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 (©89 تس ةرهاقلا ةبتكم

 يحرلا نمحرلا هللا مسب
 0 قيقحتلا هلا ةمدقم 7

 ةيعاو ةشقانم يفوصلا حلطصملا اياضق مهأ شقاني ماه باتك اذه

 نمو . قحلا ىلع مئاقلا ناهربلاو ا ا

 ريشي نأ يفكيف . باتكلا اياضق مهأ 0 5 باتكلا ناون

 نأ ينعي اذهو . فلؤملا بلطم ك - ثوغلا ةباجإ " هنأ ىلإ ناونعلا

 رومألا هذه ةفرعمل نيفراعلاب ثيغتسملا ايحزط ةلئسأ ىلع ةباجإلا هذه
 0و يلعن ايلا يلف قيركذلا رمت ةنيماشتا يلا

 . ةثاغإلا بلاط : يأ « ثيغتسملا ىلإ ريشت ةظفل انه ثوغلاو
 بطقلا ثوغلا ناكم انه عوضوملا وهو ٠ بيجي يذلا ثوفلا ىلإو

 . انتاداس دنع هيلع حلطصملا

 فلؤملا اهقطنتسا هسفن ثوغلا ةباجإ هذه نوكت نأ اضيأ حصيو
 ةيقبو . ناونعلا يف زئاج اذه لكو . هلاوحأو همولع ةفرعمب اكربت انه

 لاديألاو « ءابجنلاو « ءابقنلا لاح نايب يف..0) حضاو وه امك ناونعلا

 ةمداقلا ليصافتلا يف رهظيسف ( ثوغلاو « داتوألاو
 : ةمتاخو باوبأ ةعبرأ نم نوكتي باتكلا اذه

 « لادبألاو « باطقألا نايب يف فلؤملا هلعج : لوألا بابلا

 نم حلطصم لك دنع فلؤملا فقوت دقو ءابقنلاو « ءابجنلاو « داتوألاو

 امامت ًفوي مل هنأ ئراقلا ىأر ول ىتح « ةدح ىلع تاحلطصملا هذه

 نم اريثك اضيأ كرتي مل ةقيقحلا ىلع هنإف ؛ مهنم حاطصم لك نايبب
 حضوأ اماه الصف دقع ام ناعرسو « اهتفاضإ نكمي يتلا تامولعملا

 . مهتالقنتو « مهنكاسم نايبو « مهددع ىلع مالكلا هيف

 ةلضف ايناكمو « اينمز حاتملا مكحب اطبترم نوكي امبر كلذ نأل
 ال امب ملكتي ال ىتح دحأ يأل رارسألا باب فشك نم طايتحالا نع



 ثوغلا ةباجإ 0

 مهيف مالكلا يق درو ام نع فلؤملا بتك دقف : يناثلا بابلا اَمأ

 . ةيربلا رئاس ىلع مهلضفو « مهدوجو ىلع ةلادلا ةيوبنلا راثآلا نم

 ثيداحألا هذه لك دروي امدنع نيركنملا ىلع مساحو عطاق در وهو

 هذه ةحص لوح لاوقألا ضعب ىلع اهيبنت بابلا اذه يف مدقو. راثآلاو

 .ةقدو امسح رثكأ درلا نوكيل ثيداحألا هذه تاياور قرطو « رابخألا

 بطقلا لاوحأ ضعب ىلع مالكلا يف هدقع : ثلاثلا بابسلا مث

 بطقلا تاباجإل جذومنو « اهرهشأو هلاوحأ مهأ لوح دييأت يف . ثوغلا

 الصف دقعي باب لك يف هتداعكو. نيدم يبأو «٠ صاوخلا يلع يديس

 . بابلا يف هشقاني ام مهأ لوح االقتسم

 ءالبلا نم بطقلا ىلع لزني ام ىلع هيف ملكت : عبارلا بابلا اَمأ

 .هفرصت ةيفيكو هريغو

 « تاما ركلا ضعب لوح اهيف درطتسا دقف : ةسعتاخلا اَنأ

 . تاداسلا ةنسلأ نم تاداعلا قراوخو

 ؛ ءايلوألا لوح مالكلا نم هأدب ام اهيف لمكتسا : ةمتت دروأ مق

 . مهرابخأو مهتاماركو

 هللا لهأب لسوتلا يف ادج ةليمج ةديصق دروأ ةلاسرلا ةياهن مث

 . صاخلا همظنو هفيلأت نم اتيب 5 يف عقت نيحلاصلا هئايلوأو



 (اك) تل - ا --- ةرهاقلا ةبثكم

 فلؤملا ةمجرت
 نيدباع نبا

 كلذ يف امل انه " نيدباع نبا " لضافلا خيشلا ةايح ةءارق يف لعل

 مولعلاب لمعلا نوبلطيو «٠ حلاصلا لمعلا نوجري نيذلا ممه عفر نم
 -فاصنإ ةرظن - دهجلا اذه يف انرظن ول اننإف . ةيهلإلاو ةيعرشلا

 يلوصألا هيقفلا يفوصلا حبصأ فيكو . ريثكلاو ريثكلا هنم انملعتل

 ١ . ةيهلإلا رارسألاو حوتفلا بحاص

 ميحرلا دبع نب دمحأ نب زيزعلا دبع نب رمع نب نيمأ دمحم :وهف
 نباب فورعملا ؛ نيدباعب ريهشلا نيدلا حالص دمحم نب نيدلا مجن نب

 ٠ نيدباع

 (مامككك -ملالغ54) ( ه)85٠١ -ه1154)

 نآرقلا ظفحو « هدلاو رجح يف أشنو « ماشلا قشمد يف دلو

 هدلاو ةراجت لحم يف سلجو « ادج ريغص وهو . بلق رهظ نع ميظعلا
 هعمسف هفرعي ال لجر رمف . نآرقلا أرقي ةرم سلجف ةراجتلا فلأيل
 هذه أرقت نأ كل زوجي ال :هل لاقو هتأرق ركنأو هرجزف .أرقي وهو

 . مايالا هذه « نوريثكلا لعفي امك« ةءارقلا

 ؛ كتءارق نوعمتسي ال سانلاو ء« ةراجت لحم لحملا نأل : الوأ
 . كلذ نم نوملعتي سانلا لعل « مثآ اضيأ تنأو « كببسب مثإلا نوبكتريف

 . ")ةنوحلم كتءارق :ايناثو

 ٠ هنامز يف رصعلا لهأ أرقأ وه نم نع لأسو هتعاس نم ماقف

 هترجحل بهذف . يومحلا ديعس خيشلا وهو ءارقلا خيش ت ىلع دحاو هلدف

 . مللا غلبي مل ذئتقو ناكو ديوجتلاب ةءارقلا ماكحأ هملعي ن ا هقم فلطتو

 ينارقلا ظفللا ساسأ وه يذلا ديوجتلا نحذلا يف عيضي هتأل. ةءارقلا عاونأ اوسأ نحللاو ] ( ٠١



 ثوغلا ةباجإ 000
 وحنلا ةءارقب هيلع لغتشا مث . ةيبطاشلاو ةيرزجلاو ةيناديملا ظفحف
 . يعفاشلا مامإلا هقفو « فرصلاو

 اقعلا يرمعلا يملاسلا ركاش دمحم ديسلا هخيش دي ىلع رضح مث
 مرج را را . ('"!ثيدحلاو لوقعملا ملع هيلع أرقو
 . .ةنامزز ةطالع.نايطر جت ىتح هلوصأو هقفلا بتك هيلع أرقو «ةفينح

 خيشلا ةيماشلا رايدلا ثدحم هزاجأو . يرصملا ريمألا خيشلا نع ذخأو

 ينغلا دبع خيشلا مهلجأ ءاملعلا نم ريثك هنع ذخأو . ىريذكلا دمحم

 . مهريغو يلوبمالسالا يدنفأ دمحأو ٠ راطيبلا نسح خيشلاو يناديملا

 قلطي وهو هلامو هسفنب دهاج . احلاص لماع املاع افيفع انيد اعرو ناكو

 هتافوو هدلوم ناك . هرصع يف ةيفنحلا مامإو ٠ ةيماشلا رايدلا هيقف هيلع
 يناثلا عيبر رهش نم نيرشعلاو يداحلا يف قشمدب يفوت . قشمد يف
 . ةعساو ةمحر هللا همحر . ريغصلا باي ةربقمب نذدو فا؟897 ةتس

 هتافلوم

 تافلؤملا هده مهأ انه ركذنسو ةعوبطمو ةطوطخم تافلؤم هل

 فوصتو هقف نيبام ةيبرعلا مولعلا تالوحت ئراقلا اهيف دجي فوسو
 : اهمهأ كلد ريغو بهاذملا ىلع مالكلاو خيراتو ريسفتو

 ١- قشمد ةناضحلا نع ةرجألا ذخأ نع ةنابإلا ١701 ص ١8

 ص ١١١١ قشمد هيقفلا لوقي ام باوجب هيبنلا يكذلا فاحتإ -؟

 ١؟؟©ه ةناتسأ 4

 « لادبألاو « ءايجنلاو « ءابقنلا لاح نايبب ثوغلا ةباجإ -“
 6 مقر ةعومجم يف « ثوغلاو « داتوألاو

 نمضو ١" ص ١١١7 قشمد ةقرفم ةلئسأ نع ةققحم ةبوجأ - 4

 . الك مقر ةعومجم

 نامعنلل ءانغلا ةضورلا يفو . نيدلا ءالع هدلول " رايخألا نويع ةرق ” باتك ةمدقم يف هتمجرت )١(

 . ريسغتلاو 15١ ةحفص 15 ص ىلطاسق



 قلل ةرهاقلا ةبتكم

 71 ص ١١١ قشمد ماعلا رارقإلا ماكحأب مالعألا مالعأ -ه

 ةلأسمو ةمسقلا ضقن ةلأسم يف ةيلجلا ةحضاولا لاوقألا -

 5١ ص 1١٠١ قشمد ةيلعجلا 0

 7/6 مقر ةعومجم يف كسانملا ةيعدأ يف كسانلا ةيغب -ا/

 الب شحافلا نبغلاب خسفلاب ءاضقلا لاطيإ يف ريرحتلا ريبحت -8

 ةراجإلاب ىلوأ وه نميف ةرابعلا ريرحت -9 ص ١.١ قشمد ريرقت

 ١٠١ 8٠١؟ ةحفص / 55 ص١١1 قشمد

 ٠- لوصألاو عورفلا ةقفن يف لوقنلا ريرحت ١7١١ 0 1
 ١- مامإلا فلخ غيلبتلا ماكحأ ىلع ماهفإلا يوذ هيبنت ١

 دعب ىوعدلا ضقنب مكحلا نالطب ىلع ماهفإلا يوذ هيبنت
 ٠5 مقر ةعومجم يف ماعلا ءاربألا

 ص ١١١ ناضمر لاله ماكحأ ىلع نانسولا لفاغلا هيبنت ١--

1 

 داسكو ءالغو صخر نم دوقنلا لئاسم ىلع دوقولا هيبنت 4 ١--
 ١4 ص 17١١ عاطقناو

 دحأ وأ مانألا ريخ متاش ماكحأ ىلع ماكحلاو ةالولا هيبنت ١-

 الكصا 7١١ ماركلا هباحصأ

 ىواتفلا حيقنت يف ةيردلا دوقعلا رظنأ ةيدماحلا ىواتفلا حيقنت ١5-

 ةيدماحلا

 . راتخملا در رظنأ نيدباع نبا ةيشاح - 7

 ( ةعبرألا بهاذملا ضئارف ) موظنملا دئالق حرش موتخملا قيحرلا -

 راصبألا ريوتت حرش راتخملا ردلا ىلع راتحملا در -15417 صا_

 تادلجم سمخ يف . ه15١؟1؟ ةنس ةيشاحلا متأ . نيدباع نبا ةيشاحب فرعيو



 ثوغلا ةياجإ هلي

 ردلا شماهلاب خلا رئاظنلاو هابشألا نع هتاذ تهزنت نم اي :اهلوأ
 ه ءزج ( يفنح هقف ) “ىفكصحلا نيدلا ءالع فيلأت روكذملا راتخملا

 ةعبطلا ' اهيلع بتك ١977 /5093915395-و185 و١1١1 قالوب

 ةلمكت ةيشاحلا هذهلو 5 ءزج ١١01 ةينميملا ةعبطملاب عبطو " ةثلاثلا

 رداصم يف اهدجت . نيدلا ءالع هدلول رايخألا نويع ةرق : ةامسم

 ٠- قشمد هابشألا ةدابع نع هابتشالا عفر ١١٠١١ ص 31١١ /

 ةحفص ١687

 ةينبم ناميإلا مهلوق ىلع ضارتعالا عفدو ضاقتنالا عفر 0١-
 ١9 ص ١١١ ضارغألا ىلع ال ظافلألا ىلع

 5١ ص ١٠١١ دهشتلا دنع عباصألا دقع يف ددرتلا عفر -١؟

 17١١ يدنبشقنلا دلاخ انالوم ةرصنل يدنهلا ماسحلا ليم -*

 ١" ص

 ليلاهتلاو تامتخلاب ةيصولا مكح يف ليلغلا لبو ليلعلا ءافش -4

 7 نص ١

 ىواتفلا هشماهب ةيدماحلا ىواتفلا حيقنت يف ةيردلا دوقعلا -

 ١757١ ةينميملا طملا ١٠١ قالوب ؟ ءزج يلمرلا نيدلا ريخل ةيريخلا

 ( ثيدحلا حلطصم ) يلاوعلا ديناسألا يف يلآللا دوقع -7
 ١١١7 قشمد

 57 مقر ةعومجم يف رهاطلا بسنلا عفن يف رهاظلا ملعلا --

 قالوب ط ١ ءزج ةيدماحلا ىواتفلا حيقتت يف ةيردلا دوقعلا -

 لل

 ةيعرشلا ضئارفلا ىلع فقاولا لوق يف ةيردلا دوقعلا -8

 ١ نس 18



 لل  تْتْسُسْسسسس شا

 نافقو ال فقو امهسفنأ ىلع نينثالا فقو نأ يف نايبلا ةياغ -

 ١؟ ص لإ

 لهأ ىلإ بيصلا دوع فقاولا طارتشا يف بلطملا ةياغ ١-

 7731501 برقألاف برقألا ةجردلا

 شماهلابو ةبيرغلا تاملكلا بارعإ يف ةبيجعلا دئاوفلا -*؟

 ؟7 / 154 ةحفص / ؟1 ص ١1٠0١ ةيانكلاو ضيرعتلا يف ةياهنلا

 ١9 ص ١١١١ ةصمحلا يك ماكحأب ةصصخملا دئاوفلا -8

 ؛؟ ص ١ روسكلاب باسحلا يغتبمل رورسلا لهانم -"4

 رحبلا ىلع ةيشاح يهو قئارلا رحبلا ىلع قلاخلا ةحنم -"ه

 قئارلا رحبلا شماهب تعبط يرصملا ميجن نبال قئارلا

 يف ليلقو ريثك نم ةمذلا ىلع ام طاقسإ نايبل ليلجلا ةنم -5

 ه7 مقر ةعومجم
 يف نيلهأتملا رخذ ىلع ضيفلا راحب نم نيدراولا لهنم -“0

 رانملا حرش ىلع راحسألا تامسن -98 55ص07:١ ضيحلا لئاسم

 نيدلا ءالع ةمالعلا حرش ىلع ةيشاح يهو « راونألا ةضافإب ىمسملا

 ةنس ةيشاحلا فيلأت نم غرف ؛ يفسنلل رانملا باتك ىلع « ىفك صحلا

 يفوطلا دمحأ خيشلا تاريرقت ةيشاحلا لفسأب عبطو ءله5

 ١157 ةينميملا طملا روكذملا حرشلا اهشماهبو

 ١17١0١ فرعلا ىلع ماكحألا ضعي ءانب يف فرعلا رشن -8
 4 نظ

 سلجم طمب ةيئادتبالا سرادملا ذيمالتل ةيئالعلا ةيدهلا -6

 كلس ىمسملا يدارملا خيرات ليذ 41١- 784,ص1759 ةيروس فراعم

 .رردلا

 يواضيبلا ريسفت ىلع ةيشاح -4؟

 راتخملا ردلا ىلع يبلحلا هدروأ امع راظنألا عفر -5



 ع سسوس وجم هس سس سم عع مس سس سمس ويمص ضعت 5 ١ 1

 لع لمتشت ةهومجم يف نيدباع نبأ لئاسر تعبيسط دقو

 تكلا مشاه دمحم ة + زيي 14908 ةدنم ةئاثئدألا
 ننايمارلا بطب لكم رون مل اذكو ف0 مقرا ةعومجم يفااه كذب
 ىلع يه نيدباع نبا فيناصت نأ مث قشمد يف ةدح ىلع تعبط تيح

 . راركتلا نم ابنجت ادارفأ اهركذن ملف . ةفينح يبأ مامإلا بهذم



 05 ةرهاقلا ةبتكم

 هتمجرت رداصم

 انه اهضرعن ةماهو ةريثك نيدباع نبا نع تثدحت يتلا رداصملاو

 : يهو رداصملا هذه مهأل فرعتلا ةلواحمل
-1 
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 نيفلؤملا مجعم : ةلاحك انضر رمع

 ١/ ةبرعملاو ةيبرعلا تاعوبطملا مجعم : سيكرس سايلإ
 ١1ه4-١ 6

 5 "717/15 : نيفراعلا ةيده : يدادغبلا

 9-7117؟15/؟ : تابثإلاو سراهفلا سرهف : يناتكلا

 5480/7-587 خيراوتلا تابختنم : نيدلا يقن
 55٠١-775 رشبلا ضور : يطشلا ليمج

 م6155 /9- 558 554/5 : ةيويدخلا تسرهف

 45 ١/ ةيبرعلا بادآلا : وخيش

 ها/0 1١855528 فاشكلا : سلط

 565 548/5١05؟ ةيرصملا بتكلا راد سرهف

 ٠١ يفنح هقف : ةيدلبلا ةبتكملا

 لمك لت لالا 1109: 14/5 ةيرهزلا سرهف
 3في

 5١ هقفلا لوصأ سرهف ةيدلبلا ةبتكملا

 ١810/9 ةيروميتلا سرهف
 5517-578 /5 : مالعألا : يلك رزلا
 258617552031486 105١ نونكملا حاضيإ : يدادغبلا

 17 لا ا نت 7 شل دعا ا ا

 20115 : ؟ , هالال , هالك صمك5 مما 555 2 "عه

 ني ا 1 تل ام بلل 1 ا
 ككل( هق١ه 2, هالل ,هكال مكأ (مهضش# للعلا

 ا

 طوطخم ةيرهاظلاب نيفلؤملا سرهف
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 ثوغلا ةباجإ



 09 ةرهاقلا ةبتكم
 نيتيطخلا باتكلا اتخسن

 ةدحاو نيتطوطخم نيتخسن ىلع باتكلا اذهل يقيقحت يف تدمتعا

 « ةيرصملا بتكلا راد ةبتكم نم ىرخألاو ةرهاقلا ةعماج ةبستكم نم
 ةخسنل تزمر دقو « ةدحاو لك ىلع فقأو نيتخسنلا مدقأ فوسو

 ٠ (د) زمرلاب بتكلا راد ةخسنو . (ج) زمرلاب ةرهاقلا ةعماج

 : ( بج) ةرهاقلا ةعماج ةخسن : ًالوأ

 « العف مهألا يهو اهيلع تعلطا يتلا ىلوألا يه ةخسنلا هذه

 ةباتك ىلع دمتعا دق ةيرصملا بتكلا راد ةخ ذ خسان نأ يل ودبسيو

 . ةدح ىلع ةخسن لك زيمنس اندكلو « اهنم لقنلاب هتخسن

 اهنأ ودبيو « ( ةقرو١” ) يف عقت (ج) ةطوطخملا ةخسنلا هذهف

 لدي امم ( ةقرو رشع ةعبرأ ) يف ةعماجلا ةبتكم قاروأ يف ةلجسم

 « ريوصتلا يف امبر تطقسو ةدوجوم تناك ناونعلا ةحفص نأ ىلع

 ( فوصت ١515١ ) مقر تحت يهوي ادج ةليمج ةخسنلا نكلو

 : يتآلاك اهليصفتو «١ ليمج يخسن طخب ةبوتكمو

 مسا6 5١١ ساقملا »

 . ةدحاولا ةحفصلا يف ارطس 75 ه

 , ةملك ١-١5 نيب حوارتت دحاولا رطسلا يف تاملكلا ددع ل

 . كيمس طنب نيوانعلا «

 خسانلا هيلإ راشأ . اهلك ةخسنلاب طقف نانثا وأ :حاو ضايب دجوي »
 نم طقاس مالك ضايبلا اذه يف :لاقو .. لصألاب صضايب ) هنأب

 هذه نأ ىلع لدي امم ( يديألا لوادت ببسب فلؤملا ةخسن

 ٠ ةرشابم فلؤملا ةخسن نم ةخوسنم ةخسنلا

 ءانثأ كلذل انرشأ دقو ةخسنلا شماه ىلع تاحيحصت دجوت

 . فلؤملا ةخسن ىلع اضيأ ةلباقم ةخسن يهو « قيقحتلا ةيلمع

 . ةقرو لكل ىنميلا ةحفصلا ةياهن ةرط دجوت ©



 ثوغلا ةباجإ 1 م

 . رشنلا نع تامالع ضعيب زيمتي رعشلا »

 مرهلا ماظنب رطسا ةعبرأ مث رطسأ ةينامث ةريخألا ةحفصلا »
 . بولقملا

 !؟ ريوصتلا ءانثأ ودبي فالغلا ةحفص تطقس ©

 . ةقفرملا تاطوطخملا روص رظنا «
 : ةلاسرلا ةمتاخ

 ىلاعت هللا همحر فلؤملا هبتك ام ىهتنا

 ىلاوتت هيلع هتمحر لعجو
 عفنلا هتافلؤمب عفنو

 فوؤرلا هاجب ميمعلا
 ميحرلا

 نيمأ

8 

 م

 : ( د ) ةيرصملا بتكلا راد ةخسن : ايناث

 (...ثوغلا ةباجإ ) ةلاسر نم ةطوطخملا ةيناثلا ةخسنلا يه هذه
 (با51144 ) مقر تحت

 ديدج لاخدإ مقر ةخسنلا تذخأ دقو ( 149١4٠ ) مقر مليفوركيم
 دح :اريصفتو . + 1544 ةنه يف هنأ مضا وكل ذكك ( ؟ءحخلب جو
 : يلاتلاك ةخسنلا

 ةخسنلا ولخل قيقحتلا ردصت يذلا وه ةلاسرلا هذه ناونع .»
 . هنم ىرخألا

 . ءورقم داتعم طخب ةخسنلا هذه تبتك «



 011011 اقل ةصقن
« 

5 

« 

 0ك

 .ا8١ 1١١« ساقملا

 طقف تاقرو 5 يف ةخسنلا هذه مقت

 ةدحاولا ةحفصلا ىف !رطس* رطسألا ددع
 . دحاولا رطسلا يف ةملك 5-18 نم تاملكلا ددع

 ةقباسلا ةخسنلا نم رثكأ زيمم انه رعشلا

 ىلع لدي امم . ةخسنلا شماه ىلع تابيوصتو حيحصت دجوي
 . ةلباقم اهنأ

 -.ىلوألا ةخسنلا يف هنع تثدحت يذلا ضايبلا سفن

 . ( بطقلا ىلع مالكلا ) مساب خسانلا هعنطصا يبناج ناونع دجوي

 . ةقباسلا ةخسنلا ةياهن امامت يه ةخسنلا هذه ةياهن نأ بيجعلا نم

 . ةقفرملا باتكلا تاطوطخمل جذامنو روص رظنا
 : هلوقب ةلاسرلا هذه ناونع ليجستب خسانلا أدب

 ءابقنلا لاح نايبب ثوغلا ةباجإ هذه
 لادبألاو داتوألاو ءابجنلاو

 ةمالعلل ثوغلاو



 ”دوغلا ةباجإ من4

 ةلاسر تاطوطخمل جذامنو روص

 نايبب ثوغلا ةباجإ

 ...عابقنلا لاح



 0 "تلو هدد سس د

 : يرش يىوواتمالا ةهنرش يذلا 2
 ) 1 هدفشتت عيهسأب وك يساكما ةورأ دنا 5 ا
 6 د ننتج او نكاد كاكا اااورداءاداسخلا دايصياينم

 هت تردي ىنلاةامدراج تاعججرنلوب بنطأ|و ام

 ةادائيا 000 اراشنا .امذذأ اهياوقأ ناطسواواضتماد ادأتوا ام هرج

 : انللح تطمح نسلم

2 2 00 : 

 2 ل "مالا .دلطقال ملاو هدنالع امم ا ناك م : 0

 ف ها مشل ل قطمو راش اوبارحن نبت
 0-0 كامات همر مرا“ اوان محب محرم 1

 ْ ةيانلاملن هلادبا مماونلإ
 © اضادي لانمي لاق ملأ ناب © هيما
 3ك ةنارو هنذ 0 1 اس ديرو 3 5-5 0 0

 هن اهدابت ب 06 أبا

 4 ا ةضع

0 5 
 مهل لل

 سره هيأ ما

 3 0 اما ارا 1 1 03

 ىلوألا ةحفصلا ةروص

 (ج) ةخسنلا نم

05 



 قليلا وغلا ةباجإ

 )0 0 تت 4 يك يف 0 اد 5 كا ع 5 1:6 دول : 0 0 0-0 3

 0 أ 5 3 ا فيو وقعصاعللا نكد : 5 د

 0 5 < هوس © جانب سل عه كانك م و

 1 هنالا يدعم ازلاحم 4 كن أعز هلا يدمج 2 .مدافالعلأ) 35 مذ 006 0
 0 مجخح تال

 هاش 4 408 يي

 5 ا 3
 010-5 ,داةداحرت رف اا

 م داةقحف ييايأ انيك را ا هددإ 5 0
 ودل هيلع مجد لمح 0 اع 7

 0 دك اوف هملد 0 ٌ 1

 و ورلاداعكت يتلا
 مي 1 8

 مراد

 ةريخألا ةحفصلا ةروص
 (ج) ةخسنلا نم



 ايو
 داتلاو بيلا امئلا لاح .

