمحرلادبع نب ديعس نب دّمحم نب دمحأ :ةدقع نبأ

 ,ةدقع نباب فورعملا ,ىفوكلا ينادمهلا يعيبسلا سيق نب ديعس نب نالجع نب دايز

 كلذ ئلعو ًايدوراج ًايديز ناكو ؛ةلزنملا ميظع ,ردقلا ليلج ,ساّيعلاابأ ئّتكي
 .هتنامأو هتقثو هّلحم مظعو .مهاّيِإ هتلخادمو مهب هطالتخال انباحصأ هركذو ,تام

 .لجر فالآ ةعبرأ هك قداصلا نع اوور نيذلا لاجرلا ءامسأ باتك اهنم ,بتك هل

 نيثالثو ثالث ةنس ةفوكلاب تام ,هاور يذلا ثيدحلا لجر ّلكل هيف جرخأو

 نام ظقحأ :لاقادتا نركشي ةعابج تمس ؟ !«تييو ةظفش ناك «ةثامئالكو

 هنع ئور ؛,ثيدح فلأ ةئامثالتب ركاذأو .اهديناسأب ثيدح فلأ نيرشعو
 . انخويش ظفحأ يربكعلتلا

 نأ لب .هقّثوي نأ ئلوألا ّلعلو .قيثوت ريغ نم ' )ةصالخلا يف خي ةمآلعلا هركذو

 نب دّمحم لثم .ًاريثك هنم ئندأ وه نم هيف ركذ امك ,لّوألا بابلا يف هركذي
 نب دّمحمو ,يمهسلا نمحرلادبع نب دّمحمو ,يضاقلا ىليلىبأ نب نمحرلادبع

 نب دّمحم نأش يف لقن يذلا حدملا نأ عم .مهريغو ,يرهزلا زيزعلادبع

 لقن امو .ةدقع نبا نع لقن يمهسلا نمحرلادبع نب دّمحمو يضاقلا نمحرلادبع
 .ًاضيأ دواد نبا لعف اذكو .هّمذ ئلع لدي يرهزلا زيزعلادبع نب دّمحم نأش ىف

 ,يدابارتسالا ليك نب يلع نب دّمحم ازريم همسا :يدابأرتسالا لضافلا ْ

 املا حاسس يس يا

 )١( ص لاوقألا ةصالخ 870 .

 :مقرب 78 ص يسوطلا خيشلا تسرهف (؟) 81.

 )( ص لاوقألا ةصالخ ١" :مقرب ١1717.



 0 ا ا 0

 ,ملكتم هيقف ,قيقد هركفو ءدّيج هباتكو .ًافرش هللا هداز مارحلا هللا تيب ىف نكاسلا

 ال ًاقيقحت ريسفنلاو ةياورلاو لاجرلا قّقح ءاهدائعو ةفئاطلا هذه تاعي 0

 لاجرلا ىوس ةديج بتك هلو .ةيلعلا ةبتع ناّكس نم لبق نم ناك ,هيلع ديزم
 الإ موقلا لاوحأ عيمح ئلع يوتحي يذلا لاجرلا ءامسأ عيمج ئلع لمتشملا

 . !١ ءاكحلألا تايآ باتك اهنمو اذاش

 نم ولخي ال هباتكو .ينيسحلا ميهاريإ نب نيسحلا نب ىفطصم ريم :ىشرفتلا
 هللادبع انالوم خيسثلاو ذاتسالا ةذمالت نم وهو .ديج بيترتو ةّحص نم
 ال1 يريشرعلا

 ىقنلا لضافلا ىقتلا دلو ,رخافملاو بقانملا يذ رهتشملا ةمآلعلا :لضافلا

 راصبألا يوذ 0 ةتافلاتو ةلضفو هون للا نسّدق سلما رقابدعتعم انةلوم

 . '!لاوقألا ةصالخ لاجرلا ىف فلأ ,راهنلا ةعبار ىف سمشلا نم رهشأ

 رواجملا يوامظاكلا لضافلا يلعدّمحم يبا قيم دمحم الم :يرامظاكلا

 قّقحو نّيع دقو « /لاجرلا يف تاكرتشملا فلأ ,مالسلا اهف رشم ئلع نيمظاكلاب

 :مقرسب 181:1 لمآلا لمأ 08١. :مقرب 714 :غ يشرفتلل لاجرلا دقن :عجار )١(

 51:١. راونألا راحب 46 :مقرب ١15 ص نيرحبلا ةؤلؤل ١١0, :0 ءاملعلا ضاير ل

 . «هنم» يلماعلا ىلاعلادبع نب ىلع نب ىلاعلادبع خيش نعو هنع يوري (5)

 ,51؟ :0 ءاملعلا ضاير ,371 :؟ لمآلا لمأ ,؟927 :؟ ةاورلا عماج :عجار

 .131/ :/ تاّتجلا تاضور

 . لاوقألا ةصالخ اذه هباتك ىف ركذ دقو .يىسلجملا ةمالعلا لاجرب هنع رّبعيو (')

 اذه عبط دقو .نيدّمحملا ةقيرط ئلإ نيئّدحملا ةياده :اذه هباتكل هلاقيو (4)
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 0 ]1 لاحرا ف قلص: قم ىفاسا

 . لاوحألا ضعب هيف

 ٌرحلا خيمشلا لاق ,ينيسحلا موصعمدّمحم نب دمحأ ازريم نب يلع :موصعم نبأ

 رصعلا ةفالس باتك هل ءرعاش بيدأ .رهام لضاف ملاع .رصعلا ءاملع نم :يلماعلا

 نّمم مهبراق نمو رصعلا اذه لهأ هيف عمج ,ديج نسح ءرصعلا نايعأ نساحم يف

 اذه يف ًاريثك هنم انلقن ,مهراعشأ ضعبو مهتافأؤمو مهلاوحأ ركذو ,ًاليلق هنامز مّدقت

 . "7 لمآلا لمأ ىنعي ,باتكلا
 ناك روكذملا انالوم نكل ,كارتألا نم هوبأ ناك ؛اولاق :ىدووارح انالوم

 51 ويل و كالللا كما نع دانك و اعلاس الضان العر

 نب اذلخم نب ىلع نب ىستعلا نب دقعم يقولا ليلجلا خيفلا :يلماعلا ّرحلا

 تاملكو .ةفيرش فيناصت هل ءاهيتف ًاثّدحم ًالضاف ناك ,ىلماعلا ّبحلا نيسحلا

 لمآلا لمأ باتك هلو ,ًالّصفم هتافّئصمو هلاوحأ ةلاسرلا رخآ ىف ركذنسو .,ةفيرط

 هللاو ءلاوحألا ضعب هنم انقلن دق ,لماك قشنم ديفم ('' لماع لبج ءاملع لاوحأ ىف

 . 4 7لامآلا يلو

 نع ةزجوم ةمجرت باتكلا ةمدقم ىف تبتكو ه )١1800( ةنس ىقيقحتب باتكلا*

 ١ ., ةيملعلا هتايح
 .018 :مقرب 197:1 لمآلا لمأ )١(

 .594 ١: ةاورلا عماج (؟)

 يناثلا ءزجلاو ءلماع لبج ءاملع لاوحأ يف لّوألا ءزجلا :ني.أزج يف وه :لوقأ (*)

 . مهريغ لاوحأ يف

 . عجارف ؛ةيلاجرلا مجاعملا رثكأ يف ةطوسبم ةمجرت هل ()



 اولا 3

 32 [رعتلاو ةغلبلا حام :نئارحإلا نافل خيفلا :ينارحبلا
 ديرفو .هرصع ديحو .ريرحنلا ثّدحملا هيقفلا ةمالعلا لضافلا :يناهبهبلا

 نب رقابدّمحم اقآ ,لمعلاو ملعلا يف دهتجملا ,يقنلا يقتلا عرولا ءلكلا داتسأ :هرهد

 لضافلا لاجر ئلع قّلع دقو .لئاسرو تافينصت هل .هتادافإ هللا مادأ لمكأ دّمحم

 ,منغلا ريثك ,مجحلا ليلق ,")اهدعاوقو لاجرلا ةفرعم يف ةقيلعت (')يدابارتسالا
 . (؟)اهدئاوف نعو اهنع هيقفلا ىنغتسي ال

 ةدئاف ْ
 ةقث املاع ًالضاف ناك .يّمقلا هيوباب نب نيسحلا نب نسحلا نب هللاديبع نب ىلع

 نيرصاعملا خي افنلا ركذ يف تسرهفلا باتك هل ,ةمألع ةيوار ًأظفاح ًاقودص

 . هنامز ئلإ نيرّخأتملاو يسوطلا خيشلل

 يف هيف ام لك هنم انلقن :لمآلا لمأ يف هحور هللا سّدق ىلماعلا ّرحلا خيشلا لاق

 لكك يقورتفلا يحاور ناي دتس نر طع لوو .باتكلا اذه

 ريغ يف ةريثك ءامسأو ءريثك شيوشت هبيترت يف ناكو ؛ةليلق ءامسأ ئلع الإ لمتشي

 لاجرلا بيترت يف دّمحم ازريمو دوأد نبا لعف امك ,بيترت نسحأ هتبث رف ءاهباب

 يقيقحتب باتكلا اذه عبط .لاجرلا ةفرعم ئلإ لامكلا لهأ جارعم باتك وهو )١(

 ةيملعلا هتايح نع باتكلا ةمدقم يف ةطوسبم ةمجرت تبتكو ه )١517( ةنس

 ْ . عجارف .ةيعامتجالاو
 . لاجرلا ةفرعم ئلإ لاقملا جهنم باتك وهو (1)
 . لاقملا جهنم باتك شماوه ىف هتاقيلعت عبط دقو (')

 .؟801؟ :مقرب ١ا/ا/ ١: لاقملا ىهتنم :عجار (5)



 0/0001 11د ءاهتفلاو لاجرلا روفر

 هازفا نمو: مهتاذاجإو هتغ رخات نم تافل دم نما ءاحسألا يقاب تلقنو .نيمّدقتملا

 يف نيعبرألا نم نيعبرألا نع نيعبرألا باتك ًاضيأ هلو .كلذ ريغو خياشملا

 . "1 )كلذ ريغو .6#9 نينم ؤملاريمأ لئاضف
 ةدئاف

 مهنع اهب ربعملا لاجرلا زومر ىف
 «تس» خيشلل لاجرلا باتك «خج» يشاجنلا «شج» ىّشكلا «شك»

 حاضيا «عس» دواد نبا «د» ةصالخلا «هص» يرئاضغلا نبا «ضغ» هل تسرهفلا

 «شف» ةدقع نبا «دق» يقيقعلا دمحأ نب ىلع «قع» يقربلا «يق» ةمآلعلل هابتشالا

 . هيوبأب نب دّمحم «هي» نودبع نبأ «بع» لاّضف نبا «ضف» ناذاش نب لضفلا
 ةدئاف

 اهب 22ةّمئألاو لوسرلا نع رّبعي يتلا زومرلا ىف
 يلع «ني» هين نيسحلل «س» 2ث نسحلل «ن» 192 يلعل «ي» يع لوسرلل «ل»

 كئاضرلا «اض» ةيكمطظاكلا «م» ه9 قداصلا «ق» ةكرقابلا «رق» ةْيِطنيسحلا نبأ

 نع وري مل نيذلا «مل» 48 يركسملا «رك» ة#يداهلا «يد» ةيداوجلا «د»
 . 2©:ةّمئألا

 ةدئاف

 مهينك ىف ءاهقفلا زومر ىف
 .ىوتفلا يف رهظألا «رهظألا»بو .تاياورلا يف رهشألا «رهشألا»ب دارملا

 ,ةلدألاو تاقالطالاو تامومعلا نم بهذملا لوصأ هيلع ّلد امب «هبشألا»

 )١( :؟ لمآلا لمأ ١98 :مقرب 041.



 00 اا ىف

 هب نّيعتي ام :يأ «طوحألا»و ,روكذملا ريغ هدنع لمتحي ال ام :يأ «حصألا»و

 وه «ئلوألا»و .هبشألا فداري «بسنألا»و .رثكأ هب لئاقلا :يأ «رثكألا»و ,ةءاربلا

 ناليلدلا هيف ضراعي ام «دّدرتلا»و ءرخآلا ىلع نيلامتحالا وأ نيلوقلا دحأ حيجرت

 «روهشم لوق»و ؛ليلد هيف دجوي مل ام :يأ «لوق ئلع» .حّجرم لوصح ريغ نم

 .ًاليلد دجي ملو ءاهقفلا نيب روهشملا وه ام :يأ

 ةدئاف

 خياشملا زومر ىف
 امه «ةثالثلا»بو ,ديفملا عم وه «نيخيشلا»بو .يسوطلا وه «خيشلا»ب دارملاف

 ,ةمحرلا امهيلع هيوباب انباو مه «ةسمخلا»بو ,مهنع هللا يضر ئضترملا عم

 . ةّنجلا سيدارف مهاوأم لعجو :مهحاورأ هللا سّدق ء.سيردإ نبا «رَّخأتملا»بو

 ةدئاف

 نيمّدقتملا نيثّدحملا نم خياشملا ضعب ةافو خيرات نايب يف
 نيدلا ىف نيبلاطلا ضعبل ًاراكذتو ةرصبت هانركذ نيرّخأتملاو

 ْ ةافو خيرات
 نسحلاوبأ ىّمقلا هيوباب نب ىسوم نب نيسحلا نب ىلع
 مههيقفو «شج» مههبقفو مهمدقتم «هص - شج» هرصع ىف نيبّمَقلا خيش

 . «تس» ةريثك بتك هل ,ةقث ًاليلج ًاهيقف ناك «هص» مهتقثو
 مث ,لئاسم هلأسو ه8 ح ور نب نيسحلا مساقلايبأ عم عمتجاو قارعلا مدق ناك

 ىلإ ةعقر هيلإ لصوي نأ هلأسي .دوسألا نب رفعج نب ىلع دي ئلع كلذ دعب هبتاك
 نيركذ نسدلو قزرتسو كل هللا انوعد دق :بتكف ,دلولا اهيف هلأسيو بحاصلا



 .دلو 1 نم هللادبع وبأو رفعجوبأ هل دلوف ا

 تدلو انأ :لوقي رفعجابأ تعمس :لوقي هللاديبع نب نيسحلا هللادبع وبأ ناكو
 موجنلا رثانت ةنس هحور هللا سّدق يلع تامو ,كلذب رختفيو ,رمألا بحاص ةوعدب

 . «شج  هص» ةئامثالثو ني رشعو عست

 يلع نسحلا يبأ دنع انك :نولوقي انبياحصأ تعمس :ائباحصأ نم ةعامج لاقو

 يح وه :ليقف ؛هيوباب نب نيسحلا نب ىلع هللا محر :لاقف ؛يرمسلا دّمحم نبا
 لا يود تاددلا برقا ءادقو ولا تكفا لتر وف تاني لاق

 ةافو خيرات ْ

 ديلولا ني دمحأ ني نسحلا نب دّمحم
 مههيقفو نييّمقلا خيش ناك .هيوباب نب يلع نب دّمحم قودصلا خيشلا داتسأ

 نوكسم نيع ةقث ةقث ءاهنم هلصأ ناك امو مق ليزن ِهْنِإ :لاقيو ؛مههجوو مهمّدقتمو

 قوثوم ةلزنملا ميظع «تس_ هص» لاجرلاب فراع ,ردقلا ليلج «شج  هص» هيلإ
 نكل .هقلي مل ِهْنَأ ركذو ,يربكعلتلا هنع ئورو ,دعسو رافصلا نع يوري «هص» هب

 «مل  هص» هتاياور عيمجب نسحلا نب رفعج هبحاص دي ئلع هتزاجإ هيلع تدرو
 ثالث ةنس ©تامو «مل» هتاياور عيمجب ديج يبأ ذي ةسعلا ولا هع انربخأ

 : 0000 ةئامثالثو نيعبرأو

 )١( «هنم» دالوأ هدعبو هي هللا عفني كرابم دلو هل دلويس نإ :بوتكملا ناك .

 :مقرب 17/7 ص يسوطلا خيشلا تسرهف 1414 :مقرب 77١ ص يشاجنلا لاجر (1)

 . 61١ :مقرب ١/8 ص لاوقألا ةصالخ 913

 41١ ص يسوطلا خيشلا تسرهف ٠١47, :مقرب "87 ص يشاجنلا لاجر (؟)



 000 1 1 ل 4

 : نييميدقلاب فورعملا خياشملا نمو

 ءاّذحلا ىناّمعلا ليقع ىبأ نب ىلع نب نسحلا يلعوبأ خيشلا

 لآ لبحب كّسمتملا باتك اهنم ,مالكلاو هقفلا يف بتك هل ,ةقث :م هبقف

 حيلم ةمامإلا ىف ٌرفلاو ٌّركلا باتكو .ريبك هريغو هقفلا ىف روهشم باتك ,لوسرلا

 لاق .#ةيمامالا ءالضفو «هص» دازو ,نيمّلكتملا ةلمج نم «تس» يفو ءعضولا

 . ١7 لجرلا اذه ىلع ءانثلا رثكي هللادبع ابأ انخيش تعمس :ىشاجنلا
 ىفاكسإلا بتاكلا ىلعوبأ تحل ني ومحنا نيدتحم ثيشلا

 ا دا هن ل رثكأف فّنص ,ردقلا ليلج .ةقث ءانباحصأ ىف هجو

 ةوقسب د هنا لاذ كلهق دن راجج كلا هب نيمو هاو أه أ قيمر 5 يحلاعللا
 ملو ,هبتك كلذل كرتق ,سايقلاب لوقلا ىري ناك هنأ الإ ,ةنسح فينصتلا دّيج ناك
 وبأ خيشلا هنع انزيخا ه«هص» فينصتلا دّيِج ةيمامالا خيش ناك «تس»» اهيلع لاوعي

 نينامثو ئدحا ةنس يرلاب تام :ليق «تس» نودبع نب دمحأو ,هللادبع
 . 0 ةئامتالثو

 .؟87 ص لاوقأللا ةصالخ 1717/17 :مقرب ص يسوطلا خيشلا لاجر 7٠4 :مقرب +

 :مقرب ١78 ص يسوطلا خيشلا تسرهف ٠٠١. :مقرب ؛8 ص يشاجنلا لاجر )١(
 . 570 :مقرب ١ ٠١ ص لاوقألا ةصالخ 3٠7

 597 ص يسوطلا خيشلا تسرهف ٠١47 :مقرب 780 ص يشاجنلا لاجر (؟)
 501 :مقرب

 ,ردقلا ليلج ةقث :هّقح يف (81806 :مقرب 150 ص) ةصالخلا يف ةمآلعلا لاق دق

 لوقلا ىري ناك هّنِإ :يسوطلا خيشلا لاقو .يبتك يف هفالخ تركذ دقو .رثكأو فّنص
0 



 راقصلا خوّرف نب نسحلا نب دّمحم

 رماع نب كلام نب بئاس نب هثاديبع نب ةحلط نب ىسوم نب ىسيع ئلوم
 ردقلا ميظع ةقث ,نييّمقلا باحصأ يف ًاهجو ناك .جرعألا رفعج وبأ .يرعشألا

 0 ولا "1 طنا للق اجار

 هيولوق نب ىسوم نب رفعج نب دّمحم نب رفعج
 ناكو .دعس باحصأ رايخأأ نم ,ةملسمب ٍبّقلي هوبأ ناكو ,مساقلابأ ئّنكي

 هيخأو هيبأ نع ئور .هقفلاو ثيدحلا يف مهئألجأو انباحصأ تاقث نم مساقلاوبأ

 . ىهتنإ .اهيلع لّوعي ملو هبتك كلذل تكرتف سايقلاب خ
 هلاوقأو هفالخ تركذ انأو :لاقو (1717 :مقرب ١18 ص) حاضيإالا يف هيلع ئنثأو

 . ةعيشلا فلتخم يف

 لاجرلا باتك ئلع يناثلا ديهشلا نبا نسح خيشلا نبأ دمحم خيشلا يش ةاوح يفو

 3 خيشلا لقن 5 ؛ةبارغ نم همالك ولخي ال ةمآلعلا نإ :لوقي نأ لئاقل :دّمحم ازريمل

 نآلدي ؛سايقلاب لمعي ناك هّنِإ :هباحصأ تاقث نع يشاجنلا لوقو سايقلاب لمعي ناك

 مولعم سايقلاب لمعلا كرت ّنِإ :نولوقي انباحصأ ّنأل ؛لجرلا لاوحأ لالتخا ىلع

 ًالضف قسفلا ةعبر يف لجرلا لوخد بجويو .داقتعالاب رضي هب لوقلاف ,ةرورضلاب

 !؟ةقث نوكي فيكف ؛هريغ نع
 يغبنيف .فلتخملا يف هلاوقأ لقن همئالي ال ةديقعلا داسف عم ةقث هنوك لامتحاو

 . «هنم» ةعيرشلا ماكحأل ةعيشلا بيذهت باتك هلو ,.اذه ىف لئأتلا

 هوحنو لاسرالا نع ملاس هئيداحأ ّنأ دارملاو .ءيش ّلك نم ءيدرلا :طقسلا )١(

 . (هةنم))

 .44/ :مقرب "04 ص ىشاجنلا لاجر (؟)



 دئارقلا ننارق يدوكم نوب تدوم مبا اسم هوم تسلا ناب ةودلا ل هوم سيمو حما قع

 دينبلا عقلا ءاكنأ قو :كيداعأ هننرأ الإ ةفب نم تعض: اما لاقو ودعم ىف

 فيناصت هل ,هقوف وهف هقفو ةقثو ليمج نم سانلا هب فصوي ام لكو ؛لمح هنمو

 «شج» يفو «هص» ةئامثالثو نيّئسو عست ةنس 4 يفوت .ريبكلا انباتك يف انركذ
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 ةافو خيرات

 نيسحلا نب ىلع نب دّمحم رفعج ىبأ مالسالا ةّجح

 هيوباب ني ىسوم نب
 داو هتاهاوات قف يف وت .ناقودصلا :امهحور هللا سّدق هيبألو هل لاقي

 مههجوو اههيقفو ةفئاطلا خيش ناكو .يرلاب يفوت ًابيرقت ةرجهلا نم نينامثو

 وهو !؟اةنئاطلا خويش هنم عمسو «ةئامثالثو نيسمخ ةنس دادغب درو :ناسارخب

 نفود :ناسحألا دقات لاعراب اريصبةوداحألل اظفافع ناك ةدلا ثدح

 . هملع ةرثكو '" !هظفح يف هلثم نييّقلا

 )١( ص ىشاجنلا لاجر "١١1 :مقرب 88 ص لاوقألا ةصالخ 114 :مقرب 189 .

 . «هنم» يسوطلا خيشلاو .ديفملا خيشلا :مهنم (1)

 نبا هقّّنو دقو ءلاجرلا يف بتكلا لهأ اهركذ ,فّئصم ةئامئالث نم وحن هل (')

 . «هنم» هقيثوت ئلع لدي ام ركذ دق ّرحلا خيشلاو .ةّجحملا فشك باتك يف سوواط

 ,رابخألا نويع باتك ,هيقفلا هرضحي ال نم :ّيلإ لصو ام هيوباب نبا بتك نمو

 ىف ةضورلا باتك .لاصخلا باتك .هيبأل وأ هل ناوخإلا قوقح .رابخألا يناعم

 ئّعسيو ىلامألا باتك .ةمعنلا مامتإو نيدلا لامكإ باتك .هيلإ بسنب,لئاضفلا
 باتك .لامعألا باقع .لامعألا باوث باتك .ماكحألاو عئارشلا للع .سلاجملا
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 نب نسحلا نب دّمحمو .ديلولا نب دمحأ نب نسحلا نب دّمحم :هخياشم نمو

 اعلا خوُرف

 تابثإ ىف ةمعنلا مامتو نيدلا لامكب ئّمسملا هباتك يف قودصلا خيشلا لاقو

 اذإ- لوقب ام ًاريثك ةادوسألا ىلع نب دّمحم رفعجوبأ ناك :ةريحلا فشكو ةبيغلا

 بغرأو .#ديلولا نب دمحأ نب نسحلا نب دّمحم انخيش سلجم ئلإ فلتخأ ينآر
 تنأو ؛ملعلا يف ةبغرلا هذه كل نوكت نأ بجعب سيل :. هظفحو ملعلا بتك يف
 . 748[ ءامالا ءاعدب تدلو

 ةافو خيرات

 ىنيلكلا بوقعي نب دّمحم مالسألا ةقث

 عست :ليقو ؛ةيوبنلا ةرجهلا نم ةئامثالثو نيرشعو نامث ةنس نابعش يف يفوت

 ينسحلا رفعجج نب دّمحم هيلع ئّلصو .موجنلا رثانت ةنس ةئامثالثو نيرشعو

 يف هربق تيأر :نودبع نبا لاق ,دادغبب اهتربقم يف ةفوكلا بابب نفدو :طاريقوبأ
 58 مساو همسا هيلع بوتكم حول هيلعو  دادغبب ةلحم  يئاطلا طارص

 . يفخ ريغ هتبتر ٌولعو

 عماج باتسك يف ريثألا نباك ,ةّماعلا ءاملع نم ةعامج هّدع هنأش ةلالجلو

 لئاضف .بجر لئاضف .تاداقتعالا باتك .ةعيشلا لضف ,ةعيشلا تافص .ديحوتلا +

 . «هنم» انيلإ لصي مل هبتك يقابو .ناضمر رهش لئاضف .نابعش
 147 ص يسوطلا خيشلا تسرهف ٠١, 49 :مقرب 7864 ص ىشاجنلا لاجر )١(

 .861؟ :مقرب 18/8 ص لاوقألا ةصالخ 0/٠١ :مقرب

 .607 ص قودصلا خيشلل نيردلا لامك (1)



 00 ا ا 1

 نأ ركذ ام دعب ةثلاثلا ةئاملا سأر ئلع ةيمامالا بهذمل نيدّدجملا نم لوصألا

 ىلع بهذملا كلذل نيدّدجملا نم اضرلا ىسوم نب ىلع نسحلاابأ انمامإو انديس

 00 !ةيناثلا ةئاملا سأر

 دكخم ني ديحاو :ليعاملا نتدكعمو راطلا سي نب دقحم دكر انثد نم

 نسحلا نب نيسحلاو ,سيردإ نب دمحأو .هيولوق نب دّمحم نب دمحأو .يفوكلا

 نب دمحم نب يلعو .دايز نب ديمحو .هروك نب دوادو .ميهأربإ نب ىلعو .يولعلا

 7 ةاديبكلا توم نب نلعو هدح نر دطح او شادتف

 ةافو خيرات

 7 تنامعنلا نب دمحم نب دّمحم ديفملا خيشلا

 رشع ثالثو ةئامعبرأ ةنس ناضمر رهش نم نولخ تالثل ةعمجلا ةليل يف يموت
 رّخأت نم لكف .مهداتسأو مهسيئرو ةعيشلا خياشم ةّلجأ نم ناك ,ةرجهلا نم ةنس

 ةسائر تهتنا .مهملعأو هنامز لهأ قثوأ ؛ةياورلاو مالكلاو هقفلا يف هنم دافتسا هنع

 بيرق هل .باوجلا رضاح ,ةنطفلا قيقد ءرطاخلا نسح ناكو .هيلإ هتقو يف ةيمامإللا

 ةدعقلايذ نم رشعيداحلا موي هدلوم ناكو ,راغصو رابك فّدصم 2 ) ىتئام نم

 )١( لوصألا عماج 711-111:17.

 ١97 ص ىسوطلا خيشلا تسرهف ٠١, 78 :مقرسب 17/7 ص يشاجنلا لاجر (1)

 .8776 :مقرب "10 ص لاوقالا ةصالخ 1١7 :مقرب

 هركذن ديفملاب هتيمست ببس يف ةياكح هلو «ديفملا»ب بّقلي هللادبع ابأ ئّنكي (*)
 . « ةنم) دعب نم

 . «هنم» اهنايب لوطي ام هبتك نم هل اركذو .يشاجنلاو خيشلا هقّنوو ,ةمآلعلا هلاق (5)



 )١(, .يئالثو ناعث ةنس :ليقو :ةئامثالثو نيثالثو تس ةنس

 ,نانشألا ناديمب نيسحلا نب يلع مساقلاوبأ ئضترملا فيرشلا هيلع ئّلصو

 برقلاب شيرق رباقم ىلإ لقن مث ,نينس هراد يف نفدو .هربك عم سانلا ىلع قاضو

 قودصلا هخيش ربق بناج ئلإ نيلجرلا دنع ةييداوجلا رفعج يبأ مامإإلا ديسلا نم
 . "أ ديولوق نب دّمحم نب رفعج مساقلا يبأ

 هتزانج ةياكح :يعفاشلا ينميلا يعفايلا هللادبع وبأ خيراوتلا بحاص لاق

 يف تامو .هنم هللا حارأو .ةعيشلاو ةضقارلا قم انلا نتاع هيكفو :ةروهشي

 1 لف رمل د أ ةهق انففر

 هيولوق نب دّمحم نب رفعج مههيقفو ةفئاطلا خيشو ءدواد نب دمحأ :هخياشم نمو

 .هيوباي نب ىلع نب دّمحمو ءينيوزقلا نابيش نب يلع نب نيسحلا هللادبع وبأو ,ةقثلا

 .ديلولا نب نسحلا نب دّمحم نب دمحأو ,هيقفلا ليلجلا يولعلا ةزمح نب نسحلاو

 . نآيفس نب نيسحلا نب دّمحمو

 هللاديبع نب نيسحلاو ,رشاحلاب فورعملا نودبع نب دمحأ :اضيأ هخياشم نمو

 نيعبرأو ةسمخب هيوباب نب دّمحم رفعج ىبأ خيشلا ةافو لبق ديفملا خيشلا ةدالو )١(

 اعيس هارث باط ديفملا رمع ناكف ,ةنس نيثالثو نينئاب هتافو دعب هتافوو ,ةنس

 . «هنم» ةلس نيعبسو

 :مقرب 6 ص ىسوطلا خيشلا لاجر /٠١71, :مقرب 599 ص ىشاجنلا لاجر )١(

 748 ص لاوقألا ةصالخ ١ :مقرب 188 ص يسوطلا خيشلا تسرهف 06

 .841 :مقرب

 .17 :؟ يعفايلل نانجلا ةآرم (؟)



 0 ا 1 1 1 1 قي

 دمحأو .هنع خيشلا ةياور ترثك يذلا يّمقلا ديج يبأ نب , نيسحلاوبأو ,يرئاضغلا

 . تلصلا نيابي فورعملا ىسوم نب دّمحم نبا

 ةافو خيرات

 ىسوطلا نسحلا نب دمحم ةفئاطلا خيش

 ,ةثامعبرأو نيسمخو نامث ةنس :ليقو ؛ةيرجه نيّتسو ةئامعبرأ ةنس يفوت

 ,ةنس نيرشعو ثالث هرمع ناك قارعلا مدق اّملو .هراد يف يورغلا دهشملاب نفدو
 قارعلا يف نيرصاعتم اناكف ,ةنس نوسمخو ثالث كاذ ذإ ئضترملا ديسلا رمعو

 . 1)ةنس نيرشعو ًاعبرأ ديسلا دعب خيشلا ىقبو ,ةنس نيرشعو نامث ةدم

 ةافو خيرات

 ىئضترملا ديسلا

 نب ىسوم نب ميهاربإ نب ىسوم نب دّمحم نب ىسوم نب نيسحلا نب يلع وه

 ملع نيدجملا وذ ,بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع نب دّمحم نب رفعج
 هقفلاو مالكلا ملع يف مّدقتم .هلضف ئلع عمجم ,ةريثك مولع يف دّحوتم .(' 'ئدهلا

 )١( ص يشاجنلا لاجر :عجار "١ :مقرب ؟ ٠١58.

