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 -(6ه) يكرتلا نسحملا ديع نب هللا دبع روتكدلا خيشلا يلاعم ظيرقت

 سسسسسس +
 روتكدلا خيشلا يلاعم ظيرقت
 يكرتلا نسحملا دبع نب هنلا دبع

 ىلعو ءدّمحم انّيبن ىلع مّلسو هللا ىّلصو «نيملاعلا ٌبر هلل ُدمحلا

 :دعب اّمأ «نيعمجأ هبحصو هلآ

 حيباصمو .مهممأ يف ءايبنألا ةثرو مه نيلماعلا ءاملعلا َّنِإف

 لاحتناو نيلاغلا فيرحت نم نيدلا هللا ظفحي مهب «مانألا ةادهو «مالظلا

 ؛مارحلا نم لالحلا فرعي مهدوهجبو .نيلهاجلا ليوأتو «نيلطبملا

 .ةعدبلا نم ةئسلاو «يغلا نم دشرلاو «لطابلا نم حلاو

 نأ عيطتست الو ءرهدلا نم ًاموي اهئاملع نع ةمألا ينغتست نلو

 ريخ هيف ام ىلع ةلاَّدلا مهحئاصنو مهتاهيجوتب اّلِإ ةحيحص ةضهن ضهنت
 .ةرخآلاو اينّدلا

 :رصعلا ةمالع ءريبكلا انخيش ناك كلذكو

 «ةبوثملا هل لزجأو ُهْنَاُك زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع مامإلا

 رّيِس اهب دّدج يتلا ةيماّسلا ةيلاعلا هقالخأو ءريزغلا هملعب رهزُي ًاجارس

 ىلع صرحلا ٌديدش .مِهَّلَدو مهتمسو مهيده اهب ايحأو .حلاصلا فلسلا
 .داشرإلاو ةوعدلاو ميلعتلا يف هتايح ىضمأ ءاهتماعو اهتمئأب ةّمألا حصن

 اذه يف هريظن لق «مهيلع ردصلا عساو «مهب ًاقيفر «ساّئلا ىلع ًاقفشم

 .هقالخأ ومسو هتحامس يف نامزلا



 فلتخم نم سانلا هبحأف ءضرألا يف لوبَقلا هل هللا عضو اذهبو

 هيواتف ىلع اولبقأو ءةليمجلا هرثآمو هبقانم اولقانتو ءاهعاقصأو اهراطقأ

 ٌمعف «عومسملاو اهنم بوتكملا «هتارضاحمو هتالباقمو هتالاقمو هلئاسرو

 «نيرخآلا يف قدص ناسل هل لعجا ٌمُهّللاف .قافآلا قّبطو اهب عافتنالا
 نييبّتلا نم مهيلع تمعنأ نيِذَّلا عم «ميعنلا ةّنج ةئرو نم هلعجاو
 . ًاقيفر كئلوأ نسحو ءنيحلاّصلاو نيقيّدَّصلاو

 هما نهالت :ةتملعلا وراك دق كنا نيقن هللا هيو

 ةعومجم اهورشنو اهوبّنرو اهورّرحو اهوعمجف «نيثحابلاو هيّبحمو

 .ًاريخ هللا مهازجف ءةقرفمو

 ماكحألاو ةديقعلا يف .هتاهيجوتو ُةُنَْكَ خيشلا لئاسر نم ةقاب هذهو

 مالك نم ثيداحأب ةحشوم ءزيزعلا هللا باتك نم تايآب ةجّبدم «بادآلاو

 خألا ءرشنلل اهدعأو اهبترو عومجملا نم اهاقتنا هلك هللا لوسر

 ةيمهألا نم اهل ىري امل ءدجام لآ دمحم نب ميظعلا دهع نب رابجلا دبع

 . اهيلإ ةجاحلا مومعو ةّضاخلا

 ءاذه هلمع يف هباثأو .هدهج هل ركشو «هقفوو ًاريخ هللا هازجف

 .هب عفنلا مّمعو

 . مّلسو هبحصو هلآ ىلعو ءدّمحم انين ىلع هللا ىّلصو

 يكدرتلا نسحملا دبع نب هنلا دبع .د مت

 يمالسإلا ملاعلا ةطبارل ماعلا نيمألا

 ءاملعلا رابك ةئيه وضعو
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 ةابع وبأ دمحم نب ميهاربإ روتكدلا خيشلا ةليضفلا بحاص ظيرقت

 اء
 روتكدلا خيشلا ةليضفلا بحاص ظيرقت

 ةابع وبأ دمحم نب ميهاربإ

 هبحصو هلآ ىلعو «هللا لوسر ىلع مالّسلاو ةالّصلاو هلل ذمحلا

 : لعب مآ هالو نمو

 خألا هيف لوانت يذّلاو زّيمتملا فّلّوملا اذه ىلع تعللا دقف

 راثآ نم ًاضعب دجام لآ دمحم نب ميظعلا دبع نب رابجلا دبع ميركلا

 هللا همحر زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع َخيشلا اندلاو ةحامس دوهجو

 نم ىلإ زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نم» :هامسأو  ةعساو ةمحر
 حئاصن نم ُهْنَْك هتحامس ههّجو ام هيف عمج يذلاو ««نيملسملا نم هاري

 تادابعلاو ةديقعلا اياضق لوانتت نيملسملا مومع ىلإ تاداشرإو

 .كولسلاو قالخألاو

 ةحامس اندلاوو انخيش ةماق لثمب صخش نع ثيدحلا نوكي امنيحو

 ذإ ؛فقوتت ريباعتلاو رثعتت تاملكلا َنِإف ُْنك زاب نب زيزعلا دبع خيشلا

 يف ةكربلاو لذبلاو ريخلاو ءاطعلاب ةلفاح ةايح لزتخُت نأ نكمي فيك

 !!؟ةدودعم رطسأ

 وأ ةوتدخت وأ ف اوقتلا نم لك اهنم ملعتي ةسردم ُةْنَأْكك ناك دقل



 ٠ .٠ .٠ 39 6 د مد 2 2 /م تح ةابع وبأ دمحم نب ميهاربإ روتكدلا خيشلا ةليضفلا بحاص ظيرقت

 ةميق ءاطعلا نأو ءساّئلا ةمدخل هسفن ناسنإلا رُخسُي نأ ىنعم

 ةدارإ جاتن وه لب ؛ناكملا وأ نامزلاب وأ حلاصملاب ةطبترم تسيل ةيناسنإ
 .ددرتي سفن ناسنإلا يف ماد ام

 ىف رومألا عضي وهف .«تايولوألا يف ةسردم 1 خيشلا ناك

 0 يف هدجت كلذلو «نيوهتلا وأ ميخضتلا يف ةغلابم نود اهباصن

 بناج ىلع زكري ةّصاخلا هسلاجم ىتحو هتاملكو هسوردو هتافلؤم

 قلُح يتّلا ةياغلا وه ديحوّتلا َّنأو ,ءسوفنلا يف هخيسرتو داقتعالا
 ميظع ٌسسرد اذه يفو ءاهقيقحتل بتكلا تلزنأو «لسرلا تثعبو «ٌقلخلا
 امب ساّئلا عم أدبي نأو ءاياضقلا نيب هتوعد يف طلخي ال نأ ةّيعاد لكل
 حالصإب ةليفك يه مث «بولقلا يف ةديقعلا خيسرتب ِكي هللا لوسر هب أدب

 .هتماقتساو كولسلا

 ننذا

 ححهنم وهف .يوعّدلا هجهنم يف ةسردم ًاضيأ ُةْنلُك جيبشلا ناك

 ىلاعت هللا باتك نم ليلدلا يلع هانبم َّنأل ؛حوضولا لك حضاو ٌنيصر
 وأ اهيسوت وأ ةحيضن وأ ةظعوم هلاك ممكك خبّشلل دجت الف قلي هلوسر ةْنْسو

 نوكت نأ يغبني اذلو ء«يعرش ليلد نم ٌقلطنم وهو الإ | ًايأر وأ ًافقوم

 ؛اهريغ وأ تايبزحلاو ءاوهألا نم ال يعرشلا ليلّدلا نم ةقلطنم انتوعد

 ردا نقر كيعلا ديحوتلا ديول ليشلا ين
 ولو ْحيَّشلاب ىقتلا نم لكو .«قالخألا يف ةسردم هلاك خيشلا ناك

 مركلاو ةوافحلاو «ثيدحلا نسحو ةماستبالا نم هبيصن هلان تاظحل

 هلهاك ىلع ةاقلملا ءابعألا ةرثك هعنمت مل هرمع وأ هتناكم تناك امهم

 ملحيو ربصيو ملعيو مستبيو حزامي نأ ةمألا مومه نم هلمحي امو

 هقالخأب هيوتحي نأ هتديقع وأ هركف يف ًافرحتم وأ ًادناعم رواحملا



 ةابع وبأ دمحم نب ميهاربإ روتكدلا خيشلا ةليضفلا بحاص ظيرقت

 هتاباطخ يف ًايلج اذه رهظيو ءهيجوتلاو حصنلا يف هل نيليو هيلإ عمتسيف
 هذه اهيف زربت :نيملظعلا مومعل اههججو يتّلاو انيديأ نيب يتلا هلئاسرو
 .اهلك هتايح يف انخيش ةحامس اهب مزتلا يتلا ةليمجلا يناعملا

 اهيلع راس يذلا زيمتملا يوعّدلا جهنملا اذه نأ عقاولاو
 ةاعّدلا ىلع بجي هَّنِإ لب ءرشنلاو ةسارّدلاو لّمأَتلا قحتسي ُةُفَلكك اندلاو

 اوملعيف يوعّدلا خيشلا جهنم نم اوديفتسي نأ نيحلصملاو نيّبرملاو

 حرشيو «ةئيضمو ةقرشم بناوج نم اهيف امو ْخيَّشلا ةريس مهبالطو مهئانبأ
 .ناكم لك يف ةاعّدلا هيلع ريسيل ةوعَّدلا يف هجهنم

 رابجلا دبع خألل نيركاش «هتمارك راد يف هب انعمجو انخيش هللا محر

 .انخيش ثارت ةمدخ يف هدهج ىلع

 .نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دّمحم انّيبن ىلع مّلسو هللا ىَّلصو

 ةابع وبأ دمحم نب ميهاربإ .د م65

 ينطولا سرحلاب هيجوتلاو داشرإلا زاهج سيئر
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 ديعلا دوعس نب رمع روتكدلا ذاتسألا خيشلا ةليضفلا بحاص ظيرقت

 روتكدلا ذاتسألا خيشلا ةليضفلا بحاص ظيرقت

 ديعلا دوعس نب رمع

 ىلعو «.دمحم انيبن ىلع مالسلاو ا «نيملاعلا تر هلل دمحلا

 :دعبو ١ نيعمجأ هبحصو هلآ

 ءايبنألا ةثرو مهلعج نأب قلخلا رئاس ىلع ءاملعلا فّرش هللا نإف

 «ركنملا نع نيهانو فورعملاب نيرما ىده ةاعدو ءريخلا سانلا يمّلعمو

 ةرثكو سانلل مهحصنو مهتوعد ببسب ةميظعلا روجألا نم مهل لعجو

 ونا تالا مهعابتأ

 ةََّسلا يبيحمو هرصع مامإ ةمالعلا انخيش ءاملعلا ءالؤه نم ناكو

 ةمحر هللا همحر زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع خيشلا ءاهل يعادلاو

 . هتانج حيسف هنكسأو ةعساو

 «ةددعتم بيلاسأب مهتوعدو سانلل ريخلا ةبحمب زيمت ملاعلا اذهو

 اهيف بطاخ لئاسر بتك نأ هحصن نم ناكو «ةعونتم قرطب مهحصنو
 اهعضاوم يف ةعونتم تناكو «ناميإلا لهأ نم اهاري نمو مالسإلا لهأ

 نم ريذحتلاو رحسلا نم ريذحتلا نم داقتعالا لئاسم ضعب ىلع تلمتشاف

 ةرشتنملا يصاعملا نم ضعب نع يهنلا اذكو ءداقتعالا يف ءاطخأ

 نم ةحلاصلا لامعألا ىلع سانلا ثحو «طالتخالاو ابرلاو ةوشرلاك

 .ريثك اهريغو ىوقتلا ةمزالمو ةعامج تاولصلا ىلع صرح



 01 ديعلا دوعس نب رمع روتكدلا ذاتسألا خيشلا ةليضفلا بحاص ظيرقت

 ةعونتم تاالاقمو ىواتف» ريبكلا هباتك يف تعمج دق لئاسرلا هذهو

 ةليضف دادعإو عمج .«زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع خيشلا ةحامسل

 : اري هللا هازج رعيوشلا دعس نب دمحم روتكدلا خيشلا

 نب رابجلا دبع لضافلا خألا لئاسرلا هذه دارفإ ٌٍبحأ دقو

 نم» :هامس لقتسم باتك يف نوكتف ءدجام لآ دمحم نب ميظعلا دبع

 نسحأ دقو .«نيملسملا نم هاري نم ىلإ زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع

 وه امنإ دهجلا اذهو «ثيداحألا جيرختو صنلا قيقحتب ماقو ناونعلاب

 .ملسم لك ىلع ريبكلا ملاعلاو مَّلَعلا اذه قح نم ءزج

 لك عفني نأو ءريخ لك لئاسرلا هذهل عماجلا يزجي نأ هللا لأسأ

 تانج يف هب انعمجي نأو ءانخيش نيزاوم يف اهلعجي نأو ءاهب ملسم

 .ندع

 هبتك 65

 ديعلا دوعس نب رمع .د .أ

 مامإلا ةعماجب سيردتلا ةئيه وضع
 ةيمالسإلا دوعس نب دمحم



 ةّيملعلا ةنجللا ةمدقم

 هبحصو هلآ ىلعو هللا لوسر ىلع ِمالّسلاو ةالّصلاو .هلل ٌدمحلا

 :دعبو «نيعمجأ

 نأ «ةيريخلا زاب نب زيزعلا دبع ةسسؤم يف ةّيملعلا ةنجّلل» بيطيف

 نب زيزعلا دبع نم»ب موسوملا عمجلا اذه ميركلا ئراقلا يدي نيب عضت

 ”؟نيملتمملا نقاهاريإ نع ىلإ راب
 نب ميظعلا دبع نب رابجلا دبع خيشلا هبيترتو هعمجب ماق يذّناو

 ةعونتم تاالاقمو ىواتف عومجم نم سبتقم عمجلا اذهو ءدجام لآ دمحم

 لئاسر ةعومجم نع ةرابع وهو «ُهْنَأُك زاب نب زيزعلا ده خيشلا ةحامسل
 تابسانم يف نيملسملا هناوخإل محئاصنك هتحامس اههجوي ناك ةررحم

 ءاملع «نيموكحمو اهاك نيحوصنملا فائصألل ةلماش يهو .ةفلتخم

 «ةديقعلاب قلعتت حئاصن لئاسر اهيفف ءاينّدلاو نيّدلا نوؤش يف ةّماعو
 .نيملسملا مهت امم قالخألاو تاللماعملاو تادابعلاب قلعتت ىرخأو

 ىعس نم لكو «هئراقو هدعُم عمجلا اذهب عفني نأ هللا لاس

 ةحامس ىلع هرجأ يرجي يذلا عفانلا ملعلا نم هلعجي نأو ءهجارخإل

 راد يف هب انعمجو هتانج حيسف هنكسأو ُةُنَلُكك زاب نب زيزعلا دبع انخيش

 .هبحصو لكَ دمحم ةبحألا عم هتمارك

 مهعبت نمو هبحصو هلآ ىلعو ءدّمحم انّيبن ىلع مّلسو هللا ىلصو
 , .نيدلا موي ىلإ ناسحإب

 ةّيملعلا ةنجللا
 ةيريخلا زاب نب زيزعلا دبع ةسسؤمب



 باتكلاب ينتعملا ةمدقم

 ل0 0اجن_ درا ١6ج نرلاا 0جز_ نرلاو جن در

 باتكلاب ينتعملا ةمدقم

-)0 

 رورش نم هللاب ٌدوعنو «هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن «هلل ّدمحلا َّنِإ

 الف للضُي نمو ءهل لضم الف هللا هدهي نم ءانلامعأ تائيس نمو انسفنأ

 نأ دهشأو ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو ءهل يداه

 .هلوسرو هدبع ادمحم

 «ةرئيتت مو الإ رم 11: هلع نع هللا اثَنأ اهنماع َنِلا اًيايج
 ٠١7[. :نارمع لآ]

 نمو اَهَجْوُر اهب َقلَكَو َوَنِبَو نيَقَت ني ٌركَفَلَح ىِنَل 4ك اوما ساَّنلآ اياه آء آ مصاص تي لا صخب ع

 ْمُكَيَلَع نك هلل َّنإ مايألاَو هب َنُوَدَ ىلا هللا اوهَّناَو ضو انك الاي 7

 ١[. : ءاسنلا] «اًبيقر

 فش دو كلنمعأ كَل عل ( اديِدَم الرع أ اولوقو هَ 54 ) اوت اوم ا 0 ميا

 7١[. لل» :بازحألا] «اًميِظع ارق راف دَقَف هلوسرَو هَل 221 نمو كيوت ل

 يده يدهلا ريخو «هللا باتك ثيدحلا قدصأ ب ؛دعب امأ

 ةعدب لكو ءةعدب ةثدحم لكو ءاهتاثدحم رومألا رشو هِي دمحم

 :دعبو . . .رانلا يف ةلالض لكو «ةلالض

 نوفني هلودع فلخ لك نم نيدلا اذهل ضّيقي يذلا هلل دمحلا

 نأ دهشأو «نيلهاجلا ليوأتو «نيلطبملا لاحتناو «نيلاغلا فيرحت هنع

 «نيمألا هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو «نيملاعلا بر هللا الإ هلإ ال



 ىلإ ناسحإب مهعبت نمو «نيقتملا هتباحصو هلآ ىلعو هيلع هللا ىّلص
 ةعامجلاو ةّْئّسلا لهأ ةيجانلا ةقرفلا نإف :دعبو ...نيدلا موي

 نم ةفئاط لازت ال» :هلوقب كي يبنلا مهنع ربخأ امك نورهاظ نوروصنم
 مهو هللا رمأ ينأي ىتح مهلذخ نم مهّرُضَي ال قحلا ىلع نيرهاظ يتمأ
 َْبَ هللا رمأ ىلع ةماوق يتمأ نم ةفئاط لازت ال» :لكك هلوقو .2"”كلذك

 . '"”اهفلاخ نم اهرضي ال

 نوكي هنأ امك نايبلاو ةجحلاب نوكي ةفئاطلا هذه راصتناو

 نوعباتتي ةمئأ اهتيار لمحي ةروصنملا ةفئاطلا هذهو .نانّسلاو فيسلاب

 نيذلا ةمئألا ءالؤه نمو «ةنيب ةحضاو ةرهاظ ةعفترم لازت الف ءاهيلع

 رصان ةمالعلا مامإلا ءمامهلا ْملَعلا «مايق ريخ ةيارلا لمحب اوماق

 خيشلا ةحامس ءهرصع يف ةّئّسلا لهأ مامإ ةعدبلا عماقو َةَّنّسلا

 ىلاعت هللا همحر زاب نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نب زيزعلا دبع
 . هاوثم ةنجلا لعجو

 ايتفلاو ميلعتلا نيب لمعلاو ملعلا ضاير يف هتايح ىضق دقف
 ءركنملا نع ًايهانو فورعملاب ًارمآ «ةريصب ىلع َْنَو هللا ىلإ ةوعدلاو

 مهل ًانيمأ ًاحصانو ءمهجئاوح ءاضق يف ًايعاسو «سانلا نيب ًاحلصمو

 نع هعافد يف ًانسح َءالب ىلبأ دقلو «هللا ليبس يفو هلل هتايحو هسفن رذنو

 اذ ُهْنَلُكك ناكو .ُهْنَلَُك هتايح رخآ تح ءهملقو هناسلب نيملسملاو مالسإلا

 ةيانع هللا هبهو «مئال ةمول هللا يف هذخأت ال قحلاب ًالاّرق «ةميظع ةريغ

 نيرهاظ يتمأ نم ةفئاط لازت ال» :هلكك هلوق باب «ةرامإلا باتك يف ملسم هاور )١(

 )١197١(. مقرب «...قحلا ىلع

 ؛(0) مقرب «لك هللا لوسر ةنس عابتا باب ءةنسلا باوبأ يف هجام نبا هاور (؟)

 .(1955) مقرب «ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس يف ينابلألا ةمالعلا هنّسحو



 ها
 ىلع ةلادلا ةلدألا عازتنا ىلع ةبيجع ةردقو ءصوصنلاو ةلدألاب ٌةميظع

 كلذ لك ءاهيف ماكحألاو لئاسملا طابنتسا يف ةقدو ءاهدروي يتلا ةلأسملا

 .قلخلا نسحو قفرلاو عضاوتلاو مركلاو دبعتلاو دهزلاو عرولا عم

 ىلع ملعلا لهأ نم نوفصنملاو قحلا لهأ عمجأ دقف :ةلمحلابو

 هبتك دئاوف ميظعو هدهزو هعروو هناقتإو هظفحو هلضفو هتلالجو هتمامإ

 . ًادحأ هللا ىلع يكزن الو هبيسح هللاو «؛كلذك هبسحن «هتافلؤمو

 املكف ءاهلاوحأو ةيمالسإلا ةمألا اياضق عم لعافتي ُةْنَزْك ناك دقو

 وأ .ءمهقالخأو مهناميإ لامك يف حدقي وأ سانلا ةديقعب لخي رمأ رهظ
 سانلا نيب تاعئاشلا نم ةعئاش ترشتنا وأ «لزاونلا نم ةلزان تلزن

 «سانلا نيب اهرشنو اهلوح ةماع ىوتف ردصأ وأ ءاهيف ةباتكلل ةْنَلْكَك رداب

 ماكح ثحي ناكو .حصنلا أدبم نم ًاقالطناو «ةيلوؤسملاب هنم ًاراعشتسا

 عيمج يف .«مهريغو نيملسملا نم نيفعضتسملا نع عافدلا ىلع نيملسملا

 يف مهناوخإ عم فوقولا يف نيملسملا ةماع بغريو «ةرومعملا راطقأ

 ديشيو معدي امك «يونعمو يدام معد نم نوعيطتسي امب مهبركو مهدئادش

 .كلذ يف مهرزاؤيو مهئاملعو نيملسملا ماكح نم ةيباجيإلا فقاوملاب
 ولت ةحيصن ةرركتملا حئاصنلا مالسإلا ةمأل همدقي ناك اممو

 روتكدلا ةليضفلا بحاص لاق امك «ةصرفلا هل تحنس املك «ةحيصن

 زاب نبا مامإلا» عتاملا هباتك يف هللا هظفح ناحدسلا دمحم نب زيزعلا دبع

 5١(: 5 ٠ص) «ربعو فقاومو سورد

 . هتحصانم ةرثك نم أابجع ىري هلئاسر أرقيو



 باتكلاب ينتعملا ةمدقم تت

 : هبط ةيقر يبأ ثيدحب ًالثمت سانلا رثكأ نم خيشلا ةحامسو

 . "0(ةحيصنلا نيدلا»

 ةحص نييبت يف «هلل ةحيصنلا يف قبسلا بصقو دسألا بيصن هل خيشلاف

 هللا ديحوتب خيشلا اهثدتبي بلاغلا يف ةرضاحم لكف ء«ديحوتلا ريرقتو داقتعالا

 صوصنلل ميظعتلاو لالدتسالا ةرثك عم هلل ةينلا صالخإو ةديقعلا ريرقتو

 .حيحصلا يعرشلا ليلدلا فلاخ نم ىلع ةديدشلا هتريغو «ةيعرشلا

 قرِفلا ىلع يباتكلا هدرو يهفشلا خيشلا در ىلإ رظناف تئش نإو
 .اهريبكو اهريغص عدبلا نم هريذحت نع كيهان ءاهلالض نايبو ةّلاضلا

 هللا مالكب خيشلا ىصوأ ام رثكأ امف :هللا باتكل ةحيصنلا امأو

 .مهريسافت يف ملعلا لهأ هلاق ام ىلإ عوجرلاو هربدتو هظفحو هتءارقو

 عابتاو هتبحم ىلع ثحي ناك دقف :ِةلكَك لوسرلل ةحيصنلا امأو »

 رشن ىلع لمعيو «عدبلا نم هريذحت عم ةّْئّسلا بتكب مامههالا ىلعو هنن
 ةمئاقلا زكارملا عيجشتو «ناكم ىلك ىلإ ةْئَّسلا ةاعد لاسرإ ىلعو «َةَّنّسلا

 .ةّئسلا ىلع

 ةهفاشم ماكحلا حصاني ناك دقف :نيملسملا ةمئأل ةحيصنلا امأو »

 ماكحل لب طقف نيمرحلا دالب يف ماكحلل هتحيصن تسيلو «ةبتاكمو

 .كاردإو ملعو قفرب قحلا مهل نيبيو ءمهل وعديو ءمهحصاني «نيريثك

 اننيعأ تلحّخكت مكف :نيملسملا مومعل ةماعلا ةحيصنلا امأو ه

 ىلإ زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نم» :ةرابعلا هذه عامسو ةيؤرب انناذآو
 هللا همحر خيشلا حصن ىلع ليلد اذهو .«نيملسملا نم هاري نم مومع

 .«ريخلا بورد اوكلسي نأ سانلل هتبحمو ىلاعت

 )١( هجيرخت يتأيسو «دواد يبأ دنع يهف ىاثالث :هلوق نود ملسم يف ثيدحلا .



 هس 2 حد تص
 تاالاقمو ىراتف عومجم يف ةدوجوم لئاسرلاو تاهيجوتلا هذهو

 اهيلع فارشإلاو اهبيترتو اهعمجب ماق يتلاو ُهْنْأْيك هتحامسل .ةعونتم

 - هللا هظفح  رعيوشلا دعس نب دمحم روتكدلا خيشلا يلاعم ةليضفلا بحاص

 .ريخ لكل هقفوو

 ثيح ؛ةيعوضوم تاعومجم لكش ىلع اهبيترت مث اهسابتقاب تمقف
 يف ةقرفتم عضاوم نم ةلئامتملا لئاسملا يف خيشلا ةحامس مالك تعمج

 ثحبلا ءانع ليهستو «لضافألا ءارقلل اهبيرقت ةيغب كلذو ؛هاواتف عومجم

 ًاضيأ نوكتل كلذكو ؛اهيف تعمج يتلا نيثالثلا تادلجملا كلت نيب اهنع

 «نوحلصملاو ةاعدلاو ملعلا بالط نم نيملسملا عيمج هنم ديفتسي ًاجهنم

 ءاهاياضقب مامتهالاو ءهيجوتلاو حصنلاب ءمهتمأ وحن مهبجاوب اوموقيف

 نم هاري نم ىلإ زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نم» :اهتيمسأ دقو
 .هَلأُك هتحامس صن علطم نم ًاسابتقا «نيملسملا

 :يلاتلا

 .ةماع تاهيجوتو حئاصنو لئاسر :ىلوألا ةعومجملا :ًالوأ *

 .ةديقعلاب قلعتت تاهيجوتو حئاصن :ةيناثلا ةعومجملا :ًايناث *

 .تادابعلاب قلعتت تاهيجوتو حئاصن :ةثلاثلا ةعومجملا :ًاثلاث *

 .تالماعملاب قلعتت تاهيجوتو حئاصن :ةعبارلا ةعومجملا :ًاعبار *

 ًاقسانتم اهبيترت نوكي ىتح «ةعومجم لك بيترت يف ٌثدهتجا دقو
 . هنومضم عم

 قح هدمحنو ىصحت اال يتلا همعن ىلع هؤانث لج هلل ركشلاف

 ًاعفان ًاكرابم دهجلا اذه لعجي نأ هتمظع َتَّلَج هلأسأو «## هدمح

 .نيملسملا هب عفنيو ميركلا ههجول ًاصلاخو



 ءانثلاو «ليزجلا ركشلاب هجوتأ نأ اّلِإ ماقملا اذه يف ينعسي الو
 خيشلا لآ دمحم نب هللا دبع نب زيزعلا دبع ْخيَّشلا دلاولا ةحامسل ليمجلا

 ةرادإو ءاملعلا رابك ةئيه سيئرو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ماع يتفم

 .ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلا

 هلمعو هملع يف كرابي نأو «ةبوثملا هل لزجي نأ لأسأ ىلاعت هللاف

 ةحامس ثارت جارخإ ىلع رشابملا هفارشإ ىلع ًاريخ هللا هازجو ءهرمعو
 . هناك زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع خيشلا

 بحاص هتحامس راشتسم ىلاعمل ريدقتلاو ركشلا رفاوب مدقتأو

 يفو ء«هترادإو هللا هظفح رعيوشلا دعس نب دمحم روتكدلا خيشلا ةليضفلا

 هللا هظفح نايدهلا هللا دبع نب رصان خيشلا ةليضفلا بحاص مهتمدقم

 اهتقباطمو ةداملا مهتعجارمل ةيملعلا ثوحبلا ةلجم يف نيلماعلا عيمجو

 . ءازجلا ريخ عيمجلا هللا ىزج ءاهلوصأ ىلع

 يف ةديمحلا ةبقاعلاو ءحلاصلا لمععلاو «عفانلا ملعلل مهايإو ينقفوو

 .ةرخآلاو ايندلا

 نيِذَّلا ةليضفلا باحصأ نم ّلكل ريدقتلاو ركُشلا رفاوب مّدقتأ امك
 نب هللا دبع روتكدلا ْحِيَّشلا يلاعم :هل اومَّدقو «باتكلا اذه ةعجارمب اومركت

 ةئيه وضعو يمالسإلا ملاعلا ةطبارل ماعلا نيمألا يكرتلا نسحملا دبع

 «ةابع وبأ دمحم نب ميهاربإ روتكدلا َخيَّشلا ةليضفلا بحاصو «ءاملعلا رابك

 ْخيّشلا ةليضفلا بحاصو «ينطولا سرحلاب داشرإلاو هيجوّتلا زاهج سيئر

 مامإلا ةعماج يف سيردتلا ةئيه وضع ديعلا دوعس نب رمع روتكدلا ذاتسألا

 «ةديفملا ةديدسلا مهتاهيجوت نم تدفتسا دقو «ةيمالسإلا دوعس نب دمحم

 مالسإلا مهب عفنو مهملعو مهرامعأ يف كرابو ًاريخ هللا مهازجف
  .«نيملسملاو



 -(00 باتكلاب ينتعملا ةمدقم

 ةيريخلا زاب نب زيزعلا دبع خيَِشلا ةسسؤمب ةّيملعلا ةنجّللا ركشأ امك
 نب نامثع نب نسحملا دبع روتكدلا ْخيَّشلا ةليضف ماعلا اهريدم يف ةلثمتم

 يندشرأ وأ يندعاس نم ّلكو ءاهيف نيثحابلاو ةيملعلا ةنجّللا ءاضعأو ءزاب
 خيشلا ةليضف ركشأو ,ةظحالم ىلع ينفقوأ وأ «ةدئاف ىلإ

 يف ينورتكلإلا فصلل لبانسلا ةسسؤمو يواكم نيدلا ييحم دمحأ

 ءابابلا دمحأ نب ناسغ ذاتسألا ماعلا اهريدمو اهبحاص يف َةلّثمتم «توريب

 هولذب ام ىلع ًاريخ مهازجو مهناعأو هللا مهقّفو ؛كرابملا مهلمع قيرفو
 .ةفرشملا ةروصلا هذهب هتعابطو ثحبلا اذه جارخإ يف بّيط دهج نم

 ًافرتعم ملعلا ليلق عابلا ريصق فيعض دبع ده دهجلا اذهف ًاريخأو
 نم هيف ناك امف ءهئطخ نم رثكأ هباوص نوكي نأ يلمأ لكو ءريصقتلاب
 كلذ ريغ هيف ناك امو ءًارخآو ًالوأ دمحلا هلف ءَنِيو هللا نمف باوص

 تاوفهلاو تاّلزلا نع وفعلا هلأسأو «هناحبس هيلإ بوتأو هنم هللا رفغتسأف

 يحتل تارثلا نه ] «نوقلاو ققحلاب قلف فان نأ
 .نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو ءدمحم انيبن ىلع هللا ىَّلصو

 هبتك #6

 دجام لآ دمحم نب ميظعلا دبع نب رابجلا دبع
 طظدوصقتات 3.].هح 2106 طهاصتقتل .ءمطت
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 ىلاعت هللا همحر زاب نب زيزملا دبع خيشلا ةحامس ةايح نع ةذبن

 لكك لات سس جوج ويح جو وج و نجوم جو 00 كو

 0 _ 88 5 8 85 85 8 8 23 883 23 8 81288 5 ل
 10 - 0 هج اه

 خيشلا ةحامس ةايح نع ةذبن

 (''ىلاعت هنلا همحر زاب نب زيزعلا دبع

 : ها هتحامس لاق

 .زاب لآ هللا دبع نب دمحم نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نب زيزعلا دبع انأ
 يف ًاريصب ٌتنكو .ه1770١ ةنس ةجحلا يذ يف ضايرلا ةنيدمب ٌتدلو

 يرصب فعضف «ه11747١ ماع ينيع يف ضرملا ينباصأ مث «ةساردلا لوأ

 هلل دمحلاو ه٠176 ماع نم مرحم لهتسم يف ةيلكلاب بهذ مث .كلذ ببسب

 ايندلا يف ةريصبلاب هنع ينضّرعي نأ العو لج هللا لأسأو «كلذ ىلع

 هيبن ناسل ىلع هناحبس كلذب دعو امك «ةرخآلا يف نسحلا ءازجلاو

 .ةرخآلاو ايندلا يف ةديمح ةبقاعلا لعجي نأ هناحبس هلأسأ امك كي دمحم

 .غولبلا لبق ميركلا نآرقلا تظفحو رغصلا ذنم ةساردلا ٌتأدب دقو

 ءاملع نم ريثك يديأ ىلع ةيبرعلاو ةيعرشلا مولعلا يقلت يف تأدب مث

 نبا نسح نب نمحرلا دبع نب فيطللا دبع نب دمحم خيشلا ١
 .هللا مهمحر باهولا دبع نب دمحم خيشلا

 نبا نسح نب نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع نب حلاص خيشلا  ؟
 .هللا مهمحر (ضايرلا يضاق) باهولا دبع نب دمحم خيشلا

 )١( «ةعونتم تالاقمو ىواتف عومجم» :هتحامس باتك ةمدقم نم )١/4(.



 ىلاعت هللا همحر زاب نب زيزعلا دبع خيشلا ةحامس ةايح نع ةذبن

 01 (ضايرلا يضاق) قيتع نب دمح نب دعس خيشلا - "“

 .هلل (ضايرلاب لاملا تيب ليكو) سراف نب دمح خيشلا - 5
 .ُةْنَأُكك (ةمركملا ةكم ءاملع نم) يراخبلا صاقو دعس خيشلا

 .ه160١ ماع يف ديوجتلا ملع هنع تذخأ

 لآ فيطللا دبع نب ميهاربإ نب دمحم خيشلا ةحامس - 1

 هنع تيقلتو «تاونس رشع نم ًاوحن هتاقلح تمزال دقو هُهْنَلُكك خيشلا

 ثيح ه1701 ةنس ىلإ ه151١ ةنس نم ءادتبا ةيعرشلا مولعلا عيمج

 هتمحرب ًاعيمج مهدّمغتو «هنسحأو ءازجلا لضفأ عيمجلا هللا ىزج

 . هناوضرو

 : يه لامعأ ةدع تيلوت دقو

 ًاماع رشع ةعبرأ ترمتسا ةليوط ةدم جرخلا ةقطنم يفيءاضقلا ١

 ناك دقو .ه١الا ماع ىلإ ه١ 51 يتنس نيب تدتماو ءًارهشأو

 ماع ةياهن ىلإ تيقبو ءها100١ ماع نم ةرخآلا ىدامج يف نييعتلا

 .ها/

 ةيلكو ء«ه71/7١ ةنس ضايرلاب يملعلا دهعملا يف سيردتلا ١

 ديحوتلاو هقفلا مولع يف ه١ ةنس اهئاشنإ دعب ضايرلاب ةعيرشلا
 .ه٠/١١ ماع يف تهتنا تاونس عست كلذ ىلع يلمع رمتساو «ثيدحلاو

 ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلا سيئرل ًابئان ه١178 ماع يف تنيُع - ٠؟

 .ه٠19١ ماع ىلإ بصنملا اذه يف تيقبو «ةرونملا

 ةافو دعب ه٠14١ ةنس يف ةيمالسإلا ةعماجلا ةسائر ٌتيلوت - :

 ماع ناضمر يف ىف ُةْلَلك خيشلا لآ مي ميهاربإ نب دمحم خيشلا انخيش اهسيئر

 ه906١١ ةنس ىلإ بصنملا اذه يف تيقبو 2,ها8



 -(7*) ىلاعت هللا همحر زاب نب زيزملا دبع خيشلا ةحامس ةايح نع ةذبن

 بصنم يف ينييعتب يكلملا رمألا ردص ه5١/١٠/746١ يفو ه5

 تيقبو «داشرإلاو ةوعدلاو ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلا تارادإل ماعلا سميئرلا

 .ه5١5١ ةنس ىلإ بصنملا اذه يف

 بصنم يف ينييعتب يكلملا رمألا ردص ه٠ يفو 1

 ثوحبلا ةرادإ سيئرو ءاملعلا رابك ةئيه سيئرو ةكلمملل ماعلا يتفملا

 نوعلا هللا لأسأ «''"لمعلا يف تقولا اذه ىلإ لازأ الو «ءاتفإلاو ةيملعلا

 .دادسلاو قيفوتلاو

 نم ريثك يف ةيوضع رضاحلا تقولا يف لمعلا اذه بناج ىلإ يلو

 :كلذ نم «ةيمالسإلاو ةيملعلا سلاجملا

 .ةكلمملاب ءاملعلا رابك ةئيه ةسائر ١

 ةئيهلا يف ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلل ةئمئادلا ةنجللا ةسائر ١

 .ةروكذملا

 .يمالسإلا ملاعلا ةطبارل يسيسأتلا سلجملا ةساثرو ةيوضع - "

 .دجاسملل يملاعلا ىلعألا سلجملا ةسائر - :

 ةطبارل عباتلا ةمركملا ةكمب يمالسإلا يهقفلا عمجملا ةسائر  ه

 .يمالسإلا ملاعلا

 .ةرونملا ةنيدملا يف ةيمالسإلا ةعماجلل ىلعألا سلجملا ةيوضع - ١

 .ةكلمملا يف ةيمالسإلا ةوعدلل ايلعلا ةئيهلا ةيوضع - ٠

 :اهنمف يتافلؤم امأ

 .ةيضرفلا ثحابملا يف ةيلجلا دئاوفلا ١



 ىلاعت هللا همحر زاب نب زيزعلا دبع خيشلا ةحامس ةايح نع ةذبن 674

 ةرايزلاو ةرمعلاو جحلا لئاسم نم ريثكل حاضيإلاو قيقحتلا - ؟

 .(كسانملا حيضوت)

 :ةديفم تالاقم عبرأ ىلع لمتشيو «عدبلا نم ريذحتلا - '"

 .يوبنلا دلوملاب لافتحالا مكح ه

 .جارعملاو ءارسإلا ةليلب لافتحالا مكح ه

 .نابعش نم فصنلا ةليلب لافتحالا مكح ه

 خيشلا ىمسملا ةيوبنلا ةرجحلا مداخ نم ةموعزملا ايؤرلا بيذكت »

 . دمحأ

 .مايصلاو ةاكزلا يف ناتزجوم ناتلاسر - 5

 .اهداضي امو ةحيحصلا ةديقعلا 6

 . اهركنأ نم رفكو لك لوسرلا َةّنْسب لمعلا بوجو - 5
 .ةاعدلا قالخأو هللا ىله ةوعدلا - <

 .هفلاخ ام ذبنو هللا عرش ميكحت بوجو - 4

 .راغشلا حاكنو باجحلاو روفسلا مكح 4

 .ةيبرعلا ةيموقلا دقن - ٠

 .ريوصتلا مكح يف ديفملا باوجلا ١

 .(هتريسو هتوعد) باهولا دبع نب دمحم خيشلا - 7

 :ةالصلا يف لئاسر ثالث ١

 .كَو يبنلا ةالص ةيفيك ©

 .ةعامج يف ةالصلا ءادأ بوجو ه

 ؟عوكرلا نم عفرلا نيح هيدي يلصملا عضي نيأ

 .ِِلكَي هللا لوسر يف وأ نآرقلا يف نعط نميف مالسإلا مكح - 85
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 هك هتحامس يف ملعلا لهأ ضعب لاوقأ نم

 خيشلا لآ دمحم نب هللا دبع نب زيزعلا دبع خيشلا ةحامس لاق 3

 ءاملعلا رابك ةئيه سيئرو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل ماعلا يتفملا -

 ىلع رون ىواتفل ا ةيملعلا ثوحبلل ةماعلا ةسائرلاو

 - )7/١ ُهْلَأُكك زاب نب زيزعلا دبع خيشلل بردلا

 هل هللا رفغ  انخيش هب زيمت امب ىواتفلا هذه تزيمت دقو ...»