 ارب اعاوله

 ١ كل وطلاولاببألاو



 مك
 تثوغلا ةباجإ

 هي
 راه مقناو برشا تلو دكلا نع مهددرج و .افنلارعسلا ب اهلج مم
 اكياملاوقت ايل : ا ةاكشم مالو ان يأ تمرسأ

 اا كاع ها
 نس رنُف ىلع ردو تاديللا اذه ىلإ قابسلا ىف

 ميويعيمس ويف دا نيغ قيبلخ 000
 ايننلاو لاب ؤلا نعو اداب

 ٍ كال مواعياا عرس اللاب ةاوفو هيلا (منرط نت 1 ب 06 50005 ايتام قلم م

 505 6 20 ليسا فطن 0 ادت
 تاءامملا وس يأس لاح ا عسا 0 د 1 تاو بطق عم اطضاناذ 0 هتف نايبو .ايقتلا لادجالاوب .ابلاو داتوتلاو طلاع وهدا الاوت اكن لان : مكيف ب ملا بينغ نع :ةوعملا تأسو بيلاو زم دا

 0 ا 5 2 9
 - يو علا اع فتناول عيبا ةبسلاب بنو ل بل لوح لج ها مون دن ا درو نم ثيسدنع لآ م1 ب م[ عتب تاجيل نم ةدارشلا اع املا ميسا ا يطال ١ و يلؤل لاوحا بلعيومت ميد 0 0 عل لماذ

 هلي علا. طا طحجومخطملا حمبلإ سو ذا ضلع الو نطكرعبسلال ةدارشلا ماكل امتلا بالقالا بطقوصوو تالا زدد> | عب اقم موقالورلاريؤلا مال ءاف

 نيم

 ىلوألا ةحفصلا ةروص
 (د) ةخسنلا نم



 باصواورضرك موتي ل ع
 تانئأنق للان اةمارل» لملاك ارق مارا كلا

 زىاسلتاو لقروعألا ضر امو اون اوضانئااعبارضاو

 نس قرب ف ىام ردم يتارتمل لائيإل مبان انن

 باقي عار ماد الو صميم دابتامالف

 بارو لوصتكافأ درت عدد مي الباك سائابنأو

 75 الطي رع نم ثلا لم اي سو ملكرمألا مهاب ميسو

 باول ا ان منعت العب نعم مت ميسر الاب لعل اس

 ب المع ارم 5 ابا فرتعاو رت احم ل رعبملا نع
00 

 هكرععبل بل 52
 ناد عمار 4

 2 اكلها نع برأ

 الف ف ادوتملل 0 0 ١

 مي لطم درا ااه دع 1

 ا ا خطو بمال

 7 0 ا

2 0 

 ايم ىو راسو لف

 اررسقامب ب نصو باو لاو
 لمجو ىلامت علا ضرع 01:11 11 ىو ١
 3 يولا

 ةريخألا ةحفصلا ةروص

 (5) ةفيسنلاا ند

 نك



 توغلا ةباجإ 55

 باتك صن

 « ءابقنلا لاح نايبب ثوغلا ةباجإ
 ثوغلاو « داتوألاو 2 لادبألاو ١ ءابجنلاو



 5١ ةرهاقلا ةينكم

 نايبب ثوغلا ةباجإ "لهذه
 داتوألاو ءابجنلاو ءابقنلا لاح

 ثوغلاو لادبألاو

 نبا ةمالعلل

 2 (")ىفع نيدباع

 بر هنع

 )١( ثوغلا ةباجإ ةلاسر هذه ] انه فلؤلا دصقي [ .

 واو اهلصأ فلألاف ( افع ز اعبط حيحصلاو لصألاب اذكم (؟) .
 )( جر خسنلا ىف دوجوم ريغ وهو ( د ) ةطوطخلا ةخسنلا نم هلك ناونعلا اذه © .



 ثوغلا ةباجإ (ك5)

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ")نيعتسن هبو

 عرشو «فيرشتلا عاونأب ةيدمحملا ةّمألا هذه فرش ىذلا هلل دمحلا

 ادايع اهنم لعجو ؛فيلكت لهسأب اهفّلكو ءانيبم امكحو انيصر اعرش اهل
 مهسفنأ اوتامأ ىتح ؛هيهاون بانتجاو هرماوأ لاثتما ىلإ اورداب اداّبُع

 ؛ءابقنو ءاداتوأ اهنم لعجو فهيزنتلاو ديحوتلا ةايح راحب ىف اهوقرغأو
 سبلأو «ءافعضلا هدابع مهب محرف .(لاباجنأو ءارايخأو ءالادبأو ءاباطقأو
 .ةيرشبلا تارودكلا نع مهدّرِجو . ءافخلاو رتسلا بابلج مهضعب
 لعجو ؛هتافصو هئامسأ رارسأ مهدهشأو ؛!!ةيدحألا راحب ىف مهقرغأو
 . هتايلجت ةعشأل ةاكشم مهبولق

 .ةراوتأ ساربن نم سبتقم لكلا نم ىلع مالسلاو ةالسصلاو

 ادهو هعرش راحب نم فرتغمو «هرارسأو هنافرع ضيف نم سمتلمو
 مهل نيذلا «ةباحصأوا فلآ ىلعو .هاودجو هدوج رامث نم فطتقمو

 ىف «ناسرفلا نيب (؟!ةرّمَضُملا لويخلاو ؛ناشلا اذه ىف ىوصقلا ةياغلا
 . ناديملا اذه ىلإ قابسلا

 :ج ىف ةدوجوم ريغو ؛(د) ةخسنلا نم )١(

 «ققحملل شماوهلا ىف تاقيلعت ىلإ ةفاضإلاب فلؤملا نم ةضيفتسم مجارت اهل تاحلطملا هذه لك (؟)
 هنيح ىف لك ىتايسو

 تاذلا ىلإ ئش د الو ءالصأ ئش نيبو اهنيب ةبسن ال ثيح نم تاذلا رابتعا ىه :( ةيدحألا ) ()
 هذه نم هنأ :نيملاعلا نع ىنغلا تاذلا ىضتقت ةيدحألاب ىمسللا رابتعالا اذهلو . الصأ ةبسن
 الو تاذلا كردت ال نأ ىضتقي ةيدحألاب ىمسلا هجولا اذه نمو ؛عيش نيبو اهنيب ةبسن ال ةيثيحلا
 ةيدحألل ىرخأ تاليصفت دجوتو . ةيلكلاب اهنع تارابتعالا طوقسل هوجولا نم هجوب اهي طاحُي
 :رظنا عمجلا ةيدحأو :ءامسألا ةندجاوت ةيلعفلا ةيدحألاو ,ةيتافصلا ةيدحألاو ؛ةيتاذلا
 1/١/١ انقيقحتب ةيفوصلا تاراشإلاو تاحلطصللا مجعم : يناشاقلا

 للجتو اهجوُرس اهيلع دشت نأ :ليخلا ريمضتو ؛قابس وأ وزغل هليخ رَّمصُي ىذلا :( ةرمضلا ) (؛)
 ) برعلا ناسل :روظنم نبا رظنا . اهيلع لمحُيو ءاهمحل' دتشيو ءاهُلهَر بهذيف قرعت ىتح
 . (رمف :ةدام



 11 ا تك يح ةماقلا ةقكذ

 :دعبو

 ىنكملا نيمأ دمحم «هّير وفع ىجارو «هبنذ ةمصو ريسأ «لوقيف
  :هبويع رتسو «هبونذ هللا رفغ «نيدباع نباب

 بطقلا رمأ نع «نايعألا ضعب لاؤسب ةلاسر تعمج تنك دق

 «ءابجنلاو «ءابقنلاو «لادبألا نعو «ناوأو نامز لك ىف نوكي ىذلا
 نم نذإلا بلط دعب كلذ ىلإ تردابو «نايبلا قيرط ىلع مهتذعو
 نأ هللا ىسع «ةّيكزلا مهحاورأ ىلإ ('!ةحتافلا ةءارقو «ةّيلعلا مهترضح

 ام تعمجو «مهتاكرب ميظع نم انيلع ديعيو «مهتاحفن نم ةحفنب انحفني
 بتك نم هيلع عالطإلل تقفوو «نيربتعملا ةمئألا مالك نم هيلع تفقو
 . ةمتاخو «باوبأ ةعبرأ ىلع هتعمج ام تبترو «نيرمعملا ةداسلا

 «لادبألاو .ءابجنلاو ,ءابقنلا لاح نايبب ثوغلا ةباجإ " ب كلذ تبّمسو
 ءايشأ تيأر مث ؛هيلإ اهتلسرأو «ةخسن هل تبتكو " ثوغلاو .داتوألاو
 ءافشتسال اهقاحلإ تيبحأ ؛ماهفألا ووذ اهركذ نسحتسيو «ماقملا بسانت

 ("اةيمستلا تيقبأ نكلو «ليدبتو رييغت ضعب لصح امبرو ؛ليلعلا
 . بيجملا بيرقلا نم ةنوعملا تلأسو بيترتلاو

 )١( ةحتافلا هباوص نميألا شماهلاب ةلباقم كردتسا مث «(متاوفلا ) :(د) ةخسنلا ىف .
 بحاص ىلإ اهلسرأ ىتلا ةخسنلا نم لضفأ قيقحتلل امهتدمتعا نيتللا نيتخسنلا نأ ىنعي اذه (؟)

 لاؤسلا .



 05( ةرهاقلا ةبتكم
 لوألا بابلا
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 ءابقنلاو ءابجنلاو «داتوألاو «"7لادبألاو ,باطقألا نايب
 مهنكاسمو ءمهددعو ؛مهتفص نايبو

 . ( لغف ) نزو ىلع ٠ (7بطق :عمج :باطقألاف *
 مس . هنامز لهأ دّيس وهو «نطابلا ةفيلخلا مهحالطصا ىف وهو

 نم ذوخأم . هيلع اهنارودو لاوحألاو تاماقملا عيمج هعمجل ابطُق
 . اهيلع رودت ىتلا ةديدحلا وهو . ىحّرلا بطق

 ,7صضرافلا نب رمع نيدلا فرش ميرشلا ىديس ةيئات حرش ىفو
 :(7ىيئاشاقلا قازرلا دبع خيشلا ىديسل

 )١( ناونعلا ىف نيترم ( لادبألا ) ركذ (د) ةخسنلا ىف . 5 1

 ٍبَطَق :ةغللا ىف نأل ( ٍلْعَف نزو ىلع ) دصقي هنظأو ( لفق نازو ) بتك (ج) ؛(د) نيتخسنلا ىف (؟)
 ابطقو ًابوطق ُبِطَقَي بطقو . ُهَعَمَج :ابطق ُهُبطقَي ئشلا بطق :روظنم نبا لاقو لعف نزو ىلع
 ثيدح ىفو . ىحرلا اهيلع رودت ىتلا ةمئاقلا ةديدحلا :بطقلاو ُبطقلاو .بطقلاو ؛بطقلاو
 . مرادم :كلغلا بطقو بوطقو «باطقأ عمجلاو ( ... ىحرلا بطق ٌُرئَأ اهدي ىفو ) :اميَذ ةمطاف
 ,ادبأ هناكم حربي ال ضيبأ ريغص كلفلا هيلع رودي نيدقرفلاو ىدجلا نيب بكوك :بطقلا :ليقو
 . ( بطق :برعلا ناسل  روظنم نبا ) رظنا . بكوكلا اذه ىلع اهلك بكاوكلا رودتو

 «لصألا ىومحلا ىلع نب دشرمللا نب ىلع نب رمع نيدلا فرش خيشلا :وه ( ضرافلا نب رمع ) (5)
 ذخأ . ةرهاقلاب هد06 ةنس دولولا روهشملا ىفوصلا رعاشلا ضرافلا نباي فورعملا ؛ىرصلا
 ىضيف ةيفوصلا ةداسلا قيرط هيلإ بيح مث ىرذنملا ظفاحلا هنع ذخأو «ركاسع نبا نع ثيدحلا
 امع ًداضف عيمجلا نيب هب فرع ىذلا ديرفلا رعشلا جذومنو هملع كلذب هل دهش غلب ام هيف غلبو
 هحارش زواجت رعشلا نم ًانويد كرتو . مهدعب امو هنامز لهأ لك نيب تاماركلا نم هب رهتشا
 نولظلا فشك ىف كلذ درو امك نيسمخو ةئام اهحارش غلب ةفورعلا ةيئاتلا نإ لب تارشعلا
 ةلاحك ؛رظنا . ةفارقلاب نفدو ه5787 ةنس نفدو اضيأ ةرهاقلاب هللا همحر ىفوت بتكلا نم اهريغو
 : 480/١ :ناكلخ نبا 2584/5 :ةرهازلا موجنلا :ىدرب ىرغت نبأ 2801/90 :نيفلؤملا مجعم
 . كلذ ريغو ؟8١/؟ :ءايلوألا تامارك عماج :ىناهبنلا

 ىشاكلا نيدلا لامج دمحأ مئانغلا ىبأ نبا قازرلا دبع نيدلا لامك وه :( ىناشاقلا قازرلا دبع ) (4)
 خيشلاو «ىزاريشلا نيدلا بيجن خيشلا باحصأ نمو ةيقوصلا رابك نم ىناشاقلا وأ ىقاشاكلا وأ
 تس ىفوت هنأ مجعلا ىف اهاندّدح مث ءاريثك هتافو ىف فلتُخا . ىزنطقلا دمصلا دبع نيدلا روش
 ورش نم اددع كرت ع ىرتسام ىنيز ) هاقناخ ىف نفدو مرحملا نم كلاثلا ىف هال#+ ةنسحع



 وغلا ةباجإ 0-0
 ةيدرفلا ماقم ىف نكمتم «سانلا لمكأ :موقلا حالطصا ىف بطقلا

 . قلخلا لاوحأ هيلع رودت .

 «تاقولخملا نم ةداهشلا ملاع ىف ام ىلإ ةبسنلاب بطق اّمإ :وهو
 موقي ('!ذئنيحف . هنم لادبألا برقأ نم هتوم دنع هنع الدب فلختسي

 ("7لادبألا لمكأ وه لدب هماقم

 بيغلا ىملاع ىف تاقولخملا عيمج ئتسلا ةبسنلاب بطق اّمإو

 قالخلا نم دحأ هماقم موق الو ؛لادبألا نم ادب فلختسي لو ةداهشلاو

 الو ء«بطق هقبسي ال . ةداهشلا ملاع ىف ةبقاعتملا باطقألا بطق وهو .
 ىوفط 6 1 هاو ٠ د أ ةلخي

 . ىهتنأ (77( كالفألا تقلخ امل كالول )

 انتيتحتب ( ةيفوحلا تاحلطصلا مجعم ) اهمهأ ىتلا تاحلطصلا بتكو ؛ةماهلا بتكلا

 . 41١/1١ ةعيطلا هذه رظنا . 19948 ةيرصلا بتكلا
 اذه عبط دقو ( ردلا مظن ىناعم ىف ّرُغلا هدجولا فشك ) :ناوئعب اهحرش ىلا ةيثاتلا امأ ٠
 . قالوب عبط ةرهاقلا ىف باتكلا

 هدا سيحل )ةفلكلا راضخا قر :نيتخسنلا يف (0)

  بطقلا نوكي مث «نيمامإلا ىلإ ةعبرألا داتوألا نم دحاو

 هانعم نكلو ظفللإ | ءابلعلا ضعب هفعض ( كالفألا تقلخ ال كالول )
 ذس مدآ فرتقا ال ) :2 هللا لوسر لاق :لاق هنأ 5# باطخلا نب رمع نع ىور
 ملو + ادمحم تفرع فيكو مدآ اي : :ىلاعت هللا لاقف . ىل ترفغ الإ دمحم قحب كلأسأ
 لشرعلا ( مئاوق لع تيأرف ىسأر تعفر ؛كحور نم ئف تخفثو «كديب ىنتقلخ ان كنأل براي
 كيلإ قلخملا بحأ الإ كمسا ىلإ فضن مل كنأ تملعف ( هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال) :ابوتكم

 ام امام لولو كلل ترفغ دقف هقحب ىنغدا :ّلِإ قلخلا بحأل هنإ ءمدآ اي تقدص :ىلاعت هللا لاقف
 ىف ىطويسلا ظفاحلاو ؛هححصو كردتسملا ىف مكاحلا هجرضأ . 8 هللا لوسر قدص ( كتقلخ
 ىنالطسقلاو . هْحُّحصو طسوألا ىف ىئاربطلاو :ةوبنلا لئالد ىف ىقهيبلاو ؛هححصو صئاصخلا
 لإ هتايح ىف هب لسوتلا باب ماقسلا ءافش ىف ىكبسلاو ؛اهحرشو ةيندللا بهاولا ىف ىناقرزلاو
 نإ :لاق : . ءايلوألا تامارك :ىرهوجلا :رظناو . هتافو دعبو
 0 هللا نإ اقف ليربج ىناتأ ) : :لاق 5 ىبنلا

 7 ير ( سقس نيك القا ىسيع
 ( نكس هللا لويسر دمحم هلل 1 ىلع شرعلا تقلخ دقلو هراذلا
 او ماقسلا ءافش ىق , ئكبننلا هرقأو « هحّحصو مكاحلا هجرخأ
 لا باطخ د سلا : ظنا . عقرملا + ىف ايأر

 , ه4 نف انقيقحتب ةبحملا ةيح رظناو + 0 ص ةيويثلا

 ةميخفلا ةأشنلا يف ةيلعلا تاماقلا



 099 سس ل ةرهاقلا ةيتكم
 هنود اميف هفلخ نإو «لماكلا ماقملا اذه ىف هريغ هفلخي ال :ىنعي

 . ىتأيس ام ىفاني الف نيدشارلا ءافلخلاك

 نب نيدلا ىيحم ىديس ىلاعت هللاب فراعلا بتك ضعب ىفو

 لك نوُمسيف . بطقلا ظفل قالطإ ىف نوعّسوتي مهنأ ملعا :لاق ('!ىبرع
 ءانبأ ىلع هنامز ىف هب درفناو ءابطق تاماقملا نم ماقم هيلع راد نم

 كلت بطق :ةعامجلا خيشو ءدلبلا كلذ بطق :دلبلا لجر ىَّمسُي دقو

 0 . ةعامجلا

 نم اقلطم مسالا اذه مهل نوكي نأ ىلع حلطصملا باطقألا نكلو

 ةعامجلا دّيس وهو . اضيأ ثوغلا وهو ءدحاو أ! نوكي ال ةفاضإ ريغ

 . هنأامز

 زاح امك ةرهاظلا ةفالخلا زوخي ءمكحلا رهاظ نوكي نم مهنسمو

 ١ مك (!ئلعو ء("!نامثعو :/'أرَّمْعو ءا”)ركب ىبأك ؛ةنطابلا ةفالخلا

 نيف 5 (

 ؛ىمتاحلا ءهّللا دبع نب دمحأ نب دمحم نب ىلع ني دمحم :وه ( ىبرع نب نيدلا ىيحم ) (1)
 هم ةئس سلدنألا دالب نم ةيسرم ىق دولوملا ( ربكألا خيشلا ) ىبرع نباب فورعملا ىئاطلا

 هلو ؛نويساق مفسب نقدو ه5 ةنس رخآلا عيبر رهش نم نيرشعلاو ىناثلا ىف قشمدب ىفوتو

 ,ةيكملا تاحوتفلا لثم . فوصتلا ملاع ىف ةروهشملا تافلؤملا نم اريبك ًاددع كرت . رازي ربق
 مجعم :ةلاّحك :ىف هتمجرت رظنا . كلذ ريغو برغم ءاقنعو ؛موجنلا عقاومو .مكحلا صوصفو

 :ىعفايلا 167/1 :ةياهنلاو ةيادبلا :ريثك نبا :40/7 بيبطلا حفن :ىرقلا 40/1١. :نينلؤملا

 باتك . توريب راشتنالا ةسسؤم ةعبط انقيقحتب ىبرع نبا لئاسر ٠٠١/4: :نانجلا ةآرم
 , ةينيدلا ةفاقثلا ةبتكم ةعبط :ةمدقملا :بجحلا

 «( بعك نب نامثع ) ةفاحق ىبأ مساو «ةفاحق ىبأ نب هللا دبع :وه ( قيدصلا ركب وبأ ) ()

 ءاقلخلا لوأو «لاجرلا نم هب نمآ نم لوأو قلي هللا لوسر بحاص هل“ . ىشرقلا .ىسيمتلا
 ًالاع ناكو . مه٠قد١ ةنس ةكمب دلو ؛(٠4 :ةبوتلا) راقلا يف امه ْذإ نْينْتا يِناَت و نيدشارلا
 قحلاب درفت الطب ءاعاجش ءمهيرسومو شيرق تاداس نم اهتسايسو اهراآبخأو لئابقلاو باسنألاب
 هافك ؛ةيلاعلا فقاولا مالسإلا ىف هل «قرفلاو عمجلا نيب عمج ىتح قلخلا ىلإ تافتلالا نع
 قحلا لوق :اهنم هلاوحأ نم ريثك ىف ني هلوسرو ؛ىلاعت هللا هب هاكز ام ارخفو ًالضفو ًافرش
 هّبَر ِهْجَو اًعِتِبا الإ ٠ ىَْجُت َة ب ْنِم ُهَدْنِع ٍدَحَأِل اَمَو ٠ ىّكَرَتَي ُهَلاَم ىَتْؤُي ِّذلا رث :يلاعت
 نأ هئامس قوف هركي هللا نإ ) :لل لوسرلا لوقو 0011 : ٠8 ليللا) ( ىضري فوْسَنَو « ىلغألا
 رظنا . فصنو رهشأ ةثالثو ناتئس هتفالخ ةدمو ه١ ةنس 6# ىفوت ( قيدصلا ركب وبأ ْأطْخُي

 - نبا «قيدصلا ةيرقبع ؛داقعلا 245 ص تايفولا باتك :ىنيطنسقلا ذقنق نبا :ىف هتمجرت



 ثوغلا ةباجإ ةحف)
 , (7باطقألا رثكأك ؛طقف ةنطابلا ةفالخلا زوحي نم مهنمو

 كلذب اوُمْم بيغلا لاجر ":رجح نبال ("' ةيثيدحلا ىواتفلا " ىفو
 ضايرلا ) :ىربطلا :(4808) مقر ةمجرت ةباصالا :رجح نيا «ىربكلا تاقبطلا :دعس ت-
 16/١ تاقبطلا :ىئارعشلا . ١ ةيردلا بكاوكلا : :قواتلا ءهلك لوألا ءزجلا ( ةرفنلا
 ىناثو ل هللا لوسر بحاصو دق صفح و وبأ «ىودعلا ىشرقلا ليفن نب ( باطخلا نب رمع ) )١(
 ىتح ١ ىف مالسإلا كزي مل : ةمركع لاق . نينمؤملا ريمأب بقل نم لوأو «نيدشارلا ءافلخلا
 , نينس سمخب ةرجهلا لبق ملسأو :٠ ؛مهفارشأو شيرق لاطبأ نم ةيلهاجلا ىف ناك . رمع ملسأ
 متف ٠ ةيمالسإلا تاحوتفلا ؛ ةعقر تعستا همايأ ىفو ءه١» ةنس ركب ىبأ ةافو موي ةفالخلاب عيوب
 ةؤلؤل وبأ هلتق . ًأدج ةريهش هبقانمو . كلذ ريغو رصمو .سدقملا تيبو «قارعلاو ماشلا حتف
 :ىف هتمجرت رظنا . هيض ه5 ةنس حبصلا ةالص ءانثأ ةليغ ( ةبعش نب ةريغللا مالغ ) ىسوجملا
 نيسح دمحم :باطخلا نب رمع بقاثم :ىزوجلا نبا ه5 ص تايفولا باتك :ىنيطنسقلا
 . ( ه9[ ) مقر ةمجرتلا ةباصألا : :رجح نبا . ( رمع قورافلا ) :لكيه
 «نيدشارلا ءافلخلا ثلاثو «نينمؤلا ريمأ «شيرق نم «ةّيمأ نب صاعلا ىبأ نب ( نافع نب نامثع ) )١(
 ةفالخلاب عيوب ةثعبلا دعب ملسأو اجلا ىف افيرش ًاينغ غ ناك ءه ٠ق 49 ةنس ةكمب دلو
 رمأو ؛ةطرشلا ذختا نم لوأو .ةنجلاب نيرشبلا ةرشعلا دحأ ؛ه ؟6 ةنس باطخلا نب رمع ةافو دعب
 هنأل نيرونلا ىذب بقل ذلا ديحولاو :ةالصلا ىلع ديعلا ىف ةبطخلا مّدقو : :ةعبجلا موي ناذألاب
 3 ( موثلك مأ انتديسو ٠ ؛ر انتديس ) 8 ىبنلا ىتنب جوزم
 بناتك مي ذقنق نبا :ىف هتمجرت رظنا . هتيب ىق نآرقلا أ وهو ه مه ةنس ىحضألا
 نبا ؛نامثع فاصنإ :ىلوملا داج دمحأ دمحم .نافع نب نامثع :نيسح هط :77 ص تايفولا
 . كلذ ريغو . 15 ج برألا ةياهن :ىريونلا 2007/١ ةياهنلا ةياغ :ريثألا

 عيارو «نينمؤلا ريمأ «نسحلا وبأ «ىشرقلا مشاه نب بلطملا ديع نب ( بلاط ىبأ نب ىلع ) (5)
 به. ق ؟ ةئس ةكمب دلو . ًامالسإ نايتفلا لوأو هرهصو كف ىبنلا مع نسباو نيدشارلا ءافلخلا
 م ةلس هدهع ف لمجلا ةعقو تناكو بف ؟٠ ةنس نافع نب ناشع تقم دعب ةفالخلاب يوب