 ةب ةيسسسللا قدك ديف با يوزلا نضرب هنأ ءازث ةتاط كيهفلا نع له ا؟)

 ام هيلإ ئكشف هين نينمؤملاريمأ همانم ىف ئأرف .ةئامعبرأو نيرشع ةنس ميحرلادبع

 نينمؤملاريمأ اي :لاقف .ًأربت ئّتح كيلع أرقي ئدهلا ملعل لق :هل لاقف .ضرملا نم هب
 هربخي ديسلا ىلإ بتك حبصأ اًملف .يوسوملا نيسحلا نب يلع :لاق ؟ئدهلا ملع نم
 ّنإف ءىرمأ ىف هللا هللا :ئضترملا هل لاقف ,ةءارقلل هدنع هروضح يعدتسيو .ةعقاولاب

 هب ينرمأ ام الإ كيلإ تبتك ام هللاو :ريزولا لاقف .ةعانش بقللا اذهب يلوبق
0 



 فلأ نير شع ئلع ديزي رعش ناويد هل .ةغللاو رعشلاو وحنلاو بدألاو هقفلا لوصأو
)0 

 نييبلاطلا ةباقن ديسلل تناك :ديسلا ركذ دنع هنع ًالقن لوصألا عماج ىف لاق

 .(1):ريثك فيناصت هلو ,ةعيشلا بهذم يلع ًاهيقف ًاملكتم ًالضاف ًاملاع ناكو .دادغبب

 .ئهتنا

 ناك يفوت مويو ,ةئامثالثو نيسمخو سمخ ةنس بجر ىف هدلوم ناكو ؛ةيرجه

 لفتت ءاهنف قكدو. هاذ نقاننبا هيلع لص ءامائاورهخأ ةئامكواةنس نينامثا ردع

 . "7 لوسرلا باسنأ يف لوقعلا يوذ هيزنت نم لقن اذك .6#4 نيسحلا هّدج راوج ئلإ

 .هبتك انرصح ديسلا تام امل :لاق ,ديسلا بحاص يخونتلا مساقلاوبأ ركذو

 نأ دعب رانيد فلأ نيثالثب تمّوق اهّنِإ :ةميتيلا باتك ىف هنع ًالقن ىبلاعتلا لاق
 . اميظع اهتهءاسؤ رلاو ءارؤولا دخل

 ءامجسأ :ةتروص ام.هعيماجم نعي نق لوألا ديهشلا نحيت طخب تدجوو

 اي ليقث دنع هللا يضر ئضترملا ىلإ بتكو ,ةيضقلاب هللاب رداقلا ملعف :نينمؤملاريمأ
 . «هنم» سانلا هب عماستو لبقف ,كّدج هب كبقل ام ىلع

 188 ص يسوطلا خيشلا تسرهف 2/04 :مقرب 7/١ ص يشاجنلا لاجر )١(

 . 2177 :مقرب

 .777 :77 لوصألا عماج :عجار (1)

 . 677 :مقرب ١78 ص لاوقألا ةصالخ (")



 تالا هنا ل 7

 نم ناكو .زيزعلادبع نب رالس ئلعيوبأ :ئضترملا ديسلا ىلع اوأرق نيذلا
 مالكلاو هقفلا ملع يف ًالضاف ناكو .ديسلا نع ةباين سّردي امبر ناكو ,ناتسربط
 . كلذ ريغو

 . هتسردم يف ًاسّردمو ديفملا خيشلا ةفيلخ ناكو .يرفعجلا فاو

 هتسكردأ :لاق يدنجلا نبا متفلاوبأ ئكحو ءرّمعو ىساّبعلا يمشاهلا ىلعيوبأو

 حرشلا بتكي ناكف ,مالكلا نم راثكإلا ىلع ردقي ال هفعض نم ناكو .هيلع تأرقو
 . هأرقتف حوللا يف

 خيشلا مكدنع لوقي بلح نم يتفتسا اذإ ديسلا ناكو يبلحلا ىقتلا حالصلاوبأو
 باتك هلو ,بلحب فورعم حالصلاي بأ رصتخم ئّمسي باتك هلو ,ينوتفتستو ىقتلا

 . يفاكلاب فرعي ريبك

 زنك باتكو «نينمؤملا دالوأ نيقلت هل ءرصم رايد نم يكجاركلا حتفلاوبأو
 :ةريثك بتك هلو ,بّجعتلا باتكو ,ديفملل نساحملاو ن ويعلا باتك كلس ئلع دئاوفلا

 ظ . ةلمرلاب ملعلا راد نزاخ ناكو

 يضاقلا هألو ,سلبارط يضاق ناكو .جاّربلا ريرحن نب زيزعلادبع مساقلاوبأو

 أضيأ وهو ءانباحصأ نم حور نباو يواديصلا حتفلايبأ داتسا ناكو .كلملا لالج
 . اضيأ ديسلا ذيملت يسلبارطلا قاّرولا نب هللاةبه ديسلا ذيملت

 ةافو خيرات

 هوخأ #يىضرلا ديسلا

 ,ةنس نيرشعب ئضترملا ديسلا ةافو لبق ةئامعبرأو ةّنس ةنس مّرحملا يف يفوت

 ةالصلاو هتزانج ةاضقلاو فارشألاو نايعألا عيمجو كلملا رخف ريزولا رضح

 نم ةئضترملا هوخأ ئضمو .خركلاب نييرابنألا دجسمب هراد يف نفدو هيلع



 ئلإ رظني نأ عيطتسي ال هّنأل ؛مالسلا امهيلع رفعج نب ىسوم دهشم ىلإ هيلع هعزج
 . بلاغوبا كلملا رخف هيلع ئلصو .هنفدو هتزانج

 يناعم .نآرقلا تازاجم نم نايبلا صيخلتو ؛ليوأتلا قئاقحو ,ةغالبلا جهن :هل
 506 عبرأ هناويد ,ةّمألا صئاصخ .ةيوبنلا راثآلا تازاجم ,هلثم رّذعتي نارقلا

 . دادغبي نييولعلا بيقن ناك

 . "' !هيلع ئنثأو رصقلا ةيمد يف يزرخابلا هركذ
 ,"!ةغالبلا جهن حرش يف ديدحلا يبأ نباو . "ار هدلا ةميتي يف يبلاعتلا اذكو

 . مهريغو

 وذ ءانقللا بيق نييسحلاو5:نينحلاو بأ :هرك دنع كلاطلا ةةيع نعاضلاقو

 ةفعو عرو هيفو .دادغبب ةلالجو ةيص هل تناك .ةعبانلا مراكملاو ,ةعياشلا لئاضفلا

 . ئهتنإ .؟ !ةعيرشلاو لهألل ةاعارمو
 دحأ نم لبقي مل ,ةّمهلا يلاع ,سفنلا فيرش .ًافيفع ناك ِهّنَأ دي دحلا يبأ نبا ركذو

 ىلإ هسفن هعزانت تناكو ,كلذب كيهانو .هيبأ تالص در هنأ ئّتح ,ةزئاج الو ةلص

 رهدلا نم اهيلع دجي الو .هرعش يف اهمظنيو .هردص اهب شيجي ةميظع رومأ

 . ئهتنإ .*ًاضرغ غلبي ملو يفوت ئّتح ادعو يتقيو ادعم بول اغا

 )١( ص رصعلا لهأ ةرصعو رصقلا ةيمد ٠١7 :مقرب ٠١8.

 :مقري 0 :" رصعلا لهأ نساحم ىف رهدلا ةميتي (؟) 17 .

 ) )6دي دحلا بأ نيال ةغالبلا جهن حرش 3١ 20.

 . 167 ص يدووادلا ةبنع نبال بلاطلا ةدمع (4)

 ١: 59 - 1١. ةغالبلا جهن حرش (0)



 ا 00000000001 ا ١

 يمليدلا زيزعلادبع نب رالس
 ةقث ناك ءامهريغو بدألاو هقفلا يف مّدقتملا انخيش .هحور هللا سّدق لعبوا

 درلاو .هقفلا يف مسارملاو .هقفلا لوصأ يف بيرقتلاو .بهذملا يف عنقملا هل ًاهجو

 أرق ءرهوجلا ةقيقح يف ةركذتلاو ,'''يفاشلا ضقن يف يرصبلا نسحلا يبأ ئلع

 ا ئىضت رملا ديسلا ىلعو .ديفملا ىلع

 حالصلاوبأ ىيلحلا ىقتلا خيشلا

 اهانركذ .ةنسح فيناصت هل ءنيع ةقث هي حالصلاوبأ يبلحلا مجن نب يفت :«هص»

 . 784 ئضترملا ىلعو ,# يسوطلا خيشلا ىلع أرق ,ريبكلا باتكلا يف
 جاربلا نباب فورعملا ريزعلادبع نب ريرحن نب زيزعلادبع

 هيقف 2 )«بو عورفلاو لوصألا يف بتك هل .#يئضترملا ناملغ نم ؛مساقلاوبأ

 . 9! سلبارطب ناكو ,يضاقلاب بّيلملا ةعيشلا
 ىكجاركلا ىلع نب نامذع نب ىلع نب دمحم

 ةريثك فيئاصت هل اضنأ ديلا ةلمالك ف ءيضاقلا حتفلاوبأ هيقفلا خيشلا

 لاطيإ ىف ًاباتك فّنص راّبجلادبع يضاقلا ّنأ :هفينصت ببسو .فورعم باتكوه )١(

 ىف ىفاشلا هامس ًاباتك إل ئيضترملا ديسلا فّنص ّمث ؛ىفاكلا هاّمسو ةعيشلا بهذم

 رت را هّدرف .يفاشلا ضقن يف ًاباتك يرصبلا نسحلاوبأ فّنص ٌمث ,يفاكلا ضقن

 . «هنم» هحور هلل

 .441/ :مقرب ١77 ص لاوقألا ةصالخ (؟)

 .176 :مقرب 88 ص لاوقألا ةصالخ ()

 .9086 :مقرب 8٠١ ص ءاملعلا ملاعم (8)

 .4146 :مقرب 1١67-1617 :؟ لمآلا لمأ (5)



 يرفعجلا ةزمح نب نسحلا نب دّمحم
 :ةيققا اكتم فيلل يلاجلاو .ةاسستلا نبأ فادتع نبأ خيفلا ةفللخ ناتي

 ىف نفدو ١ !ةامديرأو كيشسو»كالف نسال تان ينك هل ًاعيمت نيرمألا مّيق

 ١ 1 "لج هراد

 يلحلا يلجعلا سيردإ نب دّمحم
 نع ضرعأ هّنكل ,فيناصتلا ريثك :مولعلا يف ًانقتم .ةلحلاب ءاهقفلا خيش ناك

 باب يف هركذ ّلعلو .ءافعضلا باب يف هركذو ' )«د» ةيلكلاب 2 تيبلا لهأ رابخأ
 مزلتسي ال اذهو .دحاولا ربخب لمعي مل هنأ هم روهشملا ّنأل ؛ئلوأ نيقتوملا

 . *!ءريغو ديسلا لثم هريغب ضقتنا َالإو ,ةيلكلاب ضارعإلا

 .481/ :مقرب 781 :؟ لمآلا لمأ(١)

 ةنس باوصلاو .خاّسنلا نم وهس اذه ّنأك ,ةمحرلا هيلع يشاجنلا هركذ اذك (؟)

 يف لقن ام ئلع وهو .يشاجنلا مالك اذه ّنأل ؛هريغ وأ ةئامعبرأو نيثالثو ثالث
 ردح نجوا نب دهم افاق اهتاقوت هناك ار ويسمع هند كا ةفالقلا

 . «هنم» رشع ثالثب

 ٠١17١. :مقرب 5١ 5 ص ىشاجنلا لاجر (*)
 . 8١7 :مقرب 448 ص دواد نبا لاجر (4)

 وهو .ريبك تاقيلعتلا باتكًاضيأ هلو .يواتفلا ريرحتل يواحلا رئارسلا :هبتك نم (0)

 نم هريغو ةمآلعلا هلاوقأ ركذ دقو هلل يسوطلا انخيشل نايبتلا ىلع تاداربإو يشاوح

 ْ . «هنم» لال دتسالا بتك يف اناث

0 



 00 اا ا 1

 يسربطلا بلاط ىبأ نب ىلع نب دمحأ
 رق نس عاجلا لهأ ئلع جاجتحالا باتك هل ,ةقث ثّدحم هيقف لضاف ملاع

 ينيسحلا برح يبأ نب يدهم رفعج يبأ دباعلا ملاعلا ديسلا نع يوري .دئاوفلا

 ,يتسيرودلا دمحأ نب دّمحم نب رفعج هللادبع ىبأو .قودصلا خيشلا نع ,يشعرملا

 قرط هلو ؛يّمقلا هيوباب نب نيسحلا نب ىلع نب دّمحم رفعج ىبأ خيشلا نع ءهيبأ نع
 قا رخآ تافلؤمو ئرخأ

 بلاط يبأ نب دمحأ يخيش :لاق هنأ الإ .ءاملعلا ملاعم ل نو رهك نبا هركذو

 خيراتتو ,ةيبلاطلا ةرخافمو ءجاجتحالاو .نسح هقفلا يف يفاكلا هل .يسربطلا

 . ؟!ءّدِج نئلإ ةبسن هنأ رهاظلاو .ئهتنا ."' /ءارهزلا لئاضفو .ظيغ ةّمئألا
 !"!يسربطلا يلعوبأ نيدلا نيمأ لضفلا نب نسحلا نب لضفلا

 تانك اهني نبع كنان :ةقئاطلا هده ءالعا جن نت د ني لطاف ةقت

 ,تادّلجم عبرأ ريسفتلا يف طيسولاو ,تادّلجم رشع نآرقلا ريسفت يف نايبلا عمجم

 يوضرلا سدقملا دهشملا نم لقتنا «ةغللا يف نيرحبلا عمجمو ,ةدّلجم زيجولاو

 نيرشعو ثالث ةنس روهش ىف راوزبس ْئلإ اهاضرأ تاولصلا نم هنكاس ئلع

 ةئامسمخو نيعبرأو نامث ةنس رحنلا ةليل دولخلا راد ئلإ اهب لقتناو ,ةئامسمخو

 قيلعتو داربإ ّيأ هيف سيلو ؛يقيقحتب هتافيلأت نم نايبتلا رصتخم عبط دقو :لوقأ +

 . نايبتلا باتكل راصتخا دّرجم لب ؛نايبتلا ىلع
 )١( ص ءاملعلا ملاعم ١0 :مقرب 60؟١7.

 .55 :مقرب ١07:5 لمآلا لمأ (1)

 .«هنم» ءاملعلا ملاعم ىف هلاق .بوشأرهش نبأ خيش وه (')



 . ١7 ءاكلتق هل لاقي ناكم يف دهشملاب نفدو .هنع هللا يضر

 نب دمحأ نب دّمحم نب دمحأ نب دّمحم نب رفعج نب ىسوم نب ىلع
 نيدلا ىضر ينسحلا يولعلا سواطلا نب دّمحم نب دمحم

 ىقن .ظفحلا ريثك ,ةلزنملا ميظع ,ردقلا ليلج ءاهتاقثو ةفئاطلا هذه ءآلجأ نم

 . هنع هللا يضر ةتسح بتك هل .ركذي نأ نم رهشأ دهزلاو ةدابعلا يف هلاح ,مالكلا

 يف هيلع تضرع دق ناك هنأ ركذو ,ناخوكاله لبق نم نييولعلا ةباقن ئلوت

 نبا دمحأ نب دّمحم نيدلادّيؤم ريزولا نيبو هنيب ناكو ,ئباف رصنتسملا نامز

 نزخسلا بحاص دّمحم نب دّمحم لضفلايبأ نيدلاّرع هدلوو هيخأ نيبو يمقلعلا
 1 . ةدكأتم ةقادص

 دهشملاب نكس مث .ةّلحلا ىلإ عجر ٌمث .ةنس ةرشع شمخ نم ًاوحن دادغبب ماقأ
 بادآلاو ريخلا مدق ئلع لزي ملو .دادغب ئلإ ٌرعملا ةلود يف داع ّمث ,ةهرب فيرشلا
 عبرأ ةنس نم ةدعقلايذ سماخ نينثالا ةركب يفوت نأ ئلإ تايندلا نع هّرئتلاو

 نينامثو عست ةنس مّرحملا فصتنم سيمخلا موي هدلوم ناكو .ةئامتسو نيّئسو

 . !؟؟ًارهش رشع دحأو نيئس ثالث هتباقت ةّدم تناكو ,ةئامسمخو

 نب دمحأ نب دمحم نب دمحأ نب دّمحم نب رفعج نب ىسوم نب دمحأ
 يولعلا سواطلا نب دمحم نب دّمحم

 ,لئاضفلاوبأ نيدلا لامج .8©:تيبلا لهأ هيقف .مّظعملا مامالا رهاطلا انديس

 . هئامز لهأ ءالضف عروأ ناك ,دهتجم فّنصم .ةئامتسو نيعبسو ثالث ةنس تام

 )١( لمآلا لمأ  71١7-1737 :7:مقرب 360٠.

 )( لمآلا لمأ  5١6:7:مقرب 31737.



 نال ل 25

 نم كلذ ريغو .هقفلا يف ذالملاو ئرشبلا رثكأ هيلع تأرق :دواد نبا لاق
 ًائشنم ًاغيلب اعتصم ًارعاش ناكو .هتاياورو هفيناصت عيمج ىل زاجأو .هفيناصت

 ينملعو يناير .هيلع ديزم ال ًاقيقحت ريسفتلاو ةياورلاو لاجرلا قّقح .ًادهتجم

 . هتاقيقحتو هتاراشإ نم هتكنو باتكلا اذه دئاوف رثكأو ءّىلإ نسحأو

 ,تادّلجم عبرأ هقفلا يف ذالملا باتك ,تادّلجم تس ئرشبلا اهنم 8 بتك هل

 ةّدعلا دئارفلا باتك ءضرقلا عم ةعيابملا ليلحت ىف عيرملا مهسلا باتك ,ّركلا باتك

 ءانب باتك «نآرقلا دهاوش ,ديدحلا بأ نبا ىلع ًاضقن حورلا باتك .هقفلا لوصأ يف

 ةرهز .ةرتعلا نبغ ىف ةربعلا نيع باتك ,ةينامثعلا ةلاسرلا ضقنل ةيولعلا ةلاقملا

 0 يو .ةليلو موي لمع ,رايتخالا باتك .ضايرلا

 يدنقرمسلا يملسلا شابع نب دمحم نب دوعسم نب دّمحم
 ليلج ءميمت ينب 5 هنِإ :ليقو «شج  هص» يشاّيعلاب فورعملا رضنلاوبأ

 يتئام ىلع ديزي ةريثك بتك هل ءاهب علطضم .ةياورلاب ريصب ,رابخألا عساو .ردقلا

 «شج  هص» ةفئاطلا هذه نويع نم نيع .ءقودص ةقث «تس  هص» فّئصم

 . «هص» اهريبكو

 عمسو .بهذسلا يماع هرمع لّوأ يف ناكو ًاريثك ءافعضلا نع يوري ناكو

 .نسلا ثيدح وهو «شج  هص» انيلإ داعو ربت مث ؛هنم رثكاو ةماعلا ثيدح

 ,يسلايطلا دلاخ نب دّمحم نب هللادبعو ,لاّضف نب نسحلا نب يلع باحصأ عمس

 .نييمَقلاو نييدادغبلاو نييفوكلا خويش نم ةعامجو

 دّمحم نب ىلع نسحلاابأ يضاقلا تعمس :هللاديبع نب نيسحلا هللادبع وبأ لاق

 ةهلعيسل

 )١( :مقرب غ5 -406 ص دواد نبا لاجر /771 .



 ,اهرئاس هيبأ ةكرت ثيدحلاو ملعلا ىلع رضنلاوبأ قفنأ :دهازلا رفعجوبأ انل لاق

 وأ ٍراق وأ لباقم وأ خسان نيب دجسملاك هراد تناكو ,رانيد فلأ ةئامثالث تناكو

 ًالبنو ًامهفو ًابدأو ًالضفو ًاملع قرشملا لهأ رثكأ «شج» سانلا نم ةءولمم ,قّلعم

 131 يب لت دلل سلع ف اقل نيليمل اكو انو وف
 ىسوطلا نسحلا نب دمحم نب دمحم

 ةسائر تهتنا :نيمّلكتملاو ءامكحلا ناطلس ,نيقّقحملا ةودق ؛نيدلاو ةّلملا ريصن

 هرّحبتو «هتبترم ّومسو .هنأش مظعو .هردق ٌرلع يف هرمأو .هيلإ هنامز يف ةيمامإلا
 تابصنق هزارحإو .هسدحو ,هيأر ةباصإو ,هرظن ةكدو .ةيلقنلاو ةيلقملا مولعلا يف

 هلوح موحي ام قوفو ,ركذي نأ نم رهشأ قيقدتلاو قيقحتلا رامضم يف قبسلا

 . ةرابعلا

 ىلإ مدآ ندل نم نيرّخبتملا ءامكحلا ىلع لحني مل ام هلح كلذ يف كافكو

 "7 ىّلحلا قّقحملا ةمآلعلا داتسأ ناكو 4 نسحلا نب دّمحم هيبأ نع ئور .هنامز

 .ةواس عباوت نم دورهج نم هلصأ ناكو ؛ثيداحأ هنع ةمألعلا ئورو ءهّرس سّدق

 00 ا تككك10101010103010

 :مقرب 45 ص يسوطلا خيشلا تسرهف .444 :مقرب 76١ ص يشاجنلا لاجر )١(

 147 ص لاوقألا ةصالخ 1147 :مقري 44١ ص يسوطلا خيبشلا لاجر 6

 .4877 :مقرب

 يف ةركذتلا ضعبو ءانيس نبا ىلع يبأل ءافشلا تايهلإ هيلع تأرق :ةمآلعلا لاق (1)

 : هنم تيبلا اذهو .موتحملا توملا هكردأ مث ,ةئيهلا

 ديدست يطرشلا يف نيقطنملل  ًارهتشم لاز ام يذلا لائملل ام

 دوجوم ليللاو ةعلاط سمشلا هتدطو ئوهأ نم هجو:اوأر اما



 0 001 ا ا ا 201

 اهنم ءاهلثم نامزلا نيع ري مل تافئصم هل .مق عباوت نم اذه اننامز يف ناك نإو

 ,دئاقعلا ديرجتو .سديلقأ ريرحتو .يطسجملا ريرحت اهنمو ,تاراشإلا حرش

 .("!ةئامتسو نيعبسو ئنثا ةنس تام .'!لئاسرلاو بتكلا نم كلذ ريغو ؛ةركذتلاو

 ,ةمالعلا مامالا .ققدملا قّقحملا ,مساقلاوبأ نيدلا مجن انخيش :دواد نبا لاق

 اراضحتسا عهعرتسأو 1 ىنعللا ههعرقأو هئادز لها ١١ 'ركأ ناك ةرضغادملاو

 عيمج يل زاجأو .تافتلاو ميظع ناسحإ يلع هل ناكو ًاريغص يناّبرو ؛هيلع تأرق
 نم رخآلا عيبر رهش ىف لإ يفوت .هنع هتياور حصي ام لكو هاورو هأرقو هفّنص ام

 .٠ ل 1 5 هلأ 6 - 8 (6)
 ذديمالت هلو :ةبذع ةرارحم ةقفحم ؛ ةنسح فيناصت هل .ةئامتسو نيعيسو تس ةئس

 بادآ ؛ةيريصنلا ضئارفلا ,ةيريصنلا لوصفلا :يسوطلا ققحملا بتك نمو )١(
 ةلاسر ,ةيسرافلاب ةئيهلا يف ةينيعملا ,رهاوجلا ةلاسر ,بالرطسالا ةلاسر .نيمّلعتملا

 يف هييتاكمو هلئاسر رثكأ عبط دقو .كلذ ريغو .ملعلا ةلاسر حرش ءلامعألا قلخ

 . دحاو دلجم ىف ةدحاو ةعومجم

 .6 م5 :مققرب 017:4 لاجرلا دقن (؟)

 . نسلأ :لاجرلا يف ()
 . ةّجحلاب :لاجرلا يف (4)
 ,ةلبقلا ىف رسايتلا ةلاسر :ةربتعملا ةروهشملا ةئالثلا ريغ ىّلحلا قّقحملا بتك (0)

 نيدلا لوصأ ىف كل سملا»ةيرصضلا لئاسبتلا ةيرقلا ةزئانبملاو :ةياهنلا تكن عرفو
 ئلإ لوصولا جهن باتك «قطنملا يف ةنهكلا باتك .هقفلا لوصأ يف جراعملاو .دّلجم

 نباو ةمآلعلا هت ذمالت نم ,غيلب نسح ءاشنإو ؛ديج رعش هلو .كلذ ريغو .لوصألا ملع
 . «هئم» دواد



 يّلحلا ديعس نب نسحلا نب ربكألا ىيحي ايركزوبأ
 لاقو .هدلو هدلو نعو .هدلو هنع يوري .ة2قّقحملا دج وهو اقّحم ًاملاع ناك

 بيجن .هنامز ىف بهذملا سيئر .روفغملا دعسألا ةمآلعلا خيشلا :هركذ دنع ديهشلا

 ْ ريو عماجلا بحاص .ديعس نب نسحلا نب ىيحي نيدلا

 يوري .هرصع ءالضف نم .يلذهلا ديعس نب نسحلا نب ىيحي نب دمحأ نبا وهو
 ني هع نابلس لادم ناكك نوران ود دنع نيوركلا ع وسلا دلع

 باتك هل ,ةمآلعلا هنع يوريو ءسوواط نبا طخب هتيأر امك امك فويغو تاوعارهم

 ءالضنفلا عروأ ناك ملا ارا يف لخدملا باتكو .هريغو طئارشلا عماج

 .(195) ةنس تام ,مهدهزأو

 نسحلا نب ىيحي نب دمحأ نب ىيحي نيدلا بيجن نأ هريغو نسح خيشلا ركذو

 ٍ . يلحلا ديعس نب نسحلا نب ىيحي نب نسحلا نب رفعج قّحملا ّمع ديعس نبا
 أريزو نيدلاريصن هجاوخ مظعألا خيشلا ناك :هل ةزاجإ يف ةمآلعلا لاقو

 ,اهؤاهقف هدنع عمتجاف .ةّلحلا ىلإ رضحف .قارعلا ىلإ هذفتأف .وكاله ناطلسلل

 ءالؤه ملعأ نم :لاقو :ديعس نب '' ؟رفعج مساقلا يبأ نيدلا مجن هيقفلا ىلإ راشأف

 قرا ضدوأو نبا لاغير
 7١57. :مقرب 66 :؟ لمآلا لمأ (1)
 لامكإب مهرمأو .هسرد سلجم رضح نيدلاريصن يسوطلا قّقحملا ّنأ لقنو (؟)

1 



 ةئارفلا تاق يد يهمل 2

 رخآلا ناك ّنف يف ًازربم مهنم ًادحاو ناك نإ ءاملع نولضاف مهّلك :لاقف ؟ةعامجلا

 نيدلاديدس يدلاو ئلإ راشأف ؟نيلوصألاب مهملعأ نم :لاقف ءرخآ ّنف يف ًازربم
 مالكلا ملعب ةعامجلا ملعأ ناذه :لاقف ءمهج نب دّمحم نيدلاديفم هيقفلا ىلإو

 ًاتايبأ ركذو ًابوتكم هّمع نبأ ئلإ بتكو ديعس نب ىبحي خيشلا رّدكتف .هقفلا لوصأو

 ول :لوقيو رذتعي هيلإ بتكف ,ينركذت ملو مهج نباو رّهطملا نبا تركذ فيك ركذي
 , 37 ءايحلا ان لمت علقو انير هايس هكا ع هللا

 ىلحلا دهف نب دمحأ
 رصتخملا حرش بّدهملا اهنم ل ,ردقلا ليلج ءدهاز حلاص ةقث ؛ملاع لضاف

 رّرحملاو ,ديهشلل ةيفلألا حرشو ,زجوملاو ," )رصتقملاو ,يعادلا ةّدعو ؛عفانلا

 نبا هنع ئورو .ديهشلا ةذمالت نع يوري .ديحوتلا ىف ديرفلا ٌردلاو ,نيصحتلاو

 ريرحنلا خيشلا :لاقو ؛طئاسو ةّدعب يلاثللا يلاوغ يف ىئاسحألا روهمج يبأ

 هجو ال :يسوطلا ققحملا لاقف رسايتلا بابحتسا ةلأسم يف ثحبلا ىرجف ,سردلا 4

 اهريغ نم ناك نإو ؛مارح وهف اهريغ ئلإ ةلبقلا نم ناك نإ رسايتلا ّنأل ؛بابحتسالل

 فلأ مث ,يسوطلا قّقحملا تكسف ءاهيلإ اهنم لب :لاحلا يف قّقحملا لاقف ءبجاوف اهيلإ
 اهمامتب بّذهملا يف دهف نب دمحأ خيشلا اهدروأ ةفيطل ةلاسر كلذ يف قّقحملا

 .هريغو هقفلا يف هرصع لهأ عجرم ناكو .اهنسحتساف يسوطلا قّقحملا ىلإ اهلسرأو
 . هقفلا يف هرصع لهأ لضفأ ناك :هركذ دنع هتازاجإ ضعب يف ةمآلعلا لاقو

 ئرأ ال ذإ 598 ناك هنامز لهأب دييقتلا كرت ول :هتزاجإ يف نسح خيشلا لاق

 , «هنم» ئهتنإ .قالطالا ىلع هلثم انئاهقف يف

 7017١ :مقرب 557-748: لمآلا لمأ )١(

 . دحاو دّلجم يف يقيقحتب باتكلا اذه عبط (؟)



 وهو .ئهتنإ .يواسحألا يرصملا سيردإ نب دهف نب دمحأ نيدلا باهش ةمألعلا

 لو كتمت ليسيوااذه

 يلحلا روصنموبأ رّهطملا نب يلع نب فسوي نب نسحلا
 تهتنا ,فيناصتلا ريثك ,قيقدتلاو قيقحتلا بحاصو .هتقو ةمالعو .ةفئاطلا خيش

 :ةتايششو قيعيراو نامث ةنسودلوملوقسلاو لوفعتلا:نف:هنلا ةنمامالا ةسائر

 . ")«د» نأشلا ميظع ًاسّردم '' !اهيقف هحور هلل تق هنلا و ناكر

 هلئاضفو هقيناصتو همولع ركذ اذه يباتك عسب ال ذإ ؛هفصأ ال نأ يلابب رطخيو

 نقدوذ أ فل“ ادق رقويتا اهقو ليما ف نتانلا هيوعو اه لك تاور ودعا حقو

 .اهريغو يهلإلاو يعيبطلاو عورفلاو لوصألا يف ًاباتك نيعبس

 فّنصي مل باتك وهو ؛تادّلجم عبس وهو بلطملا ىهتنم باتك :هبتك ةلمج نمو

 وهو ةعيشلا فلتخم باتكو ًادّلجم رشع ةعبرأ وهو ءاهقفلا ةركذت باتكو ,هلثم
 ءازج لضفأ ئلاعت هللا هازجو .هنباو هيبأ حي رضو هحب رض هللأ رّون .تادّلجم تس

 . نيئسحملا

 نيرشعو تس ةنس مّرحملا رشع ا ا تام

 نمو اهلضفأ تاولصلا نم هنكاس ئلع يورغلا سّدقملا دهشمب نفدو ,ةئامعبسو

 )١( لمآلا لمأ  3١:مقرب 0٠.

 . «هنم» ةمآلعلا هبتك ىف هلاوقأ لقن دقو (1)

 471١. :مقرب ١١9 ص دواد نبا لاجر (؟)

 هقفلا يف هيلع أرقو ,تايلقعلا نم هريغو مالكلا يف يسوطلا قّقحملا ىلع أرق (:)

 . «هنم» ةّصاخلاو ةّماعلا نم دج ةريثك ةعامج ئلع ةمآلعلا ًارقو .يسوطلا قّقحملا
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 . ؟"!اهلمكأ ةيحتلا

 نيدلاديدس خيشلا نبا ىلع نيدلاىضر خيشلا

 ىلحلا رّهطملا نب فسوي
 نب نسحلا نب دّمحم نيددلارخف هيخأ نبا هنع يوري .ةمألعلا وخأ .لضاف ملاع

 قّقحملا نعو .هيبأ نع يوريو .بلّطملادبع نيدلاديمع ديسلا هتخأ نباو ءفسوي
 117 الا نيالا

 ىلحلا رّهطملا نب ىلع نب فسوي نب نسحلا نب دّمحم
 اهتاقثو ةفئاطلا هذه ل نم هجو .هّرس سّدق بلاطوبأ نيقّقحملا رخف

 ٌومسو ؛هردق ٌرلع يف هلاح .نأشلا عيفر ,ةلزنملا ميظع ,ردقلا ليلج .اهئاهقفو
 هنع ئورو ؛هّرس سدق هيبأ نع ئور .ركذي نأ نم رهشأ .همولع ةرثكو «هتبت رم

 . "7 هاضيالا اهنم :ةديج بتك هل .هنع هللا يضر ديهشلا انخيش

 ىلحلا رّهطملا نب فسوي نب نسحلا نب دّمحم نب دّمحم
 هدذج نع هيبأ نع يوريو .ةيعم نبأ هنع يوري ًاهبجو ًاهيقف ًالضاف ناك

 . 20 ةمالعلا

 )١( :؟ ىشرفتلل لاجرلا دقن ٠١//برقم: ١7986 .

 .73 :مقرب 7١١:7 لمآلا لمأ (؟)

 ةيرخفلاو .دعاوقلا ةبطخ حرش هلو .غ505 :مقرب 181" :5 يشرفتلل لاجرلا دقن (7)

 . «هنم» كلذ ريغو ,مالكلا ىف ةيفاولا ةيفاكلاو .داشرالا ةيشاحو .ةينلا يف

 15١060. :مقرب 7٠٠١ :؟ لمآلا لمأ (:)



 ديهشلاب فورعملا يلماعلا دماح نب دمحم نب يّكم نب دمحم
 ةفئاطلا هذه ءالجأ روق ف دلو قيقحتلا بحاص ,هتقو ةمالعو ,ةفئاطلا خيش

 :نايبلا تانك اهنن عرفك بدك دل :قيئاصتلا دك دكا ناو انو

 سآّدق ةمالعلا نسحلا نب دّمحم نيققحملارخف نع ئور ءدعاوقلاو ١ 7! يورو

 يعور رّونو امهحور هللا

 ينيزجلا يلماعلا دماح نب دّمحم نب ىكم نب دّمحم نب دّمحم
 سن نسا ومو يهل هيأ نضر فوري دودقلا ل دلخ القأت اناس واف

 هلع يلماعلا دمضلا دع نب ريع حسا هراجإ يف يابا ديهشلا لاق .امهريغو

 انخيشل ةزاجإلاب مّظعملا ديسلا اذه طخ تيأرو :ةيعم نبا نيدلا جات ديسلل هركذ

 نسحلا ّمأ امهتخألو يلعو دّمحم هيدلولو يّكم نب دّمحم نيدلا سمش ديهشلا

 . 7 ياسبلا ةسةةعدنلاةبلاف
 ينيزجلا ىلماعلا يكم نب دّمحم نب ىلع

 .هخياشم ضعب نعو .هيبأ نع يوري .اقّمحم ًالضاف ناك ءًاضيأ ديهشلا نبا وهو

 191 ضي رعتلا ىلاماعلا ندؤملا ا ةوأو قب دختم حيبفلا هنغ يوري

 هحور هللا سّدق يكركلا يلاعلادبع نب ىلع
 ,مالكلا ىقن ؛ملعلا ريثك .قيقدتلاو ةيقربلا ط5 هتقو ةمالعو ,ةفئاطلا خيش

 )١( «هنم» متي مل هقفلا رثكأ هنم جرخ .