 هيلع ليلدلا لد ام ميدقتو ءامهنع رودصلاو َةَّنّسلاو باتكلل ميظعتلا نم

 عالطاو هقف نم هل هللا رفغ  هتحامسل هللا هبهو ام عه «لاجرلا ءارآ نم

 بدأتو «طابنتسالا يف ةقدو «تلظوفحملا عاونأب ةرضاح ةركاذو ءعساو

 نع وبنت ال ءذخأملا ةلهس ةبيرق ةحيصف ةغلو «ةماعلاو لب ملعلا لهأ عم

 هللا نم ةبه ءءاملعلا لوحف لوقع مامأ رغاصتت الو «ماوعلا ماهفأ

 ٠١١[. :ةرقبلا] هذآ نَم ءوْيَمْحَرِب ٌُضي هاو ءًالضفو

 «ميلعتلاو ةوعدلاو ملعتلاو ملعلا يف ًادهاجم هل هللا رفغ - شاع

 لذيو «سانلا نيب حالصإلاو ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو

 هتقوو هلام لب عدلا ٍةالُؤلل ًابّبَحُم ًابرقم ءماعلاو صاخلل حصنلا

 عاقب رئاس يف نيكاسملاو ءافعضلل ًاَبِحُم ناك نيو هلل هدهجو ههاجو
 ناديم لك يف برض «مهنع ررضلا عفرو مهعفنل هدهج ًايعاس «ضرألا

 بولق يف هنأش هللا مظعف هبلق يف ةّنّسلا مّظع ءمهسب ريخلا نيدايم نم
 ريخلا هل عمج نم ناحبسف «هتحامسو هنيلو هفطل ىلع ًامّطعُم ًابيِهَم «هقلخ



 -( 50 هن هتحامس يف ملعلا لهأ ضعب لاوقأ نم تافطتقم

 نمؤملا ىرشب لجاع يقل دقو .هلمعو هرمع يف هل كرابو ءهفارطأ نم

 ىلع هلل دمحلاف ءراهجلاو رسلا يف لب ءراس ثيح سانلا نم ًانسح ةءانث

 ؛هيلع موقي نم هملعل أّيه نأ هيلإ هللا ناسحإ نم نإو ؛هناسحإو هلضف

 اذهو «لذب ام ءازج ؛ةنمو هللا نم ًالضف ءًارشنو ًابيترتو ًةساردو ًاعمج

 .ها.«...همحرو هل هللا رفغ هل ريخلا تارامأ نم

 نب هللا دبع خيشلا ةمالعلا انخيش اهبتك لاصخ ةلمج هذهو

 :لاقف ءاهتسافنل اهدرون ُهْنَدُكَك ليقع
 ال ةبسانم تلصح املك لب ءريخلاب ةرومعم هسلاجم رئاس تناك)»

 «همولع نم ًاريثك تدفتسا .. .داشرإو حصن ةملك اهيف يقلُي ىتح اهتّوفي

 هل ءهلّمحتو هربصو ءريغصلاو ريبكلا عم هفطلو ءهعضاوتو «هقالخأو
 :ةوفهلا ىلع بتاعي ال «ليبسلسلا نم بذعأو «ميسنلا نم قرأ ٌقالخأ

 .ةشاشبلاب لباقي .ديعبلاو بيرقلا ىلإ ببحتيو ددوتي «ةوفجلاب ذخاؤي الو
 نسنألا تيداحأ كازطا كةاجيو:.«ةمداثملاب نلاجيو م ضيكلاب رشاعمو

 ءريخلاب هعسوو هتاقاط لذبيو ءريغصلاو ريقفلا ىلع فطعيو «دولاو

 ناسلب «هتروشمو هيأرب يلديو ءهحصنو هملع رشنيو ؛ههاجو هلامب دعاسيو
 هلئاضف ددعأ نأ ٌتدرأ امهمو ءموتكم رسو ءصلاخ بلقو «قداص

 نم الإ اذه كردي الو ءزجاع يملقو رّصقم ينإف اهب ىلحتي يتلا هنساحمو
 هجو يف سبعي الو ءًادحأ رهني ال .هعروو هلهز عم اذه .ءهسلاجو هرشاع

 نمب هيلع راشأ وأ ءهتجاح ىضقو الإ هدصاق هنم ردصي ام ّلقو ءدحأ

 ملو ءسلجملا لاط امهم لمي الف «ميلعتلا ىلع ًادّنَج هللا هاطعأ .اهيضقي
 هللا مراحم ىلع ٍةريغ وذ ءردصلا ةعس يفو «سانلل هسفن هلذب يف هلثم رأ

 ءيش يأ رهظُي نم لك ىلع دودرلا فلؤي ءمئال ةمول هللا يف هذخأت ال

 راغص ًاصوصخ هللا دابعل عضاوتم نّيل «هللا نيد يف يوق «عرشلل فلاخم
 سانلا ةلهج نم هلثم هل ضرعتي ام ىلع روبص «نيتفتسملا ةافجو ةبلطلا



 ًاصرحو ًاكولسو ًاملع رصعلا اذه يف انرصع ءاملع رداون نم «مهماوعو
 .ةلجتسملا ثداوحلا اصوصخ ءملعلا لئاسم نم دايدزالا ىلع

 اذإف ءهيلع نولخدي نيذلا ءامسأ ظفحي ناكف «ءةهيدبو ةظفاح هللا هاطعأ

 مهيلع داعأ ًاسولج اولماكتو مهئامسأب هوفّرعو هيلع اومّلسو اولخد
 فيك :لوقيف «مهنم اهعمس يتلا مهئامسأب مهلاوحأ نع مهلاؤسب مهءامسأ

 . مهرخآ ىلع يتأي ىتح ؟نالف نب نالف اي تنأو ؟نالف نب نالف اي كلاح

 اهب يفت ال «ةريثك هعم انتايركذو «ةرطع ةبيط هتريس نإف ةلمجلابو
 .©0(.. .تاملكلا هذه

 : هللا هظفح ردبلا دابعلا دمح نب نسحملا دبع خيشلا ةحامس لاقو

 .ٌماعلاو صاخلا كلذ فرعي امك ًاريبك ًاملاع ُةَنَُك ناك ...»

 نبا نع (يرابلا حتف) يف رجح نبا ظفاحلا لقن دقو ءًايناَبر ًاملاع ناكو

 .«ًامّلعُم ًالماع ًاملاع نوكي ىّتح يناّبر ملاعلل لاقُي ال» :لاق هّنأ يبارعألا

 َكَنِو هللا ىلإ ٌةيعادو مّلعمو لماعو ٌمِلاَع وهف «كلذك ناك دقو

 ربّصلاب» :ةيميت نبا مالسإلا ٌحيش لاق دقو ءنيّدلا يف ًامامإ ناكو

 ُهَمِيَأ ْمُهْنِم اَنلَمَحَو» :َْبِو هللا لاق ءنيّدلا يف ةمامإلا ٌلانُت نيقيلاو

 «[ةدجسلا] 409 َنوئقون اَنيِلَح اونو 1 امل انمي يودي

 ىلع ٌصرحو «ليلّدلاب ةيانع هل «هقفلاو ثيدحلاب ًاملاع ُهْنَلُكك ناكو

 «كلسملا اذه كولس ىلع ٌثحلاو ءاهب كّشمّتلاو ةّلدألا ىلإ عوجُرلا

 هيف ملكتي نمو «هلاجرو «هفيعضو هحيحص ةفرعمو «ثيدحلاب ًاّينعم ناكف

 مجارتب ناوخإلا ةفحت» باتك نم هتدفتسا .(طوطخم) خيشلا ةحامس نع ةذبن )١(

 خيشلا ةليضف هب ىنتعا ؛«زاب نب زيزعلا دبع خيشلا ةحامس ةمجرت نايعألا ضعب
 .ةلكتلا رمع نب دايز دمحم همجارت قئثوو .مساق نب ميهاربإ نب زيزعلا دبع



 000 دك هتحامس يف ملعلا لهأ ضعب لاوقأ نم تافطتقم

 ُينالفلا ٌتيدحلا :لوقيف كلذ ٌركذي هسورد يفو هاواتف يف ناكو .ءمهنم

 ء«لسرم هنأ وأ . عطقنم هنأ وأ «ًانالف هدنس يف نأل ؛ ٌفيعض وأ ؛ حيحص

 .اذك هنأ وأ ءاذك هنأ وأ

 لخاد يف ىوتفلا يف ٌمجرملا وهو ءهقفلاب ًاّينعم ُهْنَلُكي ناكو

 يف هيلإ سانا عجري «ٌتركذ امك مانألا يتفم وهو ءاهجراخو ةكلمملا

 . لئاسملا فلتخم

 .ههجو نايبو «هليلدب ًانورقم مكحلا وأ لوقلا ٍرْكِذِب ىنعُي ناكو
 .ُهْلاُك .لوقعملا نم وأ لوقنملا نم ناك ًءاوس

 يف باوَّصلا ٌفالخ هنأ ىري يذلا لوقلا ىلع هبّقعت يف ُهْنَدكي ناكو

 وه ٌباوَّضلاو ءٌّرظن هيف ٌلوقلا اذه :لوقيف .ملعلا لهأ عم بدألا ةياغ

 ةثالثلا يف عقت يتلا يرابلا حتف ىلع هتيشاح ىلع علظي نمو ءاذكو اذك

 نبا ظفاحلا ُبّقعتي امدنع هّنإف ءًايلج ًاحضاو كلذ دجي ىلوألا تادّلجملا

 ءٌرظن هيف ُلوقلا اذه :هلوقب أدبي لئاسملا ضعب يف هنع لقني نم وأ رجح
 ٌلوقلا ناك اذإ اّمأ ءكلذ ىلع ٌليلّدلا ٌركذيو ءاذكو اذك وه ٌباوَّصلاو
 :لوقي هّنإف ليلّدلل ًافلاخمو ٌّىحلل ًابناجم نالطبلا ٌرهاظ ًالطاب وأ ًاطقاس

 ٌلوق ءحصي ال وأ ءحيحص ٌريغ ُلوقلا اذه وأ «نالطبلا ٌرهاظ ُلوقلا اذه

 .تارابعلا نم كلذ ىلإ ام وأ :ٌلطاب

 ةناكمو «ةيلاع ًةلزنمو «ملعلا يف ٌددؤس هل ّلصح دق ُةْنَدُكك ناكو

 غارف نم ددؤّسلا اذه لصحي ملو «ٌماعلاو ٌصاخلا كلذب ٌدهشي «ةعيفر

 .هرافظأ ةموعن ذنم داهتجالاو دَجلاب هلّصح امّنِإو «ةحاّرلا ىلإ ٍدالخإو

 :لوقي ٌرعاَّشلاو «ةيلاع ٍةَمه وذ ءٌّداج لماع ّلجر وهو

 داسجألا اهدارم يف ثبعت ًارابك ٌُسوفَتلا تناك اذإو

 بعّتلاو «داهتجالاو ٌدَجلاب الإ هللا قيفوت دعب لان ام لني ملف
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 .ملعلاب لاغتشالا ىف ةيفاعلاو ةحصلاو دهجلا لذبو .ةّقشملاو بَّصتلاو

 ١ ره 5 8
 . ةللاعو .سانلا عفنو

 يف ملسم ممامإلا هنع ةركذ امك َّيماميلا ريثك يبأ نب ىيحي لاق دقو

 .«مسجلا ةحارب ُملعلا عاطتسُي ال١ :هحيحص

 :ٌرعاَشلا لوقيو

 لاَثق ُمادقإلاو ُرِقْفُي ٌدوُجلا ُمهّلك ُساَنلا داس ٌةّقشملا الول

 ءّيمسَرلا لمعلا لحم يف ًالماع ناكو نيو هللا ُهافوت نأ ىلإ «هتايح
 الإ ةحاّرلل ًاتقو ٌفرعي هل «تثيبلا يفو .«قيرطلا يفو «دجسملا يفو

 بلطو «ءاتفتسالل ساّئلا لابقتسال ُةْنَلْك لم ةنابف ةريسبلا ةيشلا

 اهيلإ | جاتحي ىتلا رومألا نم كلذ ريغو ءحصنلاو ةدعاسملاو ةعافشلا

 :هللا هظفح نازوفلا نازوف نب حلاص روتكدلا خيشلا يلاعم لاقو 3

 نب هللا دبع نب زيزعلا دبع خيشلا مامإلا ةمالعلا خيشلا ةحامس ...»
 رابك ةئيه سيئرو «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل ماعلا يتفملا ُكْناْك زاب

 ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلل ةمئادلا ةنجللا سيئرو «ةكلمملاب ءاملعلا
 نم تدفتساو ُةْنَأكَك هتفرعمب ٌثفرشت دقف «يمالسإلا ملاعلا ةطبار سيئرو

 ضئارفلا ملع هنع تيقلت ثيح ضايرلاب ةعيرشلا ةيلك يف اسردم هتحامس
 تمدق ذنم ةيلكلا جراخ هتارضاحمو هسورد نم تدفتساو «ةيلكلا هذه يف

 هملع يف ذفلا ملاعلا وهف «ةرجهلل 170/8 ةنس ملعلا بلطل ضايرلا ىلإ
 رشن يف داجلا هيعس يفو هلهأو ريخلل هبح يفو هقالخأ يفو هلمع يفو

 )١( دابعلا نسحملا دبع لئاسرو بتك عومجم :رظنا )5/ 440 504(.
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 يف ةكراشملاب تفّرشت دقلو ءهنع ينادلاو يصاقلا كلذ فرعي .ملعلا

 ءاملعلا رابك ةئيه يفو ءاتفإلل ةمئادلا ةنجلل ًاوضع هتسائر تحت لمعلا

 هئارآو ةيملعلا هتاهيجوت نم «ًاريثك هنم تدفتساف .يهقفلا عمجملا يفو

 ةفرعمو ءاملعلا لاوقأو هقفلا لئاسمب ماملإلا يف ةيآ ُْفَلُعَك هنأل .ةديدسلا

 اهديناسأو اهنوتم ةفرعمو ثيداحألا ظفحو ءاهراضحتساو ةلدألا

 هيدل حجرت ام الإ لاوقألا نم ذخأي ال ناكف ءاهتاجردو اهيجرخمو

 بتكلا ةءارق نم لمي ال ناك «هدنع حص ام الإ ةلدألا نم الو «ليلدلاب

 هلاق ٌلوق هعنمي ال قحلا ىلإ ًاعاّجر ناكو ءملعلا نم ةدازتسالاو «ةعفانلا

 نب رمع ةيصوب ًالمع «مويلا هل نيبت اذإ باوصلا ىلإ هنع عجري نأ سمألاب
 ثحبلا ىلع صرحي ناكو .هبذ يرعشألا ىسوم يبأل هيَ باطخلا

 ذخألاو قحلا نع ًاثحب «ةربخو ًاملع هنم لقأ وه نم عم ىتح ةروشملاو

 .هذخأ هدجو ىّنأ نمؤملا ةلاض قحلا نأل ؛هب

 بحي «هتعافشو ههاجو هلامب نيملسملا عفن ىلع ُهْنَأُكَي صرحي ناك

 نيلئاسلا يتفيو «نيجاتحملا دعاسيو «ةيريخلا عيراشملا يف ةكراشملا

 يف مئاد هلمعف يمسرلا هلمع ىلع رصتقي ال ءًايريرحتو «ًاينوفلتو ًايهفش

 سلجي ثيح «هب ءاقل رسيتو «لاب ةحامسو ءردص ةعس عم تيبلا

 ديري نمل هباب حتفيو «موي لك نم ةليوطلا تاعاسلا سانلا لابقتسال

 لالخ نم هللا ىلإ ةوعدلاب همايق عم لئاح وأ عنام نود هب ءاقللاو لوخدلا

 بالطلا نم تائملا اهرضحيو دجسملا يف اهيقلي يتلا ةيمويلا سوردلا

 دجاسملا يف اهيقلي يتلا تارضاحملا لالخ نمو «نيديفتسملاو

 يف ةرضاحم ءاقلإ هنم بلط ذإ .«فقوتي ال ناكف «تاءاقللاو تايدتنملاو

 ىلع هلالخ نم بيجي يهقف ءاقل هنم بلط وأ ديعب وأ بيرق ناكم يأ

 ةريبك تاكراشم هلو «ديعب ناكم نم ةفتاهملا ةطساوب ىتح روضحلا ةلئسأ

 حئاصنلاو تاملكلا ءاقلإ يف ةعومسملاو ةءورقملا مالعإلا لئاسو يف
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 لهأ ىلع درلا ىف ةريثكو ةميظع فقاوم هلو «ةلئسألا ىلع ةباجإلاو

 نم كلذ رهظي ءقحلا نايبو مهلطاب ةيرعتو مهتاهبش فشكو لالضلا

 .ةريثكلا هبتك نمو «ةطرشألا ىلع ةلجسملاو ةعوبطملا هدودر

 لاعفلا هرود هل ناك ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا بناج يفو

 ةالو ةحيصنو هيلع نيمئاقلا ةدعاسمو ةدناسمو رمألا اذهب مايقلا يف

 اي نمل :انلق ««ةحيصنلا نيدلا» :ِكِلكي هلوقب ًالمع ةيعرلا ةحيصنو رومألا

 .؛مهتماعو نيملسملا ةمئأللو هلوسرلو هباتكلو هلل» :لاق ؟هللا لوسر

 نم ليلجلا ملاعلا اذهل ام فصو يف ًارصقم ينارأ يننإف تلق امهمو

 هللاو ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذ «لئاضف نم هب ىلحت امو ةميظع دوهج

 .'"”ها.«...ميظعلا لضفلا وذ
 : هللا هظفح خيشلا لآ نمحرلا دبع نب نسح نب دمحم خيشلا يلاعم لاقو

 01 راي نينا ديف نب ريرعلا دع حبضلا انمامإ ناك دقف ...»

 «ةمكحلا عيباني نم ًاميرك ًاعوبنيو ءًاعطاس ًامجنو ءاخماش ّامَّلَع

 اي ةعدبلل اعيان ءةَنَسلا نع ًاحفانمو «ةعيرشلا نع ًاعفادم شاع
 100+ ولا ةزرضلا قف

 هباتك يف رعيوشلا دعس نب دمحم روتكدلا خيشلا يلاعم لاقو 0

 نع ًابيط ًائيدح هيلاعم ثدحت نأ دعب «ةمألا هتدقف ملاع زاب نب زيزعلا دبع»

 8١١(: - 9١86)ص «ةيملعلا هتناكمو ُهْنَأْكك خيشلا ةريس نم تافطتقم

 عراسي يذلا عونلا اذه نم «ُهُنَُكك زاب نب زيزعلا دبع خيشلاو ...

 الو ءاهعون ناك امهم «ةنوعم ىلإ جاتحي نّمع لفغي الو «ناديم لك يف

 خيشلا ةليضف عمج «ةيزابلا سوردلا نم ةيملعلا دئاوفلا باتك ةمدقم :رظنا )١(

 .(ه د ١ ج) ص «هللا هقفو ناميلسلا هللا دبع نب مالسلا دبع روتكدلا

 ةحامسل داحألا ربخو ةيحللا ءافعإ مكح باتكل هللا هظفح هيلاعم ةمدقم نم (1)

 .ديحوتلا راد رشن «(05ص) ْةْنَلك زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع خيشلا
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 امل «لبسلا همامأ تّدسنا نم ىلع ءهحصنو هتروشمو ؛هلامو ههاجب لخببي

 .ريخلا تاذل ريخلل بحو «ملحو عضاوتو «سفنلا رغص نم هللا هحنم

 لفاكو .مهحلاصم يف ىعسيو ؛مهيلع ونحي :ماتيألل بأ وهف *
 .ّنهلاوحأ حلصي امب متهيو «لمارألل

 نولأسي ال نيذلا «نيكاسملا نع ثحابو ءءارقفلل نيعم وهو *
 .مهزوع نم نوفخي ام رتسيو «مهللخ ّدسي ءافاحلإ سانلا

 عقوم لك نم «ءافعضلاو «تاجاحلا يوذل «هتيبو هردص حتافو *

 .ةردقلاو ةناكملا يوذل لوصولا نود مهزجع فقي نمم «عونو فنصو

 تاوصأو بلاطم ليصوت نع «؛هتناكمو ههاجب لخبي الو *

 .ةميحّرلا بولقلا يوذل نيفّفعتملاو ءءافعضلا

 وأ «نيئدتبم :هتروشمبو مهسورد يف بالطلل دشرملا وهو *

 .هنع ردصيو هدروم نم لهني لكلاف «ءاملع وأ ملع بالط

 هللا ضرأ ءاحنأ يف ؛هللا نيدل ةوعدلا رشن ىلع صيرحلا وهو *

 ةيداملا ةناعإلاب ًأطيشنتو «ديلاب ًاذخأو ءًاداشرإو ًاهيجوت «ةعساولا

 .مهتياعرو ةاعدلا هرايتخا نسح عم «ةيونعملاو

 : هللا نيد زازعإ ليبس يف «هساسحإو هناسل رتفي ال يذلا وهو *

 «باعّصلا ليلذتو ؛لاؤسلاو لئاسرلاو دودرلاو ءىوتفلاو ثيدحلاب

 .ناك عقوم ّيأ نم .لأس نمل ةباجإلاو «ةوعدلا يف قفرلاو ةعباتملاو

 سامتلاو «ةّيجوزلا ةايحلا يف لمَّسلا ملب ٌمتهي يذلا وهو *

 .ةرسألا ىرع مصفنت ال ىتح «قالطلا متي امدنع لخادملا

 كهتنُت امدنع «مئال ةمول هذخأت الو ءّقحلاب رهجي يذلا وهو *«

 .هشدخي امب سمي وأ هللا نيد ةمرح
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 ل1 اا ا كيكو. كحل زر كالا 1 فت اسم" هناا[. لوطن ١ ب -

 هللا ىلع لوقي ال ىتح ءّرمي رمأ لك يفو «ىوتفلا يف عرولا وهو *
 وأ «بناوج تاذ ءارآ ءاملعلل دجو اذإف «ءىوتفلا يف ىّورتيف ءٌّقحلا ريغب

 نيتعكر يلصي مث «ثحبلا ديزيل «ىوتفلا لجؤي هنإف هل نعي ببس ّيأل
 .هب ذخأ كلذ دعب هيلإ هبلق نأمطا امف «نوعلا هبلطيو ءامهيف هللا ريختسي

 خيشلا نع اهتفرع ءاهلك اهدصرن مل «ةريثك ايازمو «ةديدع لاصخ *
 ءاماع )١14( ةدمل بثك نع هتمزال نأ دعبو لبق كلل زاب نب زيزعلا دبع

 .ءاعدو ًاهيجوت يل هناسلو هبلقو ءًاباجعإو هلل ةصلاخ ةّبحم :يبلق هل حتفناو
 انفلس تافص «هعئابطو هقالخأ يف لّثمتت ةَّذَف ةيصخش ناكف *

 لعافتي «ثادحأ نم هنامز يف ىرج امو «هتئيبل نبا مهنم لكو «حلاصلا

 .زيمتم ّيمالسإ جهنمب ءاهلولح يف ىعسيو ءاهعم

 ام ًاكردم «يأرلا بئاص «ةرظنلا ديعب زيزعلا دبع خيشلا ناكف *

 يطخت ىلع هللا هناعأف ءاهراوغأ هربسل هنامز ثادحأ هيلع يوطنت

 .هتين نسحو .هصالخإو هقدصل .تامزألا

 هيلإ ةجاح يف ةمألاو «ناديملا نع هبايغو «ملؤم هدقف نإف اذل *

 خيشلا فرع نم لك كلذب رعش ثيح «رثألا غلبأ هل «هتّيطسوو هتمكحب
 حوتفملا ءزاب نبا سلجم رضح وأ ءزاب نبا لامعأ عبات وأ ءزاب نبا

 . .جئاوح نم هيف ىضقي امو «ةّصاخلاو ةماعلل

 دمحم نب زيزعلا دبع روتكدلا خيشلا ةليضفلا بحاص لاقو 3

 : هللا هظفح ناحدسلا

 .دحأ يف عمتجت امّلق ةريثك لاصخب هن خيشلا ةحامس ىلع هللا معنأ»

 ةقرفتم تافصلا كلت ىرأ مجارتلا بتك يف ةءارقلا ءانثأ يف تنكو

 نأ بسحأ ةمئألا دحأل ةمجرت ينتفقوتساو «نيمّجرتملا نم ريثك نيب
 .تافصلا كلت يف مامإلا كلذ عم كرتشم خيشلا
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 هلك رجح نبا ظفاحلل بيذهتلا بيرقت باتك يف ةينعملا ةمجرتلاو
 .ىلاعت هللا همحر كرابملا نب , هللا دبع مامإلا وه هل مج حرتملاو

 ينب ىلوم يزورملا كرابملا نب هللا دبع» متجر ىف فاعلا لال -

 لاصخ هيف تعمج ءدهاجم ء.داوج ءملاع ءهيقف ءتبث «ةقث * :ةلظنح

 يف ايندلا مامإ» :ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا 0 هنع لاقو :''”«ريخلا

 . "”هْناك كرابملا نب هللا دبع هتقو

 مجرت ىلاعت هللا همحر يبهذلا مامإلا نأ :فئاطللاو فئارطلا نم -

 ظفاحلا زاب نبا :لاقف .بقللاو ةينكلا يف خيشلا هكراشي مامإل ريسلا يف

 (هد5:؟) ةنس دلو ءديفم نقتم ثدحم :لاق مث .هللا دبع وبأ مامإلا
 6 2027 تاَفَو

 هلاك وهف ...) :ُهْنَأُكك هتحامس يف ملعلا لهأ ضعب لاوقأ هذه

 هللا دّلخ نيذلا نيقباسلا ءاملعلاب رّكذي هلمعو هملعو هصالخإو هقدص يف

 ُملع :ةايحلا نكتلف اذكهو «نينسلا تائم مهتوم ىلع ىضم دقو مهركذ

 قحلا ىلإ ةوعد ءركنملا نع ٌيهنو فورعملاب ٌرمأ ءرثأو ٌهقف ءلمعو

 يف 1 ههبش ىوقأ امو «ىدرلاو ءاقشلا بابسأ نم ريذحتو .ىدهلاو

 ةمدخ يف ةميظع دوهجو ةميرك قالخأو ةديمح تافص نم هللا هحنم ام

 لاق يذلا ُهُنَلْك يزورملا كرابملا نب هللا دبع مامإلاب نيملسملاو مدلل

 داوج .ملاع ةيقف تبث ةقث ةقث :بيذهتلا بيرقت يف رجح نبا ظفاحلا هيف

 . ””(ريخلا لاصخ هيف تعمج 08

 .(770ص) بيذهتلا بيرقت )١(
 .(1908/157) ءالبنلا مالعأ ريس (9) .(85ص) ةيمالسإلا شويجلا عامتجا (؟)

 .(45ص) هللا هظفح هتليضفل ربعو فقاومو سورد زاب نبا مامإلا باتك :رظنا (5)

 راب نبا مامإلا باتكل دابعلا دمح نب نسحملا دبع خيشلا ةحامس ةمدقم نم (6)

 .ربعو فقاومو سورد





 ىلوألا ةغومجملا

 ةديقعلاب قلعتت حئاصنو لئاسر





 ةماع ةمهم ةحيصن

 هلآ ىلعو .هدعب يبن ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو ؛هدحو هلل دمحلا

 . هبحصو

 «نيملسملا نم هيلع علطي نم ىلإ زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نم
 .ميقتسملا هطارص مهبو يب كلسو نيدلا يف هقفلل مهايإو هللا ينقفو

 :دعب امأ ءهتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالس

 عقو يتلا ةركنملا رومألا ضعب ىلع هيبنتلا اهنم ٌثدرأ ةطينشلا هله

 مهراكفأب ناطيشلا نم ًابعالتو .مهنم ًالهج سانلا نم ريثك اهيف

 ينغلب ام رومألا كلت نمو .اهلعف نم ضعب نم ىوهلل ًاعابتاو «مهلوقعو

 هل نأ ةماعلا مهوُت ًارومأ يعّديو .هسفن ةدابع ىلإ وعدي سانلا ضعب نأ

 ءالؤه نم اذهو ءرضلاو عفنلل ىعدُي نأ حلصُي هنأو ءنوكلا يف ًافرصت

 وه هناحبس هللاو «نيرفاكلا نيمرجملا نم ههابشأو نوعرفب هّبشت نيلاضلا
 .هقلخ نع هانغو هملعو هتردق لامكل هاوس اهقحتسي الو ةدابعلل قحتسملا

 تلزنأو لسرلا تلسرأ اهلجأ نم يتلا ةياغلا يه هدحو هلل ةدابعلاو

 اًمو» :ىلاعت لاق ءداهجلا قوس ماقو «نالقثلا اهلجأ نم قلخو ء«بتكلا

 ّلَصأ َنَمَو9 :َكََو لاقو «[تايراذلا] 4©) ذوُدْبميل اَلِإ ىنالاو ّنْذَب ُتْنَلَ

 )١( ُهْنَلُك هتحامسل ةعونتم تالاقمو ىواتف عومجم )7/ 97(.
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 َنوُلِفَع مهيآَعُد نع ْمُهَو ِةَمليِْلا روي ّلِإ هَل ُبيِحِبَس اَل نم أ ِنوُد نم أوُعَنَي نّئِم
 لاقو «[فاقحألا] «(©) َنرفَك ميتَداسي أونا ءانعأ ملل أونا سانا رشح اذ

 دير دنع باص انك وب هل َنَمْب ال ركل اًهنكِإ هلل عم عدي نمو» :هناحبس
 َتْلَعَم نو كرسي الو» : َكْبَو لاقو ء[نونمؤملا] 409 توزيكلا ٌحِْفي ال هت
 نأ ٌرْفْمَي ال َهَّكَأ َّنإ» :هناحبس لاقو «[سنوي] <© َنيلدَظلأ نم نإ َكنِ

 اًميِظَع اًمْنِإ كرف ٍدَمَف مآ َكرْتُش نَمَو ماكي نَمِل َكِلَد َنْوُم ام ُرْْفَيَو هب َكَرَش
 كرش ال قبب .هظيب وهو -ديبأل نمل لاَ ذلو» : كيو لاقو ء[ءاسنلا7 4©

 ُحيِسَْلا َلاَهَوط :هناحبس لاقو ء[نامقلا 2(4) ٌءيِظَع ٌرْلُظَل َكِرَتلا كر ّهَنَأب
 دع

 يع ومد ده د سمس وي .ا4ك يرام سر 0 م

 دبع هنأ ْمْرَح َدَتَه وَ ةرُي نم ُدّنِإ مُكحّبرَو َنَر هلل نبأ ليوا ويني
 لاقو ءاتدئاملا] 4 راكصأأ نم تي امو ركل ُهوأمو نجلا
 تنبأ َعيِسَمْلأَو هللا نود ني اًبايرأ ْمُهئَِقُرَو مهاب اوُدَصعْأظ : هناحبس
 ةقكبش ره الإ دللإ هل اَدِجو اًهنلإ اَدُدَْجَتَِل الإ اَْرِيل آو َمِيْرَ

7 

 4« لإ أودبَح الأ َكّيَر ىّصقو» :كََو لاقو ء[ةبوتلا 4( َنُوِرْنُم امم
 ش .[77 :ءارسإلا]

 هعم هريغ ةدابع وأ هللا ريغ ةدابع نأ اهريغو تايآلا هذه نم ملُعف

 يفاني َكْيَو هللاب كرش راجحألاو راجشألاو مانصألاو ءايلوألاو ءايبنألا نم

 بتكلا لزنأو لسرلا لسرأو نيلقثلا هللا قلخ هلجأ نم يذلا هديحوت
 دوبعم ال اهانعم نإف هللا الإ هلإ ال ىنعم وه اذهو ءاهيلإ ةوعدلاو اهنايبل

 لاق امك ءهدحو هلل اهتبثتو هللا ريغ نع ةدابعلا يفنت يهف .هللا الإ تحب
 َوُه زود نو ترغْنَي ام كأو ُّنَحْلآ ره َهَلَأ كأي كِلَدط :ىلاعت
 حصت الو ةلملا ساسأو نيدلا لصأ وه اذهو «[31 :جحلا] «ُلِْنَبل

 َكِيلِإ َىبوَأ دَقْلِو» :ىلاعت لاق امك ءلصألا اذه ةحص دعب الإ تادابعلا

 <© تريك نب مك َكلَع نحل كرت نب كين ني َسِل كِل
 الس <

 نمو ء[ماعنألا «(©) َنوُلَمَتَي اونك ام مُهْنَع َطِحَل اٌوَرْدَأ ولو» :لاقو ء[رمزلا] مسه



 - 68 ا تعدم
 ديحوتلا نايبل بتكلا لزنأو لسرلا هللا لسرأ ميظعلا رمألا اذه لجأ

 : لاق امك :هناحبس 0 ةدابعلا فرص نم ريذحتلاو .هيلإ ةوعدلاو
 ةيآلا « تخدم انيك ابنت هنأ اوُدْبَعأ فن الوُسَي َوَمأ لكَ ىف َنَمب َدَفَلَول
 5 *ْ ال ٍلوُسَي نم لِلْق نم 22 آَمو» :هناحبس لاقو «[817 :لحنلا]

 كك راج : كي لاقو ءاءايبنألا) 409 دوُدْبْعأَم انأ لإ هلل آل َكَنأ بل

 0 ا نبك الآ © رجح مك نت هم كيف منت تع
 اوملعيلَو مدي أكننُمِلَو يَدِل ْملَب اًدَهط :هناحبس لاقو ء[دروم] 409 ديِئَتَو يل
 اذه يف تايآلاو .[ميهاربإا 4( بألا اونو َْكْدْيلَو دو 1 ف 6

 .ةريثك ىنعملا

 ؟مظعأ بنذلا يأ :لئس هنأ :6 يبنلا نع «نيحيحصلا» يفو

 لكف «ليثملاو ريظنلا :وه دنلاو .'''"'كقلخ وهو ًادن هلل لعجت نأ» :لاق

 وأ حبذ وأ هل رذن وأ هب ثاغتسا وأ هللا ريغ دبع وأ هللا ريغ اعد نم

 وأ ًايلو وأ ًايبن ناك ًءاوس «هلل ًادن هذختا دقف ةدابعلا نم ًائيش هل فرص

 اهقحتسي ال هدحو هلل ةدابعلا نأل ؛كلذ ريغ وأ ًامنص وأ ًاينج وأ اكلم

 :ةاوتن

 ام يردتأ :ذاعم اي» :لاق كب هللا لوسر نأ حيحصلا ثيدحلا يفو

 .ملعأ هلوسرو هللا :تلق ,««؟هللا ىلع دابعلا قح امو .دابعلا ىلع هللا قح

 دابعلا قحو ءًائيش هب اوكرشي الو هودبعي نأ دابعلا ىلع هللا قح» :لاق
 رمألا اذهل نيلقثلا قلخ هللاف . ""”ًائيش هب كرشي ال نم بذعي الأ هللا ىلع

 «ريسفتلا باتك يف يراخبلا هاور ءدوعسم نب هللا دبع ثيدح نم هيلع قفتم )١(

 « . . .سقتلا َنوُلتَمي الع َرَحاَ اهل ِهَهَأ مم تروعَتَي ال َنيِدَلَوظ :ىلاعت هلوق باب

 نوك نايب باب «ناميإلا باتك يف ملسمو ؛(4771) مقرب 54[2 :ناقرفلا]

 .(857) مقرب «بونذلا حبقأ كرشلا

 هتمأ لكك يبنلا ءاعد يف ءاج ام باب ءديحوتلا باتك يف يراخبلا هاور (؟)



 هل دادنألاو ءارظنلاو ءاكرشلا ذبنو «ةدابعلاب هدارفإو هديحوت وهو ؛ميظعلا

 هنأ معز وأ هسفن ةدابع ىلإ اعد نمو ءهاوس بر الو هريغ هّلِإ ال هناحبس

 بجو الإو بات نإف «ةبوتلا ىلإ ىعدُي نأ بجي رفاك هنإف ةدابعلا قحتسي
 .يراخبلا هاور 2'«هولتقاف هنيد لّدب نم» :يبنلا لوقل «هلتق رمألا يلو ىلع

 نيفارعلاو ناهكلا قيدصت ميظعلا لهجلاو نيبملا لالضلا نمو

 نإف «تابيغملا نع رابخإلاب نيلاّجدلاو نيذوعشملاو نيمجنملاو نيلاّمرلاو
 هلأسف ًافارع ىتأ نم» :كك يبنلا لوقل ؛رفكلا بعُش نم ةبعُشو ركنم اذه
 .هحيحص يف ملسم هاور «'"”«ةليل نيعبرأ ةالص هل لبقت مل ءيش نع

 نع ننسلا لهأ جّرخو .مهلاؤسو ناهكلا نايتإ نع ىهن هنأ ِلي هنع تبثو
 ىلع لزنأ امب رفك دقف لوقي امب هقّدصف ًانهاك ىتأ نم» :لاق هنأ لت يبنلا
 ىلع بجاولاف «ةريثك ىنعملا اذه يف ثيداحألاو ." قلي دمحم

 نيلغتشملاو نيذوعشملا رئاسو نيفارعلاو ةنهكلا لاؤس نم رذحلا نيملسملا

 ىلع سيبلتلاو ةلهجلا لوقعب نيبعالتملاو تابيغمقا نع رابخإلاب

 رودصلا نكت ام ملعي يذلا الإ اهثيلعي ال ةيبيغلا رومألاف .نيملسملا

 نم ًائيش نوملعي ال هتكئالمو هلسرو هئايبنأ ىتح ءايافخلا ملعيو

 باب «ناميإلا باتك يف ملسمو ؛(9/771) مقرب «ىلاعتو كرابت هللا ديحوت ىلإ -
 .070) مقرب «.. .ناميإلاب هللا يقل نم

 نيدناعملاو نيدترملا ةباتتسا باتك يف سابع نبا ثيدح نم يراخبلا هاور )١(

 .(5477) مقرب «مهتباتتساو ةدترملاو دترملا مكح باب ؛مهلاتقو

 مقرب .«ناهكلا نايتإو ةناهكلا ميرحت باب «مالسلا باتك يف ملسم هاور ()

(17). 