 ةابآو ىلع نيب ناورهنلا ةعقو تناك ه 58 ةنسو ةيواعمو ىلع نيب له 507 ةنس نيفص مش - ٠
 ) ةرماؤم ىف فيسلاب ةليغ مجلم نب نمحرلا دبع هلتق نأ ىلإ ةفوكلاب ماقأو «ىلع رفطف ميكحتلا

 دبع «ىلع مامإلا ةيرقبع :داقعلا :رظنا: . ههجو هللا مركو هذ ه + ةنس ةروهشملا ناضمر ١7
 ذفنق نبا «بلاط ىبأ نب ىلع ةمجرت :توفص ىكز دمحأ ؛ىلع مامإلا :دوصقم حاتفلا
 ىلإ كولسلاو ريسلا .4 ج ةرضتلا ضايرلا :ىربطلا بحملا ١88. ص تايفولا باتك : ىنيطنسقلا
 و. ص شماه انقيقحتي كولملا كلم

 دسقت ةركف امهيفو 47+ :45؟ نايابلا امهو ال8 ا/4/4 ةيكملا تاحوتفلا باتك ىف ةراشإلا هذه (؛)
 ىف ىبرع نبا هلاق ام رظنا . ثوغلا «درفلا بطقلا فيرعتو . تاماقملاو ىرقلاو فراعملا باطقأ
 . باوبألا هذه

 ىواتنلا ” مساي اهضعبو ءمسالا اذهب رداصلا ضعب هتركذ باتك وه ” باتك (ه)
 1 ةيثيدحلا ىواتفلاو «ةيهقفلا ىواتفلا ىلإ ىواتفلا مسق رخآلا ضعبلاو بكلا
 ىطويسألا دمحم ني لماك دمحم حيحصتب م1411 ةنس مدقتلا ةعبطم ىلوألا ناتعبط رظنا
 اذه رجح نباو . ىلع دعس دمحأ ميحصتب م1998 ةئس ىيلحلا ىبابلا ىفطصم ةعبطم : ةيناثلاو
 بحاص ه 4004 ةنس ىقوتملا سابعلا وبأ نيدلا باهش ىمثيهلا رجح نب دمحم نب دمحأ وه
 . 188/6 عوبطلا ثارتلل لماشلا مجعللا : :ةيحلاص ىسيع دمحم مد :رظنا . !دج ةريثكلا تافلؤملا



 (59) دس سل ةرهاقلا ةيتكم
 هلعج . عماجلا درفلا يوم ب ا .ةفرعم مدعل

 قفأ ىف كلفلا اهنارودك ؛ايندلا ناكرأ ةعبرألا قافألا ىف ارئاد هللا
 «هيلع ٌةريغ ةماعلاو ةصاخلا نع هلاوحأ ىلاع“ هللا رتس دقو ءءامسلا

 «اديعب ابيرق ءذخآك اكراتو «ءنطقك ةلبأو ءلهاجك املاع ىررُي هنأ ريغ

 ىتلا ةرئاّدلا ىف ةطقنلاك ءايلوألا نم هتناكمو . ارذح انمأ ءارسع الهس

 ىهتنا " . ملاعلا حالص عقي هب . اهزكرم ىه

 ىلع الئملل "٠" ىنرقلا سيوأ لئاضف ىف ىندَعلا ندعملا " ىفو
 ّئنظ ىف_ىذلاف " :ةغللا هنامز ىف لادبألا بطق اّمأو :لاق . "!ىرافلا
 : متنا “٠ 1! ينزرقلا نموأ هثأ

 انخياشم خيشل "٠ ةيوبنلا صئاصخلا ةموظنم حرش " ىفو
 نأ ىلإ ةيفوصلا نم " ىسنوتلا " بهذو " :لاق (”7ىنينملا دمحأ باهشلا

 هتمجرت رداصم بتك نم ددع ىف روكذمو ” بقاقم * وأ ( لئاضق * ةملك نودب نيتخسنلا ى 52
 . صنلا ىلع فقأ ملو . ىدادغبلل نيقراعلا ةيده لثم

 رون ؛قورهلا ىراقلا دمحم ناطلس نب ىلع :وه ( ىراقلا ىلع الثم ) ؛5)
 اهنم ةماهلا تاقلؤلا نم اددع كرت . ه 1١14 ةنس اهب ىفوتلا ةكم ليزن

 حرش ءءاييتألا ننس نم اصعلا نأب ءاينإلا ء ةمارحلا هللا تيب لئاضفلا مالعإلا ٠ 0 نياو 4

 رظنا . اهريغو ءىنرقلا سيوأ لئاضف ىف ل ندعم ا يملا هللا !:هامسأ 5

 داّيْعلا ديسو نيعباتلا ريخ . ْنَرَق ىنب نم .ىدارملا :ىنرقلا رما

 هنأ :دط ةريره ىبا نع ميعن وبأ هجرخأ امك هتعنو . ةقث ءقودص . 5 م
 عضأو هردص ىلإ هنقذب برضي مدآ «ةماقلا لدتعم ؛نيبكنلا نيب ام ديعب .ةبوهص وذ .لهشأ

 . ءامسلا ىف فورعم «ءضرألا ىف لوهجم فوص نم نيرمط وذ ؛نارقلا ولتي .هراسي ىلع هنيمي
 عفشاف فق هل لاقيو ؛ةنجلا اولخدا :ةمايقلا موي دابعلل لاقي . ءاضيب ةعمل رسيألا هبكنم تحتو
 مسولاب رمعب عمتجا هنإ :ليق نكلو :#ط هتوم ىف اوفلتخا . رضمو ةعيبر لثم ددع ىف عفشيف
 ىلإ ايزاغ اهنم جرخو ةفوكلا ىلإ عجر مث هل هزهجف . ىصقألا ىف تيلص ول ثددو : هل لاقو
 ١817/١ ةيردلا بكاوكلا : ىواتلا رظنا . 6# تامف نطبلا هباصأف ةينيمرأ

 بيبحلا صئاصخ اهنمض ةموظنم بتك ىنينلا دمحأ خيشلل ( ةيوبنلا صئاصخلا ةموظنم جرش ) (4)
 ذا كرك باكل ايطرك 7 15 ( بيبكلاب ليلتي اي مقناوف بزشتلا نقاط اهانسو 8
 ةمللف :نوئكلا حاضيإو ٠ ءالهإ١ نيفراعلا ةيده ىف :رظنا ( بيجملا بهاوم حرشب بيرقلا متف)

 ىنينملا .لصألا ىسلبارطلا مي ميهاربإ نب حلاص نب رمع ني ىلع نب دمحأ :وه ( ىتيثلا دمحأ خيشلا ) (5)
 نينمب مرحملا نم ١١ ىف دلو . ثدحملا ملاعلا . حاجنلا وبأ نيدلا باهش أشنلا ىقشمدلا دلوملا
 ا هه ا١ا/؟ ةنس ىناثلا ىدامج نم رشع عساتلا ىف قشمدب ىقوتو قشمد ىرق نس

 بح كلذ ريغو :ىبهولا حتفلا ءىراخبلا حيحص حرش :ماشلا لئاضقب مالعإلا :اهذم ةماهلا تافلؤلا



 ”دوغلا ةباجإ قف
 3 كلذ ىف هل رأ ملو «" ةمطاف " هتنبا 46 هدعب ('!بطقت نم
 تام اذإو . !7زيزعلا دبع نب رمعف ؛("ارإ» ةباحصلا رصع دعب بطقت
 روصقم ا نيريزولا ةلزنمب امهنأل «نيمامإلا دحأ هقلخ بلطقلا

 مامإلاو . كلملا ملاع ىلع :رخآلاو . توكلملا ملاع ()ةدهاشم ىلع
 . ىهتنا " رخآلا نم اماقم ىلعأ توكلملا ملاع يف هرظن ىذلا

 . لتب :عمج !"1( ةزمهلا حتفب ) :لاديأل
 هللا لدبأ لجر تام املك) :ثيدحلا ىف ىتأيس امل . كلذب اوُم

 ("!(ةلجر هناكم

 تراص ىتح مهسفنأ اوضارو «ةئيّسلا مهقالخأ اولدبأ مهنأل :وأ

 . مهلامعأ ةيلح مهقالخأ نساحم

 دق(" اءادرتلا ىبأ مالك يف ىتأيس امك «ءايبنألا نع فلخ مهلأل : وأ

 57 ةيفارلا 0 3 :نيفلؤلا مجعم : ةلاحك :هتمجرت رظنا . تاقلؤملا نم تس
 . اا/له/١ :نيفراعلا ةيده :ىدادغبلا :*01/؟ :سراهفلا سرهف :ىناتكلا : 11/١ :رردلا

 ادي ( ةمطاف ) هتنبا ىه 8 هلاقتنا دعب ةيئابطقلا لان نم لوأ :.ىأ ( هدعب بطقت نم لوأ ) )١(
 .. ه4 قيدصلا ركب وبأ انديس اهدعب نم مث . ةيفوصلا نم رابكلا انتداس دنع روهشم اذهو

 ةيتابطقلا لان نم نأ اذه فلؤملا دصقي امبرو ءاهلان امه#ذ ىلع نب نسحلا انديس نأ مولعملا نم (5)
 . زيزعلا دبع نب رمع انديس وه معن . انطايو ارهاظ

 + ىشرتلا «ىومألا مكحلا نب ناورم زيزعلا دبع نب رمع صفح وبأ :وه ( زيزعلا دبع نب رصع ) (©)
 نب ناميلس هرزوتسا .نيدشارلا ءافلخلا سماخي فرعيو ؛عرولاو ؛لدعلاب رهتشا ؛ىومأ ةفيلخ
 رظنا . ه ٠١١ ةنس ىفوت دقف هثدم لطت ملو هه 44 ةنس هدعب ةفالخلا ىلوت مث ماشلاب كلما دبع

 ١/ بهذلا تارذش :دامعلا نبا ؛١٠ ص تايقولا باتك :ىنيطنسقلا ذننق نبا :ىف هتمجرت

 ةوفصو «زيزعلا دبع نب ردع لئاضف :ىزوجلا نبا .؟58/ه :ءايلوألا ةيلح :ميعن وبأ
 . 88 :ءاقلخلا خيرات :ىطويسلا 38/5 ةوفصلا

 5 . شماهلاب ةكردتسم ( ةدهاشم ) ةملك :(د) ةخسنلا ىف (4)

 . شداهلاب احيحصت ةكردت ( ةزمهلا حتفب ) ةملك اضيأ : (د) ةخسنلا ىف (ه)
 لادلا ربخلا ) هباتك ىف ىطويسلا مامإلا لاق «( ًالجر هناكم هللا لديأ لجر تام املك ) :ثيدح ()

 نب ميهاربإ نع ىرخأ قيرط نم .سودرفلا دنسم ىف ىمليدلا ( هجرخأ . ( لادبألاو بطقلا دوجو نع
 | ىطويسلا ةدروأ شثيدحلاو . ؟42/6 ىطويسلل ىواتفلا ىف ىواحلا :رظنا . ديلولا

  ههجو هللا مرك ىلع نع لبنح نب دمحأ مامإلا هاور لأقو ( ة80ه ) مقر تحت ؛ه1/* ثيداحألا
 :رماع نب ةيمأ نب سيق نب ديز نب رميوع :نيقو «كلام نب رميوع :وه ( ءادردلا وبأ )

 ةشئاعو «تباث نب دير نعو #3 ىبتلا نع ىور كل هللا لوسر بحاص :ىراصنألا ءىجرزخلا
 . ريثك مهريغو بيسملا نب ديعسو «ريغن نب ريبجو «كلام نب سنأ :هنع ىورو ف نينمؤلا مآ

 دن هلو (ىنتدم اهل وهو هئايثل .نغيبم بر .الأ ...نيهم اهل ومو كيضنل جلف بر.الأ ) :لوقي ناك



 (18/ ي ةرهاقلا ةينكم

 " )برع نبا " ىلاعت هللاب فراعلا نع ىنينملا باهشلا هلقن امل :وأ
 اهيلإ عمتجت ةيناحور ةقيقح هيف هلدب كرت عمضوم نع لدبلا لحر اذإ و" :لاق

 نم قوش رهظ نإف . ىلولا اذه هنع لحر ىذلا نطوملا كلذ لهأ حاورأ
 ىتلا ةيناحورلا ةقيقحلا كلت مهل تدئمجت صخشلا اذهل ديدش نطوملا كلذ سانأ
 . اهنع بئاغ وهو ءاهوملكو مهتملكف هلدب اهكرت

 ملعيو لحري لدبلا نأ قرفلا نكل . لدبلا ريغ نم اذه نوكي دقو
 ىهتنا !")" هكرت نإو ؛كلذ فرعي ال لدبلا ريغو ؛هريغ كرت هنأ

 : 59" ىئاشاقلل ةيئاتلا حرش " ىفو

 « ةدهاشملاو «فشكلاو «ةبحملا لهأ نم ةفئاط :لادبألاب دارلا

 هللا محري . ىلاعت هلل مالسإلاو ديحوتلا ىلإ سانلا نوعدي روصضحلاو
 . داسفلاو ءالبلا مهب سانلا نع عفديو «دالبلاو دابعلا مهدوجوب ى ىيلاعت

 اك اذإ ) :لاق هنأ ؛ىلاعت هللا نع ةياكح ىوبنلا ثيدحلا ىف ءاج امك

 اذإف . ىركذ ىف هتذلو هّمه تلعج . ىب لاغتشالا ىدبع ىلع بلاغلا

 اميف باجحلا تعفرو «هتقشعو ىنقشع ىركذ ىف هتذلو همه تلعج

 «ءايبنألا مالك مهمالك كتلوأ . سانلا اهس اذإ وهسي ال . هنيبو ىسنيب
 وأ ةبوقع ضرألا لهأب تدرأ اذإ نيذلا كئلوأ ءاقح لادبألا مه ككئلوأو

 . 4!( مهنع مهي هتفرصف هيف مهتركذ اباذع

 . ةصوصخم ةجرد مهنم دحاو لكل . الر نوعبرأ لادبألاو

 لوأ ىلع اهرخآو «نيحلاصلا تاجرد رخآ ىلع مهتاجرد لوأ قبطني

 450/14 لامكلا بيذهت : ىّزملا : ئف:هتمجرت, رطبا: ال4 هلال قرا ةريثك تاامارك
 :ىبهذلا ؛؟88 :فراعملا :ةبيتق نبا 48١/١ :ةيردلا بكاوكلا :يواثلا ه6 عقر ةقجرت
 :ريسلا دي نبا 2( 5114 ) مقر ةمجرتلا : ةباصإلا :رجح نيا :مالسسإلا خيرات

 ( سماخلا دلجملا ) لئاسرلا نمض ىبرع نبال " لادبألا ةيلح “
 . 75 مقر ةلاسرلا . نكدلا دابا رديح ةعبطو انقيقحتب ىبرعلا راشتنالا ةسسؤم ةعبط

 . هتراشا ثمدقتو ءردلا مظن ىناعم ىف رغلا هوجولا فشك وه :" ىناشاقلل ةيئاتلا مرش ” م)
 1 ثيداحألا ١ عماج ىف ىطويسلا ةدروأ ( ىب لاغتشالا ىدبع ىلع بلاغلا ناك اذإ ) :ثيدح (4)

 ا ًالسرم نسحلا نع ءايلوألا ةيلح ىف ميعنو وبأ هاور :كلاقو .( ؟ماونب و مقر ثيدحلا



 ثدوغلا ةباجإ قبلت
 نّمِم ِهيناَدُي ادحأ هناكم هللا لدبأ مهنم دحاو تام املك . بطقلا ةجرد
 ىف لخدي ذئنيحف . هنم ةجرد ىندأ وه نم لك ىف لدبلا رهظو ؛هتحت
 لازي الو «لادبألا كلس ىف طرخنيو نيحلاصلا نم دحاو مهتاجرد لوأ
 ىف ءاج امك ءاعيمج اوضيف ةعاسلا رمأ ءاج اذإ ىتح الماك مهددع
 ىهتنا . /)ربخلا

 (”!ىلازغلا مالسإلا ةّجُح مامإلل 7" نيدلا مولع ءايحإ " باتك ىفو
 وبأ لاق :( بجُعلاو ربكلا مذ ) باتك نم ( هب ىلاعت هللا انعفن )
 ءايبنألا نع فلخ لادبألا مهل لاقُي ادابع ىلاعت هلل نإ ) :ه ('!ءادردلا
 نم اموق مهناكم ىلاعت هللا لدبأ ةوبنلا تضقنا اًملف . صضرألا داتوأ .
 ةيلح نْسُح الو ؛ةالص الو موص ةرثكب سانلا اولضفي مل 6 دمحم َةَّمَأ
 ؛نيملسملا عيمجل ردصلا ةمالسو «ةّينلا نّيحو ؛عرولا قدصب نكلو .
 ريغ ىف عضاوتو ؛نيخث ربصب ىلاعت هللا ةاضرم ءاغتبا مهل ةحيصنلاو
 .: ةلدم

 نوعبرأ مهو ٠هسفنل مهصلختساو «ىلاعت هللا مهافطصا موق مهو

 ديتا نمحرلا ليلخ ميهاربإ نيقي لثم ىلع مهبولق الجر نوثالث . اقيذص
 . هفلخي نم أشنأ دق ىلاعت هللا نوكي ىتح لجرلا تومي ال

 ١/ ىطويسلل ىواتنلل ىواحلا باتك ىف تدرو دج ةريثك لادبألا دوجو نع رابخألا لب ؛ربخلا (1)
 تامارك تابثإب لالجلا ىذ ّيلعلا نضيف ) ىرهوجلا دمحأ خيشلا رظناو . 54 مقر ةلاسرلا 1
 ١ , ما انقيقحتب ( لاقتنإلا دعبو ةايحلا ىف ءايلوألا

 «هنع ملكتي نأ ىحتسي هترهش نمو .ادج روهشم باتك . ىلازغلا مامإلل ( نيدلا مولع ءايحإ) (9)
 5  هتءارق نم دبال نكلو

 ةجحب . بقاملا ؛يلازغلا ؛دماح وبأ ؛دمحأ نب دمحم نب دمحم نب دمحم :وه ( ىلازغلا مامإلا ) (7)
 ىلإ لقتنا مث .هقفلا اهب ىقلتو :ناسارخ لامعأ نم سوط ةنيدمب ه ؛٠5 ةنس دلو . مالسإلا
 ىقلو ؛ىنيوجلا ىلاعملا وبأ نيفيرشلا نيمرحلا ماصإ ىلع هقفلا سرد «روباسين ىلإ مش ؛ناجرمج
 ؛عربو ؛اهيف لظف ه م4 ةنس ةيماظنلا ةسردملا ىف اذاتسأ هنيعف كلملا ماظن ىقوجلسلا ريزولا
 طقسم ىف ىفوت ىتح ” لالضلا نم ذقنملا ” فلأو ةدايعلل عطقناو كلذ لك كرت مش ملعو ؛سردو
 نكلو . اهركذ نع انه ةحاسللا قيضت ةماهلا تافلؤلا نم اريبك اددع كرت . ه ه06٠ ةنس هسأر
 :روتكد نيدلا مولع ءايحإ ةمدقم 517 تايفولا باتك :ينيطنسقلا دفنق نبا :ىف هتمجرت رظنا
 20341/8 ةداعسلا ماتقم :هداز ىربك شاط 2٠١/4 بهذلا تارذش :دامعلا نبا ؛ةئابط ىودب
 . 7١0/١ ةيردلا بكاوكلا :ىوانملا ؛"ه/+ نايعألا تايفو

 . هتمجرت تمدقت (4)



 ةنيفز ةرهاقلا ةبتكم

 الو هنورقحي الو «هنوذؤي الو ءائيش نونعلي ال مهنأ ىخأ اي ملعاو

 بيطأ مه ايندلا ىلع نوصرحي الو ءادحأ نودسحي الو «هيلع نولواطتي
 اخسلا مهتمالع . اسفن مهاخسأو «ةكيرع مهنيلأو ءاريخ سانلا

 ىف ادغو ةيشخ ىف مويلا اوسيل . ةمالسلا مهتقصو «ةشاشبلا مهتيجسو

 مهبر نيبو مهنيب اميف مهو . رهاظلا مهلاح ىلع نيموادم نكلو «ةلفغ
 دعصت مهبولق . ةارجملا ليخلا الو ءفصاوعلا حايرلا مهكردت ال

 . تاريخلا قابتسا ىف امدقو «هيلإ اقايتشاو «ىلاعت هللا ىلإ احايترا

 . (؟؟ :ةلداجملا) © نوخيقُملا ْمُه هللا بز نإ الأ هللا بح كبلوأ )
 نم ىلع ٌدشأ ةفصب تعمس ام ءادردلا ابأ اي تلق :ىوارلا لاق

 . ؟ اهغلبأ نأ ىل فيكف . ةفصلا هذه

 . ايندلا ضغبت نأ لإ اهعسوأ ىف نوكت نأ نيبو كنيب ام :لاقف
 ةرخآلل كبح ردقبو . ةرخآلا بح ىلع تلبقأ ايندلا تضغبأ اذإ كنإف

 دبع نم هللا ملع اذإف . كعفني ام رصبت كلذ ردقبو ءايندلا ىف دهزت

 . ")مصعلاب هفنتكاو ءدادسلا هيلع غرفأ بلطلا نسح

 هللا نإ ) :لزنملا ىلاعت هللا باتك ىف كلذ نأ ىخأ نبا اي ملعاو

 . (١؟8:لحنلا) « َنوُئبحُم ْمُه َنيِذّلاَو اوقّتا نيذَّلا عَم

 لتمب نوذتلتملا دّدلت امف . كلذ ىف انرظنف :(") ريثك نب ىيحي لاق

 + .ئمتنا": * هتانطرد(ءاقتناز «ىلاعت هللا بح

 باتك ىف اهعيمج ةياورلا هذه رظنا :( ... لادبألا مهل لاقي ًادابع ىلاعت هلل نإ ) :ثيدح موز
 . ”ؤ10/# يلازغلل نيدلا مولع ءايحإ

 نبا هركذ . لصألا ىناسارخ .ىرصيلا ناّسَع وبأ ؛مهالوم «ىربنعلا مهرد نب ( ريثك نب ىيحي ) (5)
 «نيتئالا دعب تام هنع ىراخبلا لاقو ةقث :ىرينعلا سابع هنع لاقو .تاقثلا باتك ىف نابح
 ةمجرت 148/9١ لامكلا بيذهت :ىزملا :رظنا . ةعامجلا هل ىور ءه 50+ ةنس وأاه +08 ةنس

 .(الاححر مقر



 ثوغلا ةباجإ هيل

 ٌةكد ا-نأاف

 لادبألا ةيلح' :هباتك ىف 7ىبرع نبا" ىلاعت هللاب فراعلا لاق
 ئىدرو تلمكأ دق ىالصم ىف ةليل انأ انيب :لاق ىل بحاص ىنربخأ :(""'
 ضفن دق صخشب تسسحأ ذإ ىلاعت هللا ركذأ ّىتبكر نيب ىسأر تلعجو
 . هيلع لص :لاقو ءاريصح هنم اضوع طَسَبو «ىتحت نم ىالصم

 هللاب سنأي نم :ىل لاقف عزف هنم ىنلخادف . قلغم ىتيب بابو
 . عزجي مل ىلاعت

 0 لادبألا 00 اذامب ىديس اي :تلقف توصلا تمهلأ ىننإ مث

 توقلا " ىف )بلاط وبأ اهركذ ىتلا ةعبرألاب :لاقف
 : رهسلاو ؛عوجلاو «ةلزعلاو .تمصلا

 ىبابو ءجرخ فيك الو ءلخد فيك فرعأ الو ءفرصنا مث
 . ىهتنا .قلغم

 همسا لادبألا نم لجر اذه :ىبرع نبا ىلاعت هللاب فراعلا لاق
 6 !ليورشأ نب ذاعم

 )١( هتمجرت تمدقت .