 .60917 :مقرب 59 :4 يشرفتلل لاجرلا دقن (؟)

 .1414 :مقرب 19:١ لمآلا لمأ ()

 لمآلا لمأ(4) ١: ١74 :مقرب ١51.
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 سدق ىّلحلا دعاوق حرش اهنم بنك هل ,ةفئاطلا هذه ءآلجأ نم .فيناصتلا دّيج
)0 
 . رس

 هتجرد هللا ىلعأ ,ةئامعستو نيثالثو نامث ةنس لّوألا يدامج رهش ىف © تام

 نيدلا سمش خيشلا نع يوري .نيعبسلا ىلع هرمع داز دقو ؛ًايلع ًاناكم هعفرو

 ضعب ىف يناثلا ديهشلا هيلع ئنثأ دقو .هيبأ نع ديهشلا نبا نع دواد نب دّمحم

 ةميتيو .نامزلا ةردان .حقنملا قّقحملا مامإلا خيشلا :هركذ دنع لاقف .هتازاجإ

 دهف نب دمحأ خيشلا نع يرئازجلا لاله نب يلع خيشلا نع يوريو ءناوألا
 ةديصقب يلاعلادبع نب يلع خيشلا روكذملا لاله نب يلع خيشلا حدم دقو .يّلحلا

 1 عوملا سلام باكو

 ىلماعلا نيدلا لامج نب دمحا نب ىلع نب نيدلا نِيز

 يناثلا ديهشلاب رهتشملا
 .ءآلجأ ذيمالت هل .مالكلا يقن ءظفحلا ريثك ,اهتاقثو ةفئاطلا هذه هوجو نم هجو

 - هحور هللا سّدق_ لتق .يلحلا قّقحملا عئارش حرش اهنم ,ةدّيج ةسيفن بتك هلو

 تع شا دهر "٠ ةامشو قيتسو كس ةلين نو ةيطتطبقا ىف تعنلا لجأ

 )١( :مقرب 771 :" ىشرفتلل لاجرلا دقن 771٠.

 .178 :مقرب 111- لمآلا لمأ (؟)

 لّوألا عيبر رهش نماث يف مورلا كلم ناميلس ناطلسلا رمأب ةفّرشملا ةكمب ضبق (؟)
 نم هغارف دعب مارحلا دجسملا يف هيلع ضبقلا ناكو .ةئامعستو نينئسو سمخ ةئس

 مث ,ماَيأ ةعبرأو ًارهش كانه ًاسوبحم يقبو ,ةكم رود ضعب ىلإ هوجرخأو .رصعلا ةالص
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 راو

 ةقيرط ئلع دعاوقلا .ةيلفنلا حرشو .ةيفلألا حرشو ,ةعمللا حرش :هفيناصت نم

 ةمرح يف ةلاسر .ٌجيحلا كسانم ةلاسر .ةالصلا رارسأ ةلاسر ءديهشلا خيشلا دعاوق
 . ")ديلا

 يدهشملا ىسوطلا ةزمح نب يلع نب دّمحم

 لئاسم .عئارشلا ىف عئارلا ,ةطساولا ؛ةليسولا اهنم ,فيناصت هل ,ظعاو ملاع هيقف
 ."' !نيدلا بجتنم هلاق .هقفلا يف 3 0000

 ىرميصلا نيسحلا نب حلفم خيشلا

 رصتخمو .زجوملا حرشو .عئارشلا حرش اهنم .بتك هل .هيقف ةمالع لضاف
 دوقعلا يف تاملكلا رهاوج اهانئس لئاسر هلو .فالخلا بختنمو ءحاحصلا

 نب ىلع خيشلل رصاعم وهو ,هطايتحاو هلضفو هملع ئلع ةلاد يهو ,تاعاقيإلاو

 ش . 9! يكركلا يلاعلادبع

 اوقلأ مث ,ماّيأ ةثالث ًاحورطم يقبو .اهب هولتقو ةينيطنطسق رحبلا قيرط ئلع هب اوراس ل
 ناكو .هلاو دّمحمب هتمتاخ فّرش امك هحور هللا سّدق .رحبلا يف فيرشلا هدسج

 .«هنم» ةئامعستو رشع دحأ يف هتدالو

 )١( :مقرب 797 :؟ ىشرفتلل لاجرلا دقن /7١1861.

 ) )0لمآلا لمأ 00

 .79 :مقرب ١١4 ص نيدلا بجتنم تسرهف (7)

 7٠١١. :مقرب 77غ :7 لمآلا لمأ (4)
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 نيسحلا نب دمحم ني هتلادبع نب دادقملا نيدلا لامج خيشلا
 يدسألا ىّلحلا يرويسلا

 نيدشرتسملا جهن حرش 5 5 اقدم ًاقّتحم ًامّلكتم ًالضاف ًاملاع ناك

 رصتخم حرش يف عئارلا حيقنتلاو ,نآرقلا هقف يف نافرعلا زنكو ,'')نيدلا لوصأ يف

 هغارف ناكو .يلماعلا يّكم نب دّمحم ديهشلا خيشلا نع يوري .كلذ ريغو .عئارشلا

 نك ] ةنيب ودق تسلا مهن وف

 8يليبدرألا دمحم نب دمحأ

 هلوح موحي ام قوفو ؛ركذي نأ نم رهشأ ةنامألاو ةقثلاو ةلالجلا يف هرمأ

 عروأ ,ةلزنملا عيفر ليلج ,ردقلا عيفر ,نأشلا ميظع .ًاهبقف .ًاملكتم ناك ,ةرابعلا

 تانيرءاكحألا كايا تان اهنم ,تافتضمةل ,!"'قاتتأو ههدنعأو هناك لهآ

 ثالث ةنس رفص رهش يف 4# يفوت «ةعيشلا ةقيدحو .ءنسح دّيج داشرالا حرش

 اهفرشأ تاولصلا نم هنكاس ئلع ,يىورغلا سّدقملا دهشملا ىف ةئامعستو نيعستو

 . (؟ًاهلمكأ تايحتلا نمو

 ةنس يقيقحتب عوبطملا نيدشرتسملا جهن ئلإ نيبلاطلا داشرإ هباتك وهو )١(

 .قاه(١+غ00)

 ٠٠١7 :مقرب 776 :؟ لمآلا لمأ (1)

 . «هنم» متي مل ريبك داشرالا حرش اهنم ,بتك هل ,يئاهبلا انخيشل ًارصاعم ناك (؟)
 ١: 1١. ةاورلا عماج (؛)



 نيدلا نيز خيشلا نب نسحلا روصنموبأ نيدلا لامج خيشلا
 ىعبجلا ىلماعلا دمحأ نب ىلع نيا

 ًاثدحم ًاهيبن ًاهيجو ًاهيقف ةقث ةقث .ًاقّمحم ًارّسبتم الماك ًالماع ًالضاف ًاملاع ناك

 ريثك ,نأششلا ميظع .ردقلا ليلج ًاعرو ًادباع ًادهاز ًارعاش ًابيدأ ,نونفلل ًاعماج
 . لاجرلاو ثيدحلاو هقفلاب هئامز لهأ فرعأ ؛ءرهد ديحو ؛نساحملا

 ,ناسحلاو حاحصلا ثيداحألا يف نامجلا ىقتنم باتك :اهنم ,لئاسرو بتك هل

 جرخ نيدهتجملا ذالمو نيدلا ملاعم باتكو .هّمتي ملو تادابعلا باتك هنم جرخ

 سحلا كسانم باتك هلو .هّمتي ملو ةراهطلا باتك ضعبو لوصألا يف ةمّدقم هلم

 . ةالصلا يف ةيرشعانتالا ةلاسرلاو

 ئلع لمتشملا يلماعلا نيدلا مجن ديسلا اهب زاجأ ةطوسبم ةليوط ةزاجإو
 ةيناثلاو ئلوألا تايندملا لئاسملا باوج هلو ءاهريغ يف دجوت ال تاقيقحت

 باتكو .دّلجم ةعيشلا فلتخم ةيشاحو ءربيوجلا نب دّمحم ديسلا اهنع لأس ةئلاثلاو
 ,تازاجإلا باتكو ,ديلقتلاو داهتجالا ىنعم قيقحت يف ديدسلا لوقلا ةاكشم

 . لاجرلا يف يسوواطلا ربرحتلاو

 بيجن خيشلا هذيملت هعمج رعش ناويد هلو .تيملا ديلقت نم عنملا يف ةلاسرو
 يشاوحلاو لئاسرلا نم كلذ ريغو ؛يلماعلا كم نبا دّمحم نب يلع نيدلا

 113 هن ظاهر كانانألاو

 نب يلع نب دّمحم ديسلاو وه ناك ءهريرحت مدع عم فينصتلا ةرثك ركني ناكو
 دنع سردلا يف نيكيرش ناهر يسرفك كرادملا بحاص يلماعلا نسحلا ىبأ

 نسحلا يبأ نسب يلع ديسلاو ,يدزيلا هللادبع انالومو .يليبدرألا دمحأ انالوم

 ؟مهريخو
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 (108) ةنس هدلوم ناكو .نينس عبرأ نبا هدلاو لتق دنع نسح خيشلا ناكو

 نم رهظيو ؛خيراتلا تدجو اذكءاهيلإ رفاس انمل كركلا يف نيدلاءاهب خيشلاب عمتجا
 اسوس ل ااا

 نب نيسسح خيشلا :مهنم .هيبأ ةذمالت نم ةعامج نع يوري :خيشلا لاق

 تارعو ةيسعم نسفلا ةدمالتو هتذمالت نم ةعامج تي ا دقو ٠ :يلماعلا دمصلا دبع

 خيشلا يمأل يدج مهنم ؛هتأيورم رئاسو هتافلؤم هنع مهنع تيورو :مهضعب ئلع

 نب نيسح خيشلا نع ًاضيأ اهيورنو «يبأ ّمع يلماعلا ّرحلا دّمحم نب مالسلادبع

 . ىلماعلا ىّكم نب دّمحم نب ىلع نيدلا بيجن خيشلا نع يلماعلا يريهظلا نسحلا

 :راهشالاو لايجرلا أظفاح رافعتمالا نعش طقلا ذيع طقلا ننس ثاكو

 . ئهتنإ .هطخب هتافلؤمو رع رثكأ ثني ارو ,ةمسأك نسح هرعشو

 ينيلكلا هاور يذلا ثيدحلاب ًالمع .ئقتنملا يف لكشلاب ثيداحألا برعي ناكو

 ثيدحلل ناك نإو .ءاحصف موق انف انثيدح اوبرعأ :لاق ,ةيل. هللادبع ىبأ نع هريغو

 رخل كامتعا

 دّمحم نب ىلع خيشلا هدلو دلو هركذو ,ةقيال تارقفب ةفالسلا بحاص هحدمو

 . هلهأ وه امب هيلع ئنئأو .روثنملا ّردلا باتك يف نسحلا نبا

 يفوت :يلماعلا ن نسحلا يبأ نب يلع نب دّمحم نب نيسح ديسلا :هتخأ نبا لاقو

 0 ةيرق يف فلأو رشع دحأ ةنس مّرحملا يف ةماّهقلا ةمالعلا يلاخ

 هسسسسسسسملللا ب ب77229 09ج م سس سس ربو

 )١( لمآلا لمأ ١:/ 04 09:مقرب 10.



 نسحلا ىبأ نب نيسحلا نب ىلع نب دّمحم ديسلا
 يىعبجلا يلماعلا ىوسوملا

 «ةقث ًاثّدحم ًاهيقف ًاعرو ًادباع ًادهاز ًاعقدم انتحم ارهام ارخيتم الاف انلاغ ناك

 انالوم ئلعو .هيبأ ئلع أرق ,ةلزنملا ميظع .ردقلا ليلج ,مولعلاو نونفلل ًاعماج ناك

 خيسشلا هلاخ كير ناكو .يناثلا ديهشلا هّمأل هّدج ةذمالتو .يليبدرألا دمحأ

 دقو .هسرد رضحيو ةالصلا يف رخآلاب يدتقي امهنم لك ناكو ءسردلا يف نسح

 . ةؤّرحلا خيشلا هلاق ءامهتذمالت نم ةعامج تيأر

 يف تادابعلا هنم جرخ مالسالا عئارش حرش يف ماكحألا كرادم :اهنم .بتك هل

 ةيشاحو .لالدتسالا بتك نسحأ نم وهو (144) ةنس هنم غرف ,تادّلجم ثالث

 .عفانلا رصتخملا حرشو ,ديهشلا ةيفلا ئلع ةيشاحو .بيذهتلا ةيشاحو ءراصبتسالا

 رثكأ درو ,قيقحتلا ةرثكو .فينصتلا ةلق يف داجأو نسحأ دقلو :خيشلا لاق
 ,نسح خيشلا هلاخ هلعف امك ,هقفلاو ل ربمألا ىف نيرّخأتملا نيب ةروهشملا ءايشألا

 ةديصقب يلماعلا نيدلا نيز نب نسحلا نب دّمحم خيشلا هذيملت هاثر يفوت املو

 . ةليوط
 فلْؤم طخ هيلع يذلا كرادملا باتك رهظ ئلع نيسح ديسلا هدلو ّطخب تيأرو

 عيبر رهش يف باتكلا اذه فلؤم قّقحملا يدلاو يفوت :هظفل اذه ام عضاوم يف

 ! | بح ةيرق يف فلألا دعب ةعست ةنس هنم رشاعلا ةليل لوألا

 )١( :مقرب 1717:1-119 لمآلا لمأ 770.
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 نسحلايىبأ نب نيسحلا نب ىلع نب ىلع نيدلارون ديسلا
 يعبجلا ىلماعلا يوسوملا

 دّمحم ديسلا هيوخأو هيبأ ئلع أرق ,ردقلا ليلج .ًارعاش ًابيدأ ًاملاع ًالضاف ناك

 نوخلا شو يناثلا ديهشلا نبا نسح خيبشلاو .هيبأل هوخأ وهو كرادملا بحاص

 .هّمأل

 متي مل لالدتسالاو لاقملا هيف لاطأ ,عفانلا رصتخملا خرش :اهنم ,بتك هلو

 . كلذ ريغو ,يئاهبلا خيشلل ةالصلا ىف ةيرشعانثإلا حرشو .ةيكملا دئاوفلا باتكو

 )٠١58( ةنس هتافو تناكو .رصعلا ةفالس يف دمحأ ازريم نب ىلع ديسلا هركذ

 37و لع ولع لدي وعقول

 يرتستلا نيسحلا نب هللادبع

 قّمحملا ةمالعلا مامإلا انداتسأو '' "انخيش .يلاعلا هّلظ دم :ئفطصم ريم لاق
 ديرفو :.هرصع ديحو .ظفحلا ريثك ,ةنطفلا قيقد .ةلزنملا ميظع ,ردقلا ليلج ,قّدملا

 مئاق ,هلئاضفو هبقانم ئصحي ال .هنم قثوأ ًادحأ تيأر ام ,هنامز لهأ عروأو ؛هرهد

 حرش :اهنم ءبتك هل .هتاقيقحت نم باتكلا اذه دئاوف رثكاو ءراهنلا مئاص .ليللا
 , ئهتنإ ." 74 ىلحلا دعاوق

 رك لل لفتت عاد اهنا وأرى ققلألا ازهر عيردعو اعدم هاك ان

 ممم ا

 )١( لمآلا لمأ ١:  116-774:مقرب 7 .

 خيشلا نع يلماعلا نوتاخ نب دّمحم نب دمحأ نب هللاةمعن خيشلا نع يوري (1)

 . «هنم» ىكركلا يلماعلا يلاعلادبع نب ىلع

 ا 6-5 :” يشرفتلل لاجرلا دقن ()



 ىدايارتسالا ميهاربإ نب ىلع نب دمحم ازريم
 ْ . لاجرلا يف نيفّنصملا ركذ ةدئاف يف هلاوحأ ضعب ئضم دق

 ًاقراع ةقث ًاعرو ًادباع ًاققدم ًاقّتحم ًاملاع ًالضاف ناك :هياتك يف خيشلا لاقو

 ىف فّنص ام .ريغصلاو طّسوتملاو ريبكلا لاجرلا باتك هل ,لاجرلاو ثيدحلاب

 30 ,نيرّخأتملا نم ركذي مل هنأ الإ .عمجأ الو هفينصت نم نسحأ لاجرلا

 خيشلا انخيش نع يورن ,ةديفم لئاسرو .بيذهتلا ةيشاحو .ماكحألا تايآ حرش
 نع انخيش نعو .هنع هيبأ نع يناثلا ديهشلا نبا نسحلا نب دّمحم نب نيدلا نيز

 قوتنا يدر هيلع نمار نتانت سيرتك ركذو مدضنلا ةقالو فنا هونكالو
 ,01051)1) ةنس ةّكمب

 ىعيجلا ىلماعلا ىوسوملا نسحلا يبا

 بحاص هيبأ ئلع أرق «نأشلا ميظع .ردقلا ليلج .ًارهام ًاهيقف ًالضاف ًاملاع ناك

 ناسارخ ىلإ رفاسو ,هب رصاعم نم امهريغو ,نيدلاءاهب خيشلا ىلعو ,كرادملا

 ىلع سّدقملا دهشملاب  ةاضقلا ىضقأ :ينعي  مالسإلا خيش ناكو ءاهب نكسو

 ,ةيقرشلا ةريبكلا ةّبقلا ىف ةفيرشلا ةرضحلا ىف ًاسّردم ناكو ,مالسلا هفّرشم

 ةفالس يف دوجوملاو )٠١7(. ةنس يفوت هيفو 410 :مقرب 781 :7 لمآلا لمأ )١(

 ئاوملا هرهص ةافو خيرات وه لمألا يف هركذ امو )0٠١78(. ةنس (غ١5 ص) رصعلا

 415١. ص رصعلا ةفالس باتك نم رهظي امك .ىدابارتسالا نيمأدّمحم



 ل ل 0

 دّمحم نب دّمحم ديسلا :مهنم ؛ةعامج هحدمو .هناكم يف سيردتلا ةيطعاو

 . هنع ّرحلا دّمحم خيشلا هّمع نع خيشلا يوري .يئانيعلا يلماعلا

 دّمحم نب نيسح نب ىلع نب دّمحم نب نيسح :اذكه هطخب هبسن تيأرو :لاق

 نب دمحأ نب هللادبع نب دّمحم نب نسحلايبأ نب دّمحم نب يلع نب نيسح نبا

 دّمحم نب هللادبع نب يلع نب دّمحم نب هللادبع نب دّمحم نب ةزمح نب دعس نب ةزمح

 . هيي مظاكلا ىسوم مامالا نب ميهاربإ نب نيسح نب رهاط نبا

 .ةنس نوعبسو عبس دحأو لك ديفملاو ةمآلعلا رمع :هتروص ام هطخب تيأرو

 نينامثو ىدحا ئضترملا ديسلا رمعو ؛ةنس نوعبسو سمخ ىسوطلا خيشلا رمعو

 00 نوعبرأو عبس يضرلا ديسلاو ؛ةنس

 ىلماعلا نيدلا نيز نب نسحلا نب دّمحم نب ىلع
 .بتك هل .ركذي نأ نم رهشأ قيقحتلاو رّحبتلاو ةقثلاو لضفلاو ملعلا يف هرمأ

 باتك هنم جرخ .ىفاكلا حرش وهو ,موصعملا مالك نم موظنملا ٌردلا باتك :اهنم

 جرخ .روثأملا ريغو روثأملا نم روتنملا ٌردلا باتكو ,دّلجم ملعلا باتكو .لقعلا

 اهاّمس ةيفوصلا ىلع ٌدرلا يف ةلاسرو .نادّلجم ةعمللا حرش ةيشاحو .نادّلجم هنم

 ,ءانغلا حيبي نم ئلع ّدرلا يف ةلاسرو ,ةقدانزلا ضارعأ نم ةقراملا ماهسلا

 بابشلا لئاوأ يف دلبلا نم جرخ .لئاسرلا نم كلذ ريغو .ةيندملا دئاوفلا يشاوحو
 . نآلا ىلإ ناهفصا نكسو

 هد هيخأو هيبأ ركذ دنع هنم يناثلا ءزجلا يف روثنملا ّردلا يف هلاوحأ ركذو

 نم هل قفّتا ام ركذو ءفلأو ةرشع عبرأ وأ تال ةننذل بدنا رك 3و ةيبأ دهنو

 ل ااا ت17 يع اسال

 )١( لمآلا لمأ ١:14- ١ :مقرب 7/.



 را قمالا

 ىناثلا ديهشلا نيدلا نيز نب نسحلا نب دمحم

 ادهم اهنتف ةةقن اعرو اهلاص الماك اهناح ( ركيتم اقتحم التفاف انلاع ناك

 ىلعو هيبأ ئلع أرق ءريرقتلا نسح .ردقلا ليلج ًائشنم ًارعاش ًأظفاح ًامّلكتم

 يلع نب دّمحم ازريم ئلعو ,يلماعلا يوسوملا نسحلا بأ نب يلع نب دّمحم ديسلا

 . هرصع ءاملع نم مهريغو .يدابارتسالا

 تادّلجم ثالث راصبتسالا حرشو ؛ماكحألا بيذهت حرش :اهنم ؛ةريثك بتك هل
 ملاعملا ةيشاحو .حلصلا باتك ئلإ ةعمللا حرش ئلع ةيشاحو .ةالصلاو ةراهطلا يف

 ةيرشع ينئإلا حرشو ,فلتخملا ةيشاحو .هيقفلا ةيشاحو .يفاكلا لوصأ ةيشاحو
 رظاونلا ةهزنو رطاوخلا ةضور باتكو ,لّوطملا ةيشاحو .كرادملا ةيشاحو .هببأل

 . يوارلا ةيكزت ىف ةلاسرو ,تادّلجم ثالث

 نيتلّوألا ادع اميف ةحتافلاو حيبستلل ةلاسرو ,ةالصلا يف ميلستلا ةلاسرو

 ئلع لمتشم باتكو ؛ثيداحأو لئاسم ئلع لمتشم باتكو ,حيبستلا حيجرتو
 ,هرعش ناويدو .دّمحم ازريمل لاجرلا باتك ةيشاحو .ىّتش بتك نم اهعمج لئاسم

 . نسح رعش هلو ,كلذ ريغو ءرقفلاو ئنغلا ةرظانم يف رهدلا ةفحت اهاّمس ةلاسرو

 لاخ نعو ءّرحلا ىلع نب دّمحم نب ىلع خيشلا يّمع نع يورأ :# خيشلا لاق

 .هنع مهريغو نيدلا نيز خيشلا هدلو نعو .يلماعلا دومحم نب يلع خيشلا يدلاو

 . ئهتنا

 ًاملاع ناك :لاقف .يناثلا ءزجلا يف روثنملا ٌردلا باتك يف ىلع خيشلا هركذ دقو

 )١( لمآلا لمأ 759-:1١-  1١:مقرب ١39 .



 دياوفلا هناك يا ناو دوم تا 7 ل ا ا 3

 ,اهلهأو ايندلا نم في ًايضر ًادهاز ًايقت ادباع ًايكز ًارهاط ًالداع ًاعرو الماك ًالضاف

 دصقب ةطونم هلاوقأ تناك «قيقدتلاو ركفلاو ءاكذلاو ظفحلا ديج .تاهبشلا بنتجيو

 لاطأو .ةدافتسالاو ةدافالاو سيردتلاو ةدابعلاو فينصتلا يف هرمع فرص ةبرقلا

 نم كلذ ريغو .ةّكم ئلإو ءالبرك ئلإ هلاقتناو .مهبلع أرق نم ركذو ءهحدم يف

 ديسلا ةيئرم يف ةديصق هنم .هرعش نم ةلمجو ةقباسلا هتافلؤم ركذ دقو ,هلاوحأ
 . ئهتتإ ."' !هحدم يف ةديصقو .يلماعلا نسحلا يبأ نب دّمحم

 نسحلايبأ نب ىلع نب دّمحم نب نيسح ديسلا طخب تدجوو :خيشلا لاق

 يلماعلا نيدلا نيز نب نسحلا نب دّمحم خيشلا يلاخ نبا يفوت :هتروص ام يلماعلا

 . "" !ةفشملا ةّكم يف ةرجهلا نم نيثالث ةئس ةدعقلايذ رشاع يف
 ينادمهلا ىثراحلا دمحم نب دمصلادبع نب نيسحلا

 20200 ىعيجلا ىلماعلا
 ًائشنم ًابيدأ ًاعماج ًارحبتم ًاقّقدم ًاقّحم ًارهام ًاملاع ناك ,يئاهبلا انخيش دلاو

 . يناثلا ديهشلا انخيش ةذمالت ءالضف نم .ةقث ةقث .ًارعاش

 ساوسولا لهأ ئلع درلا يف ةلاسرو ائيدح نيعبرألا باتك :اهنم ,بتك هل

 .هرفس ىف هل قفثا امو هتلحر ةلاسرو .داشرالا ةيشاحو :ينيسحلا دقعلا اهاّمس

 يف بلح ءالضف ضعب عم ةفيطل ةرظانم هيف ةيفلألا ةلاسرلا حرشو ءهرعش ناويدو

 )901١(. ةئس ةمامالا

 ىلع اهيف ٌدر ,ناسارخو مجعلا قارع ةلبق يف ناميإلا لهأ ةفحت اهاّمس ةلاسرو

 )١( لمآلا لمأ ١58:1-  150:مقرب 1807,

 .؟؟7 509 :؟ روثنملا َردلا (1)



 نيب يدجلا اولعجي نأ مهرمأ ثيح .يكركلا يلماعلا يلاعلادبع نب ىلع خيشلا

 اذكو ةّكم لوط ئلع ديزي دالبلا كلت لوط ّنأ عم ,ةريثك بيراحم رّيغو نيفتك
 ردقب دهشملاك اهضعب يفف ًاريثك برغملا ىلإ بونجلا نع مهفارحنا مزليف ءاهضرع
 ةلاسر هلو .لقأ اهضعبو ,رثكأ اهضعب يىفو ؛:ةجرد قييراو انوع ةفاسملا فصن

 .رخا

 لقتنا مث ءاهب مالسإلا خيش ناكو .ةّدم ةارهلاب ماقأو ,ناسارخ ئلإ رفاس ناكو

 . ةنس (11) هرمع ناكو (484) ةنس تام اهبو :نيرحبلا ىلإ

 .ًاغيلب ٌءانث هيلع ئنثأ دق ةلّصفم ةّماع ةزاجإ ىناثلا ديهشلا هزاجأ دقو

 هولا نيس خيا لحي وتلا سب ةينلا ةشيتتاخب ار دقو ليلفلا عيشلا لاق

 تيأرو ءيسوطلا خيشلا طخب يتلا ةخسنلاب يناثلا ديهشلا دنع اهلباق ىتلا ىهو
 .يناشلا ديهشلا بتك نيب ًاضيأ يسوطلا خيشلا طخب يتلا ةخسنلا 20

 . ئهتنإ .' 'اهب لباق هّنأب نيسح خيشلا طخ اهيلعو

 نيدلا نيز نب نسحلا ني دمحم نب ىلع نب نيدلا نيز
 يلماعلا يناثلا ديهشلا

 ,اهب هدلاو نكس امل ناهفصا يف دلو ؛ليلجلا خيشلل رصاعم ,حلاص ملاع لضاف
03 : 5 
 0 ضو هدلا وةك اقر

 . 1 :مقرب الا ١: لمآلا لمأ(١)

 .417 :مقرب 98:١ لمآلا لمأ (1)



 دقارفلا تئارق اي ا نيت ا ا ا

 نيدلا نيز نب نسحلا نب دّمحم نب نيدلا نيز خيشلا
 يعبجلا يلماعلا يناثلا ديهشلا

 ًاقّمحم ًارحبتم ًالماك ًالضاف ًاملاع ناك .دحوألا انخيش :هركذ دنع خيشلا لاق

 تايلقعلا نم مولعلا نونفل اعماج .اظفاح ًارعاش ًاعرو ًادباع ًاحلاص ,ةقث ةقث .ًاققدم

 لجألا خيشلا ىلعو .هيبأ ئلع أرق ؛هنامز ىف هل ريظن ال ,ردقلا ليلج .تايلقنلاو

 ءاملع نم ةعامجو ,يدابارتسالا د انالوم ئلعو ,يلماعلا نيدلاءاهب

 ئربكلا ةجيدخ دنع نفدو ءاهب يفوتو ,ةّدم ةكمب رواج ,مجعلاو برعلا

 هل ناكو ءاهريغو هقفلاو ثيدحلاو ىضايرلاو ةيبرعلا بتك نم ةلمج هيلع تأرق
 ًاباتك فآؤي ملو هّطخب هتيأر ريغص رعش ناويدو .ةريثك ىشاوحو دئاوفو ؛قئار رعش

 .فيلأتلا نورّخأتملا رثكأ دق :لوقي ناكو :ةرهشلا فوخلو .هطايتحا ةّدشل ًانّودم

 ةعامج لتق ئلإ كلذ ئّدأ دقو ءمهنعو اّنع هللا ىفع ةريثك تاطقس مهتافلؤم يفو
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 ةرثك يف ةمالعلا نمو ,لّوالا ديهشلا نمو يناثلا ديهشلا هدج نم بّجعتي ناكو

 نيلوصألاو ثيدحلاو هقفلا يف مهبتك عّبتت رثكو ,ةّماعلا ءاملع ئلع مهت ارق

 ىفع ءبترت ام كلذ ئلع بترت دقو :لوقيو :مهيلع ركني ناكو .مهدنع اهت ءارقو
 . مهنع هللا

 دعب لاق ّمث .روثنملا ٌردلا باتك يف ىلماعلا دّمحم نب ىلع خيشلا هوخَأ هركذو

 ىلإ رفاس مث ؛هّدجو هيبأ ةذمالت ئلع اندالب يف هرمأ لّوُأ يف لغتشا :هيلع ءانثلا

 روربملا موحرملا هلزنأف مجعلا دالب ئلإ رفاس مث ءاهب هدلاو ةماقإ تاقوأ ىف قارعلا

 ًالغتشم ةليوط ةّدم هدنع ىقبو مات ًاماركإ همركأو .هلزنم يف نيدلاءاهب خيشلا

 خيشلا اهيف لقتنا يتلا ةئسلا يف ةكم ىلإ رفاس مث :ةتافتضمل اعامتتو ةءارق هدنع



 ةنس يقوتو )٠٠١4( ةنس هدلوم ناك ءاندالب ئلإ عجر مث ءاهب ماقأف نيدلاءاهب

 .ًاصخلم ةرهننإ "831

 نيدلاءاهيب رهتشملا دمصلادبع نب نيسحلا نب دمحم

 ىعبجلا ىثراحلا ىلماعلا

 زل نينمؤنلا مآ كاحيسأ نم ناك يذلا 'ىئادمهلا تزاخلا نإ ةبسن ىتزاخلا

 ,ردقلا ليلج ,نميلا نم ةليبق ةلمهملا لادلاو ميملا نوكسب ينادمهلاو .هّصاوخ نمو
 ٌولعو .هلضف روفوو ,همولع ةرثكب تيأر ام ؛ظفحلا ريثك ,نأشلا عيفر .ةلزنملا ميظع

 :اهنم ,ةدّيج ةسيفن بتك هل .دحاو ّنف هل نمك مالسالا نونف ّلك يف ًادحأ ,هتبترم
 هءاهب هللا داز ءامهريغو ءنيسمشلا قرشم باتكو «نيتملا لبحب موسوملا باتكلا

 . ")ةأعنلا كلت يف

 ,باسحلا رحبو ءوحنلا يف بيذهتلاو :ةفيطل وحنلا يف ةيدمصلا :هبتك نمو

 هيقفلا ةيشاحو ,ةنسلا ماّيَأ يف قنا اميف ةينسلا دصاقملا حيضوتو ءلاقملا حيضوتو
 باوجو ,ةلأسم نورشعو ناتنثا يرئازجلا ملاص خيشلا لئاسم باوجو .ّتي مل

 ::تانتدملا لئاشلا تاوحو:ةبيعغ اناني ثالث

 رطق ئلإ لابجلا مظعأ ةبسن يف ةلاسرو متي مل ةيريصنلا ضئارفلا حرشو
 ةلاسرو ,ّدكلا ةلاسرو .كالفألا حيرشتو .ةايحلا نيعب موسوملا هريسفتو ءضرألا

 موسوملا ةفيحصلا حرشو «ةيمتاحلا ةفحتلا اهاّمس ةيسراف ئرخأو .ةفيحصلا اهاّمس

 . متت مل لّوطملا ةيشاحو متت مل يواضيبلا ةيشاحو .نيحلاصلا قئادحب

 )١( لمآلا لمأ ١:  45-517:؟ روثنملا ٌردلا 4 :مقري 758-115 .