 يف يذمرتلاو ؛(”405) مقرب «نهاكلا يف باب ءبطلا باتك يف دواد وبأ هاور ()

 ؛(78١) مقرب «ءضئاحلا نايتإ ةيهارك يف ءاج ام باب «ةراهطلا باتك

 ؛(579) مقرب «ضئاحلا نايتإ نع يهنلا باب «ةراهطلا باتك يف هجام نباو
 .(4156) مقرب «ىربكلا يف يئاسنلاو



 ةماع ةمهم ةحيصن

 يف نَم ُدَلَمَب ال لثطظ :ىلاعت لاق 0 ام الإ ؛تابيغملا
 ومنا <« تتعب دان َدهعتَب امو نأ اَّلِإ بِلا ٍضْرَأْلاو ِتومَّسل

 57 وأ َنياَوَح مددت 12و ا

 هيت لكك + ام الإ ْميَّنَأ نإ كَم نإ كل ُلْوأ 9, بيتل هلع
 َكِلَمُأ آل لقط :ىلاعت لاقو «[ماعنألا] “6 َنوُدَفَتَت هَ يلو ئَمَألا

 ْرَمْلا ني ُتيْطَمَنْنَل َبْيَمْلا ُهَلَعأ ٌتنُك ولو ُدَهأ 55 ام الإ ارض اَكَو اَمْنَن ىيِفَنِل
 هذهو ء[فارعأالا] 469 َنوُثمؤم ِرْوَْل ٌريِثَيَو ٌريِذَن الإ انأ ْنِإ ٌدوُسلأ قسم امو
 ريخ وهو بيغلا ملعي ال 5 هللا لوسر نأ ىلع لدت اهريغو تايآلا

 .نيقولخملا نم هريغب فيكف مهلضفأو ءايينألا

 مظعأ دقف نيقولخملا نم ًادحأ وأ بيغلا ملعي هنأ دقتعا نمف

 ءهناحبس هللاب رفكو ءًاديعب ًالالض لضو «ةعجنلا دعبأو «ةيرفلا هللا ىلع

 مْلِع مَدْنِع هلا َنِإإ»# :ىلاعت لاق هملعب هللا رثأتسأ امم ةبيغملا رومألاف

 اذ ثيكحت اَداَن ٌسْنَت ىرْدَم امو ماسالا ىف ام كَنيَو َتْيَمْلا ُكْزَتيَو ٍةَماَّمل

 نبا لاق ءةنامقلا 4( ٌدِيِبَح ٌءِيِلَع َهَّن وا ٍضْرَ يأ ُسْفَن كدت اَمَو

 مْلِع ُمَدِنِع َهَلَأ َّنِإ» سمخ ريغ 8ك مكيبن يتوأ ءيش لك» :دوعسم
 اهملعي ال ةسمخلا هذه» :سابع نبا لاقو «20004 :نامقل] ةيآلا ِةَماَملأ

 هنأ ىعدا نمف «لسرم يبن الو برقم كلم اهملعي الو «ىلاعت هللا الإ

 ءايبنألا نإ مث .هفلاخ هنأل ؛“”6نآرقلاب رفك دقف هذه نم ًائيش ملعي

 . مهايإ ىلاعت هللا فيرعتب بيغلا نم ًاريثك نوملعي

 نآرقلا ماكحأل عماجلا :رظناو .(١/787)هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأ )١(

 . هللا هظفح يكرتلا هللا دبع .د قيقحتب ةلاسرلا ةسسؤم ةعبط )١5//491(: يبطرقلل

 ملع يف ريسملا دازو ؛(7١/497) يبطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلا :رظنا (؟)

 .(771/5) ُهنَلُعَك يزوجلا نبال ريسفتلا



 ةديقعلاب قلعتت حئاصنو لئاسر فة:

 نينمؤملا تافص نمو ناميإلا ناكرأ نم بيغلاب ناميإلاف

 ةنهكلا تافص نم تابيغملاب رابخألاو بيغلا ملع ءاعداو «نيقداصلا

 نيذلا نيفارعلاو نيذوعشملاو نيلاجدلا تافص نمو .«ىدهلا نع نيغئازلا

 دقو «نيملسملا لاهج نم مهريغ اولضأو «ميقتسملا طارصلا نع اولض

 حصو .ةيآلا هوه الإ آَهُملََي ال ملا تام ٌهَدنِعَر» :هناحبس هللا لاق
 :ىلاعت هلوق أرق مث .«سمخ بيغلا حيتافم» :لاق هنأ ِهكك هللا لوسر نع

 ."”ةيآلا «َتْبَملا كرو ةماَلأ ْملِع مدن هلل دج
 نم سانلا هيف عقي ام ىلع اوهبني نأ ملعلا لهأ ىلع بجاولاف

 موي هللا مامأ مهنع نولوؤسم مهنأل ؛هريغو بابلا اذه يف ميظعلا أطخلا

 ٌمهِكَأَو مثالا ُمِهْرَف نع ٌراَبحأْلاَو توا مهنتي الْولط :ىلاعت لاق «ةمايقلا
 مشاه ينب نأ داقتعالا اذكو ء[ةدئاملا] 4( َنوْمَتَصي أوك ام سْنِل تحل

 .لالضلاو لهجلا ةياغ اذهو ءاولعف ام اولعف ولو روفغم مهبنذ

 ىلإ رظني امنإو «لاومألاو باسنألاو باسحألا ىلإ رظني هل هللا نإف

 دعتباو ىوقتلا مزالو هيهاون بنتجاو. هرماوأ لثتما نمف «لامعألاو بولقلا
 وأ ًايبرع ناك ًءاوس «هللا دنع ميركلا وهف تافلاخملاو يصاعملا نع

 باسنألاو باسحألاف ءمهريغ نم وأ مشاه ينب نم ناك ًءاوسو ءًايمجع

 ٌّقَنَأَو ٍركَد ني ُدَكََلَح اَنِإ ُساَأ ماكي :ىلاعت لاق امك ؛ًادحأ عفنت ال

 :[1 :تارجحلا] 4 مكلف هلأ َدنِع ٌكَمَرَكأ ّنِإ اوال َلْمَو وعش نلعب
 نكلو مكلاومأ ىلإ الو مكروص ىلإ رظني ال هللا نإ» :ِهئكك هللا لوسر لاقو

 اذإ ةغضم دسجلا يف نإو الأ» :لاقو .'"'”مكلامعأو مكبولق ىلإ رظني

 :هلوق باب ءريسفتلا باتك يف ءايَْو رمع نب هللا دبع ثيدح نم يراخبلا هاور )١(

 .(08 74 /5) هدنسم يف دمحأو ؟(41/4) مقرب « . .ِةَماَّلأ ْمْلِع ُمَدنِع هَل َّنِإظ>

 ملظ ميرحت باب «ةلصلاو وبلا باتك يف ةريره يبأ ثيدح نم ملسم هاور )30

 .(5658) مقرب .هلامو هضرعو همدو هراقتحاو هلذخو ملسملا
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 دع |( 118 ]| ص يوب

 يهو الأ ءهلك دسجلا دسف تدسف اذإو .هلك دسجلا حلص تحلص

 . ''0:ىبلقلا

 كي هللا لوسر نم هبرق هعفني مل دي لوسر مع وهو بلاط وبأ اذهو
 ىتح هللا الإ هلإ ال نأ دهشي نأ ىلع هللا لوسر صرح دقو «قيرعلا هبسنو
 تومي هنأ لزألا يف بتك هناحبس هللا نأل ؛؟لعفي ملف هللا دنع اهب هل جاحي

 نع هيبن هللا ىهنو «مانصألا ةدابعو كرشلا وهو دادجألاو ءابآلا نيد ىلع

 زلم ديكرشملإ ارففَتْسَي نأ انما يلو َيَّبلِإ تك امطظ :لاقف هل رافغتسالا
 اذإ دحأ ةياده كلمي ال يبنلا نأ ربخأو :11[7"2+ :ةبوتلا] كيف يلؤأ اراك

 هذي نم ىدجي هنأ ّنكلَو تب ْنَم ىجت ال َكّنِإ» :لاقف هللاهدهي مل

 رفكلا ىلع تام آي يبنلا مع وهو بهل وبأ اذكهو «[01 :صصقلا]

 يهل ىبأ آي ْتّبَت9 :يهو ةمايقلا موي ىلإ ىلتت ةروس همذ يف هللا لزنأو

 ميركلا نآرقلا يف ءاج ام عابتا وه يقيقحلا رايعملاف ؛[دسلا] 49 َّبَتَو

 الو عفنت ال اهنإف باسنألا امأ ءًاداقتعاو ًالمعو ًالوق ةرهطملا ةّئّسلاو

 اي» :لاقو ."”«هبسن هب عرسي مل هلمع هب أطب نم» :َِِي لاق امك يدجت
 .'*”«ًائيش هللا نم مكنع ينغأ ال هللا نم مكسفنأ اورتشا شيرق رشعم

 باب «ناميإلا باتك يف يراخبلا هاور ءهريشب نب نامعنلا ثيدح نم هيلع قفتم )١(

 لالحلا ذخأ باب ؛عويبلا باتك يف ملسمو ؛(07) مقرب ءهنيدل أربتسا نم لضف

 .(1599) مقرب «تاهبشلا كرتو

 باتك ءملسم حيحصو )5٠" ١ مقرب «زئانجلا باتك «يراخبلا حيحص :رظنا )3

 .(0/*177) دمحأ دنسمو ؛(5١7) مقرب «ناميإلا

 عامتجالا لضف باب ...ءاعدلاو ركذلا باتك يف ملسم هاور ثيدح نم ءزج (6)

 )7١149(. مقرب ءركذلا ىلعو نآرقلا ةوالت ىلع

 كي يبنلا بتك باب «خيراتلا باتك يف ةريره يبأ ثيدح نم نابح نبا هاور (4)

 نبا حيحص ىلع ناسحلا تاقيلعتلا يف ينابلألا ةمالعلا هنسحو ؛(1074) مقرب

 )591١/4(. نابح



 تنصحفصل فازإ- ةديقعلاب قلعتت حئاصنو لئاس
 بسنلا ناك ولو «2''ةمطاف هتنباو ةيفص هتمعو سابعلا همعل لاق اذكهو

 .ءالؤه عفنل ًادحأ عفني

 هدقتعي ام نيبملا لالضلاو دسافلا داقتعالاو ةركنملا رومألا نمو *

 نيلضملا نيلاضلا نيكرشملاو نيفرخملا ضعب يف لاهجلاو نيلفغملا ضعب

 نم هللاب ذوعن «عفنلا نوبلجيو رضلا مهنع نوعفديو ءىضرملا نوفشي مهنأ
 قزارلا راضلا عفانلا هنأو هللاب ناميإلا يفاني اذهو .لالضلاو ىمعلا

 ررااقلا هلوقي امع سدقتو هللا 3 رداقلا ربدملا تيمملا ييحملا

 ره الإ هل فاك اكن رسب ُهَّنَأ َكَسَسْنَي نإَر» :ىلاعت لاق «نورتفملا
 هليؤتل >2 1 ب ص وعر

 هند نينا نأ قطا من 1 :سنوي] ؟ءِهِلْضَمِل َدآر الف ربحي َكدِرُي تاو

 .هلسرو هتكئالمبو هباتكبو هللاب رفك دقف هللا نود نم هيفشي وأ هرضي وأ

 نأ فِ ل © اَدَعَر الو انض ُدكل ُكِيَأ آل فِ ٌلثج : هقلخ مركأل ىلاعت لاق
 «هتاللسرو هَل نأ نم اغلب الب اَّلِ © اَدَحَتلَم اًدحتلم هنود نم “| و أ سَ نس فرح

 :فارعألا] 7-7 هس اَم اَّلِإ اص الو اًعْفَت ىيفتل كِلَمَأ آل هل لقط هن لاقو ء[نجلا]

 نعتساف تنعتسا اذإو .هللا لأساف تلأس اذإ» :ِكي هللا لوسر لاقو ه4

 نم هريغف «هريغل الو ًارض الو ًاعفن هسفنل كلمي ال ِلكَي يبنلاف .'"”«هللاب

 نظو ءايلوألا نم يلو وأ حلاص لجر وأ يبن يف الغ نم لكف .ىلوأ باب

 ينقزرا وأ ينرصنا وأ ينفشأ نالف اي 56 نأ لثم ةيهلإلا نم ًاعون هيف

 الإو بات نإف هبحاص باتتسُي «لالضو كرش اذه نإف كلذ وحنو يننغأ وأ
 مهلأسيو مهوعديو مهيلع لكوتي طئاسو هللا نيبو هنيب لعج نم اذكو .لتق

 وأ ينج وأ يلو وأ يبن نم هللا ريغل نأ دقتعا نمف ءًاعامجإ رفكي هنإف

 0 )٠6 مقرب ناميإلا باتك يف 00 0 0 00 1 هتحامس ريشي 2غ(

 700 يو اوم و تلو 00
 )197/١(. هدنسم يف دمحأو ؛(7١70) مقرب «ةمايقلا



 5 ةماع ةمهم ةحيصن

 وأ ضرم مفر وأ ٍةجاح ءاضق وأ ٍةبرك فشك يف ًاريثأت كلذ ريغ وأ حور

 لهجلا نم ٍداو يفو ءريبك ٍلالض يف عقو دقف هناحبس هللا نود ءالب عفد

 «ميظعلا هللاب كرشأ دق هنوكل ريعسلا نم ٍةرفح افش ىلع وهف ءريطخ

 بلط هجو ىلع مهريغو ءايلوألاو نيحلاصلا نم ًادحأ ركذ نم اذكهو

 .#8 هريغ عفتلاو عفدلا ىلع رداق ال ذإ هللا عم هكرشأ دقف هنم دادمإلا

 زوجي امم هيلع ردقي اميف ةناعتسالاو رداقلا رضاحلا يحلا ءاعد امأ

 ؛نيملسملا عامجإب كرشلا عاونأ يف ًالخاد سيلو ؛كلذ يف جرح الف ًاعرش

 .«وِردَع ْنِم ىلا لع ءوِيَمِيْش ني لأ ُهَتَدَتْناَت : ىسوم ةصق يف قبو هللا لوقل

 .قيفوتلا يلو هللاو «ىنعملا اذه يف ةْئسلاو باتكلا نم ىرخأ ةلدألو

 مشاه ينب نم هنأ يعدي نم ضعب نأ ةركنملا رومألا نمو *

 نم نوجوزتي الو مهريغ نوجوزي ال مهف ءدحأ مهئفاكي ال هنإ :نولوقي

 هللا هعرشي مل عيرشتو ةأرملل ملظو ريبك لهجو ميظع أطخ اذهو «مهريغ

 ؤكئلعجو ينو كد ني ٌرشَقَلَح اَنِإ سلا (مكَيط :ىلاعت هللا لاق ءهلوسرو

 لاقو :[1؟ :تارجحلا] «كَدَقأ هلل دنع ْكَمَرْكأ نإ ارت َلْيَو مش
 َنونمْؤمْلاو9 :لاقو 01٠١ :تارجحلا] «ةَوْخِإ َنوُمْوُمْلا اَمَنِإ :هناحبس

 يأ مهْبَر مُهَل َباَجَتْسأَنط :لاقو 0١[« :ةبوعلا] نب ُكآَلْزَأ مست ُثسْؤمْلاَ

 :نارمع لآ «ْنيَتَب اني ُْكْسَمب نأ وأ كك ني ْمُكَنَي ٍلِبَع َلَمع ٌعيِشَأ هل
 يمجعل الو ١ يمجع ىلع يبرعل لضف اال» :5 هللا لوسر لاقو 66

 .ىوقتلاب الإ ضيبأ ىلع دوسأل الو .دوسأ ىلع ضيبأل الو ءيبرع ىلع

 يل اوسيل نالف ينب لآ نإ» :ِكي لاقو .2"”بارت نم مدآو مدآ نم سانلا

 )١( هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأ )6/  8٠١وه/5١١(؛ مقرب راّربلاو )٠١55(؟

 مقرب ةحيحصلا يف ينابلألا ةمالعلا هحّحصو ؛(١٠3 /) ةيلحلا يف ميعن وبأو
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 حام تحسس هس ةديقعلاب قلعتت حئاصنو لئاس
 :إ6 يبنلا لاقو .هيلع قفتم ''"نينمؤملا حلاصو هللا يبلو امنإ «ءايلوأب
 ةنتف نكت اولعفت الإ ؛هوحكنأف هقلخو هنيد نوضرت نم مكيلإ بطخ اذإ»
 دقو «نسح دانسإب هريغو يذمرتلا هجّرخ ؛''”ضيرع داسفو ضرألا يف

 هالوم ةثراح نب ديز نم ةيدسألا شحج تنب بنيز كك يبنلا جّوز

 .ناقيتع هوبأو وهو ديز نب ةماسأ نم ةيشرقلا سيق تنب ةمطاف جوزو

 ةيرهزلا فوع نب نمحرلا دبع تخأب يشبحلا حابر نب لالب جوزتو

 ؛(6064:) مقرب ءاهالبب محرلا لاا «بدألا باتك يف يراخبلا هجرخأ )010(

 .مهنم ءاربلاو مهريغ ةعطاقمو نينمؤملا ةالاوم باب «ناميإلا باتك يف ملسمو
 )95١٠60(. مقرب

 نأ ىلإ ريشي»] :هللا هظفح دابعلا دمح نب نسحملا دبع خيشلا ةحامس لاقو

 نمف «حلاصلا لمعلاو ناميإلاب لان امنإو ءِبْرَق نإو بسنلاب لائُت ال هتيالو
 مل وأ بيرق ٌبسن هنم هل ناك ءاوس هل ةيالو مظعأ وهف ًالمعو ًاناميإ لمكأ ناك

 :مهضعب لوقي ىنعملا اذه يفو «نكي

 بسنلا ىلع ًالاكتا ىوقتلا كرتت الف هنيدب الإ ناسنإلا ام كّرمعل

 [«بهل ابأ بيسنلا كرشلا عضو دقو "سراف ناملس مالسإلا عفر دقل
 4٠(. ٠ /5) دابعلا لئاسرو بتك :رظنا

 زيزعلا ريسيتل هحرش يف ُهُنَْعَت زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع خيشلا ةحامس لاقو
 ال كلذ وحنو هاجلاو دالوألاو لاومألاو باسنألا نأ لصاحلاف . ..» :ديمحلا

 مهعابتا مهصلخي امنإ هللا باذع نم مهيجني الو ةمايقلا موي هلهأ عفني

 لسرلا لضفأ اهيلإ هللا ثعب ِللك دمحم ةمأو «هل مهدايقناو ِهلكك لوسرلل

 اهتداعسو ةمألا هذه ةاجنل ليبس الف .مالسلاو ةالصلا هيلع مهمامإو مهتصالخو

 كسمتلاو كي هعابتاب الإ ةرخآلا يف اهتاجنو ايندلا يف اهئادعأ ىلع اهرصنو

 :رظنا .«ملعأ #8 هللاو «مالسلاو ةالصلا هيلع هجاهنم ىلع ريسلاو هب ءاج امب

 روتكدلا خيشلا ةليضف دادعإو عمج «ةيزابلا سوردلا نم ةيملعلا دئاوفلا باتك

 .(577 /؟) هللا هقفو ناميلسلا هللا دبع نب مالسلا دبع

 نوضرت نميف ءاج ام باب «حاكنلا باوبأ «ةريره يبأ ثيدح نم يذمرتلا هاور (؟)
 . هلك زاب نبا هنسحو ؛((85١5) مقرب «هوجوزف هنيد



 تاماتصتسست
 ديلولا هيخأ ةنبا يشرقلا ةعيبر نب ةبتع نبا ةفيذح وبأ جوؤزو .ةيشرقلا
 :ىلاعت هللا لاق دقو .راصنألا نم ٍةأرمال قيتع وهو هالوم ًاملاس

 ةيقر هيتنبا كك يبنلا جوز اذكو .« يبطل َنوُبَيَطلاَو َنيِبيَطلِل ُتَيطلَ»

 بنيز هتنبا عيبرلا نبا صاعلا ابأ جّوزو «ءنافع نب نامثع موثلك مأو

 نب رمع يلع جوزو «مشاه ينب نم اسيلو سمش دبع ينب نم امهو

 نب هللا دبع جوزتو .يمشاه ال يودع وهو موثلك مأ هتنبا باطخلا

 .ءيمشاه ال يومأ وهو يلع نب نيسحلا تنب ةمطاف نامثع نب ورمع

 دسأ نم يدسأ لب ًايمشاه سيلو ةنيكس اهتخأ ريبزلا نب بعصم جوزتو
 بلطملا دبع نب ريبزلا ةنبا ةعابض دوسألا نب دادقملا جوزتو «شيرق

 .ريثك ءيش اذهو .يمشاه ال يدْنِك وهو لَو يبنلا مع ةنبا ةيمشاهلا

 جيوزت ميرحت نم نييمشاهلا ضعب هيعّدي ام نالطب نايب دوصقملاو
 رابتعا كلذ يف بجاولا امنإو .كلذ ةهارك وأ يمشاهلا ريغب ةيمشاهلا

 يذلاو «مالسإلا مدع بهل ابأو بلاط ابأ دعبأ يذلاف «نيدلا يف هتءافك

 ناميإلا وه امنإ يشبحلا الالبو يمورلا ابيهصو يسرافلا ناملس برق

 مجني اممو «ميقتسملا جهنلا ىلع ريسلاو عرشلا عابتاو ىوقتلاو حالصلاو
 نم نهليطعتو تايمشاهلا ءاسنلا سبح لطابلا فرصتلاو لهجلا اذه نع

 وأ لسنلا ليطعتو داسفلا نم هابقع دمحت ال ام لصحيف هريخأت وأ جاوزلا

 مثكحبآنإو قدام نم َنيِحِلَساَو كني ىنبألا أمكدأو» :ىلاعت لاق دقو «هليلقت
 رمأف ء[رونلا] 46 ءيلحت ٌعِسو ُهَنأَو ِليََط ني ُهَّمأ ْمهِنْفب رقه أرني نإ

 .نيملسملا فانصأ رئاسو ا ينغلا معيل ًاقلطم ًارمأ ىمايألا حاكنإب

 :هيلع تثحو جاوزلا يف تبغر دق ةيمالسإلا ةعيرشلا تناك اذإو

 ثيح دك هلوسر رمأو هللا رمأ لاثتما ىلإ اوردابي نأ نيملسملا ىلع نإف
 ؛ جوزتيلف ةءابلا مكنم عاطتسا نم بابشلا رشعم اي» :36 هللا لوسر لاق
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 هل هنإف موصلاب هيلعف عطتسي مل نمو ,جرفلل نصحأو رصبلل ضغأ هنإف
 . هتحص ىلع قفتم ''"«ءاجو

 .مهقانعأ يف ةنامأ نهنإف مهتايلوم يف هللا اوقتي نأ ءايلوألا ىلعف

 مهتانب جيوزت ىلإ اوردابي نأ مهيلعف «ةنامألا هذه نع مهلئاس هللا نأو

 داسفلا لقيو ءةايحلا هذه يف هرود لك يدؤي ىتح مهئانبأو مهتاوخأو

 يف ببس هريخأت وأ جاوزلا نع ءاسنلا سبح نأ مولعملا نمو .مئارجلاو

 .رامدلاو مدهلا لواعم نم يه يتلا اهراشتناو ةيقالخألا مئارجلا اوشف

 نم مهيلع هللا مكالو نميفو مكسفنأ يف هللا اوقتا :هللا دابع ايف

 ىلإ ًاعيمج اوعساو «نيملسملا مكناوخإ يفو نهريغو تاوخألاو تانبلا

 ةلازإو هرثاكتو هومن لبس ريسيتو عمتجملا يف ةداعسلاو ريخلا قيقحت

 نويزجمو نوبساحمو نولوؤسم مكنأ اوملعاو «مئارجلا راشتنا بابسأ
 أوناك اع ©9) َنيِومجَأ َْمِهَّتلَعْل كلْيرْوهط :ىلاعت هللا لاق ءمكلامعأ ىلع

 َقرَِْل ٍسْنأْلا ىف ابو ِتومَسلا ىف ام ََيَوِط :كْبَو لاقو ء[رجحلا] 4( تنمي
 ىلإ اوردابو ء[مجنلا] «(©7 قسمي اوئسْحَ َنيِدلا َىَرتو اوُلِمَع امي اوعسَأ نيل
 نيرئاسلاو «ماركلا. هتباحصو هلي مكيبنب نيدتقم مكئانبأو مكتانب جيوزت

 . مهتقيرطو مهيده ىلع

 اودصتقاو ءروهملا يف ةالاغملا مدعو جاوزلا نؤم ليلقتب مكيصوأو

 يوذ ءايقتألا نيحلاصلا جاوزألا رايتخا يف اودهتجاو جاوزلا فيلاكت يف

 .ةفعلاو ةنامألا

 لوق باب .حاكنلا باتك يف يراخبلا هاور ءةمقلع ثيدح نم هيلع قفتم )000(

 ىف ملسمو ؛(6:0560) مقرب 2... جوزتيلف ةءابلا مكنم عاطتسا نم» : هلك يبنلا

 مقرب «ةنؤم دجوو هيلإ هسفن تقات نمل حاكنلا بابحتسا باب «حاكنلا باتك

 ):١18٠(.



 1 و 5-2
 مكايإو انذاعأو هيلع تابثلاو نيدلا يف هقفلا عيمجلا هللا قزر

 مكايإو انبْنجو ءانلامعأ تائيسو انسفنأ رورش نم نيملسملا رئاسو

 رومأ ةالو حلصي نأ هلأسن امك ءنطب امو اهنم رهظ ام نتفلا تاّلضم
 .ريدق كلذ ىلع هنإ «مهب حلصيو نيملسملا

 .هبحصو هلآو دمحم انيبن ىلع مّلسو هللا ىَّلصو

© © © 



 ةديقعلاب قلعتت حئاصنو لئاسر

 )مهل رذنلاو نيطايشلاو نجلاب ةثاغتسالا مكح

 .نيملسملا نم هاري نم ىلإ زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نم
 .نيمآ هيلع تابثلاو هنيدب كسمتلل مهايإو هللا ينقفو

 :دعب امأ «هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 هللا ريغ ءاعد نم لاَّهجلا ضعب هلعفي امع ناوخإلا ضعب ينلأس دقف

 رذنلاو مهب ةثاغتسالاو نجلا ءاعدك ؛تامهملا يف هب داجنتسالاو هناحبس

 (هوذخ ةعبس اي) :مهضعب لوق كلذ نمو «كلذ هبشو يهل حبذلاو مهل

 اورسكا) «(اذك هب اولعفا ةعبس اي).ء.نجلا ءاسؤر نم ةعبس :كلذب ينعي

 نج اي هوذخ) :مهضعب لوق كلذ نمو «(هب اولُثم همد اوبرشا هماظع

 «ةيبونجلا تاهجلا ضعب يف ًاريثك دجوي اذهو ؛(رصعلا نج اي ةريهظلا

 .مهريغو نيحلاصلاو ءايبنألا نم تاومألا ءاعد رمألا اذهب قحتلي اممو

 نمم ريثك نم عقاو ههابشأو هلك اذهف مهب ةثاغتسالاو ةكئالملا ءاعدو

 يف مهضعب لّهس امبرو «هلبق نمل ًاديلقتو هنم ًالهج مالسإلا ىلإ بستني
 .هدقتعن الو هدصقن ال ناسللا ىلع يرجي ءيش اذه :هلوقب كلذ

 مهحئابذو لامعألا هذهب فرع نم ةحكانم مكح نع ًاضيأ ينلأسو

 يعدي نمك «نيفارعلاو نيذوعشملا قيدصت نعو «مهفلخو مهيلع ةالصلاو

 )١( ُهْنَلُمك هتحامسل ةعونتم تالاقمو ىواتف عومجم )١/198(.



 ضيرملا دسج سم امم ءيش ىلع هفارشإ درجمب هبابسأو ضرملا ةفرعم
 .كلذ هابشأو رامخلاو ليوارسلاو ةمامعلاك

 :باوحجلاو

 ىلعو «هدعب يبن ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو ءهدحو هلل ٌدمحلا

 :دعب امأ «نيدلا موي ىلإ مهب ىدتها نمو هبحصو هلآ

 هوصخيلو ءهاوس ام لك نود هودبعيل نيلقثلا قلخ دق #8 هللا نإف

 لسرلا ثعب دقو «تادابعلا رئاسو رذنلاو حبذلاو ةثاغتسالاو ءاعدلاب

 ميركلا نآرقلا اهمظعأ يتلا ةيوامسلا بتكلا لزنأو ؛هب مهرمأو كلذب

 «هريغ ةدابعو هللاب كرشلا نم سانلا ريذحتو «هيلإ ةوعدلاو كلذ نايبب

 نأ ةداهش ىنعم وهو «نيدلاو ةلملا ساسأو لوصألا لصأ وه اذهو

 ةيهولألا يفنت يهف «هللا الإ قحب دوبعم ال اهانعم نأل ؛هللا الإ هلإ ال

 نم هاوس ام نود هدحو هلل ةدابعلا تبثتو «هللا ريغ نع - ةدابعلا يهو -

 ةريثك ِخكَي هلوسر ةْنّسو هللا باتك نم اذه ىلع ةلدألاو «تاقولخملا رئاس

 «(9 ندي الإ ىنإلاو َّنْلْك ُتَقَلَح اَمَر» :َكْيَو هلوقاهنم .ًانج
 [؟* :ءارسإلا] همي آلِ أوُدبََت الأ َكّْيَر ئّصقَو» :هناحبس هلوقو «[تايراذلا]

 -ٍ و

 : ىلاعت هلوقو «[ :ةنيبلا] كهآفَتْح َنيِيلأ هل َنيِسِخع هَمَأ ودبل الإ اَدرمُأ آمرج

 ِقكابِع ْنَع نكت تذل َّنإ يل تجتنأ نوما كبَر كو
 . [رفاغل 69 «تيرخيلد ئء نوط

 عدل َةَوْعَد ُبيِأ ٌبيِرَم ْنِإَف ْيَع ىداَبي كلاس اًدإَو» :ىلاعت لاقو

 نّيبف «[ةرقبلا] © تروُدشرر مهلمل ىب اونِمْؤُيْلَو ىل اوُبِحَتَسِلظ ٍناَعَد اًذإ

 دبعي ال نأ ىضق هنأو «هتدابعل نيلقثلا قلخ هنأ تايآلا هذه يف هناحبس

 هدابع رمأ هناحبس وهف ءىصوأو رمأ :ىضف ىلعمو ع وه الإ

 الأ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ناسل ىلعو نارقلا مكحم يف مهاصوأو
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 ربكتسا نم ةميظع ةدابع :ءاعدلا نأ العو لج حضوأو «مهبر الإ اودبعي

 بيجي بيرق هنأ ربخأو «هدحو هوعدي نأ هدابع رمأو .رانلا لخد اهنع

 نم عون هنأل ؛ءاعدلاب مهبر اوصخي نأ دابعلا عيمج ىلع بجوف ءمهتوعد

 52م َقتاَلَص َّنِإ لُثطظ :َلِيَو لاقو ءاهب اورمأو اهل اوقلخ يتلا ةدابعلا
 يلق ْلَيأ انأع ترب َكِلَديَو كل َكبِرَم ال ©) َنيِِلَعْلا بر ولي قامو َكاَيو
 وهو  هكسنو هتالص نأ سانلا ربخي نأ ٍكَي هيبن هللا رمأ «[ماعنألا] ©

 هللا ريغل حبذ نمف ءهل كيرش ال نيملاعلا ٌبر هلل هتاممو هايحمو  حبذلا

 ةالصلا لعج هناحبس هللا نأل ؛هللا ريغل ىَّلص ول امك «.هللاب كرشأ دقف

 هللا ريغل حبذ نمف ءهل كيرش ال هدحو هلل امهنأ ربخأو «نينيرق حبذلاو

 نمك وهف «كلذب مهيلإ برقتي مهريغو تاومألاو ةكئالملاو نجلا نم

 :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لوقي حيحصلا ثيدحلا يفو هللا ريغل نا

 . "”ىللا ٍرْيَمِل َحَبَذ ْنَم هللا َنَعَل»

 نع هَ باهش نب قراط نع نسح دنسب دمحأ مامإلا جرخأو
 ىتح دحأ هزوجي ال منص مهل موق“ ىلع نالجر رم» :لاق هنأ ِةلكك يبنلا

 .«برقأ ءيش يدنع سيل :لاق ءبّرق :امهدحأل اولاقف ءأئيش هل برقي

 اولاقو ءرانلا لخدف هليبس اولخف ءًابابذ برقف ًابابذ ولو برق :اولاق
 اوبرضف ني هللا نود ًائيش دحأل برقأل تنك ام :لاق ءبرق :رخآلل

 بابذلاب هوحنو منصلا ىلإ برقت نم ناك اذإف «''”«ةنجلا لخدف هقنع

 حبذلا ميرحت باب «يحاضألا باتك يف هَ يلع ثيدح نم ملسم هاور )١(

 ١(. 8ا/4) مقرب ,هلعاف نعلو ىلاعت هللا ريغل

 )7١7/١(. ةيلحلا يف ميعن وبأو ؛(؟١؟ص) ءدهزلا يف دمحأ مامإلا هجرخأ (؟)

 ريسيت يف ثيدحلا اذهل هحرش دنع ُهْنأُكك زاب نب زيزعلا دبع خيشلا ةحامس لاق
 لسرمو يباحص لسرم امإ وهف ءديج دنسلا اذهو» :(7”77 /7) ديمحلا زيزعلا

 هلك لاق مث .«...ةجحلل مظعأ نوكيف لصتم امإو «:ةجح يباحصلا
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 نجلا وعدي نمب فيكف ءرانلا لوخد قحتسي ًاكرشم نوكي هوحنو
 حئابذلاب مهيلإ برقتيو «مهل رذنيو ءمهب ثيغتسيو ءايلوألاو ةكئالملاو
 وأ ءهعرزو هباود ةمالس وأ ءهضيرم ءافش وأ ءهلام ظفح كلذب وجري

 نأب ىلوأ ههابشأو اذهف ؟كلذ هبشأ ام وأ نجلا رش نم ًافوخ كلذ لعفي

 بابذلا برق يذلا لجرلا اذه نم رانلا لوخدل ًاقحتسم ًاكرشم نوكي
 ترذلأ هَل اص اد ربعاف» : نيبو هلوق اضيأ كلذ يف درو اممو .منصلل

 لإ ةفئنتت ان ةصيزأ هنود ني اونا تبييلو سياق نيا ب أ ©
 ال هنأ َّنإ تقلي ِهيِف َْمُه ام ىف ْرُهَتْيَب محي َهَأ َّنِإ َلُد هلأ لإ آرب
 نم تررُدْبَسَو» :ىلاعت لاقو :ارمزلا 4(©) ٌدَنَحح ُبِذَُك َمُه نم ىِدُهي

 لا دنع انّوطَقُس مالؤه َنوُلوُفَيَو مُهممْني الو َْمُهَرُصِ 00 ا يود لق
 27 55 2 ضال يف الع ِتومَّسلَ يف ب ) توشبيسأ

 .[سنوي] 0 تب و

 هنود نم اوذختا نيكرشملا نأ نيتيآلا نيتاه يف هناحبس هللا ربخأ

 رقبلاو ةاشلابو ريعبلابو بابذلاب مانصألل برقتي نأ زاجأ نمف...» :(790”7ص) -

 زّوج هنوكو اذه هداقتعا سفنف ءًائيش برقي مل ناك نإو ىتح كلذ هبشأ امو

 يدنع سيل :لاقو 5 اذهف لا يل تال

 . .هل عاطتسم ءيشب برقت مث قفاوم انأ : ينعي ؟ءيش

 هيفو) + 20 ا اي

 مكنإ» : 5# سنأ لاق امك ؛««نابسحلا يف ةريغص تناك نإو بونذلا نم رذحلا

 34 هللا لوسر دهع ىلع اهّدعن انك ٍرعَّشلا نم مكنيعأ يف قدأ يه ًالامعأ نولمعتل

 .(1197) يراخبلا هاور .«تاقبوملا نم

 بلاط اميس الو نمؤملل بجوي اذه» :زاب نب زيزعلا دبع خيشلا ةحامس لاق
 ءاهريبك ىلإ رجي اهريغص نإف ءاهب لهاستي الأو تائيسلا نم رذحلا ملعلا

 دادعإو عمج «ةيزابلا سوردلا نم ةيملعلا دئاوفلا :رظنا .«ةمالسلا هللا لأسن

 . 0775 /9) هللا هظفح ناميلسلا هللا دبع نب مالسلا دبع روتكدلا خيشلا ةليضف



 حبذلاو ءاجرلاو فوخلاو ءاعدلاب هعم مهنودبعي تاقولخملا نم ءايلوأ
 هللا ىلإ مهدبع نم نوبرقي ءايلوألا كئلوأ نأ نيمعاز «كلذ وحنو رذنلاو

 بلك مهاجتتر مهلطاب حضوأو هناحبس هللا مهبذكأف 1ةدنع مهل دوعششيو

 ُهئَحْبْس :العو لج لاقف ءمهكرش نع هسفن هزنو ءنيكرشمو ًارافكو
 يبن وأ ًاكَلَم ذختا نم نأ كلذب ملعف ء[سنويا 4 ترورط اَمَع للتو
 هيلإ برقتيو «هب ثيغتسيو ا هوعدي ًارجح وأ ًارجش وأ ًاينج وأ

 ضيرملا ءافش ءاجر وأ «هيدل هبيرقتو هللا دنع هتعافش ءاجر حبذلاو رذنلاب

 اذه يف عقو دقف «كلذ هباش 00 «بئاغلا ةمالس وأ «لاملا ظفح وأ

 ََرْعم نأ ُرْفْمَي ال َهَنأ َّنإ» :هيف هللا لاق يذلا ءميخولا ءالبلاو ميظعلا كرشلا
 4( اًميِظَع اًمْنِإ ةكرتقأ ِدَمَم هلل َكرْتُش نمو ٌهاَكِي نَمِل َكِلَذ نوم ام ٌرْْميَو هب
 ةنوأمو ََّنَجْلا هيلع ُهَنَأ مَرَح دق هني َكِرْشْي نم مَّنِإإَ#» :ىلاعت لاقو ء[ءاسنلا]
 . [ةدئاملا] <© راحصآأ َنِه تريل امو دال

 ال صالخإلاو ديحوتلا لهأل ةمايقلا موي لصحت امّنِإ كعافشلاو
 دعسأ نم هللا لوسر اي :هل ليق امل يي يبنلا لاق امك ؛كرشلا لهأل
 ْوَأ ِهِبْلَق ْنِم ًاصِاَخ “ هللا اّلِإ ةلإ ال :َلاَق ْنَمه 01 ا للا
 اوكا يبل لك حسنا اديب ةوعد يبن لكل» :هكك لاقو .''هوِسْفَت
 نم هللا ءاش نإ ةلئان يهف .ةمايقلا موي يتمأل ةعافش يتوعد 0 انأو
 . "اعيش هللاب كرشي ال يتمأ نم تام

 ءرانلاو ةنجلا ةفص باب «قاقرلا باتك يف ةريره يبأ ثيدح نم يراخبلا هاور )١(

 «ثيدحلا بلط ىلع صرحلا باب ؛ملعلا باتك يف هركذ دقو «(19170) مقرب
 .(99) مقرب

 ةرب «ةباجتسم ةوعد يبن لكل باب «تاوعدلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (؟)
 ةعافشلا ةوعد 5 يبنلا ءابتخا باب «ناميإلا باتك يف ملسمو ؛(55)

 .هل ظفللاو )١94( مقرب ء.هتمأل



 مهل رذنلاو نيطايشلاو نجلاب ةثافتسالا مكح

 .مهقزارو مهقلاخو مهبر هللا نأب نونمؤي نولوألا نوكرشملا ناكو
 هابشأو راجحألاو راجشألاو ةكئالملاو ءايلوألاو ءايبنألا ىلع اوقّلعت امنإو

 ملف «تايآلا يف قبس امك هيدل مهبيرقتو هللا دنع مهتعافش نوجري كلذ

 يف مهيلع هللا ركنأ لب ؛و هللا لوسر مهرذعي ملو .كلذب هللا مهرذعي

 ةهلآلا هذه نأ مهمعز يف مهبذكأو «نيكرشمو ًارافك مهامسو ميظعلا هباتك

 00 اذه ىلع 5 لوسرلا مهلتاقو «ىفلز هللا ىلإ مهبرقتو مهل عفشت
 ًََ ٌّقَح مُهوُلئاَقو» :هناحبس هلوقب ًالمع «هدحو هلل ةدابعلا اوصلخي ىتح

 0 لاقو .[.9 :لافنالا] «وّنِب هلك ُنيِرلأ َنوُكحَيَو ٌةَنَنِهف ترك

 ؛هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ»

 مهءامد ينم اومصع كلذ اولمف اذإف «ةاكزلا اوتؤيو «ةالصلا اوميقيو

 ىتح» :ِكَي هلوق ىنعمو «''"6هللا ىلع مهباسحو مالسالا قحب الإ مهلاومأو

 ءهاوس ام لك نود ةدابعلاب هللا اوصخي ىتح :يأ ؛«هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي

 :هلوق كلذ يف هللا لزنأف ءمهب نوذوعيو نجلا نم نوفاخي نوكرشملا ناكو

 لاق ء[نجلا] «©9 امهر ْمُهوُداَرَد َنَْل ني لاعب َنوُدوس نينإلا نم لابي نك كَنَر»
 : يأ ؛ © اَقَمَر مهوداؤل :هلوق ىنعم :ةميركلا ةيآلا ىف '”ريسفتلا لهأ

 نوذيعتسي سنإلا تأر اذإ ربكتتو اهسفن يف مظاعتت نجلا نأل ؛ًافوخو ًارعذ

 مهتدابع نم اورثكي ىتح ًاراعذإو ةفاخإ مهل نودادزي كلذ دنعو ءاهب

 هب ةذاعتسالا :كلذ نع نيملسملا هللا ضوع دقو .مهيلإ ءوجللاو

 باب «ناميإلا باتك يف يراخبلا هجرخأ ا رمع نبا ثيدح - هيلع قفتم )١(

 0 مقرب «16 :ةبوتلا] « نهكم أوّل اولَحَه َةرَكَلَأ اَوَتاَمَو ٌةرْلَّصلأ أوم انو وبات نيج

 :اولوقي ىتح سانلا لاتقب رمألا باب «ناميإلا باتك يف 0 هل ظفللاو

 .(5؟) مقرب «...هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ

 فلل ريثك نبا ريسفتو يكرتلا هللا دبع د :قيقحت (777/7) كُنْ يربطلا ريسفت (؟)

 .بتكلا ملع راد ةعبط )١58/15(



 ةديقعلاب قلعتت حئاصنو لئاسر ١

 م

 نِم كْضْرني اًمإو» : َكْيِو هلوق كلذ يف لزنأو «ةماتلا هتاملكبو هناحبس

 هلوقو ء[تلصنا «(© ميم ٌعيِمتلأ َوْه ُدَنِإ همي ْذِعتْسأَك عَن نطل
 © سات ددلإ © ساكنا كليم 09 اكل تري وع لق» <: 0

 نم 60 باتل ٍروُدُص ف ُسوُسَوُي ىِرَلأ ©9 سياتل نياَوْسَوْلا رس
 . [سانلا] 40 ساَحنلَأَو وكلا

 هللا تاملكب ذوعأ :لاقف ًالزنم لزن نم» :لاق هنأ كك يبنلا نع حصو

 .'"”6كلذ هلزنم نم لحتري ىتح ءيش هرضي مل قلخ ام رش نم تاماتلا

 يف بغارلاو ةاجنلا بلاط ملعي ثيداحألاو تايآلا نم مّدقت اممو

 تاومألاب قلعتلا نأ :هليلجو هقيقد كرشلا نم ةمالسلاو هنيد ىلع ظافحلا

 وحنو مهب ةذاعتسالاو مهءاعدو «تاقولخملا نم مهريغو نجلاو ةكئالملاو

 .هناحبس هللاب كرشلا حبقأ نمو ,نيكرشملا ةيلهاجلا لهأ لمع نم كلذ
 .هلعف نم ىلع راكنإلاو هكرتب يصاوتلاو كلذ نم رذحلاو هكرت بجاولاف

 لكأ الو هتحكانم زجت مل ةيكرشلا لامعألا هذهب سانلا بم فرع نمو

 هللا ىلإ ةبوتلا نلعي ىتح هفلخ ةاللصلا الو هيلع ةالصلا الو هتحيبذ

 .هدحو هلل ةدابعلاو ءاعدلا صلخيو .«كلذ نم هناحبس

 وه ءاعدلا» :ِِلك يبنلا لاق امك اهُحُم لب ةدابعلا وه ءاعدلاو
 :هناحبس لاقو .« "”«ةدابعلا خم ءاعدلا» :رخآلا ظفللا يفو :'"”«ةدابعلا

 يف باب «ءاعدلاو ركذلا باتك يف اَنّيْ»و ميكح تنب ةلوخ ثيدح نم ملسم هاور )١(
 نم يذمرتلاو ؛(770) مقرب ءهريغو ءاقشلا كردو ءاضقلا ءوس نم ذوعتلا
 لزن اذإ لوقي ام ءاج ام باب «تاوعدلا باتك يف انهو ميكح تنب ةلوخ ثيدح
 .("59) مقرب «ءالزنم

 نع نآرقلا ريسفت باوبأ يف هذ ريشب نب نامعنلا ثيدح نم يذمرتلا هاور (؟)

 .(5959) مقرب لَك هللا لوسر

 _ .لك هللا لوسر نع تاوعدلا باوبأ يف كلام نب سنأ ثيدح نم يذمرتلا هاور (*)
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 مدع ولو قكرذم ني نخ ةكيزم هالو ًايؤي لع تكرشتلا اذكت لوو و
 كتمنأ دلو مارش نت ةح مي دن أنبل ةكرشلا انك ال

 ديياَ ُنَبيَم ةديذإي ةضفمْلاَو َةَنَجْلا قا اَوْعَدَي ُهَمأَو ٍراَلأ لإ َنوُعْنَي َكِيتوأ
 جوزتلا نع نيملسملا هناحبس هللا ىهنو ء[ةرقبلا 46 َنْوُدَدَتي ْمُهَّلَمَل سان
 ٌنمؤي ىتح كلذ ريغو ةكئالملاو نجلاو ناثوألا داّبُع نم تاكرشملاب

 عابتاو «هب ءاج اميف وك لوسرلا قيدصتو ءهدحو هلل ةدابعلا صالخإب

 اونمؤي ىتح تاملسملا ءاسنلاب نيكرشملا جيوزت نع ىهنو ؛هليبس

 هناحبس ربخأو ؛هعابتاو ِ# لوسرلا قيدصتو ءهدحو هلل ةدابعلا صالخإب

 اهيلإ رظني نم ٌتبجعأ ولو ةكرشملا ةرحلا نم ريخ ةنمؤملا ةّمألا نأ
 رحلا نم ريخ نمؤملا دبعلا نأو ءاهمالك نسحو اهلامجب اهمالك عمسيو

 ريغو هتعاجشو هتحاصفو هلامجب هيلإ رظانلاو هعماس بجعأ ولو كرشملا
 لإ َنوُعَدَي َكِيَلْووأط :هناحبس هلوقب ليضفتلا اذه بابسأ حضوأ مث «كلذ

 ةاعد نم مهنأل ؛تاكرشملاو نيكرشملا كلذب : ينعي ؟[1؟١7 :ةرقبلا] «راَثلأ

 تانمؤملاو نونمؤملا امأ ءمهقالخأو مهتريسو مهلامعأو مهلاوقأب رانلا

 ءالؤه يوتسي فيكف «مهتريسو مهلامعأو مهقالخأب ةنجلا ةاعد نم مهف

 ؟ءالؤهو

 5 رح صم سا سرا صرع

 لع لص الو» :نيقفانملا نأش يف العو لج لاقو
 46 ْمُهَو أناَمَو يلوشسرو هلي أرَتَك َمْبَنِإ ديَق لع مك الو ان

 ةمالعلا خيشلا ةحامس لئسو .() مقرب ءءاعدلا لضف يف ءاج اماباب -

 ؟ةدابعلا خم ءاعدلا :ثيدح ةحص ام :ُهْنَأْك زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع

 حرش .«حيحص هانعمو فعض هيفف ةدابعلا خم ءاعدلا امأ...» :ًالئاق باجأف

 .(088ص) هناك هتحامسل «تاهبشلا فشك باتك

 .«فيعض هدانسإ» :(11175) مقرب «ةاورلا ةياده يف ُهندكك ينابلألا خيشلا لاقو

 .(10 )١/ ينابلألل ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس :رظناو



 ال رفاكلاو قفانملا َّنأ ةميركلا ةيآلا هذه يف العو لج حضوأف «[ةبوتلا]