 نع مهزيمت ىتلا مهتيلحو لادبألا تافص مها ىيرع نبا اهيف نيب ةماه ةلاسر :( لاديألا ةيلح ر (5)
 هتيمهأ نايبو . تمصلا ىف :ًالصف بتكف .مهب قحلي نأ ديرب نمل لامعألا مهأو . مهريغ
 ًالصفو ؛ .هطورشو هناكرأو , عوج يف ًالصف ايتميقو اهماسقأ نايبو . ةلزعلا ىف الصفو . هماسقأو
 ىف اهقيقحتب انمق دقو لئاسرلا باتك ىف ةمهلا ةلاسرلا هذه ليصافت رظنا . هيناعمو رهسلا ىف
 . ىبرعلا راشتنالا ةسسؤم ةعبط سماخلا دلجملا

 :ريبكلا ىفوصلا ٠ «بلاط وبأ «ىدلا :ىثراحلا ةيطع نب ىلع نب دمحم :وه ( ىكلا بلاط وبأ ) (5)
 اومدقو ةيفوصلا ةداسلا قيرط ىف نيبرلا خويشلا لئاوأ نم . بولقلا ملعو ؛بولقلا توق بحاص
 ىف اهي ىفوتو دادغب مدقو ؛ةرصيلا لخدو :ة ب أشن «ىفوصلا ركقلا لي تل ًاميظع ًادهج
 :ىدادغبلا 1١//51. نيفلؤلا مجعم :ةلاحك :ىف هتدجرت رظنا . ه 785 ةنس ةرخآلا ىدامج
 . ه8/؟ نيفراعلا ةيده

 نيا ركذ دقو . ىكللا بلا بلاط ىبأل . بويحملا ةلماعم ىف بولقلا توق باتك وهو ( بولقلا توق ) (؛)
 1 ًاقنآ مضتا امك لادبألا ةيلح ىف ةعبرألا ماسقألا هذه ىبرع

 . هتمجرت ىلع فقأ ملو ( لادبألا ةيلح ) باتك ىف ىبرع نبا هركذ ( سرشأ نب ذاعم ) (ه)



 0 ةرهاقلا ةيتكم
 نمو همئاوقو «ىنسألا قيرطلا اذه دامع ىه ةروكذملا ةعبرألاو

 . ىلاعت هللا قيرط نع هثات وهف . خوسر الو ءاهيف هل ْمَدق ال

 :0)تلق كلذ ىفو

 لاَدْبَألا لزانم َداَرأْسِماي

 ؟"اهلهأب تسلف اسهب نسعمطت ال

 نملك ْنَع لزتعاو َكيْذَقِب ْتُمّْصاو

 مهماقُم تل َتْعُجو .َتْرَهْس اذإو

 هسناكرأ تمَسُق ةيالولا تيب

 مئاد لازتعاو تيمدص نيسب ام

 لاوحألا ىلع مهمحاَرت ْمَلْنِإ

 ىلاؤلا بيبحلا ريغ نم كيِنْدُي

 لاَحْرِتلاَو ّلجلا ىف مهتبحصو

 لادبألا نم هيف انئازاَس

 قالا ٍهيزتلا رهسلاو .عوجلاو

 ناك وئام ةنزلكتم حرش ىف ىنينملا باهشلا هلقن

 :ةغل ( حتفلاو رسكلاب ) دثو عمج :داتوألاو *

 دق ءالؤهو :هتافلوم ضعب ىف ىبرع نبا ىلاعت هللاب فراعلا لاق

 * اداهم ضرألا لعجت ملأ ] :ىلاعت هلوقك . لابجلاب مهنع رَّعُي

 . (7 :5 أبنلا) © ًاداتوأ َلاّبجلاو

 نكسي لابجلاب هنإف . ضرألا ىف لابجلا مكح ملاعلا ىف ءالؤه مكح نأل
 . ضرألا ليم

 ال . !"!نامز لك ىف ةعبرأ داتوألا :('!ىوانملا نع ىنينملا باهشلا لاق

 . ةحفصلا رخآ ىبرع نبال ( لادبألا ةيلح باتك ىف ةدوجوم تايبألا هذه حر

 . ( اهلهأ نم ) :" ةيلحلا ” ىف (؟)
 . هباتكو ىنيللا ةمجرت تمدقت مز

 دمحم نب ىبحي نب نيدباعلا نيز نب ىلع نب نيفراعلا جات نبا فوؤرلا دبع :وه ( ىوانلا ) (4)

 تاقيطو ثيداحألا حرش ىف ةعئارلا ةعيدبلا تافلؤملا بحاص . ىعفاشلا ىرهاقلا ىرانللا ىدادحلا

 كرت هنأ ريغ هيقانم نع مالكلاو هتافلؤم ركذ نع انه ةحاسلا قيضتو مهريغو تاداسلاو ءايلوألا

 «ةيردلا بكاوكلا باثك ةمدقم :ىف هتمجرت رظنا . ه ٠١0 ةنسا ىشفوتو ريثكلاو ريثكلا

 . 418- 411/9 :رثألا ةصالخ : 1
+ 2 
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 . برغملا رخآلاو «ءقرشملا هب هللا ظفحي مهدحأ . نوصقني الو نوديزي
 . لامشلا رخآلاو :بونجلا رخآلاو

0 
 ناكرأ نم نكر ةعبرألا داتوألا نم دّتو لكلو :' ىبرع نبا " لاق

 . ( مالسلا مهيلع ) ءايبنألا نم ىبن بلق ىلع نوكيو تيبلا

 . ىماشلا نكرلا هل ه6 مدآ بلق ىلع ىذلاف

 . ىقارعلا هل اليا ميهاربإ بلق ىلع ىذلاو

 . ىناميلا هل الكتل ىسيع بلق ىلع ىذلاو

 هللا دمحب انل وهو ءدوسألا رجحلا نكر هن ة# دمحم بلق ىلع ىذلاو

 : هنا ..قلاعت

 ريغ ىلع باجنأ هيف لاقي دقو ٠ بيجن عمج :('!اءابسجنلاو *
 :؛لثم « ءابجن سيقملا عمجلاو « باطقألاو «لادبألا ةجوازمل سايقلا
 . ءامركو ميرك

 :تاحوتفلل ايزعم هتافلؤم ضعب ىف ىبرع نبا ىلاعت هللاب فراعلا لاق
 « نوصقني الو نوديزي ال « نامز لك ىف ةينامث مهو « ءابجنلا « ءايلوألا نمو
 . ةينامثلا تافصلا ملع لهأ مهو

 ؛هنودعتي ال ىسركلا مهماقمو «نماثلا كاردإلاو ,ةروهشملا ةعبسلا

 ةعبرألا لزانم ىلع مهلزانم . ريبدتلا ةيالو ىف هتلود ناكرأو «بطقلا مازلإ نم لاجر ةعبرأ ( داتوألا ) (1)
 نأ ىنعمب . ةهجلا كلت ماقم مهنم دحاو لك ماقو «بونجو «لامشو ءبرغو ؛قرش ملاعلا نم ناكرأ
 يفاولاو ةهجلا كلتب قئاللا ثوغلا ةيدنع ىلإ قحلا ةيدتع نم دراولا ضيفلا دروم مهنم لجر لك نوكي
 | نيب ةلوادتلا ظافلألا حرشب لالزلا حشر ) :ىناضاقلا :رظنا . قئالخلا فانصأ نم اهيف ال
 . ةيفوصلا تاراشإلاو تاحلطصلا مجعم :رظناو ءان ( لاوحألاو قاوذألا

  هلمحي ةيرشبلا ةعيبطلا ىفت ال ثداح لك . قلخلا لاقثأ لمحبي نولوغشللا مه ( ءابجنلا ) (5)
 هلمحو .ةقسافلا ةعيبطلا حبش نم وأ ةيرهقلا ةيتاذلا تايلجتلا نم قحلا ةيقوف نم أكنت مهلاقثأف
 ىف حاورألا نإف . مهنحورتو مهدرجت ةوقب مهتايلباق ىف مهذوفنو مهنايرسب هايإ مهيقلت مهنع
 كلذو . هرهاظ ىف داسجألا دضاعت ضعبلا ىف لاقثألا لمح ىف اهضعب دضاعتي ريبدتلا لحم نطاب
 :رظنا . زعلا قح ىف الإ نوفرصتي الف ةمحرلاو هقفشلا روفومب مهصاصتخاو «قوتفلا قح مهتيفوتل
 ص انقيقحتب ( لاوحألاو قاوذألا بابرأ نيب ةلوادتما ظافلألا حرش ىف لالزلا حشر ) :ىناشاقلا
 مجعمو 255 ص ءايلوألا تامارك تابثإب لالجلا ىذ ىلعلا ضيف :ىرهوجلا :رظناو . 5
 . ؟0+/9 انقيقحتب ةيفوصلا تاحلصلا
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 عالطإلاو فشكلا ةهج نم «بكاوكلا رييست ملع ىف خسارلا مدقلا مهلو
 . نأشلا اذهب ءاملعلا دنع ةمولعملا ةقيرطلا ةهج نم

 ١ . بيقن عمج :('!ءايقنلاو *

 . مهنيمضو موقلا دهاش وهو «فيرعلا :بيقنلا :حاحصلا ىف لاق

 . ىهتنأ

 كلفلا ملع اوزاح نيذلا مه :ىبرع نيا ىلاعت هللاب فراعلا لاق
 . هنود ىتلا كالفألا ةينامثلا ملع اوزاح :ءابجنلاو . عساتلا

 انثا :مهو ؛ءابقنلا :#. ءايلوألا نمو :رخآ عضوم ىف :اضيأ لاقو
 «كلفلا جورب ددع ىلع نوصقتني الو نوديزي ال ؛نامز لك ىف ابيقن رشع
 رارسألا نم هماقم ىف ىلاعت هللا عدوأ امو جرب ةيصاخب ملاع بيقن لك
 تاكرح تباوثلل نإف تباوثلاو ةرايسلا بكاوكلا عطقت امو تارسيثأتلاو

 ىف لإ ادبأ كلذ رهظي ال هنأل ,ءسحلا ىف هب رعشي ال جوربلا ىف اعطقو
 . كلذ ةدهاشم نع رصقت دصرلا لهأ رامعأو «نينسلا نم فالآ

 عئارشلا مولع ءابقنلا ءالؤه ىديأب لعج دق ىلاعت هللا نأ ملعاو
 . اهعادخو اهركم ةفرعمو ءاهلئاوغو سوفنلا ايابخ مهلو . ةلزنملا
 . ىهتنا . " هسفن نع هفرعي ال أم هنع نوفرعي مهدنع فوشكم سيلبإو

 . امهنع مالكلا مدقتو . نامامإلا ىقبو

 هبتك ضعب ىف ىبرع نبا فراعلا مهركذ . دارفألا هل لاقي مسقو
 . نويبوركلا مهو «ةمّيهملا حاورألا ةكئالملا ىف مهريظنو :لاق

 ىوس نودهشي الو ءهاوس نوفرعي ال «ىلاعت قحلا ةرضح ىف نوفكتعم
 ام ةقيقحلا ىلع مهو «مهسوفن دنع ملع مهتاوذب مهل سيل هنم اوفرع ام

 ىهتنا . ةّوبنلاو ةيقيدصلا نيب مهماقم . مهاوس مهفرع

 .بايرأ نيب ةلوادتملا ظافلألا مرش ىف لالزلا مشر ) باتك ىف ” ءابقتلا * عوضوم ىف ليق ام رظنا (1)
 ةيرصملا ةئيهلا ةعبط ؟١84/1 ةيكملا تاحوتفلا :ىبرع نبأ :رظناو . انقيقحتب ( لاوحألاو قاوذألا
 . اقيقحتب ةيفوصلا تاراشالاو تاحلطصلا مجم :رظناو «باتكلل ةماعلا
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 لسعطعغطصشف

 ئستتنف

 مهنكاسم نايبو مهددع ىف مالكلا

 ىمسملا ريبكلا هتموظنم حرش ىف ('!ىناقللا ميهاربإ ناهربلا لقن

 نبال ' افشلا " ىشاوح نع 7" ديحوتلا ةرهوجل ديرملا ةدمع " ب

 :لاق ؛(”7ىناسملتلا

 دمعلاو «ةعبس رايخألاو «نوعبرأ ءالدبلاو ءنوعبس ءابجنلاو «ةئامثالث

 ءابقنلا نكسمف . دحاو ثوغلاو «ةعبرأ ًاضيأ داتوألا مهل لاقيو

 ءابقنلا ) :هتصن ام ىنانكلا نع ("دادغب خيرات ىف (؟7بيطخلا لقن

 ناهرب ) ىرصملا «ىكلالا « ىناقللا ىلع نب نسح ني ميهاربإ نب ميهاربإ :وه ( ىناقللا ميهاربإ ) (1)

 كرت . ه 1401 ةنس جحلا نم عجار وهر ىفوت هقفلاو . ثيدحلا ءاملع نم ( دادمإلا وبأ :نيدلا

 طافلأ ميضوت ءديحوتلا ةرهوج :لئامشلا ةاوري فيرعتلاب لفاحملا ةجهيب :اهنم ةريثك تافلؤم

 ١ :ةنيمثلا تيقاويلا :ىرهزألا «4 >/1 رثألا ةصالخ :ىبحملا ؛رظنا . كلذ ريغو «ةيمورجألا

 :ةلاحك ؛:١/0 :نيفراعلا ةيده :ىدادغيلا : 0 :سراهفلا سرهف :ىناتكلا ءمد  مه/

 5/١ :نيفلؤلا مجعم
1 

 .اغيأ هفيلأت ( ديحوتلا ةرهوج ) ىلع ريبكلا حرشلا وهو ( ديحوتلا ةرهوج حرش ديرملا ةدمع ) ()

 :ريغص حورش ةثالث اهيلعو ديحوتلا اياضق اهيف نمضو اهفلأ مالكلا ملع ىف ةموظنم ىهو

 . 570/١ ةنيلخ ىجاحل نونظلا فشك :رظنا . ريبكو «طسوتمو

 لضاف ( هللا دبع وبأ ) ىناسملتلا :ىئسحلا فيرشلا ىبأ ني ىلع نب دمحم :وه ( ىناسملتلا نبا 2

 سمت ام حرش ىف ىفصألا لهنملا ) :هامسو ءافشلا ىلع هحرش اهنم ةماه تافلؤم هلو ءاملعلا نم

. كلذ ريغو ةيوبنلا ةريسلا ىف باتكو نيدلجم ىف ( افشلا ظافلأ نم هيلإ ةجاحلا
 :ةلاحك :رظنا 

 ا جاهتبإلا لين :ىتكينتلا ١21ه :نونطلا فشك :ةقيلخ ىجاح مر نيفلؤلا مجعم

ا تباث نب ىدهم نب دمحأ ني تياث نب ىلع ني دمحأ :وه ( بيطخلا ) (4)
 بيطخلا ) ب فورعل

 مه 458 ةنس دادغبب ىفوتو ٠ عمسو .لحرو ءدادغب ىف أكت . خرؤلا ثدحملا ركب وبأ ( ىدادغبلا

ا ملع ىف ةيافكلا ؛دادغب خيرات :اهنم ةماهلا تافلّؤملا نم اددع كرت .
 ؛ هققتلاو هيقفلا .قياورل

 1/١ نايعألا تايفو :ناكلخ نبا : ىف هتمجرت رظنا . كلذ ريغو عماسلاو ىوارلا بادآل عماجلا

 :قدرب ىرغت نبا 2111/+ بهذلا تارثش :دامعلا نبا ء؟9+/ع :ظافحلا ةركذت : ىيهذلا ٠

 . 8/6 :نيفلؤملا مجعم :ةلاحك ء٠/+ ةياهنلاو ةيادبلا :ريثك نبا :40/ه ةرهازلا موجنلا

 ىفوتلا ىدادغيلا بيطخلاب فورعملا ىلع ني دمحأ ظفاحلا مامإلا هيتك ( دادغي خيرات باتك ر (ه)

 ؛ةمج دئاوف هيلإ مضو اهب درو نمو ءاهلاجر هيف عمج نيثدحملا ةقيرط ىلع .اه #45 ةنس

اح :رظنا . ًادلجم 15 ىلإ لصي عفنلا ميظع ًاباتك راصف
 588/١ ٠ نونظلا فشك :ةفيلخ ىج
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 رايخألاو ءماشلا لادبألا نكسمو ءرصم ءابسجنلا نكسمو ءبرغملا
 . ةكم ثوغلا نكسمو . ضرألا اياوز ىف دمْعلاو ءضرألا ىف نوحايس

 مث «ءابقنلا اهبف لهتبا ةماعلا رمأ نم ةجاحلا تضرغ اذإف
 وأ مهذم قيرف بيجأ نإف . دمعلا مث ,رايخألا مث «لاديألا مث .ءابجنلا
 7( هتوعد باجت ىتح هتلأسم متت الف .ثوغلا لهتبا الإو .كاذف مهلك
 . ىهتنا ٠

 «نوعبس ءابجنلاو ؛ةئامثالث ءابقنلا :ه ('!ىرصملا نونلا وذ لاقو
 . دحاو ثوغلاو ؛ةعبرأ دّمْعلاو ,ةعبس رايخألاو :نوعبرأ ءالدبلاو

 هعم ملكتو غ2 رضخلا ىأر نَّمَع :ىهوطملا ركب وبأ ىكحو
 ىهلإ :تلاقو ضرألا تكب ضب امل 4 هللا لوسر نأ ملعا :هل لاقو
 . ةمايقلا موي ىلإ ّىبن ىلع ىشمي ال تيقب . ىديسو

 هم ةّمألا هذه نم كرهظ ىلع ّلْعَْجَأ :اهيلإ ىلاعت هللا ىحوأف
 موي ىلإ مهن دايلخأ ال ( مالسلا مهيلع ) ءايبتألا بولق ىلع مُهُبولُف
 . ةمايقلا

 ؟ ءالؤه مكو :هل تلاق

 مهو نوعبرأو «ءابجنلا مهو نوعبسو .ءايلوألا مهو «ةئامثالث :لاق
 مهو ةثالثو «ءافرعلا مهو ةعبسو ,ءابقنلا مهو ةرشعو «داتوألا
 «دحاو ةثالثلا نم لقت تام اذإف . ثوغلا وهو دحاوو «نوراتخملا

 رظنا ( لادبألاو بطقلا دوجو ىلع لادلا ربخلا ) باتك ىف ىطويسلا هدروأ الماك ثيدحلا اذه )١(
 . قواتفلا ىف ىواحلا باتك نم ١5١ ص

 ةفرعم مهرهشأ نمو ؛ةيالولا ىف فرشلا ةنازخو ةماركلاو قيقحتلا ةنيفس ( ىرصلا نونملا وذ ) (1)
 ةيكاطنأو قشمد راز ه 18١ ةنس دلو . ىميمخإلا ميهاربإ نب نوتلا وذ سشضيفلا وبأ . جورلا مولع
 هتيالو ىلع عيمجلا عمجأ . نيثدحملاو نيفراعلاو داهزلا ىدل ماقأو هللا دالب ىف حماسو ةكمو
 ىديس اهعمج نكلو باتك ىلإ باتك نم ةلقنتم هراثآ . ه 548 ةنس ىفوتو هماقم ةعفرو هتلزتمو
 . ( ىرصلاا نوثلا ىذ بقانم ىف ىردلا بكوكلا ) :هامس عماج باتك ىف ىيرع نب نيدلا ىيحم
 ةسسؤمل ثلاثلا هلجملا ىبرع نبا لئاسرو تاقلؤم نمض عبطو هقيقحتي ىلوملا انيلع معنأ دقو
 ىرخألا عجارلا ىف نونلا ىذ نع بتك ام لك نع كينغي ردصمو عجرم اذهو . ىبرعلا راشتنالا

 . رهفو داز هيفف ٠
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 ىلإ ةرشعلا نمو «ةثالثلا ىلإ ةعبسلا نم لقنو ؛هناكم ثوغلا لعجو

 نمو ؛نيعبرالا ىلإ نيعبسلا نمو ءةرشعلا ىلإ نيعبرألا نمو «ةعبسلا

 موي ىلإ اذكه . ةئامثالثلا ىلإ قلخلا رئاس نمو «نيعبسلا ىلإ ةئامثالثلا

 . ىهتنا " روصلا ىف خفنُي

 ناكو «رم امل ةفلاخم ضعب ددعلا نييعت نم انه ركذ اميفو :تلق

 ركذ نمو «عيمجلا نيب رثكألا ركذ نم نأ  ملعأ ىلاعت هللاو كلذ

 امدق حنس نإو ةجردلا كلت لهأ ءاسؤر مه نم نايب ىلع رصتقا لقألا

 هب باجأ امم نسحأ وهو «ىتأيس اميف لاقُي اذكو ءاهيف مهتيقب نم
 دييقتلا مهضعب ىف نأل حصألا ىلع هل موهفم ال ددعلا نأ نم مهضعب

 . ربدتف باوجلا اذه ريغ ىتأيسو . نوصقني الو نوديزي ال مهنأب



 (5) ةرهاقلا ةبتكم

 ىناثلا بابلا

 ىلف

 مهدوجو ىلع ةلادلا ةيوبنلا راثآلا نم مهيف دروام
 ةيربلا رئاس ىلع مهلضف ذو

 ," ةيئيدحلا ىواتفلا ' ىف ")رجح نبا ةمكلاعلا كلذ نم ةذبن ركذ دق
 57 ىطويتسلا ظفاحلا نع !"اهتموظنم حرش ىف ىنينملا دمحأ باهشلاو
 ىف ىندعلا ندعملا ىف (”!ىراقلا ىلع النملا اذكو كا يوانسلا ماسلا
 نأ 7( ههجو هللا مرك ) ىلع مامإلا نع ىوّر اميف . ىنرقلا سيوأ
 هاور ('!( لادبألا مهيف نإف ماشلا لهأ اوُبُنمت ال ) :لاق 1 هللا لوسر
 هريغو ,/*اىناربطلا

 )١( باتكلا نعو :هنع مالكلا مدقت .

 . اهحرشو هتموظنم نعو .هنع مالكلا مدقت (؟)
 مامه نب دمحم ني نامثع ني ركب ىبأ نب دمحم نب ركب ىبأ نب نمحرلا دبع :وه ( ىطويسلا ) ()

 هش ىف دلو :ةرفاولا ةريثكلا ةروهشلا تافلؤلا بحاص ؛نيدلا لالج ىعفاشلا ىطويسلا ىرصملا
 الخو سانلا لزتعا نيعبرألا غلي الو ؛ءاملعلا نم ةعامج ىلع أرقو ءاميتي ةرهاقلاب أشنو بجر

 هللا لوسر انديس ىري ناك . صخليو ؛مرشيو بتكلا فلؤي «سايقملا ةضور ىف لينلا ىلع
 هتمجرت رظنا . قدامج رهش ىف ه 41١ ةنس هللا همحر ىفوت . ثيداحالا هيلع

 :ىدادغيلا ؛00/6 :بهذلا تارذش :دامعلا نبا ,روثأملاب ريسفتلا ىف روثنملا ردلا ةمدقم :ىش
 ه4 نص رفاسلا روثلا : سورديعلا ؛؟؟//١ :ةرئاسلا بكاوكلا :ىزغلا 84/١ :نيفراعلا ةيده
 . ١؟م/ه :نيفلؤلا مجعم :ةلاحك

 . هتمجرت تدمدقت (54)

 قت (5)
 , هتمجرت تمدقت ()
 عماج ىف ىطويسلا اهدروأ ةياورلا هذه ( لادبألا مهيف نإف ماشلا لهأ اوبست الز ثيدح (0)

 ىلع نع , طسوألا همجعم ىف ىئاربطلا هاور :لاقو ( )مقر ثيدح ؟ دب ثيداحألا
 : 1 . ( ههجو هللا مرك )

 ظقاحلا ىئاربطلا «ىماشلا ؛ ىمخللا ريطم نب بويأ نب دمحأ نب ناميلس :وه ( يناربطلا مامإلا ) (8)
 كلذ ريغو دادغبو رصمو نيمرحلاو ماشلا نيب «لقنتو عمسو هه 55١ ةنس دلو ةجحلا ةسالعلا
 ةنس فلا همحر ىفوتو ؛هخويش مجعم ىلع ريبكلاو ؛طسوألاو «ريغصلا ةثالثلا مجاعلا فلأو

 دم :ىدري ىرغت نبأ ىدحلا نايعألا تايفو :ناكلخ نبا :ىف هتمجرت ريظنا . ه ٠



 ثوغلا ةباجإ حك (43)

 للا مهملظ اوبسو ) :اعوفرم هنع ةياور ىفو

 ('!( لاديألا مهيف نإف اومعت ال ) :ىرخأ ىفو

 ("1( ةفوكلاب ءابجنلاو ؛ماشلاب لادبألا ) :ىرخأ ىفو
 لهأ نم لادبألاو ةفوكلا لهأ نم داتوألا نإ الأ ) :ىرخأ ىفو

 . 0( ماشلا

 «قارعلا لهأ نم رايخألاو ءرصمب ءابجنلا ) :ىرخأ ىفو

 (*!( ليلق مهو ماشلاب لادبألاو ءنميلا ىف بطقلاو
 ىف هلوق عم ( رصمب ءايجنلا ) :ةياورلا هذه ىف هلوقو :تلق

 دحأ ىف مهنوكب نيصوصخم اوسيل مهنأ ديفي ةفوكلاب ءابجنلاو ةقباسلا
 ةافانم الف رصمي ةراتو «ةفوكلاب نونوكي ةرات لب . نيلحملا نيذه

 . ملعأ ىلاعت هللاو

 لادبألا ) :لوقي 35 هللا لوسر تعمس :هنع (0)" دمحأ" هجرخأو

 /" :ظافحلا ةركذت :ىبهذلا :؟00/11 :ةياهنلاو ةيادبلا :ريثك نبا :04/4 ةرهازلا موجنلا --

 . ”0/# بهذلا تارذش :دامعلا نبا

 نب دمحأ قيرط نم .كردتسلا ىف مكاحلا هجرخأ :( لادلا ربخلا ) هباتك ىف ىطويسلا لاق (1)

 ىف ىواحلا :ىطويسلا :رظنا . هرصتخم ىف ىبيهذلا هرقأو ميحص لاقو ؛ديزي نب ثراحلا

 . 717/9 :ىواتفلا

 نع اهضعب ىفو «ىرهزلا نع قرط هلو ركاسع نباو «لالخلاو « ىقهيبلا هجرخأ ثيدصحلا اذه (؟)

 ىف ىواحلا :رظنا . قداص ىبأ نع ةعوز ىب بأ ني نامثع نع كيرش نعو . هللا دبع نب ناوفص

 . 717/6 :قواتنلا

 ماتف جراوخلا ركذف ىلع انبطخ :لاق ركاسع نبا هجرخأو ( ههجو هللا مرك ) ىلع نع هاور 5

 :رظنا . ( ةقوكلاب ءابجنلاو ماشلاب لادبألا ممعت ال كحيو ) :هل لاقف . ماشلا لهأ نعلف لجر

 . ؟11/؟ :ىواتفلا ىف ىواحلا : ىطويسلا

 انث «ميجن نب ىلع نب رفعج أنث رامع نب دمحم قيرط نم ىهو ركاسع نبا نع ةياورلا هذهو (4)
 قرجهلا ديلولا نب ديعس نع ىنزملا ىيحي نب حايص نع .مساقلا نب ىلع نع نيسح نب نسح

 ىف ىواحلا :رظنا . ( ماشلا لهأ نم لادبألاو ةفوكلا لهأ نم داتوألا نإ الأ) :لاق هيبأ نع