 ) )1:مقرب 187 :5 ىشرفتلل لاجرلا دقن 5115 .
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 هرعش نم زاجحلا حناوس باتكو ,ةلبقلا يف ةلاسرو ًاثيدح نيعبرألا حرشو

 .لاجرلا يف ةصالخلا ةيشاحو ,فاّشكلا يشاوحو .حالفلا حاتفمو .هداشنإو

 رصقلا ةلاسرو .ةيديهشلا دعاوقلا ةيشاحو ,نسح خيشلل ةيرشع ينثالا ةيمئاحو
 . رفسلا ىف رييختلاو

 لح يف ةلاسرو ,سمشلا نم ةدافتسم بكاوكلا رئاس راونأ ّنأ يف ةلاسر 5

 بابحتسا يف ةلاسرو .ةوالتلا دوجس ماكحأ ىف ةلاسرو .رمقلاو دراطع يلاكشأ

 ,ةيلالهلا ةقيدحلا يف هركذ ءصخلملا ىلع يمورلا حرش حرشو .اهبوجوو ةروسلا
 كلذ ريبغو .ةركذتلا حرش ىشاوحو ,كالفألا حيرشت ىشاوحو .ةدبزلا ىشاوحو

 . لئاسملا باوجو .لئاسرلا نم

 ليلجلا خيشلا يدلو هعمج دقو :قّرفتم ةيسرافلاو ةيبرعلاب نسح ريثك رعش هلو

 . يطل انازيكو انس قنا اقر تس

 ءاملع ديسو .مالعألا ةّمئألا ملع :هيف لاقف :ةقالسلا بحاص هركذ دقو

 هيدل ةجتانلا لئاضفلا لحفو .هجاومأ لئاضفلاب ةمطالتملا ملعلا رحبو .مالسالا

 «خسسأر سف هل دحت هي يذلا اهؤاضفو ,خسارلا فراعملا دوطو هحاورأو هدارفأ

 هيام ينو املا نيد ددجم دوو

 عمج .ةلدألاو نيهاربلا عيطاوق تماق هبو .ةّلملاو بهذملا ةسائر تهتنا هيلإ

 )١( لمآلا لمأ ١:  1617/1686:مقرب 108.

 ةّمألا :ةفالسلا ىف (1)



 .عامسألاو رظاونلا رهبف لضفلا فونصل دّرفتو ؛عامجالا هيلع دقعناو ملعلا نونف
 ًالوق عدي مل لاق نإ ءئّلحملا بذعلا دروملاو .ئّلعملا حدقلا هيف هلو الإ ّنف نم امف

 الإ نايعألاو لضافألا نم همّدقت نمو هلثم امو ؛لئاطب هريغ تأي مل لاط وأ ,لئاقل

 كو ا رخاتن تماقف ءازرخا تءاحنو انذالاو للملا قع ةرخاشتلا ةيدقتملا هلملاك

 . رطاخلا ةبرجت هّنِإف ؛هريغ يف تلق فصو

 ىف أشنف ,ةيمجعلا رايدلا ىلإ ريغص وهو هدلاو لقتناو (1017) ةئس كبلعب هدلوم

 كابل نعناع وكلا نقدرولاو هدلاو نع ذخأو ,ةيمحملا رايدلا كلتب هرجح

 :ةباهو: لعاتم

 تضّوفو مالسالا خيش اهب راص .هلهانم ملعلا نم هل تفصوو .هلهاك ٌدتشا اًملف

 .ةحايسلاو رقفلا ىف بغر مث ؛مالسلاو ةالصلا اهبحاص ئلع ةعيرشلا رومأ هيلإ
 :لانعلا تم ال ل اسؤ يينضاانجلا ذاع كل رتل مهنا قيقولا ناوي قح ةديقتاو
 من ,ؤلكين ماركلا هتيب لهأو هيَ ىبنلا ةرايزو مارحلا هللا تيب ةرايز دصقف .بسانم
 كسب رخل فاو فسكت ندا لك يترأور هني ودالا حاف ةيبابعلا اقع

 ام مهتحص ضيف نم لانو .لاحلاو لضفلا بابرا نم ريثكب كلذ ءانثا يف عمتجاو

 هلضف ثيغ يمه كانهو ,مجعلا ضرأ نطقو داع ّمث ءلاحتساو هريغ ئلع رّذعت

 يفر عاتسلا زو فتعو'كلاذ :يقنتلاو

 نم انعمس دقو )1٠١71( ةنس يفوت هْنَأ ركذو «ةريثك تارقفب هفصو ىف لاطأ مث

 , 5001.8: ةنس تام هنأ خياشملا

 )١( صرصعلا ةفالس 7884 59١.

 )1( لمآلا لمأ ١:  161/1١60ةنس :لمألا نم عوبطملا يف .108 :مقرب )0٠١170 .



 لاّوش ١7 يفوت هنأ :يلماعلا نسحلا يبأ نب دّمحم نب نيسح ديسلا طخب تيأرو

 :هلوقافطقلا قي لاخ نهرو هرعت نمو ماس بلا هنانكمم شعر كذو 4910ه
 هةللغ مكد ضو مكدعو ءهللع مكلاصو دصا ًاهاو

 يو انو كاع مح ولكل ايو كك دع لام رك

 ىعيجلا ىلماعلا دمحم نب دمصلاديع

 ةعيدم ىف اهيلأ روكذنلا للعلا خيم و مضل دبع نب ىدعب عضل اولا
 . 17 ىئاعلا ديهشلا

 ىلماعلا دمصلادبع نب نيسحلا نب دقيقا ع

 ارنا نيو ةلبكل وح كس: دقو تااف ناك .يئاهبلا انخيش وخأ

 دامادلا يدابارتسالا ىنيسحلا دمحم نب رقابدٌمحم

 ميكح .ردقلا ليلج ءلضاف ملاع هحور أ وف يلماعلا ليلجلا خيشلا لاق

 ةيبرسعلاو ةيسرافلاب ًارعاش ناكو .يئاهبلا انخيشل رصاعم تايلقعلا يف مّلكتم
 يلماعلا يلاملادبع نب يلع خييشلا نب يلاعلادبع خيشلا هلاخ نع 0 اديك

 تيأر دقو .ةزاجإ يلماعلا دمصلادبع نب نيسح خيشلا نع ًاضيأ ئورو .ةزاجإ
 . يكركلا يلماعلا يلاعلادبع نب يلع خيشلا تنب نبا وهو :نيتزاجإالا

 هيلا وأ اهيمطب لاقل رضا فالس نق دفع | اورتس نب نط ليتل ارك دقو

 ,نيتملا لبحلاو ميقتسملا طارصلاو .تاسبقلا :ةمكحلا 9 هتافّنصم نم :ًاغيلب ءانث

 )١( لمآلا لمأ ١:  109-1880:مقرب 164.

 ) )1لمآلا لمأ ١:٠١4 :مقرب 94.

 )"( لمآلا لمأ ١:٠١9 :مقرب 917.



 ,ةلماكلا ةفيحصلاو هيقفلاو يفاكلا ىلع شاوح هلو ,ةاجنلا عراش :هقفلا يفو

 زها "11و ةنح قوت ,كلذ ريغو ,يدهملا ةيمست نع يهنلا يف ةلاسرو

 باتك .ءايضلا ساربن باتك متي مل لئاسملا نويع باتك :ًاضيأ هتافلؤم نمو
 حشاورلا باتك .نيبملا قفألا باتك ,ناميإلا ميوقت باتك ,توكلملا ةسلخ

 تاضاميإلا باتك .عاضرلا طباوض باتك .دادشلا عبسلا باتك ,ةيوامسلا

 بتكلا نم كلذ ريغو ,تاوذجلا باتك ,راصبتسالا حرش باتك .تاقيرشتلاو

 . ؟؟راعشألاو ,لئاسملا تاياوجو ؛لئاسرلاو

 يراستوخلا دمحم نيدلا لامج نب نيسحلا
 ,ةقث ةقث قّقدم قّقحم ملكتم ميكح ملاع لضاف :#يلماعلا ٌرحلا خيشلا لاق

 ّيتي مل سوردلا حرش :اهنم ,تافلؤم هل ,رصعلا ديرف .ءاملعلا ةمألع .ردقلا ليلج

 .كلذ ريغو .ةفيحصلا ةمجرتو .نارقلا ةمجرتو .ةمكحلاو مالكلا ىف بتك ةّدعو

 فال ىف محلا ارم ور ىلع ديلا رك قورة اخلا هتعر يورت» ةرررض اننا قف
 . ' !ًغيلب هيلع ئنثأو .رصعلا نايعأ نساحم يف رصعلا

 ىنيسحلا ناطلس ةفدلخب روهشملا نيسحلا 1

 :اهنم 5 .ءاملعلا ردص .ردقلا ليلج «نأشلا ميظع ,قّقدم قّقحم ملاع

 نم «ةريثك شاوحو ,ئَّثَش لئاسرو «ملاعملا ةيشاحو ,ةعمللا حرش ةيشاح

 )١( ص رصعلا ةفالس 487-1586.

 :1؟ لمآلا لمأ١159 (1) :مقرب 714/,

 )*( لمآلا لمأ 7:٠١١ ص رصعلا ةفالس 571 :مقرب 455 .



0 011: 226 

 . )0033[١7! ةئس يّقوت ,هحور هللا سّدق ىلماعلا ّرحلا انخيشل ني رصاعملا

 ىنيوزقلا يزاغلا نب ليلخلا
 قّقحم .ملكتسم ميكح .ةمآلع ملاع لضاف :لمآلا لمأ يف ليلجلا خيشلا لاق

 حرش :اهنم ,تافلؤم هل ,رصاعم رهام ,لئاضفلل عماج ,ةقث ةقث ,ثّدحم هيقف ,ققدم

 ةفاشو ةيمعلا ةلاسرؤ ول وصألا يف ةّدعلا حرشو ,يبرع حرشو .يسراف يفاكلا

 زومرو .وحنلا يف لمجملاو .ةيّمقلا ةلاسرلاو ,ةيفجنلا ةلاسرلاو ,نايبلا عمجم

 ىلوألا ةّجحلا ىف ةّكمب هتيأر ,كلذ ريغو ,ةضورلاو يفاكلا يف ةعقاولا ريسافتلا

 قو[ 411 هن نك رت ةنابللا سس ةنلاج؛ كراع الوفعم اهب ارراعم ناك
 . ""!ةقباسلا تافلؤملا ضعب ركذو ءاغيلب ءانث هيلع ئنئأو ,ةفالسلا بحاص هركذ

 ىفجنلا حيرط نب دمحأ نب ىلع نب دمحم نب نيدلارخف
 ,نيرحبلا عمجم :اهنم .بتك هل ,ردقلا ليلج ,رعاش هيقف دباع عرو دهاز لضاف

 ,لئاسرو رعش هلو ,بطخلاو ةرايزلا يف بختنملاو .هقفلا يف ةيرخفلاو ؛لتقملاو

 . ""!يلماعلا خيشلل نيرصاعملا نم وهو
 يراوزيسلا مساق هاش نب نمؤمدمحم

 ءاضيأ خيشلل رصاعم ,دباع ثّدحم هيقف مّلكتم قّقحم ملاع لضاف ,دهشم نكس
 .؟؟)قلذ ريغو :ةعمللا رش يشاوخو :نآرقلا ريسفت هل

 - همم مومو جا

 )١( لمآلا لمأ 5: 5١:مقرب 119.

 . 5955 ص رصعلا ةفالس ,714 :مقرب 177:7 لمآلا لمأ (1)

 .144 :مقرب 514-5١6 :؟ لمآلا لمأ (*)

 .497 :مقرب 796:5 لمآلا لمأ ()



 ىسلجملا ىقتدّمحم

 :اهنم .بتك هل ًاهيقف ًامّلكتم ةقث امام اريح عب يطاق ناك

 00 رصاعم ناكو .كلذ ريغو .عاضرلا يف ةلاسرو .يبرع رخآو

 . ١ )8 ىلماعلاّبحلا
 يسلجملا يقتدمحم انالوم نب رقابدّمحم

 ةماّهف ةمآلع ,قّقدم قّمحم رهام لضاف ملاع انالوم :لمآلا لمأ يف خيشلا لاق

 ,نأشلا ميظع .ردقلا ليلج ٠ .لئاضتلاو نساعملل عماج م2: ةقئ :اكلغم ملكت يقف

 ةئيئألا ذاخأ يف ةراونألا راحب 5 اد 5 ديفم ةريثك تافلؤؤم هل هل :هءاقب لأ لاطأ

 ةسمخ وهو .تالكشملا حرشو وا

 ةاكشم باتكو .بولقلا ةايح باتكو .نويعلا ءالج باتكو ءًادّلجم نورشعو

 ذالم باتكو ,رئازلا ةفحت باتكو ,نيقّملا ةيلح باتكو ,')ةايحلا نيع باتكو

 رايتخا يف ةلاسر ,ةعجرلا يف ةلاسر .)ةفيحصلا حرش يف ةفيرطلا دئارفلا

 747 0 م



 كناوقلا هنا 9١

 ,ريداقملا ةلاسرو ؛ىفاكلا ةضور حرشو ,ةيسوطلا لئاسملا تاباوج .تاعاسلا

 ىف ةلاسر ؛ٌجحلا كسانم ىف ةلاسرو .تاداقتعالا ىف ةلاسرو .لاجرلا ىف ةلاسرو

 هناا رم مح عض يوزن يرض ادبلا نم: وهز: كللذ نيشو '"!رهنسلاو كافل
 : ١

 ١ 25 أهريغو

 ىئاردنزاملا دمحأ نب حلاصدّمحم ريبكلا ريمألا

 قلو ريغ ةلفلا عرش ةيعاحسو هلاعتلا وتكو 3 06 8

 كلامملا ءىشنم ىنيسحلا اضردّمحم ديسلا ريبكلا ريمألا
 تايآلا فشك باتك هل ,ردقلا ليلج ثّدحم ,ٌدحلا خيشلل رصاعم ,لضاف ملاع

 هيسف عمج ؛يسرافو ىبرع أدّلجم نيثالث نم رثكأ ريبك نآرقلا ريسفتو ,بيجع

 197 نع نع اني كنا حلا

 ىراوزيسلا يناسارخلا نمؤمدمحم ند رقايدّمحم

 نم .ردقلا ليلج ,ثّدحم هيقف مّلكتم ميكح قّمحم لضاف ملاع :خيشلا لاق

 ,.ةيافك هام هقفلا ىف باتكو متي مل داشرإلا حرش :أهنم :ستك هل :نيرصاعملا

 ,لسغلا يف ةلاسرو ,ةيسراف موصلاو ةالصلا يف ةلاسرو .ءانغلا ميرحت يف ةلاسرو

 ىف ةلاسرو ,ةروثأملا ةيعدألا ىف ريبك باتكو ؛ًاعرش راهنلا ديدحت ىف ةلاسرو

 )١( نيملاعلا ٌبر هلل دمحلاو ,يقيقحتب ةفيرشلا هراثآ رثكأ عبط دق .

 )( :هقرب 718:7 لمآلا لمأ "771.

 :مقرب 7737 :7 لمآلا لمأ (؟) 415.

 لمآلا لمأ (؛) 5: "1١:مقرب 746.



 0 د هللا سدق تام .كلذ ريغو ,ةيسراف ئرخأو ةيبرع ةعمجلا ةالص

 ًانكسم ىنيوزقلا ًالصأ ىناقلاطلا مظاكدّمحم
 ةسردم يف هنامز نا ناك حلا يلماعلا خيشلل نيرصاعملا لضافألا نم

 . '1010514) ةنس مّرحملا يف تام نيوزقب باّونلا

 يورشبلا ىنوتلا دّمحم نب دمحأ

 هللا سّدق يلماعلا ّرحلا انخيشل نيرصاعملا نم ,عرو دباع دهاز ملاع لضاف

 ميرحت ىف ةلاسرو .ةعمللا حرش ةيشاح :اهنم ءبتك هل ,سوطب رواجملا هحور

 ."7كلذ ريغو ,ةيفوصلا ىلع ّدرلا يف ةلاسرو .ءانغلا

 ىورشبلا ىنوثلا دمحم نب هتلادبع
 يلا صافم دناع ديفار ملادع ديف هات لضاف ملاع ,ةهعنلا كان

 يف ةلاسرو ءلوصألا يف ةلاسرو هقفلا يف داشرإلا حرش باتك هل .روكذملا

 151 كرز غو ةسعلا
 ٍ ينيو رقلا دمحم نيدلا يضر

 هل ,ملكتملا ليلجلا خيشلا :خيشلل اضيأ رصاعم .رهام قدم قّقحم ملاع لضاف

 ةلاسرو ءركشو ريش ةلاسرو «ةلبقلا ةلاسرو .فيطل صاوخلا ناسل :اهنم ,بتك

 .نآلخلا ةيدهو ناوخإلا ةفايضو .نيوزق ءاملع خيراتو .دّجهتلا ةلاسرو ,ريداقملا

 .ه )0-٠١4( ةنس ىّقوتو ,//77 :مقرب 710٠١ :؟ لمآلا لمأ )١(

 .88/ :مقرب 356 :؟ لمآلا لمأ (؟)

 .08 :مقرب 77:2 لمآلا لمأ (؟)

 .4ا/ا/ :مقرب ١7 :؟ لمآلا لمأ (4)



 ةناوتلا هلاك ديكس حل ا مم ل 1

 ريغو ؛:ةصوصنملا ريغلا لئاسملا باتكو :زوروتلا ةلاسرو .راصبألا لحك باتكو
 00ه

 ينيئانلا دمحم نيدلا عيفر ئلوملا

 ,يفاكلا حرش :اهنم .بتك هل .رهام مّلكتم ميكح .نأشلا ميظع ؛ليلج لضاف

 يسلجملا رقابدمحم انالوم نع يورن ءنيرصاعملا نم وهو :ةئرحلا خيشلا لاق
 د 1

 ينوتلا ينيسحلا ربكأ دّمحم ريمألا نب ىسوم كريم بقلملا ديسلا

 يف ةلاسر هل .رصاعم ليلج سّردم هيقف مّلكتم لضاف ملاع .دهشملا نكاس
 ةريثك شاوحو ءيسراف ةلودلا نكر عم هيوباب نبال سلجم حرشو ,ةيسراف ةاكزلا
 . 7 لمآلا لمأ يف خيشلا هلاق .كلذ ريغو ,ةقّرفتم

 ينيرحبلا مثيم نب ىلع نب مثيم نيدلا لامك خيشلا

 ريبك ةغالبلا جهن حرش :اهنم ,بتك هل ءارهام املكتم ,نيققدملا ءاملعلا نم ناك

 .مالكلا ىف ةلاسرو ,ةمامإلا يف ةلاسرو ءةملك ةئاملا حرشو ءريغصو طشسوتمو

 سوواط نب دمحأ نب ميركلادبع ديسلا هنع يوري .كلذ ريغو .ملعلا يف ةلاسرو
 (8غ) ٠

 : هريخو

 ستد-س-لالا وة الشلل مات ب به مسششسي*٠تصلا

 )١( :؟ لمآلا لمأ  31١:مقرب 31/.

 لمآلا لمأ (؟) ٠١4:7 :مقرب 975.

 )*( :مقرب 310/5 لمآلا لمأ 7١11.

 ) )4:مقرب الا”7 :1 لمآلا لمأ 7١77.



 يّمقلا يفجنلا يزاريشلا نيسحدّمحم نب رهاطدّمحم
 ,ةقث 507 ل ملاع ,يلماعلا ّرحلا خيشلل نيرصاعملا ءالضف نايعأ نم

 بيذهت حرش :اهنم ,بتك هل .نأشلا ميظع .ردقلا ليلج ,ثّدحم مّلكتم هيقف
 لئاضف ىف نيعبرألا باتك ,نيفلاخملا هبش ٌّدر ىف نيفراعلا ةمكح باتك ؛ثيدحلا

 ىف ةينيدلا دئاوفلا ةلاسر ,ةعمجلا ةلاسر أ ادي رهاطلا علا ةفافاو نيشمتملا ريا

 بتكلا نم كلذ ريغو ,مالسالا ةّجح باتك ,ةيفوصلاو ءامكحلا ىلع ٌدرلا

 . ئهتنإ '' )هنع اهيورن :4# خيشلا لاق ؛لئاسرلاو

 | يشاكلا نسحمب َوعدملا ىضترم نبدّمحم
 اميكح رهام املاع ًالضاف ناك :لمآلا لمأ باتك يف ىلماعلا ٌبحلا خيشلا لاق

 اين: بنتك ذل ني رضاعملا نم نييضتلا "د4 ابدأ ارعاش ًاهيقف اندم ملكتي

 ًاليم هيف نأ الإ نسح ةلكشملا اهثيداحأ عرش عم ةعبرألا بتكلأ عمج يفاولا باتك
 ةقيرط يف ةاجنلا ةنيفس باتكو .هبتك نم ةلمج اذكو ,ةيفوصلا ةقيرط ضعب ئلإ

 قح باتسكو «نيقيلا نيع باتكو ,طشوتمو ريغصو ريبك ةثالث ريسافتو :لمعلا

 ةمجرتو ,ةعمجلا ةلاسرو ,ةليصألا لوصألا باتكو .نيقيلا ملع باتكو نيقيلا

 حيتافمو .ديلقتلا يفن يف ةلاسرو .هقفتلا يف ةلاسرو .ةفيرطلا تاملكلاو .ةالصلا

 هيلع ئنثأو ةفالسلا بحاص هركذ دقو .*أكلذ ريغو .ةاجنلا جاهنمو .) عئارشلا

 0 0ريت6510101 0 ا كك“

 )١( ريبك دحاو دّلجم يف يقيقحتب باتكلا اذه حبط .
 :مقرب ؟171/9-0/8/ :؟ لمآلا لمأ (؟) 415.

 . نسح :لمألا يف (؟)

 . تادّلجم ثالث يف يقيقحتب باتكلا اذه عبط (4)

20-7 



 00 ا ا ا ا ل

 . 1غ ان

 نسحلاوبأ ينيوزقلا متاحيبأ نب متاح لهسيبأ نب يلع
 ديحوتلا باتك ؛اهنم ءابتك فّنصو رثكأف عمس .ءافعضلا نع يوري ,هسفن ىف ةقث

 .ةالصلا باتك ءتقولا باتك .ةلبقلا باتك ,ناذألا باتك ,ءوضولا باتك .ةفرعملاو

 ,رونلا حيياصم باتك ,ضئارفلا باتك ؛جحلا باتك ,ةليلو موي باتك ,وهسلا باتك

 يف ةوفصلا باتك .للعلا باتك ,لدعلا نيزاوم باتك .حاضيإالاو نايبلا باتك
 ىلع ٌدرلا باتك .ةفرعملا باتك ,ءايبنألا تافص باتك .48:نينمؤملاريمأ ءامسأ

 وبأ انربخأ ,مايصلا باتك ,نيدلا دودح باتك ,عدبلا لهأ ئلع ّدرلا باتك ةطمارقلا

 ةمم- لل شي ل مسل لهي

 لاوقألا عمجي ةعيرشلا ماكحأ ىف ةعيشلا مصتعم باتك :هبتسك ىقابو (0)

 يف ةّجحلاب ليبسلا ليهست باتكو ,ةرخآلا ةأرم باتكو ,ةمايقلا نازيم باتكو

 ةصالخو .ةيهقفلا لوصألا دقن باتكو .سوواط نبال ةّجحملا فشك باختنا

 .تاومألا زاهج باتكو .ىرغصلا ةبخنلاو .بولقلا او ,دئاقعلا ةمدجرت و ,راكذألا

 . ماكحألا يف سمخلا طباوضلا باتكو

 رسك ىف دادحلا فويسلاو دادشلا راجحألا باتكو .ركبلا دقع ةيالو ةلاسرو

 لاطيإ يق ًاليلد نيرشع ئلع لمتشي دارفألاو رهاوجلا .نايسنلاو وهسلاو ٌكشلا

 ةفرعم ىف مانألا ةينغ .ءاملعلا تافّئصمل تاباختنالا باتك .ئّرجتي ال يذلا ءزجلا

 اهيف ركذ هتافلؤم تسرهف ىف ةلاسرو .تاعاسلا كرادم باتكو .ماّيألاو تاعاسلا

 .: «هنم» ًاباتك ني رشعو ًاعبرأ

 .1945 ص رصعلا ةفالس ,470 :مقرب 1700-١7 :7 لمآلا لمأ (9)



 . ١ ىشاجنلا هلاق .هبتكب متاح نب يلع نسحلاوبأ انثّدح :لاق ,ناذاش نب هللادبع

 نم وحن ةدمتعم ةديج ةريثك بتك هل ,ينيوزقلا متاح نب يلع :خيشلا لاقو

 ريغو حلا باتك ,موصلا باتك ,ةالصلا باتك .ءوضولا باتك :اهنم ًاباتك نيثالث
 دمحأ هتاياورو هبتكب انربخأ ,ديحوتلا باتك هلو ,ناضمر رهش لمع باتكو ؛كلذ
 . "؟!(80) ةنس هنم ًاعامس يني وزقلا نابيسش نب نيسحلا نع ,نودبع نبا

 . "7 ليصفتلاب بتكلا ركذي ملو خيشلاو يشاجنلا لوق ةمآلعلا لقنو
 ىلذهلا نسحلاوبأ يدوعسملا ىلع نب نيسحلا نب ىلع

 ,ةك بلاط ىبأ نب ىلعل ةيصولا تابثإ باتك :اهنم ءاهريغو ةمامإلا يف بتك هل

 0 . (؟)ةمالعلا هلاق ,بهذلا جورم بحاص وهو

 .فلزلا باتك ,تانايدلا لوصأ ىف تالاقملا باتك هل :لاقو .ىشاجنلا هركذو

 .ةمامإلا ىف ةوفصلا باتك ,رارسألا رشن بأتك ,ةايحلا رس داك انفال باتك

 ليف ىف ةنابالاو ,'07تاجردلاو ىلاعملا باتك ,ةيالولا قيقحت ىلإ ةيادهلا باتك

 هي ىلإ ةلاسرو .ة48 بلاط يبأ نب ىلعل ةمامالا تابثإ ىف ةلاسرو .تانايدلا

 بهذلا جورم باتك .ةيلاخلا رابخألاو ةيضاملا يمال نم نامزلا رابخأ ,يصيصملا

 )١( :مقرب 517 ص ىشاجنلا لاجر /18.

 . 177 :مقرب 0 نم نيسرطلا عيشلا تنزيه(

 .010 :مقرب 177 :7 لمآلا لمأ .4174 :مقرب 184 ص لاوقألا ةصالخ ()

 680١. :مقرب 187 ص لاوقألا ةصالخ (غ)

 . تاجردلا يف يلاعملا :لاجرلا يف (0)



 0 0 ا ف

 . ئهتنإ ' )(77) ةنس ئلإ لجرلا اذه يقبو ,تسرهفلا باتك .رهوجلا نداعمو
 نأ بهذلا جورم يف يدوعسملا ركذ :ةصالخلا يشاوح ىف يناثلا ديهشلا لاقو

 بهذلا جورم نم ربكأ رخآ ًاباتكو ,راصبتسالا همسا ًاباتكو .راصتنالا همسا ًاباتك هل

 ,براجتلاو ءاضقلا باتكو ,تانايدلا لوصأ ىف تالاقملا باتكو .طسوألا همسا

 راهزألا قئادح باتكو .راثآلا فئارطو رابخألا ريهازم باتكو ؛ةرضنلا باتكو

 ماكحألا يف بجاولا باتكو .هلآو هيلع هللا تاولص دّمحم لآ رابخأ يف

 + نيتنإ 1"! يزاوللا

 يلبرالاعتفلا بأ نسيع نب يلع
 هل .نساحملاو لئاضفلل ًاعماج ٌائشنم ًابيدأ ًارعاش ةقث ًاثدحم ًالضاف ًاملاع ناك

 ةنس هفيلأت نم غرف ,نسح عماج ,ةّئئألا ةفرعم يف ةّمغلا فشك باتك :اهنم ءبتك

 حدم ىف ريثك رعش هلو ءلئاسر ةدعو ,رعش ناويدو ,فيطلا ةلاسر هلو (11/)

 ا !هحور هللا سّدق .ةمغلا فشك يف هنم ةلمج ركذ ,ةيي ةقئألا

 ىدابارتسالا دواد نب ىلع خيشلا

 باتك اهنم ,بتك هل ,يئاهبلا انخيش نع يوري .ًاليلج ًاحلاص ًاملاع ًالضاف ناك
 ريغو .بيجع نادر مهئافلخ باسنأ ىلع نعطلا يف بصاونلا باسنأ
 (4) كلذ

 )١( ص ىشاجنلا لاجر ١04 :مقري 116 .

 .ةؤا :مقرب ١18٠-18١ :؟ لمآلا لمأ (؟)

 .088 :مقري 196 :؟ لمآلا لمأ (5)

 .77/7 ص ةعيشلا مالعأ تاقبط ةرضنلا ةضورلا (؛)



 ىرغشملا ىلماعلا ٌرحلا

 تاملكو .ةفيطل فيناصت بحاص .ًاقّمحم ًاقّثدم ًالضاف ًاثدحم ًاهيقف ًاملاع ناك
 . هيلع ديزم ال امب راثآلاو رابخألا قّقح ,ةغيلب تاكنو رافعا هلو: ةةفيرتق

 رحبلا وه لب .هيلإ بسني ام بساني ال .ًأطاتحم ًاعرو ًاقداص ًاريخ ناكو
 ديعبلا مامهلاو راّخفلا ءانسب دجملا ءامس يف قرشملا ردبلاو ءراخزلا مطمطغلا
 لامكلا فراطم نم سباللا ,ةّيهلدملا لهجلا ةملظ همولع راونأب ةّولجملا .ةّمهلا

 ملعلا باعش يف لغلغت لضف .ةّلح فرشأ لالجلا لزانم نم لاحلاو .ةّلح فرطأ
 مولعلا سرادم داش .هلاسلسو هبذع هيوارل فاطف هميدق ثيدح لسلستو .هلالز

 .اهسورغ قئادح هلضف بيبصب ئقسو ءاهسوردب اهسورد دعب

 نم مظتنا ام الإ ميظنلا ّردلا ام هرادصإو هداريإ هيلإو ,هرادم هيلعف ,بدألا اّمأو

 عمسأ مل يِنأ مسقأو ,همالقأ رحاوس هب تثفن امأألإ ميظعلا رحسلا امو .همالك رهاوج

 قوس وهف ةقرلا ركذ نإ ,يىضملا قرشملا هرعش نم نسحأ يضرلاو رايهم رعش دعب

 وهف ةلوهسلا وأ ,بيبصلا هثيغ وهف ماجسنالا وأ .اهقيقع حفس وهف ةلازجلا وأ ءاهقيقر
 . بّيطلاوبأ هبكنت يذلا اهجهن

 اهب أرق )٠١77( ةنس بجر نماث ةعمجلا ةليل ئرغشم ةيرق يف هدلوم |١ ناك
 ٌرحلا دّمحم نب مالسلادبع خيشلا هّمأل هدجو ,ّرحلا دّمحم خيشلا هّمعو هيبأ ئلع

 ًاضيأ هّمع ئلع عبج ةيرق يف أرقو ؛مهريغو دومحم نب ىلع خيشلا هيبأ لاخو

 نيسح خيشلا ىلعو «نيدلا نيز نب نسحلا نب دّمحم نب نيدلا نيز خيشلا ىلعو

 )١( لمآلا لمأ باتك نم هنيعب ذوخأم انه نم .
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 . مهريغو ؛ي ريهظلا
 رازف قارعلا ىلإ رفاس مث :نيتّرم اهيف جحو ,ةنس نيعبرأ دالبلا ىف ماقأو

 .ةنس نيرشعو عبرأ ةّدم اهب هترواجم قفّتاو سوطب ةيئاضرلا راز م * ,تنر ةمنألا

 نيت ارا قارعلا ةقئأ رازو: نيكة أضنأ اهنف ججحو

 هفلأ ام لّوأ وهو .'' !ةيسدقلا ثيداحألا يف ةيئسلا رهاوجلا باتك :اهنم ,بتك هل

 نيسحلا نب يلع ةيمعدأ نم '' سس هلق دا اهسعلو

 :تاذلدف كدب" !ةديرشلا تاسع يطل ل هلق كاسم ردم تاكو

 رئاسو ةعبرألا بتكلا يف ةدوجوملا ةيعرشلا ماكحألا ثيداحأ عيمج ئلع لمتشي

 نسحو ,بتكلا ءامسأو ديناسألا ركذ عم ,اباتك نيعبس نم رثكأ ,ةدمتعملا بتكلا

 ةدح ئلع باب اهل ةلأسم ّلك نوكو .راصتخالا عم عمجلا هوجو ركذو .بيترتلا

 . هناكم| ردقب

 نم ةبختنم ةريغص تادّلجم ثالث .كيرةمئألا ءاكحأ لإ ةّمألا ةياده باتكو

 نم رشع ينثا هنم بلطم لك نوكو «تارّوكملاو ديناسألا فذح عم باتكلا كلذ

 . هرخآ ئلإ هقفلا لّوأ

 ةديعو يناونألا ناعم سقي * وينقل نانو نس روف تاكو

 )١( «هنم» تيب فالآ ةّمس براقي .

 ) )1١«هئم» تيب فال ةثالث براقي .