 الو امهفلخ ىلصي ال اذكهو ءهلوسرو هللاب امهرفكل امهيلع ىلصي

 يتلا ةميظعلا ةوادعللو ءامهتنامأ مدعو امهرفكل نيملسملل ةمئأ نالعجي

 رفكلا نأل ؛ةدابعلاو ةالصلا لهأ نم اسيل امهنألو «نيملسملا نيبو امهنيب

 .كلذ نم ةيفاعلا هللا لأسن «لمع امهعم ىقبي ال كرشلاو

 ل اني أوُلُكأَد الو» :نيكرشملا حئابذو ةتيملا ا
 نو 9-1 مهاب لإ َنحَوَي َنيكَنلا ّنِإَو قمن ُدَنَو هِبلع هللا هنأ وب
 ةتيملا لكأ نع نيملسملا َنِيو ىهن ءا[ماعنألا 40 0 ُ 7
 هللا مسا ركذ ولو «ةتيملا مكح يف هتحيبذف سجن هنأل ؛كرشملا ةحيبذو

 طبحي كرشلاو «ةدابع اهنأل ؛اهل رثأ ال ةلطاب هنم ةيمستلا نأل ؛اهيلع

 َكَبِو حابأ امنإو «هناحبس هللا ىلإ كرشملا بوتي ىتح اهلطبيو ةدابعلا

 4 ع بنكلا أوو نذل ماعطو## :هناحبس هلوق يف باتكلا لهأ ماعط

 ٌمِيَبَق ني بتكلا اونو نذل ّنِب تكصَْْد ٍتتيولأ نم ُتكَصتلَو 1 لِ [كفاَعطَو
 ٌرْفكَي نمو نادخأ ةئذِنتم الو َنيِحْيَسُم َرْيَغ َنيِنِصْحُخ َنُهَروْجُل َنهوُمتَتاَع 1ذإ 2 لتعص ما مع رورو 9 د

 مهنأل ؛[ةدئاملا] *9©4 َقريْلل ني رجلا يف َوْهَو ٌهْلَمَع طبح 0 نكيالاب

 ٍةهقَ# ىسيعو ىسوم عابتأ نم مهنا نومعزيو يوامس نيد ىلإ نوبستني
 ٍِلِلَك دمحم ثعبب هلطبأو مهنيد هللا خسن دقو «نيبذاك كلذ يف اوناك نإو

 باتكلا لهأ ماعط انل لحأ 5 لج هللا نكلو «ةماع سانلا ىلإ

 فالخب ءملعلا لهأ اهحضوأ دق ةيعرم رارسأو ةغلاب ةمكحل مهءاسنو

 نأل ؛مهريغو ءايلوألاو ءايبنألا نم تاومألاو ناثوألا داّبُع نم نيكرشملا

 ةحيبذ تناكف ءهساسأ نم لطاب وه لب ؟؛هيف ةهبش الو هل لصأ ال مهنيد

 .اهلكأ حابي الو «ةَئيم هلهأ

 (كذخأ نج) (كباصأ نج) :هبطاخي نمل صخشلا لوق اّمأو



 مهل رذنلاو نيطايشلاو نجلاب ةثافتسالا مكح

 ال كلذو متشلاو بسلا باب نم اذهف .كلذ هبشأ امو (كب راط ناطيش)

 باب نم كلذ سيلو متشلاو بسلا عاونأ رئاسك نيملسملا نيب زوجي

 ريغب سانلا يف نوفرصتي نجلا نأ دقتعي كلذ لئاق نوكي نأ الإ ,كرشلا
 تاقولخملا نم مهريغ وأ نجلا يف كلذ دقتعا نمف ؛«هتئيشمو هللا نذإ

 رداقلاو «ءيش لكل كلاملا وه هناحبس هللا نأل ؛داقتعالا اذهب رفاك وهف

 هتئيشمو هنذإب الإ ءيش دجوي الو ءراضلا عفانلا وهو .ءيش لك ىلع
 لصألا اذهب سانلا ربخي نأ آك هيبن ًارمآ َْو لاق امك «قباسلا هردقو

 هلأ ٌثنُك وو ده 15 ام الإ ارض اَلَو اًمنَت ىيْفَتِل ُكِيْمَأ ل لُثط :ميظعلا

 نومي موق ٌريِييَو ريدي الإ انآ نإ ةوُسلأ ينم امو رْثَكلا ّنِي ُتْرََكَتْنمل بَل
 ال مالسلاو ةالصلا هيلع مهلضفأو قلخلا دّيس ناك اذإف «[فارعالا ©

 ؟قلخلا نم هريغب فيكف ءهللا ءاش ام الإ ًارض الو ًاعفن هسفنل كلمي

 .ةريثك ىنعملا اذه يف تايآلاو

 ىطاعتي نمم مههابشأو نيمجنملاو نيذوعشملاو نيفارعلا لاؤس امأو
 لب ؛ركنأو دشأ مهقيدصتو ءزوجي ال ركنم وهف «تابيغملا نع رابخألا

 مل ٍءْيَض ْنَع ُهَلأَسَ افارع ىأ ْنَم١ : يبنلا لوقل رفكلا بعش نم وه
- ِ 

 . هحيحص يف ملسم هاور 0 َنيِعَبْرَأ ٌماَلَص هل لبقت

 نأ هيض َيِمْلَسلا ٍمَكَحْلا ِنْب ةَيِواَعُم نع انغبأ «هحيحص) يفو

 .'' ”ناهكلا نايتإ نع ىهن لكك يبنلا

 «مالسلا باتك يف وك يبنلا جاوزأ ضعب نع انهو ةيفص ثيدح نم ملسم هاور )١(

 .(1110) مقرب .ناهكلا نايتإو ةناهكلا ميرحت باب

 مقر دعب .ناهكلا نايتإو ةناهكلا ميرحت باب «مالسلا باتك يف ملسم هاور (؟)
 ميرحت باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك يف مدقت دق هلصأو ؛(77777)

 .(0137) مقرب ءهتحابإ نم ناك ام خسنو ةالصلا يف مالكلا



 ب قلعتت حئ و لئاسر ( 55 ]| ةديقعلاب قلعتت حئاصن اس

 ًانِهاك ْوَأ ًافاَدَع ىَتأ ْنَم» :لاق هنأ هلك يبنلا نع نئسلا لهأ جرخأو

 يف ثيداحألاو ,2"”هذلي ٍدّمَحُم ىَلَع َلِزْنَأ اَمِ َرَفَك ْدَقَف ُلوُقَي اَمِب ُهَقَدَصَ
 ةنهكلا لاؤس نم رذحلا نيملسملا ىلع بجاولاف .ةريثك ىنعملا اذه

 سيبلتلاو «تابيغملا نع رابخألاب نيلغتشملا نيذوعشملا رئاسو «نيفارعلاو

 لَك يبنلا يهن نم مّدقت امل هريغ وأ بطلا مساب ناك ءاوس «نيملسملا ىلع

 .هنم هريذحتو كلذ نع

 رومألا نم بطلا مساب سانلا ضعب هيعّدي ام كلذ يف لخديو

 :لاق «كلذ وحن وأ ةضيرملا رامخ وأ ءضيرملا ةمامع مش اذإ ةيبيغلا

 يتلا بيغلا رومأ نم (اذك عنصو اذك لعف ةضيرملا هذه وأ ضيرملا اذه)

 عاونأب فراعو «بطلاب فراع هنإ :اولوقي ىتح ةماعلا ىلع سيبلتلا

 ءافشلا فداصف «ةيودألا نم ًائيش مهاطعأ امبرو «هبابسأو ضرملا

 ضعب بابسأب ضرملا ناك امبرو «هئاود بابسأب هنأ اهكظف هللا ردقب
 ضعب نع هنوربخيو بطلل يعدملا كلذ نومدخي نيذلا نيطايشلاو نجلا
 نيطايشلاو نجلا يضرُيو كلذ ىلع دمتعيف ءاهيلع نوعلطي يتلا تابيغملا
 دق ام نوكرتيو «ضيرملا كلذ نع نوعفتريف «ةدابعلا نم مهبساني امب

 نمو نيطايشلاو نجلا نع فورعم ءيش اذهو «ىذألا نم هعم هب اوسبلت

 ءهكرتب ىصاوتلاو «ءكلذ نم رذحلا نيملسملا ىلع بجاولاف

 فض ةريره يبأ ثيدح نم دواد وبأو ؟(775/7) دنسملا يف دمحأ مامإلا هاور )١(

 ىف يذمرتلاو ؛(5٠594) مقرب «ناهكلا يف باب ءريطتلاو ةناهكلا باتك يف

 يئاسنلاو ؛(1120) مقرب «ءضئاحلا نايتإ ةيهارك يف ءاج ام باب «ةراهطلا باتك

 .(8954) مقرب «ىربكلا يف



 مهل رذنلاو نيطايشلاو نجلاب ةثافتسالا مكح

 سأب الو ءرومألا لك يف هيلع لكوتلاو هناحبس هللا ىلع دامتعالاو

 نيذلا ءابطألا دنع جالعلاو ةحابملا ةيودألاو ةيعرشلا ىقرلا يطاعتب

 ةيسحلا بابسألاب هضرم نم دكأتلاو .ضيرملا ىلع فشكلا نولمعتسي

 .ءاود هل لزنأ الإ ءاد هللا لزنأ ام» : كب يبنلا نع حص دقو .ةلوقعملاو

 اذإف ءءاود ءاد لكل» :ِلكك لاقو .''""هلهج نم هلهجو .هملع نم هملع

 الو اووادت هللا دابع» :ِإكَت لاقو .'"”«هللا نذإب ئرب ءادلا ٌءاود بيصأ

 .ةريثك ىنعملا اذه يف ثيداحألاو . ””«مارحب اووادت

 يفشي نأو ًاعيمج نيملسملا لاوحأ حلصي نأ َنَِو هللا لأسنف

 انذيعي نأو ءىدهلا ىلع مهعمجي نأو ءءوس لك نم مهنادبأو مهبولق

 ءيش لك ىلع هنإ «هئايلوأو ناطيشلا ةعاط نمو نتفلا تالضم نم مهايإو

 .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ءريدق

 .هبحصو هلو دمحم انيبن هلوسرو هدبع ىلع كرابو هلشَو هللا ىَّلصو

 )١( مكاحلاو ؛(507و 7١41و ”ا/ا/١) دنسملا يف دمحأ مامإلا اور )١145/5«.

 ينابلألا ةمالعلا هححصو ؛(؟8886 .؟*884) مقرب «ةبيش يبأ نباو ؛؛؟17

 ءهجام نباو ؛(0114) مقرب :«يراخبلا هاورو ؛(١40) مقرب ءةحيحصلا يف

 .؛ءافش هل لزنأ الإ ءاد هللا لزنأ ام : ظفلب (5179”7) مقرب

 ءاود ءاد لكل باب ءمالسلا باتك يف هبط رباج ثيدح نم ملسم هاور (")

 )01/4١1(. مقرب «يوادتلا بابحتساو

 ءادلا قلخ هللا نإ» : ظفلب )11١60( مقر ةمجرت 77١( /7) ىنكلا يف يبالودلا هاور رف

 مقرب ةحيحصلا يف ينابلألا ةمالعلا هنسحو . ما رحب اووادتت الو اووادتف ءاودلاو

 نع ىهن لك يبنلا نأ» : ه5 ةريره يبأ ثيدح هل دهشيو : هدي لاقو «.(170)

 هجام نباو ؛(55١3) يذمرتلاو ؛(7810) دواد وبأ هاور ؛«ثيبخلا ءاودلا

 يف ميعن وبأ هاورو ؛يبهذلا هقفاوو ؛(5/١٠5) مكاحلا هححّحصو ؛(564"7)

 نبا نع (91117 )9115  ريبكلا يف يناربطلاو دمحأ جرخأو ؟(7070 /8) ةيلحلا

 هدانسإو «مكيلع مّرح اميف مكؤافش لعجي مل هللا نإ» :هيلع ًافوقوم و دوعسم

 .(19 )٠١/ حتفلا يف رجح نبا ظفاحلا هححّبصو ١ حيحص



 .نيملسملا نم هاري نم ىلإ زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نم
 .نيمآ ناميإلاو ملعلا نم مهدازو ءهاضر هيف امل هللا مهقفو

 :دعبو «هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالس

 ءايشأ يفو «ةديقعلا يف ةريثك ءاطخأ يف عقي سانلا نم ًاريثك نأ ينغلب

 .هشرع ىلع هئاوتساو هللا ولع راكنإ كلذ نمو «ةعدب يهو ةئَس اهنونظي

 تكرإ» :هناحبس لاق ثيح ميركلا هباتك يف كلذ نّيب هناحبس هللا نأ مولعمو

 ةبآلا ؟شّرْلا لع نيس كن ِماَيَأ ةَنِس يف َترْلاَو ٍتوعَسلأ قلع ىلا هَ كك
 هذه اهنم ميظعلا هباتك نم تايآ عبس يف هناحبس كلذ ركذ 04[0 :فارعألا]

 فيكلاو «مولعم ءاوتسالا» :لاق ُةْنَلُكك كلذ نع كلام لس املو «ةيآلا

 ىنعمو .فلسلا ةمئأ نم هريغ لاق اذكهو «2©"”بجاو هب ناميإلاو ,لوهجم
 لاقو «عافترالاو ولعلا وهو :ةيبرعلا ةغللا ةهج نم :ينعي ؛مولعم ءاوتسالا

 )١( ُهْلَلُْكك هتحامسل ةعونتم تالاقمو ىواتف عومجم )//78(.

 ةعامجلاو َةّنّسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش يف يئاكلاللا مامإلا رثألا اذه جرخأ (؟)
 درلا يف يمرادلاو ؟(871) مقرب .«تافصلاو ءامسألا يف يقهيبلاو ؛("98/1)

 نم ديزملو )١6١/1(« ديهمتلا يف ربلا دبع نباو ؛(57) مقرب ؛ةيمهجلا ىلع
 .ءاوتسالا ةفص يف ُهُنَلُكي كلام مامإلا نع روهشملا رثألا :ةلاسر رظنا دئاوفلا
 ردبلا داّبعلا نسحملا دبع نب قازرلا دبع روتكدلا ذاتسألا خيشلا ةليضفل

 .(١1ص) لئاسرلاو ثوحبلل عماجلا :عتاملا هباتك نمض «هللا هظفح



 05 (- ةديقمعلا يف ءاطخأ
 مدي الو» :هناحبس لاقو ء[رفاغا 409 ٍريَّجْلا َنْمْلا هِي كَل : هناحبس

 م ُدَعَصَي هَل :َكَِق لاقو ء[ةرقبلا] 4© ميلا ليل وهو سن
 :ىلع لدت اهلك ةريثك تايآ يف ٠١[ :رطاف] «ءكعقرب ٌحِلَّصلأ لمملاو بطلا

 لوق اذهو «ءقلخلا عيمج قوف شرعلا قوف هناحبس هنأو «هتيقوفو هولع
 داقتعا بجاولاف «مهريغو و يبنلا باحصأ نم ةعامجلاو ةئْسلا لهأ

 .هفالخ نم سانلا ريذحتو ءهب يصاوتلاو «كلذ

 لعجو اهدنع ةالصلاو ءروبقلا ىلع دجاسملا ذاختا :كلذ نمو

 دوهيلا قو يبنلا نعل دقو ءكرشلا لئاسو نم هلك اذهو ءاهيلع بابقلا

 ؛ىراصنلاو دوهيلا هللا نعل» :قكي لاقف هنم رذحو .«كلذ ىلع ىراصنلاو

 نإو الأ» :ِلكك لاقو .هتحص ىلع قفتم '''دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا
 الف الأ ء.دجاسم مهيحلاصو مهئايبنأ روبق نوذختي اوناك مكلبق ناك نم

 يف ملسم هجرخأ .''كلذ نع مكاهنأ ينإ ءدجاسم روبقلا اوذختت

 نع ًاضيأ 'ةحيحص» يف ملسم جّرخو .بدنج ثيدح نم (هحيحص»
 صصخحبي نأ كك هللا لوسر ىهن» :لاق ابو يراصنألا هللا دبع نب رباج

 .ةريثك ىنعملا اذه يف ثيداحألاو ."”«هيلع ىنبُي نأو هيلع دعقُي نأو ربقلا

 ربق يف ءاج ام باب ءزئانجلا باتك يف ابَْو ةشئاع ثيدح نم يراخبلا هجرخأ )١(

 عضاومو دجاسملا باتك يف ملسمو ؛(1740) مقرب ءرمعو ركب يبأو إو يبنلا

 يهنلاو اهيف روصلا ذاختاو روبقلا ىلع دجسملا ءانب نع يهنلا باب «ةالصلا

 .(6؟9) مقرب ءدجاسم روبقلا ذاختا نع

 دجسملا ءانب نع يهنلا باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك يف ملسم هجرخأ (؟)

 امك .(0175) مقرب «دجاسم روبقلا ذاختا نع يهنلاو اهيف روصلا ذاختاو روبقلا ىلع

 باب «ةالصلا باتك يف يراخبلا اهنم عضاوم ةدع يف سابع نبا نعو اهنع هاجرخأ
 )075١(. مقرب «نيقباسلا باتكلاو بابلا يف ملسمو ؛(475 .56) مقرب 06(2)

 هيلع ءانبلاو ربقلا صيصجت نع يهنلا باب ءزئانجلا باتك يف ملسم هجرخأ ()
 .(9170) مقرب



 ةديقعلاب قلعتت حئاصنو لئاسر 5

 ريذحتل ؛؟هكرتب يصاوتلاو ءكلذ نم رذحلا نيملسملا ىلع بجاولاف

 روبقلا باحصأب كرشلا لئاسو نم كلذ نألو ؛كلذ نم ِلكي يبنلا

 عاونأ نم كلذ ريغ ىلإ . .رصّنلا مهبلطو مهب ةثاغتسالاو مهئاعدو

 .كرشلا

 ءاهرطخأو اهربكأو بونذلا مظعأ وه كرشلا َّنأ مولعمو *
 كلذ نم هدابع هللا رذح دقو «هعئارذو هلئاسو نمو ءهنم رذحلا بجاولاف

 ام رفْغَيو يب كرس نأ ٌرْفْمَي ال َهَّنأ ّنإ» :ىلاعت هلوق اهنم «تاريثك تايأ يف

 َىوُأ َدَفْلَوَط :هناحبس هلوق اهنمو «[115 44 :ءاسنلا] 255 نَمِل َكِلَد نم

 «(©9 َوُلَمَتي اوناك اك مهنع طِيحَل ْاكَرْسَأ ؤلو» :كَيَو هلوق اهنمو «[رمزلا]
 .ةريثك ىنعملا اذه يف تايآلاو [ماعنألا]

 نجلاو نيبئاغلاو تاومألا ءاعد :ربكألا كرشلا عاونأ نمو *

 ىضرملا ءافش مهلاؤسو «مهب ةثاغتسالاو ءموجنلاو راجشألاو مانصألاو

 شيرق راّمُك نم نيلوألا نيكرشملا قيد وه اذهو .ءادعألا ىلع رصنلاو
 َمُهَرْصَي ال اَم ِهََأ يبوذ ني ترُدبتَيَو :مهنع هناحبس هللا لاق امك «مهريغو

 لاقو «[18 :سنوي] ةيآلا ه«ونل دنع انُومَقُس ملوك َنْوُقَيَو ْرُمْعَتُي ال
 َمُهُدَبَعَت ام ةسيلَوأ ونود ني اوُدَحخا تيذلاو صا نيل لِ الآ» : هناحبس

 ال هنأ َّنإ تملي ديف ْمُه ام ىف ٌرُهَتْيِب مُكَحي هنأ َّنِإ فلز هَل َلِإ آئوبرَقِيل ال

 ىنعملا اذه يف تايآلاو .[رمزلا] 4 راك ُبِذَدَك َوُه نم ىِدَهَي

 قلاخلا وه هللا نأ نوملعي نيلوألا نيكرشملا نأ ىلع لدت يهو «ةريثك

 مهوبّرقيو «هللا دنع مهل اوعفشيل «مهتهلآ اودبع امّنِإو ءراضلا عفانلا قزارلا

 هّيبن رمأو «مهكرشو مهرفكب مكحو «كلذب هناحبس ْمُهَرَّفَكَف «ىفلز هيدل
 ل ّقَح ْمُهوُلِدكَوظ :هناحبس لاق امك ءهدحو هلل ةدابعلا نوكت ىتح مهلاتقب

 . ["9 :لافنألا] ةيآلا 9 دك نين َنُكَيَو ٌدَنف روك



 - 07 ةديقعلا يف ءاطخأ

 ةقيقح اهيف اوحضوأو «ةريثك ًابتك كلذ يف ءاملعلا بتك دقو

 ةيلهاجلا نيد اهيف اونيبو ءهبتك هب لزنأو هلسر هب هللا ثعب يذلا مالسإلا

 .'"'"دمحأ مامإلا نبا هللا دبعك هللا عرشل ةفلاخملا مهلامعأو مهدئاقعو

 نب دمحمو .؛«ديحوتلا باتك» يف ةميزخ نب دمحم :ريبكلا مامإلاو
 .ةمئألا نم مهريغو .''"حاضو

 هلك ةيميت نبا مالسإلا خيش هبتك ام كلذ يف بتك ام نسحأ نمو

 لسوتلا يف ةليلجلا ةدعاقلا» هباتك اهرصخأ نمو «ةريثكلا هبتك يف

 خيشلا نبا نسح نب نمحرلا دبع :خيشلا هبتك ام كلذ نمو ««ةليسولاو

 باتك حرش ديجملا حتف» هباتك يف هللا مهمحر باهولا دبع نب دمحم

 . «ديحوتلا

 فلحلاك ؛هللا ريغب فلحلا :ةيكرشلا ةركنملا لامعألا نمو *

 نم كلذ لكو «ةنامألاب فلحلاو ءسانلا نم هريغب وأ ءِإك يببلاب

 ءيشب فلح نم» :395 يبنلا لوقل ؟ةيكرشلا تامرحملا نمو تاركنملا

 نبرمع نع ُةَنأُك دمحأ مامإلا هجّرخ ."”كرشأ دقف هللا نود

 حيحص دانسإب يذمرتلاو دواد وبأ جرخأو .حيحص دانسإب هيل باطخلا

 فلح نم» :لاق هنأ 5 يبنلا نع ءابَْو باطخلا نب رمع نب هللا دبع نع

 فلح نم» :لاق هنأ كي هنع تبثو .؟*”«كرشأ وأ رفك دقف هللا ريغب

 )١( اهنع يهنلاو عدبلا هباتك يف (؟) .ةئسلا هباتك يف .

 . هلل زاب نبا هححصو ؛(75/5)و )47/١( دنسملا يف دمحأ مامإلا هاور ()

 مقرب «ءابآلاب فلحلا ةيهارك باب ءروذنلاو ناميألا باتك يف دواد وبأ هجرخخأ (5)

 فلح نم نأ يف ءاج ام باب «ناميألاو روذنلا باتك يف يذمرتلاو ؛("١70)

 ؛(156١ ءىلك 2059 تال 35/5) دمحأو ؛4(516١) مقرب ءكرشأ دقف هللا ريغب

 مقرب «ةحيحصلا ةلسلسلاو ؛(70671) مقرب «ءاورإلا يف ُهُفْلكك ينابلألا هححصو

 .(5١5؟)



 ةديقعلاب قلعتت حئاصنو لئاسر 0

 .ةريثك كلذ يف ثيداحألاو ."'”انم سيلف ةنامألاب

 :بجاولافق ءملعلا لهأ دنع رغصألا كرشلا نم هللا ريغب فلحلاو *

 هللا ءاش ام :لوق اذكهو ءربكألا كرشلا ىلإ ةليسو وهو «هنم رذحلا

 أ :بجاولاو ءنالف نمو هللا نم اذهو «نالفو هللا الولو «نالف ءاشو

 «نالف ءاشو هللا ءاش ام :اولوقت 2 الد :لاق هنأ ِةَِلكَك هنع تبث امل 08

 0 7«نالف ءاش مث هللا ءاش ام :اولوق نكلو

 :سانلا نم ريثك اهيف عقو دق يتلا ةيكرشلا تامرحملا نمو *

 ىمسنو «كلذ ريغ وأ عدولا وأ ماظعلا نم زورحلاو مئامتلا قيلعت

 ةعدو قّلعت نمو «هل هللا متأ الف ةميمت قّلعت نم» : لَ لاق دقو «مئامتلا

 : هلِكع لاقو *”«(كرشأ دقف ةميمت قلع نم» : ِةِلَكَع لاقو هل هللا عدو الف

 .'”«(كرش ةلوتلاو مئامتلاو ىقرلا نإ»

 نأل ؛هريغو نآرقلا نم مئامتلاو زورحلا ٌمعت ثيداحألا هذهو

 ىلإ ةليسو نآرقلا نم مئامتلا قيلعت,نألو «ًائيش نئتسي مل ِةللك لوسرلا

 ةيهارك باب ءروذنلاو ناميألا باتك يف هيبأ نع ةديرب نبا ثيدح نم دواد وبأ هجرخأ )١(

 هقفاوو هححصو ؛(1948/4) كردتسملا يف مكاحلاو ؛(”701) مقرب «ةنامألاب فلحلا

 .(770و 15) مقرب «ةحيحصلا ةلسلسلا يف ينابلألا هححصو ؛(07 /0) دمحأو ؛يبهذلا

 ثبخ لاقي ال باب «بدألا باتك يف هو ةفيذح ثيدح نم دواد وبأ هجرخأ (؟)

 لاقي نأ يهنلا باب «تارافكلا باوبأ يف هجام نباو ) مقرب «يسفن

 .0785 /0) هدنسم يف دمحأو ؛(4١١/) مقرب «تئشو هللا ءاش ام

 ةحامس لاقو )5١5/4(« مكاحلاو ؛(1957- 104/50 دتسملا يف دمحأ مامإلا هجرخأ يف

 هاور : :(151/1) ديمحلا زيزعلا ريسيت باتك ىلع هقيلعت يف ُهُك زاب نب زيزعلا دبع خيشلا

 .ةيشاحلا (6١ص) ثيدحلا اذه ىلع ُليي هتحامس قيلعت رظناو «هب سأب ال دانسإب دمحأ

 . هيَ رماع نب ةبقع ثيدح نم 1١605 -١01( /5) دنسملا يف دمحأ مامإلا هجرخأ (5)

 ىف باب .«بطلا باتك يف هيض دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم دواد وبأ هجرخأ )2(

 .( "8من مقرب «مئامتلا قيلعت



 0 ةديقملا يف ءاطخأ

 ءديحوتلل ًاقيقحتو «كرشلا عئارذل ًاّدس عيمجلا عنم بجوف ءاهريغ قيلعت

 سيل ام اهنم ىنثتسا # لوسرلا نإف ىقرلا الإ .ثيداحألا مومعب ًالمعو

 دقو ."'"كرش هيف نكي مل ام ىقرلاب سأب ال» :5 لاقف ءكرش هيف
 بابسألا نم يهف ءاهب سأب ال ىقرلاف ءر#و هباحصأ ضعب هِي ىقر
 نم وأ «ةئسلا هب تحّحص امم وأ ؛ميركلا نآرقلا نم تناك اذإ ةيعرشلا

 .ركنم ظفل الو كرش اهب سيل يتلا ةحضاولا تاملكلا

 كلذ ناك ءاوس دلاوملاب لافتحالا :ةعدتبملا تاركنملا نمو *

 هؤافلخ الو .هلعفي مل 6 لوسرلا نأل ؛هريغ وأ 5 يبنلا دلومب

 نورقلا يف ناسحإب مهعابتأ الو «ن#و ةباحصلا ةيقب الو ءنودشارلا

 نييمطافلا ببسب هدعب امو عبارلا نرقلا يف ثدح امنإو «ةلضفملا ةئثالثلا

 «ةيعرشلا ماكحأب ًالهج ةئّسلا لهأ ضعب هلعف مث «ةعيشلا نم مهريغو

 نم هنوكل كلذ نم رذحلا :بجاولاف «عدبلا لهأ نم هلعف نمل ًاديلقتو
 لك نإف رومألا تاثدحمو مكايإ» :ِلكك هلوق يف ةلخادلا ةركنملا عدبلا

 اذه انرمأ يف ثدحأ نم» :ِلكك هلوقو .'"!«ةلالض ةعدب لكو ةعدب ةثدحم

 انو ةشئاع ثيدح نم هتحص ىلع قفتم . "در وهف هنم سيل ام

 يف ملسم هجّرخ ؛؟”ةدر وهف انرمأ هيلع سيل ًالمع لمع نم» :ِكي هلوقو

 «كرش هيف نكي مل ام ىقرلاب سأب ال باب «مالسلا باتك يف ملسم هجرخأ )١(
 )25١(. مقرب

 باتك يف يذمرتلاو !(5701/) مقرب «ةئسلا موزل باب ةّئسلا باتك يف دواد وبأ هاور ةفإ

 يف هجام نباو ؟(1777) مقرب ةعدبلا بانتجاو ةّنسلا يف ذخألاب ءاج ام باب ملعلا

 .(117/4) هدنسم يف دمحأو ؛(41) مقرب «نيدشارلا ءافلخلا عابتا باب «ةّئّسلا باوبأ

 حلصلاف روج حلص ىلع اوحلطصا اذإ باب ءحلصلا باتك يف يراخبلا هاور ()

 .(1191) مقرب ءدودرم

 مقرب «...ةلطابلا ماكحألا ضقن باب ؛ةيضقألا باتك يف ملسم هاور (:4)

 )١1714(.



 د قلعتت حئاصنو لئاسر 23 ةديقعلاب قلعتت حئاصنو لئاس

 هللا باتك ثيدحلا ريخ نإف :دعب امأ» : هبطخ ىف هلي هلوقو .هحيحص

 ةعدب لكو ءاهتاثدحم رومألا رشو لكي دمحم ىده ىَدُهلا ريخو
 .ابآِو هللا دبع .نب رباج نع ءهحيحص يف ملسم هجرخ «''"ةلالض
 .ةريثك بابلا اذه يف ثيداحألاو

 رذحلا بجاولاف «كرشلاو ولغلا لئاسو نم دلاوملاب لافتحالا نألو

 .اهفلاخ ام كرتو َةّنّسلا ىلع ةماقتسالاب يصاوتلاو ءاهنم ريذحتلاو ءاهنم

 ءهاضر هيف امل نيملسملا رئاسو مكايإو انقفوي نأ لوؤسملا هللاو

 عيمجو انذيعي نأو هيلع تابثلاو هنيد يف هقفلا امين انك انأو

 رداقلاو كلذ يلو هنإ «ناطيشلا تاغزنو نتفلا تالضم نم نيملسملا

 . هيلع

 . هتاكربو هّللا ةمحرو مكيلع مالسلاو
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 . 0 مقرب .ةبطخلاو ةالصلا فيفخت باب .ةعمجلا باتك يف ملسم هاور )000(



 لمعلا يف العو لج هلل صالخالا

 ()لمعلا يف العو لج هلل ص الخالا

 جاجح .ءنمحرلا فويض ىلإ زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نم

 .هاضر هيف امل هللا مهقفو ءناكم لك يف ةلجملا هذه ءارقو مارحلا هللا تيب

 :دعب امأ . . .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالس

 اهردصت يتلا ةيمالسإلا ةيعوتلا ةلجم نم لوألا ددعلا لهتسم يف هنإف

 ىلع مكب بحرأ نأ يل بيطي «جحلا يف ةيمالسإلا ةيعوتلل ةماعلا ةنامألا

 :ًانمأو سانلل ةباثمو نيملسملل ةلبق هللا اهلعج يتلا ةسدقملا ضرألا هذه

 ةباجتساو هتوعدل ةيبلت ةرمعلاو جحلا كسانم ءادأل مكل هللا قيفوتب مكتنهأو

 لإ لتس نم تيا خيا لع هَيَدل :هنأش لج لوقي ثيح ءهرمأل
 [197 :ةرقبلا] ولي ملا حلل اًوُمَيْأَدظ : هناحبس لوقيو «[97 :نارمع لآ] « ايس

 هدهع يلو ومسو دلاخ كلملا ةلالج ةموكح نع ةباين مكب بحرأ ذإ ينإو

 هذه اهلذبت ةريبك ًادوهج كانه نأ ىلإ ريشأ نأ بحأ هللا امهقفو

 اهتمدقم يفو «نمحرلا فويض جاجحلا ةمدخ ليبس يف ةديشرلا ةموكحلا

 ميلعتل نيملسملا تاغل بلغأب نيمجرتملاو ةاعدلا نم ةريبك ةعومجم دينجت

 ىتح مهتاعمجت نكامأ يف مهجحو مهنيد رومأب مهريصبتو جاجحلا هيجوتو

 هللا َلِإ أوْعَدَأ كيس وذم لقط :ىلاعت هللا لوقب ًالمع ءاهنم ةنيب ىلع اونوكي

 )١( ُهفَلُكك هتحامسل ةعونتم تالاقمو ىواتف عومجم )١157/161(.



 ةديقعلاب قلعتت حئاصنو لئاس
 اللا تدك ترودو... هاوس 1 -ّ

 رس سس

 .[فسوي] 4(© َنيكرشملا نم أنأ آَمَو امو هَل هلأ َنحَبسَو ىنَعَمتأ ِنَمَو أنأ ريب

 ةيملعلا ثوحبلا ةسائرل ةعباتلا جحلا يف ةيمالسإلا ةيعوتلا ةئيه امو

 نيب يتلا ةلجملا هذه رادصإب موقت يتلا «داشرإلاو ةوعدلاو ءاتفإلاو

 هذه رامث نم ةرمث الإ ءىرخأ تاغلب ىرخأ تالجم عبرأو .مكيديأ

 يلو نمو .كلملا ةلالج ةموكح نم ىقلت اهنإف كلذلو «ةلوذبملا دوهجلا

 اهبجاوب موقتو ءاهتلاسر يدؤت ىتح «دييأتو معدو نوع لك «ميركلا هدهع
 ةيعوتلا ةئيهل ركشأ ذإ ينإو .هقيفوتو هللا نوعب ,هلمكأو هجو متأ ىلع

 اهبلاطأ ينإف «ةيضاملا تاونسلا يف ةبيطلا اهدوهج جحلا يف ةيمالسإلا

 كسانمو مهنيدب مهريصبتو «جاجحلا هيجوت يف دجلاو لمعلا نم ديزملاب
 ماعلا اذه يف «كسانملا نم كسنمو دهاشملا نم دهشم لك يف ءمهجح

 قيفوتلا اهلامعأب نيمئاقلل ىلاعت هللا لأسأ ينإو «هللا ءاش نإ ماع لك يفو

 تزل َّنإ» :هناحبس لوقي ءمهب نظلا نسح دنع اونوكي ىتح دادسلاو

 .[فهكلا] ©«( اَلَمَع ّنَسَحَأ نم َرْجَأ ٌميِضن ال اَنِإ تحلم وِ ُْمَماَء

 :ناكم لك يف نيملسملاو جاجحلا يناوخإلو يسفنل يتحيصنو

 لبقي ال ىلاعت هللا نإف «مهبر هلل مهجحو مهلامعأ اوصلخي نأ :ًالوأ

 ارم امو» :ىلاعت لاق امك «ميركلا ههجول ًاصلاخ ناك ام الإ لامعألا نم

 نذل هِي الآا» :هناحبس 0 ء[5 :ةنيبلا] نيل ُهَل َنيِصِِخم َهَنَأ دبل الإ
 (©9) َنيِيلأ هَل اًصِخم َهَمأ َدبَع َدبعأ نأ ترم ّنِإ ٌلثج : ليَ 050 «[“ :رمزلا] « سيال

 نم ةءارب الإ جاجحلا 59 امو ء[رمزلا] 49 َتييَِممْلا لَو َنْوْكأ نَأِل تَرَ
 .هاوس نم نود ةعاطلاو ةباجإلاب هصيصختو هللا ديحوتل نالعإو كرشلا

 لكي نيمألا يبنلا هب ءاج امل ًاقفاوم مهجحو مهلمع نوكي نأ :ًايناث
 دصقلا ناك امهمو هنول ناك امهم كي هب تأي مل لمع يأ نإف «هبر نع

 ام ىلاعت هللاو «هدابعل هللا هعرشي مل امم هنأل ؛هبحاص ىلع دودرم وهف هنم



 لمعلا يف العو لج هلل ص الخالا

 يذلا ىوهلا عابتا نم وهف كلذ ادع امو ءمهل هعرش امب الإ سانلا دّبعت
 ٌرُث» :هيلع همالسو هللا تاولص ميركلا هيبنل ىلاعت هللا لاق ءهنع هللا اناهن
 ©9 ركب ال يلا ةاوغأ ئتل الو اهميه رئألا د 0

 ىو هو عَ < ةيزأ متي يلا ان اقع هلل م فل اد وعي نل معن
 نوعا هلأ م منا نإ لقط :ىلاعت هللا لوقيو «[ةيئاجلا] 2 0

 كور ل اشيل لف © 2ك تل 6 يوم ركل رك زينو هلل مكب
 َلوُسَرلا عِطي نّمإ» :لوقيو «[نارمع لآ] <«( َىِريَكلا بي ب هنأ نِْف اَوُلون نإف

 يفو . ماير 4 يع وح َء كأس انك لَ نَمَو هلأ عاطأ َدَقَك

 ةياور يفو «' در وهف انرمأ هيلع سيل ًالمع لمع نم» :حيحصلا ثيدحلا

 . "در وهف هنم سيل ام اذه انرمأ يف ثدحأ نم» :ىرخأ

 ا ل ا ا مكءاج ام اوعبتاف

 ضبقي مل #3 هللاو ءمتيفك دقف مكنيد يف اوعدتبت الو «ىحوي يحو

 مويلأ» : ميكحلا هلوق 0 ةمعنلا 0 لمكأ نأ دعب الإ 96 هيبن

 «[* :ةدئاملا] « ايد لَم ملَسِلا كل قَمَعِن نكيلَع ٌتْمَمَأَو حني حل تلكَ

 نّسح نمو 2" ويا وباع سب وياوو رب وسي

 سانلل عرش دقف رو هباحصأو لك هللا لوسر هيلع نكي مل ًائيش سانلل
 عيرشتلا يف ًاكيرش هلل هلعج دقف كلذ يف هعبت نمو ءهللا هب نذأي مل ام

 .(56ص) هجيرخت قبس )١(

 .(596ص) هجيرخت قبس (1)

 للك ًاكلام تعمس :لاق ُهدكَك نوشجاملا نبا هلاق ام ىلإ هل هتحامس ريشي ()

 ناخ كي ًادمحم نأ معز دقف ةنسح اهاري ةعدب مالسإلا يف ف عدتبا نم» :لوقي

 الف ًانيد ذئموي نكي مل امف ه«ٌحَتيِد كل تلكَ َمْوْلاَج :لوقي هللا أل «ةلاسرلا

 خيشلا قيقحتب (57؟/١) يبطاشلل ماصتعالا باتك :رظنا .«ًانيد مويلا نوكي

 . هللا هقفو ناملس لآ نسح نب روهشم
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 ْمآ» :كلذ لعف نمع ىلاعت هللا لاق دقو «ةيهولألا صئاصخ نم وهو

 ةملكح الؤلَو هنأ دي أَي مل ام بيلا َنِي مُهَل اوعرَس اكس مُهَ
 .[ىروشلا] 4( ٌديِلأ ٌباَنَع ْمُهَل َنيِلدَل َّنِإَو مبني َىضَْل ٍلَصَل

 امنإو بعل وأ وهل يف اهوعيضي الف مهتاقوأ ىلع اوظفاحي نأ :ًاثلا

 نإف «مهايندو مهنيد رومأ نم «ديفيو عفني اميف مهتاقوأ اومنتغي نأ يغبني
 مدن هتايح عاضأ نمو «هتايح عاضأ هتقو عاضأ نمو «ةايحلا وه تقولا

 هل ققحتت الف ًاحلاص لمعيل ايندلا ىلإ ةعجرلا ىنمتو «ةمادنلا هعفنت الو

 الو مكلؤتأ كيت ال اثم َنِلأ اماَيط :لوقي ىلاعت هللاو «ةينمأ
 © نييك ْمُه كيت َكِلَذ لكني نمو هلل ركز نع ْمْكُدَلوأ
 قتل ةلؤل تر لوس ُثَوَمْلا ُحَدَأ فأي نأ لبق ني ْمكَقَرَر ام نم ْأَُِأَو

 هج اذإ اَسْن ُهَنأ َرِدَوُي نلك ©) َنيِسِلَصأ َنْي نكآو َنَدَّصأَت بو لَك
 هللا تيب جاجحل يغبنيو .[نوقفانملا] © َنوُلَمَعَت امي ريح ُهّللأَو أَهْلَ

 الإ مهلهأو مهرايد نم اوجرخ امف «هلل ةدابعلا يف اودهْشجي نأ ةصاخ

 اميف لادجلاو ماصخلا اوبنتجي نأ بجيف «باوثلاو رجألا اولصحيل

 مهتدلو مويك مهبونذ نم اوجرخ دقو مهجح نم اودوعي ىتح ؛مهنيب

 ملو ثفري ملف جح نم» :ِةكَي يبنلا لوقل ؛ميظع ظحل هنإو .مهتاهمأ

 راثيإلاو بحلا مهنيب دوسي نأ يغبنيو . '""«همأ هتدلو مويك عجر قسفي

 كسانملا ءادأ دنع ًاضعب مهضعب ذؤي الو «ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلاو

 .هنم رذحلا يغبني ريبك بنذ ملسملا ءاذيإ نإف ءرعاشملاب فوقولاو

 يذلا ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا بجاوب اوموقي نأ :ًاعبار

 باب .جحلا باتك يف يراخبلا هاور ءهبو ةريره يبأ ثيدح نم هيلع قفتم )١(
 جحلا لضف باب ؛جحلا باتك يف ملسمو ؛(١97١) مقرب ءروربملا جحلا لضف



 لمعلا يف العو لج هلل ص الخالا

 َنوُِمْوَمْلاَو» :هناحبس لاق امك «هتعاطتسا بسحب لك نيملسملا هب هللا رمأ

 نوم ركشملا ِنَع َنْوَهْنََو ورمل 00 نحب ةينأ مس مس ُتِمْؤمْلاَو
 هنأ َّنِإ ُدَّمأ ْمُهمعَيَم َكيلْوأ ةآوسرو هلأ ترشيطو ةزكألا توؤُيو َءوَلَّصل
 -- «© ٌةءيكح ٌريِزَع

 .هديب هريغيلف ًاركنم مكنم ىأر نم» :حيحصلا ثيدحلا يف ءاجو

 .''”«ناميالا فعضأ كلذو هبلقبف عطتسي مل نإف ؛هناسلبف عطتسي مل نإف

 ةردق هل نم لك اذكهو ؛«ةيالو مهيلع مهل نمم ديلاب نوريغي رومألا ةالوف
 نم هيدل ام بسح ةبسحلا سيئرو «تيبلا ٌبرك «ديلاب راكنإلا ىلع
 ؛ناهربلاو ةجحلاب ركنملا نورّيغي ملعلا اولوأو ء.مهوحنو تايحالصلا

 ةفصو «لوقلا ىلع ةردق مهدنع نكت مل اذإ بلقلاب نورّيغي سانلا ةماعو

 سولجلا مدعو «تاركنملا سلاجم ةقرافمو ةهارك بلقلاب ركنملا راكنإ

 يف َنوُصوُم َنيِذْلا َتَر اًدإَر» :لوقي ىلاعت هللاو «مهلثم ًاذإ مهنإف الإو ءاهيف
 دعب ذعقت الق ٌنطِيدلا كيني امِإَ ْدَع ِثيِدَح ىف اسوي ٌّقَح َمُهَتَع ضمك

 .[ماعنألا] 469 تييللقلا ِرْرَْلا مم ئَرَكْلَأ

 نسحو هركشو هركذ ىلع مكايإو انناعأو ءهتعاطل مكايإو هللا انقفو

 انيعسو «ًاروفغم مكبنذو انبنذو ءًاروربم مكجحو انجح لعجو «هتدابع

 مالسإلاب لمعلل نيملسملا ماكح قفوي نأ ىلاعت هلأسنو .ًاروكشم مكيعسو

 نيدلا نوكي ىتحو ةنتف نوكت ال ىتح هدودح ةماقإو هتعيرش قيبطتو
 نيعباتلاو هبحصو هلآ ىلعو ءدمحم انديس ىلع مّلسو هللا نا . هلل هلك

 .نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهل
 .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

 نم ركنملا نع يهنلا نوك نايب باب «ناميإلا باتك يف ملسم هاور )ع0(

 .() مقرب «٠ . . .ناميإلا
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 مركملا خألا ةرضح ىلإ زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نم
 . نيمآ ريخ لكل هللا هقفو .غع٠عا

 :دعب امأ «هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالس

 :هادهب هللا مكلصو ه140/7/7١ خرؤملا مكباتك ّيلإ لصو دقف

 مئامتلا قيلعت زاوج نع لأست نأ كتفلك ةأرما نأ ةدافإلا نم هنمضت امو

 اهلافطأ نوكل ؛ةنيرقلا وأ ناطيشلا نم لفطلا ظفحل اهلافطأ ىلعو اهيلع
 5 .امولعم ناك نوتومي

 قّلعت نم» :ِلكك لوسرلا لوقل ؛مئامتلا قيلعت زوجي ال :باوجلاو
 ةميمت َقّلع نم» :ىرخأ ةياور يفو ."”هل هللا متأ الف ةميمت

 )١( ُهْلَُك هتحامسل ةعونتم تالاقمو ىواتف عومجم +١/ 78١.