 . 5144/9 ىواتفلا

 . نأقع نب ىلع نب نسحلا نع ىبارعألا نب ديعس ىبأ قيرط نم ركاسع نبا ةجرخأ ام رظنا (هز
 ل ىواتفلا ىف ىواحلا :رظنا
 . ةعبرألا ةنسلا لهأ ةمثأ دحأ ةلبانحلا بهذم مامإ ىنابيشلا ( لينح ني دمحم نب دمحأ مامإلا )
 تح ىئذعا مث هه 1/7 ةنس ىتح هسأر طقسم ىق سردو هه 124 ةنس دادغبي دلوو قرع نم هلصأ



 0 ةرهاقلا ةبتكم
 ىلع مهب رصتنُيو :ثيغلا مهب ىقسُي . ةلجر نوعبرأ مهو ماشلاب
 0 باذعلا مهب ماشلا لحأ نع فرصيو فادعألا

 انه ةرصنلا دييقت . (7ىراقلاو « ؛ىنينملا باهشلا حرش ىفو :تلق
 ما مس بداحألا ىف اهقالطإ . ماشلا لهأب
 ىهتنا . معأ تناك نإو «متأ مهراوج

 هللا لوسر تلأس ) :هنع ("لايندلا ىبأ نبا جرخأو

 ؟ ىل مهلج لوسر اي :تلقف الجر نوم مهو

 . نيقمعتملاب الو :نيعدتبملاب الو :نيعطنتملاب اوسيل :لاق
 ءاخسي نكلو ,ةقدص الو مايص الو ةالص ةرثكب اولان ام اولاني مل

 ('!( مهتمنأل ةحيصنلاو «بولقلا ةمالسو .سفنألا

 نانثا ءالجر نوعبرأ ءالدُبلا ) :لاق 44 ىبنلا نع ه# ("!سنأ نعو

 «لادبألا نع

 مفاشلا مامإلا لحر الو هلوصأو هقفلا ىف ىعقاشلا مامإلا سورد رضحو ثيدحلاو هقفلا ةساردب تحس
 ىفوت) لبنح نب دمحأ نم هقفأ الو ىقتأ اهب تفلخ امو : :دادغب نم تجرخ :هقح ىف لاق رصم ىلإ
 وبا . 1 نايعألا تايفو :ناكلخ نبا :ىف هتمجرت رظنا . دادغبب (ه 541١ ةنس هللا همحر
 , 310/5 ينيطنسقلا ذفتق نبا 035/9 :بهذلا تارذش :دامعلا نبأ ككل/4 :ءايلوألا ةيلح :ميعن
 ؛ عطقنم ثيدح اذه : ركاسع نبا لاق ( .. . ىقسُي .٠ الجر نوعيرأ مهو ماشلاب لادبألا ) : كثيدح )1١(
 مادإلا ةياور اضيأ رظناو :54؟/؟ :ىواتفلا ىف ىواحلا :رظنا . هايم هنإف ىلعو ميرش نيب
  حيحصلا لاجر هلاجرو هدتسم ىف ديجأ

 فورعملا قومألا ٠

 ماشع نب فلخو ؛ىطساولا ناميلس ني ديعس :عمس ءايندلا 1 دمحم هنع ىورو ؛
 هه ال١4 ةئس دادغيب ىفوتو ٠ ءافلخلا دالوأ بدأ «امهريغو نابزرملا نب دمحم : عيكو فلخ

 مجعم :ةلاحك :ىف هتمجرت رظنا ؛ريثكلا اهنم عبطو ةماه اهلك فلؤم ةئامئالث ىلاوح
 5514/9 :ظافحلا ة ذلا 84/٠١ :دادغب يرات :ىدادغبلا بيطخلا ع عل

 , 5/8 :ةرهازلا موجتلا :ىدرب ىرغت نبا 5١4/4 :بهذلا جورم :ىدوعسملا .
 نع ءايلوألا باتك ىف ايندلا ىبأ نبا هركذ ( ... نمدتبملاب الو ؛نيعطنتلاب اوميل )

 دازو ءايلوألا تامارك باتك ىف ” لالخلا “ هجرخأو :( ههجو هللا مرك ) بلاط ىبأ نب
 . 715/5 :ىو | ىف ىواحلا : ظنا . ” رمحألا تيربكلا نم لقأ ىتمأ ىف ىلع اي مهثإ 1

 مداخ . ىراصنألا ةزمح وبأ ءراجنلا ىنب نم 'مارخ ن رضنلا ني كلام نب سنأ :وه ع سنأر 6)
 نيعباتلا نم ريثك قلخ هنع ثّدحو ةريثك ثيداحأ دلي هللا لوسر نع ىور . هبحاصو دك هللا لوسر

  ةنجلا لوخدو «دلولاو لاما ةرشكي هلي هللا لور هل اعدو . دهاشلا نم اهريغو اردب ده .
 سس :هتمجرت رظنا . ه 415 ةئس ىفوت ىتح ةرصبلا نكسو نيرحبلا ىلع قيدصلا ركب وبأ هلمعتسا



 يوغا ةئاملا بع (44)

 لديأ مهنم دحاو تام املك . قارعلاب رشع ةينامثو :ماشلاب نورشعو
 موقت كلذ دنعف مهلك !وضبُق رمألا ءاج اذإف . رخآ هلكت الات هللا

 . ”!ىذمرتلا ميكحلا هاور . !')( ةعاسلا

 الجر نوعبرأ لادبألا نإ ) :اعوفرم هنع اضيأ ةياور ىفو
 تتام املكو ءذاجر هناكم هللا لدبأ لجر تام املك . ةأرما نوعبرأو

 دنسم ىف (!/ىمليدلا هجرخأ (!( ةأرما اهناكم هللا لدبأ ةأرما

 ("!سودرفلا

 ةرثكب ةنجلا اولخدي مل ىتّمأ ءالدب نإ ) :اضيأ هنع ةياور ىفو
 ةواخسو مهرودص ةمالسب اهولخد نكلو مهمايص الو مهتالص

 5 :فراعللا :ةييتق نبا :غ58/5/ه ةياهنلاو ةيادبلا :ريثك نبا -

 ( ؟اله ) مقر ةمجرت ا/١/1 :ةباصإلا كرجح نبا 1 :مالسإلا لود رصتخم :ىبهذلا .م٠

 . ىدع نيأ لاقو . ٍلوصألا د رداون ىف ىذمرتلا ميكحلا هاور ( ... الجر نوعبرأ ءالدبلا ) :ثيدح (ع)

 كلام نب ستأ نع ... ءايلوألا تامارك اباتك ىف لالخلا دمحم وبأ ظقاحلاو «نيهأ
 . ؟4هآ» :ىواحلا :ر
 ىفوصلا ( هللا ديع ويأ ) ىذمرتلا ريشب نب نسحلا نب ىلع نب دمحم 0

 اهنم ةماهلا ةريثكلا بتكلا فلأو روياسين مدقو قارعلاو ناسارخب ريثكلا عمس .ريهشلا ثدحسلا
 . اه 814 ةنس ىفوت . امهريغو لوصألا رداون ءسفنلا ةضايرو «نيبرتغلاو سايكألا «ءايلوألا متذل
 .1910/؟ :ظاقحلا ةركذت : ىبهذلا ٠ فلؤملامج ةلاحك :ىف هتمجرت رظنا

 ١8/9 1١5. نيفراعلا ةيده ”ادعبلا ؛8١7/ه نازيملا ناسل رجح نبا 79 :ةلاسرلا

 ربخلا :ىواحلا هباتك ىف ىطويسلا لاق ( ةأرما نوعبرأو الجر نوعبرأ لادبألا نإ ) :ثيدح (م)

 رظنا . ديلولا نب ميهاربإ نع ىرخأ قيرط نم سودرفلا دئسم ىف اضيأ ىمليدلا هجرخأ :لادلا
 1148/9 ىواتغلا ىف ىواحلا

 عاجش وبأ ) ؛ىناذمهلا «ىمليدلا ورسخ انف نب هيوريش نب راد رهش نب هيوريش :وه ( ىمليدلا ) (4)

 خيرات :اهنم ةماه تافلؤم كرتو ه 504 ةنم بجر رهش ىف ىفوت . خرؤلا .ظقاحلا ثدحملا (

 سودرف ) ءافلخلا ميراتو :35 ىبنلا لاوحأ ةفرعم ىف ءسنألا ءالقعل سنألا ضاير «ناذمه

 : ىكبسلا « 4 اولا مجعم :ةلاحك :ىف هتمجرت رظنا . ( باطخلا روثأمب ر ابخألا

 197/0 :نانجلا ةآرم :ىعفايلا .58/4 :بهذلا تارذش :دامعلا نبا ء575/4 :

 . 01/4 :ظافحلا ةركذت : ىبهذلا «
 ىف ( باهشلا باتك ىلع جرخملا باطخلا روثأمب رابخألا سودرف ) :وه (سودرفلا دنسم ) (ه)

 0 سودرفلا ىف ركذف . ثيدح فالإ ةرشع هيف دروأ . هركذ مدقتملا عاجش ىبأل ؛ثيدحلا
 هدلو عمج مت ؛هبناجب ةجرخم تامالع عضوو ءديئاسألا نع ةدرجم مجعلا فورح ىلع بترو
 ( سودرفلا دنسم ) هامسو تادلجم ةعبرأ ىف اهبترو سودرفلا باتك ديئاسأ ه همم ةنس ىفوتلا

 . 1181/5 نونظلا فشك :ةفيلخ ىجاح :رظنا .

 1و



 (4919 ةرهاقلا ةبتكم
 ىف دازو . 7لكاخلاو لماكلا ىف !")ىدع نبا هجرخأ . "!(مهسفنأ
 . ( نيملسملل حصنلاو ) :هربخ

 ولخت نل :لاق 20# هنأ ) :هنع نسح دانسإب ىرخأ ةياور ىفو
 مهبو ؛نوقسُي مهبف . نمحرلا ليلخ لثم ًالجر نيسعبرأ نسم ضرألا
 . ©!( رخآ هناكم ىلاعت هللا لدبأ الإ دحأ مهنم تام ام . نورصنُي

 . مهنم ('!نسحلا نأ كشن انسل :(لةداتق لاق

 قالخألا مراكم ىف لال نبا ًاضيأ هدروأو ( ... ةرثكب ةنجلا اولخدي مل ىتمأ ءالدب نإ ) :ثيدح (1)
 ىف ىقهيبلا هجرخأو .144 :؟48/6 ىواتفلا ىف ىواحلا :ىطويسلا :رظنا . هقط سنأ ن
 ىبأ نبا هركذو . لوصألا رداون ىف ىذمرتلا ميكحلاو . ظفاحلا هللا ديع ىبأ نع :ناسيإلا بعش
 . ءاخسلا باتك ىف ايندلا

 مامإلا ىتاجرجلا كرابم نب دمحم نب هللا ديع نب ّىدع نب هللا دبع دمحأ وبأ :وه ( ىدع نبا) (57)
 حرجلا ىف [ ثيدحلا للعو نيثّدحملا ءافعض ةفرعم ىف لماكلا ] باتك بحاص . ريبكلا ظفاحلا
 نب دمحمو «ىرابتألا قاحسا نب لولهب عمسو . ه 1 ةنس دلو مالعألا دحأ ناك . ليدعتلاو
 عورف ىف ىنزللا باتك ىلع راصتنالا باتك فنص دقو . مهريغو ىوزرلا ىبحي نب دمحمو ع امثع
 ةركذت :ىبهذلا ١86/1 نيفلؤلا مجعم :ةلاحك :رظنا . له 580 ةنم هللا همحر ىفوث . هقنلا
 , هز# :بهذلا تارذش :دامعلا نبا 440/١« نيفراعلا ةيده :ىدادغبلا .44 ١/9 ظافحلا
 . 781/9 :نانجلا ةآرم : ىعفايلا
 (دمحم وأ ) ىدعسلا ىرصلا ىماذجلا شاش نب دمحم نيدلا مجن ني هللا دبع وه ( لالخلا)
 رخاوأ ىف جح . ءايلوألا تاماركو ةنيدلا ملاع بهذم ىف ةنيمثلا رهاوجلا :تافلؤلا بحاص
 نبا ١104/6 :نيقلؤملا مجعم :ةلاحك :رظنا . ه 515 ةنس طايمد رغثب ايزاغ ىفوتو ؛هرمع
 تارذش :دابعلا نبأ 485/١ :ةياهنلاو ةيادبلا :ريثك نسا ,ملع/١ ؛نايعألا تايفو :ناكلح
 7 هدا :نيفراعلا ةيده :ىدادغبلا ؛"4/ه :بهذلا

 ثيدحلا .ثيداحألا عماج ىف يطويسلا هدروأ ( ًالجر نيعبرأ نم ضرألا ولخت نمل ) :ثيدح (4)
 , هلظ سنأ نع ىناربطلا هاور هيفو مكرم ( ؛الاح4 ) مقر

 ةماه تاكراشم هل . ىرصبلا ؛«ىسودسلا باطخلا وبا ءورمع نب زيزع نسب ةماعد نب ( ةداتق ) (4)
 الإ طق أئيش ىانذأ كعمس امو ؛ىلع دعأ ثّدحمل طق تلق ام :لوقي ناك . ثيدحلاو ريسغتلا ىف
 باتك :ىنيطنسقلا ذفنق نبا :ىف هتمجرت رظنا .اه 114 ةنس ىفوت . اريرض ناك ( ىبلق هاعو
 . 1815 :فراعملا :ةبيتق نبا ؛تايفولا

 نيعباتلا تاداس نم . ىرصبلا راسي نب نسحلا ىبأ نب نسحلا ديعس وبأ وه ( نسحلا ) (1)
 هبشأ همالكو فايبنألا ىده هيده . هئامز ىف ةسألا ريحو ءةرصبلا لصمأ مامإ ناك :مهئاربكو
 ذفنق نبا :ىف هتمجرت رظنا . ه ٠١١ ةنس ةرصبلاب هللا همحر يشوت . ةريثك هلاوقأ . مهمالكب
 رصتخم : ىبهذلا م.م :ةياهنلاو ةيادبلا :ريثك نبا 25١4 ص تايفولا باتك :ىنيطنسقلا
 ؟99/4 لامكلا بيذهت :ىزملا 44٠ ص فراسعملا باتك :ةبيتق نبا ءالل/١ :مالسإلا لود
 , 181/1 :ةيردلا بكاوكلا :ىوانملا ء( ١١98 ) مقر ةمجرت
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 حون دعب نم ضرألا تلخ ام ) :لاق امي (')١سابع نبا نعو
 . 1( ضرألا لهأ نع مهب ىلاعت هللا عفدي ةعبس نع يلا

 ىف ىتمأ رايخ ) :#3 هللا لوسر لاق :لاق امبيض (!رمع نبا نعو

 الو نوصقني ةئامسمخلا الف . نوعبرأ لادبألاو ,ةثامسمخ نرق لك

 نم لخدأو ؛هناكم ةئامسمخلا نم هللا لدبأ لجر تام املك . نوعبرألا

 1 ( هناكم نيعبرألا

 ؟ مهلامعأ ىلع انلد هللا لوسر اي :اولاق

 نوساوتيو «مهيلإ ءاسأ نم ىلإ نونسحُيو ؛مهملظ نّمع نوفعي :لاق
 . هريغو (”لميعن وبأ هجرخأ ('1( هللا مهاتآ اميف

مع نبا ؛ريهشلا ىباحصلا مشاه نب بلطملا ديع نب سابعلا نب هللا دبع :وه ( سايع نباز عز
 

 74 ةنس ( هللا همحر ) ىفوت «هنامز لهأ ملعأ ناكف كي ىبنلا هل اعد :ةمألا ريح كي هللا لوسر

 لبق هرصي فكو ةوبنلا رصع ءدب ىف أشن . نينس ثالثب ةرجهلا لبق هداليم ناكو «فئاطلاب ه

 :ىنيطنسقلا ذفنق نيا ؛*04/6 :سيمخلا خيرات :ىركب رايدلا :ىف هتمجرت رظنا . هذ هنافو

 15١: :فراعلا :ةبيتق نبا 2143/١ :ةوفصلا ةفص :ىزوجلا نبا ءال> :تايفولا بات

 /4/؟ :ةباصإلا :رجح نبا ؛١/214 ءايتوألا ةيلح :ميعن وبأ 4195/١ : ةيردلا بكاوكلا : ىوانلا

 . ( 4الالا ) مقر ةمجرت 4

 دمحأ مامإلا هاور ثيدحلا اذهو ( ... ةعبس نع كيك جون دعب نم ضرألا تلخ ام ) :ثيدح (9)

 :ىف اضيأ لالخلا هجرخأو كك سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع دهزلا :ىف لبتح نب

 . 115/5 :ىواحلا :ىطويسلا :رظنا . ءايلوألا تامارك

 نباو كي هللا لوسر بحاص «ىشرقلا ىودعلا باطخلا نب رمع نب هللا دبع :وه (رمع نبار م

 لبق هوبأ رجاهو «مالسإلا ىف أشنو ؛ةرجهلا لبق ٠١ ةنس دلو قدنخلا دهش اسم لوأ . هبحا
 «ةباحصلا نم معلا ىلوأو ةلدابعلا رابك نم دعي ءرصم متف دهشو . دحأ موي رغطُتسا . همالتحا

 باتك :رجح نبا 29/4 ثايفولا باتك :دفنق نبا :ىف هتمجرت رظنا . ه ال“ ةنس 448 ىفوت

 :لامكلا بيذهت :ىزلا 151/١: :ءايلوألا ةيلح :ميعن وبأ 4 ؛ماكه مقر ةمجرتلا :ةبامإلا

 , ( "458 ) مقر ةمجرتلا ٠

 رمع نبا نع همجعم ىف ىناربطلا هجرخأ ( ... ةئامسمخ نرق لك ىف ىتمأ رايخ ) :ثيدح (4)
 رخآ قيرط نم اضيأ ركاسع نيا هجرخاو . قيرطلا اذه نم ركاسع نباو «مامتو ؛ميعن وبأو امس

 . ؟15/؟ :ىواحلا :رظنا , نوراه نب هللا دبع نع سودبع ني ديعس نع

 طبس ىفوصلا . ىناهبصألا نارهم نب قاحسإ نب دمحأ نب هللا دبع نب دمحأ دوه ( ميعنوبأ ) (0)

 اددع كرت ءايندلا خياشم هل زاجأ ءه "م ةنس ميعن وبأ دلو . ءانبلا نب فسوي نب دمحم حهازلا

 عبس ىف ةوبثلا لئالد «عوبطم  تادلجم رشع ىف ءايلوألا ةيلح :اهنم تافلؤملا نم ًاريبك

 «ةماهلا تافلؤملا نم كلذ ريغو ؛نيحيحملا ىلع حرختسلا «ةباحصلا ةفرعم «عوبطم  تادلجم

 د : ةلاحك :1041/* ظافحلا ةركذت : ىبهذلا :يف هتمجرت رظنا . ه 47١ ةنس هللا همحر ىقوت



 (ه899 مدد ةرهاقلا ةبتكم

 ءاور ('!( نوقباس ىتمأ نم نرق لكل ) :اعوفرم هنع ةياور ىفو
 (7ىذمرتلا ميكحلاو «ةيلحلا ىف ميعن وبأ

 ىف كي هّلِل نإ ) :( #2 لاق ) :لاق ه5 (ادوعسم نبا نعو
 مهبولق نوعبرأ قلخلا ىف هللو ؛مدآ بلق ىلع مهبولق ةئامثالث قلخلا

 «ليربج بلق ىلع مهبولق ةسمخ قلخلا ىف هللو ؛ميهاريإ بلق ىلع

 دحاو قلخلا ىف هللو ؛ليئاكيم بلق ىلع مهبولق ةثالث قلخلا ىف هللو
 .ةثالثلا نم هناكم هللا لدبأ دحاولا تام اذإف . ليفارسإ بلق ىلع هبلق

 نم تام اذإو ؛:ةسمخلا نم هناكم هللا لدبأ ةثالثلا نم تام اذإو

 هللا لدبأ ةعبسلا نم تام اذإو ؛ةعبسلا نم هناكم هللا لديبأ ةسمخلا

 نم هناكم هللا لدبأ نيعبرألا نم تام اذإو .نيعبرألا نم هناكم

 مهبف . ةماعلا نم هناكم هللا لدبأ ةئامثالثلا نم تام اذإو :ةئامثالثلا

 . ( ءالبلا عفديو .تبنيو ءتيميو ىيحي

 ؟ تيميو مهب ىيحي فيك :دوعسم نبال ليق

 ىلع نوعديو «نورثكيف ممألا راثكإ ىلاعت هللا نولأسي مهنأل :لاق
 ؛ضرألا مهل تبنيف نولأسيو «نوقسُيف نوقستسيو «نومصقيف ةربابجلا

 ")ركاسع نبا هجرخأ . (!( ءالبلا عاونأ مهب عفديف نوعديو

 ١/ :نازيملا ناسل :رجح نبا ؛١/7 نايعألا تايفو :ناكلخ نبا :؟8؟/١ :نيفلؤملا مجعم تح

 , ؟10/# :بهذلا تارذش :دامعلا نبا 1 ةياهنلاو ةيادبلا :ريثك نبا 1
 .ثيداحألا عماج ىف ةياورلا هذه ىطويسلا دروأ ( نوقياس ىتمأ نم نرق لكل ) :ثيدح (1)

 امهيَظ رمع نبا نع ةيلحلا ىف ميعن وبأ هاور اضيأ لاقو 29/0 (0؟0.0) مقر ثيدحلا

 . امهنم لكل ةمجرت تمدقت (؟)
 ءأميدق ملسأ . ريبكلا ىباحصلا . ةرهز ىنب نم لفاغ نب دوعسم نب هللا ديع :وه ( دوعسم نبا ) (8)

 نع ثّدح . هيلعن بحاص ناكو #2 ىبنلا مزالو اهلك دهاشلاو اردب دهشو :نيترجهلا رجاهو
 نيبو هنيب ىخا ةرجولا ادعو .زييزلا نيبو هيي ىيثلا ىختآ ةباحصلا نم ريثك نعو هلل ىبنلا
 ( دبع مأ نبا ةءارق أرقيلف لزنأ امك بطر نآرقلا ارقي نأ هس نم ) :2ل6 هنع لاقو . ذاعم نب داعس
 /؟ ةياصإلا :رجح نبا :رظنا . ه # ةنس وأ ه ”؟ ةنس ةفوكلاب تام هذ دوعسم نسبا ىنعي

 نبا .144 فراعملا :ةييتق نبا «1؟4/1 :ءايلوألا ةيلح :ميعن وبأ «( 4448 ) مقر ةمجرت 4
 111/1 ةيردلا بكاوكلا :ىوانملا ىه١/4 ةوفصلا ةفص :ىزوجلا

 7٠/ كيداحألا عماج ىف ىطويسلا هدروأ ( .. مهبولق ةئامثالث قلخلا ىف َكْبَك هلل نإ ) :ثيدح (4)
 نع هخيزات ىف ركاسع نياو ةيلحلا ىف ميعن وبأ هاور :هيف لاقو «( الالا8 ) مقر ثيدحلا . 4١

 . ؟13/5 :ىوأتقلا ىف ىواحلا :رظناو . هط دوغسم نبا
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 هللا قلخي مل ذإ ؛هبلق ىلع ادحأ نأ #4 ىبنلا ركذي مل :مهضعب لاق
 هبلق نم فطلأو ءمركأو ءفرشأو رعأ رمألاو قلخلا ىملاع ىف ىلاعت

 ةفاضإك #8 هبلق ىلإ ةفاضإلاب «ءايلوألاو ةكئالملاو ءايبنألا بولقف
 عيمجب قحلا رهظم هنأل كلذ لعلو ءسمشلا ةءاضإ ىلإ بكاوكلا رئاس

 ةروص ىف هتافص ضعبل ارهظم نوكي هنإف هريغ فالخب . هتافص

 . هتانونكم ىلع هتايلجت

 هبلق ىلع ادحأ نأ :نيتتا ؛ هنع دري مل هنأ كلذ ىصتقمو : لوقأ

 ا ام ا و
 . هسفنل ماقملا كلذ بسنو #4 هبلق ىلع ()[ ادحأ نأ داتوألا ] ىلع

 امك فصوي نأ نم لجأ هماقم هب انعفنو هارس هللا سّدق وهو

 هنأكو . هتريرس دسحلا ءاد نم رّهطو «هتريصب هللا نون نم كلذ ملعي
 «فشكلا قيرطب ىلاعت هللا عالطاب ةجردلا كلت لك لهأ لجأ ناك امل

 ىف هقوف سيلو 20 نمحرلا ليلخ ميهاربا بلق ىلع وه نم مهنم ناكو
 ىلع هماقم ولعل انايب هبلق ىلع هنإ لاق ' انيبن ىوس فراعملاو مولعلا
 . لّمأتف ههجو لك نمو ةقيقح هبلق ىلع نكي مل ًالإو . هنارقأ رئاس

 هرس سّدق لاق امك ءكلم وأ ئبن بلق ىلع مهدحأ نوكب دارملاو
 ذإ صخشلا كلذ بلقب ةيهلإلا فراعملا ىف نوبلقتي مهنأ هبتك ضعب ىف

 دري ملع لكو «بولقلا ىلع درت امنإ . ةيهلإلا مولعلا تادراو تناك

 «بلقلا اذه ىلع دري هنإف . لوسر وأ كلم نم ربكألا كلذ بلق ىلع

 «ىمعفاشلا ؛ىقشمدلا ؛نيسحلا نب هللا دبع نب هللا ةبه نب ىلع نسحلا وبأ :وه ( ركاسع نبا ) (1)
 قارعلا ىلإ لحر هه 444 ةنس مرحملا رهش ىف دولولا . ثدحملا فاعلا كانع نباب فورسعملا

 رهش نم رشع ىداحلا ىف قشمدب ؛هللا همحر ىفوتو . بتكلا فلأو ءاهريغو رصمو ةنيدملاو ةكمو
 «ةدلجم نينامث ىف قشمد ةئيدم خيرات اهمهأ تافلؤملا نم ًاريبك ًاددع كرت . ه هالإ ةنس بصجر
 :ةلاحك : ىف هتمجرت رظنإ . بتكلا نم كلذ ريغو ةدلجم 48 ىف فارطألا ةفرعم ىلع فارشإلاو

 ١/ :نايعألا تايفو :ناكلخ نبا :978/17 :ءالبنلا مالعأ ريس : ىيهذلا 254/0 :نيفلؤملا مجعم
 : ىعفايلا 4 :ظافحلا ةركذت : ىبهذلا «ا/6//0 :ةرهازلا موجنلا :ىدرب ىرغت 0
 . ”97/ع :نانجلا ةآرم

 . هتمجرت تمدقت (1)

 . (ج) ةخسنلا نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (5)
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 . هيلق ىلع وه ىذلا

 ىنعملا اذهب وهو «نالف مدق ىلع نالف مهضعب لوقي امبرو :لاق

0 

 ثيداحأ ىف (!ىزوجلا نبا نعط دق :"7ىنينملا باهشلا لاق
 . حيحص لادبألا ربخ نأب ()ىطويسلا هبقعتو ءاهعضوب مكحو «لادبألا
 . لاطأو ءرتاوتم تلق تئش نإو

 ةّحصب عطقي ثيحب «ىونعملا رتاوتلا دح غلب اذه لثم :لاق

 . ىهتنا . (!ةرورض للا دوجو
 ." ةفيعض اهلك ةفلتخم ظافلأب قرط هل لادبألا ربخ' :("/ىواخسلا لاقو
 ربخ هلك مدقت امم حصأو :لاق مث «مهيف ةدراولا ثيداحألا قاس مث

 مهو ءماشلاب نونوكي ءالدبلا ) :اعوفرم هذ الع نع دصمخحأ

 )١( هتمجرت تمدقت .