 .هةنقالا تينانقلا قسمكتو ةلامهينزاتن 00

 . «هنم» تيب فلأ رشع ةعبرأ براقي (5)



 ام عيمج ئلع هلامتشالو .دحاو دلع كد اجلا نوه كاب لك وداعا

 . مامإلا هرضحي ال نم باتك هاّمس #2 مهاواتف نم ىور

 بلاطم يف ةدئاف ةئام ئلع لمتشي دّلجم هنم جرخ ١ !ةيسوطلا دئاوفلا باتكو

 . ةقّرفتم
 نم رثكأ ئلع لمتشي نادّلجم .')تازجعملاو صوصنلاب ةادهلا تابثإ باتكو

 بتك عيمج نم ةلوقنم .دنس فلأ نيسمخ براقت .ديئاسأو ثيدح فلأ نيرشع
 ,ناكمإلا بسحب راركتلا بانتجاو ,بيذهتلاو بيترتلا نسح عم .ةماعلاو ةّصاخلا

 باتك ثيداصححأ لصف لك يف ,لوصف هيف باب ّلكو ,بتكلا ءامسأب حيرصتلاو
 نمو ,ةّصاخلا بتك نم ًاباتك نيعبرأو نينثاو ةئام نم هيف لقن .بابلا كلذ بساني
 نيسمخ نم لقنو ؛ةطساو ريغب هنم لقن ام اذه ,ةّماعلا بتك نم ًاباتك نيرشعو ةعبرأ
 لقنو ,ةقباسلا بتكلا باحصأ ةطساوب اهنم لقن ,ةطساولاب ةّصاخلا بتك نم ًاباتك

 ةطساوب اهنم لقن هّنأل ؛ةطساولاب ةّماعلا بتك نم ًاباتك نيرشعو ةئالثو نيتئام نم

 ةعستو ةئامعبرأ كلذف ,اهئامسأب اوحّرصو اهنم اولقن ثيح ةقباسلا بتكلا باحصأ
 دقو .بتكلا دادعت دنع ددعلا يف لخدت مل ئرخأ بتك نم لقن لب ءًباتك نوثالثو
 . كلذب كيهانو ءاهنم لقنلا دنع اهئامسأب حّرص

 اهاّمس ةعجرلا يف ةلاسر هلو ؛لماع لبج ءاملع يف لمآلا لمأ باتك هلو

 نم رثكأ ئلع لمتشي ًاباب رشعانتا اهيفو .ةعجرلا ىلع ناهربلاب ةعجهلا نم ظاقيالا
 نيمّدقتملا تارابعو .ةريثك ةلدأو ءنآرقلا نم ةيآ نيّتسو عبرأو ثيدح ةئامتس

 )١( «هنم» تيب فلأ رشع ةسمخ براقي .

 «هنم» تيب فلأ نيعبرأ براقي (؟) .



 ا ل ب 9

 . كلذ ريغو تاهبشلا باوجو .نيرّخأتملاو

 ًالصف رشع ينثاو ًأباب رشعينثا ىلع لمتشت ةيفوصلا ىلع ٌدرلا يف ةلاسرو
 هب اوّصتخا ام لك يف ًاصوصخو ًامومع مهيلع ٌّدرلا يف ثيدح فلأ وحن اهيف
 فشك اهائس #4 يدهملا ةيمست يف ةلاسرو ,هبساني امو رفاكلا قلخ يف ةلاسرو

 .ةعمجلا ىف هتلاسر يف يناثلا ديهشلا ةلدأ در نم باوج ىف ةعمجلا ةلاسرو

 رتاوش ةلاسرو ؛عامجإلا مكح يف حامسألا ةهزن اهاتس عامجإلا ىف ةلاسرو

 هوضينلا هوك ىف ةلاسرو ةباشلا لاوخأ نق لا سروود اجر ةلابيوو ةنارقل
 هقفلا لّوُأ نم ةصوصنملا تامّرحملاو تابجاولا يف ةلاسرو ؛نايسنلاو وهسلا نع

 تراصف :اهرخآ يف لاقو .ةيادهلا ةيادب اهاّمس راصتخالا ةياهن يف ه رخآ لإ

 ةنايسش و ةنايعيراو انلا تايدعبلاو ننال ةيقلو ةئامسمخو ًافلأ تابجاولا

 ١ نيعبرأو

 تايّلكلا دعاوقلا ىلع لمتشي .8ةئئألا لوصأ يف ةّمهملا لوصفلا باتكو

 رداونو ,ّبطلا يفو ,هقفلا عورمفو هقفلا لوصأو نيدلا لوضا يف ةصوصنملا

 . ١ )باب فلأ باب لك حتفي باب فلأ نم رثكأ هيف ,تابلكلا
 ةلاسرو .هدلول ةيصولا ىف ةلاسر هلو ,ةيورملا ةغللاو ةيولعلا ةيبرعلا باتك هلو

 1 نارام تالكوطم نب رصاعملل ةدّدعتم تازاجإ هلو ,هلاوحأ يف

 هيفو كيل ةّمئألاو يبللا حدم يف هرثكأ تيب فلأ نيرشع براقي رعش ناويد هلو

 يف ةموظنمو ؛ةسدنهلا يف ةموظنمو ,ةاكزلا يف ةموظنمو .ثيراوملا يف ةموظنم

 )١( «هنم» تيب فلأ رشع ىنثا براقي .



 ةليوط ةدّدعتم لئاسر ًاضيأ ةيسوطلا دئاوفلا باتك ىفو .ةييمةّمنألاو يبنلا خيرات

 . اهنم ةدحاو لك دارفأ ٌُصخي نيرشع وحن

 ةعيشلا لئاسو باتك فيلأت لجألا يف هللا دم نإ مزعلا يفو :لمآلا لمأ يف لاق

 ىف ةقّرفتملا دئاوفلا ىلعو ,ثيداحألا نم دافتسي ام نابب ئلع لمتشي هللا ءاش نإ

 ,ةتهملا بلاطملا نم كلذ ريغو .ةلدألا دقنو ,لاوقألا طبض نم لالدتسالا بتك

 فيلأت دعب هيف تعرش دقو ؛ةعيرشلا لئاسم ريبحتو ةعيشلا لئاسو ريرحن هتيمسأ
 ثحب ئلإ ةراهطلا نم تادابعلا ةمّدقم حرشو هل ةمّدقم هنم تفلأو ,باتكلا اذه

 وها ١ قابلا ءاذلا

 ىرغشملا ىلماعلا ٌرحلا نيسحلا نب دمحم

 ,ةلزنملا ميظع ,ردقلا 08 ًاهنقف ًاملاع ًالضاف ناك ,يدلاو دج :#خيشلا لاق

 ٌرحلا دّمحم نب دّمحم خيشلا هدلو ناكو .تايعرشلا ىف هرصع لهأ لضفأ ناك

 ,يناثلا ديهشلا دنع أرقو ,هتنب يناثلا ديهشلا جورت ,تايلقعلا يف هرصع لهأ لضفأ

 . ا" !هتذمالت يف يدوعلا نبا هركذ ,ةزابجإ هنم هلو
 يرغشملا ىلماعلا ّرحلا دمحم نب مالسلادبع خيشلا

 دنقلا ليل تاقلا يظن انلاع ناك هّمأل هّدجو روكذملا خيشلا دلاو مع

 ,ةدابعلاو دهزلا يف هنامز يف ريظن هل نكي مل ,ةقث اثّدحم اهيقف .ًاعرو ًادباع ًادهاز

 ىلعو ءيناشلا ديهشلا نبا نسح خيشلا ىلعو ىلع خيشلا هيخأو هيبأ ئلع أرق

 فصنملا داشرإ اهاّمس ةلاسر هل ,مهريغو يلماعلا نسحلا ىبأ نب دّمحم ديسلا

 )١( لمآلا لمأ ١41١-١180 :مقرب 104.

 لمآلا لمأ (؟) ١:  104:مقرب 100.



 لاول اثنا يما ب ا ل ل 01

 يف ةلاسرو .تارطنقملا يف ةلاسرو ءريصقتلا رابخأ نيب عمجلا قيرط ئلإ ريصبلا

 . ةيبرعلاو هقفلا يف ًارهام ناك ,ةدرفملا دئاوفلاو لئاسرلا نم كلذ ريغو ,ةعمجلا

 ءًاًدج ريرقتلا نسح ناكو ؛نينس رشع وحن يرمع ناكو هيلع تأرق :خيشلا لاق

 كلذ يف نآرقلا ظفحف نينامثلا نس يف وهو .هرصب ّفك ءتكنلاو لئاسملل ًاظفاح

 مل خيدلاو هيوري ناك ,ديج ليلق رعش هلو .نيعستلا زواج ئتح رّمع مث ,تقولا

 0 'يانووف عيمج نيرروكذملا هخياشم نع هنع ورا .ين رضحي

 ىلإ رفاس ءاحلاص ًارعاش احيصف ًاملاع ًالضاف ناك ؛يلماعلا ليلجلا خيشلا مع

 انفيف تانه كس بدع ارقي ناكو ةراذ يف يناهبلا انخيش هنكسأو :ناهفصا

 يدلاو نع يورأو .نيدلاءاهب خيشلا نع يوري «ةريسي ةّدمب هدعب تامو ,يئاهبلا

 ,نسح خيشلا تنب نبا هّنأل ؛هّمأل هّدج ىناثلا ديهشلا ناكو .خيشلا هلاق اذك .هنع

 1 , هيلا تعم يشل ةوخأ اذكو

 يرغشملا يلماعلا ّرحلا يلع نب نسحلا نب دمحأ

 خيرأتو :نارقلا ريسفت باتك هل ,خيراوتلاب فراع .حلاص لضاف .خيشلا وخأ

 لاصخلا يف مالكلا رهاوج باتكو ؛عفانلا رصتخملا ةيشاحو ,ريغص خيراتو «ريبك

 . ؟)ءانألا يف ةدومحملا

 هه لطعمسمعهمسبل نيس

 )١( لمآلا لمأ ١: ٠١9-1770 :مقري 93.
 ) )1لمآلا لمأ ١: 78:مقرب 7١.

 )( لمآلا لمأ ١:  "7-1737:مقرب 18.



 ىلماعلا ّرحلا دمحم نب ىلع نب نسحلا نب ىلع

 .هيخأ ئلعو هيبأ ىلع أرق .ًادهاز ًاحلاص ًالضاف ناك ءروكذملا خيشلا وخأ

 ةنس نيئس ثالث يف ةيلاوتم ججح ثالث جيح ام دعب اعجار ةكم قيرط يف يقوتو
 ١7" .وب

 يرغشملا ىلماعلا ّرحلا دّمحم نب ىلع

 يّموتو .هنع يدلأو نع يورأ .امهريغو دّمحم ديسلاو نسح خيشلا ىلع أرق

 . ئهتنإ ."')لمآلا لمأ يف هي خيشلا هلاق ًامومسم فجنلاب
 ىرغشملا ىلماعلا دومحم نب ىلع

 اهاّمس ةلاسر هل ءًاحلاص ًاهيقف ًاملاع ًالضاف ناك :خيسشلا لاق خيشلا دلاو لاخ

 ةلاسرو «ةياردلا ىف ةلاسرو .رصقلا ىف ةلاسرو .رادلا ةلأسم ىف راكفألا ناحتما

 . كلذ ريغو ,قطنملا ىف ةلاسرو ءضورعلا ىف

 أرق ,ةّماع ةزاجإ ىل زاجأو ءامهريغو هقفلاو ةيبرعلا ىف بتك هدنع تأرق :لاق

 ضيف ريمألا ىلعو ,يلماعلا يشوفرحلا ىلع نب دّمحم خيشلاو ؛ينينبتلا يلماعلا
 انا : 5 : 0

 !مهريغو فجنلا يف يشرفتلا هلل

 )١( :مقرب 118:1 لمآلا لمأ ١؟1.

 لمآلا لمأ (؟) ١: 129:مقرب 178.

 )"( لمآلا لمأ ١: ١14 :مقرب 141.
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 يرغشملا ىلماعلا دمحم نب ىلع نب نسحلا نب نيدباعلا نير

 ءائشنم ًارعاش ًاييدأ ًاحلاص ًاقّمحم ًاملاع ًالضاف ناك .ًاضيأ ليلجلا خيشلا وخأ

 ةيّججحلا ةلاسرلا حرش هل ,نونفلا رئاسو يضايرلاو ثيدحلاو هقفلاو ةيبرعلاب افراع
 ىف ةلاسرو ةيرشع ىنشإالا حرش ىف ةيورملا كسانملا اهاّمس ,ىئاهبلا اتخيشل

 خيراتو ,ةيقتلا ىف ةلاسرو .حورشلاو نوتملا نيب حوتفلا طشوتم اهاّمس ةئيهلا

 نم هعوجر دعب ءاعنصب ىّفوت ءتيب فالآ ةسمخ براقي رعش ناويدو ,ةيسرافلاب

 )9.810()١( ةنس ّجحلا

 يرغشملا ىلماعلا ٌرحلا دمحم نب ىلع نب نسح

 ًأظفاح .ةقث ًاهيقف ًابيدأ ًاحلاص ًارهام ًالضاف ًاملاع ناك :لاق ؛ليلجلا خيبشلا دلاو

 .ثيراوملا ًاصوصخ هقفلا يف هيلإ ًاعوجرم .بدألاو هقفلاو ةيبرعلا نونفب ًافراع

 يف دهشملا قيرط يف يفوت .اهريغو هقفلاو ةيبرعلا بتك نم ةلمج هيلع تأرق
 ربخ تعمس )٠٠٠( ةنس هدلوم ناكو )١١515( ةنس دهشملا يف نفدو ,ناسارخ

 انا عفا تناكزب كلا كلت كيس تدعو اتم ىف هنافو

 ىدنتوارلا نسحلا ني هللاةيه نب ديعس

 مو اهتم :كيئاضتال وفم

 )١( :مقرب 98:7 لمآلا لمأ 80.
 ) )5لمآلا لمأ ١:  516-16:مقرب 67.

 . ةعارشلا :لمألا يف (؟)



 . دوقعلاو لمجلا ىف دوقعلا لح

 نايب ,ماكحألا ماكحإ .ةياهنلا بيرغ .ةياهنلا ةيهن ءزاجيإلا حرش يف زاجنإلا
 ,بيرعتلا ىف بيرغتلا ,ةياهنلا نم زوجي ال امو زوجي ام حرش .تادارفنالا

 رهاوج ,ةفسالفلا تفاهت ,ةشقانملا رمثو ةثحابملا رهز ,(''بارعإلا يف بارغإلا
 . مالكلا ةمدقم حرش يف مالكلا

 جئارخلا .هتاموظنم يهو رودصملا ةثفن ,تادابعلا عيمج يف تاينلا باتك

 تاملكلا حرش أ" !هيزنتلا يف ةلكشملا تايبألا حرش ,تازجعملا يف حئارجلاو

 ,ةبانجلا لسغ يف ةباصعلا راجش .ةئاملا لماوعلا حرش ,ة#/ نينمؤملاريمأل ةئاملا

 ,تايآلا ةالص يف ةلأسم ,ةقيقعلا ىف ةلأسم ,ةيناثلا ةلسغلا يف ةيفاكلا ةلأسملا

 ةيلعو ءاوألا هيض نمر هلا دع نيصقللا نا ةرخلا لاس ىسقلا نت ةلاعف

 ١ 7 يالا دقلا نوشنانلاب ناتنلا

 نب ديعس نيسحلاوبأ يخيش :لاقف ,ءاملعلا ملاعم يف بوش رهش نبا هركذ دقو

 يهو .هنم هْنَأ رهاظلاو ,بارعإلا يف بارغإلا اهمسا ةخسن اندنعو :خيشلا لاق )١(

 رك ذو .بارعإلا نم ًاهجو رشع ةعبس اهل ركذو ةبآ اهيف ركذ دقو ,ةبيرغ ةبيجع ةخسن

 يف رك ذو .اهجو نيثالثو ةعبرأو ةئام اهل ركذو نيتيب ركذو ًاهجو نيعست هل رك ذوًاتيب

 ةعبس رخآ تيب يفو .هجوأ ةرشع رخآ تيب يفو اهجو نيرشعو نينثا رخآ تيب

 نيفلأ رخا تيب يفو ًاهجو نيّنسو ةسمخو ةئامعبس رخآ تيب يفو ,اهجو نيعستو

 اهدرواو .هجو فالا ةينامثو هجو فلا فلا رخآ تيب يفو ءاهجو نيسو ةئامو

 . «هنم» هّللاب الإ ةّرق الو لوح الو برغأ اذهو .ليصفتلاب

 . ةيريتقلا يف :لمألا يف (1)

 , 187 :مقرب 4817-88 ص نيدلا بجتنم تسرهف (7”)



 20000 000 00 ا ا فق

 نيتّنجلا ىنجو .ةياهنلا تالكشمو ,باهشلا ءايض :اهنم ,بتك هل ,يدنوارلا هللاةبه
 نهتنإ )١(. نييركسملا دلو ركذ يف

 .فيطل تاوعدلا باتكو ءًاضبأ 57 صصق باتك هل تيأر دقو :لوقأ

 اناحضا تداخل لازخأ يف ةلاسرو .نآرقلا هقف باتكو ءامهل ناتخسن اندنعو

 حرش هيلإ بسنيو «نآرقلا هقف ريغ وهو ماكحألا تايآ حرشو ءاهتُحص تابثإو

 . رحبلا ئّمسي باتكو ,ةياهنلا تالكشم

 نب ديعس ةّجحملأ فشك باتك ىف سوواط نب ىلع نيدلا يضر ديسلا ركذو

 خيشلا نيب عقاولا فالتخالا يف ًاباتك فلأ هنأ ركذو ,هيلع ئنثأو يدنوارلا هللاةبه

 ولو :لاق مث ,ةلأسم نيعستو ةسمخ هيف ركذف .مالكلا يف ئضترملا ديسلاو ديفملا
 هلاق ,مالكلا ملع مذ ثحب ىف كلذ دروأ .مالكلا لاطل هيف افلتخا ام لك انيفوتسا
 . ؟!ديبغلا

 ءاهقفلاو ءافلخلا ةفالخ خيرات

 ةثالشلا ءافلخلا ةفالخ خيرات ركذ اهيلإ جاتحي دق يتلا تايرورضلا نمو

 : ةفالخلا ةّدمو مهتافو ماّيأو .عبرألا ءاهقفلاو

 ئدحا ةئس لّوألا عيبر رهش ىف نينثالا موي هتفالخو هراوُخ لّوُأ :ركبويأ

 يف ءاشعلاو برغملا نيب ءاثلثلا ةليل يف هتافوو هفسن مويو ةرديلا نياك! لمع

 امصسلا سس بسسس ا سمس سستم لا

 )١( :مقرب 06 ص ءاملعلا ملاعم 7148.

 :مقرب 1186-717 :؟ لمآلا لمأ (؟) 585,

 «هنئم» رشع ثالث :ليقو (؟) .



 0 اا ءاهقفلاو ءافلخلا ةفالخ خيرات

 . لقأ وأ ناتنس هفوكع ةّدمو .!ةرخآلا يدامج نم نيرشعو ينثا

 رهشأ ةّنسو نيتس رشع هتفالخ ةّدم تناكف ,ةفالخلا ىلع هدعب رمع ماقو

 ثالث ةنس ةّجحلا يذ نم نيرشعو ثالث يف هلوصو مويو .ماّيأ ةسمخو

 نيئسو ثالث هرمع ناكو ؛هبحاص بنج ةشئاع ةرجح ىف نفدو 0

 نب ةريغم ئلوم ةؤلؤل وبأ دي ئلع لتق «ربص نمل نيعملا هللا» همتاخ شقنو ,ةنس
 . هكرد ضفخو هتجرد هللا عفر ,ةبعش

 دّيحأو ةنس ةرشع ئدحا هتفالخ ةدم تناكو .ةفالخلا ىلع هدعب نامثع ماقو

 نم نيرشعو ثالث ىف ةّجبلاو بعتلا نم هصالخ مويو :نيماويو ارهش شع
 :ليق :نينامثو نينا ٌدقمور ةرمع'ناكو :ةرججهلا نم نيفالثو نسخ هنساةكعلاىذ

 . ءاصلخم هللاب» همتاخ شقنو ا نفدو

 لاق .ةئامو نيسمخ ةنس دادغبب يفوت ,تباث نب نامعت وهو ةفينحوبأ ام

 . هقفلا يف ةفينح يبأ لايع لك سانلا :يعفاشلا

 لمح .ةئامو نيعبسو عست ةنس ةنيدملاب يفوت دماح ىبَأ نب سنأ نب كلامو

 . لَك يبنلا ريرس ئلع

 .«هنم» يزوجلا نبا ةنس نيّمسو ثالث نباوهو )١(

 دحألا موي نفدو .ةّجحلا يذ نم نيقب لايل عبرأل ءاعبرألا موي رمع نعط (1)

 يزوجلا نبا لاق اذك .نيّئسو ثالث نبا رمع ناك :ةيواعم لاق ,مّرحملا لاله ةحيبص

 . « هما

 .نونامثو نامث :ليقو ,نوعستو سمخ :ليقو .نوعست هرمعو تبسلا ةليل نفد (؟)

 . «هنم» يزوجلا نبا- نونامثو ناتنثا :ليقو



 00 ا ا ا ا ا ني

 «نيتئامو عبرأ ةنس نومأملا ةفالخ يف رصمب تام ىعفاشلا سيردإ نب دّمحمو

 ثلثو .يّلصي ثلث ؛ًاثالثأ ليللا رج دق ناك ,ميظع نأش ةدهاجملا يف هل ناك :اولاق

 موب لك ف ناضمر رهش ىفو ؛ةمتخ موي لك يف هل ناكو ءدقري ثلثو .بتكي

 راجل يار الا رتنا نادي
 ىف هدلوت ناكو ,نيتئامو نيعبرأو ئدحا ةئس دادغبب يفوت لبنح نب دمحأو

 ةمرحل ةياعر جرخي الو هم نطب يف نينس عبرأ ناكو :اولاق , ةفينح يبأ ةافو موي

 :ةفشح ىبا

 نب باهش نب رغصألا هللادبع نب ملسم نب دّمحم همساو .هيقفلا يرهزلا ةافو

 ةنس يف يندملا بالك نب ةرهز نب ثراحلا نب هللادبع نب باهش نب رغصألا هللادبع
 مكحلا نب ناورم نب كلملادبع نب ماشه ةفالخ ىف هتافو ءنيرشعو نيتئامو عبرأ

 . فانمدبع نب سمشدبع نب ةيمأ نب صاعلا يبأ نبا

 نم هلصأو .مامإلاب بّقلملا يزارلا نيدلارخف يفوت :يئاهبلا خيشلا لاق
 هريسفت عّبتت نم ئلع ئفخي ال امك ,عّيشتلا ىلع ليمي ناكو .يرلاب دلوو ناردنزام

 . ةأاره ةئيدمب هربقو ءريبكلا

 ةدئاف

 قرطلا ةفرعم يف
 :هيدلوو نيدلا مجن دّيسلل هتزاجإ يف يناثلا ديهشلا نبا نسح خيشلا لاق

 اهنم ٌمهملا رصحنا دق اهراشتناو اهترثك ئلع ةروكذملا قرطلا نأ ملعي نأ يغبنيو

 : بتارم ثالث تراصف ,عضاوم ةثالث يف

 مهنع ةياورلا ّنِإف أ يسوطلا رفعج يبأ خيشلا ىلع نيمّدقتملا ةبترم :ئلوألا

 قرطلا رثكأ ّنإ ثيح نم ,راصحنالا ىلإ تداع دق مهرّدكت ببسب اهراشتتنا دعب



 . مهيلع قّرفتلا يف دخ دخات أت مث .هإ خيشلا نع ةياورلا يف عمتجت مهب ةلصّتملا

 يف لاحلا ّنإف ,لّوألا ديهشلا ىلع مّدقتو خيشلا نع رَّخأت نم ةبترم :ةيناثلاو
 . ئلوألاك اهعامتجاو اهراشتنا

 سّدقملا روربملا انخيش نمز ئلإ #لّوألا ديهشلا نع رّخأت نم ةبترم :ةثلاثلاو
 لاحك اهلاحف هسفن هللا سّدق_ نيدلاو ةلملا نيز يدلاو 0 ديهشلا
 :يهتنإ 37 نيلوألا

 1500 ءقرطلا ركذ مث
 . يّلكب سيل كلذ ّنأ رهظف

 نم اهريغ نود ةزاجإلاب صوصخم كلذ نأ ئفخي الو :يلماعلا خيشلا لاق

 ,تاقبطلا عيمج يف ةروهشملا بتكلا لقن رتاوت يفاني الف ؛ةياورلاو لقنلا قرط

 . حضاو رهاظ وهو

 نم حضوأ هرتاوتو ؛هنع هاور دحاو صخش نم نآرقلا مّلعت ناسنإ لك ّنأ امك

 لوبقو ميلستلا نع نيجراخلا نالا ساوسولا لهأ ضعب كيكشتو .هيلع صني نأ

 امل ؛دساف لطاب تاقبطلا عيمج ىف رتاوتلا دوجو مدع هنم مزلي اذه ّنأب ,رابخألا

 وهف هب اوباجأ امف .تازجعملاو صوصنلاو نآرقلا رتاوت مدع مهمزليو .هانلق

 هكا "٠ !ةيريطو أ وه انوا :اقارج

 يورن انا :يهف .ئلوألا ةبترملا لاجر نع ةياورلا ىلإ قيرطلا اّمأ :خيشلا لاق

 لضافلا ليلجلا ديسلا انخيش ؛مهنم .باحصألا ءآلجأ نم ةّدع نع .ةزاجالاب

 . يقيقحتب عوبطملا .٠ ١ نا عل نارا تاكل

 ."5:/1581-18 لمآلا لمأ (1)



000 0 000111 2 

 ينيسحلا نسحلا بأ نب نيسح ديسلا دباعلا دهازلا ديسلا نبا ىلع نيدلارون

 يعابجلا دمصلادبع نب نيسح نيدلاّرع ليلجلا خيشلاو .يلماعلا يوسوملا
 ,يمشاهلا نيدلارخف ديسلا نب ىلع نيدلارون كسانلا لجألا ديسلاو ,يثراحلا

 . مهنع هللا يضر ىلماعلا ناميلس نب دقحا لابفلا خيشلاو

 فّرش امك هتجرد هللا عفر. ديهشلا ديعسلا يدلاو نع ةزاجإ عيمجلا ةياور قحب
 نع .يسيملا يلماعلا يلاعلادبع نب ىلع نيدلارون لضافلا هخيش نع هتمتاخ

 خيشلا نع ؛ينيزجلا نذؤملا نباب ريهشلا دواد نب دّمحم نيدلا سمش خيشلا
 نب دّمحم نيدلاو ةّلملا سمش ديهشلا ديعسلا ليلجلا خيشلا نب ىلع نيدلاءايض

 . يلماعلا دماح نب دّمحم نب ىّكم

 نب دّمحم بلاط ىبأ نيدلارخف خيشلا نع_ هسفن هللا سّدق_ روكذملا هدلاو نع

 يضر هدلاو نع ءرّهطملا نب نسحلا روصنم يبأ نيدلاو ةّلملا لامج ةمألعلا خيشلا

 . هنع هللا

 نسحلا نب رفعج مساقلا بأ نيدلاو ةلملا مجن قّقحملا ليلجلا مامإلا هخيش نع

 خيشلا نع .يوسوملا دعم نب راخف نيدلا سمش ديعسلا ديسلا نع .ديعس نبا
 دّمحم رفعج يبأ دامعلا خيشلا نع .يّمقلا ليئربج نب ناذاش لضفلا يبأ نيدلادي دس

 رفعج يبأ مامإلا خيشلا نب نسحلا يلع يبأ خيشلا نع .يربطلا مساقلا يبأ نبا

 هتايورم عيمج ,.هحور هللا سّدق هدلاو نع ,يسوطلا نسحلا نب دّمحم

 ان

 )١( لمآلا لمأ 134:9 514.



 اا 0100 ا ءريهاشملا ءامسأ نم نباب أدب ام

 ءاملعلا ردهاشم ءامسأ نم نباي أدب اميف

 . دمحم همسأ :سيردأ نيا

 02 و

 انا 0

 ىسف ىمعفتكلا هرككذ ءنيسحلا نب ىلع همسا حابصملا بحاص :ىقاب نبا

 . حابصملا

 . زيزعلادبع همسا :جاّربلا نبا

 . دمحأ نب دّمحم همسا :دينجلا نيا

 «نسحلا ةيةعما :جاجحلا نبا

 . نسحلا همسا :ةزمح نبا

 . دواد نب يلع نب نسحلا :دوأد نبأ
 . نسحلا نب دّمحم :ديرد نبأ

 ,ميهاربإ نب دّمحمو ,هللادبع نب دّمحمل يتأيو .يلع نب ةزمح :ةرهز نبا
 .امهريغو

 نبا هلاق .دانعلا لهأ ئلع ّدرلا يف دامتعالا هل ءحلاصلا كلملا :كيزر نبا

 . لمآلا لمأ باتك نم ةةوفلام ةدئافلا هذه(١)

 .4944 :مقري ١87 ص ءاملعلا ملاعم (1)



 000 ا ا قف

 01 ف
 7 اين وست رهس

 . يلع نب دّمحم همسا :بوشأر هش نبا

 هنبا وأ .ءوخأ هب داري دقو ,ئسوم نب دمحأ بلاغلا يف :سوواط نبا

 . ميركلادبع
 لب .يسيملا يلماعلاو .يكركلا ىلماعلا :نانثا امهو .ىلع :ىلاعلادبع نبا

 . 'رفخي ال امك ةثالث

 . دحاولادبع نب دمحأ :نودبع نبأ

 . نيسحلا نب دّمحم :ديمعلا نبا

 . يلماعلا نسحلا نب ىلع نب دّمحم :يدوعلا نبا

 يف ٌءزج رشعانتا ةّلدألا نويع هل هل ئضترملا ناملغ نم يبرز :نيعأ نبأ

 . !؟!بوشآرهش نبا هلاق ,مالكلا
 نيسحلا هْنَأ يناثلا ديهشلا ٌنظو ؛هللادبع نب نيسحلا نب دمحأ :يرئاضغلا نبا

 نم عضاوم يف هريغو ,تسرهفلا ةبطخ يف خيشلا هب حّرص ام فالخ وهو .هوبأ
 هلاق اذكو ,هققحي ام ةقباسلا دئاوفلا يف انمّدق دقو ,كلذ يف بير الب لاجرلا بتك

 .دّمحم ازريمل لاجرلا باتك يشاوح يف يناثلا ديهشلا نبا نسحلا نب دّمحم خيشلا

 0 . نمحرلادبع نب دّمحم :ةبق نبأ
 بجتنم هركذ امك ,ئضترملا ديسلا نع يوري لضاف :ةمادق نبأ يضاقلا

 .ًاضيأ يضرلا ديسلا نع يوريو ,هريغو نيدلا

 )١( ص ءاملعلا ملاعم ١87 :مقرب ٠٠١7.

 ص ءاملعلا ملاعم (؟) ١85 :مقري ٠٠١5.



 ا 0 مهياقلأب او رهتشا ةعامج

 ىلماعلا يّكم نب دّمحم ديهشلا تنب خياشملا تسب ةّوعدملا ةمطاف :نسحلا م
 اهحدم خياشملا نم تعمس ؛ةدباع ةحلاص ةهيقف ةلضاف ةملاع تناك ,ينيزجلا

 اهيلع ىنثي اهوبأ ناكو ,ةزاجإ ةخيش .ةّيعم نبا نعو .اهيبأ نع يورت .اهيلع ءانثلاو

 000 ةالصلاو ضيحلا ماكحأ ىف اهيلإ عوجرلاو اهب ءادتقالاب ءاسنلا رمأيو
 5 و

 ينثب ديهشلا ناكو ,ةدباع ةهيقف ةيفت ةلضاف تناك .ديهشلا ةجوز :ىلع ما

 . اهلإ عوجرلاب ءاسنلا رمأيو ءاهيلع
 (؟)ةدئاف

 مهباقلأب اورهتشا ةعامج ركذ يف
 : لايف ماقانلا لاني نتا نوفا روق هكا
 !/ ةمامالا باتك هل :ىفاكسالا

 . ةمامإلا يف نيرّحتملا ىلع درلا هل :يرعشألا

 . 88/تيبلا لهأ ىف نآرقلا نم لزن ام هل :ىريحلا

 ٠ . دنسملا هل :ىداطرلا

 . نيعباتلاو ةباحصلا راثآو ةمامالا هل 8 رهزلا

 : ةزوثاملا تازعدلا هل :ىجارسللا

 . ئهتنإ .(؟)تايبلا هل :ىلجعلا

 )١( :؟ لمآلا لمأ  717-16٠ص ءاملعلا ملاعم ١48-١86.