 خيشلا ةحامس لاقو )١١5/54( مكاحلاو ؛(55١ /5) هدنسم يف دمحأ هجرخأ (1)

 /؟) ديمحلا زيزعلا ريسيت باتك ىلع هقيلعت يف زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع
 4: يبنلا نأ ينهجلا رماع نب ةبقع نع هب سأب ال دنسب دمحأ هاور» 7

 اذهو هل هللا عدو الف ةعدو قلعت نمو «.هل هللا متأ الف ةميمت قلعت نم» :لاق

 ال :يأ ؛هل هللا متأ ال ىنعمو .عدولاو ةميمتلا قلعت نم ىلع يبنلا نم ءاعد

 «نجلا عفد وأ نيعلا عفد وهو هدوصقم لجأ نم اهقلع هنأل «هدوصقم كردأ

 نم ريذحتلاو راكنإلا باب نم اذهو ءرمألا اذه متي الأب هيلع اعد ِدلَي لوسرلاو
 .«.. .هيلع لكوتلاو هللاب قلعتلا نع بولقلا فرصي ءيش هنأل لمعلا اذه



 دعها وو دع
 .'0:كرشأ دقف

 مهضعب اهيّمسيو ءًازرح سانلا ضعب اهيّمسي يتلا يه مئامتلاو

 نم تناك ءاوس ًاقلطم ةمرحم يهو «؛ةعماج مهضعب اهيّمسيو ءًاباجح

 .هريغ وأ ميركلا نآرقلا

 ؛هيلع دامتعالاو هللا ىلع لكوتلا ةروكذملا ةأرملا ىلع بجاولاو

 اهلافطأ توم نأ مولعمو .هبيسح هللا نإف هللا ىلع لكوتلا صلخأ نمو

 هللا لاق امك ددحم لجألاو «ةنيرق الو ناطيش ببسب سيلو هللا ردقب

 . [فارعألا] <( َتميْنَكَي الو ةَعاَس نورتي ال َمُهْلَجَأ 21ج اًدِإَ : هناحبس

 بابسألاب قلعتلا كرت ىلإ اهداشرإو اهظعوو كلذب اهراعشإ وجرأف

 ام يهو ؛ةيافك ةعورشملا بابسألا يفو ءكرشلا ىلإ ةيضفملا ةيهاولا

 ةيقرلاو ةحابملا ةيودألاو ةبيطلا تاوعدلاو ةيعرشلا تاذوعتلا نم هللا عرش

 .ةحابملاو ةعورشملا بابسألا نم كلذ هبشأ امو «ةيعرشلا

 مكيلع مالسلاو ؛هيلع تابثلاو نيدلا يف هقفلل عيمجلا هللا قفو

 .هتاكربو هللا ةمحرو

© © © 

 ؛(497) مقرب «ةحيحصلا ةلسلسلا يف ينابلألا ةمالعلا هححبصو «هجيرخت قبس )١(

 تناك تازرخ ةميمتلا :(ةدئاف)» :ثيدحلا اذهل هجيرخت بقع ُهُنَدُك لاقو

يف نيعلا اهب نوقتي مهدالوأ ىلع اهقلعت برعلا
 امك «مالسإلا اهلطبأف مهمعز 

 .ريثألا نبال ةياهنلا يف
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 ("')ًاعرش ةحايملا ةيودألاب يوادتلا زوجي

 . هبحصو هلآ ىلعو .هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو «هّلل ٌدمحلا

 انناوخإ نم هاري نم ىلإ زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نم
 نم مهايإو ينذاعأو «ناميإلا لهأ ليبس مهبو يب هللا كلس ءنيملسملا

 .نيمآ ناطيشلا تاغزنو نتفلا تاّلضم

 :دعبو «هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع ٌمالس

 : لافت هللا لوني المع ف ريكذعلاو ةكييضتلا> ره اذهل تخوم
 اواَمَبَو :ىلاعت هلوقو «[تايراذلا] «(©) َييؤمْلا ْعَمت لا نو ْركَدَو

 : لكك يبنلا لوقو ء[؟ :ةدئاملا] «نْودمْلاَو ِرْئاْلا َلَع اومن الو ْئَومللاَو ّرْلأ َلَع
 هللا :لاق ؟هللا لوسر اي نمل :ليق ««تارم ثالث  ةحيصنلا نيّدلا»

 . "”«مهتماعو نيملسملا ةمئألو هباتكلو هلوسرلو

 )١( ُهْنلُك هتحامسل ةعونتم تالاقمو ىواتف عومجم )4/ ١1٠١(.

 يف باب .بدألا باتك يف دواد وبأ هاور ام ىلإ هلك هتحامس ريشي (؟)
 لاق :لاق هذ يرادلا ميمت ثيدح نم (59155) مقرب .ةحيصنلا

 .ةحيصنلا نيدلا نإ «ةحيصنلا نيدلا نإ ءةحيصنلا نيدلا نإ) :ِةلِلكك هللا لوسر

 :يملسملا ةمئأو هلوسرو هباتكو ءهلل :لاق ؟هللا لوسر اي نمل :اولاق

 هلصأو ؛(١57؟) مقرب «يئاسنلاو ؛1١230) مقرب «يذمرتلا هاورو . 'مهتماعو

 .(06) مقرب ءملسم يف



 ًاعرش ةحابملا ةيودألاب يوادتلا زوجي

 بطلا ةفرعم نوعّدي نمم ةريخألا ةنوآلا يف نيذوعشملا ةرثكل ًارظنو

 دالبلا ضعب يف مهراشتناو ؛«ةناهكلا وأ رحسلا قيرط نع نوجلاعيو

 باب نم تيأر ؛لهجلا مهيلع بلغي نمم سانلا نم جذسلل مهلالغتساو
 مالسإلا ىلع ميظع رطخ نم كلذ يف ام نيبأ نأ هدابعلو هلل ةحيصنلا

 رمأو هرمأ ةفلاخمو «ىلاعت هللا ريغب قلعتلا نم هيف امل ؛نيملسملاو

 . ل هلوسر

 : ىلاعت هللاب ًانيعتسم لوقأف

 ةينطاب ضارمأ روتكد ىلإ بهذي نأ ملسمللو ءًقافتا يوادتلا زوجي

 هبساني امب هجلاعيو هضرم هل صخشيل ؛«كلذ وحن وأ ةيبصع وأ ةيحارج وأ
 نم كلذ نأل ؛بطلا ملع يف هفرعي امبسح ءًاعرش ةحابملا ةيودألا نم

 . #8 هللا ىلع لكوتلا يفاني الو ءةحابملا ةيداعلا بابسألاب ذخألا باب

 هفرع نم كلذ فرع ء«ءاودلا هعم لزنأو ءادلا 6# هللا لزنأ دقو

 :(089 /7) نئسلا ملاعم يف هلكت يباطخلا لاق -

 ىنعملا اذه ربعي نأ نكمي سيلو ءهل حوصنملل ريخلا ةدارإ يه :ةحيصنلا

 .اهريغ اهانعم عمجتو اهرصحت ةدحاو ةملكب

 نم هتصّلخ اذإ لسعلا تحصن :لاقُي ءصولخلا :ةغللا يف حصنلا لصأو
 .عمشلا

 يف ةينلا صالخإو ةينادحو يف داقتعالا ةحص :هناحبس هللا ةحيصن ىنعمف *

 . هتدابع

 .هيف امب لمعلاو هب ناميإلا :هللا باتكل ةحيصنلاو *
 ىهنو هب رمأ اميف هل ةعاطلا لذيو هتوبنب قيدصتلا :ِ هللا لوسرل ةحيصنلاو *

 . هنع

 مهيلع جورخلا ىري ال نأو قحلا يف مهعيطي نأ :نيملسملا ةمثأل ةحيصنلاو *

 .اوراج اذإ فيسلاب
 .مهحلاصم ىلإ مهداشرإ :نيملسملا ةماعل ةحيصنلاو #
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 الف «مهيلع همرح اميف هدابع ءافش لعجي مل #3 هنكلو ءهلهج نم هلهجو

 ةفرعم نوعّدي نمم مهوحنو ةنهكلا ىلإ بهذي نأ ضيرملل زوجي
 هنوربخي اميف مهقّدصي نأ هل زوجي ال امك ءهضرم مهنم فرعيل «تايبيغلا

 مهب اونيعتسيل ؛نجلا نورضحتسي وأ بيغلاب ًامجر نوملكتي مهنإف «هب
 رومأ نوعدي مهنوكل ؛لالضلاو رفكلا مهنأش ءالؤهو .ءنوديري ام ىلع

 ًافارع ىتأ نم» :لاق و يبنلا نأ «هحيحص يف ملسم ىور دقو «بيغلا

 .''”«ةليل نيعبرأ ةالص هل لبقت مل ءيش نع هلأسف

 ًانهاك ىتأ نم» :لاق هنأ لَك يبنلا نع ءهبَذ ةريره يبأ نعو

 .'''دواد وبأ هاور ؛ِكللَك دمحم ىلع لزنأ امب رفك دقف لوقي امب هقدصف
 نم» :ظفلب لي يبنلا نع مكاحلا هححصو ء«عبرألا نئسلا لهأ هجّرخو

 . 29 «قلكي دمحم ىلع لزنأ امب رفك دقف لوقي امب هقدصو ًانهاك وأ ًافارع ىتأ

 انم سيل» :خلكك هللا لوسر لاق :لاق هيَ نيصح نب نارمع نعو

 نمو ؛(هل رحّس وأ رحس وأ ءهل نهكت وأ نهكت وأ هل ريت وأ ريطت نم
 رازبلا هاور لكي دمحم ىلع لزنأ امب:رفك دقف لوقي امب هقّدصف انهاك ىتأ
 را دانسإب

 .مهلاثمأو نيفاّرعلا نايتإ نع يهنلا ةفيرشلا ثيداحألا هذه يفف

 لهأو رومألا ةالو ىلع بجاولاف .كلذ ىلع ديعولاو مهقيدصتو مهلاؤسو
 نيفاّرعلاو ناهكلا نايتإ راكنإ ناطلسو ةردق مهل نمم مهريغو ةبسحلا

 )١( مقرب «ناهكلا نايتإو ةناهكلا ميرحت باب «مالسلا باتك يف ملسم هاور )71770(.

 هححصو ؛(79054) مقرب ءنهاكلا يف باب بطلا باتك يف دواد وبأ هاور (؟)

 )7٠١5(. مقرب ءاورإلا يف ينابلألا

 يف ينابلألا هحححصو ؛(١/8) مكاحلاو ؛(5194/7) هدنسم يف دمحأ هاور ()

 .(9*69) مقرب عماجلا حيحص

 .ديج ٍدانسإب ُةُفَلُكك هتحامس لاق امك 61/8"(2) مقرب ءهدنسم يف رازبلا هجرخأ (:5)



 ًاعرش ةحابملا ةيودألاب يوادنلا زوجي

 راكنإلاو ءاهريغو قاوسألا يف كلذ نم ًائيش ىطاعتي نم عنمو «مهوحنو

 مهقدصب رتغي الو «مهيلإ ءيجي نم ىلع راكنإلاو ءراكنإلا دشأ مهيلع

 مهنإف ملعلا ىلإ بستني نمم مهيلإ يتأي نم ةرثكب الو ءرومألا ضعب يف
 ؛روذحملا نم مهنايتإ يف امل ؛لاهجلا نم لب «ملعلا يف نيخسار ريغ

 كلذ يف امل ؛مهقيدصتو مهلاؤسو مهنايتإ نع ىهن دق و لوسرلا نال

 ةبذك مهنألو ؛ةميخولا بقاوعلاو ميسجلا رطخلاو ميظعلا ركنملا نم

 . ةرجف

 امهنأل ؛رحاسلاو نهاكلا رفك ىلع ًاليلد ثيداحألا هذه يف نأ امك

 الإ امهدوصقم ىلإ نالصوتي ال امهنألو ؛رفك كلذو بيغلا ملع نايعّدي

 .هناحبس هب كرشو هللاب رفك كلذو ءهللا نود نم مهتدابعو نجلا ةمدخب

 هذه ىقلت نم لكو .«مهلثم نوكي بيغلا ملع مهاوعدب مهل قدصملاو
 نأ ملسملل زوجي الو ءإك هللا لوسر هنم ئرب دقف اهاطاعتي نمع رومألا

 مسالطلا ةباتكو ءمهفُي ال مالكب مهتمنمنك «ًاجالع هنومعزي امل عضخي

 تافارخلا نم كلذ وحنو ءصاصرلا بص وأ «ةعطقملا فورحلا يهو

 يضر نمو «سانلا ىلع سيبلتلاو ةناهكلا نم اذه نإف ءاهنولمعي يتلا

 نم دحأل زوجي ال امك ءمهرفكو مهلطاب ىلع مهدعاس دقف كلذب

 وأ هنبا حوزتيس نمع هلاؤسل مهوحنو ناهكلا نم دحأل باهذلا نيملسملا

 وأ ءءافولاو ةبحملا نم امهيترسأو نيجوزلا نيب نوكيس امع وأ «هبيرق

 هملعي ال يذلا بيغلا نم اذه نأل ؛كلذ وحنو «قارفلاو ةوادعلا

 نأش يف َقَْص هللا لاق امك «ةيرفكلا تامرحملا نم رحسلاو .## هللا الإ

 امو َنْمِيلُس ِكلُم لع نينا اول ام اَُبَياَوِط :ةرقبلا ةروس يف نيكلملا



 هسا دك تطصتل هج
 (ر 7-0 2و مُهَعَفنَي 0 ه الو ْمُه ص وِ 0 َنوُمْلَعَتَيَو هلل ٍنْذِإِب الإ ٍدَحَأ نم ٍ

 1 هششلا هدب ارك ان سقي قلع ني رجلا ىف كل ام هرم نيك
 .[ةرقبلا] 407 ترمكتي اونا

 رئاسو ةنهكلاو ةرحسلا رش نم ةمالسلاو ةيفاعلا هللا لأسن

 قفوي نأو «مهرش نيملسملا يقي نأ يي هلأسن امك «نيذوعشملا

 . ميرك داوج هنإ «ةثيبخلا مهلامعأو مهررضو مهرش
 .هعوقو لبق رحسلا رش هب نوقتي ام هدابعل #8 هللا عرش دقو

 ًاناسحإو .مهل هنم ةمحر «هعوقو لعب هب هنوجلاعي ام هناحبس مهل حضوأو

 .مهيلع هتمعنل ًامامتإ «مهيلإ هنم

 ؛هعوقو لبق رحسلا رطخ اهب ىقتي يتلا ءايشألل نايب يلي اميفو

 ع :ًاعرش ةحابملا رومألا نم هعوقو دعب اهب جلاعي يتلا ءايشألاو

 مهأف «هعوقو لبق رحسلا رطخ هب ىقتي يذلا وهو :لوألا عونلا امأ

 تاذوعتلاو تاوعدلاو «ةيعرشلا راكذألاب نصحتلا وه هعفنأو كلذ

 دعب ةبوتكم ةالص لك فلخ يسركلا ةيآ ةءارق كلذ نمو «ةروثأملا

 ةيآو ءمونلا دنع اهتءارق كلذ نمو ءمالسلا دعب ةعورشملا راكذألا

 هل 6 هنأ : 8 هلوق يهو مرا ناقل يف ف ةيآ مظعأ يه يسركلا

 ا يف امو ِتوْمَّسلَأ 4 ام ُممَل مل هل م و الو ةكِس مذخأت ال 1 ل ميلا يس ف وه اَّلِإ

 4 02 ةعو مع سب 55 و ويدل عج و2

 نولي الو مود انو مهيريأ نيب ام مَعَ ءونذإب لإ ةهدْنِع عفشي 7 د

 مهظْفح هدو الو ٌضْرلاَو توصل هج هيِسد َعِسَو 2ك اَمب امي اَّلِإ َهامَْلِع نم 0

 . [ةرقبلا] © ميلظَملا كَمْ ٌوْهَو

 بري ةوعأ لف»و هد ُهَّللأ وه لِ :ةءارق كلذ نمو

 ةءارقو .ةبوتكم ةالص لك فلخ «ساّنلأ برب ذوعأ لقطو .«ِقلَمْل

 هفب



 ًاعرش ةحابملا ةيودألاب يوادتلا زوجي

 يفو ءرجفلا ةالص دعب راهنلا لوأ يف «تارم ثالث» ثالثلا روسلا

 .برغملا ةالص دعب ليللا لوأ

 .ليللا لوأ يف ةرقبلا ةروس رخآ نم نيتيآلا ةءارق كلذ نمو *

 ما لك دومؤملاَو هيَ ني نإ لَن آمي لولا َمَماَدل :ىلاعت هلوق امهو
 اَنميَس أولاككو دوسي ني رحأ تنتب رقم ال -ولْسُرَو -ورعو -ديكيتكمو هَ
 اهل َْهَمَسُو الإ انك هنأ ُكِلَكُي ال © ُدِسَلا كَبَِو انبَو كلرْفُح نملك
 الو ابر الكنك ذأ آتيِبك نإ 1َئذِياَوُم ال ابر تستْكأ اه اَهلَعَو تيك ام
 ال ام اَنلْيصُت الد ابر انيق ني تملا لع ُهَتلَمَح انك اًضإ 1كِدِلَع لمت
 ِرَوَمْلا َلَع اًنرَصنَ اَنتوَم تنأ ًائصْياَو ال َرْيْمأَو اَنَع ٌتْعاَو هدب نأ ةّاَط
 ةيآ أرق نم» :لاق هنأ كي هللا لوسر نع حص دقو .©«©9 تيكا

 ىتح ناطيش هبرقي الو ظفاح هللا نم هيلع لزي مل ةليل يف يسركلا
 ةروس رخآ نم نيتيآلا أرق نم» :لاق هنأ هلك ًاضيأ هنع حصو .2"”حبصي

 نمو .ءوس لك نم هاتفك :ملعأ هللاو ىنعملاو ؛''”هاتفك ةليل يف ةرقبلا

 ليللا يف ءقلخ ام رش نم تاماتلا هللا تاملكب ذوعتلا نم راثكإلا كلذ

 وأ ءوجلا وأ ءءارحصلا وأ «ءانبلا يف لزنم يأ لوزن دنعو ءراهنلاو
 تاّماتلا هللا تاملكب ذوعأ :لاقف ًالزنم لزن نم» :ِي يبنلا لوقل ؛رحبلا

 ."”«كلذ هلزنم نم لحتري ىتح ءيش هرضي مل .قلخ ام رش نم

 لئاضف باتك يف يراخبلا هجرخأ يذلا ثيدحلا ىلإ ُهْندْكَف هتحامس ريشي ١(
 )60٠١(. مقرب «ةرقبلا ةروس لضف باب ءنآرقلا

 .نآرقلا لئاضف باتك يف يراخبلا هاور هيَ دوعسم نبا ثيدح نم هيلع قفتم (؟)

 نيرفاسملا ةالص باتك يف ملسمو ؛(69٠:6) مقرب «ةرقبلا ةروس لضف باب

 .(491) مقرب «...ةرقبلا ةروس ميتاوخو ةحتافلا لضف باب «ةالصلا عضاومو

 )١١8/5(. هدنسم يف دمحأ هاورو

 كردو ءاضقلا ءوس نم ذوعتلا باب « . . .ءاعدلاو ركذلا باتك يف ملسم هاور (*)

 .(؟4١١37) مقرب «هريغو ءاقشلا



 كح كا ذك روح ان تس د11 1 ا ا ا 58 ةديقعلاب قلعتت حئاصنو لئاس

 ثالث» ليللا لوأو راهنلا لوأ يف ملسملا لوقي نأ كلذ نمو

 ءامسلا يف الو ضرألا يف ءيش همسا عم رضي ال يذلا هللا مسب» :«تارم

 نأو ولكي هللا لوسر نع كلذ يف بيغرتلا ةحصل .''"«ميلعلا عيمسلا وهو

 .ءوس لك نم ةمالسلل ببس كلذ

 رحسلا رش ءاقتا يف بابسألا مظعأ نم تاذوعتلاو راكذألا هذهو

 دامتعاو هللاب ةقثو «ناميإو قدصب اهيلع ظفاح نمل رورشلا نم هريغو

 عفدل حالسلا مظعأ نم ًاضيأ يهو ؛هيلع تلد امل ردص حارشناو «هيلع

 نأ هناحبس هلاؤسو «هللا ىلإ ةعارضلا نم راثكإلا عم ءهعوقو دعب رحسلا
 جالع يف ِهللكَي هنع ةتباثلا ةيعدألا نمو .سأبلا ليزيو ءررضلا فشكي

 بر َمُهَّللا» :هباحصأ اهب يقري ِِلت ناكو «هريغو رحسلا نم ضارمألا
 ال ءافش ,كؤافش الإ ءافش ال ءيفاشلا تنأ فشاو «سأبلا بهذأ سانلا
 , 79مم نفاق
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 :هلوق يهو هلك يبنلا ليئاربج اهب ىقر يتلا ةيقرلا كلذ نمو

 نيع وأ سفن لك رش نمو ,؛كيذؤي ءيش لك نم كيقرأ هللا مسب»

 .تارم ثالث كلذ رركيلو «"”«كيقرأ هللا مساب «كيفشي هللا ٍدساح

 اذإ لجرلل عفان جالع وهو ءًاضيأ هعوقو دعب رحسلا جالع نمو *

 )١( مل) مقرب « حبصأ اذإ لوقي ام باب ّنَسلا باتك يف دواد وبأ هاور ١0 6(.

 كلو يبنلا ةيقر باب «ءبطلا باتك يف ءانّيؤَو ةشئاع ثيدح نم يراخبلا هاور (؟)

 ١ .(01/57) مقرب

 ؛.(م) مقرب «ىقّرلاو ضرملاو بطلا باب «مالسلا باتك يف ملسم هاور (9)

 باتك ىف هيَ ديعس يبأ ثيدح نم يذمرتلاو ؛(08 .78/) دمحأو

 باتك يف هجام نباو ؛(9177) مقرب «ضيرملل ذوعتلا يف ءاج ام باب «زئانجلا
 .(70177) مقرب «هب ذّوَعو لَك يبنلا هب ذوع ام باب ءبطلا



 8 ًاعرش ةحابملا ةيودألاب يوادتلا زوجي

 اهقديف رضخألا ردسلا نم تاقرو عبس ذخأي نأ :هلهأ عامج نم سبح

 ؛لسغلل هيفكي ام ءاملا نم هيلع بصيو ءانإ يف اهلعجيو ءهوحن وأ رجحب
 4ِقَلَمْلا بري ٌدوعأ لق»و «دحأ ُهَّنأ وْه لق»و (يسركلا ةيآ) هيف أرقيو

 نم فارعألا ةروس يف يتلا رحسلا تايآو «ساّنلآ َبَرِي ُدوُعَأ لثهو

 ير :ىلاعت هلوق ىلإ .«ُكاَصَع تلأ نأ سوم لإ محرر :# هلوق
 :ىلاعت هلوق نم «سنوي ةروس يف يتلا تايآلاو .«) َنوُرَدَهَو ئَسوُم

 رلو» :ىلاعت هلوق ىلإ ... «©) ريع رس ٍلُكَي ينوثنأ ُنْوَعْرِف لاول
 أولاتط :ىلاعت هلوق نم هط ةروس يف تايآلاو :.4( َوُبِرْجُمْلا رك

 اَلَو» :ىلاعت هلوق ىلإ .« ىقلأ نَم َلَوأ َنرْكُت نأ آملَو تلم نأ نإ خيم
 .4© ذأ ُكنع ريت عي

 لستغيو ءيشلا ضعب هنم برشي ءاملا يف ركذ ام ةءارق دعبو

 ةجاحلا تعد اذإو «ىلاعت هللا ءاش نإ ءادلا لوزي كلذبو «يقابلاب

 نمو ؛«ىلاعت هللا نذإب ءادلا لوزي ىتح .سأب الف ةرم نم رثكأ هلامعتسال

 نم هنأ دقتعي اميف اهريغ وأ دقع نم رحاسلا هلعف ام فالتإ ًاضيأ هجالع

 .رحاسلا لامعأ

 حبذلاب نجلا ىلإ نوبرقتي امم مهوحنو ةرحسلا لمعب هجالع امأ *
 نم وه لب «ناطيشلا لمع نم هنأل ؛زوجي ال اذهف تابرقلا نم هريغ وأ

 نيفاّرعلاو ةنهكلا لاؤسب هجالع زوجي ال امك ءربكألا كرشلا

 ةرجف ةبذك مهنألو «نونمؤي ال مهنأل ؛نولوقي ام لامعتساو :«نيذوعشملاو

 نم هي هللا لوسر رذح دقو «سانلا ىلع نوسبلُيو «بيغلا ملع نوعّدي

 .كلذ نايب قبس امك «مهقيدصتو مهلاؤسو مهنايتإ

 ظفحي نأو ءءوس لك نم ةيفاعلل نيملسملا قفوي نأ لوؤسملا قي هللاو

 هللا ىَلصو ءهعرش فلاخي ام لك نم ةيفاعلاو «هيف هقفلا مهقزريو مهنيد مهيلع

 .ناسحإب مهعابتأو ءهبحصو هلآ ىلعو دمحم هلوسرو هدبع ىلع مَّلسو





 ...ىلاعت هللا تاذ يف سواسولل دبعلا راكنتسا :هتافصو هللا ءامسأ يف باب

 هتافصو هللا ءامسأ يف باب

 ىلاعت هللا تاذ يف سواسولل دبعلا راكنتسا

 ("!ناميالا حيرص وه

 مركملا خألا ةرضح ىلإ زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نم
 .نيمآ ناك امنيأ ًاكرابم هلعجو ناميإلاو ملعلا نم هللا هداز .ع .ن .ع

 :دعب امأ ءهتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالس

 لبحب هللا كلصو ه11746 ١/77/ خرؤملا ميركلا كباتك ينلصو دقف

 ءالمزلا ضعب كيلإ هاقلأ امع لاؤسلا نم هنّمضت امو «قيفوتلاو ىدهلا

 شرعلاو ضرألاو تاوامسلا قلاخ وه هناحبس هللا نأ فرتعي هنإ :هلوقب

 :كلرقب هتبجأف ؟نّوكت نمم هللا :ًالئاق لأسي هنكلو ؛ءيش لكو يسركلاو

 نّوكت نمم كلوق وهو يناثلا كلوق امأ «هيلع قيلعت ال حيحص لوألا كمالك

 اولأسي مل مهنإف رو ةباحصلا عسو ام كعسي نأ يغبنيو ؛ملسم هلوقي الف

 هناحبس هللا نإ : ا ؛ملخلا يف لخاطتلا مهول وجل اذه د

 ء[ىروشلا] 409 ٌرْيِصبلا ٌعيِمَس لأ دعم فن ويك ٍِِ :هسفن نع لاق

 ىلإ [ديدحلا] 4( ْمِلَع ءْوَع لكي َرْهَو ُليالاو ٌرِهَشاَو ُريآلاَو لالا ره :هلوقو
 .اراعم ناك ةويشلا هله نع ةراجنإلا يقطع روك ك9 امرأ

 )١( ُهْفَلُكك هتحامسل ةعونتم تالاقمو ىواتف عومجم )07178/514(.



 ةديقعلاب قلعتت حئاصنو لئاسر _

 هنيد يف هقفلل نيملسملا رئاسو كايإو هللا ينقفو ملعا :باوجلاو

 نودروي اولازي نلو ءاولازي مل نجلاو سنإلا نيطايش نأ هيلع تابثلاو

 جارخإو قحلا يف كيكشتلل مهريغو مالسإلا لهأ ىلع هبشلا نم ريثكلا

 امو «ةلطابلا هتديقع ىلع رفاكلا تيبثتو «تاملظلا ىلإ رونلا نم ملسملا

 ءالتبا راد رادلا هذه لعج نم قباسلا هردقو هللا ملع يف قبس امل الإ كاذ

 هريغ نم ىدهلا بلاط نيبتي ىتح لطابلاو قحلا نيب عارصو ناحتماو

 هللا لاق امك .«ءقفانملا نم نمؤملاو بذاكلا نم قداصلا نيبتي ىتحو

 َنوُنَتفي ال ْمُهَو اكماء أ أرقي نأ اوكري نأ ساّنلا بيبحأ ©9 ماج :ةتاحعيس
 اص كي سر

 رولا <©9 َنيِذكلا َنَملَْيَم اُوَدَص هيلا هَل ندع مهله نم نيل ام دلع © .٠

 نيس كم َنيدهحمْلا ملت ٌقح ٌحئْولَبََرط :هناحبس لاقو «[توبكنعلا]
 1 نحول َنيِْجّتلَأ َّنإَوط :ىلاعت لاقو ءادمحما «(©) ُعَرامْل او
 : هناحبس لاقو ءاماعنالا] 407 دورتك كلي ومشعل ْنِإَو ليج دهيبلتأ

 ضب لإ َمُهّسَتَب جوي َنِيْلاَو ضال َنِطنيَم اَهَدَع ّيَب لكل هتلعج َكِدك
 يضلَو © تلرذي امو َمُهََدَع ُهوُلَص ام َكْبَر كس ْولَو أنوع لوقلا َفَرْحُ وص دع _ص م 2 00 م < اى

 هما
 تؤرقُم مُه ام اوَوْفِلَو ُهْوَسْيِلَو ةرخآلاب تومي ال َِدْلا ُهَدِْكَأ هيل ل

 هنأ ةثلاثلاو ةيناثلاو ىلوألا تايآلا يف هناحبس حضوأف .[ماعنألا ©

 امك همدعو هناميإ يف هقدص نيبتيل نتفلا نم ءيشب ناميإلا يعّدم ىلتبي

 نم نيقداصلا هناحبس ملعيل ىضم نمب كلذ لعف هنأ هناحبس ربخأ

 ودعلاو ةحصلاو ضرملاو رقفلاو لاملا ةنتف لمشت ةنتفلا هذهو «نيبذاكلا

 نم كلذ ريغو ءهبّشلا عاونأ نم نجلاو سنإلا نم نيطايشلا يقلُي امو
 هللا ملعيو «بذاكلا نم هناميإ يف قداصلا كلذ دعب نيبتيف «نتفلا عاونأ
 دق هناحبس هنأل «قباسلا هملع دعب جراخلا يف ًادوجوم ًارهاظ املع كلذ
 دم وم لك كع هلأ نأ اال :َكََو لاق امك ءيش لك هملع يف قبس
 هللا نإ» :كلَكي يبنلا لاقو ء[قالطلا] <«( اَمَلِع ِءْيَس لكي طا دق هنأ َّنأَ



 ...ىلاعت هللا تاذ يف سواسولل ديعلاراكنتسا :هتافصو هللا ءامسأ يف بايب

 -([4فل
 ةنس فلأ نيسمخب ضرألاو تاوامسلا قلخي نأ لبق قئالخلا ريداقم بتك

 . '"”حيحص يف ملسم هجرخأ «ءاملا ىلع هشرعو :لاق

 مهذخاؤي امنإو قباسلا هملع ىضتقمب دابعلا ذخاؤي ال نو هنكلو

 ءجراخلا يف مهنم هدوجوو هايإ مهلمع دعب مهنم هملعي ام ىلع مهبيثيو
 ىلإ نوحوي نيطايشلا نأ ةسداسلاو ةسماخلاو ةعبارلا تايآلا يف ركذو

 لهأ هب اولداجيل هب مهنورغي ام لوقلا فرخزو هبشلا عاونأ نم مهئايلوأ
 نونمؤي ال نيذلا ةدئفأ هيلإ يغصتلو ناميإلا لهأ ىلع هب اوهّبشيو قحلا

 اوككشيل لطابلاب قحلا اوسبلُيو اولوجيو اولوصيف هب اوضريو ةرخآلاب
 نكل .نولمعي امع لفاغب هللا امو ءىدهلا نع مهوٌدصيو قحلا يف سانلا

 مهلطاب فشكي نم مهئايلوأو نيطايشلا ءالؤهل ضيق نأ َنْبَؤ هتمحر نم

 ةجحلا كلذب اوميقيف .ةعطاقلا نيهاربلاو ةغمادلا ججحلاب مهتهبش حيزيو

 : كو لاق امك ءيش لكل ًانايبت هناحبس هباتك لزنأو «ةرذعملا اوعطقيو

 «©9 َنيِيِلْسْنِإ ىرْشبو ٌةَمْحَرَو ىَدُهَو ِءْىَش ْلكِل اًدديِنَر بتكلا كلل الربو
 َنصْلَو قِحْلآِب كلت اَّلِإ ٍلََمِب كلوني الو» :هناحبس لاقو ؛[لحنلا]

 يتأي ةجح لكل ةماع ةيآلا هذه :فلسلا ضعب لاق [ناقرفلا] © ايست

 .ةمايقلا موي ىلإ لطابلا لهأ اهب

 اولاق نو ةباحصلا ضعب نأ ةحيحصلا ثيداحألا يف تبث دقو

 ملكتي نأ اندحأ مظاعتي ام انسفنأ يف دجن انإ هللا لوسر اي :ِ ىبنلل
 . '"”«ناميالا حيرص كاذ» :لاق «معن :اولاق .«؟هومتدجو دقو» : لاق هب

 ناطيشلا عقوي دق ناسنإلا نإ كلذ ريسفت يف ملعلا لهأ ضعب لاق

 .(5565) مقرب ١ 242: ىسومو مدآ جاجح باب ءردقلا باتك يف ملسم هجرخأ (1١)

 نم هلوقي امو ناميإلا يف ةسوسولا نايب باب «ناميإلا باتك يق ملسم هجرخأ (؟)

 )١77(. مقرب ءاهدجو



 ةديقعلاب قلعتت حئاصنو لئاسر تا

 هتعاشب مظعل هب قطني نأ هيلع بعصي ام سواسولاو كوكشلا نم هسفن يف

 راكنتساف ءهب قطني نأ نم هيلع نوهأ ءامسلا نم هرورخ نأ ىتح هتراكنو

 ؛ناميإلا حيرص وه اهل هتبراحمو اهايإ هعاظفتساو سواسولا هذهل دبعلا

 الو هل هيبش ال هنأو هتافصو هئامسأ لامكبو نيو هللاب قداصلا هناميإ نأل

 كوكشلا هذه راكنإ هنم يضتقي ءريبخلا ميكحلا ميلعلا قالخلا هنأو ءهل دن

 . اهنالطب داقتعاو اهتبراحمو سواسولاو

 تنسحأ دقو سواسولا ةلمج نم ليمزلا كل هركذ ام نأ كش الو

 «ًاقيفوتو ًاملع هللا كداز هيلع هب تددر اميف باوصلل تقفوو هباوج يف
 ةلأسملا هذه يف درو ام ضعب باوجلا اذه يف هللا ءاش نإ كل ركذأ انأو

 كلذ نم كل حضتي هلعل اهيلع ملعلا لهأ مالك ضعبو ثيداحألا نم

 حضويو اهلطبيو ةهبشلا فشكي ام تركذ يتلا ةهبشلاب ىلتبملا ليمزللو

 هذه لثم دورو دنع هدمتعيو هلوقي نأ نمؤملا ىلع بجي ام نيبيو قحلا

 وهو «ميظعلا ماقملا اذه يف يلع هللا حتفي امب كلذ متقعأ مث «ةهبشلا

 .ليبسلا ءاوس ىلإ يداهلاو قيفوتلا يلو هناحبس

 (”75)ص «حيحصلا عماجلا» هباتك يف ُهْنَدْكك يراخبلا مامإلا لاق
 ةفص باب يف ةيفلسلا ةعبطملا عبط «يرابلا حتف» نم سداسلا دلجملا نم

 نبا نع ليقع نع ثيللا انثدح ءريكب نب ىيحي انثدح :هدونجو سيلبإ
 لاق :هْبَذ ةريره وبأ لاق ريبزلا نب ةورع ينربخأ :لاق ءباهش

 قلخ نم ءاذك قلخ نم :لوقيف مكدحأ ناطيشلا يتأي» :ِهِكَي هللا لوسر

 هاور مث ."'”«هتنيلو هللاب ذعتسيلف هغلب اذإف ءكبر قلخ نم لوقي ىتح ءاذك

 مقرب .هدونجو سيلبإ ةفص باب «قلخلا ءدب باتك يف يراخبلا هجرخأ )١(
 لوقي امو ناميإلا يف ةسوسولا نايب باب «ناميإلا باتك يف ملسمو ؛(7777)



 ...ىلاعت هللا تاذ يف سواسولل دبعلا راكنتسا :هتافصو هللا ءامسأ يف باب

 نع «يرابلا حتف» نم رشع ثلاثلا دلجملا (1١١)ص ماصتعالا باتك يف

 ىتح نولءاستي سانلا حربي نل» :ِي هللا لوسر لاق :لاق هنَض نفلا

 .ىهتنا ."'”هللا قلخ نمف ءيش لك قلخ هللا اذه :اولوقي

 يوونلل ملسم حرش نم لوألا ظفللا «هحيحصا يف ملسم جرخأو

 لاق :لاق هيَ ةريره يبأ نع رخآ ظفلب ًاضيأ ملسم هجرخأو
 قلخلا قلخ هللا اذه :لاقي ىتح نولءاستي سانلا لازي ال» :ي هللا لوسر

 هقاس مث .'"”«هلسرو هللاب تنمآ لقيلف ًائيش دجو نمف هللا قلخ نمف

 اولوقي ىتح اذك ام اذك ام نولوقي نولازي ال كتمأ نإ :َنِنِي هللا لاق»

 . "هللا قلخ نمف قلخلا قلخ هللا اذه

 نم سان ءاج :لاق هيض ةريره يبأ نع ُهْنَلك ًاضيأ ملسم جّرخ

 ملكتي نأ اندحأ مظاعتي ام انسفنأ يف دجن انإ :هولأسف 5 يبنلا باحصأ

 2 عناميالا حيرص كاذ» :لاق ! معن :اولاق .«؟هومتدجو دقو» :لاق ءهب

 ؟ةسوسولا نع لك يبنلا لئس :لاق هيو دوعسم نبا ثيدح نم هاور مث
 . '*«ناميالا ضحم كلت» :لاق

 نم لوقي امو ناميإلا يف ةسوسولا نايب باب «ناميإلا باتك يف ملسم هجرخأ )١(
 )١175(. مقرب ءاهدجو

 نم لوقي امو ناميإلا يف ةسوسولا نايب باب .ناميإلا باتك يف ملسم هجرخأ (؟)
 .(175) مقرب ءاهدجو

 نم هلوقي امو ناميإلا يف ةسوسولا نايب باب «ناميإلا باتك يف ملسم هجرخأ ()

 )١55(. مقرب ءاهدجو

 .(8ص) هجيرخت قبس (54)

 نم هلوقي امو ناميإلا يف ةسوسولا نايب باب «ناميإلا باتك يف ملسم هجرخأ (5)
 .( 9©3 مقرب ءاهدجو



 ةديقعلاب قلعتت حئاصنت اس

2 0 
 هذه ركذ امل )154/١(: «ملسم حرش» يف ُةْنَُك يوونلا لاق

 كلذ» :َِِلكت هلوقف :اههقفو ثيداحألا يناعم امأ] :هصن ام ثيداحألا

 حيرص وه هب مالكلا مكماظعتسا :هانعم «ناميالا ضحم»و «ناميالا حيرص

 نع ًالضف هب قطنلا نمو هنم فوخلا ةدشو اذه ماظعتسا نإف «ناميإلا
 هنع تفتناو ًاققحم ًالامكتسا ناميإلا لمكتسا نمل نوكي امنإ هداقتعا

 ركذ اهيف نكي مل نإو ةيناثلا ةياورلا نأ ملعاو ءكوكشلاو ةبيرلا
 مدق اذهلو ؛ىلوألا ةياورلا نم ةرصتخم يهو «دارم وهف ماظعتسالا

 نمل سوسوي امنإ ناطيشلا نإ :هانعم ليقو «ىلوألا ةياورلا ُْنَْكك ملسم

 هنإف رفاكلا امأو «هئاوغإ نع هزجعل ةسوسولاب هيلع دكنيف هئاوغإ نم سيأ
 فيك هب بعالتي لب ةسوسولا ىلع هقح يف رصتقي الو ءاش ثيح نم هيتأي
 ا نامت نفس ةيوسرلا تيم كد دشلا ينعاد لحن هز
 .ضايع يضاقلا رايتخا لوقلا اذهو «ناميإلا ضحم ةمالع ةسوسولا