 . ىركبلا «ىميتلا ؛ىشرقلا ... دمحم نب ىلع نب نمحرلا دبع جرفلا وبأ وه ( ىزوجلا نبا ) (1)
 نفدو اهي ىفوتو ءه 0٠١ ةنس دادغبب دلو . مولعلا نم ريثك ىف كراشلا خرؤملا ظعاولا ثدحملا
 :رظنا . بتكلا نم ريثك هل مجرتو تافلؤلا نم ادج اريبك اددع كرت . ه 040 ةنس برح بابي
 /م :نانجلا ةآرم :يعقايلا 4 :ظافحلا ةركذت ا :نيفلؤلا مجعم :ةلاحك
 29١/١ :نيفراعلا ةيده :ىدادغبلا 2174/5 :ةرهازلا موجنلا :ىدرب ىرغت نبا 4
 . 7155/١ :سراهفلا سرهف : ىناتكلا

 . هتمجرت تمدقت (9)
 . ىواتفلا ةعومجم ىف ىطويسلل لادلا ربخلا رظنا (5)

 ىعفاشلا ؛دلولا قرهاقلا ءلصألا ىواخسلا دمحم ني نمحرلا دبع نب دمحم :وه ( ىواخسلا ) (5)
 نم اددع كرت . رصم ىرق ىدحإ ” اخس ” نم هلصأ . خرؤللا ثدحملا هيقفلا هللا ديع وبأ
 نم اهريغو .ةجاحلا هيلإو نسحي اميق ةعانقلا ءةنسحلا داقلا ىماللا ءوضلا :اهنم تافلؤلا
 بكاوكلا :ىزغلا ١ 78 - ؟/ عماللا ءوضلا : ىف هتمجرت رظنا . 3 ء؟ ةنس ىفوت . بتكلا
 حاب قلك : علاطلا ردبلا :ىناكوشلا 251 - ١ :رفاسلا روتلا :سورديعلا 2058/١ :ةرئاسلا
 ةيده :ىدادغبلا 2310 15/8 :بهذلا تارنش :دامعلا نيا ."ه/؟ :سراهفلا سرهف : ىناتكلا
 180/6١ :نيقلؤلا مجعم : :ةلاحك :.؟9١1/؟ :نيقراعلا

 . هيلإ عجريلف «لبنح نب دمحأ مامإلا ة برت ءانثأ ءربخلا مدقت (5)
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 مهب ىقسُي . ًالجر هناكم هللا لدبأ لجر تام املك . الجر نوعبرأ
 ماشلا لهأ نع مهب فرصيو :ءادعألا ىلع مهب رصتنُيو ؛ثيغلا

 4 0 باذعلا

 ("اديبع نب حيرش ريغ حيحصلا لاجر هلاجر :ىواخسلا لاق مش
 ىهتنا . ةقثا وهو

 ةّدع ىف تدرو لادبألا : 6 )هيواتف ىف رجح نب ظفاحلا هخيش لاقو

 . حصي ال امو حصي ام اهنم رابخأ

 . راثآلا ضعب ىف دروف :بطقلا اّمأو

 . تبثي ملف «ةيفوصلا دنع رهتشملا فصولاب :(7ثوغلا اًمأو

 ءمهل دلوي ال نأ لادبألا تامالع نم نإ :تاياورلا ضعب ىفو
 . ىهتنا . ائيش نونعلي ال٠ مهنأو

 ريسفت ؛("!ىعفاشلا مامإلا انديس مالك ىف اضيأ ىتأيسو ءمدقت نكل

 )١( هتمجرت تمدقت .

 . هجيرخت مدقت (1)

 ىلوم نابوثو .هللا ديع نب بويأ :نع ىور . ىصمحلا .ىمرضحلا : ءحيرش نب ( ديبع نب حيرش ) (0)
 «ةعيبر نب ةرخصو ؛ورمع نب ناوفص :هنع ىورو . مهريغو ديبع نب بيبحو هو هللا لوسر
 . تاقثلا ىف نابح نبا هركذو . ةقث ىعبات :ىماش :ىلجعلا لاق . مهريغو ىرعشألا كلام وبأو
 . ( 304 ) :مقر ةمجرتلا 704/8 :لامكلا بيذهت :ىزملا :ىف هتمجرت رظنا

 . ةيثيدحلا ىواتفلا نع مالكلاو ىمتيهلا رجح نبا ظفاحلا ةمجرت تمدقت (4)

 دحاو وه ثوغلا ن نأ قرفلا نأ لإ بطقلا ىلع قبطني ثوغلا حلطصم ىف ليق ام لك : ( ثوغلا ) (ه)

 . اثوغ ىمسي الو بطقلا وهف الإو . هتيانع ىلإ ءوجللا تقولا ىطع_ نأ طرشب نكل هنيعب نامزلا

 رظناو . ١18/؟ ( ةيفوصلا تاراشإلاو تاحلطصلا مجعم :مالعإلا فئاطل ز :ىناشاقلا :رظنا

 انقيقحتب ءايلوألا تامارك شماه
 دحأ . ىبلطملا «,ىمشاهلا «ىشرقلا ... سيردإ نب دمحم هللا دبع وبأ :وه ( ىمعفاشلا مامإلا ) 0)

 ةنس نيطسلفب ةرغ ىف دلو . هلك ىعفاشلا بهذلا بسني هيلإو ةنسلا لهأ دنع ةعبرألا ةمئألا
 كلام مامإلا نع ذخأو هقفلا ىلإ لام . ملاعلا مامإلا ةقينح وبأ اهب تام ىتلا ةنسلا ىهو اه ٠

 154 ةنس رصمي رقتسا مث ةكم ىلإ جرخ مث هيلع اوعمتجاف ه 194ه ةنس دادغب مدقو «سنأ نب

 نم ديدعلا كرت :رارسألاو ملعلاو روتلاب ةلفاح ةايح . ه 704 ةنم تام ىتح اهب لزي ملو ه
 : ةلاحك 2155 تايفولا باتك :ىنيطنستلا ذفتق نبا :ىف هتمجرت رظنا . تافلؤللاو ذيمالتلا
 :ةياهنلاو ةيادبلا :ريثك نبأ .1070/؟ ةرهازلا موجنلا :ىدري ىرغت نبا 27/8 :نيفلؤملا مجعم

 . 4/8 :نيفراعلا ةيده :ىدادغبلا . 01/6 ١/ه
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 . كلذ ملعاف . دحاو ئش امهنأ ىلعو «هتوبث ىلع لّدف . ثوغلاب بطقلا

 ثيداحألا ىف هدورو مدع هتوبث مدعب رجح نبا ظفاحلا دارم ناكو
 هركذو هرابخأ ةضافتساو «هترهش كلذ ىف ىفكيو . ةحيحصلا ةيوبنلا
 . ملعأ ىلاعت هللاو رهاطلا قيرطلا اذه لهأ نيب

 مامإلا نع ريخألا ثيدحلا ركذ " ةيثيدحلا ىواتفلا " يفو
 مامإلا لاق :لاق مث . ظفللا ىف ةرياغمو ءراصتخا عم نكلو «''7!ىعفايلا
 وهو «بطقلا وه اذه ىف روكذملا دحاولاو :ءاملعلا ضعب لاق :ىعفايلا

 . ىهتنا . ثوغلا

 . ةيفخ دئاوف هيف مص ركذ ىذلا ثيدحلاو :لاق

 فالخلا عوقو ليلدب حالطصا دادعألا كلت ٌنأب باجُي دقو :اهنم
 . ددعلا كلذ ىف نونوكي دقف «لادبألاك مهضعب ىف

 «ءابجنلاو :ءابقنلاو «لادبألاب اهنع اورّيع بتارم ىلإ اورظن
 . رَم امم كلذ ريغو «داتوألاو

 كلت دوجو ىلع نوقفتم لكلاو . ىرخأ بتارم ىلإ رظن ثيدحلاو
 . دادعألا

 . ءايبنألا نم لضفأ ةكئالملا نأ ىضتقي هنأ :اهنمو

 نأ مهنم دش نم لإ ةعامجلاو ةّثّندلا لهأ مالك هيلع لد ىذلاو
 . ةكئالملا عيمج نم لضفأ ءايبنألا

 . ليربج نم لضفأ ليئاكيم نأ ىضتقي هنأ :اهنمو

 مث .ىنميلا .يعفاهلا حالف نب ناميلس ني ىلع نب دعسأ نب هللا دبع :وه ( ىمقايلا مامإلا ) )١(
 ىفوتو ثالث وأ نيتنسب ةئامعبسلا لبق دلو . ريبكلا ملاعلا ىفوصلا نيدلا فيفع . ىعفاشلا «ىكملا
 «نانجلا ةآرم :اهنم ةماعلا تافلؤلا نم اريبك ددع كرت . ىلعملا باب ةربقمب نفدو له ال58 ةنس

 مجعم :ةلاحك :ىف هتمجرت رظنا . ريثك اهريغو ؛نيحايرلا ضورو رعش ناويدو ؛دقتعملا ةيافكو
 5110/5 هتماكلا رردلا :رجح نبا «4هال :تانجلا تاضور :ىراسناوخلا 74/5 :نيفلؤللا
 ةيده :ىدادغبلا عادا : علاطلا ردبلا :ىناكوشلا 21١/5 ةيعفاشلا تاقيط :ىكبسلا

 . 158/1١ :نيفراعلا



 ثوغلا ةباجإ (مهك)

 ةبسنلاب كلذك وهو.. مهنم لضفأ ليفارتسإ ّنأو . هفالخ روهشملاو

 . ةئفاكتم هيف ةلدألاو . فالخ هيفف ليربجل ةيسنلاب اًنمأو

 ىلإ ةلاسرلاب صوصخملا رسلا بحاص هنأل لضفأ ليربج :ليقف

 ٠ مهبيترتو «مهتمدخب مئاقلاو . لسرلاو ءايبنألا

 حوللا ذإ نيعمجأ قئالخلا ريم بحاص هنأل ليفارسإ :ليقو

 ٠ هريغ هيلع علطي ال هتهبج ىف ظوفحملا

 روصلا بحاص وهو «هنع هيف ام نوقلتي امنإ هريغو ليربجو
 الإ ئش لك توميف هيف خفنيل هب رمألاو ةعاسلا رظتني هل امقتلم ءمئاقلا

 . ىلاعت هللا ىنثتسا نم

 دمتعي نيذلا نيثدحملا نم هجّرخ نم رأ مل ثيدحلا اذه نأ ملعاو
 ىف لاقو ءاهقاس مث هيف امم اريثك ديؤت ثيداحأ تدرو نكل . مهيلع
 دمحأو ءميعن ىبأ ىثيدح ىأ . نيثيدحلا نيب فلاخت الو :اهئانثأ

 نم ملعي امك ؛تاقالطإ هل لدبلا نأل . لادبألا ددع ىف نيمدقتملا

 ىف نونوكي دق مهنأ وأ . مهتافصو مهتامالع فلاخت ىف ةيتآلا ثيداحألا

 . نيثالث رخآ ىفو «نيعبرأ نامز

 " لجر تام املك نوعبرألا الو " :ةياور اذه ىلع ركذي نكل
 . ىهتنا

 هخياشم ضعب عم ةعقاو اهيف ركذو ءاقباس هانلق ام دّيؤي وهو

 ضعب عم ةبيرغ ثحبلا ىف ىل عقو دقلو :لاقو ءاهركذب سأبال
 ىنعأ . ةفئاطلا هذه لهأ ضعب روجح ىف تيبر امنإ ىنإ ىه ىخياشم

 فداص هنأل مهمالك ىدنع رقوف . موللاو روذحملا نم نيملاسلا موقلا

 ةعبرأ وحن ىّتسو ةرهاظلا مولعلا ىف تأرق املف . انكمتف ايلاخ ابلق

 هلا ديغ ل انييع لعألا اد يأ سا ناو اش

 ٠.١ ةنس ىفوتملا ىعفاشلا ىئاهنصألا دمحأ نب نيمحلا نب دمحأل :وه ( عاجش ىبأ رصتخم ) (1)

 ىفوت .. ىفونلا مالسلا دبع نب دمحم نب دمحأ ريخلا وبأ نيدلا بايش هحرش . عورفلا ىف ه



 (ةهالإ .. بن هسه سس ماس ةوهاقلا ةيتكم

 عماجلاب (' !ىنيوجلا دمحم خيشلا هملعو «هكسنو ءهتكرب ىلع عمجملا

 مالكلا رجناف . هدنع تنكو ةذم هتمزالف ؛:ةسورحملا رصمب رهزألا

 رم نّمِم مهريغو «لادبألاو ءابقنلاو ءابجتلاو بطقلا ركذ ىلإ اموي
 سيلو «هل ةقيقح ال هلك اذه :لاقو . ةظلغب كلذ راكنإ ىلإ خيشلا ردابف

 25 ىبنلا نع ئش هيف

 قدنص اذه لب ءهللا ذاعم :نيرضاحلا رغصأ تنكو هل تلقف

 نم مهاشاحو «هب اوربخأ ىلاعت هللا ءايلوأ نأل . هيف ةيرم ال ءقحو
 مولعلا نيب عمج لجر وهو . ىعفايلا مامإلا كلذ لقن نّمِمو . بذكلا
 آلإ ىنعسي ملف . ىلع هظالغإو خيشلا راكنإ دازف . ةنطابلاو ةرهاظلا
 «نيملسملاو مالسإلا خيش انخيش لإ ىنرصني ال هنأ ترمضأو «توكسلا

 نم ناكو ٠ ("7ىراصنألا ايركز ىيحي وبأ نيفراعلاو ءاهقفلا مامإو
 وهو أت نأ بهذأو ءاريرض ناك هنأل ىنيوجلا دمحم خيشلا دوفأ نأ ياداع

 نمو بطقلا ةلأسم مالسإلا خيشل ركذأ نأ 0 ل

 . اهيف هدنع ام رظننو ءهنود

 هماركإ ىف غلابو «ىنيوجلا خيشلا ىلع لبقأ هيلإ انلنصو اًملف
 . نيدلا ىف ههقف ّمهللا :اهنم تاوعدب ىل اعد مث .دنم ءاعدلا لاؤسو

 ىنيوجلا دارأو خيشلا مت املف . كلذب ىل وعدي اماريثك ناكو

 «داتوألاو «بطقلا . ٠ ىديس اي :مالسسإلا خيشل تلق . فارصتنإلا

 ظاقلأ لحب عا لا فينشت ها رخآ اح ا هن تخا مش ؛عانقإلا هامسو ؛ 0

 :رظنا . 46 ةنس ىفوتلا ىنصحلا دمحم نب ركب وبأ نيدلا ىقت هحرشو . عاجش ىبأ رصتخم
 . 1578/6 :نونظلا فشك :ةفيلخ ىجاح

 . هتمجرت ىلع فقأ مل ( ىنيوجلا دمحم ) (1)
 «ىكيئسلا ؛ىراصنألا ءايركز نب دمحأ نب دمحم نيب ايركز :وه ( ىراصنألا ايركز . ىيحي وبأ ) (5)

 كلوت . فوصتلاو مولعلا رئاسو ضئارفلاو هقفلا ىف كراشم ملاع . ىعفاشلا . ىرهزألا ؛ىرهاقلا
 اريبك اددع كرت . ه 455 ةنس هنم عبارلا ىف ةجحلا ىذ رهش ىف اهب ىفوتو ةرهاقلاب ءاضقلا
 ريغو «مل حرش ؛ةيريشقلا ةلاسرلا ىلع ةيشاح «ىنزملا رصتخم حرش :لثم تافلؤلا نم

 م6 تهدأ تارذش :دامعلا نبأ 2187/4 :نيفلؤملا مجعم :ةلاحك : ىف هتمجرت رظنا . كلذ

 بكاوكلا :ىزغلا 21٠١ :رقاسلا رونلا :سورديعلا 2451/6 : علاطلا ردبلا :ىناكوشلا ٠
 . 48/١" :سراهفلا سرهف : ىئاثكلا 1450/١: :ةرئاسلا
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 نودوجوم مه له . ةيفوصلا هركذي نّمِم مهريغو «لادبألاو ءءابجنلاو

 . ىدلو اي هللاو معن :لاقف

 كلذ ركني ىنيوجلا خيشلا ىلإ ترشأو «خيشلا ىديس اي :هل تلقف
 . هركذ نم ىلع ّدرلا ىف غلابيو

 ىتح «هيلع كلذ رركو !؟دمحم خيش اي اذكه :مالسإلا خيش لاقف

 في تقّدصو «كلذب تنمآ مالسإلا خيش د انالوم اي : :دمحم خيشلا هل لاق

 . تبت دقو

 . دمحم خيش اي كب نظلا وه اذه :لاقف

 . ىهتنا . ىنم ردص ام ىلع ىنيوجلا ىنبتاعي ملو ءانمق مث

 خيشل (')" ةقرقملا ةلئسألا نع ةققحملا ةبوجألا " باتك ىفو
 ,57" ةيبلحلا ةزيسلا * ىعاب ا"! ينواجعلا ليعاسإ انكياشت

 نم ثالث ) :2 هللا لوسر لاق :لاق هنأ ه5 (7لبج نب ذاعم نعو

 نونفلاو بتكلا ىماسأ نع نونكلا حاضيإ بحاح مدروأ ( ةقرفملا ةلئسألا نع ةققحملا ةيوجألا ) (1)

 نيدباع نبا وهو رخآ فلؤل ناونعلا سفن دوجوو ءاضيأ ىنولجعلا ليعامسإ خيشلل ًابوسنم ١
 , كاذ ريغ اذهو
 ىحارجلا ىنغلا دبع نب ىداهلا ديع نب دمحم نب ليعامسإ :وه ( ىنولجعلا ليعامسإ ) )١(

 سابلألا ليزمو ءاقخلا فشك :اهنم . ةديفلا فيناصتلاو مولعلا بحاص ثدحملا خرؤملا ىتولجعلا
 لهأ ةيلح «نيبلا هللا باتك ريسفتب نيبلاطلا فاعسإ ؛سانلا ةئسلأ ىلع مولعلا نم رهتشا اصع
 1155 ةنس هللا همحر ىفوت . كلذ ريغو «ةقرفملا ةلثسألا نع ةققحملا ةبوجألاو «لامكلاو ل لضفلا

 ١/ :رردلا كلس :ىدارلا ليلخ دمحم 3141/1 :نيقلؤلا مجعم :ةلاحك :ىف هتمجرت رظنا . ه
 . سايلإلا ليزمو ءافخلا فشك ةمدقم :34 :سراهفلا سرهف :ىناتكلا

 ام نسحأ نم باتكلا اذهو ٌكِيَي نومأملا نيمألا ةريس ىف نويعلا ناسنإ :وهو ( ةيبلحلا ةريسلا ) ()
 ىفوتملا ىعفاشلا ىبلحلا نيدلا ناهري نب ىلع ملاعلا مامإلا فيلأت نم لي ىبنلا ةريس ىف فلأ
 ىنيزل ىبنلا ةريس اهشماهب تادلجم ةثالث ىف باتكلا اذه ةعبط ىلع تفقو دقو . ه ٠١44 ةئس
 . نالحد

 . نمحرلا دبع ابأ ىنكيو « جرزخلا نم ئدع نب دئاع نب سوأ نب وردع نب ( ليج نب ذاعم ) (5)

 نميلا ىلإ ًايضاق و هللا لوسر هئعبو كلي هللا لوسو عم اهلك دهاشلا دهش فورعلا ىباحصلا
 ىنإ ” :هيف لوقي مهيلإ اباتك هعم لسرأو لامعلا نم تاقدصلا ضيق هيلإ لعجو ءاهلهأل ادشرمو
 كله . ( لبج نب ذاعم مارحلاو لالحلاب ىتمأ ملعأ ) لي هنع لاقو . * ىلهأ ريخ مكل تثعب



 م80 نمو ل عا لا ةيقكم
 اضرلا ] اهلهأو ايندلا ماوق مهي نيذلا لادبألا نم وهف هيف نك

 . 2)/ هللا تاذ ىف بضغلاو هللا مراحم ىلع ريصلاو ء('![ءاضقلاب

 مهللا :تارم رشع موي لك لاق نَّم ) :("ميعن ىبأل ةيلحلا ىفو
 .دمحم َةَّمأ محرا ّمهللا ءدمحم َةَّمأ نع جَّرف ّمهللا ءدمحم َةَّمأ حلصأ

 . ىهتنا . ()( لادبألا نم بتك

 نم ةدوك ينعم ا "1يهاوشلا "ئشاوح فايد لنا نوكلا قابقو
 ال «ةمايقلا موي مهعم رشحُي ثيحب ةبحاصمو افصو مهلثم هنأ لادبألا

 1 . اتاذ

 ادالوأ هل نأ ضرف نإو ءمهنم نوكي كلذ لاق نم نأ ىفاني الف
 . ىهتنا . ةريثك

 ١/ :ءايلوألا ةيلح :ميعن وبأ :هتمجرت رظنا . ًاماع 58 هرمعو . ه 18 ةنس ساومع نوعاط ىف
 :ىنيطنسقلا ذفنق نبا نما : مالسإلا لود رصتخم :ىبهذلا 27584 :فراعملا :ةبيتق نبا

 . 1١١5 ص انقيقحتب ةيدومحملا كلاسلا بذعأ :باتك شماه :45 ص :تايفولا باتك

 )١( نيتخسنلاب ضايب نيتفوقعملا نيب ام .
 "1/9/9 ثيداحألا عماج ىف ىطويسلا هدروأ ( لادبألا نم وهف هيف نك نم ثالث ) :ثيدح (؟)

 :رظناو . هن ” ذاعم “ نع سودرفلا دنسم ىف ىمليدلا هاور لاقو ( 1١/84 ) مقر ثيدحلا
 ىف ىملسلا نمحرلا دبع وبأ اضيأ هركذ :لاقو 2844/1 :ىواتفلا ىف ىواحلا :اضيأ ىطويسلا

 * ةيقوصلا نس“ باق
 . ( ءايلوألا ةيلح ) نع مالكلاو ميعن ىبأ ةمجرت مدقت ()
 «ىخركلا فورعم نع ةيلحلا ىف ميعن وبأ هجرخأ ( ... تارم رشع موي لك لاق نم ) :ثيدح (4)

 . 7064/9 :( لادلا ربخلا ) باتك :ىواتفلل ىواحلا :ىف ىطويسلا هركذو
 ةئس دلو ىعفاشلا «ىرصلا :ءاتيفلا وبأ نيدلا رون ىسلماربشلا ىلع نب ىلع :وه ( ىسلماربشلا ) (5)

 ىف هيندللا بهاوملا ىلع ةيشاح اهنم تافلؤملا نم !اددع كرت ءه ٠١ 4/ ةنس ىفوتو ه 4

  اهريغو عاجش ىبأ نبأ حرش ىلع ةيشاح «رجح نبال لئامثلا ىلع ةيثاحو ؛:تادلجم سمخ

 : 751/١ :نيفراعلا ةيده :ىدادغيلا «188/ا/ :نيقلؤلا مجعم :ةلاحك : ىف هتمجرت رظنا
 نم ناكو :ينالطسقلل ( ةيندللا بهاوملا ) باتك ىلع ةيشاح بتك معن ( بهاوملا ىلع ىشاوح ) (3)

 /؟ :نونظلا فشك : ةفيلخ ىجاح :رظتا . تادلجم سمخ ىف هبتك هنإ :ليق «بتكلا لمجأ
 . امل
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 ( هب هللا انعفن ) ثوغلا بطقلا لاوحأ ضعب ىلع مالكلا
 هنأ رهاظلاو . نميلا وأ ءةكم بطقلا نكسم نأ ديفي ام مدقت

 . اهبلغأ وأ ؛هتاقوأ ضعب رابتعاب
 (!)ينارعشلا باهولا دبع ىديس فراعلا مامإلا هلقن ام اذه ديؤي

 ىف لاق ”صاوخلا ىلع ىديس ىناّبرلا دادمإلا ىذ فراعلا هخيش نع
 ميقم ثوغلا بطقلا له :د# انخيشل تلق :() رردلاو رهاوجلا ' هباتك
 ؟ لاقي امك امئاد ةّكمب

 نم جرخي ال «ىلاعت قحلا ةرضحب فاّوط بطقلا بلق :هيذ لاقف
 ىف ىلاعت قحلا دهشي وهف . مارحلا تيبلاب سانلا فوطي امك ؛هترضح .
 هوجولا نم هجوب ] ىلاعت قحلل هدنع زيحت ال ؛ةهج لك نمو «ةهج لك

 خياشم ىلإ هجوتو هماركإو هماعنإب . هيلع هللا ضافأ مث مولعلاو وحتلاو ثيدحلاو نارقلا ظفحو ءريغص وهو هوبأ تام . ( ةرعش وبأ ) ىمست ةيفونلا لامعأ نم ةيرقل ئوارعشلا وأ :ىنارعشلا ىلع نب دمحأ نب باهولا ديع ىلاعت هللاي فراعلا مامإلا :وه ( ىنارعشلا باهولا دبع ) )١(
 ةئامسمخ» ىلإ لصت بتكلا نم ًاريبك اددع كرتو اه 410“ ةنس ىفوت . ربكألا حتفلا لانف ةيفوصلا
 بكاوكلا :ىوانملا 54/١ :نيفراعلا ةيده :ىدادغبلا :ىف هتمجرت رظنا . اهريغو « هينارعشلا تازيملاو :ةيضرلا ةبوجألاو ,رهاوجلاو تيقاويلاو تاقبطلا بتك :اهمهأ . ديزي وأ باتك
 رولا 2188/6 :هايلوألا تامارك عماج :ىتاهبنلا 1/4 :مالعإلا :ىلكرزلا ,34/4 :ةيردلا
 . 818/5 :نيقلؤلا مجعم :ةلاحك ,19/5/# :رفاسلا

 هنع لاق . هللا ىلإ قيرطلا ىف همامإو ىنارعشلا خيش ناك . ىسنربلا ( صاوخلا ىلع ىديس ) (1)
 هيف ريحت ًاسيفن امالك ميظعلا نآرقلا ىناعم ىلع ملكتيو . بتكي الو ارقي ال ايمأ ناك :ىنارعشلا
 لاق اذإ ناكو . تابثإلاو وحملا نع ظوفحملا حوللا هفشك لحم ناك :اضيأ هنع لاقو . ءاملعلا
 ١0 ص نم هتامارك نعو هنع ثيدحلا ىف ىنارعشلا ضافأ :ةحفصلا ىلع عقي نأ دبال الوق
 :ةيردلا بكاوكلا :ىوانملا :مهنم نوريثكلا هل مجرت . ئش كرتل الاجم عدي ال امم 1١7 ص ىتح
 رهاوجلا باتك ةمدقم 23188 ١5/1 :قربكلا تاقبطلا : ىنارعشلا :ىف هتمجرت رظنا . 4
 . 58 :( ةيدومحملا كلاسملا بذعأ ) باتك شماه «رردلاو

 ةلئسأ . صاوخلا ىلع هخيش نم ىنارعشلا مامإلا اهدافتسا ىتلا رومألا ىهو ( رردلاو رهاوجلا ) (5)
 تعمج ةعبط . باتكلل نيتعبط ىلع تفقو ةغلاب ةمكحب اهنع باجأ ةينابرلا رارسألا ىف ةماه
  ثارتلل ةيرعزألا ىهو ريغصلا رردلاو رهاوجلا اهيف ةعبطو ةئالثلا بتكلا



 ثوغلا ةباجإ نس (55)
 قلتم هذ وه ذإ . ىلعألا لثملا هللو . 00 ربدتسي امك .