 . لمالا لما نم ةذوخام اضيا ةدئافلا هذه (1)

 ١45-١160. ص ءاملعلا ملاعم ('”)



 0 ا ا قل

 : مهركذي مل نّمم ةعامج ركذنلو

 5 يلعوبأو هللادبع وبأ :ىرفورزبلا

 . يلماعلا لانس نب نيكل يدعم :ىتاقنلا

 . يلع نب لضفل يتأيو فادي ني ديب ىدتوارلا

 . يوسوملا نيسحلا نب دّمحم :ىضرلا

 . يلماعلا يّكم نب دّمحم :ديهشلا

 . يلماعلا يلع نب نيدلا نيز خيشلا :يناثلا ديهشلا

 . يسوطلا نسحلا نب دّمحم :خيشلا

 . داع نب ليعامسإ :بحاصلا

 . هيوباب نب نيسحلا نب ىلع نب دّمحم :قودصلا

 . نسحلا نب لضفلا :يسربطلا

 . ىلحلا رّهطملا نب فسوي نب نسحلا :ةمآلعلا

 . نامثع نب ىلع نب دّمحم :يكجاركلا

 . ديعس نب نسحلا نب رفعج :ققحملا

 . يوسوملا نيسحلا نب يلع :ئضترملا
 . نيسحلا نب ىلع :ىدوعسملا

 .نامعنلا نب دّمحم نب دّمحم :ديفملا

 . هللاديبع نب يلع :نيدلا بجتنم
 . )١( ساّبعلا نب يلع نب دمحأ :يشاجنلا

 كتلك

 ىلا 37:7 لمآلا لمأ(١)



 اذهب فتكنلف ,ةحلطصملا لوادجلا ىف ةاورلا ءامسأ نم باقلألا ةيقب انمّدق دقو

 ْ .رمألا يلو هللاو ,ردقلا

 ةدئاف

 نورخأتملاو ءامدقلا مه نم
 ةّمئألا باحصأ ءاهقفلا نم نيقودصلا ىلع مّدقت نم مه ةاورلا نم ءامدقلا

 ملعلاو هقفلاب مهل اوّرقأو .مهنع ٌمصي ام حيحصت ئلع ةباصعلا تعمجأ نيذلا

 ,ناذاش نب لضفلاو .نانس نب هللادبعو .بلغت نب نابأو ؛يبلحلاك ,مهبارضأو

 ىلإ نيقودصلا رصع نم هقفلا يف نوفّنصملا انباحصأ نمو .مههابشأ نم مهريغو

 ْ يّلحلا نام

 .يناثلا ديهشلا نمز ئلإ هبراق امو يّلحلا رصع نم ئطسولا ةقبطلاو
 بحاص دنسلا ديسلاك ,يناشلا ديهشلا نمز نم رّخأت نم مه نورّخأتملاو

 يناثلا ديهشلا نبا نسحلا روصنم يبأ قّقحملا هلاخو ,يناثلا ديهشلا طبس كرادملا

 خيشلاو ؛ىليبدرألا ليلجلا ىلوملا امهخيشو ,ئقتنملاو ملاعملا بحاص ةّلملا نيز

 ةيقتفلاو يئاساقلاو يناسارخلا نيقّقحملا نيلضافلاو ,يلماعلا نيدلا ءاهب ةمآلعلا

 . مهريغو يدنهلا
 ةدئاف

 مهريغ ىلع لماع لبج ءاملع ركذ ميدقت بيس
 ىلع انمزع دق :لاقو ,ةعباسلا ةدئافلا يف لمآلا لمأ باتك يف خيشلا ركذ دق

 : هوجول نيرّخأتملا انئاملع يقاب ئلع لماع لبج ءاملع ركذ ميدقت

 نم» يورو .«ناميإلا نم نطولا ٌبح» يور امل ؛نطولا ّقحل ًءاضق :اهدحأ

 . «هموقل هّبح لجرلا ناميإ



 ا 0151 مه

 نابحألا نهري انك :اهناةلصتم ا :ةسدقلا نضرألا يف ةلخاد اننا ءاهتاثو

 قرر «١ ١' ةسدقملا ضرألا اراخدا# لاعب ةلرق يف نيرّسفملا رثكأ لاوقأ نمو

 :لاق هللا نأ ثيدح يف ,ةثال هللا دبع يبأ نع .يقرلا دوأد نع :هريسفت يف ىشاّيعلا

 ااا ينعي «مكل هللا بتك ىتلا ةسدقملا ضرألا اولخدا»

 دمحأ نع .ئسيع نب دّمحم نب دمحأ نع :دانسالا برق يف يريمحلا ىورو

 مهدالب نأ نومعزي رصم لهأ نإ :انلق :لاق ,ةكءاضرلا نع ,رصن يبأ نب دّمحم نبا
 آلا ليئارسإ ىنب ىلع هللا بضغ امو ,كلذك كاذ ام يرمعل ال لاق نأ ئلإ ,ةسّدقم

 ىلإ هللا ىحوأ دقلو .اهريغ ئلإ اهنم مهجرخأ الإ مهنع يضر الو .ًارصم مهلخدأ

 . "7ثيدحلا .اهنم فسوي ماظع جرخي نأ ئسوم

 نب ىسوم ئلإ ئحوأ هللا ّنِإ :ة/ قداصلا لاق :لاق .هيقفلا يف قودصلا ىورو

 علط هجرخأ اًملف :لاق نأ ئلإ ءرصم نم ةفسوب ماظع جرخأ نأ :ة4ئنارمع
 . أكل ءاشلا ىلإ مهاتوم باتكلا لهأ لمحي كلذلف .ماشلا ىلإ هلمحف .رمقلا

 . ماشلا ةسّدقملا ضرأألا نأ ًاضيأ نيثيدحلا نيذه نم رهظي و

 نب ليمج نع ءبوبحم نبا نع .هبيأ نع ؛ميهاربإ نب يلع نع ينيلكلا ىورو
 ئسوم ىلإ هللا ىحوأ :لاق ء,ثيدح يف ةك.رفعج يبأ نع ,يسانكلا ديز نع ,حلاص

 ةسّدقملا ضرألا ىلإ اهنم جرخي نأ لبق رصم نم فسوي ماظع لمحا نأ

 )١( :ةدئاملا ةروس ١؟.

 .اله :مكرب ١: 5١0 ىشاّيعلا ريسفت (5)

 . اال ص دانسالا برق (')

 .0914 :مقرب 198-797 ١: هيقفلا هرضحي ال نم (4)



 ,سدقملا تيب يه :ةسّدقملا ضرألا ريسفت يف نايبلا عمجم يف يسربطلا لاقو

 ,ندرألا ضعبو نيطسلفو قشمد يه :ليقو ,ديز نباو يدسلاو سابع نبا نع
 امو روطلا ضرأ يه :ليقو .ةداتق نع .ماشلا يه :ليقو .ءاّرفلاو جاجا نع

 . ئهتنإ .")هلوح
 نأ نيقّمحملا ضعب ركذ امف .ماشلا اهّنَأ 92غةّمئألا ريسفتل قفاوملا نأ تفرع دقو

 . ملعأ هللاو ,هيلإ بستف ءلبجلا اذه دنع نكس هّنأو ءابس دالوأ دحأ مسا ةلماع

 و هللا لوسر تام امل هنأ ىور دقف ,مهريغ عّيشت نم مدقأ مهعّيشت نأ :اهثلا

 ,راّمعو ,ٌرذوبأو ,دادقملاو ,ناملس :نوصلخم ةعبرأ ريغ #1: يلع ةعيش نم نكي مل
 اوغلب ئتح جيردتلاب نورثكيو نوديزي أوناكو ءرشعانتا نوليلق ةعامج مهعبت مث

 ةعامج عيشتف ًاماّيأ يقب ماشلا ىلإ ٌرذابأ جرخأ امل نامثع نمز يف مث رثكأو ءافلأ

 .مويلا كلذ نم اوعّيشتف ؛لماع لبج يف عقوف ,ئرقلا ىلإ ةيواعم هجرخأ مث ,ةريثك

 ىلإ اهنمو .ةرصبلا ىلإ ةنيدملا نم ةيئنينمؤملاريمأ جرخ و نامثع لق امل ّمث
 . اهلوح نمو اهلهأ رثكأ عّيشت ؛ةرصبلا

 كلت لهأ نم ريثك عّيشت ًادالب مهنم لخد نم ّلك ناك ,هتعيشو هلاّمع تقّرفت اّملو
 كلذو ءاهلهأ نم ريثك عّيشت ناسارخ ىلإ ةكءاضرلا جرخ امل مث ؛هببسب دالبلا

 . ثيداحالاو خيراوتلا يف روكذم

 لهأ نم نوروصحم ةعامج الإ عيشتلا ىلإ لماع لبج لهأ قبسي مل هّنَأ رهظف

 ١514. :مقري ١100 :8 ىفاكلا ةضور(١)

 . 777 :؟ نايبلا عمجم (؟)



 200 قلو

 .نوليلق ةعيمش مجعلاو قارعلاو نميلاو فئاطلاو ةّكم يف ًاضيأ ناك دقو .ةنيدملا
 . لماع لبج لهأ تقولا كلذ ىف ةعيشلا رثكأ ناكو

 هدبعب ئرسأ يذلا ناحبس» ئلاعت هلوق نم رهظي امك ,ةكرابم دالب اهنأ :اهعبار
 دالبلا كلتو ١7 «هلوح انكراب يذلا ىصقألا دجسملا ىلإ مارحلا دجسملا نم ًاليل

 . سدقملا تيب دالبب ةلصتم

 هّبر اعد امل ةميهاربإ نإ :ّيِن مهنع ةربتعملا تاياورلا يف درو ام :اهسماخ

 اوميقيل انّير مّرحملا كتيب دنع عرز ريغ داوب يتيّرذ نم تنكسأ يْنأ انّبر» هلوقب
 هلا رمأ ''74تارمشلا نم مهقزراو مهيلإ يوهت سانلا نم ةدئفأ لعجاف ةالصلا

 تيبلا لوح اهب فاطف .ماشلا نم ةروك يهو ,ندرألا نم ةعطق عطتقاف ,ليئربج

 تآلغلا تناكف نآلا فورعملا اهناكم يف اهعضو مث ,فئاطلا تيّمسف عيت

 . رهاظ اذه ,نآلا ىلإ اهلوح امو ةّكم ئلإ اهنم بلجت تارمثلاو
 نب ميهاربإ نع .هللادبع نب دعس نع .هيبأ نع للعلا باتك يف قودصلا ىور

 مل يردتأ :فئاطلا ىف ة6#نسحلاوبأ لاق :لاق .هدانسإب يلع هيخأ نع .رايزهم

 لك نم هلهأ 0 نأ هّبر اعد ة# ميهاربإ ّنِإ :لاقف .ال :تلق ؟فئاطلا ىّمس

 هللا اهّيقأ مث ءاعبس تيبلا تفاط ىّتح تلبقأف ,ندرألا نم ةعطق هل عطقف ؛تارمثلا

 . ؟7تيبلاب هفاوطل فئاطلا تيس امّنِإو ءاهعضوم يف َلجوّرع

 )١( :ءارسإالا ةروس ١

 ح44 ص معئارشلا للع (؟) ١.



 0 00 00368 لما لبخ ءافلع كنت مب

 . ئهتنإ 0 !ءاشلاب ةروك نونلا ديدشتو نيتّمضب ندرألا :سوماقلا يف لاق

 . لماع لبج يف رهاظ ضرألا كلت حالتقا رثأو ,فورعم نآلا اهعضومو

 نب دمحأ نع .ناميلس نب ىلعو ,رفعج نب دّمحم نع متاح نب يلع نعو

 هللا نإ :لاق ءال :تلق ؟فئاطلا تيّمس مل ىردتأ :ةءاضرلا لاق :لاق دّمحم

 نم ةعطقب رمأ تارمشلا نم هلهأو هقزري نأ هّبر 98 ميهاربإ اعد امل ٌلِجوُرع

 اذه ىلإ فرصنت نأ اهرمأ ٌمث ,تيبلاب تفاط ىّنح اهرامثب تراسف ؛ندرألا

 . "7 فئاطلا يمس كلذلف ,فئاطلا يّمس يذلا عضوملا

 ءاحلصلاو ءالضفلاو ءاملعلا نم لماع لبج نم جرخ نم ةرثك :اهسداس

 ىلع الو عيمجلا ىلع علُطأ مل ينأ عم ؛مهنم ةلمج ترعتسو .لامكلا بابرأو

 :مهنم رثكأ ةيمامإلا ءاملع نم ئرخأ دالب لهأ نم دجوي داكي الو ءاهّلك مهتافلؤم
 يف هللارون يضاقلا مهيلع ءانثلاو مهحدم رثكأ دقلو ًافينصتو ًافيلأت نسحأ الو

 ءاملع نم ةعامج اهنم جرخ دقو الإ كانه ةيرق نم ام هنأ ركذو ,نينمؤملا سلاجم

 . ئهتنإ ."' !انئاهقفو ةيمامالا

 لبج ئرق نم ةيرق يف ةزانج يف عمتجا هنأ انخياشم ضعب نم تعمس دقو
 ةّدع ّنأ هللا ءاش نإ فرعتسو .هبراق امو يناثلا ديهشلا رصع يف ًادهتجم لماع

 ىلإ ةبسنلاب مهتافلؤم اذكو ءنيرّخأتملا ءاملعلا ددع ةئامسمخ براقي مهئاملع

 :ينعأ ءرشعلا رشع نم ّلقأ نادلبلا يقاب ئلإ ةبسنلاب مهدالب نأ عم .يقابلا تافّلؤم

 .؟11 :6 طيحملا سوماقلا )١(

 .5 ح14 14147 ص عئارشلا للع (؟)
 7١. ص نينمؤملا سلاجم (7)
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 :ةانلق اهروظ هناذللا نم وزع ةثاه وس رع

 ًالقن ,لّوألا ديهشلا طخب هدجو هنأ لقنو ءانئاملع ضعب ّطخب هتدجو ام :اهعباس

 مايق لاح يف سانلا لاح نوكي فيك لئس هنأ ,ة#يقداصلا نع هيوباب نبا طخ نم
 نيلّثمتملا مهنم نيباصملا نم هتعيشو هؤايلوأ نمو هتبيغ لاح ىفو ,ةّيل مئاملا

 . ماشلاب ةدلب :لاق ؟مهلاوقأب نيذخآلاو مهرانآل نيفتتقملا و مهتنتأ

 فيقثلا لامعأب :ةىنقداصلا لاق ,ةعسّتم ماشلا لامعأ ّنِإ هللا لوسر نباي :ليق

 . لابجلا ةبطوأو راحبلا لحاوسب فرعت عوبرو تويبو نوتوأ

 انراصنأ مهو اَّمح انتعيش ءالؤه :48/لاق ؟مكتعيش ءالؤه هللا لوسر نباي :ليق
 ةيساقلاو ءانل مهبولق ةنيللاو ءانّرسل نوظفاحلاو ءانبيرغل نوساوملاو انناوخإو

 نود دالبلا لحمت ءانتبيغ لاح يف ةنيفسلا ناك مهو ءانئادعأ ئلع مهيولق

 نوفرعيو ءركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأي ,قعاوصلاب نوباصي الو ,مهدالب

 مهتيمو مهّيحل روفغملا نوموحرملا كتلوأ ,مهناوخإ نيب نوواسبو .هللا قوقح

 الانخر مهيف نإو .مهدبعو مهّرحو مهظيباو: عهوونسألو ,مهاثثأو مهركذو

 . نيرظتنملا ٌّبحي هللأو .نورظتني

 وهو ًايعرش امكح نّمضتي هّنكل ,دمتعم باتك يف هدجأ مل نإو ثيدحلا اذهف

 نأ ئفخي الو ,هنومضم توبث ئلع نئارقو .هل ةدّيؤم يهو ,ةقباسلا هوجولل دّيؤم
 ناو ,مهرثكأ وأ مهضعب مهو .مهنم ةروكذملا تافصلا باحصأ مهلك مهل روفغملا

 هلو ,بلغألا ىلع ءانبلاو .ةغلابملا اهيف نسحي .ةيباطخلا تاماقملا نم مذلاو حدملا

 . رئاظن

 ال مهّنِإَف .ءاحلصلاو ءاملعلاو ءايصوألاو ءايبنألا نم اهيف نفد نم ةرثك :اهنماث



 0 ااا ااا ا ةعبرألا بتكلا ثيداحأ رصح

 . ئهتنإ ا وصعلااو ةؤدل

 ةدئاف

 ثيداحأ رصح نم رايخألا ررغلا انباحصأ هيلع فقو ام نايب يف
 راصبتسالاو بيذهتلاو يفاكلاو هيقفلا ةرهتشملا انبتك

 .راصألا نوال ةريصتو ةئاؤنلا امين اهاززكذ

 ةكسو لاس ىلع لفت .تادلجم ةعبرأ ئلع هعومجم لفيف :هيقفلا انأ
 نيتئام ئلع :يناشلاو .اباب نينامثو ةعبس ئلع لمتشي اهنم :لّوألا :ًاباب نيّنسو

 ةثالثو ةئام ئلع :عبارلاو .نيعبسو ةينامث ئلع :ثلاثلاو .نيرشعو ةينامثو

 : اياب يعيش

 .اثيدح رشع ةينامثو ةئامتسو فلأب رصح لوألا دّلجملا يف ام عيمجو
 .ةنانتاقتو قوغير او هعناوةلسارم نيد وعيعو ةحسو ةئاعقيس دكان

 .انيدنح ندالكو ةعيشو ةلاتعسو كلايرضع يناثلا دّلجملا يف ام عيمجو

 . ثيدح ةئامسمخو نوعبسو ةئالث :هليسارم .اثيدح نوّتسو ةعبرأو فلأ :هديناسم
 ::ديناشم ةيداحا ةفمقتو ةثايثالثو للأب رضع كلاتلا دلحنلا يف ام عيمجو

 :ةمداحا ةرشعو ةتانيمخ هةلتسارم انيدخي نوعيسو ةنمشنو ناعئامؤو فلا

 ةعبس :هديناسم .ثيداحأ ةثالثو ةئامعستب رصح عبارلا دّلجملا يف ام عيمجو

 ىفام عومجمف اندم نورسعو ديو قا فارع ةناشسو نويسو

 نافلأ ليسارملاو .ًاثيدح رشع ةثالثو ةئامعستو فالآ ةثالث ةدنسملا نم عومجملا

 . ًاثيدح نوسمخو

 )١(أمل لمآلا 15-1١:١.



 لل اوقلا هتالق  ةمجا يس ع م لاش

 , 3... ىفاكلا ام

 ئلع نالمتشي يناثلاو لّوألا ءزجلا :ءازجأ ةثالثب ءىّبجم وهف راصبتسالا ام
 .هقفلا باوبأ نم اهريغو تالماعملاب قّلعتي ثلاثلاو .تادابعلاب قّلعتي ام

 نوعبسو ةعستو ةئامثالث اهعيمج نّمضتي ءباب ةئامثالث ئلع لمتشي :لّوألا
 . اثي دح

 نيعيسو ةطنسو ةلاذو أنلا ققضف ابايرقع ةعيسو لاو ىلع لمتشي :يناثلاو

 1 .اثيدح

 نيفلأ ئلع اهعيمج لمتشي باب نيعستو ةينامثو ةئامثالث ئلع لمتشي :ثلاثلاو
 نورشعو ةسمخو ةئامعست باتكلا باوبأف .ًاثيدح نيسمخو ةسمخو ةئامعبرأو

 خيشلا اهرصح اذك ًاثيدح رشع دحأو ةئامسمخو فالآ ةسمخ ئلع لمتشي باب

 . "!ناصقن وأ ةدايز اهيف عقي ًالثل راصبتسالا رخاوأ يف

 ,تاّمهملا نم سيل هب لاغتشالاو .هثيداحأ رصح ىنرضحي ملف .بيذهتلا اًمأو
 ملعأ هللاو اَنظو ًايمخت اهنع رصقي مل يفاكلا ثيداحأ ئلع دزت مل نإو وهو
 1 . باوصلاب

 ةدئاف

 ,ةلأسم فلأ رشع ىنثا ىلع لمتشب عئارشلا باتك نأ انخياشم ضعب ركذ دق

 اهنع ثحب دق ةلأسم رشع ةينامث ئلع داشرإلاو ءافلأ رشع ةسمخ ئلع دعاوقلاو

 نأ ملعي عتتلابو ,ةلأسم ةئاملا نع ديزت ال ةيعامجإلا لئاسملا نأ اوركذو ,ءاهقفلا

 )١( لصألا يف ضايب .

 راصبتسالا(') 5: 37147 787,



 11 ا ا ا اخ يسوطلا خيشلا قرط ضعب

 درو دق ىتلا لئاسملا ّنأو ؛افلأ نيسمخ ئلع ديزت ةصوصنملا ةيعرشلا ماكحألا

 تانك نق روصتم عمسلاو اري الإ ةلامعتا لع ةيزو 9 ةقلتكم فيداحأ اه

 .راصبتسالا

 ءافتنا ملعيل ةهاركلاو بابحتسالا ماقم يف ةفلتخملا ثيداحألا كلت رثكأو

 بوجولا ماقم يف فالتخالاو ,ةرهاظ كلذ يف ةمكحلاو ,ميرحتلاو بوجولا

 دوجوم ريغ يقيقحلا فالتخالاف كلذ عمو ابلاغ ةيقتلا هببسو .ًاّدج ليلق ميرحتلاو

 . ملعأ هللاو .كلذ وحن وأ ,ناكملاو نامزلاو عوضوملا فالتخال ًالصأ

 ةدئاف

 باحصأ ىف ١ !ملسم نب دّمحمو ةرارز هلاجر يف خيشلا دع يف

 . 44 ىبنلادبع خيشلا دئاوف نم .سرامملا ىلع ئفخي ال رظن ,'' !ة مظاكلا
 ةدئاف

 يسوطلا خيشلا قرط ضعب

 ئور دقو .بيذهتلا تسرهف يف روكذم ريغ ٍبوُيأ نب ةلاضف ئلإ خيشلا قيرط

 دعب ةئامو نيسمخ ةنس يهو .ةدحاو ةئس يف ملسم نب دّمحمو ةرارز ةافو )١(

 ,ة2مظاكلا نمز نم هاكردأ يذلا ردقلا وهو ؛نيتنس برقب #4 قداصلا ةافو

 .«هنم» همدع يضتقي ةسرامملا نأ الإ .نكمم هل امهؤاقلف

 توم دعب مامإلا هل فرعيل ةنيدملا ىلإ ديبسع هنبا لسرأ هّنأ يّشكلا ىور
 عمجم يف يسربطلا ىلعوبأ خييشلا ىورو .ديبع هنبا دوع لبق تامف .ةق قداصلا
 . «هنم» كلذ لثم ريمعيبأ نب دّمحم نع هدانساب يشايعلا نع نايبلا
 0٠٠١ :مقرب 7487 صو ٠٠ :مقرب 71/7 ص يسوطلا خبشلا لاجر (1)
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 .افيعط وهو: هزوكذم ١ !لابإلا تيسزهف ىقاوهو ريتك ةطشاو ريقي هع

 يفو .بيذهتلا ذيئانسأ يف روكذم ريغ هقيرطو ,ديوس نب رضنلا نع ئوراذكو
 وف |

 : .ا ْءيإ . (087) ا : 3
 ولخي ال ديناسالا يفو .' حيحص تسرهفلا يف ئيحي نب ناوفص ىلإ هقيرطو

 ٠ ء يش نم

 تسرهفلا يفو .روكذم ريغ ديناسألا يف نامثسع نب داّمح ئلإ هقيرطو
4 

 تسرهفلا يفو ,ديناسألا يف روكذم ريغ ئسيمع نب داّمح ئلإ هقيرطو
)00( 

 يفو .ديناسآلا ىف روكذم ريغ دوعسم نب دّمحم وهو .يشاّيعلا ىلإ هقيرطو

 :كوهعم "!قيبريفلا

 الو .ديناسألا يف روكذم ريغ يربكعلتلا وهو ,ئسوم نب نوراه ئلإ هقيرطو
 ن0 ا

 )١( :مقرب 17 ص يسوطلا خيشلا تسرهف 87/7 .

 .الا/1 :مقرب ؛١4 ص ىسوطلا خيشلا تسرهف (؟)

 )( :مقرب غ١ ص ىسوطلا خيشلا تسرهف 767.

 ص يسوطلا خيشلا تسرهف (؛) ١0١ :مقرب 51١.

 ) )0ص ىسوطلا خيشلا تسرهف ١0١ :مقرب 78١.

 ) )1:مقرب 5 ص يسوطلا خيشلا تسرهف 37١6

 ) )1:مقرب غ5 ص يسوطلا خيشلا لاجر 7187.



 ريغ ىف ةرفسم ةعامجلا نأ بير الو .تاقّتيصملاو لوصألا عيمج ىور دقو

 . حيحص قيرطلاف .يرئاضغلا نباو ديفملا مهنمو :عضوم

 ةدئاف

 يف بيذهتلا يف نكل ,ةطساو ريغب ريمع يبأ نبا نع يوري ديعس نب نيسحلا
 (؟) اصبتسالا يف هّنَأ عم ,('/ليعامسإ نب ىلع ةطساوب هنع ئور بويعلا باب

 . ةطساو الب دّمحم نع نيسحلا نع ثيدحلا ىور

 كلذكو ,ةطساو الب ريمع ىبأ نبا نع ئسيع نب دّمحم نب دمحأ ىوري كلذكو

 ْ . ناذاش نب لضفلا كلذكو ,مسشاه نب ميهاربإ
0 9. 

 ةدئاف

 باتك ىف ًاريثك روكذملا ىعخنلا ميهاريإ :'' !4هللاةيانع انالوم لضافلا لاق

 يوردلا» وا را داتا دم ارك أنبأ هدجيوجت هيرشي لاكتلا أ نياوه هلا
 نع لامسلا يبأ نب ميهاربإ نع مساقلا نب ىسوم عضاوملا ضعب يف لاق ّنإف ,هنع

 نع يعخدلا ميهاربإ نع مساقلا نب ىسوم :اهضعب يف لاقو ,راّمع نب ةيواعم
 . رامع نب ةيرواعم

 :ةدئاف

 هتجوزل نوكي ال جّوزملا دبعلا قتعأ ول ام باب يف ةلظنح نب يلع :بيذهتلا يف

 )١1( :مقرب 455 :7/ ماكحألا بيذهت 17915 .

 . عجارف بيذهتلا ىف امك هيفو 8٠١, :مقرب 557:7 راصبتسالا (1)

 هل ,يئابهقلا يلع نب هللا ةيانع ئلوملا نيدلا يكز يلاجرلا ةثاّحبلا ةمآلعلا وه (1)

 . عوبطم .لاجرلا عمجم باتك



 دئاوقلا دئارقا بم ا ا لوو رت ا ل ا م

 ريثك هنأ عم ,ةلظنح نب رمع هوخأ كلذكو لاجرلا يف روكذم ريغ ,')رايخ
 .ةياورلا

 ةدئاف

 ذخآللو دحأل الام يطعت نأ ةبطرقك ةجفسلاو .فورعم وهو ءبقل جتافسلاوبأ

 . 2! كيقتسا اذك مات هيقويف' ىلطعملا نلت نقال
 ةدئاف

 نم :هَّلظ دم لاق .دّمحم نيدلاو ةّلملا ءاهب انداتسأو انخيش تادافإ نم

 بهذم فلاخي هنأو ةلادعلا يف 4 يسوطلا خيشلا بهذم ملعن نأ تالكشملا

 .مهريغو يشاجنلاو يّشكلاك ءلاجرلا باحصأ ةيقب بهذم ملعن ال اذكو ,ةمآلعلا

 . كتلوأ ليدعت ئلع ليدعتلا يف ةمآلعلا ليوعت لبقن ٌمث

 عجر ٌمث .بهذملا فالخ ئلع ناك هنأ هنع لقني لاجرلا نم ًاريثك ًاضيأو

 ءادأ ّنأب ,نيملاع ريغ مُهْنَأ عم ,حاحصلا نم هتياور نولعجي موقلاو ,هئاميإ نسحو

 ؟ اهلبق وا ةبوتلا دعبا هنم عقو ئتم ةياورلا

 . ئهتنإ .'' !امهنم ءىشب هين ىلبق ًادحأ ّنأ ملعأ ال نالاكشإ ناذهو

 ل ةمآلعلا ليوعت لبقن ال نحن :لاقي نأ دعبي ال «ةمآلعلا ليوعت لبقت ٌمث» هلوق
 يف ًالثم ةقث ناك لجرلا اذه ّنإ هارث باط ةمآلعلا لوق لب .ةقذحلا ىلع ليدعتلا يف

 تر م

 )١( :مقرب 787 :9/ ماكحألا بيذهت 1406.

 ىّنكي .جتافسلاوبأ ميهاربإ :(19177 :مقرب ١77 ص) هلاجر يف خيشلا لاق (1)

 . بوقعيابأ ئتكي هّنِإ :ليقو ءقاحسإابأ
 7١737١١ 9 ىئايهقلل لاجرلا عمجم (')



 .هبأد وه ام ئلع هللا مهمحر خيشلا وأ يّشكلا وأ يشاجنلا لوق الإ سيل ةصالخلا

 لاجرلا يف ةلادعلا يف مهبهذم ئلع نيمّدقتملا نم دحاو لك لوق ئلع دامتعالاف

 . مهتيثوت اوركذ نيذلا

 هللادبع ةمجرت ىف ةمألعلا باتك ئلع هتيشاح يف ديهشلا لاق ام هانلق ام دّيؤيو

 ام نأ ,فّئصملا ةقيرط نم ءارقتسالاب هانربتعا ىذلا . اًدقلا دوسألا نوميم نبا

 ةقيرطلا هذه ئلعف ,لاحلا هاضتقا نإ هريغب هبقعي مث ,يشاجنلا باتك نم ًالّوأ هيكحي
 لوق ىشاجنلل مّدقتي مل هّنِإف «ىشاجنلا هلاق ام ئلع دامتعالا نكل» هلوق جرخيف

 ل وقلا قلطأ ,هتدعاق ئلع يشاجنلا نم ناك اّمل قباسلا قيثوتلا نأ الإ ,حّرصم

 . همالك 'رهتنإ .انهاه

 ملعن مل نإو ةلادعلا يف مهبهذم ئلع نوقُتوم هنأ كش الو .مهنع لقان ةمآلعلاو

 يف هبهذم ئلع ةقث ناك هّنأ هانعم ةقث ناك يسوطلا خيشلا نإ ةمألعلا لوقو ,هبهذم

 . هعم ةمآلعلا فلاخ نإو خيشلا ةلادع يف حددقي الو ,ةلادعلا

 نأ دعبي ال هنم عقو ئتم ةياورلا ءادأ نأ ,ةلادعلا يف «نيملاع ريغ مهنأ عم» هلوق

 ال حاحصلا نم ًالثم هتياور نولعجي نيذلا موقلا ّنأل ؛مث ةمّدقملا هذه ّنِإ :لاقي

 ملعي ال نم ةياور لعجي ال لداعلاو ,تاقثلا نم اونوكي نأ الإ مهلوق ئلع دمتعي
 . حاحصلا نم ةياورلا نيح هلاح

 كرت ىرأو :باطخلا بأ صالقم نب دّمحم يف يرئاضغلا هلاق ام هانلق ام دّيؤي

 . مهفاف .'١)هتماقتسا ماّيَأ يف باطخلاوبأ انثدح :انباحصأ لوقي ام

 )١( :مقرب 7419 ص لاوقألا ةصالخ ١1041.
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 ةدئاف

 اهولمح دقف ثيدحلا يف «نع» ظفل تالكشملا نم ًاضيأ :ئلاعت هللا همّلس لاقو

 . ئهتنإ .لكشم كلذ ّنظو .ةطساو ريغب ةياورلا ىلع

 لوق ئلع ٌنَظلا طانم :لاقي نأ نكمي «لكشم كلذ ّنظو» هللا همّلس هلوق
 نإ ةياورلا أب اولوقي مل اوملعي مل نإ مهّنإف .ناك ءيش ّيأ ئلع مهلمحو ءنيقّتوملا
 نيقّنوملا لوق نمف .هتطساو نيب اميف سيل :يأ .ًالثم ةدئتسم يهف ةنعنعم تناك

 . لكشمب سيل كلذ ٌّنظو ,نْظلا لصحي

 ةدئاف

 ئلع سيل ليدعتلا «حرجلا مّدِق اضراعت اذإ ليدعتلاو حرجلا» نييلوصألا لوق

 نم رثكأ هعالّطا ليدعتلا ىلع دهاشلا ناك اذإ امك .ليدعتلا مّدقي دق لب .هقالطإ

 مّدق ثيح ًاريثك ةدعاقلا هذه ئلع ةصالخلا ىف #ةمألعلاو .حرجلاب دهاشملا

 . رثكأ يشاجنلا عالطا ّنأل ؛يرئاضفلا نبا حرج ئلع يشاجنلا ليدعت

 ةدئاف

 قلطي بحاصلا ّنأ ىلع لدي ام راسي نب ليضفلاو ريخلا نب ميدأ ةمجرت يف

 . ئيحي نب ناوفص يف اذكو .ءافخ ريغ نم سكعلاب اذكو .يوارلا ىلع
 0 ةدئاف

 دق «بحاصلا» نأ ئلع لدي ام بيكشأ نب نيسحلا ةمجرت يف ةصالخلا يف

 نم هّنكل ,ةغةّمنألا نع وري مل :يشاجنلاو يشكلا لاق :لاق اذك هْنإف «مل» 0

 . ١784 يركسعلا باحصأ

 )١( ص لاوقألا ةصالخ ١١5 :مقرب 547.



 1 لاجرلا لذ انها ةفارعم

 . ١ !باّشخلا ىسوم نب نسحلا ةمجرت يف خيشلا لاق اذه لثمو
 ةدئاف

 لاجرلا لزانم ةفرعم
 نع ,باطخلايبأ نب نيسحلا نب دّمحم انئّدح :لاق ءيّسكلا ريصن نب هيودمح

 لزانم اوفرعإ :لاق ,#4هللادبع يبأ نع ءروصنم نب ةفيذح نع ,نانس نب دّمحم
 . ؟لاّنع مهتاياور ردق ىلع اّنم لاجرلا

 انثّدح :الاق .فوعيبأ نب دّمحم رفعجوبأو .ديزم نبا يّشكلا ديعس نب دّمحم

 لاق :لاق .هعفري يدومحملا يزورملا داّمح نب دمحأ نب دّمحم يلعوبأ

 دعن ال اًنإف ءاّنع مهتاياور نم نونسحي ام ردقب انتعيش لزانم اوفرعإ :ة8#قداصلا

 نوكي ؛لاق ؟ًاثدحم نمؤملا نوكي وأ :هل ليقف اثّدحم نوكي ئّتح ًاهيقف مهنم هيقفلا
 ف ودنلا ققشلا, انقذو

 ىّمقلا سيردإ نب دمحأ انثّدح :لاق ؛ىلتخلا ساّبعلا نب دّمحم نب ميهاربإ

 158 ينثدح :لاق .نارمع 5203000 دّمحم انثّدح :لاق .مّلعملا

 نارمح نب دّمحم نع .هلاجر ضعب نع .دّمحم نب دّمحم يتثّدح :لاق ,يباطخلا

 انم سانلا لزانم اوفرعإ :لاق ,ة# هلادبع يبأ نع ,ةلظنح نب يلع نع .يلجعلا
 6 مهتياور ردق ىلع

 )١( و748 ص يسوطلا خيشلا لاجر 5٠١.