 :ىرخألا ةياورلا يفو ««هللاب تنمآ لقيلف كلذ دجو نمف» *:هللكك هلوق امأو
 ءاجتلالاو لطابلا رطاخلا اذه نع ضارعإلا :هانعمف «هتنيلو هللاب ذعتسيلف»

 .هباهذإ يف ىلاعت هللا ىلإ

 اوعفدي نأ مهرمأ ِِكَي هنأ ثيدحلا رهاظ : هلك ئيرزاملا مامإلا لاق

 ءاهلاطبإ يف رظن الو لالدتسا ريغ نم اهل درلاو اهنع ضارعإلاب رطاوخلا
 يتلا امأف ,نيمسق ىلع رطاوخلا نإ ىنعملا اذه يف لاقي يذلاو :لاق

 ءاهنع ضارعإلاب عفدت يتلا يهف تأرط ةهبش اهتبلتجا الو ةرقتسمب تسيل
 امل هنأكف ء«ةسوسولا مسا قلطني اهلثم ىلعو ثيدحلا لمحي اذه ىلعو

 هيف رظني هل لصأ ال ذإ ليلد يف رظن ريغب عفد لصأ ريغب ًاثراط ًارمأ ناك

 لالدتسالاب الإ عفدت ال اهنإف ةهبشلا اهتبجوأ يتلا ةرقتسملا رطاوخلا امأو

 .ملعأ هللاو ءاهلاطبإ يف رظنلاو



 ...ىلاعت هللا تاذ يف سواسولل دبعلا راكنتسا :هتافصو هللا ءامسأ يف باب

 اذه هل ضرع اذإ :هانعمف «هتنيلو هللاب ذعتسيلف» :46 هلوق امأو

 يف ركفلا نع ضرعيلو «هنع هرش عفد يف ىلاعت هللا ىلإ ًأجليلف ساوسولا
 ىعسي امنإ وهو «ناطيشلا ةسوسو نم رطاخلا اذه نأ ملعيلو .«كلذ

 اهعطق ىلإ ردابيلو هتسوسو ىلإ ءاغصإلا نع ضرعيلف ءاوغإلاو داسفلاب
 .[ملعأ هللاو ءاهريغب لاغتشالاب

 يبأ ثيدح ىلع مالكلا يف (078/1) «حتفلا» يف ظفاحلا لاقو

 اذإف كبر قلخ نم» :هلوق] :هصن ام باوجلا اذه لوأ يف روكذملا ةريره

 أجلي لب .«كلذ يف هعم لاسرتسالا نع :يأ ؛«هتنيلو هللاب ذعتسيلف هغلب

 يغبنيف «ةسوسولا هذهب هلقعو هنيد داسفإ ديري هنأ ملعيو ءهعفد يف هللا ىلإ

 ثيدحلا اذه هجو :يباطخلا لاق ءاهريغب لاغتشالاب اهعفد يف دهتجي نأ

 نع فكو هنم هللاب صخشلا ذاعتساف كلذب سوسو اذإ ناطيشلا نأ

 رشبلا نم دحأ ضرعت ول ام فالخب اذهو :لاق «عفدنا كلذ يف هتلواطم

 يمدآلا نأ امهنيب قرفلاو :لاق «ناهربلاو ةجحلاب هعطق نكمي هنإف كلذب

 ىعار اذإف ءهروصحم هعم لاحلاو باوجلاو لاؤسلاب مالكلا هنم عقي

 لب ؛ءاهتنا هتسوسول سيلف ناطيشلا امأو «عطقنا ةجحلا باصأو ةقيرطلا

 ذوعن «ةريحلا ىلإ ءرملاب يضفي نأ ىلإ اهريغ ىلإ غاز ةجح مزلأ املك
 تفاهتم مالك كبر قلخ نم هلوق نأ ىلع :يباطخلا لاق .كلذ نم هللاب

 ناك ول مث .ًاقولخم نوكي نأ ليحتسي قلاخلا نأل «هلوأ هرخآ ضقني

 نأ لقعلا تبثأ دقو ءلاحم وهو لسلستلا مزلتسال ًاهجتم لاؤسلا

 نم ناكل ثدحم ىلإ ًارقتفم وه ناك ولف «ءثدحم ىلإ ةرقتفم تائدحملا

 .ىهتنا .[تاثدحملا

 هيف رشبلا ةبطاخمو ناطيشلا ةسوسو نيب ةقرفتلا نم هيلإ احن يذلاو

 اذه يف هيبأ نع ةورع نب ماشه قيرط نم ملسم يف تبث هنأل ؛رظن



 ةديقعلاب قلعتت حئاصنو لئاسر ( 45 ])

 نمف .«قلخلا قلخ هللا اذه لاقي ىتح نولءاستي سانلا لازي ال» :ثيدحلا

 فكلا يف ىوسف ««هللاب تنمآ :لقيلف ًائيش كلذ نم دجو نمف ؟هللا قلخ

 ةياور يفو .هريغو رشب نم كلذ نع لئاس لك نيب كلذ يف ضوخلا نع
 امل كلذ نع لاؤسلا ناكو «نانثا اهنع ينلأس :لاق ةريره يبأ نع ملسمل

 نع فكلاب رمألا ريظن كلذ نع فكلا وأ «ًاباوج قحتسي مل ًايهاو ناك

 .تاذلاو تافصلا يف ضوخلا

 اهبلجي الو رقتست ال يتلاف :نيمسق ىلع رطاوخلا :يرزاملا لاق

 ىلعو «ثيدحلا لّزني اذه ىلعو ءاهنع ضارعإلاب عفدنت يتلا يه ةهبش
 يهف ةهبشلا نع ةئشانلا ةرقتسملا رطاوخلا امأو .ةسوسو مسا قلطني اهلثم

 .لالدتسالاو رظنلاب الإ عفدنت ال يتلا

 رمأي ملو رخآ رمأب لاغتشالاو ةذاعتسالاب رمأ امنإ :يبيطلا لاقو

 رمأ دجوملا نع العو لج هللا ءانغتساب ملعلا نأل جاجتحالاو لمأتلاب

 ءرملا ديزي ال كلذ يف ركفلا يف لاسرتسالا نألو «ةرظانملا ٌقبقي ال يرورض

 ماصتعالاو ىلاعت هللا ىلإ أجلملا الإ هل جالع الف هلاح اذه نمو «ةريح الإ

 وه امعو ءرملا ينعي ال امع لاؤسلا ةرثك مذ ىلإ ةراشإ ثيدحلا يفو «هب
 .عقوف عقيس ام عوقوب هرابخإل ةوبنلا مالعأ نم مّلَع هيفو «هنع نغتسم

 حيحص ةقفاوم نايب» هباتك يف ُهْنَأُك ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 يف لسلستلا هب داري «لسلستلا» ظفلو» :''"6لوقعملا حيرصل لوقنملا

 لطاب اذهو  لعاف لعافللو لعاف ثداحلل نوكي نأ وهو - تارثؤملا

 نأب لكك يبنلا رمأ يذلا لسلستلا وه اذهو «ءالقعلا قافتاو لقعلا حيرصب

 هللاب ثنمآ» :لئاقلا لوقي نأو «هنع ءاهتنالاب رمأو ءهنم هللاب ذاعتسي

 )١( ُهْنَلُك ةيميت نبا مالسإلا خيشل لقنلاو لقعلا ضراعت ٌءرد. :رظنا )١/ 2054-3753

 مامإلا ةعماج- ةعبط .



 ...ىلاعت هللا تاذ يف سواسولل دبعلا راكنتسا :هتافصو هللا ءامسأ يف باب

 :96 هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع «نيحيحصلا» يف امك «هلسرو

 :هل لوقي ىتح ؟اذك قلخ نم ؟اذك قلخ نم لوقيف مكدحأ ناطيشلا يتأي»

 ال :ةياور يفو «''”هتنيلو هللاب ذعتسيلف كلذ غلب اذإف ؟كبر قلخ نم
 «؟هللا قلخ نمف قلخلا قلخ هللا اذه اولوقي ىتح ,نولءاستي سانلا لازي

 ابأ اي :اولاقف «بارعألا نم سان ينءاج ذإ دجسملا يف انأ انيبف :لاق

 مهامرف هفكب ىصح ذخأف :لاق ؟هللا قلخ نمف قلخلا قلخ هللا اذه ةريره

 . «يليلخ قدص «ءاوموق ءاوموق» :لاق مث هب

 :لاق لو هللا لوسر نع كلام نب سنأ نع ًاضيأ "حيحصلا» يفو
 اولوقي ىتح ؟اذك ام ؟اذك ام :نولأسي نولازي ال كتمأ نإ :هللا لاق»

 مالك نم دوصقملا ىهتنا .«'"”0؟؟هللا قلخ نمف ,قلخلا قلخ هللا اذه

 . هلك خيشلا

 امم ةهبشلا كيلع دروأ يذلا كليمزلو لئاسلا اهيأ كل حضتي هلعلو

 يضقيو ةهبشلا ليزي ام ملعلا لهأ مالكو ثيداحألاو تايآلا نم انركذ

 هل ؤفك الو هل هيبش ال هناحبس هللا نأل ءاهنالطب نيبيو اهساسأ نم اهيلع

 لك قلاخ وهو «هلاعفأو هتافصو هئامسأو هتاذ يف لماكلا وهو ءهل دن الو

 هلوسر ناسل ىلعو نيبملا هباتك يف انربخأ دقو «قولخم هاوس امو ءيش

 هقح يف هداقتعا بجي امب ميلستلاو ةالصلا لضفأ هبر نم هيلع نيمألا

 هتايآو ةولتملا هتايآو هتافصو هئامسأ نم هيلع انلديو هب انفرعي امبو هناحبس

 نم كلذ ريغو راهنأو راحبو لابجو ضرأو ءامس نم ةدهاشملا

 ةلادلا هللا تايآ نم اهنإف ناسنإلا سفن كلذ ةلمج نمو .َِي هتاقولخم

 ٍقْلَح ىف نِإ» :َْيَو لاق امك ءهتمكحو هملع لامكو هتمظعو هتردق ىلع

 .(١9ص) هجيرخت قبس 0غ(



 ةديقعلاب قلعتت حئاصنو لئاسر 0

 <69 بألا يلؤأل بآل ٍرالاَو ليلا ٍفكتْخأَو ِضْرَاْلاَو توعتلآ
 لأ :ةيشأ فو © َنيِنقوملِل ٌتنِلَ ٍضْرَألا يفو# :ىلاعت لاقو «[نارمع لآ]

 .[تايراذلا] 4( َكوُرِصب

 مل يذلا بيغلا ملع نم كلذف «هتافص ةيفيكو اهتيفيكو هتاذ هنك امأ

 كلذ يف ضوخلا مدعو ميلستلاو ناميإلا هيف انيلع بجاولاف «هيلع انعلطي

 مهنإف ءناسحإب مهعابتأو نو ةباحصلا نم حلاصلا انفلس كلذ عِسو امك

 هب ربخأ امبو هناحبس هللاب اونمآ لب هنع اولأسي ملو كلذ يف اوضوخي مل

 ؛كلذ ىلع اوديزي ملو و دمحم هلوسر ناسل ىلع وأ هباتك يف هسفن نع

 .ريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل هناحبس هنأب مهناميإ عم

 نأ اهنم ءيش هيلإ يقلأ وأ سواسولا هذه نم ًائيش دجو نم ىلعو

 هللاب تنمآ :لوقي نأو ءًاديدش ًاراكنإ هبلق قامعأ نم اهركنيو اهمظعتسي

 ءاهحرطيو اهنع يهتني نأو «ناطيشلا تاغزن نم هللاب ذيعتسي نأو «هلسرو

 اهماظعتسا نأ ربخأو «ةقباسلا ثيداحألا يف كلذب هلي لرسول رمأ امك

 اذه يف نياسلا ىلع ىدامتي الأ هيلعو «ناميإلا حيرص وه اهراكنإو

 نسحأف «يهتنت ال كومكش ىلإو ءريثك رش ىلإ يضفي دق كلذ نأل ؛بابلا

 26 يبنلا هب رمأ ام لاثتما وه هنم ةمالسلاو كلذ ىلع ه ءاضقلل جالع

 قفاوملا وه اذهو كلذ يف ضوخلا مدعو هيلع ليوعتلاو هب كسمتلاو

 يتلا َوُه ُكَتإ | هلي ذِعَتْس ْذِعَتْسآَ عت نطْيّشلا نم َكّنَعَري اًنإَو» : َكْبِو هللا لوقل

 .[تلصنا] 4©) ميِلَعْل

 هثدحأ اميف ضوخلا مدعو هيلإ أجللاو هناحبس هللاب ةذاعتسالاف

 يف مهليبس كلس نمو ةفسالفلا نم لطابلا مالكلا بابرأو نوسوسوملا

 ةجح ريغ نم هملعب هللا رثأتسا امو «هتافصو هللا ءامسأ باب يف ضوخلا

 ةاجنلاو ةمالسلا قيرط وهو «ناميإلاو قحلا لهأ ليبس وه «ناهرب الو



 ...ىلاعت هللا تاذ يف سواسولل دبيملاراكتتسا :هتافصو هللا ءامسأ يف باي

 رئاسو كايإو هللا ينقفو .نجلاو سنإلا نيطايش دئاكم نم ةيفاعلاو

 ابأ سانلا ضعب لأس امل اذهلو ءمهدئاكم نم ةمالسلل نيملسملا

 مهلاؤس ىلع مهبجي ملو ءابصحلاب مهبصح ةسوسولا هذه نع هيَ ةريره
 . يليلخ قدص :لاقو

 نآرقلا ةوالت نم رثكي نأ بابلا اذه يف نمؤملل يغبني ام مهأ نمو
 هدوجو ةلدأو .«هتمظعو َقْيبَؤ هللا تافص نايب نم هيف نأل ؛هربدتو ميركلا

 هناحبس هنأب ًامزاج ًاداقتعاو ًاميظعتو ًةبحمو ًاناميإ بولقلا المي ام هلامكو

 ؛ءيش لكب ملاعلاو «ءيش لكل قلاخلا هنأو ءهكيلمو ءيش لك بر وه

 نمؤملل يغبني امك ءهاوس بر الو هريغ هلإ ال ء.ءيش لك ىلع رداقلاو
 تابثلاو ذفانلا رصبلاو عفانلا ملعلا نم ديزملا هللا لاؤس نم رثكي نأ ًاضيأ

 ىلإ هدابع هجو دق هناحبس هنإف .ىدهلا دعب غيزلا نم ةيفاعلاو قحلا ىلع

 لاَيَو» :ََبَو هللا لاق امك «ةباجإلاب مهدعوو ,كلذ يف مهبغرو ؛هلاؤس

 .ةريثك ىنعملا اذه يف تايآلاو .[رفاغ] 6409 <تيرخيلد

 نيدلا يف هقفلل نيملسملا رئاسو كليمزو كايإو انقفوي نأ هللا لأسأو

 نيطايش دياكم نمو «نتفلا تالضم نم ًاعيمج انذيعي نأو «هيلع تابثلاو
 .هيلع رداقلاو كلذ يلو هنإ ءمهسواسوو نجلاو سنإلا

 هدبع ىلع مّلسو هللا ىَّلصو «هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

 . هبحصو هلآو دمحم أانيبن هلوسرو

 ةرونملا ةنينملاب ةيمالسإلا ةعماجلا سيئر

© © © 



 يي ل ع4 ةديقعلاب قلعتت حئاصنو لئاس

 ةميركلا تايآلا ضعب يناعم ريسفت

 روتكدلا ميركلا خألا ةرضح ىلإ زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نم
 , "0هللا همّلس حام

 :دعبو «هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 عيضول كيش نمر :هيف ءاج يذلا مكباتك ىلإ ريشأف
 وهو :ميحرلا « نمحرلا هللا مسب :ةيلاتلا ةميركلا تايآلا هذه 0

 400 ةوئيكت ام ٌملتَيَو حٌرفَجَم كر , كَل ِضْاْلا فو ٍتومَسلأ يف ُهَّ
 مو انين هزي ل نيل توتا 4 هيك َسَو» :ةيألاو يس
 ضال فو هَل لما ف ىلا َرْهَول :ةيآلاو ء[ةرقبلا7 4©) ٌميِيلا نيل
 دلك يو نم ٌبروكحَي امض :ةيآلاو ءانفرعخزلا] <06 ةيِيلا ميلك َرْمَم ّدلإ
 َرْهَمَم َرْه اَّلِإ ٌرثْكأ آل, َكِلَك نم ّقَدَأ كلو 20 َوُه اَّلِإ َةَسْح الو ْمُهْعِباَر َوْه اَّلِإ

 .[ةلداجملا] 6( ُيِلَع ِءَْع لكَ هَ ما َّنإ ٍةَميقْلا موي أوُلِمَع اَمب رمل م م نبأ

 لك هللا لوسر اهلأس امنيح ملسم هاور يذلا ةيراجلا ثيدحو

 تنأ :تلاق «؟انأ نم» :اهل لاقو ءءامسلا يف :تلاق «؟هللا نيأ» :لاقو

 .''”«(ةنمؤم اهنإف اهقتعا» :هلكَك لوسرلا لاق هللا لوسر

 .(5٠١5/؟) ُةْللُك هتحامسل ةعونتم تالاقمو ىواتف عومجم )01(

 يف مالكلا ميرحت باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك يف ملسم هجرخأ 00

 .(01397) مقرب ءهتحابإ نم ناك ام خسنو ةالصلا



 ةميركلا تايآلا ضعب يناعم ريسفت

 ثيدح ىنعم حيضوتو «ةميركلا تايآلا هذه يناعم حيضوت وجرن

 ؟ةيراجلل 9ك هللا لوسر

 يوبنلا ثيدحلاو ةميركلا تايآلل ماعلا ىنعملا نأب مكديفأو

 هتيهولأو ءهقلخ ىلع هولعو .ة# هللا ةمظع ىلع ةلالدلا وه :فيرشلا

 وأ ناك ًاريبك هين لكل كريتر هحلع ةطاجإو ءاهلك قئالخلا عيمجل

 . #2 هنع زجعلا يفنو ءءيش لك ىلع هتردق نايبو ءانلع وأ ًارس ءًاريغص

 ِتونمَسلَا ُهّيِسرَذ عِسَو» :ىلاعت هلوقف :اهل صاخلا ىنعملا امأو

 ىلع كلذ لدي امك ءهتعسو يسركلا ةمظع :ىلع ةلالدلا اهيفف «ّنْيأْلاَ

 ُنَمْلأ َوْهَو اَمُهظْنِح موي الو» :هلوقو ءهتردق لامكو هناحبس هقلاخ ةمظع

 ضرألاو تاوامسلا ظفح هثركي الو هلقثي ال :يأ ؛[ةرقبلا 469 ميِظَمْل

 ىلع مئاقلا وهو ؛هيدل ريسي هيلع لهس كلذ لب ءامهنيب نمو امهيف نمو

 ءيش هنع بزعي الف .ءايشألا عيمج ىلع بيقرلا ءتبسك امب سفن لك
 ةريغص ةليلذ ةعضاوتم هيدي نيب ةريقح اهلك ءايشألاو .ءيش هنع بيغي الو

 امل لاعفلا «ديمحلا ينغلا وهو «هيلإ ةريقفو ةجاتحم هناحبس هيلإ ةبسنلاب

 ؛ءيش لكل رهاقلا وهو ءنولأسي مهو لعفإ امع لأسي ال يذلا .ديري

 بر الو هريغ هلإ ال ءميظعلا يلعلا بيقرلا .ءيش لك ىلع بيسحلا

 :ةاوتم

 وهج و مر مس ٍضراْلا يفو ِتْومَسلَأ يف هلأ وهو» :هناحبس 7

 5 هلا وعدملا نأ ىلع ةلالدلا اهيفف ء[ماعنألا] «(© َنوُبِيْخََت اَم لمي

 ْنَم ةيهلإلاب هل رقيو هدحويو هدبعيو «ضرألا يفو تالا

 نم 0 0 ًابغر هنوعديو هللا :هنومسيو «ءضرألا يف نمو تاوامسلا

 .هناحبس هللا ملع ةعس ىلع ةلالدلا اهيفو «ءسنإلا وأ نجلا نم رفك

 ءًارهج وأ ًارس ناك ءاوس ؛هنولمعي امب هتطاحإو «هدابع ىلع هعالطاو



 ةديقعلاب قلعتت حئاصنو لئاسر 00

 مهلامعأ عيمج دابعلا ىلع يصحي وهف و ءاوس هذنع رهجلاو رسلاف

 .اهرشو اهريخ

 ميكل َوْهَم دل ٍضأْلا ِفَو ٌهَلِإ هاَمكلا ىف ىَِل وهو# :هناحبس هلوقو

 هلإو ءامسلا يف نم هلإ وه هناحبس هنأ :اهانعمف «[فرخزلا] 46 َمِيلَعْلَ

 نم الإ هيدي نيب ءالذأ هل نوعضاخ مهلكو ءامهلهأ هدبعي «ضرألا يف نم

 هعرش يف ميكحلا وهو .هب نمؤي ملو هللاب رفكف ةواقشلا هيلع تبلغ

 . هناحبس هدابع لامعأ عيمجب ميلعلا .هردقو

 ام ٍضْرأْلا ىف امو ِتوَمَتلَأ ىف اَم ُهّلعَي هَل نأ َرت ملط :ِةَي هلولقو

 نع ّنَدأ لَو رس اولا

 لكي هَل نإ ومنا متي أوِبَع امي رهف م رك ام نإ زم َره الإ رك آل َكِ
 ا :اهانعمف «[ةلداجملا] <09 مَع هت

 ماركلا ةكئالملا نم هلسرو «مهاوجنو مهرسو مهمالك عمسي اوناك امثنأ

 هب هللا ملع عم هب نوجانتي ام نوبتكي كلذ عم ًاضيأ ةظفحلا نيبتاكلاو

 .هل ةهعمسو

 :ةعامجلاو ةّئّسلا لهأ دنع ةيآلا هذه يف ةروكذملا ةيعملاب دارملاو

 مهب طيحم هملع عم ًاضيأ هعمس نكلو ءهملعب مهعم وهف آي هملع ةيعم

 ءيش مهرومأ نم هنع بيغي ال هقلخ ىلع ٌعلظُم #4 وهف «مهيف لفان هرصبو
 هلالجب قيلي ءاوتسا هشرع ىلع ىوتسا دق قلخلا عيمج قوف هناحبس هنأ عم

 يمك سْيَلِ> :َكََو لاق امك «هتافص نم ءيش يف هقلخ هباشي الو «هتمظعو

 عيمجب ةمايقلا موي مهئبني مث «[ىروشلا] 4( ريِصِبْلا ٌعيِمَسلَأ َوُهَو 2

 ءيش لكبو «ميلع ءيش لكب هناحبس هنأل ؛ايندلا يف اهولمع يتلا لامعألا

 يف الو تاوامسلا يف ةرذ لاقثم هملع نع بزعي ال بيغلا ملاع ءطيحم

 .نيبم باتك يف الإ ربكأ الو كلذ نم رغصأ الو ضرألا



 -(0) ةميركلا تايآلا ضعب يناعم ريسفت

 هنم لصح امل ًةرافك ؛اهقاتعإ اهديس دارأ يتلا ةيراجلا ثيدح امأ

 :لاق ءءامسلا يف :تلاق «؟هللا نيأ» : لك يبنلا اهل لاقف ءاهبرض نم

 ةلالدلا هيف نإف .«ةنمؤم اهنإف اهقتعا» :لاق ءهللا لوسر :تلاق «؟انأ نم»

 اذه «ناميإلا ىلع ليلد كلذب فارتعالا نأو .ءهقلخ ىلع هللا ولع ىلع

 .هنع تلأس امل زجوملا ىنعملا وه

 اهانعم يف امو تايآلا هذه يف كلسي نأ :ملسملا ىلع بجاولاو

 ةئسلا لهأ كلسم هتافصو هللا ءامسأ ىلع ةلادلا ةحيحصلا ثيداحألا نم

 اهل هتابثإو ءهيلع تلد ام ةحص داقتعاو ءاهب ناميإلا :وهو .ءةعامجلاو

 الو فييكت الو ليطعت الو فيرحت ريغ نم هب قئاللا هجولا ىلع هناحبس

 اوقفتاو حلاصلا فلسلا هكلس يذلا حيحصلا كلسملا وه اذهو «ليثمت

 عوقولا اهبينجتو هسفنل ةمالسلا ديري يذلا ملسملا ىلع بجي امك ؛هيلع

 هللا تافص نولوؤي نيذلا ةلالضلا لهأ قيرط نع لودعلا هللا بضغي اميف

 نأ قبسو ءًاريبك ًاولع نوملاظلا لوقي امع ىلاعتو هناحبس «هنع اهنوفني وأ

 هلل ولعلا تابثإ يف ىوتف ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلل ةمئادلا ةنجللا نم ردص

 نم ةخسن كل قفرن امك «ةدئافلا ديزمل ؛اهنم ةخسن كل قفرتف هناحبس

 ليلخ دمحم خيشلل اهحرشو «ةيميت نبا مالسإلا خيشل «ةيطساولا ةديقعلا»

 .هنع تلأس يذلا عوضوملا يف عسوم ثحب اهيفو «سارهلا

 قفوي نأو «هب لمعلاو عفانلا ملعلا عيمجلا قزري نأ هللا لأسنو

 .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو .بيجم عيمس هنإ «هيضري امل عيمجلا

 ةيملعلا ثوحبلا تارادإل ماعلا سيئرلا

 داشرإلاو ةوعدلاو ءاتهإلاو
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 ةبوسنملا ةيصولا بذك ىلع ماه هيبنت
 (١)فيرشلا يوبنلا مرحلا مداخ دمحأ خيشلل

 «نيملسملا نم هيلع علطي نم ىلإ زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نم
 ؛ماغطلا ةلهجلا تايرتفم رش نم مهايإو انذاعأو «مالسإلاب هللا مهظفح

 . نيمآ

 :دعب امأ «هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالس

 يوبنلا مرحلا مداخ دمحأ خيشلا ىلإ ةبوسنم ةملك ىلع تهطا دقف

 مداخ دمحأ خيشلا نع ةرونملا ةنيدمكا نم ةيصو هذه» :ناونعب فيرشلا

 : اهيف لاق «فيرشلا يوبنلا مرحلا

 ةءارق ةوالت دعبو «ميركلا نآرقلا ولتأ ةعمجلا ةليل ًارهاس تنك»

 بحاص تيأرف «مونلل تأيهت كلذ نم تغرف املف «ىنسحلا هللا ءامسأ

 ةفيرشلا ماكحألاو «ةينآرقلا تايآلاب ىتأ يذلا ِهِلكَك هللا لوسر ةيهبلا ةعلطلا

 اي كيبل :تلق ءدمحأ خيش اي :لاقف لَك دمحم انديس نيملاعلاب ةمحر

 سانلا لاعفأ نم نالجخ انأ :يل لاقف .هللا قلخ مركأ اي ءهللا لوسر

 ىلإ ةعمجلا نم نأل ؛ةكئالملا الو «يبر لباقأ نأ ردقأ ملو «ةحيبقلا

 ام ضعب ركذ مث «مالسإلا نيد ريغ ىلع ًافلأ نوتسو ةئام تام ةعمجلا

 )١( ُهْنَلُك هتحامسل ةعونتم تالاقمو ىواتف عومجم )١/197(.
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 زيزعلا نم مهب ةمحر ةيصولا هذهف :لاق مث .ءيصاعملا نم سانلا هيف عقو
 . رابجلا

 دمحأ خيش اي مهربخأف :لاق نأ ىلإ «ةعاسلا طارشأ ضعب ركذ مث

 اهبتكي نمو «ظوفحملا حوللا نم ردقلا ملقب ةلوقنم اهنأل ؛ةيصولا هذهب

 «ةنجلا يف رصق هل ينب «لحم ىلإ لحم نمو ءدلب ىلإ ءدلب نم اهلسريو

 اهبتك نمو «ةمايقلا موي يتعافش هيلع تمرح اهلسريو اهبتكي مل نمو

 هللا رفغ بنذ هيلع وأ «هنيد هللا ىضق ًانويدم ناك وأ «هللا هانغأ ًاريقف ناكو

 ههجو ٌدوسا هللا دابع نم اهبتكي مل نمو «ةيصولا هذه ةكربب هيدلاولو هل

 ًابذاك تنك نإو «ةقيقح هذه ًاثالث ميظعلا هللاو :لاقو ءةرخآلاو ايندلا يف

 باذع نم وجني اهب قدصي نمو ؛مالسإلا ريغ ىلع ايندلا نم جرخأ

 .2..رفك اهب بذكي نمو ءرانلا

 دقلو ؛ك هللا لوسر ىلع ةبوذكملا ةيصولا يف ام ةصالخ هذه

 نيب رشنت «ةددعتم تاونس ذنم ةريثك تارم ةبوذكملا ةيصولا هذه انعمس

 اهظافلأ يفو «ةماعلا نم ريثكلا نيب جورتو ءرخآو تقو نيب اميف سانلا

 «ةيصولا هذه هلّمحف مونلا يف 2ك يبنلا ىأر هنإ :لوقي اهبذاكو .«فالتخا

 هنأ اهيف يرتفملا معز ئراقلا اهيأ كل انركذ يتلا ةريخألا ةرشنلا هذه يفو

 !ةظقي هآر هنأ :ىنعملاف «مونلل أيهت امدنع لك يبنلا ىأر

 حضوأ نم يه «ةريثك ءايشأ ةيصولا هذه يف يرتفملا اذه معز

 هللا ءاش نإ ةملكلا هذه يف ًابيرق اهيلع كهبنأس «لطابلا نيبأو «بذكلا

 حضوأ نم اهنأ سانلل تنيبو «ةيضاملا تاونسلا يف اهيلع تهبن دقلو

 يف تددرت ةريخألا ةرشنلا هذه ىلع تعلطا املف «لطابلا نيبأو .«بذكلا

 امو ؛بذكلا ىلع اهيرتفم ةءارج مظعو ءاهنالطب روهظل ءاهنع ةباتكلا

 «ةميلس ةرطف وأ «ةريصب ىندأ هل نم ىلع جوري اهنالطب نأ نظأ تنك

 «سانلا نم ريثك ىلع تجار دق اهنأ ناوخإلا نم ريثك ينربخأ نكلو
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 ىلع نيعتي هنأ تيأر كلذ لجأ نمف ءمهضعب اهقّدِصو مهنيب اهولوادتو

 ىتح لي هللا لوسر ىلع ةارتفم اهنأو ءاهنالطب نايبل ءاهنع ةباتكلا يلاثمأ
 ةرطفلا يوذ وأ «ناميإلاو ملعلا يوذ نم اهلمأت نمو ءدحأ اهب رتغي ال

 .ةريثك هوجو نم ءارتفاو بذك اهنأ فرع «حيحصلا لقعلاو ةميلسلا

 «ةيرفلا هذه هيلإ ةبوسنملا دمحأ خيشلا براقأ ضعب تلأس دقلو

 مل هنأو ءدمحأ خيشلا ىلع ةبوذكم اهنأب :ينباجأف ء«ةيصولا هذه نع

 نأ انضرف ولو «ةدم نم تام دق روكذملا دمحأ خيشلاو ءًالصأ اهلقي

 يف لي يبنلا ىأر هنأ معز ءهنم ربكأ وه نم وأ ءروكذملا دمحأ خيشلا

 نأ وأ «بذاك هنأ ًانيقي انملعل «ةيصولا هذهب هاصوأو «ةظقيلا وأ مونلا

 : اهنم ةريثك هوجول هي لوسرلا وه سيل «ناطيش كلذ هل لاق يذلا

 نم معز نمو هولك هتافو دعب ةظقيلا يف ىري ال لي لوسرلا نأ ١
 هباش ام وأ دلوملا رضحي هنأ وأ «ةظقيلا يف ِدكَي يبنلا ىري هنأ ةيفوصلا ةلهج

 .ميظع أطخ يف عقوو «سيبلتلا ةياغ هيلع سبلو «طلغلا حبقأ طلغ دقف «كلذ

 نم نوجرخي امنإ ىتوملا نأل ؛ملعلا لهأ عامجإو ةّئّسلاو باتكلا فلاخو
 ابنك بذاك وهف كلذ فالخ لاق نمو ءايندلا يف ال ةمايقلا موي مهروبق

 «حلاصلا فلسلا هفرع يذلا قحلا فرعي مل ؛هيلع سّبلم طلاغ وأ «ًانيب

 مث :ىلاعت هللا لاق ءناسحإب مهعابتأو يوه لوسر باحصأ هيلع جردو

 «[نونمؤملا] 4 تودع 3 َةَملِيَق هلآ مب 7 9 نوم كلذ دعب حَّإ

 ضرألا هنع و ل : لَك يبنلا لاقو

 دمحلا ءاولو ءرخف الو عفشم لوأو عفاش لوأ انأو ءرخف الو ةمايقلا موي

 .ةريثك ىنعملا اذه يف ثيداحألاو تايآلاو ,؟'”رخف الو ةمايقلا موي يديب

 باتك يف هجام نباو ؛(77 .7/1) )58١/١( دنسملا يف دمحأ مامإلا هاور )١(

 .(؟"4١) مقرب .ةعافشلا ركذ باب .دهزلا



 ...دمحأ خيشلل ةبوسنملا ةيصولا بذك ىلع ماه هيبنت
 د11 تي يي

 يف ال .قحلا فالخ لوقي ال كي لوسرلا نأ :يناثلا هجولا - ١"

 نم «ةرهاظ ةفلاخم هتعيرش فلاخت ةيصولا هذهو «هتافو يف الو هتايح

 مانملا يف هآر نمو ءمونلا يف ىري دق كك وهو - يتأي امك  ةريثك هوجو

 امك ءهتروص يف لثمتي ال ناطيشلا نأل ؛هآر دقف ةفيرشلا هتروص ىلع

 يف نأشلا لك نأشلا نكلو .''"فيرشلا حيحصلا ثيدحلا كلذب ءاج

 246 ئبنلا ىأر لهو «هتنامأو هتنايدو هطبضو هتلادعو هقدصو يئارلا ناميإ

 .اهريغ يف وأ هتروص يف

 تاقثلا قيرط ريغ نم «هتايح يف هلاق ثيدح 5 يبنلا نع ءاج ولو

 تاقثلا قيرط نم ءاج وأ «هب جتحي ملو ءهيلع دمتعي مل نيطباضلا لودعلا
 ال ةفلاخم قثوأو ءمهنم ظفحأ وه نم ةياور فلاخي هنكلو «نيطباضلا

 .هب لمعي ال ًاخوسنم :امهدحأ ناكل «نيتياورلا نيب عمجلا اهعم نكمي

 عمجلا نكمي مل اذإو «هطورشب كلذ نكمأ ثيح هب لمعي خسان :يناثلاو

 ؛ةلادع ىندأو ءًاظفح لقأ وه نم ةياور حرطت نأ بجو خسنلا الو

 ءاهبحاص فرعي ال ةيصوب فيكف .اهب لمعي ال ةذاش اهنأب اهيلع مكحلاو

 ةلاحلاو يهف «هتنامأو هتلادع فرعت الو ب هللا لوسر نع اهلقن يذلا

 فلاخي ءيش اهيف نيبي مل نإو ءاهيلإ تفتلي الو حرطت نأب ةقيقح هذه

 ؛ اهنالطب ىلع لدت ةريثك رومأ ىلع ةلمتشم ةيصولا تناك اذإ فيكف «عرشلا

 دقو !هللا هب نذأي مل نيد عيرشتل ةنمضتمو لكي هللا لوسر ىلع ةبوذكم اهنأو

 لاق دقو .2"”«رانلا نم ةدعقم أوبتيلف لقأ مل ام ئيلع لاق نم» : لك يبنلا لاق

 ىأر نم باب «ريبعتلا باتك يف يراخبلا هجرخأ يذلا ثيدحلا ىلإ هلكت ريشي )١(

 يبنلا لوق باب ءايؤرلا باتك يف ملسمو ؛(544) مقرب «مانملا يف فك يبنلا

 .(1517) مقرب ««ينآر دقف مانملا يف ينآر نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع

 دمحأو ؛(104) مقرب ءدرفملا بدألا يف ةريره يبأ ثيدح نم يراخبلا هاور (؟)

 .(221/) دنسملا يف



 ًابذك هيلع بذكو .لقي مل ام كي هللا لوسر ىلع ةيصولا هذه يرتفم

 ردابي مل نإ هب هقحأ امو ميظعلا ديعولا اذهب هارحأ امف .ًاريطخ ًاحيرص

 رشن نم نأل لكي هللا لوسر ىلع ةيصولا هذه بذك سانلل رشنيو «ةبوتلاب
 ءاهراهظإو اهنالعإب الإ هنم هتبوت حصت مل نيدلا ىلإ هبسنو سانلا نيب ًالطاب
 نس : ليك هللا لوقل ؛هسفنل هبيذكتو ءهبذك نع هعوجر نسانلا مناعي ىتح

 ستكلا ىلا كو هك 6 وك نع تفاوت نب أ آم َنوُسشْكي َنبِذَل
 كيتكؤأت اَييَو اوخلشكو اوت ندا الإ ©) توتا عليو هلل معني َكِهَلْو
 ةيآلا هذه يف في حضوأف «[ةرقبلا] <( ْمِيصبل ثيل انأَو ّمِلَع ُبْونأ
 دعب الإ كلذ نم هتبوت حصت مل قحلا نم ًائيش متك نم نأ :ةميركلا

 ةمعنلا مهيلع متأو «نيدلا هدابعل لمكأ دق هناحبس هللاو «نييبتلاو حالصإلا

 هضبقي ملو «لماكلا عرشلا نم هيلإ هللا ىحوأ امو ْوَِك دمحم هلوسر ثعبي
 يديد كل ُتَلَكأ مْوْلا» :َيَو لاق امك «نييبتلاو لامكإلا دعب الإ هيلإ
 . [ةدئاملا] ةيآلا توم هع ذ خيب ا

 سبلي نأ ديري ءرشع عبارلا نرقلا يف ءاج دق ةيصولا هذه يرتفمو

 .هعيرشتب ذخأ نمل ةنجلا لوخد هيلع بترتي «ًاديدج ًانيد سانلا ىلع
 هذه لعجي نأ ديريو «هعيرشتب ذخأي مل نمل رانلا لوخدو ةنجلا نامرحو
 نم نأ :اهيف ىرتفا ثيح .لضفأو نآرقلا نم مظعأ اهارتفا يتلا ةيصولا

 يف رصق هل ينب لحم ىلإ لحم نم وأ ءدلب ىلإ دلب نم اهلسرأو اهبتك
 ...ةمايقلا موي ِكَي يبنلا ةعافش هيلع تمرح اهلسريو اهبتكي مل نمو «ةنجلا
 ةلقو «ةيصولا هذه بذك ىلع لئالدلا حضوأ نمو بذكلا حبقأ نم اذهو
 ميركلا نآرقلا بتك نم نأل ؛بذكلا ىلع هتأرج مظعو ءاهيرتفم ءايح

 لضفلا اذه هل لصحي مل «لحم ىلإ لحم نم وأ .دلب ىلإ دلب نم هلسرأو
 نم اهلقانو ةيرفلا هذه بتاكل لصحي فيكف .ميركلا نآرقلاب لمعي مل اذإ
 مرحي مل ءدلب ىلإ دلب نم هلسري ملو نآرقلا بتكي مل نمو .دلب ىلإ دلب
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 يف ةدحاولا ةيرفلا هذهو «هتعيرشل ًاعبات .هب ًانمؤم ناك اذإ إي يبنلا ةعافش

 هتحاقوو ءاهرشان بذكو اهنالطب ىلع ةلالدلل اهدحو يفكت ءةيصولا هذه

 . ىدهلا نم إِذ لوسرلا هب ءاج ام ةفرعم نع هدعُبو هتوابغو

 ىلع لدت اهلك ىرخأ رومأ  ركذ ام ىوس  ةيصولا هذه يفو

 ولو ءاهتحص ىلع رثكأ وأ مسق فلأ اهيرتفم مسقأ ولو ءاهبذكو اهنالطب
 نكي مل قداص هنأ ىلع «لاكنلا دشأو باذعلا مظعأب هسفن ىلع اعد

 «لطابلا حبقأو مظعأ نم هللاو مث هللاو يه لب ءةحيحص نكت ملو .ًاقداص

 هذه ىلع علطا نمو «ةكئالملا نم انرضح نمو «هناحبس هللا دهشن نحنو

 بذك ةيصولا هذه نأ :- َكِلَؤ انبر اهب ىقلن ةداهش  نيملسملا نم ةباتكلا

 .قحتسي امب هلماعو اهبذك نم هللا ئزخأ كك هللا لوسر ىلع ءارتفاو

 :ةريثك رومأ مدقت ام ىوس ءاهنالطبو اهبذك ىلع لديو

 ةئام تام ةعمجلا ىلإ ةعمجلا نم نأل) :اهيف هلوق :اهنم لوألا

 ءبيغلا ملع نم اذه نأل ؛(مالسإلا نيد ريغ ىلع ًافلأ نوتسو

 ملعي ال هتايح يف وهو ءهتافو دعب يحولا هنع عطقنا دق لكك لوسرلاو

 نياَرَح ىينع ْمْكَل ُلْوَأ آل لقط :هناحبس هللا لوقل ؛هتافو دعب فيكف بيغلا

 يف نم ٌمَكَمَي ال لثط» :ىلاعت هلوقو 5٠[« :ماعنألا] ةيآلا «ّبَيَمْل هلعأ 5و وأ

 .[10 :لمنلا] هذَا الإ بيلا ٍضْيَأْلاَو ٍتوْمَسل

 لاجرب ءاجي هنإو الأ ...» :لاق هنأ لكي يبنلا نع حيحصلا ثيدحلا يفو

 ال كنإ :لاقيف ءيباحصأ بر اي :لوقأف لامشلا تاذ مهب ذخؤيف يتمأ نم

 ام اديه َمِلَع ْتُكَوِل :حلاصلا دبعلا لاق امك لوقأف .كدعب اوثدحأ ام يردت
 م كد كر ذه
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 . '' اةدئاملا] هديه وس لك لع تو ملَع بيقرلا تن تك بي ملف يف بم