 دادمإلاو ءالبلا نم قلخلا ىلع هضيفي ام عيمج (')[ ىلاعت قحلا نع

 . تداراولا لقث نم عدصتي داكي امئاد هسأرف

 ىلاعت هللا ءاش ثيح لب . اهريغ الو ةكمب صتخي الف هدسج اّمأو

 :لوقي هتعمسو ٠

 . مارحلا دلبلا دالبلا لمكأ

 . مارحلا تيبلا تويبلا لمكأو

 . بطقلا رصع لك ىف قلخلا لمكأو

 . هبلق ريظن تيبلاو *

 . مهدادعتسا بسحب قلخلل هنع دادمإلا عرفتيو *

 ىَبَحُي ] :ىلاعت هلوقل ةكمب لزنت اهرثكأ تادادمإلا تناك امنإو

 دالب نم ًامرحم هاتأ نم اميسال (ها/؛صصقلا)6 ا هْيلإ
 ةيؤر نم درجت اذإ الإ دبع ىلع لزنت ال ًايهالإ تادادمإلا ذإ .

 ا

 . (:ةبوثلا) © نيكاتسملاو ءارقفلل تاقدّصلا اَمَّنِإ ) :ىلاعت لاق

 مويك هبونذ نم جرخ قسفي ملو ثفري ملو ّجح نم نأ ) :درو كلذلو
 سانلا ضعب تانسح تناك امبرو «ةديدج ةدالو كانه دلويف "!( هّمأ هتدلو
 . سدقألا لحملا كلذ ىلإ رظنلاب بونالاك

 ؟ هذ بطقلا قالخأب ءايلوألا نم دحأ طيحي لهف :هل تلقف

 طيحي نأ نع ًالضف «بطقلا فرعي نم ءايلوألا نم لق :لاقف

 . (د) ةخسنلا نم طقس نيتفوقعلا نيب ام )١(

 ثيداحألا عماج ىف ىطويسلا هدروأ ثيدحلا ( .. . قسفي ملو ثفري ملو ٌميح نم نأ ) :ثيدح (؟)
 ىراخبلاو ؛هدنسم ىف لبنح ني دصمحأ هاور :لاقو «( 7٠١069 ) مقر ثيدح 145/5
 . كلظ ةريره ىبأ نع مهلك «ننسلا ىف هجام نباو ؛نئسلا ىف ىئاسنلاو ؛هحيحص
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 دادعتسا ةروصب الإ ىرُي ال ثوغلا بطقلا نإ :مهضعب لاق لب «هقالخأب
 ىهتنا . ىأرلا

 هدم اهل لهف . ةيبطقلا ةّدْم نع ه انخيش تلأس :اضيأ لاقو
 توملاب الإ لزعي ال وأ بطقلا لزع حصي لهو ؟ ىلو اهيلو اذإ ؛ةنيعم

 اهيف ميقي تايالولا نم اهريغك ةيبطقلا ةّذم نأ ىلإ ةعامج بهذ
 . لزعي مث هللا ءاش ام اهبحاص

 قنيعم ةّدم اهل سيل ةيبطقلا نأ دوجولا هدعاسو :هب لوقأ ىذلاو

 جورخ هقح ىف حصي ال هنأل توملاب الإ لزعي ال اهبحاص اهيلو اذإو
 . لزعي ىتح لدعلا نع

 ىف 26 ماقأ دقو . لوصألل ةعبات عورفلا نأ كلذ حاضيإو :لاق
 . حصألا ىلع ةنس نورشعو ثالث ىهو هتلاسر ةذم ىربكلا ةيبطقلا ١

 هيل ")قيدصلا ركب ىبأ نم لضفأ دحأ هدعب سيل هنأ ىلع اوقفتاو

 وهو رهشأ ةعبرأ وحنو ناتنس 8 هللا لوسر نع هتفالخ ىف ماقأ دقو
 . ةّمألا هذه باطقأ لوأ

 ىلإ مهدعب نمو ؛"!'ىلعو «نامثعو ءرمع ةفالخ ةدم كلذكو
 لزني مث نييدمحملا فلخلا نم باطقألا رخآ وهف :ةكتلا ىدهملا روهظ
 لميلقلا ةقتللا ميرم نب ىسيع ضرألا ىف ىلاعت هللا ةفيلخو «هتقو بلطق ه هدذعب

 . درو امك «ةنس نيعبرأ ةفالخلا ىف ميقيف

 ةليقت تناك نإو ةنيعم ةّدمب ةباطقلا ةّذم ريدقت مدع قحلا نأ َمِْعف

 نم ءالب لزني ال ذإ . اهيلع هنيعي ىلاعت هللا نإف لابجلاك اهبحاص ىلع
 هنأش نم ناك كلذلو . بطقلا ىلع هلوزن دعب آلإ ضرألا ىلإ ءامسلا

 . اراهنو اليل ("][ ءطبب ] اهيف هبرضي ادحأ نأك ىتح سأرلا عّدصت امئاد نإ

 . هتمجرت تمدقت (1)

 . مهنم لكل ةمجرت تمدقت (5)

 . مج) ةخسنلا ىف ةحضاو ريغو (د) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام ()
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 هنأ ةّوق ةنيدمب نوفدملا ('ملاس اجنلا ىبأ خيشلا نع انغلبو :لاق

 - تام مث موي نيعبرأ ةيبطقلا ىف ماقأ

 ٠ مايأ ةرشع اهيف ماقأ هنإ :ليقو

 (7ىيرغملا نيدم ىبأ خيشلا نع كلذ لتم انغلبو

 لاق امك تيبلا لهأ نم بطقلا نوكي نأ طرتشي لهف :انخيشل تلقف

 ؟ مهضعب

 نمل ىلاعت هللا اهيطعي بهو قيرط اهنأل كلذ طرتشي ال :ه5 لاقف

 . مهريغ ىفو فارشألا ىف نوكتف ءاش

 لصف

 ال هنأو ءسانلا رثكأ نع فتم بطقلا نأ ركذ امم تملع دق

 لقثو تادراولا نم هلمحي ام مظعل هنأكو «مهنم دارفألا الإ هيلع علطي

 نم هب ىلاعت هللا هاسك ام مظعو «تاقولخملا اهنع نجعت ىتلا اهئابعأ

 كلذ نع حصفأ دقو . راصبألا هتيؤر قيطت داكت ال راقولاو ةبيهلا
 رثكأو :ه# انخيش لاق :لاق ثيح روكذملا هباتك ىف ىنارعشلا ماسمإلا

 نإف ؛مهريغ نع الضف هنوفرعي الو ءهب عامتجالا مهل حصي ال ءايلوألا

 ىف هسأر عفري نأ عطتسي ب مل صخشل رهظ هنأ ولو . ءافخلا هنأشث نم

 . كلذل الهؤم ناك نإ الإ ههجو

 تاءارقلا ملع ىف ًاخسار ًاليج ناك ىفوصلا ثدحملا هيقفلا مامإلا ( ىوفلا ملاس اجنلا وبأ ) (1)
 قطن عمسي ريصي اناستإ نقل اذإ ناك . تاماركلا ريثكو «فشكلا ريثك ناكو ريسفتلاو ثيدصحلاو

 . فوصتلا ىف هتافلؤم رثكأو تادلجم تس ىق ماشه نبال ىنغلا حرش . نذإلا ةوقل تادوجولا

 بكاوكلا :ىواثملا 58 ص :ىرغصلا تاقيطلا :ىنارعشلا :رظنا . ةليل نود ةيبطقلا ىف ثكم

 م ةيردلا
 فورعلا ىناسملتلا ءىسلدتألا «ىراصتألا ىبرغم ا نسحلا نب بيعش :وه ( ثوغلا نيدم وبأ 0 ةق

 هريغو ىبرع نب نيدلا ىحم ىديس كلذب ربخأ امك ةيثوغلا ةجرد غلب ريهشلا ىقوصلا نيدم ىبأب

 ناسملتب ىفوتو «ةياجب نكسو « ساقي ماقأ . اليوط اهيف ثبلي ملو تام هنأ ًاروهشم تابو ءريثك

 :ىلكرزلا ؛2078/4 :نيفلؤلا مجعم :ةلاحك : ىف هتمجرت رظنا . هدودعم بتك هل ه ه5 ةنس

 - ١/1 :نونكملا محاضيإ :ىدادغبلا .54 4/9 :مالعألا
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 . هتبيه نم دعرأف 45 ىبنلا ىلع اصخش اولخدأ دقو

 نم ةأرما نبا انأ امنإف كيلع نوه ) :ي هللا وسر هل لاقف

 هنأ عم 26 هللا لوسر ىأر نم لاح اذه ؛!'!( ديدقلا لكأت تناك شيرق
 ٠ .نضررألا ىف هبثال نيقيب بطقلاو ءاعتضاوت قلخلا رثكأ

 ("!حلاصلا ملاعلا نيدلا فرش خيشلا فيرشلا ديسلا ىكح دقو :تلق
 نامثع ىديس ىل ىكح :لاق ةسورحملا رصمب 1١0

 وبأ خيشلا ىديس ىلاعت هاب فراعلا ةخيش هعم يح امل هنأ بالطحلا

 «ةكمب بطقلاب هعمجي نأ هلأس ( ىلاعت هللا همحر ) (7ىسودقدلا ركب
 . هتيؤر قيطت ال نامثع اي :لاقف

 :لاقو «؛ماقملاو مزمز نيب هسلجأف .هخيش ىلع مسقأو «دبال :لاقف

 نيب هتيحل تلصو نأ ىلإ لقثت نامتع ىديس سأر تراصف

 ىبأ خيشلا عم ثدحتي راصو سلجف «بطقلا ءاجف . هيلع ارهق هذاخفأ

 شاع نإ هنإف ءاريخ نامثعب صوتسا :بطقلا هل لاق.مث ءكنامز ركب

 . ىلاعت هللا لاجر نم الجر راص

 )١( :ثيداحألا عماج ىف ىطويسلا هدروأ ( لكأت تناك ةأرما نبا انأ امنإف كيلع نوه ) :ثيدح //
 ةهاورو ؛ىردبلا دوعسم ىبا نع مكاحلاو ؛هجام نبا هاور :لاقو ء.( 14455 ر مقر ثيدحلا ا

 هظ ريرج نع اضيأ مكاحلا ,
 وبأ خيشلاو ءباطحلا نامثع خيشلا ةمجرت رظنا باطحلا ةيوازب ( ملاصلا ملاعلا نيدلا فرش ) (0)

 :قوانملا :رظنا . هتمجرت نع مالكلا ءانثأ نمضم باطحلا ةيواز نع مالكلاف . ىسودقدلا ركي
 . 43/9 :ىربكلا تاقبطلا :ىنارعشلا (148/# : ةيردلا بكاوكلا

 ةيسن . ىجارسلا ةيطع نب دمحم نب دمحأ نب دمحم ني نامثع :وه ( باطحلا نامثع ) ىديس (©)

 ركب ىبأ جيشلا نع ذخأ . عيرولا ءدهازلا .دباعلا . ةرهاقلا ليزن ىعفاشلا ةلحملاب جارس ةينل

 رظنا . ه 6956 ةنس سدقلاب تام . كلذ دعي ريقف ةئام وحن هدنع عمتجاو هللا همركأو ىسنودقدلا

 ىئارعشلا ء19007/6 : عماللا ءوضلا :ىواخسلا ؛149/# :ةيردلا بكاوكلا :ىوانلا :ىف هتمجرت
 . 450/9 :ىريكلا تاقبطلا

 فيرصتلا باحصأ نم ناك هنأ هنع اولاق «باطحلا نامثع ىديس خيش ( ىسودقدلا ركب وبأ ) (4)
 ىديس ىنربخأ :لاق ( هللا همحر ) ىفنحلا ىسلبارطلا نيدلا رون مالسإلا ميس ىكح ءذفانلا
 ىلع راثيد فلألا قيرطلا لوط ضرتقي خيشلا ناكف . نيتسلا نم ةئس هعم بح هنأ باطحلا نامثع
 ىلع ىصحلا دعأ تنكف نيدلا ردقب ىصحلا اذه نم كل دع :ىل لاق سانلا ىنيلاط اذإف . ىدي

 , 50/9 تاقبطلا :ىنارعشلا ؛رظنا . ريناند اهدجأف لجرلا ىلإ اهب بهذأو نيدلا ردق



 ثوغلا ةباجإ قبلا

 «شيرق فاليإل ةروسو ةحتافلا أرق فارصنالا بطقلا دارأ املف

 ةبقر سبكي راص عجرو ركب وبأ خيشلا هعّيش املف . فرصناو داع مث

 اذه نامثع اي :لاقو «همالك عمسي نأ عاطتسا ىتح انامز نامثع ىديس

 . هصخش تيأر ول فيكف ؛همالك عامس نم كلاح

 هقرافيو صخشب عمتجي نامثع ىديس ناك ام تقولا كلذ نمو

 لذ بطقلا ىده نم هعمس امب اكربت ءشيرق ةروسو ةحتافلا أرقي ىتح

 . ىنارعشلا ىديس مالك ىهتنا . كلذ ملعاف

 اذه ىف هيلع درو لاؤس باوج ىف (')ىربوشلا ةمالعلا لاقو
 دقتعملا ةيافك ' باتك ىف هب ىلاعت هللا انعفن ىعفايلا مامإلا لاق :ناشلا

 «بطقلا لاوحأ ترتس دقو نيفراعلا ضعب نع هلقن مالك ءانثأ ىف (')'

 هنأ ريغ ٠ هيلع ىلاعث قحلا نم ٌةريغ ةصاخلاو ةماعلا نع ثوغلا وهو

 ءارسع الهس ءاديعب ابيرق ءاذخآ اكرات ءنطفك هلبأو ؛لهاجك املاع ىرُي
 . !ارذح انمآ

 . ةصاخلل داتوألا لاوحأ فشكو

 . نيفراعلاو ةصاخلل لادبألا لاوحأ فشكو

 مهلضعب فشكو ةصاخ ةماعلا نع ءابقنلاو ءابجنلا لاوحأ ترسو

 آرمأ ُهّللا يبضقيِل ) . صوصخلاو مومعلل نيحلاصلا لاح فشكو

 . ىهتنأ . 4١( :لافنألا# ًالوغقَم َناَك

 )اه 1١54 ةنس ىفوتملا ىرصلا بيطخلا ىعفاشلا ىربوشلا دمحأ نب دمحم :وه ( ىريوشلا ) (1)

 «ةيوبنلا ةريسلا ىف ىنالطسقلل ةيندللا بهاوملا ىلع ةيشاح هل ءهيقف ءثدحم ( نيدلا سمش

 مهتاماركو ءايلوألا نع تالاؤس نع ةيوجأ كلذ ريغو ىواتفلاو «ةيوونلا نيعبرألا حرش ىلع ةيشاح

 ةيده :ىدادغيلا 2746/ :رثألا ةصالخ :ىبحملا 371/4 :نيفلؤلا مجعم :ةلاحك :رظنا .

 ا تمر :مالعألا : ىلكرزلا 141/6 :نيفراعلا

 مهصوصن حرشتو مهتاماقمو «ةيفوصلا لاوحأ نع ثدحتت ىتلا بتكلا مصهأ نم :( دقتعملا ةيافك ) (؟)

 اذهل ريتخا دقو . هللا لهأ مهف . لعقلاب نماحملا لهأ مهنأل مهتساحم رشت ىلع دكؤتو ءمهفراعمو

 ىبذحلا ةيتكمب ناونعلا اذهب رصمب رشن دقو ( ةيلاغلا نساحملا ريكن ) وأ :ىريسفت ناونع باتكلا
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 عيارلا بابلا
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 بطقلا ىلع لزني ام نايب

 هيلع ُدِرَي اميف هفرصت ةيفيكو
 تلق :" ردلاو رهاوجلا " ىف ىنارعشلا باهولا دبع ىديس لاق

 :هنم رشتي مث قلخلا ىلع لزانلا ءالبلا بطقلا ىلع لزني له :5 انخيشل

 ؟ طقف معنلاب صاخ ةضافإلا مكح فيك مأ «دادمإلاو معنلا هيلع لزني امك

 مث مهلك ضرألا لهأب صاخلا ءالبلا هيلع لزني معن :ه لاقف
 .ام رظتني مث «لوبقلاو فوخلاب اهاقلت ةّيلب هيلع لزن اذإف . هنع ضيفي
 قالطإلاب ةصيصخلا تابثإلاو ظوفحملا حوللا ىف ىلاعت هللا هرهظي
 هاضمأو ؛ىلاعت هللا ءاضق ذفن ليدبتلاو وحملا هل رهظ نإف . حارسلاو'
 'رمألا نورعشي ال ثيحب هترضح ةندس مه نيذلا كيلستلا لهأ ةطساوب
 هعفد وحملا مدعو كلذل تابثإلا هل رهظ نإف . 5 هنم مهيلع اضافم
 ىلإ هناعفدي مث هنالمحتيف نامامإلا امهو هنم ةبسنو ددع برقأ ىلإ
 لهأ ىلإ لوانتي ىتح اذكهو «ةعبرألا داتوألا امهو ءامهنم ةبسن برقأ

 ىلإ نيفراعلا نم مهريغو دارفألا هتقرفت عفتري مل نإف . اعيمج هترئاد
 . مهلمحتب كك هللا هعفري ىتح «نينمؤملا مومع داحأ

 . هببس فرعي ال اجرحو ءاقيض هسفن ىف دحأ دجي ام اريثكو

 . ليللاب مونلا نم هعنمي قلق هل لصحي مهضعبو
 قطنلا عيطتسي ال ىتح ءتمص ةرثكو «ةلفغ هل لصحي مهضعبو

 . دحأو فرحي

 عيزوت لصحي مل ولو ؛مهيلع عزوت ىذلا ءالبلا نم كلذ لكو
 . نيع ةفرط ىف ءالبلا مهيلع لزن نم ىشالتل



 ثيوغلا ةياجإ حتة ل حل
 ضعَبي مُهِضْعَب َساَتلا ُهّللا عقد الؤلو ) :ىلاعت هللا لاق كلذلف

 . 05١ :ةرقبلا)# َنيِملاَعْلا ىلع لضف وذ هلا نِكلَو ضرألا تدسقا



 هللا داعأ بطقلا رمأ نم ائركذ ام ىلإ مالكلا انب ٌرنجنا ثيحو
 هنأش نايبو ٠ ةفاسنل نم ةعنملب انحملو ئاكرب نم اندراح ياك
 قراخ رمأو ؛ةداعلا نع جراخ ئش وه ىذلا ؛بيرغلا هلاحو .بيجعلا
 ةيطم نانع فرصنلف . هدارأو ىلاعت هللا ِهدّيأ نم دي ىلع الإ رهظيب ال

 قراوخو «تاماركلا ىلع مالكلا وحن «نايبلا ةلحار لاقع لحنو :نانبلا
 هيدي ىلع رهظت ىذلا ىلولا ىلع مالكلا كلذ ىدي نيب مدقنو . تاداعلا

 ئر ريشقلا نزاوه نب ميركلا دبع مساقلا وبأ مامإلا 1 لاق 0
 ةلاس

 ' يف

 0 ىلولا ىنعم امف :لبق نإ نإف

 :نيرمأ لمتحم :ليق

 «بيلعلاك لعافلا نم ةغلابم اليعف نوكي نأ :امهدحأ

 . امهريغو

 . هتيصعم للخت ريغ نم هتعاط تلاوت نم هانعم نوكي وأ :اينات

 «لوتقم ىنعمب ليتقك . لوعفم ىنعمب اليعف نوكي نأ زوجيو :اثلاث
 .٠ حورجم ىنعمب حيرجو

 ىفوصلا ىعفاشلا ىريشقلا نزاوه نب ميركلا دبع ىضاقلا مامإلا :وه ( ىريشقلا مساقلا ويأ) 5
 «ةيريشتلا ةلامرلاو تاراشإلا فئاطل ريسغت لثم فوصتلا ىف ةماهلا تافلؤلا بحاص ريهشلا
 6 عيبر نم 1١ ىف روباسينب ىفوت . ريثك اهريغو ىنسحلا ءامسألا حرشو «ريبكلا بلقلا وحنو
 :نايعألا تايفو :ناكلخ نبا .3/+ :نيفلؤملا مجعم :ةلاحك :ىف هتمجرت رظنا . ه 450 ةئس
 ةمدقم 41/0 :ةرهازلا موجنلا :ىدرب ىرغت نبأ ؛1١٠//١9 :ةياهنلاو ةيادبلا :ريثك نبا 0الت/
 تاراشإلا فئاطلو ؛ةيريشقلا ةلاسرلا
 ريثكلا اهنمضو . لوصف ةثالثو ءأباب ني حو ةعبرأ ىلع ىريشقلا مامإلا اهمسق :( ةلاسرلا ) ()

 نفلا اذه ىف ةدمع ىهو ةيفوصلا خياشم رارسأو لاوحأ مجارتو ةماهلا ةيفوصلا باوبألا نم ريثكلاو
 ريرحت ىلع ةلالدلا هامس نتلا عم دلجم ىف ه 41١ ةنس ىفوتلا ىراصنألا ايركز ىضاقلا اهحرش
 : ىراتلا ىلع اهحرشو هيقفلا نيدلا ديدم خيشلل ةلاسرلا دئاوف ىلع ةلالدلا همسا حرشو :ةلاسرلا
 . 885/١ :نونظلا فشك :ةقيلخ ىجاح رظناو ءىبلحلا ةعبط ةلاسرلا ةمدقم :رظنأ . مهريشو



 ثوغلا ةباجإ بلغ سس سيسي ,(.ز
 ةبادإلا يلع هسا رخو هظفح 34 :قنعلا ىتلوني ىذا هو

 ؛هقيفوت ميديو ءنايصعلا ةردق وه ىذلا ؛نالذخلا هب قحلي الف «ىلاوتلاو
 . تاعاطلا ةردق وه ىذلا

 ها (151 :فارعألا)# َنيِحِلاَصلا ىّلَوتَي وهو ) :ىلاعت هللا لاق

 28 ىبنلا ىف طرتشي امك ءاظوفحم ىلولا نوك طارتشا ديفي وهو
 ىف هيدامت نم هظفحي هللا نأ ىنعم ىلع نكلو ءاموصعم نوكبي نأ

 امهف آلإو امهنم بوتيف ةبوتلا همهلي نأب . امهيف عقو نإ أطخلاو للزلا
 . ةلاسرلا ىف هب حرص امك . هتيالو ىف ناحدقي ال

 . مساقلا ابأ اي ىنزي فراعلا :('!دينجلل ليق امهيفو
 © اروُدقَم اردق هللا ْرمأ ناكو ) :لاقو هسأر عفر مث اّيلم قرطأف

 , (4”7 :بازحألا)