 ) )1لاجرلا ةفرعم رايتخإ ١: 0 7:مقري ١.

 )”'( لاجرلا ةفرعم رايتخإ ١: 1.؟ :مقرب

 ) )4لاجرلا ةفرعم رايتخإ ١: .؟ :مقرب



 ا ] 1 ]1 1 1 ا اا اا قانا

 :لاق .يزارلا ليعامسإ نب دّمحم انئدح :الاق .ريصن انبإ ميهاربإو هيودمح
 39 لّوألا نسحلاوبأ ّىلإ بتك :لاق ,يماشلا ديوس نب يلع نع .ينئادملا يننّدح

 ملاعم ٌنذخأت ال ,كنيد ملاعم ذخأت نّمم ىلع اي تركذ ام اّمأو :نجسلا يف وهو

 ذأ رئاخ ىذلا ةةاقلا نع ماو تاغ قو اسش | ةلناد الكيف نلت نع دامو

 .هولّدبو هوفّرحف ءالعو لج هللا باتك ئلع اونمتئا مهّنِإ ,مهتانامأ اوناخو .هلوسرو
 ةنعلو ىتنعلو ةرربلا ماركلا يئابا ةنعلو هتكلالم ةنعلو هلوسر ةنعلو هللا ةنعل مهيلعف

 . 17 ليوط ثيدح يف .ةمايقلا موي ئلإ يتعيش
 :لاق ,ىّمقلا نازوريف دّمحم نب ىلع ىنثّدح :لاق ,دّمحم نب دوعسم نب دّمحم

 ,رصن يبأ نب دّمحم نب دمحأ انئّدح :لاق .يقربلا دلاخ نب دّمحم نب دمحأ انئّدح

 اذه لمحي :ةيلي هلا لوسر لاق :لاق .ة#ن لادبع يبأ نع ؛رباج نب ليعامسإ نع

 لاحتناو «نيلاغلا فيرحتو ؛نيلطبملا ليوأت هنع نوفني لودع نرق ّلك يف نيدلا

 . "اديدحلا ثبخ ريكلا يفني امك ,نيلهاجلا
 دّمحم نب دمحأ ينثّدح :لاق .دّمحم نب ىلع ينئّدح :لاق ,دوعسم نب دّمحم

 ئلاعت هلوق يف ةئرفعج يبأ نع ,ماّحشلا ديز نع .هركذ نّمع ءهيبأ نع ؛يقربلا
 . " !هذخأي نّمع هذخأي يذلا هملع ئلإ :لاق «هماعط ئلإ ناسنإلا رظنيلف»

 .بهو نب رفعج نب ىسوم ينثّدح :لاق .يبايرافلا دّمحم نب ليئربج دّمحموبأ
 نسحلاابأ ينعي هيلإ تبتك :لاق ؛هيوهام نب متاح نب دمحأ نسحلاوبأ ينئّدح :لاق

 1 :مقرب 8-17 ١: لاجرلا ةفرعم رايتخإ(١)

 .0 :مقرب ١: ٠١-١١ لاجرلا ةفرعم رايتخإ (؟)

 .7 :مقرب ١:١ لاجرلا ةفرعم رايتخإ (1)



 ا يي ماما يباع وسو حس امن حا جنا ا سو لاجرلا لزانم ةفرعم

 :امهيلإ 98 بتكف ,كلذب اضيأ هوخأ بتكو ,ينيد ملاعم ذخآ نّمع هلأسأ 126 ثلاثلا

 يف مدقلا ريثك لكو ءانّبح يف نسم ئلع امكنيد يف ادمتعاف ءامتركذ ام تمهف
 1 0 , 93 ولاعت للا ءاش نإ امكوفاك مهّنإف ءانرمأ

 # سي ردإ نبا هنع لقن ام ئلع .داّرسلا بوبحم نب نسحلل ةخيشملا باتك ىف
 يف هين هلا دبع وبأ ينيقل :لاق .ةريغملا نب ثراحلا نع .دّمحموبأ :رئارسلا باتك يف

 بوند "١ لست ا «لاقق همت كلت ةرراح اب: ىل لاققا اذ هيدا وق لع تم
 كادف تلعج :تلقف ,هيلع تنذأتساف .هتيتأ مث ,ئضم ّمث ,مكئاملع ئلع مكئاهفس

 . ميظع رمأ كلذ نم ينلخد دقف ؟مكئاملع ئلع مكئاهفس بونذ ٌنلمحتل تلق مل

 لخدي اّمم هنوهركت ام مكنم لجرلا نع مكغلب اذإ مكعنمي ام معن :يل لاقف
 .اغيلب الوق اولوقتو ,هوظعتو هواتف هوتأت نأ ,سانلا دنع بيعلاو ئذألا هب انيلع

 اوبنتجاو .كلذ دنع هورجهاف ًاذإف :لاقف :لاق ءانعيطي الو اّنم لبقي ال ًاذإ هل تلقف
 . ؟7تسلاجم

 نع هاور ام .ةلاضرلا بحاص يطنزبلا عماج نم سيردإ نيإ هفرطتسا امم
 الحر: نو رع كين هكمر اللا ادركت :لاق .ءالعلا يبأ نب نيسحلا نع ءريصب يبأ

 اي :يل لاق .ة.هللادبع يبأ ئلع تلخد اّملف ,ةاش لزنم لك يف مهل حبذأ تنكف
 ميبذت تنك كّنَأ ىنغلب :لاقف .كلذ نم هللاب ذوعأو :تلقف .نينمؤملا ّلذتو نيسح

 نم مهيف نأ 0 تنك امأ :لاقف .هللا الإ تدرأ ام :تلقف .ةاش لزنم لك يف مهل

 .ا/ :مقرب ١: 1١0-١7 لاجرلا ةفرعم رايتخإ )١(

 . ٌنلمحتل امأ :رئارسلا يف (1)

 .098 : رئارسلا (؟)



 دتاوقلا وفا رق انا معلا ور هو نا را ا و ا ا

 هللا رفغتسأ :تلقف ؟هسفن هيلإ رصاقتف ,كلذ مهتردقم غلبي الف ,كلعف لعفي نأ بحي
 وع هلو

 ةدئاف

 سيردإ نبا ةيصو
 ىلاعت هللاب مسقنو :ىواتفلا ىلإ ًاريشم رئارسلا باتك رخآ يف سيردإ نبا لاق
 حتفتسملا رظن هنم ءيش لك يف رظنب لب .هنم ءيش يف اندّقي الأ ,هلّمأت نم ئلع

 .ديلقتلاو أشنملا ّبحو ءّقحلا ةنيزب لطابلل ةنيزملا ءاوهألل ًاحرطم ,ءىدتبملا
 سنالاو ,فالسألا ديلقتو .ءاربكلا ميظعتو ,ءسونيلاج هجالع نسحي ال امهؤادف

 . ديدش جالع ىلإ جاتحم هريغ ناسنإلا فرعي ال امب

 ىّتح همّلعم أطخ فرعي ال ناسنالا :يضورعلا دمحأ نب ليلخلا لاق دقو

 نم هب رفظلاو هقيرط نم ّقحلا ىلإ لوصولا هضرغ نوكي لقاعلاف ءهريغ سلاجي

 دق وحنلا اذه نوحني, نيذلا نإف ءلاجرلا ةرصن هضرغ نوكي الو ,هقيقحتو ههجو

 ةقثلا دقفو .ديلقتلا ةنجه نم اوملسي ملو .ةعدلاو ةحارلا نم دّلقملا هحبر ام اورسخ

 . ديلقتلاب حّرصملا نم ًالاح ءوسأ كلذل مهف مهب
 يف ال .هريغ ةرصن يف هرهد مظعم لغشو ؛هنيد لمهأ نم لاح لاحلا تسئبو

 . هتفرعمو قحلا بلط

 ئري نأ .ءايشألا ضعب ئلإ قبسو .فلس نم ئلع كردتسا نمل يغبني الو :لاق
 اولغشو ,مهراكفأ اوّدك مِهّْنَأ لجأل اوُلر ثيح اوُلز امّنِإ مهّنأل ؛مهيلع لضفلا هسفنل

 دق سوفنو .تّلك دق بولقب ,هيف الز يذلا ءيشلا ىلإ اوراص ّمث .هريغ يف مهنامز

 )١( رئارسلا ": 61/4 .



 0101 ا ب و ا ب ا جراب اكو ةيلاجر ةّماه دئاوف

 فقوو ؛هوجرختسا ام مهنم دافتسا دقف مهدعب تأي نمو ةقيض تاقوأو ,تمئس

 ,ةّوق بستكاو :ةضاير كلذب هل تلصحو .ةفلك الو دك ريغ نم .هورهظأ ام ئلع

 عسّدم .ىوقلا روفوم وهو .مّدقت نم هيف لز ثيح ئلإ راص اذإ بيجعب سيلف

 مل ام لّمأتيو .هوظحلي مل ام ظحلي نأ رجض هرماخ الو للم هقحلي مل ؛نامزلا
 . نيمّدقتملا ىلع نورّخأتملا داز كلذلو ءهولّمأتي

 مل اميرف ءلاجآلا دادتماو ,نامزلا لاصّتاو ؛لاجرلا ةرثكب مولعلا ترثك اذهلو

 مهب هللا دمحب ناك نإو ءنورّخأتملا هدزوأ ام ئلع ةلأسملا يف مّدقتملا لوقلا عبشي

 0 !نينمؤملا عيمجلو انلو مهل هللا رفغ «يىدتهت مهتلثمأ ئلعو ,يدتقن

 ةدئاف

 نيسمخ ةنس يف ةزمح يبأ ةافو نأ ,هيقفلا هرضحي ال نم قرط يف قودصلا ركذ

 .(؟)ةئامو

 ًائيش لاّضف نب نسحلا نب يلع نع .دوعسم نب دّمحم نع ىّشكلا يف ئكحو
 ةزمحابأ نأ لاّضف نب يلع ئلإ دوعلا هرهاظو_ معزو :لاق ٌمث ,ةزمح يبأ نأش يف

 وحنب وأ ةئسب هللادبع نبا دعب ةدحاو ةنس ىف اوتام ملسم نب ا ةرارزو

 لي

 نامث ةنس نم لاّوش يف ئضم 92 هللادبع ابأ نأ ينيلكلا رفعجوبأ خيشلا ركذو

 , 167-561 :* رئارسلا(١)

 .154 :غ هيقفلا هرضحي ال نم )١(

 .707 :مقرب غ66 :؟ لاجرلا ةفرعم رايتخإ (")



 دئاوقلا ةنازق يون دا ل وم واع ابك و ام و واوا وواساا وو دخل سا اك اكن

 مجبر نيب رجا يف كاي ديرعو بر وعسلا ا ةمالخلا ياللا تاو

)0 
 5 ذل سو نيف اذ | نوفق اك هلآو ,نيتئامو نيرشعو

 كلذ ئكح هّنإف .سوواط نب نيدلا لامج ديسلا باتك نم ذوخأم اذه همالكو

 . يّشكلل رايتخالا باتك نع

 نع بوبحم نب نسحلا نع ةياورلا نأ عم ؛ةزمح يبأل هؤاقل اذه ئلع لكشيو

 . ا دج ةريثك ةزمح يبأ

 بوبحم نب نسحلا مهنا هنأ ئسيع نب دّمحم نب دمحأ نع فّنصملا ىكح دقو
 . عجر مث ,كلذ يف

 ةياور وه امّنإ بوبحم نب نسحلا ةافو ركذ نم ىشكلا رايتخا ىف هتيأر يذلاو
2700000 5 0( 

 .. بوبحم نب نسحلا نب دّمحم نب رفعج نع «ةبيتق نب دّمحم نب ىلع نع
 اذه ,رظنيلف ,لاكشإلا عفدنيل مهو ةافولا تقو ةياكح لعلف .مولعم ريغ هلاحو

 امهمامإ عم امهرشحو امهماقم هللا ىلعأ يناثلا ديهشلا نبا نسح موحرملا ةروص

 . يصولأو يبنلاب

 ةدئاف

 0 ل هقنوي

 )١( يفاكلا لوصأ ١: 875 .

 .؟71 :مقرب 5,7 ص لاوقألا ةصالخ )١(

 ٠١91. :مقرب 80١ :؟ لاجرلا ةفرعم رايتخإ (7)

 .591 :مقرب ١52 ص لاوقألا ةصالخ (4)



 وو و وت ا وو مج ومما ل وا تسا ةيلاجر ةماه دئاوف

 نع "7 نسحلا هيخأو "7 يرسلا نب يلع قيثوت ةصالخلا يف ةمآلعلا لقن
 3 ل نب دوأد قيثوت اذكو .هيف هدجن ملو 2" !يشاجنلا

 هيف سيل ملاس هانعم ؛هريغ و نذألا قش :ةبنجلا «ةبنجلا ملاس» لاجرلا لهأ لوق

 . نعط
 ةدئاف

 : ماشه هل لاقي مهنم دحاو لك لاجر ةينامث 9هللادبع يبأ نع ئور دق
 . نابيش ينب ئلوم مكحلا نب ماشه دّمحموبأ :مهنمف

 . ناجزوجلا يبس نم ناكو ءناورم نب رشب ئلوم ملاس نب ماشه :مهنمو

 . مكحلا نب ىلع هنع ىور يذلا يدنكلا ماشه :مهنمو

 .زاّريلا هللادبع يبأب فورعملا ماشه :مهنمو

 . ديزي نب ماشه :مهنمو
 . يفوكلا ىنثملا نب ماشه :مهنمو

 ىئاهبلا خيشلل ةصالخلا نم ةجرختسم ةدئاف

 نع لاخ بيعش لك .فاص ناوفص ّلك ,ديمح ديمح ّلك ,ليمج ليمج لك
 مالسلادبع ئّتح حلاص مالسلادبع لك ,حلاط ةحلط لك ,ملاس ريغ ملاس لك ,بيعلا
 بوقعي الإ ةبيخ الب بوقعي لك ,نسحلا نب مصاع الإ نسح مصاع ّلك .حلاص نبا

 )١( ص لاوقألا ةصالخ  18١:مقرب 619 .

 ) )1ص لاوقألا ةصالخ ٠١5 :مقرب 154.

 )" )1:مقرب ؛" ص ىشاجنلا لاجر 917 .

 .591 :مقرب ١87 ص لاوقألا ةصالخ (4)



 دئاوعلا كتارقا اا ا ف قرم ف اف و ع رمت عج ةاوا ن د  مانس ا ا نكن

 . هماركإ ديز همالك ئهتنإ .'/ةبيش نبا
 ةدئاف

 هريغ وأ يمامإ هنأ ئلإ ءاميإلل يرصب وأ يفوك لجرلا نوك لاجرلا لهأ ركذ
 . نييرصبلا سكعلابو نييمامإ مهنوك ةفوكلا لهأ ئلع بلاغلاو

 ةدئاف

 :كلذك نادكحمو .ناكسم نبا رخآلاو ,نانس نبا امهدحأ :نآ هلادبع انل

 )١( ص يىئاهبلا خيشلل ةياردلا يف ةزيجولا ٠١.



 ةلاسر

 ديهشلا ديز لاح نايب ىف

.. 

 ةمالعلل

 يراوزيسلا ينيسحلا دّمحم نب رفعج دّيسلا

 رشع يناثلا نرقلا مالعأ نم

 امن عي 0-3

 قدح

 يئاجرلا يدهم دّيسلا





 ميحرلا نمحرلا هللا مسب 0

 ًاديز ديزت ةالص .ًادجم دومحملا هلآو دّمحم ئلع يّلصأو ؛ًادمح دمحأ هلل

 . ًادحج ركنم لك رسكتو
 - مهيلع هللا ناوضر ةيمامالا ءاملع نم عمج تارابع هذهف :دعب ام

 نسحو .مهقافتا اهيف رظانلا ملعيل اهتعمج :نيسحلا نب ىلع نب ديز يف مهتاياورو

 . ناوضرلاو ةمحرلا هيلع .هيف مهداقتعا

 :ديفملا خيشلا داشرا نع دروام

 نم لكل ناك هنأ ركذ نأ دعب هداشرإ يف هحور هللا سّدق ديفملا هللادبع وبأف

 يف هللا دنع هتبترو ,ةمامإلا نم هناكمل ,ة#.هلضف غلبي مل نإو لضف ةيللرقابلا ةوخإ
 . ةفالخلا يف هلي ىبنلا نم هسلجمو ,ةيالولا

 ,مهلضفأو #9. رفعج يبأ دعب هتوخإ نيع نيسحلا نب يلع نب ديز ناكو :لاق

 نع يهنيو ,فورعملاب رمأي ,فيسلاب رهظو .ًاعاجش ًايخس ًاهيقف ًاعرو ًادباع ناكو
 هن نيسحلا تاراثب بلطيو .ركنملا

 :لاق ,ئيحسي نب نسحلا نع .هّدج نع .دّمحم نب نسحلا دّمحموبأ ينربخأ
 ,رذنملا نب دايز دوراجلا يبأ نع رواسم نب ىيحي نع نيسحلا نب نسحلا انئّدح

 فيلح كاذ :يل ليق ؛يلع نب ديز نع تلأس امّلك تلعجف ,ةنيدملا تمدق :لاق

 . نارقلا



 ديهشلا ديز يف ةلاسر 01 0 ل

 هلع اهكعي ناكو تنزع نارقع ني هلاع ثلا لاق !١ ءامها وزو

 يكبي تملع ام :لاقف ؟ناك لجر ّيأ :تلقف ."!ةفاصرلاب :لاقف ؟هتيقل نيأ :تلقف

 . هطاخمب هعومد طلتخي ئّتح هللا ةيشخ نم

 هجورخ هيف كلذ مهداقتعا ببس ناكو .ةمامالا هيف ةعيشلا نم ريثك دقتعاو

 هب اهديرب نكي ملو .هسفن كلذب ديري هوُنظف ,دّمحم لآ نم اضرلا ىلإ وعدي فيسلاب
 هللادبع يبأ ئلإ هتافو دنع هتيصوو .هلبق نم ةمامإلل هيخأ قاقحتساب هتفرعمل

 . ةين قداصلا

 هانركذ يذلا دعب هنع هللا يضر ىلع نب ديز نيسحلا يبأ جورخ ببس ناكو

 دقو ,كلملادبع نب ماشه ئلع لخد هنأ ,9.نيسحلا مدي بلطلا يف هضرغ نم

 نم نّكمتي ال ئّنح سلجملا يف اوقياضتي نأ رمأو .ماشلا لهأ ماشه هل عمج

 نأ قوف دحأ هللا دايع نم سبل هن 5 هللا ناوضر ديز هل لاقف ؛هبرق ئلِإ لوصولا

 كيصوأ انأو هللا ىوقتب يصوب نأ نود دحأ ("!ّما دابع نم الو .هللا ىوقتب يصوي

 . هقئاف :نيئمؤملاريمأ اي هللا ىوقتب

 كل ٌمأ ال كاذو تنأ امو ؟اهل يجارلا ةفالخلل هسفن لّموملا تنأ :ماشه هل لاقف

 اما نبا كنا ادناو

 نبا وهو هثعب يبن نم هللا دنع ةلزنم مظعأ ًادحأ ملعأ ال يّنِإ :يلع نب ديز هل لاقف
 امهيلع ميهاربإ نب ليعامسإ وهو ,ثعبي مل ةياغ ئهتنم نع رّصقي كلذ ناك ولف ؛ةمأ

 ص وم سعيا

 . ماشلاب ةدلب :ةفاصرلا (؟)
 . هدابع :داشرالا ىف (؟)



 ا 0 0 001 ا ا ديهشلا ديز لضف يف درو ام

 هوبأ لجرب رصقي امف ءدعبو !؟ماشه اي ؟ةفالخلا مأ هللا دنع مظعأ ةوبنلاف .مالسلا

 . ةمأ نبا نوكي نا ٍةيعبلاط يبا نب يلع نبا وهو هع هللا لوسر

 وهو ديز جرخف ؛يركسع يف اذه ٌنتيبي ال :لاقو ,هنامرهق اعدو ماشه بئثوف

 . اولذ الإ ١ /فيسلا ٌرح ّطق موق هركي مل هّنِإ :لوقي
 ّمث ءبرحلا ىلع هوعياب ئّتح هب اولازي ملف ءاهلهأ هيلإ عمتجا ةفوكلا لصو اًملف

 دعا كني ذل نيت عبرأ مهنيب بلصو ,هيلع هللا ةمحر لتقف .هوملسأو هتعبي اوضقت

 . نآسل الو ديب رّيغي الو ,مهنم

 ناب تح اييظع انزقسال ناو .غلبم لك 86 هادبع يبأ نم كلذ غلب لتق اَملو

 نرد لا ةلافصأ نمنع مسا ىف لايع يف هلام نم قّرفو .هيلع

 ينرمأو .رانيد فلأ 928 هللادبع وبأ ّيلإ مّلس :لاق .يطساولا دلاخوبأ كلذ ئور
 ليضف ىخأ ريبزلا نب هللادبع لايع باصأف ,ديز عم بيصأ نم لايع يف اهمّسقأ نأ
 . ريئاتد ةعبرأ اهنم ناّسرلا

 هنس ناكو ؛ةئامو نيرشع ةنس رفص نم اتلخ نيتليلل نينئالا موي هلتقم ناكو

 ان نيعبرأو نيتنثا دئموي

 : يسربطلل ىرولا مالعإ نع دروام
 باتكو ؛4 ىسربطلا يلع يبأ ةمالعلل ئدهلا مالعأب ئرولا مالعإ باتك ىفو

 نب يلع 5 ديز ناك :سوواط نبا ققحملا ملاعلا دباعلا دّيسلل ا؟!ةعيشلا عيبر

 ل

 )١( فويسلا :داشرالا ىف .

 ) )1:؟ ديفملا خيشلل داشرالا ١/١ 17/4 .

 ئرولا مالعإ باتك هنيعب وه لب .لقتسم باتكب اذه سيل (؟) .



 ةيهعلا يو ىف ةلاتطلا نست نيف ونعم را تن م زا ا بل ل

 اعاجش ًايخس ًاعرو ًادباع ناكو ,ةظرقابلا رفعج يبأ دعب هتوخإ لضفأ نيسحلا
 نظف .دّمحم لآ نم اضرلا ىلإ وعديو ,ة#نيسحلا تاراثب بلطي فيسلاب رهظو
 ةيارقابلا هيخأ قاقحتساب هتفرعمل هب اهديري نكي ملو هسفن كلذب ديري هنأ سانلا
 قداصلا دّمحم نب رفعج هللادبع يبأ ئلإ هتافو دنع هتيصوو .هلبق نم ةمامإلا
 . مالسلا امهيلع

 نب ماشه ئلع لخد هنأ .هانركذ يذلا دعب هجورخ ببس ّنأ :ةياورلا تءاجو
 ئّتح سلجملا يف هل اوقياضتي نأ رمأو ؛ماشلا لهأ هل ماشه عمج دقو ,كلملادبع

 . مّدقت امك ثيدحلا رخآ ئلإ .ديز هل لاقف .هبرق ئلإ لوصولا نم نّكمتي ال
 امل ىلع نب ديزل لاق ًاماشه ّنأ ,رابخألا نويع باتك ىف هدانسإب يبيتقلا ركذو

 تنأو ملعلا رقاب ُهييَعهلا لوسر هاّمس :ديز لاقف 5 رقبلا كوخأ لعف ام :هيلع لخد

 . ًاذإ امتفلتخا دقل ةرقب هيّمست

 ىلع هوعياب ئّتح هب اولازي ملف .اهلهأ هيلع عمتجا ةفوكلا ىلإ لصو اًّملف :لاق
 ام لثم ثيدحلا مامت ئلإ .مهنيب بلصو لتقف ,هوملسأو هتعيب اوضقن مث ,برحلا

)0 
 ا اا

 :لوقي لك ةعامج كلذ ئور دقف ًارارم كلذ لعف دق ة#:.قداصلا ناك :تلق

 . ديفملا هركذ امك ىطساولا دلاخوبأ :مهنم .تمّقف ءاذكو اذك ىناطعأ

 . 13 كلا نادك ىف انك ةباتست ب ندعوا ةيعا جينز

 .؟7607-508 ص ئرولا مالعإ )١(

 نع هدانسإب ئور ,377 :مقرب 3778-1719: لاجرلا ةفرعم رايتسخإ (؟)

0 



 ا 0 0 0 ديهشلا ديز لضف ىف درو ام

 : ىفاكلا ةضور نع دروام

 ينلأس :لاق ,دلاخ نب ناميلس نع ,هدانسإب بوقعي نب دّمحم ئورو
 ؛تلق :لاسق ؟ًاديز هيف متعضو يذلا عضوملا ىلإ مكاعد ام :لاقف .ة هللادبعوبأ

 ,ئرخألا اأو .رفث ةينامث انك امّنِإ ءانعم فّلخت نم ةلقف ٌنهادحإ اّمأ .ثالث لاصخ

 قبس ناك يذلا هعجضم ناك هّنإف ,ةثلاثلا اّمأو .انحضفي نأ حبصلا نم انفّوخت يذلاف

 . هيلإ
 :لاقف رجح ةفذق :تلق ؟هيف هومتعضو عضوملا نم تارفلا ىلإ مك :لاقف

 . لضفأ ناكو تارفلا يف هومتفذقو ًاديدح هومترقوأ متنك الفأ هللا ناحبس

 عم متجرخ موي متلك ءيش ّيأ :لاقف ءاذهل انقطأ ام هللاو ال كادف تلعج :تلقف

 باتك يف دجأ يّنإف :لاق ,اراّقك :تلق ؟مكّردع ناك امف :لاق ,نينمؤم :تلقف ؟ديز

 ,ةيآلا !١ «باقرلا برضف اورفك نيذلا متيقل اذإ اونمآ نيذلا اهّيأ اي لِجوّرع هللا

 لدعلاب اوريست نأ متعطتسا ام هللا ناحبس ,مترسأ نم ةيلختب متنأ متأدتباف
00000 

 متعنص فيك :الا هللادبع وبأ يل لاق :لاق .دلاخ نب ناميلس نع ًاضيأ ئورو
 يف هاّنفدف ,ةبشخ انذخأ سانلا فش اًملف ؛هنوسرحي اوناك مهْنِإ :تلق ؟ديز يّمعب

 يف اهمسقأ نأ ينرمأو ,ريناند ةيهللادبع وبأ ّيلإ عفد :لاق ,ةبايس نب نمحرلادبع
 ريبزلا نب هللادبع لايع باصأف :لاق ءاهتمّسقف .ديز هّمع عم بيصأ نم تالايع

 . ريناند ةعبرأ ناّسرلا

 .؟ :هييَي دمحم ةروس )١(

 76١. :مقرب 50١4-107 يفاكلا ةضور (؟)



 ديهشلا ديز يف ةلاسر هاتوا اصب و متو وب اولا و جني رك مش يمال أ ماطر لح وا هولا عا ولو ]جداا يهايحتو هيأ 101

 هودجوف .هنوبلطي ليخلا تلاج اوحيبصأ اًملف .تارفلا ءىطاش ئلع فرج

 نعلو هيلع هلا ىلص .تارفلا يف ءويستلاو انيس هومترقوأ الفأ :لاقف .هوقرحأف

 . ١ !هلئاق هللا

 دعب ةيمأ ينب كاله يف نذأ هركذ ّرع هللا َّنِإ :4هللادبع ىبأ نع ئور ًاضيأو
 ا ةعبسب ًاديز مهقارحإ

 دحأ ماشه ئلع جرخي ال :لاق هنأ هكا رقابلا رفعج يبأ نع هدانسإب يور ايقيأو

 ّبسي كلا لوسرو ًاماشه تدهش ين :لاقف ,ةلاقملا هذه ديزل ليق هّنأو .هلتقالإ
 . " !هيلع تجرخل ينباو انأ الإ نكي ملول هللاوف رّيغي ملو كلذ ركني ملف هدنع

 صيع نع .ئيحي نب ناوفص نع .هيبأ نع ؛ميهاربإ نب يلع نع ىئور ًاضنأو

 ,هل كيرش ال هدحو هللا ىوقتب مكيلع :لوقي هل هللادبعابأ تعمس :لاق ءمساقلا نبا

 وه ًالجر دجو اذإف .يعارلا اهيف منغلا هل نوكيل لجرلا نإ هللاوف :كسلال اورظناو

 يذلا نم همنغب ملعأ وه يذلا كلذب ءيجيو هجرخي اهيف وه يذلا نم همنغب ملعأ
 تناك دن ايس بوعي ةدحلا و قئاقب نايش مكدفأل قناك ول ناو: ءاهف "ره
 دقف .تبهذ اذإ ةدحاو سفن هل نكلو ءاهل نابتسا دق ام ئلع لمعف .ةيقاب ئرخألا

 ىلع اورظناف ءاّنم تآ مكاتأ نإ مكسفنأل اوراتخت نأ قحأ متنأف .ةبوتلا تبهذ هللاو

 )١( ىفاكلا ةضور 8: ١7١ :مقرب 1714.

 ىفاكلا ةضور (؟) 4: 11١:مقري 118,

 )( :مقرب 796 :8 يفاكلا ةضور “051.

 ) )4ناك :ةضورلا يف .