 «َكداَبِع َمُهإَ ْمِهبَِص نإ» :ىلاعت هلوق باب ءريسفتلا باتك يف يراخبلا هاور )١(

 .(557؟6) مقرب



 ةديقعلاب قلعتت حئاصنو لئاسر 7

 هلوق «ءبذك اهنأو ةيصولا هذه نالطب ىلع ةلادلا رومألا نم : يناثلا

 هيلع وأ «هنيد هللا ىضق ًانويدم وأ هللا هانغأ ًاريقف ناكو اهبتك نم) :اهيف

 مظعأ نم اذهو ءهرخآ ىلإ (ةيصولا هذه ةكربب هيدلاولو هل هللا رفغ بنذ

 نمو هللا نم هئايح ةلقو ءاهيرتفم بذك ىلع لئالدلا حضوأو .«بذكلا

 «ميركلا نآرقلا بتك درجمب لصحت ال ةثالثلا رومألا هذه نأل ؛هدابع

 ثيبخلا اذه ديري امنإو «ةلطابلا ةيصولا هذه بتك نمل لصحت فيكف

 اذهب اوقلعتيو اهوبتكي ىتح ةيصولا هذهب مهقيلعتو «سانلا ىلع سيبلتلا

 اهلعجو «هدابعل هللا اهعرش يتلا بابسألا اوكرتيو ءموعزملا لضفلا

 بابسأ نم هللاب ذوعنف «بونذلا ةرفغمو «نيدلا ءاضقو «ىنغلا ىلإ ةلصوم
 .ناطيشلاو ىوهلا ةعاطو نالذخلا

 هلوق «ةيصولا هذه نالطب ىلع ةلادلا رومألا نم :ثلاثلا رمألا

 اذهو .(ةرخآلاو ايندلا يف ههجو دوسا هللا دابع نم اهبتكي يبل نمو) :اهيف

 بذكو «ةيصولا هذه نالطب ىلع ةلدألا نيبأ نمو «بذكلا حبقأ نم ًاضيأ

 اهب ءاج يتلا ةيصولا هذه بتكي نأ ؛لقاع لقع يف زوجي فيك ءاهيرتفم
 معزيو هلم هللا لوسر ىلع اهيرتفي ءرشع عبارلا نرقلا يف لوهجم لجر

 دعب ًاينغ ناك اهبتك نمو «ةرخآلاو ايندلا يف ههجو دوسي اهبتكي مل نم نأ

 نم هانج ام هل ًاروفغمو «هيلع همكارت دعب نيَّدلا نم ًاميلسو ءرقفلا

 بذكب نادهشي عقاولاو ةلدألا نإو «ميظع ناتهب اذه كناحبس !!بونذلا

 «سانلا نمو هللا نم هئايح ةلقو «هللا ىلع هتأرج مظعو «يرتفملا اذه

 ال ريفغ عمج انههو ءمههوجو دوست ملف ءاهوبتكي مل ةريثك ممأ ءالؤهف
 لزي ملو ءمهنيد ضقي ملف «ةريثك تارم اهوبتك دق هللا الإ مهيصحي

 تافص هذهو «بونذلا نيرو ءبولقلا غيز نم هللاب ذوعنف ءمهرقف
 وهو همظعأو باتك لضفأ بتك نمل فيرشلا عرشلا اهب تأي مل تاءازجو



 -منلنقل ...دمحأ خيشلل ةبوسنملا ةيصولا بذك ىلع ماه هيبنت

 عاونأ ىلع ةلمتشم ةيوذكم ةيصو بتك نمل لصحت فيكف ؛ميركلا نآرقلا
 نم ىلع هملحأ ام هللا ناحبس ءرفكلا عاونأ نم ةريثك لمجو .لطابلا نم

 لطبأ نم ةيصولا هذه نأ ىلع ةلادلا رومألا نم :عبارلا رمألا

 باذع نم وجني اهب قدصي نمو) :اهيف هلوق بذكلا حضوأو ؛لطابلا
 .«بذكلا ىلع ةأرجلا مظعأ نم ًاضيأ اذهو ء(رفك اهب بذك نمو ءرانلا

 اوقدصي نأ ىلإ «سانلا عيمج يرتفملا اذه وعدي «لطابلا حبقأ نمو
 اهب بذك نم نأو ءرانلا باذع نم نوجني كلذب مهنأ معزيو «هتيرفب
 ريغ  هللاو  لاقو «ةيرفلا هللا ىلع باذكلا اذه هللاو مظعأ دقل ءرفكي

 ؛اهب بذك نم ال ًارفاك نوكي نأ قحتسي يذلا وه اهب قدص نم نإ قحلا

 ىلع هللا دهشن نحنو «ةحصلا نم هل ساسأ ال بذكو لطابو ةيرف اهنأل
 هللا هب نذأي مل ام سانلل عرشي نأ ديري ,ءباذك اهيرتفم نأو ,ءبذك اهنأ

 نم ةمألا هذهل همتأو نيدلا لمكأ دق هللاو ءهنم سيل ام مهنيد يف لخديو

 . ًانرق رشع ةعبرأب ةيرفلا هذه لبق

 هذه لاثمأب قيدصتلاو مكايإو ؛ناوخالاو ءارقلا اهيأ اوهبتناف

 سبتلي ال رون هيلع قحلا نإف .مكنيب اميف جاور اهل نوكي نأو «تايرتفملا

 .مكيلع لكشأ امع ملعلا لهأ اولأساو ؛هليلدب قحلا اوبلطاف ءهبلاط ىلع

 .ءاوحو مدآ مكيوبأل نيعللا سيلبإ فلح دقف «نيباذكلا فلحب اورتغت الو

 امك «نيباذكلا بذكأو نينئاخلا مظعأ وهو «نيحصانلا نم امهل هنأ ىلع

 يفإ آمهَمساَتَو» :هناحبس لاق ثيح فارعألا ةروس يف كلذ هنع هللا ىكح

 هل مكف «نيرتفملا نم هعابتأ اورذحاو هورذحاف 4 تحصن نمل اكل

 ءاوغإلل ةفرخزملا لاوقألاو ,ةرداغلا دوهعلاو ءةبذاكلا ناميألا نم مهلو

 ! ليلضتلاو



 ةديقعلاب قلعتت حئاصنو لئاسر هوك

 نتفو «نيطايشلا رش نم نيملسملا رئاسو مكايإو هللا ينمصع
 نأ نوديري نيذلا «نيلطبملا هللا ءادعأ سيبلتو «نيغئازلا غيزو «نيلضملا

 .هرون متم هللاو «مهنيد سانلا ىلع اوسبليو «مههاوفأب هللا رون اوئفطي

 رافكلا نم مهعابتأو نيطايشلا نم هللا ءادعأ هرك ولو «هنيد رصانو
 .نيدحلملاو

 .عقاو رمأ وهف «تاركنملا روهظ نم يرتفملا اذه هركذ ام امأو

 امهيفو «ريذحتلا ةياغ اهنم ارّذح دق ةرهطملا ةَّئّسلاو ميركلا نآرقلاو

 مهيلع ٌّنَمي نأو «نيملسملا لاوحأ حلصي نأ هللا لأسنو «ةيافكلاو ةيادهلا

 «بونذلا رئاس نم هناحبس هللا ىلإ ةبوتلاو هيلع ةماقتسالاو «قحلا عابتاب
 .ءيش لك ىلع رداقلا ميحرلا باوتلا هنإف

 ام ةيوبنلا ثيداحألا تحضوأ دقف «ةعاسلا طورش نع ركذ ام امأو

 دارأ نمف ,ءكلذ ضعب ىلإ ميركلا نآرقلا راشأو «ةعاسلا طارشأ نم نوكي

 ملعلا لهأ تافلؤمو «ةّئَّسلا بتك نم هلحم يف هدجو#كلذ ملعي نأ

 ؛هسيبلتو يرتفملا اذه لثم نايب ئلإ ةجاح سانلاب سيلو «ناميإلاو

 الإ ةوق الو لوح الو «ليكولا معنو هللا انبسحو لطابلاب قحلا هجزمو
 هدبع ىلع ملسو هللا ىلصو «نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ميظعلا ىلعلا هللاب

 موي ىلإ ناسحإب هعابتأو هباحصأو هلآ ىلعو «نيمألا قداصلا هلوسرو

 .نيدلا
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 .نيملسملا نم هاري نم ىلإ زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نم
 قيرط نم مهايإو انذاعأو «نينمؤملا هدابع ليبس مهبو انب هللا كلس

 .نيمآ نيلاضلاو مهيلع بوضغملا

 :دعب امأ «هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالس

 اميف مكبيغرتو «هللا ىوقتب مكتيصوو مكتحيصن وه اذهل بجوملاف
 ةرخآلاو ايندلا يف مكرضي امم مكريذحتو «ةرخآلاو ايندلا يف مكعفني

 و ىوَقلاَو ربل ّلع أون وامتو# 'ميركلا وم هللا لوقب المع

 ءاةدئاملا] 9©4 باَممْلأ ٌُديِدَس هنأ َّنإ هنأ اوُقَنأَو نَودَمْلاَ, رئاْلا لع اوم

 ٍرْسْخ ينل نشل © رتاج :ميحرلا نمحرلا هللا مسب : ق5 هلوقو

 ؛«(9 ٍربَصلأي اَساوَتَو يحلي اَوَساوَتَو ِتَحِيَصلأ اوئيعَو اوثَما َنَِلآ الإ ©

 مثإلا ىلع نواعتلا نم رذحو .«ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلاب #ُي رمأف

 هذه يف َنْبَق ربخأو «باقعلا ةّدشب كلذ فلاخ نم دّعوتو «ناودعلاو

 نأ نّييو ءنوحبارو نورساخ :نامسق سانلا َّنأ ةميظعلا ةريصقلا ةروسلا

 اوصاوتو ٌقحلاب اوصاوتو تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا مه نيحبارلا

 حبرلاب نيزئافلا نم وهف «عبرألا تافصلا هذه لمكتسا نمف ءربصلاب

 .(178/؟) ُهلّلُكك هتحامسل ةعونتم تالاقمو ىواتف عومجم )١(



 هتاف نمو «ةرخآلاو ايندلا يف ةاجنلاو ةزعلاو «ةيدبألا ةداعسلاو لماكلا

 نم هباصأو ءاهنم هتاف ام ردقب حبرلا نم هتاف تافصلا هذه نم ءيش

 امع ضارعإلاو ةلفغلاو ريصقتلا نم هعم ام ردقب داسفلاو نبغلاو نارسخلا

 اهب اوصاوتو نيحبارلا قالخأب اوقلختو هللا دابع هللا اوقتاف «هيلع بجي
 ىلع اونواعتو «نيدسفملا لامعأو نيرساخلا تافص اورذحاو «مكنيب

 دقو «ةديمحلا ةبقاعلاو ةمالسلاو ةاجنلاب اوزوفت اهنم سانلا ريذحتو اهكرت
 :ليق .«ةحيصنلا نيدلا «ةحيصنلا نيدلا .ةحيصنلا نيدلا» :ِهِكك يبنلا لاق

 نيملسملا ةمئألو هلوسرلو هباتكلو هلل» :لاق ؟هللا لوسر اي نمل
 .'"”«مهتماعو

 هللا باتك ميظعت يصاوتلاو حصانتلا اهيف بجي يتلا رومألا مهأ نمف

 كلذ ىلإ سانلا ةوعدو امهب كسمتلاو مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسر َةّنُّسو

 ايندلا يف ةاجن الو ةياده الو دابعلل ةداعس ال هنأل ؛لاويحألا عيمج يف

 ءًالمعو ًالوقو ًاداقتعا ِلي نيمألا هبهن ةّنُسو هللا باتك ميظعتب الإ ةرخآلاو

 رمأ هناحبس هللا نأل ؛ةافولا ىتح هيلع ربصلاو «كلذ ىلع ةماقتسالاو

 هللا ىصع نم ددهتو «كلذب ريخ لك قلعو ءهلوسر ةعاطبو هتعاطب هدابع

 ّ :ىلاعت هللا لاق .ةرخآلاو ايندلا يف يزخلاو باذعلا عاونأب هلوسرو

 2 ام مُكصِتَلَمَو لج اَم هيلع امَّنِإف اولوَت تاق لولا ومي هنأ أوُعِبِأ

 0 1 ء[رونلا]7 469 تيِمْلأ ديف : 0 0 0 أاودَتْمَت فيل

 لاقو .امامنالا 4©) مَع يل ارَتو ما دربي ُدَلَرَأ ثتك ادعرج

 ام باب ءةلصلاو ربلا باتك يف هب ةريره يبأ ثيدح نم يذمرتلا هاور )١(

 نم ُهْنك ملسم حيحص يف هلصأو )١976(. مقرب «ةحيصنل :لا يف ءاج

 قبس دقو .«ةحيصنلا نيدلا» :ظفل راركت نود ه5 يرادلا ميمت ثيدح
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 ُباََع ميم ذأ هنن ميم هأ و أ ْنَع َنُمِلامي َنِذَلا ِرَدْحلَنط :ىلاعت

 هلل 3 كَمَو هَ دودح تكللي» : كو لاقو ء[رونلا] © دلل

 اكهيف رب ِدلَح ُدعهْنَأْلا اًهيَحَت 9 نم فرحت 0 ُهْلِحَنُي مه وُسَرَو

 ا اع _ و َُُآ 1 و َءَدَأ 3 27 دلال 0 َككلِلدَو

 . [ءاسنلا] 1 4 تيه َتاَذَع هْمَلَو اكهيِف اَدِلدََح اًرات ُْلِخَدي

 ثحلاو «؛هلوسرو هللا ةعاطب رمألا تامكحملا تايآلا هذه يفف

 هللا ةعاطب تانجلا لوخدو ةمحرلاو ةيادهلا قيلعتو «نيبملا هباتك عابتا ىلع

 .هلوسرو هللا ةيصعمب نيهملا باذعلاو ةنتفلا قيلعتو . ةَنِكَع هلوسرو

 مكرمأ ام ىلإ اوردابو «هنم هللا مكرذح ام نوملسملا اهيأ اورذحاف

 رش لك نم اوملستو ءريخ لكب اوزوفت ةبهرو ةبغرو قدصو صااللخإب هب

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسرلو هلل ةعاطلا مظعأ نمو «ةرخآلاو ايندلا يف

 رذحلا لك رذحلاو كلذب يصاوتلاو اهمكحب اضرلاو هتعيرش ىلإ مكاحتلا

 َكومْكَسُي ٌقَح توُِمْوي ال َكْيَرَو التط :َكَْو هللا لوقب ًالمع ءاهفلاخي امم

 أوملَسو َتْيَضَح اَمِع اًجرَح َمهِسْفنأ ف اودي ال مث ْمُهَتَْي ركب 0
 دابعلا نأ ةميركلا ةيآلا هذه يف هناحبس هللا مسقأ ء[ءاسنلا) 4(© امل

 همكحل اوداقنيو «مهنيب رجش اميف َِك لوسرلا اومّكحي ىتح نونمؤي ال

 نيدلا لكاشم معي اذهو «جرح الو ةهارك ريغ نم نيملسم نيضار

 «هتافو دعب هتْئُسبو هتايح يف هسفنب اهيف مكحي يذلا وه لكي وهف ءايندلاو

 .هب ضري مل وأ «كلذ نع ضرعأ نمل ناميإ الو

 وهف [ىروشلا] ولأ َلِإ هُمُمكَحَم وْنَع ني ِهْف دلع اَبَو» :ىلاعت لاقو

 كلذو ءرادلا هذه يف هيف اوفلتخا اميف سانلا نيب مكحي يذلا وه هناحبس

 نيب مكحي ةمايقلا 1 يفو «ةئسلاو نآرقلا نم 6 هلوسر ىلإ ىحوأ امب

 لورا أوعيطأو هنأ اوميليأ اونا َنِذْلا (يآَكط :ىلاعت لاقو كو هسفنب سانلا
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 هللا دوم مك نب لورا هلأ لإ هُم ووك يف ٌمَعرَتَك نو 3ني ألا لَ
 هذه يف هناحبس هللا رمأي ء[ءاسنلا] «(©) اَلِوُأ 0 يح َكِلَذ آلا وول

 زعو «ةرخآلاو ايندلا ريخ كلذ يف ّنأل ؛ِكَك هلوسر ةعاطو هتعاطب ةيآلا

 يلوأ ةعاطب رمأيو «ةمايقلا موي هللا باذع نم ةاجنلاو «ةرخآلاو ايندلا

 نأل ؛لماعلا ديعي نأ ريغ نم ِهلكك لوسرلاو هللا ةعاط ىلع ًافطع رمألا

 .هلوسرلو هلل ةعاط وه اميف مهتعاط بجت امنإ رمألا يلوأ

 هيف سانلا نم دحأ ةعاط زوجت الف ءهلوسرو هلل ةيصعم ناك ام امأو

 :ِةلِلَع لاقو ,©":فورعملا يف ةعاطلا امنإ» :ِة5 يبنلا لوقل ءناك نم ًانئاك

 ."”«قلاخلا ةيصعم يف قولخمل ةعاط ال»

 .لوسرلاو هللا ىلإ هيف اوعزانت ام اودري نأ هدابع هناحبس هللا رمأ مث

 هللب نونو قم م نإ لوسرلاو ولأ لإ هودرق وََش يف يف ٌمعْرل نإق# :ىلاعت لاقف

 درلاو «ميركلا هباتك ىلإ درلا وه هللا ىلإ درلاو «[ه9 :ءاسنلا] ّ؟ّرحآلا ِوْوْلَو

 دعب هتنَس ىلإو مالسلاو ةالصلا هيلع هتايح يف هيلإ درلا هه لوسرلا ىلإ
 . هتافو

 هدابع دشري [ءاسنلا] «9©(4 اَليِوأَت ٌّنَسَْحْلَو تْيَح َكِلَدظ :هناحبس لاق 5

 يف ةبقاع نسحأو «مهل ريخ لوسرلاو هللا ىلإ اهلك مهلكاشم در نأ ىلإ

 ةَّنسو هللا باتكب اومصتعاو هللا مكمحر اوهبتناف «ءلجآلاو لجاعلا

 امك «ةيدبألا ةداعسلاو ةبيطلا ةايحلاب اوزوفت مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسر

 باب ؛ماكحألا باتك يف يراخبلا هجرخأ :ه#4 يلع ثيدح نم هيلع قفتم )١(
 باتك يف ملسمو ؛(544١1) مقرب «ةيصعم نكت مل ام مامإلل ةعاطلاو عمسلا

 )١814٠0(. مقرب ءةيصعم ريغ يف ءارمألا ةعاط بوجو باب «ةرامإلا

 يف ٍيناربطلاو ؛(805) مقرب .ءيسلايطلاو ؛(577/4) دمحأ مامإلا هاور (؟)

 ةمالعلل ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس :رظناو )8١(. مقرب ريبكلا مجعملا

 )18/١(. ينابلألا
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 ْمتِحْدَم ُنِمْرُم رهو قنأ رأ ٍرَكَد ني اَسِلَم َلِمَع ْنَمِج و
 كلا يا ال رت

 .[لحنلا] 469 َنلَمَعُي اناَك ام ٍنَمْحَأب مُهَرْجأ َرْهَتِرْجَِلَو ُهَبْنِط ٌءْيَح

 ريغ ىلإ مكاحتلا :تاركنملا مظعأو تائيسلا حبقأ نم نإو

 فالسألا تاداعو ةيرشبلا مظنلاو «ةيعضولا نيناوقلا نم هللا ةعيرش

 ريثكلا اهيف عقو دق يتلا نيمجنملاو ةرحسلاو ةنهكلا ماكحأو ءدادجألاو

 هلوسر اهب ثعب يتلا هللا ةعيرش نم ًالدب اهاضتراو مويلا سانلا نم

 .قافنلا مظعأ نم كلذ نأ بير الو .ِكَي دمحم

 يتلا ةيلهاجلا ماكحأو ءقوسفلاو ملظلاو رفكلا رئاعش ربكأ نمو

 تيذْلا لإ َرَث ملط :ىلاعت هللا لاق لكك لوسرلا اهنم رذحو نآرقلا اهلطبأ

 لإ اومُكاَسَتي نأ َنوُديِرُي َكِيَبَق نم َلِزنأ آَمَو َكَيلِإ لأ آمي اوُنَماَء َمُهَّنأ َنوُمْميَ

 ©9 اًديِعَب < ةكح خلد ل تلا هرب و الكي د اهي دقو ٍتوُملطل

 ٌنوُدَصَي َنيِقِفَتُمْلا َتْيَو ٍلوُسَيلا َلِإَو كَ َلّرَدَأ آم لإ اولاَمت مك َلِبق كَ

 لَو ُهَّأ َلْزَنَأ آمي منتي مَعَ نوط :ىلاعت لاقو ءاماسنلا] 40 ادوُدُص كلنَع

 00 أولو نإ كلِ ُدَنَأ َلّرَأ آم ضمَب ْنَع كوُبِْنَي نأ م َمُهْرَدَحأَو َمُهَءاَوْهَأ عْييَ
 0-5 ل مكحنأ (9 َنوُفِسعَ َّنَل ساّنلأ َنَم ة ارت َّنِإَو منذ ضعي ميم نأ ُهَمأ ُديُو

 سو : نو لاقو «[ةدئاملا] 4( َنوُمِقوب ةون وقل امك هلا َنِم نسَحَأ ّنَمَو 0

 ل سول ([1:4 :ةكئاملا] «َنوُرْفك أ مه ك َءاَتكْوأَ أ 1 آب ري رت

 مُكحَنَي ْرَل سوط 140 :ةدئاملا] نوما ْمُه كيكو هنأ َلَرأ آمي مكي

 .[40 :ةدئاملا] «توثَِتلأ ْمُه كيكو ُدَمأ َلْرَأ مي

 نع ضارعإلا نم دابعلا عيمجل هناحبس هللا نم ديدش ريذحت الهو

 بك برلا نم حيرص مكحو ءامهريغ ىلإ مكاحتلاو كك هلوسر َةّئّسو هباتك

 قالخأب قّلختمو «قسافو ءملاظو ءرفاك هّنأب هتعيرش ريغب مكَح نم ىلع

 ربكأ ٌملظو ءربكأ رفك رفاك هنأ كلذب دارملاو .ةيلهاجلا لهأو نيقفانملا



 رغصأ رفك وهف ىرخأ فادهأل هلعف لب ؛كلذ لحتسا نإ ربكأ ًاقسفو

 نبا نع كلذ يور «ملعلا لهأ روهمج دنع رغصأ قسفو رغصأ ملظو
 . '”قيفوتلا يلو هللاو قو فلسلا نم ةعامجو اهو سابع

 يف هتعيرش اومكحو ء«هنم هللا مكرذح ام نوملسملا اهيأ اورذحاف

 اوداعو ءمكنيب اميف كلذب اوصاوتو اهفلاخ ام اورذحاو «ءيش لك

 يف لّهسو ءاهب أزهتسا وأ ءاهصّقنتو هللا ةعيرش نع ضرعأ نم اوضغبأو

 اودؤتو هللا باقع نم اوملستو هللا ةماركب اوزوفتل ءاهريغ ىلإ مكاحتلا
 ؛هتعيرشب نيمكاحلا «هئايلوأ ةالاوم نم مكيلع هللا بجوأ ام كلذب

 هتعيرش نع نيبغارلا هتادعأ ةاداعمو هك هلوسر ةَّئّسو هباتكب نيضارلا

 .للكَي هلوسر َةَّئسَو هباتك نع نيضرعملا

 انذيعي نأو «ميقتسملا هطارص مكايإو انيدهي نأ لوؤسملا هللاو

 هنإ هءادعأ لذخيو هنيد رصني نأو «نيقفانملاو رافكلا ةهباشم نم مكايإو

 هبحصو هلآو دمحم هلوسرو هدبع ىلع هللا ىّلصو ءريدفه ءيش لك ىلع

 .نيدلا موي ىلإ ًاريثك ًاميلست مّلسو

© © 696 

 .بتكلا ملاع راد ةعبط 7١14( /65) ُهْنَلُكت ريثك نبا ريسفت :رظنا )١(



 نيملسملا ةفاك ىلإ ةهجوم ةحيصن

 (')نيملسملا ةفاك ىلإ ةهجوم ةحيصن

 .نيملسملا نم هاري نم ىلإ زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نم
 قيرط نم مهاّيإو ينذاعأو «نينمؤملا هدابع ليبس مهبو يب هللا كلس

 .نيمآ «نيلاضلاو مهيلع بوضغملا

 :دعب امأ ءهتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالس

 ٌرْكَذَو»9 :ىلاعت هللا لوقب ًالمع ريكذتلاو ةحيصنلا وه اذهل بجوملاف
 ريلأ لع اوُنواَمَتَو2 :ىلاعت هلوقو ء[تايراذلا] © َنييْْمْل مق ىذا نق

 هللا مسب :هناحبس هلوقو ء[50 :ةدئاملا] «نوُدُمْلَو ٍْثاْلا لع اُوَواَمت لو َىومْلاَ

 اوثماَ ندا الإ © ٍرُْخ ينل ننال َّنإ © رْضْلاَر) ميحرلا نمحرلا
 :86 ينلا لوقو ء[رصعلا 9©4 ِربَصلأب اَوَساَوَتَو ّنَحْلِ اَوَصاَوتَو ِتَحَِسلا أوُنِعَو
 .هلوسرلو هباتكلو هللا :لاق ؟هللا لوسر اي نمل :ليق .««ةحيصنلا نيدلا»

 ."'ملسم هاور .'مهتماعو نيملسملا ةمئألو

 ةلالدلا حيرص «فيرشلا ثيدحلاو «تامكحملا تايآلا هذه يفف

 كلذو ءهيلإ ةوعدلاو قحلاب يصاوتلاو «حصانتلاو ريكذتلا ةيعورشم ىلع

 هيبنتو «لاضلا داشرإو .لهاجلا ميلعتو «نينمؤملا عفن نم هيلع بترتي امل

 )١( ُةْقَلُكك هتحامسل ةعونتم تالاقمو ىواتف عومجم )؟/١54(.

 )١( .(78ص) هجيرخت قبس



 نيلقثلل ةماع حئاصنو لئاسر هنو

 ريغو «ملعي امب لمعلا ىلع ملاعلا ضيرحتو «يسانلا ريكذتو «لفاغلا
 .ةريثكلا حلاصملا نم كلذ

 نيركذم لسرلا لسرأو «هوعيطيو هودبعيل قلخلا قلخ امنإ 8 هللاو

 الإ ىنإلاو َّنْلِل تْنَلَح اَمَو» :ىلاعت لاق امك «نيرذنمو نيرشبمو كلذب
 ْنَِف لولا اوُمِيِطَأَو َدَّأ اوُعيِطاوا# :ىلاعت لاقو «[تايراذلا] <09 ودمي

 ًالسَر» :ىلاعت لاقو «[نباغتلا] 469 َنيمْلأ ملل اَنِوُسَر ع امن َرْسْبْوت

 .[ةيشاغلا] 49 ٌركَدَم تنأ آمَّنِإ َرْكَدَتط :ىلاعت لاقو ءاءاسلا] 409 اًميِكَع

 حصاني نأو «كلذب ركذي نأ ملع هيدل نم لك ىلع بجاولاف

 ًايسأتو «ةوعدلاو غيلبتلا بجاول ًءادأ «ةقاطلا بسح هيلإ وعديو «هللا يف

 دق يذلا نامتكلا مثإ نم ًارذحو «مالسلاو ةالصلا مهيلع ماركلا لسرلاب

 آم َنوُمُتْكَي ترا َّنإإ8 :ىلاعت لاق امك ءنآرقلا مكحم يف هيلع هللا دعوأ

 اَلِإ ْرهْنوطُب ىف وأي ام َكِيَلوأ الي نق دب ورْنَبِو بتكهلا َني ُدَنأ لون

 40 ديل ُباَدَع ْمُهَلَو ميري الو َةَسَيِْلا مب هَل ُرُهبِلَحُي الو َرَثلَ
 ربأ لئم هلق ٍرْيخ ىلع ّلَد ْنَم» :لاق هنأ هلك يبنلا نع حص دقو .[ةرقبلا]

 نم هل ناك ٌّىده ىلإ اعد نَم» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو .؟'”هلعاف

 ىلإ اعد نّمو ءًائيش مهروجأ نم كلذ صّقنَي ال ؛هعبت نم روجأ لئم رْجألا
 مهياثآ نم كلذ صّقنَي ال ءهعبّت نَم ماثآ لثم مثالا نم هيّلَع ناك ةلالَض

 .هحيحص يف ملسم امهاور "نيش

 باب «ةرامإلا باتك يف هب يراصنألا دوعسم يبأ ثيدح نم ملسم هجرخأ )١(
 مقرب ءريخب هلهأ يف هتفالخو «هريغو بوكرمب هللا ليبس يف يزاغلا ةناعإ لضف

 )١849(.

 ةّئنس نس نم باب «ملعلا باتك يف هي ةريره يبأ ثيدح نم ملسم هجرخأ فز

 .(؟553) مقرب ,ةلالض وأ ىده ىلإ اعد نمو ةئيس وأ ةنسح



 05 نيملسملا ةفاك ىلإ ةهجوم ةحيصن

 يف هناحبس هللا ىوقت يسفنو هب مكيصوأ يذلاف ءمّدقت ام فرع اذإ

 0 هلوسر ةيصوو «هللا ةيصو اهنإف ءءاخرلاو ةدشلاو «ةينالعلاو رسلا

 اوُمَنَأ نأ ْماَيِإَ َمُكِنْم ني بتكلا او نيل اََيَسَو َدَقلَوِل :ىلاغت لاق امك
 ١7١[. :ءاسنلا] 2

 عمسلاو هللا ىوقتب مكيصوأ» :هبطخ يف لوقي 5 يبنلا ناكو

 ام ءادأ :اهتقيقحو ءهلك ريخلا عمجت «ةعماج ةملك ىوقتلاو ."'”«ةعاطلاو

 ةبحملاو ءهل صالخإلا هجو ىلع هللا همّرح ام بانتجاو .هللا بجوأ

 .ىوقتلاب هدابع هللا رمأ دقو .هباقع نم رذحلاو «هباوث يف ةبغرلاو

 تاراعر «قزرلا ليهستو «بوركلا جيرفتو ءرومألا ريسيتب اهيلع مهدعوو

 7 ير اوُهَتأ َساَّنلأ اهيأكي» :ىلاعت لاق «تانجلاب زوفلاو تائيسلا

 اوما تريذْلا ايأي» :ىلاعت لاقو 00 <09 ٌميِليَع ءْىَع ةماكلأ َةبرْلَ

 4 َنوُلَمَعَت امي ريح َهَّنَأ ّنإ هلأ اوُهَنأَو ِدَمِإ َتَمّدَه اَم ٌسْنَع ْرظنَتلَو هَ او

 ُثيَح نم هزي 16 امبرع هَل 0 3 58 نَمو» :ىلاعت لاقو «رشحلا]
 © مهلا تلج ّ مهر دن دنع نق 00 :ىلاعت لاقو «[قالطلا] « دست

 44 أارْجأ مل لينْيَو هناي ُهْنَع ْرْدَكَب هل قَنِي نمو» :ىلاعت لاقو «[ملقلا]

 51 ىنعملا اذه يف تايآلاو «[0 :قالطلا]

 يف ىوقتلا ىلإ اوردابو «هناحبس هللا اوبقار :نيملسملا رشعم ايف

 مكلامعأو مكلاوقأ عيمج دنع مكسفنأ اوبساحو «تالاحلا عيمج

 «هيطاعت نم سأب الف عرشلا يف ًاغئاس كلذ نم ناك امف ءمكتالماعمو

 «ريثك عمط هيلع بترت نإو «هورذحاف عرشلا يف ًاروظحم اهنم ناك امو

 ملعلا باوبأ يف «ةيراس نب ضايرعلا ثيدح نم يذمرتلا هاور ثيدح نم ءزج )01(

 مقرب «ةعدبلا بانتجاو ةئسلاب ذخألا يف ءاج ام باب يك هللا لوسر نع

 ءافلخلا ةّْنس عابتا باب «ةّنَسلا باتك يف ةمدقملا يف هجام نباو ؛(؟717)

 .(5106) مقرب ءءاورإلا يف ينابلألا هححصو ؛(47) مقرب «نييدهملا نيدْشاَرلا



 نيلقثلل ةماع حئاصنو لئاسر -

 ًاريخ هللا هضوع هللا ءاقتا ًائيش كرت نمو «ىقبأو ريخ هللا دنع ام نإف

 ام كرتو ءرمأ ام لعفب هناحبس هوقتاو مهبر دابعلا بقار ىتمو ؟'"هنم
 قزرلاو حالفلاو ةزعلا نم ىوقتلا ىلع بتر ام هناحبس هللا مهاطعأ «ىهن
 .ةرخآلاو ايندلا يف ةاجنلاو ةداعسلاو قياضملا نم جورخلاو «عساولا

 رثكأ باصأ دق ام «ةريصب ىندأو بل يذ لك ىلع ىفخي الو
 بابسأ نع ضارعإلاو «ةرخآلا يف دهزلاو بولقلا ةوسق نم نيملسملا
 ؛عشجو صرح لكب اهليصحت بابسأو ءايندلا ىلع لابقإلاو ؛ةاجنلا
 .«تاوهشلا يف نيرثكألا كامهناو ءمرحيو لحي ام نيب زييمت نود نم
 نع بولقلا ضارعإ ببسب الإ كلذ امو «ةلفغلاو وهللا عاونأو
 همعنو هئالآ يف ركفتلا نعو ءهتبحمو هللا ركذ نع اهتلفغو «ةرخآلا
 نيب فوقولا ركذتو هللا ءاقلل دادعتسالا مدعو ؛ةنطابلاو ةرهاظلا هتايآو
 ىلإ امإو «ةنجلا ىلإ امإ ميظعلا فقوملا كلذ نم فارصنالاو «هيدي
 ٠ .رانلا

 اوهّقفتو ءمكبر ىلإ اوبوتو مكسفنأءاوكرادت :نيملسملا رشعم ايف
 مّرح ام اوبنتجاو «مكيلع هللا بجوأ ام ءادأ ىلإ اوردابو ءمكنيد يف

 «ةرخآلاو ايندلا يف ةداعسلاو ةيادهلاو نمألاو زعلاب اوزوفتل ؛مكيلع

 ةفص نم كلذ نإف «ةرخآلا ىلع اهراثيإو ايندلا ىلع بابكنالاو مكايإو
 باذعلا بابسأ مظعأ نمو «نيقفانملاو ةرفكلا نم مكئادعأو هللا ءادعأ

 نوي َدلْوَه كرإ» :هئادعأ ةفص يف ىلاعت لاق امك «ةرخآلاو ايندلا يف

 دحأ نع (/8/6) هدنسم يف دمحأ هجرخأ يذلا ثيدحلا ىلإ ُهْنَبُك ريشي )١(
 يفو .«هنم ًاريخ هللا كاطعأ الإ هلل ءاقتا ًائيش عدت نل كنإ» :ظفلب ةباحصلا
 رد اننا هلا كلدبب الإ 8 اني ع ا :(959 /0) دنسملا يف ًاضيأ ةياور
 عمجم يف ل 5 يمثيهلا ظفاحلا لاقو 8 /0) يتقهيبلا هاورو («(«هنم كل ٌريخ

 . حيحصلا لاجر اهلاجرو ديناسأب دمحأ هلك هاور )07١/٠١(: دئاوزلا



 َكَبِجْتُن التط :ىلاعت لاقو ء[ناسنإلا] «(©) التي امرَب ْمُههآَرَو َنوُرَديَو َةَطباَعْل

 مُهتشأ َقمزتَو اَيندلا ةزبكلا ىف اهي مهد هه ُدُم انثي مهشوأ الو مُهلونأ
 «ةرخآلل متقلُخ امنإو ءايندلل اوقلخُت مل متنأو ء[ةبوتلا 46 َنوُرْفك ْمُهَو

 هللا ةدابع ىلع اهب اونيعتستل ؛مكل ايندلا تقلُُحو ءاهل دوزتلاب مترمأو
 «هتماركو هلضف كلذب اوقحتستف هئاقلل دادعتسالاو «هناحبس مكقلخ يذلا

 هقلاخ ةدابع نع ضرعي نأ لقاعلاب حيبقف «ميعنلا تانج يف هراوجو

 هتاوهش راثيإب كلذ نع لغتشيو «ةماركلا نم هل هّدعأ اًمعو «هيّبرمو

 هللا نمض دق يذلا «لئازلا ايندلا ضرع ليصحت ىلع عشجلاو «ةيميهبلا

 نأ ملسم لك رذحيلو «ةرخآلاو ايندلا يف ةبقاع نسحأو ءهنم ريخ وه ام هل

 انأف ءاذك اوداتعاو ءاذك ىلإ اوراس دق سانلا نإ :لوقيو «نيرثكألاب رتغي

 اهيأ نكلو ءنيضاملا رثكأ اهب كله دق «ىمظع ةبيصم هذه نإف ءمهعم

 «سانلا هكرت نإو قحلاب كسمتلاو اهتبساحمو كسفنل رظنلاب كيلع «لقاعلا

 لاق امك «عابتالاب قحأ قحلاف «سانلا هلعف نإو هنع هللا ىهن امم رذحلاو

 :ماعنالا] «ههَأ ٍليبَس نع كولي ٍِضْرَألا ىف نم ٌرَثَخأأ ْعلي نو :ىلاعت
 469 َنيِِمْؤْعِب تَصَرَح ْوْلَو سال رك امّو» :ىلاعت لاقو «5

 . [فسوي]

 «نيكلاسلا ةلقل قحلا يف دهزت ال» :هللا مهمحر فلسلا ضعب لاقو

 .''«نيكلاهلا ةرثكل لطابلاب رتغت الو

 :هلك ريخلا عامج يه رومأ ةسمخب هذه يتحيصن متخأ نأ ينرسيو اذه
 .ةيلمعلاو ةيلوقلا تابرقلا عيمج يف هدحو هلل صالخإلا :لوألا

 نيكلاسلا ةلق كّرغي الو ىدهلا قرط عبتا» :ُههَلُكك ضايع نب لضفلا لاق )١(
 حلفم نبال ةيعرشلا بادآلا ««نيكلاهلا ةرثكب رتغت الو ةلالضلا قرطو كايإو

 )١/*37(.
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 مهأو تابجاولا بجوأ وه اذهو «هليلجو هقيقد هلك كرشلا نم رذحلاو

 دابعلا لامعأل ةحص الو «هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىنعم وهو .رومألا

 وأ دَقْلَول ا لاق امك «هتمالسو لصألا اذه ةحص دعب الإ مهلاوقأو

 © نييك نب 3 كم لحب كرت نإ كلت د هلأ كلم هِي
 . [رمزلا]

 امهب كسمتلاو هلك لوسرلا ةئُسو نآرقلا يف هقفتلا :يناثلا رمألا

 بجاو اذهو «مكنيد رمأ يف مكيلع لكشأ ام لك نع ملعلا لهأ لاؤسو
 نودب هاوهو هيأر ءارو ريسلاو «هنع ضارعإلاو هكرت هل سيل ءملسم لك ىلع

 ةداهشلا هذه نإف ءهللا لوسر ًادمحم نأ ةداهش ىنعم وه اذهو .ةريصبو ملع

 امب كسمتلاو «ًاقح هللا لوسر وه لكي دمحم نأب ناميإلا دبعلا ىلع بجوت
 و ا هب ربخأ اميف هقيدصتو هب ءاج

 7 نوع لأ نوت مت :5 نإ لفه :هناحبس لاق امك وي هلوسر

 : :هناحبس لاقو ا رهط و
 ١ :هلك لاقو ء[ :رشحلا] اوه 1 هَنَع كلب امو اهم خ5 ثت لل

 هو يحب يفي يابس او

 انرمأ هيلع سيل ًالمع لمع نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع ًاضيأ لاقو

 .هحيحص يف ملسم هجّرخ ؛'"”در وهف

 0 صاع هاوهل عباتم وهف ةّئسلاو نآرقلا نع ضرعأ نم لكو

 مَن ملَعَف كل اوُبِِحَتَسِ َرَل نق :ىلاعت لاق امك «ةبوقعلاو تقملل قحتسم

 :صصقلاا دما كرت ىَدُه ٍرْيَعِب ةنئوه ميا ِنَمِم لس ْنَمَو ْمُهَءَوْهأ تعيب
 ىوهَت ام و ّنظلأ اَّلِ | نوعي نإإ9# :رافكلا فصو يف ىلاعت لاقو ٠[«

 .(596ص) هجيرخت قبس )1١(

 .(59ص) هجيرخت قبس (0)



 ع نيملسملا ةفاك ىلإ ةهجوم ةحيصن

 ذايعلاو ىوهلا عابتاو ء[مجنلا] © كد مه نمي مُهَءاَج َدَقْلَو ضنا

 اَنِإ ُدءاَنَي» :ىلاعت لاق امك ءّقحلا نع دصيو ؟ ءبلقلا رون سمطي هللاب
 ليس نع كضيف كرهْلا عّيَت ٍَّ الو َيْلَلِ سا نب ْمَعَك ٍضْرَأْلا ىف َهَقِيِلَخ ةَقيلح َكَتَلَعَج

 «©9 ٍباَسْل موب اوك اَمب ٠ هيب تاع ل ولأ ليبص نع رب لأ َّنِإ هنأ

 .ىدهلا نع ضارعإلاو ءىوهلا عابتا هللا مكمحر اورنحاف .[ص]

 اوزوفتل .هفلاخ نمم رذحلاو «.هيلإ ةوعدلاو ٌقحلاب كسمتلاب مكيلعو
 .ةرخآلاو ايندلا يريخب

 يف اهيلع ةظفاحملاو سمخلا تاولصلا ماقإ :ثلاثلا رمألا

 دومع يهو «نيتداهشلا دعب اهمظعأو تابجاولا مهأ اهنإف ؛ةعامجلا
 هيلع بساحي ءيش لوأ يهو ؛مالسإلا ناكرأ نم يناثلا نكرلاو «نيدلا

 قراف اهكرت نمو «هنيد ظفح دقف اهظفح نمف «ةمايقلا موي هلمع نم دبعلا
 هللا يدي نيب فوقولا موي هتبقاع أوسأو هترسح مظعأ امف «مالسإلا

 نم ىلع راكنإلاو ؛كلذب يصاوتلاو اهيلع ةظفاحملاب هللا مكمحر مكيلعف

 حص دقو «ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا نم كلذ نأل ؛اهرجهو اهنع فلخت

 دقف اهكرت نمف ةالصلا مهنيبو اننيب يذلا دهعلا» :لاق هنأ ِلكك يبنلا نع

 :ي يبنلا لاقو . حيحص دنسب ننسلا لهأو دمحأ مامإلا هجّرخ ,2"”«رفك

 يف ملسم مامإلا هجرخأ ."'”«ةالصلا كرت كرشلاو رفكلا نيبو لجرلا نيب»