 ؟ هوحص ناوأ ىف ىلولا ىلع بلاغلا امف :ليق نإف :اضيأ اهيفو

 مث ؛قلخلا ةفاكل هتقفشو هقفر مث .هناحبس هقوقح ءادأ ىف هقدص :ليق
 نم ؛مهيلإ هللا نم ناسحإلا بلطل هئادتباو «قلخلا ليمجب مهنع هلمّحت ماود

 ىقوتلاو «مهنم ماقتنالا كرتو «قلخلا ةاجنب ةّمهلا قيلعتو ءمهنم سامتلا ريغ

 لك ىف عمطلا كرتو ؛مهلاومأ نع ديلا رصق عم ؛مهيلع دقح راعشتسا نع

 دوهش نع نواهتلاو ؛مهيف ءوسلاب هطسب نع ناسللا ضبقو ءمهيف هجو
 . ىهتنا . ةرخآلاو ايندلا ىف دحأل امصخ نوكي الو ؛مهيواسم

 ىلع ةداعلل قراخ رمأ روهظ :ىه ةماركلا :لوقنف كلذ تملع اذإ

 ده ؟١١ ةنس دلو . ىريراوقلا .:زازخلا دينجلا نب دمحم ٍنب دينجلا مساقلا وبأ :وه ( دينجلا ) (1)

 كن ا ىلع الويقم ناك . ىطقسلا ىرسلا هلاخل اذيملت ناك . دنواهن نم هلصأو دادغيسب
 اهعمج ةريغصلا لئاسرلا نم ددع كرتو . اه 41 ةنس ىفوت . مهتداسو موقلا ةمئثأ نم وهو

 :ةيفوصلا تاقبط :ىملسلا :ىق هتمجرت رظنا . هلجم ىف تعبطو ىبديم بجر لامج روتكدلا

 :ميعن وبأ 2530 :سنألا تاحفت :ىماجلا 2181/4/١ :ىبرعلا ثارتلا خيرات :نيكرزس ءادو

 ١/ :ةوفصلا ةفص :ىزوجلا نيا 05/١#: :ةيردلا بكاوكلا :ىوانملا 2766/٠١ :ءايلوألا ةيلح

 :ىدادغيلا 2155/* :نيفلؤلا مجعم :ةلأحك 2118/1١ :ةياهنلاو ةيادبلا :ريثك نبأ 445

 . 504/1 :نيفراعلا ةيده



 0999 تال ةرهاقلا ةيتكم

 حيحصب ًانرتقم «ءايبنألا نم ىبن ةعباتمل مزتلم حالصلا رهاظ دبع دي

 نع زاتمي اذهبو . ةوبنلا ىوعدل نراقم ريغ ؛حلاصلا لمعلاو داقتعالا

 «جاردتسالا نع حلاصلا لمعلاو داقتعالا حيحص ةنراقمبو ةزجعملا
 - نيباذكلا بيذكت تادكؤم نعو

 ينصت نأ نوعألا اعد ( ماللا نسكي ) "1١1 ةمليسم " نأ وار امك
 رثب ىف قصبو :؛ءاروع ةحيحصلا هنيع تراصف ةحيحص ءاروعلا هنيع

 راصف ميتي سأر ىلع حسمو . اجاجأ احلم راصف هئام ةوالح دادزتل

 5 . ةناهإ ىمسُي اذهو ؛عرفأ

 ىهو «ةنوعم ىمسُي اًمع ّىلو دي ىلع اهنوكب تزاتما امك
 نذِملا نم مهل اصيلخت ؛نيملسملا ماوع ىديأ ىلع ةرهاظلا قراوخلا

 . هراكملاو

 .ةناهإو «ةماركو .ةزجعم :ةعبرأ قراوخلا نأ رهظ اذهبو

 . ةنوعمو

 صاهرإلا :نيرخأتملا ضعب دازو . مهضعب رصتقا هيلعو

 «رجحلا ميلستك . ةوبنلا ىوعد لبق نوكي ام وهو :سيسمأتلا ىأ

 . ه0 ىبنلا ىلع ةثعبلا لبق «مامغلا لالظإو

 قبط ىهو «قسفلا رهاظ دي ىلع رهظي ام وهو :جاردتسسإلاو

 . نوعرفل عقو امك . بيس الب هاوعد

 :هغدلت ىهو تاّيحلا لكأك ببسب نوكي ام وهو :ةذبعشلا وأ ءرحسلاو

 . اهب رثأتي الو

 وذ وهف «نيفراعلا نم دحأ دي ىلع رهظ قراخ لك نأ ملعا مث
 :نيتهجو

 . فراعلا كلذ دي ىلع هروهظ ثيح نم ةمارك ةهج

 .اه 11١ ةنم لتقو ةوبنلا ىعدأ ىذلا :وه باّذكلا ( ةمليسم ) )١(



 ثوغلا ةباجإ 0/5

 ةماركلا هذه ترهظ ىذلا نأ ثيح نم لوسرلل ةزجعم ةهجو

 ىلو اهب ىتآلا نأ ةماركلا كلتب رهظي ال هنأل ءهتُمأ نم دحاو هدي ىلع

 كلذ ةلاسرب رارقإلاو قيدصتلا ىه هتنايدو . هتنايد ىف ّقحُم وهو لإ

 ىلولا اذه ىعّذا ول ىتح .هيهاونو هرماوأل ةعاطلا عم لوسرلا

 ٠ هدي ىلع كلذ رهظي ملو ءايلو نكي مل ةعباتملا مدعو :هسفنب لالقتسالا

 وأ فطقف هلبق نم رهظ ءاوس ةزجعم الإ نوكي ال ىبنلا ىلإ ةبسنلاب قراخلاف
 . هتمأ داحآ لبق نم

 رهظ نم ىوعد نع هّولخل ةمارك لإ نوكي ال ىلولا ىلإ ةبسنلابو
 ٠ ةوبنلا هدي ىلع

 قراوخ راهظإ هدصق نمو ءايبن هنوكب هملع نسم دبال ىبنلاو
 هلاق . ئلولا فالخب . تازجعملا بجومب اعطق همكح نمو ؛تاداعلا

 . نيققحملا ضعب

 :لاق مث هتلاسر ىف ىريشقلا مامإلا اضيأ كلذ ىلإ راشأ دقو

 ام لثم ) :لاقف ةلأسملا هذه نع لكس (')ىماطسبلا ديزي وبأ اذهو

 هنم حشرت لسع هيف ّقز لثمك (مالسلاو ةالصلا مهيلع) ءايبنألل لصح

 ام لثم فرظلا ىف امو «ءايلوألا عيمجل ام لثم ةرطقلا كلتف . ةرطق

 . ىهتنا . ( ةهكا انيبنل

 ةزجعم عقو ام سنج نم ةماركلا نوك زاوج ىلإ ةراشإ رم اميفو
 عنم نمل افالخ ءايحإو ؛ةيح اصعلا بالقناو «رحبلا قالفناك . ءايبنألل

 . كللذب آلإ ةزجعملا نع زاتمت ال اهنأ مهنم امعز كلذ سنج نم اهنوك

 ةثالث مهو «ملسأف ًايسوجم هدج ناك ناشورس نب يسيع نب روفيط :وه ( ىماطسبلا ديزي وبأ ) (1)
 هن تام ماطسب لهأ نم وهو . لاوحأ بابرأ ؛دابع ؛داهز مهلكو . ىلعو ؛روفيطو ؛مدآ :ةوخأ

 ( ةيدويعلا للع هسفن مزلُي نأ جاتحي ءقحلا ءالتباب عمجلا ىعدا نم ) :لوقي ناك ه 501 ةنب

 0 : الام عم فوقولاو مهلام عيبضتب :لاقف ؟ اهولان امب ةفرعملا نع لثسو

 0/5١ :ءايلوألا ةيلح :ميعن وبأ كال :هلاسرلا :ىريشقلا 285/١ :تاقيطلا : ىئارعشلا

 ا :ريثك نبا «ىلال :ةيفوصلا تاقبط :ىملسلا ١1/١*« :نايعألا تايفو :ناكلح

 . 447/١ :ةيردلا بكاوكلا : ىوانملا 148/9 :بهذلا تارذش :دامعلا نبا ؛«هراأ



 ةقف) ل ةرهاقلا ةيتكم

 القن "7" دعسلا " لاق :(")ىناّقللا ناهربلل ' ديرملا ةدمع " ىفو
 . ةديدس ريغ قرطلا هذهو «تالاقملا هذه در ىف مامإلا نع

 ضرعم ىف تاداعلا قراوخ عيمج زيوجت اندنع ئضرملاو
 . ةوبنلا ىوعد نع اهولخب تازجعملا نع زاتمت امنإو . تامارقكلا

 «ةماركلا قحتسي ال «ىلاعت هلل اودع راص ةوبنلا ىلولا ىعّدا ول ىتح
 . ىهتنا . ةناهإلاو ةنعللا لب

 هلاق ام لعج ثيح ()ىوونلا مامإلا نع هلثم ةلأسم اهيف لقن مش
 . هوحنو نايعألا بلقب اهنايرج با هصلا نأو ءسحلل اراكنإو اطلغ ضعبلا

 (”!ةيئابهولا حراش همظنو «(؟!ىفسنلا مامإلا هيلع ىشمو :تلق

 . رصنيو ىوري مجنلا ىفسنلا نع اقراخ ناك ام لك ىف اهتابثإو :لاقف
 . كلذ ملعاف

 )١( باتكلا نع مالكلاو هتمجرت تمدقت .

 ىف كراشم ملاع ( ىنازاتفتلا «نيدلا دعس ) هللا دبع نب رمع نب دوعسم وه : ىنازاتفتلا ( دعسلا ) (2)

 دلو . كلذ ريغو قطنملاو مالكلا ملعو هقفلاو وحتلاو عيدبلاو نايبلاو ىناعملا اهنم مولعلا نم ددع
 صيخلت حرش :اهنم تافلؤلا نم ددع هلو نوريثك هب عفتنا . نيدلا دضع نع ذخأو :نازاتفتب
 ىف ةعيرشلا ردصل ميقنتلا قئاقح «قطنملا ىف بيذهتلا ءىرشخمزلل فاشكلا ىلع ةيشاحو حاتغلا

 /؛ :هنماكلا رردلا :رجح نبا 2518/١5 :نيفلؤملا مجعم :ةلاحك :ىف هتمجرت رظنا . لوصألا
 :ىراسناوخلا ؛4؟94/؟ :نيقراعلا ةيده :ىدادغبلا :814/6 :بهذلا تارذش :دامعلا نبا "ه٠
 . ١9" :تانجلا تاضور

 ىيحم ) ىعقاشلا ؛ ىقشمدلا «ىوونلا نمح نب ىرم نب فرش نب ىيسي مامإلا :وه ( ىوونلا مامإلا ) (©)

 جرش ةديفملا تافلؤلا بحاص . نيلماعلا ءاملعلا رباكأ نم :ثدحملا ىفوصلا هيقفلا . ايركز وبأ ( نيدلا
 ريغو ؛نيحلاصلا ضاير .تاغللاو ءامسألا بيذهت :نيبلاطلا ةضور «راكذألا باتك ؛ملسم ميحص
 :ىيهذلا 2501/7 :نيفلؤملا مجعم :ةلاحك :هتمجرت رظنا ه >0 ةنس للا همحرر ىقوت كلذ
 /؟ :ةاورلاو ءاملعلا خيرات :ىضرقلا نبا ١157/0 :ةيعفاشلا تاقبط ؛ىكبسلا 160/4 :ظافحلا ةركذت
 . 38/5/97 :ةرهازلا موجنلا :ىدرب ىرغت نبأ 2548/١ :كولسلا :ىزيرقملا 4

 ىفوت هيقفلا ءرسفملا ملاعلا تاكربلا ويأ ىفسنلا دومحم نب دمحأ نب هللا دبع :وه ( ىفسنلا ) (؛)
 قئاقحو ليزتتلا كرادم دئاقعلا ةدمع :اهنم تافلؤملا نم اددع كرت . له ٠7٠١ ةنس جذيإ ةدلب
 :ةلاحك ء؟4190/؟ :هنماكلا رردلا :رجح نيا :هتمجرت رظنا ريثك اهريغو :راونألا رانم ؛ليوأتلا
 : 454/١ :نيفراعلا ةيده :ىدادغبلا 21/5 :نيفلؤملا مجعم

 مظنو دئارلا ديق ) مث . دباوألا ديق . نونظلا فشك بحاص ركذ :هينابهولا ( ةينابهولا حراش ) (ه)
 ىف نابهو نبا ةموظنم ىمستو . 1554/5 تيب ةئامعبرأ ىف ةينابهولا ةموظنلاب فورعملا ( دئاوفلا
 :رظنا . ةديدع حورش اهيلعو ليوطلا رحب نم ةيئار ه ال8١ ةنس ىفوتملا ىقشمدلا ةيفنحلا عورف

 . 1856/9 :نونظلا فشك :ةفيلخ ىجاح





 005( ةرهاقلا ةبتكم

30 0105-5 

 ىتلا «ةماركلا ىلإ ةنكاسم َئلولل سيل هنأ ملعاو :ةلاسرلا ىف لاق

 ةوق اهسنج روهظ ىف مهل نوكي امبرو «ةظحالم هل الو هيلع رهظت

سيف «ىلاعت هللا لعف كلذ نأ مهققحتل ةريصب ةدايزو نيقب
 كلذب نولدت

 . دئاقعلا نم هيلع مه ام ةحص ىلع

 . بجاو ءايلوألا ىلع اهروهظ زاوجب لوقلاف :ةلمجلابو

 رابخألا اهسانجأب رتاوت ام ةرثكلو . ةفرعملا لهأ روهمج هيلعو

 املع ةلمجلا ىف ءايلوألا ىلع اهروهظو اهنوكب ملعلا راص تاياكحلاو

 مهتاياكح هيلع رتاوتو ةفئاطلا هذه طسوت نمو . كوكشلا هنم ىفتنا ايوق

 ٠ ةلمجلا ىلع كلذ ىف ةهبش هل قبي مل مهرابخأو

 )١( ناميلس بحاص" ةصق ىف نآرقلا صن ةلمجلا هذه لئالد سو

 ملو (؛١ :لمنلا)# كفارط كيل َدَتْرَي نأ َلْبق هي كيتآ انأ 8 :لاق ثيح :نا

 ,9ليجلا ةيزاسااي :لاك هنأ حيحص 5 نينمؤملا ريمأ نع رثألاو

 ىلإ هك رمع توص غيلبتو . ةعمجلا موي ىف هتبطخ لاح ىف

 ىف لبجلا نمو «ودعلا نماكم نم زرحت ىتح تقولا كلذ ىف ةيراس

 . ةعاسلا كلت

 :هركذ مالك دعب لاق مث

ةلاخ نيإ وه ” ايخرب نب فصأ ” :وه ىنيهسلا لاق ( ناميلس بحاص) ()
 ناكو «ناميئس انديس 

وهف :لاحلا ىف أبس ةكلم سيقلب شرعب ىتأو هب اعد ىذلا مظعألا هللا مسا هدنه
 ملع هدنع ىذلا 

 594/١ ٠ :ىربطلا خيرات :رظناو 220 #4/1 :ىبطرقلا ريسفت :رظنا . باتكلا نم

 ةمجرتلا ةباصإلا ىف هتمجرت رظنا . ىلئدلا ةيمحم نب رباج ني هللا دبع نب ينز نب ( ةيراس ) (5)

 ( 50551011 4/# مقر



 ثوغلا ةباجإ ةفقر

 . 7 :نارمع لآ)4 ًاقزر اهدْنِع َدَجَو باّرخملا اًيركز اَهْيَلَع َلَخَد

 . (59 :نارمع لآ)4 اذه كل ىَنأ ) :لوقي ناكو

 . (507 :نارمع لآ)6 ُهّللا دنع ْنِم ْوُه ) :ميرم لوقتف

 ةلخثلا عدجي كْيلإ يَّرْهَو ) :مالسلا اهيلع ميرمل هناحبس هلوقو
 . بطرلا ناوأ ريغ ىف ناكو . (؛ه:ميرم)(!6 اَيِنِج بطر ِكْيلَع طِقاتست

 ترهظ ىتلا بيجاعألاو (") فهكلا باحصأ " ةصق كلذكو

 . كلذ ريغو مهعم بلكلا مالك ىف مهيلع

 هريغل نكي مل امم هل « «هنيكمتو «(7 نينرقلا ىذ " ةصق كلذ نمو

 هريغو رادجلا ةماقإ نم نتا رضخلا دي ىلع هرهظأ ام كلذ نمو

 كلذ لك ةتقا ىسوم ىلع ىفخ امم هفرعي ناكامو ؛.(7بيجاعألا نم

 . ايلو ناك لب ءايبن نكي ملو ءاهب رضخلا صتخا ةداعلل ةضقان رومأ

 نم رايخألا نع ةبيجعلا تاياكحلاو ءرابخألاو ءراثآلا نم لقت مث

 ال امم ءادج كلذ ىف لاطأو «نيربتعملا ةمئألاو ءنيعباتلاو «ةباحصلا

 . دوصقملا نع انجرخل كلذ ركذ انمزتلا ولو . ادر ركنملا هل عيطتسي

 حنمي . دوجلاو ريخلا ةضافإب دوجولا ىف درفت ىذلا «دوبعملا كلملا ناحبسف

 ىلع انتيمي نأ #8 «هلأسن . ءاشي نم هتمحرب ٌصتخيو ءءاش ام هلضف نم

 مهتاكرب نم انيلع ديعي نأو «مهبرشو مهقيحر نم انيقسي نأو ءمهيصح

 نم انلعجيو «؛ةرخافلا مهللح نم انسبليو «ةرهاطلا مهسافنأب انعفنيو :ةرهاظلا

 . نيمحارلا محرأو «نيمركألا مركأ هنإ . ةرخآلاو ايندلا ىف مهعايشأ

 هلآ ىلعو . نيبرقملا ريخ دمحم اندنسو انديس ىلع هللا ىلصو

 . نيمآ . نيدلا موي ىلإ هبازحأو «هعابتأو ءهباحصأو

 صخشل نكمي ال بولقلا ىف هروت فوذقم ظافلأ الب وأ مالك الي لوق ءايلوألا انتداس لاق امك وهو )١(

 . هركني نأ رونلا اذه هلصي

 . اهريسفتو فهكلا ةروس نم ( 70 -- 15 ) تايآلا ىف اهلوح ليق ام رظنا (؟)

 . ( تاراشإلا فئاطل ) ىف ىريشقلا مامإلا دنع . فهكلا ةروس نم ( 48 -- م ) تايآلا ريسفت رظنا (©)
 . ىملسلل قئاقحلا ريسفتو عوضوللا اذه لوح فهكلا ةروس نم ( 85 -- 0 ) تايآلا ريسفت رظنا (4)



 قف ةرهاقلا ةبتكم

 ةلاسرلا ةياهن

 ةنش لاوش نم ناكل ءاسزألا نايك ىف ةلاقملا هذه زيردك قدح
 هذه جمدو بيذهتو ةلاقملا هذه بيذهت متخ ىلوملا رسب دقو ه 4
 ماقملا ىوذ موقلا ءالؤهب فيعضلا دبعلا اذهل تمهلأ تالسوتب ةلاجعلا

 . فينملا

 هعابتأو ٠ لوسرلا هيبنلا هيبن ةمرحب « لوبقلا ىلاعت هللا نم ايجار
 . لوصألا تباوث عرفلا ىلاوع ٠ لوصولاو برقلا ىوذ
 : تلكتا هللا ىلعو تلقف

 باَطقأِب ليبجلا هلل َكِإ لُسْوَت
 ىَقّتلا ىوذ ًاموَد لاَدْبَألا ةداّسلابو

 زفت ءابقتلاو رايخألاب كلذك

 لزاَت ّلُك ْنِم سانلا ُةَّدُع ْمُهَف

 ىلُعلا ةَوْرَر اَوُقَر ٌماوُفُأ َكِبلَو
 اوُضَر اَمواسوُفُت اوُضانرا ام اوُضاَرَو
 مهرْيَعِل لاني الَوِهِب اوُراَقَف

 مهئاذيال اكيوةش امنإد ْنَكَو

 هلك ُرُمَألاٌهَلْنَماَي ىدّيَس نفو

 نمو َمهديَس راثكلاب كتلأَس

 ىدّرسلا نسم نيرهاط لآ مّركأب

 ِباّبلا ىلع حوُتْلا باب اقراط ْفقَو

 ٍباَجْنَأِب مث ٍباثؤألا ةباّسلابو

 ىباَر ىضحلاو امّسلا رق ىلع ٍرْيَخب
 ِباَضْوُأَو ريض لَك ْنِم ىَقّتُي مهب

 بائطَأب ىردُي سّيل اَماَقَم اول

 باستإب راَسِهناو د ربيع اهل

 بايغب اوُسْيِل هْنَع لوم ةمدخب

 باطخو ْعَِس ريخ مهاده دوخل
 ٍباتْرُمو لوُمَج كاف لو ْعَدَو

 بآلط رْيَغ ُنِم رّيخلا ُضاَقُي هْنِمَو
 ِباَوأ كَل كِسائ ِدْبَعَلُكالَع

 بالْصَأ رّهطأو ءهابآ فرشأو

 ِباَحْصَأ فّرشأو عاَبتأ عقْزأو



 مقل

 هرِكذ ْعماَج نيروُتلا ىذ نامُثُعِب

 ٍِهِرْصَع لأ ْنَع بوُجَْحَلا َيِنَرلاِبو

 ٍدغ ىِفو اياّضقلا ىف ٍداهَتْجا ٍلْهَأب
 ِهبْزِحو ناَمَزلا اذَه ىحَر بْطَقب

 ىشلذ رفاغو يفْنَض ًامحار ْنُكو

 عفانب َسْيل َمْوَي ىل افعْسُم ْنْكو
 ىقّتلا جْيْذَم ىب ناَمَْألا ىَدَم مميو

 الّضفت راو كْنِم ىِئاَجَر قَفَحَو
 ىدلاوو ىبْحَّصو ىخاّْيَشَأ كلذك

 ًاكرابسم ىسهلإاب ٌملسو ٌلَّصو

 اوُدَتقا هي بجو ٍباَحّصَأو لآو

 ثوغلا ةباجإ

 ٍباَّطَخ نبا كاذ قوراقلا رَمُم اذك

 بالغ عجشأ "ماَغْرُضلا ةَرَدْيِجِب

 باجي ريع ْنِم للا َماَمِإ "سيو
 ِبَالُط ملهلاو لثفلا ًاعباث ْمُهَل

 ٍباَوَت ةحتب نْوكلا ادَه ةّمْيَأ

 ىباعُتِإو ىقيض ْمُث ىموُمُش ْنِم مهي

 ىب ىدوأو ةاسإلا ايْغأ ىذلا ىبْندو

 باَرثَأو لحو لام نم وفعلا ىويس

 ِباَبْسأ ري فاطلأ ريسيتب

 باَوُنأِب ليمجلا وفعلا َّنِم ىِبوُتُذ

 ىباّبْحَأو ًاعيِمَج ىراصنأو ار

 باقحأ رم ىَرَولا رّْيَخ ىْطْمْلا ىلع
 يهل جا ومالا "هاي
 ©ِباَرْحَأَو ٍلآو ٍباَحْصَأ رْيخ ْمُهَف

 (ىلاعت هللا همحر ) فلؤملا هبتك ام ىهتنا
 ىلاوتت هيلع هتمحر لعجو

 عفنلا هتافلؤمب عفنو

 فوؤرلا هاجب ميمعلا

 )١( انديس وه : ماغرضلا ةرديح )
 ) )1ىنرقلا سيوأ انديس ةمجرت تمدقت .

 51 بحرلا
 . هللا أ هنأب فورعملا ( بلطلا دبع ةّر

 ىف تنود دق « همالك نم مضاو وه امك اهفاضأو .فلؤلا اهب لسوت ىتلا ةليوطلا ةديصقلا هذه (")

 . يرخألا نم امهادحإ تلقن نيتخسنلا نأ ىلع لدي امم « (ج) و (د) نيتخسنلا

 ةخسنلا نإ ىلع لدي امم الصأ اهتربتعا ىتلا ىهو (ج) ةخسنلا اهيلإ تيهتنا ىتلا ةمتاخلا سفن (4)

 ( ققحملا ) . ابيرقت ءىش لك اهنع تلقن (د)



 (98) تشن لل ةرهاقلا ةيتكم

 . ..ءابقنلا لاح ناهبب ثوغلا ةباجإ ةلاسر تاطوطخمل جذامنو روص

 لل . ءابقنلاو ءءايجنلاو ءداتوألاو «لادبألاو ؛ءباطقألا نايب ىف لوألا بابلا

 مهنكاسم نايبو مهددع ىف مالكلا ىف لصف
 .مهدوجو ىلع ةلادلا ةيوبنلا راثآلا نم مهيف درو ام ىف ىناثلا بابلا



 ةرهاقلا ةبتكم نم اوبلطا

 ةيكلاملا بتكلا

 ليلخ رصتخم حرش ليلكإلا ١
 ةلالدلا كلاسم -؟

 كلام نيا ةيفلأ - ”

 نيتملا لبحلا 4

 ةيوامشعلا حورش 4

 جا" ميحرلا حتف 1

 ج١ ىطيقنشلل ىنابرلا حتفلا

 ةيوامشعلا نتم

 رشاع نبا حرش نيتملا لوقلا 4
 ىرضخألا نتم ٠

 ةيمورجألا نتم ١
 كلاسلا ديعتملا ةياده ١ ؟

 ةيرهزألا ةعامجلل ةيزعلا نتم ١
 دشر نبا ةمدقم 1١4
 ملعتملاو ملعملا بادآ ىف ميلعلا حتف ١8

 ةيضملا رهاوجلا 5

 ةبتكملا تاعوبطم بناج ىلإ
 ثارتلا بتك
 ةيرامغلا ةداسلا بتك

 ىنغريملا بتك
 ةيربنملا بطخلا بتك
 ينكاسإلا زنق ربشتلا بنك
 ديوجتلاو تاءارقلا بتك
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