 ال وا و ا ا ا ديهشلا ديز لضف ىف دروام

 ,هسفن ىلإ مكعدي ملو ًاقودص ناكو ءًاملاع ناكأديز ّنإف ءديز جرخ اولوقت الو
 ىلإ جرخ امن ,هيلإ مكاعد امب ئفول رهظ ولو .دّمحم لآ نم اضرلا ىلإ مكاعد امْنإ
 لآ نم اضرلا ىلإ مكوعدي ءيش ئلإ مويلا انم جراخلاو .هضقنيل عمتجم ناطلس

 . !!مويلا انيصعي وهو هب ئضرن انسل انأ مكدهشن نحنف .اإ دمحم
 : ىشكلا لاجر نع درو ام

 :لاق ,ناذاش نب لضفلا انثّدح :لاق ؛يبيتقلا دّمحم نب ىلع :يّشكلا باتك يفو

 وسأ لاق لاق د" اولا نب ناني نع ءانباكصأ نما ةّدع نع بأ تدع
 :لاق ف ءراهت نم ةعاس هلا باتكي ريبسي نأ ردق ام ًاديز ىتع هلا مر :1ف ادع
 .اراقك :تلق ؟مكدنع مكّودع ناك ام دلاخ نب ناميلس اي

 دعب اّنم اًمإف قاثولا اوّدشف هومتنخثأ اذإ نحو :لوقي ّلجوّرع هللا ٌناف :لاق

 .ناخئإالا لبق مهليبس متيلخ مث ًاموق مترسأو ,ناخثإلا دعب ْنملا لعجف «ءادف اّمِإو

 نم مكيلع اوجرخ ئّتح ,ناخئإلا دعب ّنملا هللا لعج امْنِإو ,ناخثإلا لبق متنئمف
 . ؟!مكولتاقف رخآ هجو

 .؟541 :مقرب 5184 :8 يفاكلا ةضور )١(

 لجر هل لاقق .ديز عم جرخ دلاخ نب ناميلس ناك :لاق ءيطاباسلا راّمع نع (1)

 لاق ؟رفعج مأ ريخ وه ديز يف لوقت ام :ةيحان يف فقأو ديزو ةيحان يف فوقو نحنو
 ئتأو هتباد كّرحف :لاق ؛ايندلا ماّيأ ديز نم ريخ رفعج نم مويل هللاو تلق :ناميلس
 انمامإ رفعج :لوقي وهو ديز ئلإ تيهتناف .هوحن تيضمف :لاق ,ةّصقلا هيلع صقو ًاديز
 . «هنم» مارحلاو لالحلا ىف

 .775 :مقرب 560١-101 :7 لاجرلا ةفرعم رايتخإ (؟)



 هيلا هير قاةل ايوب هام ناك اي هدو رسل ا ا ول ام انا اا 1

 : قودصلل رابخألا نويع نع درو ام
 نويع باتك يف هّرس هللا سّدق هيوباب نب ىلع نب دّمحم قودصلا ىور

 ىيحي نب دّمحم انربخأ :لاق ,بّتكملا ىيحي نب دمحأ نع ,ةلاضرلارابخأ
 نع ,نودبع يبأ نبا ينثّدح :لاق ءيوحنلا ديزي نب دّمحم انثدح :لاق .يلوصلا

 .ةرصبلاب جرخ ناك دقو ,نومأملا ىلإ رفعج نب ىسوم نب ديز لمح امل :لاق .هيبأ

 اضرلا ئسوم نب يلع هيخأل همرج نومأملا بهو ,ساّبعلا دلو رود قرحأو

 هلبق جرخ دقل ,لعف ام لعفو كوخأ جرخ نئل نسحلا يأ اي هل لاقو .مالسلا امهيلع
 . ريغصب هاتأ ام سيلف .هتلتقل ىّنم كناكم الولو .لتقف ىلع نب دبز

 ناك هّنإف .يلع نب ديز ئلإ ًاديز يخأ سقت ال نينمؤملاريمأ اي :ةيطاضرلا لاقف
 دقلو .هليبس يف لتق ئّتح هءادعأ دهاجف ءلجوّرع هلل بضغ .دّمحم لآ ءاملع نم

 امهيلع دّمحم نب رفعج هابأ عمس هنأ مالسلا امهيلع رفعج نب ىسوم ىبأ ينثّدح

 افول رفظ ولو .دّمحم لآ نم اضرلا ىلإ اعد نإ ًاديز يّمع هللا محر :لوقي مالسلا
 نوكت نأ تيضر نإ ّمع اي :هل تلقف ههجورخ يف ينراشتسا دقو .هيلإ اعد امب
 :مالسلا امهيلع دّمحم نب رفعج لاق يلو اًملف ,كنأشف ةسانكلاب بولصملا لوتقملا

 . هبحي ملف هتيعاد عحس نمل ليو

 ؟ءاج ام اهّقح ريغب ةمامإلا ىعّدا نم يف ءاج دق نسحلاابأ اي :نومأملا لاقف

 نم هلل ئقتأ ناك هّنِإو ,قحب هل سيل ام عّدي مل يلع نب ديز نإ :ةكءاضرلا لاقف
 2 يعدي نم يف ءاج ام ءاج امّنإو دمحم لآ نم اضرلا ىلإ مكوعدأ :لاق هْنِإ .كاذ

 ديز ناكو ,ملع ريغب هليبس نع لضيو .هللا نيد ريغ ئلإ وعدي مث هيلع صن هللا



 ا 0 100 ديهشلا ديز لضف ىف درو ام

 . ١7 «مكابتجا وه هداهج ّقح هلا يف اودهاجوو ةيآلا هذهب بطوخ نّمم هللا
 يلع نب ديزل :باتكلا اذه فّنصم هنع هللا يضر نيسحلا نب ىلع نب دّمحم لاق

 نم ملعيل ثيدحلا اذه رثإ ئلع اهضعب داربإ تببحأ ةءاضرلا ريغ نم ةريثك لئاضف
 . )ديف ةيمامإلا داقتعا اذه انباتك يف رظني

 نيسمخو عبرأ ةنس ةفوكلا دجسم يف هي يمافلا نوراه نب دمحأ انثّدح

 نب دّمحم نع .هيبأ نع ءيرفعجلا رفعج - نب هللاديع نب دّمحم انثّدح :لاق .ةئامثالثو

 نب دواد نع .تباث نب ورمع نع ؛ناولع نب نيسحلا نع ,باطخلا يبأ نب نيسحلا

 امهيلع رقابلا يلع نب دّمحم رفعج بأ نع ,يفعجلا ديزي نب رباج نع .راّبججلادبع
 نيسح اي :ة2 نيسحلل ةيهّللا لوسر لاق :لاق ,ةيل ىلع نع .هئابآ نع .مالسلا

 سانلا باقر ةمايقلا موي هباحصأو وه أطختي .ديز :هل لاقي لجر كبلص نم جرخي

 : ايه وه دعا ةرلقوي ونافع ادع
 يولعلا ىسيع نب دمحأ انثّدح ؛لاق ,ينيوزقلا ةمزر نب دّمحم نب دمحأ انثّدح

 نع :ةاطرأ نب بيبح انئّدح :لاق ,يدسألا بوقعي نب دابع انثدح :لاق ,ينيسحلا

 ,هرعشب ذخأ وهو ىلع نب ديز ينثدح :لاق ,دلاخ نب ورمع نع ,ناوكذ نب دّمحم

 ينثّدح :لاق ؛هرعشب ذخآ وهو مالسلا امهيلع نيسحلا نب ىلع يبأ ينئّدح :لاق

 نيب يلع سدح «لاتقءرمسشب ةلنغلا وعو جالبلا امهلعي ىلع ني نيسعلا
 ئذأ نم :لاق .هرعشب ذخأ وهو هي هللا لوسر نع .هرعشب ذخآ وهو ةييبقلاط يبأ

 05386 كيس سس م سل مسيوم م

 الى :جحلا ةروس )١1(

 ١. ح148-١:155 ةظاضرلا رابخأ نويع (؟)

 549:١ 10١ح ١. ةيئاضرلا رابخأ نويع (؟)



 ديهشلا ديز يف ةلاسر تا و ووسام وبقت نأ يطا و مرات نا 1 ةيتس وانلا و روس ام هن لا قع و م

 هللا هنعل لجوّرع هللا ىذآ نمو ءهللا ىذا دقف يناذأ قم. ئناذا انقذ ىتع هرعت

 , 77 ضرألاو ءامسلا 1

 نيسحلا نب ىلع انثّدح :لاق .قاّقدلا نارمع نب دمحأ نب ىلع انثّدح

 انئّدح :لاق ,هحور هلل سّدق رصانلا ىلع نب نسحلا انثّدح :لاق 7 ولعلا ىضاقلا

 تنك :لاق ,رّمعم هيخأ نع ؛مثيخ نب ديعس رّمعميبأ هّمع نع .ديشر نب دمحأ

 ,بابلا يتداضعب ذخأف .نيسحلا نب ىلع نب ديز ءاجف .ة#قداصلا دنع ًاسلاج

 م تلاقف ,ةسانكلاب بولصملا نوكت نأ هللاب كذيعأ مع اي :ة# قداصلا هل لاقف

 ًادسح هتيل اي :8#4لاقف «ينبإل دسحلا ريغ لوقلا اذه ئلع كلمحي ام هللاو :ديز
 .ًانالث

 لتقي .ديز :هل لاقي لجر هدلو نم جرخي :لاق نأ 122 يّدِج نع .يبأ ينثّدح

 باوبأ هحورل حتفت .ًاشني نيح هربق نم جرخي .ةسائكلاب بلصيو .ةفوكلاب

 رضخأ ريط ةلصوح ىف هحور لعجي ءضرألاو تاوامسلا لهأ هب جهتبي ,ءامسلا
 ْ ١ افي ميتسلا ف حرس

 ؛ئيحي نب زيزعلادبع انئّدح :لاق ,ىركسعلا ديعس نب هللادبع نب نسحلا انثّدح

 نع .هيبأ نع ءورمع نب بيعش ىنثّدح :لاق ,ىّبضلا دّمحم نب ثعشألا انثّدح :لاق

 هدنعو ؛مالسلا امهيلع ىلع نب دّمحم رفعج يبأ ئلع تلخد :لاق ,يفعجلا رباج

 فورعم اي :ة/ءرفعجوبأ هل لاقف .يّكملا ذوبّرخ نب فورعم هيلع لخدف .هوخأ ديز
 : هدشنأف ,كدنع ام فئارط نم يندشنأ

 )١( ة/ااضرلا رابخأ نويع 70١

 ) )1ةظءاضرلا رابخأ نويع ١: ح1-101؟00 4.



 0 ا ديهشلا ديز لضف يف درو ام

 هاوق فيعضب الو ناوب كلاموبأ نإ ام كرمعل
 هاهن ام اذإ ميكحلا ىداعي هلوق ئدل دلأب الو

 هانث ولح عيابطلا ميرك عراب دّيس هكلو

 هافك هيل تلكو امهمو ةعاوطم تّدس هتدس اذإ

 كتفص اذه :لاقو ,ديز ىفتك ئلع هدي مالسلا امهيلع يلع نب دّمحم عضوف :لاق

 . "!نيسحلاابأ اب
 :لاق .يركسلا يلع نب نسحلا انثّدح :لاق ,ناطقلا نسحلا نب دمحأ انثّدح

 نع .هيبأ نع ,ةرامع نب دّمحم نب رفعج نع ؛يرهوجلا ايركز نب دّمحم انثّدح

 انيتأف ءرفن ةعبس نحنو انجرخ :لاق ؛ةبايس نب هللادبع ينثّدح :لاق .دلاخ نب ورمع
 دق :اتلقف ؟ديز يّمع ربخ مكدنعأ :انل لاقف 94 هللادبع يبأ ئلع انلخدف .ةنيدملا

 لوسر ئتأف ماي انثكمف ؛ءينوربخاف ربخ مكاتأ نإف :لاق .جراخ وه وأ جرخ

 ثكمف ءرفص ةّرغ ءاعبرألا موي جرخ ًاديز نإ ,دعب اّمأ :هيف باتكب يفريصلا ماّسب
 . نالفو نالف هعم لتقو :ةعمجلا موي لتقو ءسيمخلاو ءاعبرألا

 اًنإو هلل اَنِإ :لاق مث ,ئكبو هأرقف ,باتكلا هيلإ انعفدو هلل داصلا ىلع انلخدف

 ًالجر ناك يّمع نإ ؛ّمعلا معن ناك هّنِإ ءيّمع بستحأ ئلاعت هللا دنع ,نوعجار هيلإ

 8ع هللا لوسر عم اودهشتسا ءادهشك ًاديهش يع هللاو ئضم ءانترخآو انايندل

 . "27 قه نيسحلاو نسحلاو ىلعو

 نيسعلا نمد افي لاق ولولا نود نن نسما هن وقسم امدح

 .0 ح١:١10 ةظلاضرلا رابخأ نويع )١(

 .35 ح107 ١: ةيلاضرلا رابخا نويع (؟)



 ديهشلا ديز يف ةلاسر أ مواقف اسس اال هي نحب اانا افا يقل دا دقن لج سال ءاق طسلا اهلل لا دونم 06

 ,نوّمش نب نسحلا نب دّمحم نع .هيبأ نع «يقربلا هللادبع يبأ نب دمحأ نع .راّمصلا

 نسب يلع نب ديز ئلإ تيهتنا :لاق ءراسي نب ليضفلا نع ,نانس نب هللادبع نع

 طابنأ لاتق ئلع مكنم يننيعي نم :لوقي هتعمسف .ةفوكلاب جرخ موي ةحبص نيسحلا
 الإ دحأ مهلاتق ئلع مكنم يننيعي ال أريشب ّقحلاب ادّمحم ثعب يذلاوف ءماشلا لهأ

 . لجوّرع هللا نذإب ةّنجلا هتلخدأف ةمايقلا موي هديب تذخأ

 #1, هللادبع يبأ ئلع تلخدف .ةنيدملا وحن تهّجوتو «ةلحار تيرتكا لتق اًملف

 ام :لاق هيلع تلخد اًملف هيلع عزجيف ديز لتقب هنربخأل هللاو :يسفن يف تلقف
 ؟هوبلصف :لاق ,هولتق هّللاو يإ :تلق ؟هولتق :لاقف .ةربعلا ينتقنخف ؟ديز يّمع لعف
 . هوبلص هللاو يإ :تلق

 اي :لاق مث .نامجلا هّنأك هدخ يبناج نع ردحنت هعومدو يكبي لبقأف :لاق
 ؟مهنم تلتق مكف :لاق معن :تلق ؟ماشلا لهأ لاتق ديز ىّمع عم تدهش ليضف

 .مهتلتق ام مهئامد يف كاش تنك ول :تلقف ؟مهئامد يف ٌكلاش كّلعلف :لاق ,ةّنس :تلق
 هباحصأو ىّمع ديز هللاو ئضم .ءامدلا كلت ىف هللا ىنكرشأ :لوقي وهو هتعمسف

 ثيدحلا 2 انذخأ .هباحصأو دلي بلاط ىبأ نب 0 هيلع ئضم ام لثم ءادهش

 . ةظلاضرلا رابخأ نويع 8 ام ئهتنإ .('!ةجاحلا عضوم

 : سيردإ نبال رئارسلا نع درو ام
 هعزتنا اّمم :ىنعي كلذ نمو :رئارسلا باتك رخأ يف سيردإ نب دّمحم لاقو

 د ل ا اتسم ةاورلاو نيفّئصملا ةخيشملا بتك نم ثيداحألا نم

 : اهتلمج ىف ثيداحأ ركذو .هيولوق نب مساقلا يبأ ةيءاور

 )١( ح17 ةكئاضرلا رابخأ نويع /.



 1 ا ل ديهشلا ديز لضف ىف دروام

 ىّلص اذإ ناكف ؛مالسلاامهيلع نيسحلا نب يلع دنع تنك :لاق ,انباحصأ ضعب

 ةالص دعب هب هورّشبف ديز هيف دلو موي هوؤاجف ,سمشلا علطت ئّبح مّلكتي مل رجفلا
 :لاق ؟دولوملا اذه يّمسأ نأ نورت ءيش ّيأ :لاقو ,هباحصأ ئلإ تفتلاف :لاق ,رجفلا

 . اذك هّمسو اذك هّمس :مهنم لجر لك لاقف

 ئلع هعضوف ,فحصملاب اوؤاجف :لاق ,فحصملاب ٌىلع مالغ اي :لاقف :لاق

 هللا لّضفو :هيف اذإف ,ةقرولا يف فرح لّوُأ ئلإ رظنف .هحتف ٌمث :لاق .هرجح

 يف اذإف رظنف .هحتف مث ,هقبطأ مث :لاق ''!«ًاميظع ًارجأ نيدعاقلا ىلع نيدهاجملا

 وه :لاق مث ,ةيآلا رخآ ىلإ "يلا نينمؤملا نم ئرتشا هللا ّنإ» ةقرو لّوأ

 ١ 0 ىّمسف .ديز هللاو وه ,ديز هللاو وه .ديز هللاو

 :لاقف ,ةثراح نب ديز ئلإ ةيهنا لوسر رظن :لاق ,ناميلا نب ةفيذح نعو

 ىلإ هديب راشأو ءاذه يمس ,يتيب لهأ نم مولظملاو .يتّمأ يف بولصملاو .لوتقملا
 بيبحلا يمس تنأف يح يدنع كمسإ داز .ديز أي يّنم ندأ :لاقف :ةثراح نب ديز

 0 لهأ 7

 : قودصلل يلامألا نع دروام
 دّمحم نب دمحأ نع :يلامألا باتك يف هيوباب نب يلع ندب قودصلا ىور

 انثّدح :لاق .ينيسحلا يولعلا ىسيع نب دمحأ انئّدح :لاق ,ينيوزقلا ةمزر نبا

 )١( :ءاسنلا ةروس 56.

 )١( :ةبوتلا ةروس ١١١.

 ) )37رئارسلا 6 378-71317.

 رئارسلا (غ) 7: 5378 .



 ديهشلا ديز يف ةلاسر عقل لوف ل و ضل او هوو وسلا نا عع ع ع نأ و يأ منج يدل ا ماهو ديك ولأ اووف قاوم مابا

 مشاه نب ىلع انثدح :لاق ,بوقعي نب داّبع ديعسوبأ انثّدح :لاق ,ئيحي نب هللادبع

 عم تنك ؛لاق .هللادبع نب نوع نع .عفار يبأ نب هللادبع نب دّمحم نع .ديربلا نبا

 :لاق مث .هيلإ هفرط عقوف ,نسحلا نب ديز هب ٌرمف هراد ءانف يف ةيفنحلا نبأ دّمحم

 ىلإ رظن نم ءقارعلاب ٌنبلصيلو .ديز :هل لاقي لجر #9 نيسحلا دلو نم ٌنلتقيل

 . 3 رانلا يف ههجو ئلع هللا هتكأ .ءرصني ملف هتروع

 نب دّمحم نع .يبأ انثّدح :لاق دال صم رذا قب دمع أ نوب , نيسحلا انثّدح :لاق

 نع .دلاخ نب ورمع نع .ناولع نب نيسحلا نع .باطخلا يبأ نب نيسحلا

 رقابلا يلع نب دّمحم رفعج ىبأ دنع سلاجل يِنإ :لاق 7 دوراجلا يبأ

 اذه :لاق ,لبقم وهو #9ءرفعجوبأ هيلإ رظن اًملف ,يلع نب ديز لبقأ ذإ مالسلا امهيلع
 . ؟؟اديز اي كتدلو ّمَأ تبجنأ دقل مهراتوأب بلاطلاو .هتيب لهأ نم ديس

 دكحفم ني دعا انتدح:لاق :ةفوكلاب ف نعاقنلا نازكي نب.دقحم انثدح

 نب دمحأ ينثّدح :لاق ,دّمحم نب رذنملا انربخأ :لاق ؛مشاه ينب ئلوم ينادمهلا

 يلع تيتأف .,تججح :لاق ؛يلامثلا ةزمح يبأ نع .ميثخ نب ديعس هّمع نع ءديشر
 ؟ايغن راام ور نع كئّدحأ الأ ةزمحابأ اي :ىل لاقف ,مالسلا امهيلع نيسحلا نبا

 0 انأ انيبف ءاهته نسحأ رأ مل 00 تيتوأف ,ةّنجلا تلخدأ ينأك تيأر

 نب ىلع اي .ديز كئنهيل نيسحلا نب يلع اي ,لوقي ًالئاق تعمس ذإ يتكيرأ

 . ديز كئنهيف .ديز كنئنهيل

 ,مالسلا امهيلع نيسحلا نب ىلع تيتأف ؛هدعب تججح ٌمث :ةزمحوبأ لاق

 )١( ص قودصلا خيشلل يلامألا ١0-14 :مقرب 047.

 ) )1:مقرب غ95١ ص قودصلا خيشلل يلامألا 044.



 اا 1 ] ] ] ] ]ذا يا اا ا ديهشلا ديز لضف ىف دروام

 لماح :لاق وأ هدي ئلع ًاديز لماح وه اذإف ,تلخدف يل حتفف ,بابلا تعرقف

 يّبر اهلعج دق لبق نم يايؤر ليوأت اذه ةزمحابأ اي :يل لاقف هدي ئلع ًامالغ
 نياق

 ميهاربإ نع .يريمحلا رفعج نب هللادبع انئّدح :لاق ,هنع هللا يضر يبأ انثّدح

 ّيلإ عفد :لاق ,ةباّيس نب نمحرلادبع نع ,ريمعىبأ نب دّمحم نع ,مشاه نبا
 نأ ينرمأو ءرانيد فلأ مالسلا امهيلع قداصلا دّمحم نب رفعج قداصلا هللادبعوبأ

 ريبزلا نب هللادبع باصأف .اهتمّسقف ؛يلع نب ديز عم بيصأ نم لايع يف اهمسسقأ
 انيك 0

 مويلا ىف امهيلع ًاقيلعتو ًاحيحصتو ًاقيقحت ةلاسرلاو دئارفلا باتك خاسنتسا متو

 يدهم دّيسلا ريقفلا دبعلا دي ئلع ءقه )١41١( ةنس مارحلا ةدعقلا ىذ نم سماخلا

 . دمحم لآ نشعو تيبلا لهأ مرح ةسّدقملا مق ةدلب يف هنع ىفع يئاجرلا

 )١( ص قودصلا خيشلل ىلامألا  4١11-5١60:مقرب 040.

 :مقرب غ7١ ص قودصلا خيشلل يلامألا (؟) 047 .





 1 لا م ل فاؤملا ةمجرت .قّقحملا ةمادقم

 ا ل ا م و ا ةطوطخملا نم جذامن

 00 ا فأّوملا ةمّدقم

 01 1 1 1 ب ةّئألاو لع يبنلا ثيداحأ نووري نيذلا لاجرلا ةفرعم

 مم مهّمذو مهحدمو نيفّنصملاو لاجرلا لاوحأ ىف ضوخلا زاوج

 10/1 اصل ها وا سا أ رب اولا دحلان تاوط زو كازا ةلادع ةفرعم

 00 000111 ملعلاو لضفلا يف فلسلا ميدقت

 0000000 6ْ ةاورلاو ءاملعلا لضف ىف يب ةّمئألا نع درو ام

 10 ل ا وا ا ملا من هلام واواسا و ندع نط نع ءاملعلا لاوحا عّبتت

 0010101001 ]| ]1]ز]ز]ز]ز ]| ]| 0 ءاملعلا ضعب بدأ يف درو ام

 01 ا ] ] ] ]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز|]ؤ]ز]ز]زؤز ]| |]|1 ]1 نيثدحملا انخياشم كلسم

 000 1 1 8-11 هوب ةحئألا يف ةدراولا تاحالطصالا ضعب

 11 ا و م دادعألاب مهدادعت نع ئفتكملا ,ةلوادتملا تاحالطصالا

 1/1 مالو للا ل دف دقة طما دهرا مهبم دادعت وأ عماج رمأب مهنع رّبعملا

 1011 ابا وس ف يع شلل ما و نول رقم نا ضعبب مهضعب فورعملا

 1 1 يس تا زاخو إو احم مهئابآ فذحب مهئامسأب مهنع رّبعملا



 ل تارابعلا هذه نم دارملا

 لاجرلا بتك يف مهقيثوت روكذم ريغ خياشملا نم ةعامج ركذ
 ا نيفّنصملاو ةاورلا ةرثك

 55 ةثعاشألا ,ماوقأ يف مومعلا ىلع تدرو تاياور ركذ



 ا ةيبابلا اوعّدا نيذلا نومومذملا

 ال اي ل ةمكحلا رداون نم نونئتسملا ءافعضلا

 ا 0 00000 ةنيرألا تاوبألا

 ا و وال ووك وول نطقت وجمم نوفل ةمض روش نودومحملا ءارفسلا

 0000 نيعأ نب نارمح ,ةيللبحاصلا ريغ ةيضاملا ةّمئألا ءالكو ركذ

 000000 دعب لسقبلا

 00 0 نييك عر ىلعفلا

 111 ا ا ا ا نا ل ا يمخللا سوباقلا نب رصن

 1 ا اوشا سك مبا ناوواو هن و حجج ىلجبلا بدنج نب هللادبع

 0 ا يرعشألا ىّمقلا يدتهملا نب زيزعلادبع

 00000 1 1 يزاوهألا رايزهم نب يلع

 0 جاّرد نب حون نب بوُيأ

 0 اا ا ا ] ] ]ز ]ز]1]ذ ]1 يناّمهلا رفعج نب يلع

 ااا ]ز] ] ]1 ]1 ]1 دشار نب يلعوبأ

 0 ءالكولا نم نومومذملا

 ىسيع نب نامثعو .يدنقلا ناورم نب دايزو .ينئاطبلا ةزمح يبأ نب يلع
 ١ ا يساورلا

 101 ا خمش ها سل ا ملا جنا عنا ينيوزقلا هيوهام نب متاح نب سراف

 00000000000 يئاتربعلا لاله نب دمحأ

 00000000 0 0 0 000005 خياشملا ضعب قح ىف تاعيفوتلا نم انيلإ لصو ام

 0000001 01 نيتّرم ةقث ةقث :مهنم لك ىف ىشاجنلا لاق ةعامج ركذ



 ديهشلا ديز ىف ةلاسر مندا فدع جم ديلا يان اواي و ود جل كو أ فو قنا نفس فاهم وي لي تا نا اد

 ١77 . ةبرطضم مهبهاذم نأ عم مهتياور ىف تاقث مِهْنِإ :ىشاجنلا لاق ةعامج ركذ

 وأ .هب سأب ال وأ ,كاذب سيل اّمِإ :مهنم دحاو لك يف يشاجنلا لاق ةعامج ركذ
 11097 سلا ياا لا سم سطل وا رمالا بيرق

 0100 0089 قل ةّمئألا ةاور ةرثك يف درو ام

 11 ددعلاب مهتياور تطبض ةعامج ركذ

 00000000 مهؤامسأ تيفخو مهانك ترهتشا ةعامج ركذ

 12 يت وسو و «ق» نم هنع ًالقنو خييشلاب ٌءادتقا مسي مل نم

 0 0010 ةّصتخملا باقلألا ضعب

 ال نتن مة حم مهنم نيحودقملا ةاورلا فانصأ ضعبو قرفلا دادعت ركذ

 اق ل ا هما معسل وس ما طب نول ةيحطفلا ةاور

 11 سوا ا و ع ا ا ب ا ا سم ةيناسمكلا ةأور

 1017 ا م شوكت ا لاو عت ناو هت ينو كدت ةيسووانلا ةأور

 01 ا ا ل سلا ومال ل او تباط !ينا ملا ا حلم ةيفقاولا ةاور

 ا يي وا مانو دوم حاس هك ةالغلا ,:ةئجرملا .ةيردقلا ,ةضّفملا

 11 ال مكون ةيعي زبلا «ةيباطخلا ,ةيريصنلا .ةيئايلعلا .ةمّسجملا

 0 ةيطمسلا ,ةارشلا ,ةيريغملا

 0 ا قّنوو عجرو ًايماع ناك نم

 000 فعضلا مهيلع قلطأ ةعامج ركذ

 000 ا بترطشم وا طلخم هلا :ليق نمركذ

 الل يع ادرخأ كليو هزات هدافي فردي :لدق نم ركذ

 ا وما اولا اوم ا لت هج ةاطمأولا هيهذم داسفب هيلع نعط نم ركذ



 2 ا ا و و ولا قر وا ول نقاط عن باتكلا عيضاوم سرهف

 0 ا ءافعضلا نع يوري هّنكل ةقث ِهْنِإ :ليق نم ركذ

 ه5 . هاو هو هاو <« هوه © هاو اوه ده هاه هاه وأو ها ها ه اه © © # ه8 © ....ثيدحلا عضي هّنِإ :ليق نم ركذ

 5200000 امومع وأ ًاصوصخ ٌمذلاو ةنعللا هيف درو نم ركذ

 هل ةفّوصتملا نعلو عدبلا لهأ مذ يف درو ام

 52711 ةصالخلا يف اوسيلو يفاكلا يف مهنع ئور لاحو:ء امتنا

 ... ةينامثلا داّهزلا .ةعبرألا ناكرألا

 ههقثو ركب يبا ئلع نيركنملا ءافعأ

 7000 ةباحصلا ضعب ىف درو ام

 00 ءانمألا ءاملغلا نصَعِب لاوخأ

 «نيئزهتسملا كانيفك اَنِإ» ةيآ لوح
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 01000 نين ةمئألاو وفي ىبنلا لاوحأ لوادج

 100006 هدهاش نمو ة.مئاقلا لاوحأ ضعب ركذ

 ا اهيناعم نايبو بسنلا ظافلأ ضعب ركذ

 000000 مالسالا يف ةفلؤملا بتكلا
 00 لاجرلا يف فّنص نم يماسأ نم نيروهشملا ركذ

 ا ا مهنع اهب رّبعملا لاجرلا زومر

 1101018 اهب يع ةتئألاو يي لوسرلا نع رّبعي يتلا زومرلا

 هب 0 ل هحوت هدأ هر هلام ا يّمقلا هيوباب نب ىسوم نب نيسحلا نب ىلع

 000 ديلرلا نيدعحا نت ةرمسلا وروح

 0 يناّمعلا ليقع يبأ نب يلع نب نسحلا يلع يبأ خيشلا

 ...يفاكسإلا بتاكلا يلعوبأ دينجلا نب دمحأ نب دّمحم خيشلا

 يو ا او ج16 حب رافصلا خوف نب نسحلا نب دّمحم

 )52006 ةيولوق نب ىسوم نب رفعج نب دّمحم نب رفعج

 م قودصلا هيوباب نب ىسوم نب نيسحلا نب يلع نب دّمحم

 ٠ه + همام م م 6.6
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 ل نامعنلا نب دّمحم نب دّمحم ديفملا خيشلا

 95 70 يسوطلا نسحلا نب دّمحم

 295ظ*#* 000000 ا ىوسوملا ىضترملا دّيسلا

 اج ولا 1 اوت وحوار اشم يوسوملا يضرلا دّيسلا

 700 يمليدلا زيزعلادبع نب رآلس

 0 حالصلاوبأ يبلحلا يقتلا خيشلا

 جاّربلا نباب فورعملا زيزعلادبع نب ريرحن نب زيزعلادبع

 هان المو ا كو ورا يا أ يكجاركلا يلع نب نامثع نب ىلع نب دّمحم

 ندع خل اوال اع و جهت اورد يف ل يرفعجلا ةزمح نب نسحلا نب دّمحم

 ملل سوواط نبا دّيسلاب فورعملا رفعج نب ىسوم نب ىلع

 2710101 1 1 ينسحلا سوواطلا دّمحم نب رفعج نب ىسوم نب دمحأ

 27 يدنقرمسلا شاّيع نب دّمحم نب دوعسم نب دّمحم

 25770 0 ىلحلا ديعس نب ىيحب نب نسحلا نب رفعج

 110000 يلحلا ديعس نب نسحلا نب ربكألا ىيحي



 570 يلحلا ةمألعلا رّهطملا نب يلع نب فسوي نب نسحلا

 يلحلا رّهطملا نب فسوي نيدلا ديدس نب يلع نيدلا يضر خيشلا

 20 يّلحلا رّهطملا نب يلع نب فسوي نب نسحلا نب دّمحم

 0 ىلحلا رّهطملا نب فسوي نب نسحلا نب دّمحم نب دّمحم

 هينباو لّوألا ديهشلاب فورعملا دماح نب دّمحم نب يّكم نب دّمحم

 1 يكركلا يلاعلادبع نب ىلع

 1101011 ]7 يناثلا ديهشلاب فورعملا ىلع نب نيدلا نيز

 0 يدهشملا يسوطلا ةزمح نب ىلع نب دّمحم

 52711110 يرميصلا نيسحلا نب حلفم خيشلا

 0 يدسألا ىّلحلا يرويسلا دادقملا نيدلا لامج خيشلا

 216 ف الام قدر و ناو دع وار لت ما لوا مج 6 نعنع ع نامدرالا د كحاب تيما

 هاو 0 دونا ا لا مالو راو 0 ا يناثلا ديهشلا نبا نسحلا روصنموبا خيشلا

 0 يعبجلا يلماعلا يوسوملا نيسحلا نب ىلع نب دّمحم دّيسلا

 210000 يلماعلا يوسوملا ىلع نب يلع نيدلارون دّيسلا

 ب تدع 4 ل ل راه كاف ا ال ب تاه د هرم يدابارتسالا ميهاربإ نب ىلع نب دّمحم ازريم

 0200000 يعبجلا يلماعلا يوسوملا دّمحم نب نيسح دّيسلا

 00 ا ىلماعلا نيدلا نيز نب نسحلا نب دّمحم نب يلع

 0 ىلمأعلا نيدلا نيز نب نسحلا نب دّمحم

 ا يلماعلا يثراحلا دمصلادبع نب نيسحلا

 0 يناثلا ديهشلا نبا نسحلا نب دّمحم نب يلع نب نيدلا نيز
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 530710 يناثلا ديهشلا نبا نسحلا نب دّمحم نب نيدلا نيز خيشلا

 500 يلماعلا يئاهبلا خيشلاب رهتشملا دمصلادبع نب نيسحلا نب دّمحم

 1117 دامادلاب رهتشملا ىدابارتسالا ىنيسحلا دّمحم نب رقابدتحم

 .... ىراسناوخلا دّمحم نيدلا لامج نب نيسحلا

 50 تيما ناطلس ةننكبووهمنلا نييعلا

 1 ا ا فانا ل كه دق حا ىنيوزقلا يزاغلا نب ليلخلا

 0 ىسلجملا ةمآلعلا رقابدّمحم

 1001107 ينيوزقلا دّمحم نيدلا يضر
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 هاه ا داوجب ه مام ٠ هامه اه ده و ماه # 9 ©

 001 أ يّمقلا يفجنلا يزاريشلا نيسح دّمحم نب رهاط دّمحم

 ا يدوعسملا نيسحلا نب ىلع

 لمآلا لمأ بحاص يلماعلا ّرحلا نسحلا نب دّمحم

 500 يرغشملا ىلماعلا ٌرحلا نيسحلا نب دّمحم

 000 يلماعلا هلا عنو مالسلادبع خيشلا

 . . يلماعلا ّرحلا دّمحم نب يلع نب نسحلا نب ىلع

 ااا يرغشملا يلماعلا ّرحلا دّمحم نب ىلع

 506 يرغشملا يلماعلا دومحم نب يلع

 00 يدنوارلا نسحلا نب هللاةبه نب ديعس
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 ا 3 ءاملبلا رهاتشم: اما قم نيا اديان

 0 مهباقلأب اورهتشا ةعامج ركذ

 0 نورّخأتملاو ءامدقلا مه نم

 قرد مهريغ ئلع لماع لبج ءاملع ركذ ىلماعلا ّرحلا حيشلا ميدقت ببس

 0000 0 8 ةعبرألا بتكلا ثيداحأ رصح

 110 ورع موا كام وان اع وم او عافك نينا لعاب يسوطلا خيشلا قرط ضعب

 1 يو عسا هنا ع ا ماع آب عونا منن ةيلاجر دئاوف

 0 لاجرلا لزانم ةفرعم

 001 يا يعم لاا و لا ا سيردإ نبا ةيصو

 1818 ا ماا قنا هءافو يناهبلا خيشلل ةصالخلا نم ةجرختسم ةدئاف

 اة ا ةعن 0 ديهشلا ديز لاح نايب ىف ةلاسر

 0 0011012166 ديفملا خيشلا داع رإ ىف هوا

 0 0000 يسربطلل ئرولا مالعإ نع درو ام

 111 ما وسال م  ءوعنا  هام سنو يفاكلا ةضور نع درو ام

 ا ا ل يشكلا لاجر نع درو ام

 ا 0 ز ] ] ز ] ]8 قودصلا رابخألا نوع ةعاوزوان

 اا ا ] ] ] ] ]ز]ز]ذ] ]1 رئارسلا تافرطتسم نع درو ام

 ا قودصلا خيشلل يلامألا نع درو ام