 كرت يف ءاج ام باب وكي هللا لوسر نع ناميإلا باوبأ يف يذمرتلا هاور )١(

 ءاهيف ةّئّسلاو تاولصلا ةماقإ باوبأ يف هجام نباو 0 مقرب ءةالصلا

 «ةالصلا باتك يف يئاسنلاو ؛(1/9١٠١) مقرب «ةالصلا كرت نميف ءاج ام باب

 ؟(7060 /0) هدئنسم يف دمحأو ؛(575) مقرب «ةالصلا كرات يف مكحلا باب

 1١١(. /7) نابح نبا حيحص ىلع ناسحلا تاقيلعتلا يف ينابلألا هححصو

 مسا قالطإ نايب باب «ناميإلا باتك يف هذ رباج ثيدح نم ملسم هاور )١(

 .(87) مقرب ءةالصلا كرت نم ىلع رفكلا



 عطتسي مل نإف ءهديب هريغيلف ًاركنم مكنم ىأر نم» :ِلي لاقو .(هحيحص»
 يف ملسم هجّرخ :'”«ناميالا فعضأ كلذو هبلقبف عطتسي مل نإف هناسلبف
 . حيحصلا

 ؛ هللا بجوأ امك اهئادأ ىلع صرحلاو ةاكزلاب ةيانعلا :عبارلا رمألا

 نم درف لك ىلع بجيف ؛مالسإلا ناكرأ نم ثلاثلا نكرلا اهنوكل
 جارخإو هطبضو «يوكزلا لاملا نم هيدل ام ءاصحإ «نيفلكملا نيملسملا

 بيط نوكيو «ةاكزلا باصن غلب اذإ ءلوحلا هيلع لاح ام لك هتاكز

 .هتمعنل ًاركشو «هللا هبجوأ امل ءادأ ءردصلا حرشنم «كلذب سفنلا

 ءرجألا هل هللا فعاض ؛كلذ ملسملا لعف ىتمو «هللا دابع ىلإ ًاناسحإو

 هللا لاق امك ءهرهطو هاكزو «يقابلا يف هل كرابو «قفنأ ام هيلع فلخأو

 ىتمو 21٠١ :ةبوتلا] #ابي يو هر ُهَفَدَص موت نس نم :هناحبس

 طلسو «هلام ةكرب عزنو هيلع هللا بضغ ءاهرمأب نواهتو ةاكزلاب لخب

 امك «ةمايقلا موي هب هبذعو «قحلا ريغ يف قافنإلاو فلته بابسأ هيلع
 هلا ليس يف اَنوُقِفُي الو ةضنْلاو بَهكلا تونكي تريدلاَو» :ىلاعت لاق
 زنك وهف هتاكز ىدؤت ال لام لكو «[ةبوتلا7 46 ِيِلأ ٍباَدَحِب مُهَرَسَبَ ا ل مصر
 .كلذ نم مكايإو هللا انذاعأ «ةمايقلا موي هبحاص هب بذعُي

 ىلع بجاولاف «نونجملاو ريغصلاك نيملسملا نم فلكملا ريغ امأ

 نم ةلدألا مومعل «لوحلا هيلع لاح املك «هلام ةاكز جارخإب ةيانعلا هّيلو

 وأ ناك ًافلكم ءملسملا لام يف ةاكزلا بوجو ىلع ةلادلا ةّنّسلاو باتكلا

 فلكم ريغ

 نوك نايب باب «ناميإلا باتك يف هيو باهش نب قراط ثيدح نم ملسم هاور )١(
 ديعس يبأ نع ؛(59) مقرب ءهجرخأ امك ناميإلا نم ركنملا نع يهنلا

 ش . ها يردخلا



 -- نيملسملا ةفاك ىلإ ةهجوم ةحيصن

 وأ ناك ًاركذ نيملسملا نم فلكم لك ىلع بجي :سماخلا رمألا

 ناضمر مايصك ؛هلوسرو هب هللا رمأ ام لك يف هلوسرو هللا عيطي نأ ىثنأ

 مظعي نأو ءهلوسرو هب هللا رمأ ام رئاسو ةعاطتسالا عم تيبلا جحو

 يف هسفن بساحي «هب رمأو هلجأل ؛هللا هقلخ اميف ٌركفتيو .هللا تامرح

 هللا دمحو «كلذب حرف هيلع هللا بجوأ امب ماق دق ناك نإف «ًامئاد كلذ

 .سفنلا ةيكزتو بجعلاو ربكلا نم هرذح ذخأو «تابثلا هلأسو «هيلع

 هللا مرح ام ضعب بكترا وأ «هيلع هللا بجوأ اميف رّصق دق ناك نإو

 راثكإلاو هللا رمأ ىلع ةماقتسالاو مدنلاو «ةقداصلا ةبوتلا ىلإ رداب «هيلع

 فلاس نم ةبوتلا هلاؤسو «هناحبس هللا ىلإ ةعارضلاو رافغتسالاو ركذلا نم

 رمألا اذهل دبعلا قفو ىتمو «لمعلاو لوقلا حلاصل قيفوتلاو «بونذلا

 نع لفغ ىتمو «ةرخآلاو ايندلا يف هتاجنو هتداعس ناونع كلذف ميظعلا

 كلذف «هترخآل دادعتسالا نع ضرعأو «هتاوهشو هاوه ءارو راسو هسفن

 شتفيو اهبساحيلو ءهسفنل مكنم لك رظنيلف «هنارسخ ليلدو .هكاله ناونع

 هل بجويو «هريغ نع هسفنب هلغشيو «هنزحي ام دجي فوسف اهبويع نع

 ةبساحملا هذهو .ةرفغملاو وفعلا هلاؤسو هيدي نيب راسكنالاو .هلل لذلا

 يف زعلاو حالفلاو ةداعسلا ببس وه «هللا يدي نيب راسكنالاو لذلا اذهو

 .ةرخآلاو ايندلا

 ؛عيفر هاجو ةمعنو ةحص نم هل لصح ام لك نأ ملسم لك ملعيلو

 ضرم نم هباصأ ام لكو ؛هناسحإو هللا لضف نم وهف ءءاخرو بصخو

 «بئاصملا نم كلذ ريغ وأ ودع طيلست وأ بدج وأ رقف وأ ةبيصم وأ

 باذعلا نم ةرخآلاو ايندلا يف ام عيمجف «يصاعملاو بونذلا ببسب وهف

 ءهقح يف نواهتلاو ءهرمأ ةفلاخمو هللا ةيصعم هببسف امهبابسأو مالآلاو

 نع ْاوُفَعَيَو كيدي ْتَبََك اَمَق َو َةِبصُم ني مُكَبَصَأ امو» :ىلاعت لاق امك



 5-5 -- للا .- اع 001 8 .٠

 نيلقتلا ةماع حئاضتو لئاسرا 0 ل بيبي اا

 اَمِي ٍرْحَبلاَو ريل يف ُداَسَتْلا رهظ» :ىلاعت لاقو ء[ىروشلا] <( رِثَك
 .[مورلا] 469 َنوُعحب مُهَلَعَل اوُليع ىَِلا صعب مُهَقيِذِ ساّنلا كِل ْتَبَسك

 نم هيلإ ةبوتلاب اوردابو ءهيهنو هرمأ اومظعو «هللا دابع هللا اوقتاف
 .قلخلا قلاخ هنإف «هيلع اولكوتو ءهدحو هيلع اودمتعاو .مكبونذ عيمج

 الو ارض هسفنل مهنم دحأ كلمي ال «هناحبس هديب مهيصاونو «مهقزارو

 .اروشن الو ةايح الو ًاتوم الو. اعقت

 ةعاطو هريغ قح ىلع هلوسر قحو «مكبر قح هللا مكمحر اومّدقو
 اونسحأو ءركنملا نع اوهانتو «فورعملاب اورمآتو «ناك نم ًانئاك هريغ

 الو ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتو «هرافغتساو هركذ نم اورثكأو «هللاب نظلا

 امب مهومزلأو مكئاهفس يديأ ىلع اوذخو «ناودعلاو مثإلا ىلع اونواعت
 اوضغبأو «هللا يف اوبحأو ءهنع هللا ىهن امع مهوعنماو «هب هللا مهرمأ

 ىتح اورباصو اوربصاو «هللا ءادعأ اوداعو «هللا ءايلوأ اولاوو «هللا يف

 يف ةيلاعلا لزانملاو ةزعلاو ةماركلاو ةداعسلا ةياغب اوزوهتف مكبر اوقلت

 . .ميعنلا تانج

 بولق حلصي نأو ءهيضري امل مكايإو انقفوي نأ لوؤسملا هللاو

 انذيعي نأو ءهدابعلو هل حصنلاو «هاوقتو هتبحمو هتيشخب اهرمعيو «عيمجلا
 رئاسو ءانرمأ ةالو قفوي نأو ءانلامعأ تائيسو انسفنأ رورش نم مكايإو

 مهب لذخيو «قحلا مهب رصني نأو ءهيضري امل نيملسملا رمأ ةالو

 .هيلع رداقلاو كلذ يلو هنإ «نتفلا تالضم نم عيمجلا ذيعي نأو «لطابلا

 دمحم انيبن ىلع هللا ىلصو «هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

 .ملسو هبحصو هلآو



 00 نيملسملل ةماع ةحيصن

 0 ينام ةماع ةحيصن

 انناوخإ نم هاري نم ىلإ زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نم

 مهايإو ينقفوو «نينمؤملا هدابع ليبس مهبو يب هللا كلس .نيملسملا

 بوضغملا قيرط نم مهايإو ينذاعأو .نيدلا يف هقفلاو قحلاب كسمتلل

 .نيمآ «نيلاضلاو مهيلع

 :دعب امأ «هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 ٌرْكَدَو9 :هناحبس هلوقب ًالمع ريكذتلاو ةحيصنلا وه اذهل بجوملاف
 ريل لع اونَواَمَبَوط :ىلاعت هلوقو ؛[تايراذلا] 4( َتينمْْمْل عقل ذل ني

 :ةِكَو يبنلا لوقو «[50 :ةدئاملا] «نودمْلاَو مالا َلَع اوواَمَك الو ولاَ

 .هلوسرلو هباتكلو هلل » :لاق ؟هللا لوسر اي نمل :ليق ؛«ةحيصنلا نيدلا»

 ناينبلاك نمؤملل نمؤملا» :ا هلوقو .'”:مهتماعو نيملسملا ةمئألو

 يف نيملسملا لثم» :ِكي هلوقو «"”«هعباصأ نيب كبشو ءًاضعب هضعب دشي

 هل ىعادت وضع هنم ىكتشا اذإ دسجلا لثمك مهفطاعتو مهمحارتو مهئاوت

 )١( هلك هتحامسل عونتم تالاقمو ىواتف عومجم )”7/ 715(.

 .(78ص) هجيرخت قبس (؟)

 مهضعب نينمؤملا نواعت باب «بدألا باتك يف يراخبلا هجرخأ هيلع قفتم (*)

 محارت باب «بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك يف ملسمو ؛(3077) مقرب ءاضعب

 .(756486) مقرب «مهفطاعتو نينمؤملا
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 .©0:رهسلاو ىّمحلاب دسجلا رئاس

 ةلفغلا نم نيملسملا باصأ دق ام مكيلع ىفخي الف كلذ فرع اذإ
 عتمتلاو ايندلا ةرامع ىلع مهرثكأ لابقإو ءهل اوقلحُت امع ضارعإلاو
 دادعتسالاو ةرخآلا نايسنو اهيف ةايحلا لئاسوب تاقوألا لاغشإو اهتاوهشب
 ءانحشلاو فالتخالاو قرفتلا نم عقو دق ام ىلإ كلذ مهب ىضفأ ىتح اهل
 عفر مدعو «ةلجاعلا اهظوظحو ايندلا لجأل ةاداعملاو ةالاوملاو ضغابتلاو
 اهنم رورشلا نم عاونأ كلذ نع جتنف ءاهل دوزتلاو ةرخآلا رمأب سأرلا

 هللا ركذب اهتحصو بولقلا ةايح نأل ؛اهنم ريثكلا تومو بولقلا ضرم
 00 هتبحمو هتيشخو هرمأ ىلع ةماقتسالاو هئاقلل دادعتسالاو

 ب اوثيِجتْسأ اوُبما َنيِدَلَ 00 000 لاق امك ؛هدنع اميف ةبغرلاو
 هلو هرملا حب لوي هَل كأ اًولعاو ٌمُكيِجي ف اَمِل مكاَعَد اَذإ 3
 لا آو َكِيَدكَرِ> 00-0 ا «[لافنألا] 00 ترو 00

 نم .دي ىينت او لج كلت نبل آو وكلا ام ىردي تنك 8م ًانرْمأ ْنَم
 0 0 رص لِ ىرَتل َكَنِإَو ًاكداَبع ْنِم هلت

 ىف ُدْلَتَك نَمَك نياّنلآ يف وي ىِيْمْي ارون هل اَنلعَجَو ُهئْيِمحأف هك 0
 .[177 :ماعنألا] 1 جات سيل ٍِتمُنُظل

 بسح ىلع اهتابثو اهتوقو اهقارشإو اهرونو اهتحصو بولقلا ةايحف
 اهتومو «هلوسرلو هل اهتعاطو هئاقل ىلإ اهقوشو هل اهتبحمو هللاب اهناميإ
 نع اهدعُيو هقحبو هللاب اهلهج بسح ىلع اهتريحو اهتملظو اهضرمو
 كلذ ببسبو ؛«هباتك ةوالتو هركذ نع اهضارعإو هلوسر ةعاطو هتعاط

 مقرب . مئاهبلاو سانلا ةمحر باب .بدألا باتك يف يراخبلا هجرخأ هيلع قفتم )١(

 نينمؤملا مح ارت باب «بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك يف ملسمو ؛(611)

 ١ .(1085) مقرب « مهفطاعتو



 ةراضلا روذبلا اهيف رذبيو ءاهيئميو اهُدِعَيَف بولقلا ىلع ناطيشلا يراد

 70 ل ل اهرونو اهتايح ىلع يضقت يتلا

 يتلا ا نمو يا دبا لاق امتك

 ء[فرعزلا) 40 َدوُدَتَُم نأ بم ليبتلا نع ْمموُدُسِل ات © ذي
 سالو سرك موف يف 1 شل ىتليب ام ٌلَسحْل9 :ىلاعت لاقو
 :ىلاعت لاقو ء[جحلا] 46 بصب ٍقاَمِس ىنل َيمطلا كرإو ْمُهُبوُق
 :ىلاعت لاقو «[7174 :ةرقبلا] « ةدعتلاب مك ٌةِمّرُمْأَيو َرْهَمْلا أ مُكدِعي ُنطْيَشلا»

 . [ءارسإلا] 2 7 اَلِإ ْنَّطِيَّشل ْمُهُدِعَي اًمو»

 ؛هيلإ ةبانإلاو هناحبس هللا ىلإ ةبوتلا وه ًاعيمج انيلع 50

 ىلع لابقإلاو هيلإ قوشلاو هئاجرو هفوخو هتيشخو هتبحمب بولقلا ةرامعو

 نينمؤملا ةالاومو هيف ضغبلاو كلذ يف بحلاو «هلوسر ةعاطو هتعاط

 مهتاداعمو نيقفانملاو نيرفاكلا ضغبو قحلا ىلع مهتدعاسمو مهتبحمو

 هب اوعتم ام ىلإ رظنلا دمو مهيلإ نوكرلاو مهركمو مهعادخ نم رذحلاو

 مُكّيَر لإ ابِنَوظ :ىلاعت هللا لاق ءبيرق نع ةلئازلا ايندلا ةرهز نم
 00 نضل اَوُعِيَنأَو © توُرَصَن ع ُتاَدَمَلَأ 0 نأ لبق نِم ل اوُبِلَسأَو

 دل كنب تالا عيا ل لت در نمي ميل َكْرْنَأ آَم

 يل كل نو هلل يلج ىف كليك م لع ينعب ورحب ٌسْفَن لوقت نأ (©) ورعُتت
 لوقت ؤأ 07 تيِقّنملا ني ُتنكحل نَدَه َهَّنأ ا أ 1 لدي زأ © ترجل

 .ايسردا 4© ةييغنلا ري هيأت ةزكح ىف كلأ ول بلا كت 5
 مه كلود ِهَقَنْيَو هللا َسْحو ٌهلوْسَرَو هَل هللا عطب 0 :ىلاعت لاقو

 ِتْرْيَحْلا يف توعرتش أاواكح تا :ىلاعت لاقو ء[رونلا] 49 توُرياَفْل

 :ىلاعت لاقو «[ءايبنألا 4629 تيويِشَْخ ال اراك اع ايَعَر اَنئوُعَديَو

 دعس امَكَر مهب 6 سرت مج 4 , رخل لع ُهاَدِهَأ هع ال 0 ل حم

 سمح ع رح هع «[19 :حتفلا] 0 «زيش ر ْنَم مههوحبو ىف ْمُهاَميِس انْوْض

 هرو هلأ نم اَلَضَف َنوُنَسي
- 2 
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 هللا يف بحلا ناميالا ىرع قثوأ» :لاق هنأ ِةلكت هنع ثيدحلا يفو

 ضغبأو هللا يف بحأ نم» :لاق هنأ لكك هنع ءاجو .''"«هللا يف ضغبلاو

 ىلإ دابعلا بانأ ىتمو , "”«ناميالا لمكتسا دقف هلل عنمو هلل ىطعأو هللا يف

 ام مهاطعأو ءادعألا ىلع مهرصنو ىدهلا ىلع مهلمشو مهبولق هللا عمج

 ايندلا يف ةماركلاو ةزعلا مهل لعجو نوهركي ام مهنع فرصو ثنوبحي

 469 كمانقأ َتييِيَو خرصتي هلل اورصت نإ :ىلاعت لاق امك «ةرخآلاو
 ال تي ْنِم هقزرتو 0 2 د 2 0 : ىلاعت لاقو ءادمحم]

 هورتأ نم هَل لعجي َهَّنَأ ِقّنِي نمو» «ئلئن وَ هلأ لع لكتب نمو تستحي
 4 00 7 ُهَّرِمْلا هلاو# :ىلاعت لاق و ءاقالطلا] 469 مش

 00 هك م نص نم ُهّلل أ نيصنِيو# 00 0 «[8 :نوقفانملا]

 أوُرَمَأَو ا أوتار ةركّصلا ْاوُماَقأ ضرألا يف ْمُهَنَتكَم نإ َنِنَل © درع

 تايآلاو [جحلا] 49 رولا ةبقلع هلو َر 1 ملأ نعهأ هنو ٍفورعملاب

 يسفنو مكيصوأو مكحصنأ ينإو «ةريثك نمملا اذه يف ثيداحألاو

 :رومأب

 هللا لاق هلجأل انقلخ يذلا رمألا ينارعلاو رظنلا :لوألا رمألا

 م أكو 01 ىدرفو وشم هلل أوم اويرفت د نأ و دج مك آَمَنِإ لِ :ىلاعت

 ء[ابس] 4( ربِدَّس ِباَّدَع َىَدي نيب ري لإ َوُه نإ ْدَّنِج ني ٌكِبحاَصِ رو

 تيل ٍراَبَلاَو ليلا ٍفَكيْخأَو ٍضْرَأْلاَو 0 3 ِقلَح ىف تن ٌرِإظ :ىلاعت لاقو

 يف نرْركَتَسُر ْمهبْوُنَج َكَعَو ادوُعُمَو امني هللا َنوُرْدذِي َنبِدْلا (©) بتبلألا لود

 )١( مقرب ء.مهضغبو ءاوهألا لهأ ةبناجم باب ءَةّنُسلا باتك يف دواد وبأ هاور )4549(.
 ) )0مقرب هناصقنو ناميإلا ةدايز ىلع ليلدلا باب ءةْئسلا باتك يف دواد وبأ هاور

 .(ة5815)
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 ا _ء

 © راثك َبدَع اَنِقم َكَمَحْبُس اللب اذه َتَقَلَح اَم اَنَبَو ٍضَرألاَو ٍتوَمَتلَأ قل
 : يأ ؟[ةمايقلا] © ىنس كرنب نأ ناذإلا بأ :ىلاعت لاقو «[نارمع لآ]

 ؛ اثبع قلخي مل هنأ ملعي ملسم لك نأ كش الو «ىهني الو رمؤي ال ءًالمهم

 اموه» :ىلاعت هللا لاق و هلوسر ةعاطو هتعاطو هدحو هللا ةدابعل قلخ لب

 ُساَّنلأ اهياتَيط :ىلاعت لاقو «[تايرانلا 49 ودبل الإ ىنإلاو نفل تْدَلَ

 .[ةرقبلا) 409 َنوُعَتَت حلم كي نم َيِذْلأَ 08 ىِْل مكَيَر اوُدْبْع

 لسرأو هلجأل مهقلخ امب نيلقثلا عيمج هناحبس هللا رمأ دقو

 اًورمُأ امْو» :ىلاعت لاق مث «هيلإ ةوعدلاو كلذ نايبل بتكلا لزنأو ء«لسرلا

 «[ه :ةنيبلا] «ةركّزلا اًوْوُيَو ةرلَصلا اوثيِقُيو فتح نزلا دل نهم هَل اثنتي الإ

 أوبنَتجآو هنأ اوُدبَعأ أ اَلوُسَي َةمُأ ٍلُكَح ىف مْنََب َدَمْلَوط :ىلاعت لاقو
 هوي أكرم الو هلأ اوُدُبْغاَوط :هناحبس لاقو :1+: :لحنلا] تجد
 اننَأ اوملعلو دب اقردنملَو نسّئْل مَلِب اًذهط» :ىلاعت لاقو «[83 :ءاسنلا] 4« مس

 .[ميهاربإ] 49 بألا اونو َرْكّذَلَو ٌدِحَو ُهَلِإ ٌرْه

 هلجأل قلُخ يذلا رمألاب متهي نأ هسفن حصن نم ىلع بجاولاف

 ىلع ايندلا راثيإ نم رذحي نأو «ءيش لك ىلع همدقي نأو ؛مامتها مظعأ

 ةعاط ىلع ناطيشلاو سفنلا ةعاطو ىدهلا ىلع ىوهلا ميدقتو «ةرخآلا

 :ىلاعت لاقف ءريذحت دشأ كلذ نم هدابع هللا رذح دقو «نمحرلا كلملا

 َتاَح نم اأو © كرأنلا ب ملل ّذِو © ايدل ةرذك زم, ©) يَ س نن»
 .[تاعزانلا] 49 كرأملا ى هَل َّنِ © يف ٍنَع َسْنَتلا ىّهَنَو دير ماَقَم

 ىلع لابقإلا وه :اهب يسفنو مكيصوأ يتلا رومألا نم يناثلا رمألا

 لقعتلاو ركفتلاو ربدتلا عم ًاراهنو ًاليل اهنم راثكإلاو ميظعلا نآرقلا ةوالت

 .ناطيشلاو ىوهلا ةعباتم نم ةرذحملا بولقلل ةرهطملا ةميظعلا هيناعمل

 ًادشرمو ًاملعمو ًاريذنو ًاريشبو ةظعومو ةياده نآرقلا لزنأ هناحبس هللا نإف
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 «يجانلا ديعسلا وهف هادهب ىدتهاو هب كسمت نمف «دابعلا عيمجل ةمحرو

 ٌناْرَقْلا اذه َّنِإ# :ىلاعت هللا لاق ءكلاهلا يقشلا وهف هنع ضرعأ نمو
 ٌناَْرَعْلا انك لِ ّورٍ :ىلاعت لاقو «[4 :ءارسإلا] مو وه ىَّلِل ىدْمَي

 مُكَنَداَج َدَق ساّنلأ اباي#» :ىلاعت لاقو «[14 :ماعنألا] 04 نمو هب رِددِ

 .[سنوي) 467 تينمؤملِ دَحَيَو ىّدحَم ٍروُدّصلأ ىف امل سَ يكيَر ني ةَظِعْوَم
 .[44 :تلصف] « اشو فىده أونماَ تردَنِل وه ٌلْك# :ىلاعت لاقو

 مكيف كرات ينإ) :لاق هنأ لَك يبنلا نع حيحصلا ثيدحلا يفو

 .«هب اوكّسمتو هللا باتكب اوذخف رونلاو ىدهلا هيف هللا باتك امهلوأ نيلقث
 لهأ يف هللا مكركذأ ءيتيب لهأ يف هللا مكركذأ «يتيب لهأو» :لاق مث
 ةجح يف هتبطخ يف كي لاقو «هيف بغرو هللا باتك ىلع تحف :70'2يتيب
 هللا باتك هب متمصتعا نإ اولضت نل ام مكيف كرات ينإ» :عادولا

 لي لاقو ."”ههمّلعو نآرقلا ملعت نم مكريخ» :ِلكي لاقو ."”6يتْئُّسو
 نيتقانب يتأيف قيقعلا وأ ناحطب ىلإ ودغي نأ بحي مكيأ» : هباحصأل

 بحن هللا لوسر اي انلك :اولاقف '؟محر عطق وأ مثإ ريغ يف نيواموك
 نم نيتيآ أرقي وأ ملعيف دجسملا ىلإ مكدحأ ودغي الفأ» :لاق .كلذ

 نم هل ريخ عبرأو ,ثالث نم هل ريخ ثالثو «نيتقان نم هل ريخ هللا باتك

 ةحيحص ثيداحأ ثيداحألا هذه لكو .*”«لبالا نم نمدادعأ نمو , عبرأ

 «بلاط يبأ نب يلع لئاضف نم باب «ةباحصلا لئاضف باتك يف ملسم هجرخأ )١(
 .(5108) مقرب

 )١714(. مقرب لَك يبنلا ةجح باب .جحلا باتك يف ملسم هاور هفإ

 .هملعو نآرقلا ملعت نم مكريخ باب «نآرقلا لئاضف باتك يف يراخبلا هاور (9)
 .(87/59) مقرب

 يف نآرقلا ةءارق لضف باب ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك يف ملسم هاور (5)
 )8١05(. مقرب .هملعتو ةالصلا
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 هتوالت يف بيغرتلاو نآرقلا لضف يف ثيداحألاو تايآلاو و يبنلا نع

 .ةمولعم ةريثك هميلعتو هملعتو

 لمعلا مث ؛يناعملل لقعتلاو ربدتلا وه :ةوالتلا نم دوصقملاو

 وش رمأ َتاَءَرُقْلا َنورَبَدَي ًالفأ» :ىلاعت لاق امك .كلذ ىضتقمب

 قِيلَ ْاَكرَبَنُل ُكَرَبم كلِ هكر ٌبكك» :ىلاعت لاقو ءادمحم] 49 آَهناَمََأ

 مكبر باتك ةوالت ىلإ هللا مكمحر اوردابف [ص] 46 بألا اوُنوَأ َرْكَدَتْلَو

 وه :ميركلا نآرقلاو .ءكلذب سلاجملاو تاقوألا ةرامعو هيناعم ربدتو

 هللا ىلإ لصو هب كسمت نم يذلا ميقتسملا هطارصو نيتملا هللا لبح

 اورذحاو «ةرخآلاو ايندلا يف يقش هنع ضرعأ نمو «هتمارك راد ىلإو

 فحصلا نم هركذ نع مكلغشيو هللا باتك نع مكدصي ام هللا مكمحر

 هتعد اذإو ءاهعفن نم رثكأ اهررض يتلا بتكلا نم اههبشأ امو تالجملاو
 ءًاصوصخم ًاتقو كلذل لعجيلف كلذ نم ءيش ةعلاطم ىلإ ةجاحلا

 هولتي نمم هعامسو هللا باتك ةوالتل لعجيلو ةجاحلا ردق ىلع رصتقيلو

 نيعتسيو هبلق ضارمأ كلذب يواديو «هبر مالك هيف عمتسي اضوضخم ًاتقو

 هلإ ال ٠ .عنملاو ءاطعلاو .عفنلاو رضلل كلاملا هيبرمو هقلاخ ةعاط ىلع هب

 .هاوس بر الو هريغ

 عامسو ؛ءانغلاو وهللا سلاجم روضح هنم رذحلا يغبني اممو

 «سانلا ضارعأ يف ضوخلاو لاقلاو ليقلا سلاجمو ةراضلا تاعاذإلا

 مالفألا ةدهاشمو اههابشأو امنيسلا سلاجم روضح رضأو كلذ نم دشأو

 ىلع ةثعابلا «هباتك ةوالتو هللا ركذ نع ةّداصلا بولقلل ةضرمملا ةعيلخلا

 دشأ نم هللاو اهنإ «ةديمحلا قالخألا رجهو ةليذرلا قالخألا قانتعا

 هللا مكمحر اهورذحاف «ةبقاع اهثبخأو ًاحبق اهمظعأو ًاررض وهللا تالآ

 اهيلإ سانلا اعد نمو «حيبقلا مهلمعب ىضرلاو اهلهأ ةسلاجم اورذحاو
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 وأ «لطاب ىلإ اعد نم لك اذكهو ءاهب لض نم ماثآ لثمو اهمثإ هيلعف

 حص دقو «كلذ ىلع هعبت نم ماثآ لثمو كلذ مثإ هيلع نوكي قح يف دّمز

 نيملسملا عيمجو انيدهي نأ هللا لأسنو 231ه يبنلا نع ثيدحلا كلذب

 .بيرق عيمس هنإ ميقتسملا هطارص

 يف ةبغرلاو لكك لوسرلا نس ميظعت وه :رومألا نم ثلاثلا رمألا

 هللا باتك اهيف ىلتُي يتلا ركذلا سلاجم روضح ىلع صرحلاو ءاهعامس
 هيناعمل ةرسفملا يهو «نآرقلا ةقيقش يه ةْنّسلا نإف كك هلوسر ثيداحأو
 ىلع بجيف «هدابعل هللا هعرش ام ليصافت ىلع ةلادلا هماكحأل ةحضوملاو

 مهفو ظفح ىلع صرحي نأو هلك لوسرلا ثيداحأ مظعي نأ ملسم لك

 موقلا مه مهنإف ءاهلهأ ةسلاجم نم رثكي نأ هل يغبنيو ءاهنم رسيت ام
 عاطأ دقه َلوُمَرلَأ علي نما :ىلاعت هللا لاق دقو .مهسيلج مهب ىقشي ال

 ُهْنَع خلت ابو ُهوُدُْمَم لولا كك آَمَو» :ىلاعت لاقو 4٠[« :ءاسنلا] هل
 (اوعتراف ةنجلا ضايرب متررم اذإ» :َو يبنلا لاقو ةفحلا] <« أره

 لهأ لاق . ””«ركذلا قلح» :لاق ؟ةنُجلا ضاير امو هللا لوسر اي :ليق

 ثيداحأو هللا باتك اهيف ىلتُي يتلا سلاجملا :يه ءركذلا قلح :ملعلا

 لصتي امو مهيلع همرح امو «هدابعل هللا لحأ ام اهيف نيبيو ذه هلوسر

 اومنتغاف ءاهتاقلعتمو اهعاونأ نايبو «ةعيرشلا ماكحأ ليصافت نم كلذب

 ثيداحألاو نآرقلا اومظعو ءركذلا سلاجم روضح - هللا مكمحر

 مقرب ء.هحيحص يف ملسم مامإلا هجرخأ يذلا ثيدحلا ىلإ نكت هتحامس ريشي )١(
 ناك ىدُه ىلإ اعد نم» :لاق ِدكِي هللا لوسر نأ :هْيَذ ةريره يبأ نع (771)

 ىلإ اعد نمو ءًائيش مهروجأ نم كلذ صقني ال هعبت نم روجأ لثم رجألا نم هل
 .«...ًائيش مهماثآ نم كلذ صقني ال هعبت نم ماثآ لثم مئالا نم هل ناك ةلالض

 هلئسم يف دمحأو ؛(١701) مقرب «تاوعدلا باتك يف يذمرتلا هاور (؟)
 .(750717) مقرب «ةحيحصلا يف ينابلألا ةمالعلا هنسحو ؛(١6١/)
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 قحلا اوفرعتل ؛مكيلع لكشأ اًمع اولأساو اهنم نوديفتست امب اولمعاو

 نم كلذب اونوكتو ءهورذحتف هليلدب لطابلا اوفرعتو «هب اولمعتف هليلدب
 يف ههقفي ًاريخ هب هللا دري نم» :35 يبنلا لاق دقو «نيدلا يف ءاهقفلا

 ."”در وهف انرمأ هيلع سيل ًالمع لمع نم» :ِةَو لاقو .''”نيدلا
 ىلإ ًاقيرط هل هللا لّهس ًاملع هيف سمتلي ًاقيرط كلس نم» :آكي لاقو

 هنوسرادتيو :هللا باتك نولتي هللا تويب نم تيب يف موق عمتجا امو «ةنجلا

 .ةكئالملا مهتّفحو ةمحرلا مهتيشغو ةنيكسلا مهيلع تلزن الإ مهنيب

 ."«هبسن هب عرسي مل هلمع هب أطبأ نمو .هدنع نم يف هللا مهركذو
 عيمجلا ىلع نمي نأو ءهيضري امل مكايإو انقفوي نأ لوؤسملا هللاو

 يلعيو هنيد رصني نأو «نيملاعلا بر قحب مايقلاو «نيدلا يف هقفلاب

 عيمس هنإ ناطيشلا دئاكمو «نتفلا تالضم نم مكايإو انذيعي نأو «هتملك

 .ةباجإلا بيرق ءاعدلا

 دمحم انيبن ىلع هللا ىَّلصو «هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

 . مّلسو هبحصو هلآو

 مقرب «نيدلا يف ههقفي ًاريخ هب هللا دري نم باب «ملعلا باتك يف يراخبلا هاور )١(

 ١١9(. مقرب «ةلأسملا نع يهنلا باب «ةاكزلا باتك يف ملسمو ؛(١0)

 .(59ص) هجيرخت قبس (؟)

 .(10 ص) هجيرخت قبس ثيدح نم ءزج (0)



 ٠ -- كل د" اع 1 0 .٠

 نيلقثلل هم حئاصنو لئاسر 5-7 -

 (١)ةمألا ةماع ىلإ ةمهم ةحيصن

 انناوخإ نم هاري نم ىلإ زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نم
 نم مهايإو انذاعأو «ةماقتسالا ليبس مهبو يب هللا كلس ؛ءنيملسملا

 .نيمآ «ةمادنلاو يزخلا بابسأ

 :دعب امأ :هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالس

 ٌرْكَدوِ» :هناحبس هلوقب ًالمع ريكذتلاو ةحيصنلا وه اذهل بجوملاف
 نيدلا» لكك يبنلا لوقو «[تايراذلا] 4( َنينبؤمْلا عفن ذل نإ

 ةمئألو هلوسرلو هباتكلو هلل» :لاق ؟هللا لوسر اي نمل :ليق ؛««ةحيصنلا
 "”«مهتماعو نيملسملا

 ظ .

 اهنإف «هناحبس هللا ىوقت :يسفنو هب مكيصوأ يذلاف ءاذه ملُع اذإ

 هللا لاق .ةرخآلاو ايندلا يف منال دازلاو «ةداعسلا ساسأو ءريخلا عامج

 0 بتبلآلا يلؤأتي ِنوُمَناَو ومَن دا رَخ كرام اودٌوَركَوط :ىلاعت
 ةعاستلأ َةلْرْلَد كرإ حبي وهن وقنا ساَنلآ اَهُيَأي# :ىلاعت لاقو «[ةرقبلا]

 كو هلأ اوقنأ اوثما يذلا ايأي» :ىلاعت لاقو ء[جحلا] 46 ديلي

 ني 1ع انيكك د: © رت هت امي ريح هَ نإ َهَمأ اوَُناَو ِدَمِل َتَمّدع اب سد

 .(6/9) 110 هتحامسل ة هعونتم تاالاقمو ىواتف عومجم )0غ(

 .(78ص) هجيرخت قبس )١(



 ةمأآلا ةماع ىلا ة ةحيصت
 5 0 نلا دم

 :ىلاعت لاقو «[رشحلا] «(© َنوُمِسَمْلا ْمُه َكيِتْوُأ مش مُهنَنَأَت هنأ اوت
 هلل ِقّنِب نمَو» :ىلاعت لاقو ء[مدقلا) 409 ميشا ٍتَج دج ْنِيَر َدنِع َنِقّيُمْلِل نإ»

 :ىلاعت لابقو ٠ 0 0 ال ُنِيَع ني 7 امرع هل لَمْ
 ُةكَتاَعَيَس َُكحنَع انو كَل لَمْجي مص َهَّضأ أوَمَْت نإ ًاوُنَماَء تزل 17

 .ىوقتلاب ا 0 تايآلا هذه يفف ؟[14 :لافنألا] 2 رذاعيو

 ريسيت نم اهلهأ هب هللا دعو ام نايبو 0 و
 ؛«تانجلا ميعنب زوفلاو «تائيسلا نارفغو «بوركلا جيرفتو ءرومألا

 سانلا رذحيو ءاهيلإ وعديو «ىوقتلا مزلي نأ هسفنل حصانلا دبعلاب قيقحف

 . اهكرت نم
 بانتجاو .ةعاطلا نم دبعلا ىلع هللا هبجوأ ام ءادأ ىوقتلا ةقيقح

 هللا هَلِإ ال نأ ةداهش :اهساسأو اهلصأو .ةيصعملا نم هيلع مرح ام

 دارملا امنإو «ةداهشلا ظفل درجم دارملا سيلو «هللا لوسر ًادمحم نأو

 هبر هللا نأب ًانمؤم هدحو هلل هتادابع دبعلا صلخيف ءًالمعو ًاملع اهانعم

 هللا ريغ ةدابع نم أربتيو ءهاوس بر الو هريغ هلِإ ال قحلا هدوبعمو

 0 و ءاهنالطب دقتعيو ءاهب رفكيو

 ىلإ هللا هلسرأ ءآقح هلوسرو هللا دبع وه ِةَك يمشاهلا بلطملا دبع
 نمؤيو «رانلا لخد هاصع نمو «ةنجلا لخد هعاطأ نمف «نيلقثلا عيمج

 هللا ةبحم مدقيو «عبتيو عاطي لب بذكي ال لوسرو «دبعُي ال دبع هنأب

 هركيو ؛هلل الإ هبحي ال ملسملا ءرملا بحيو ءامهاوس ام ىلع هلوسرو

 امك ؛ناميإلا ةوالح دجي كلذبو ءرانلا يف فذقُي نأ هركي امك كرشلا

 نهب دجو هيف نك نم ثالث» :لاق هنأ 86 يبنلا نع ثيدحلا يف ءاج

 بحي نأو ءامهاوس امم هيلإ بحأ هلوسرو هللا نوكي نأ :ناميالا ةوالح

 هنم هللا هذقنأ ذإ دعب رفكلا يف دوعي نأ هركي نأو .هلل الإ هبحي ال ءرملا



 نيلقثلل ةماع حئاصنو لئاسر ([050]-

 ىتح مكدحأ نمؤي ال» :ِلكَي لاقو .''"«رانلا يف فذقي نأ هركي امك

 ."”نيعمجأ سانلاو هدلاوو هدلو نم هيلإ بحأ نوكأ

 مدقيو لَك لوسرلا ةعيرشب كسمتي نأ ملسملا ىلع بجوي اذهو
 ىلع هسفن ىوه رثآ ىتمو ءدحأ لك ةعاط ىلعو .هسفن ىوه ىلع هتعاط

 نأ هتداهش يف ًاصقنو «هناميإ يف ًافعض كلذ ناك هلوسرو هللا ةعاط

 .هللا لوسر ًادمحم نأو ءهللا الإ هلإ ال
 ربو اح ع د هو همم هد -

 ةلزلز نإ مكي أوقتأ سائلا اهياكي» :هناحبس برلالوق يفو

 ىلع ضيرحتو «ةرخآلاب ريكذت [جحلا] «©9 ٌمِيِليَع ؛ْىَع َةَعاَسلأ
 .اهدئادشو اهلاوهأ نم ريذحتو ءاهل دادعتسالا

 ْتَمَدَه ام ٌسْفَن ٌرظنَتَلَو َهَّلَأ اوُقَأ أوُنماَ ذل ايكيا :ىلاعت هلوق يفو

 تمدق ام ىلع سفنلل ةبساحملاو «ىوقتلا موزلب رمألا [18 :رشحلا] هدم

 تابثلا هلاؤسو هيلع هللا دمح بجاولاف ًاريخ ناك نإف ءاهترخآل

 «طيرفتلا ىلع مدنلاو هنم ةبوتلا بجاولاف ًارش ناك نإر# «ةماقتسالاو

 بات نَمِل ُداَقَمَل ٍنِإَوظ :ىلاعت هللا لاق ”حلاص لمعب رمعلا يقاب لابقتساو

 أونوكَت الو :ىلاعت هلوق يفو ء[هط] <© هت ل لجو نمو

 ريذحتلا [رشحلا] 49 َنوُقِس ملأ مه َكِيَلوأ يشن و َمُهنَسآَك هلأ اومن َنِدَلَ

 .ىدهلا نم لوسرلا هب ءاج امع م هيهنو هللا رمأ نايسن نم
 حلاصم هللا هاسنأ هقح يسنو ء«هللا رمأ نع ضرعأ نم نأ ىلع ةلالدلاو

 «ناميإلا ةوالح باب «ناميإلا باتك يف هيَ سنأ ثيدح نم يراخبلا هاور )١(

 دجو نهب فصتا نم لاصخ نايب باب «ناميإلا باتك يف ملسمو ؛(1) مقرب

 .هل ظفللاو )٠ 6٠ مقرب «ناميإلا ةوالح

 مقرب «ناميإلا نم ِْلك لوسرلا بح باب «ناميإلا باتك يف يراخبلاهاور (0)

 نم رثكأ لَك هللا لوسر ةبحم بوجو باب «ناميإلا باتك يف ملسمو ؛(15)
 .هل ظفللاو (57) مقرب «...نيعمجأ سانلاو دلاولاو دلولاو لهألا



 -(0 ةمألا ةماع ىلإ ةمهم ةحيصن

 هلاومأ نوكت ىتح هللا باذع نم اهصالخو اهتاجن بابسأ يهو .هسفن

 .هنارسخو هباذع ةدش يف بابسألا مظعأ نم هتايح لوطو ههاجو

 .هطخسي ام لك نم ةمالسلاو ةيفاعلا هللا لأسنف

 ءميركلا نآرقلا ربدتو «ءنيدلا يف هقفتلا ىوقتلا مظعأ نمو

 لاؤسلاو ءهدودح دنع فوقولاو «هيهاون نع ءاهتنالاو .هرماوأل لاثتمالاو

 ىتَلِل ىدهي َناَرقْل انه َّنإ> :ىلاعت هللا لاق .كلذ نم لكشأ ام لك نع

 ىَدُه اوُثَماَع تِرَزِل ره لقط :ىلاعت لاقو «[4 :ءارسإلا] «مونأ ه

 ديك اكن ب َكّلِإ ُهْنْلَرَأ بكك :ىلاعت لاقو «[44 :تلصن] هو

 تناءرْمْلا َنوُربَدَسِ لفأ» :ىلاعت لاقو ء[ص) «(9 بّنَألا أبْوأ ٌرْكَدَتِلَ
 2 وذل لَه ّلخَأ اولَمَسه :ىلاعت لاقو ء[دمحم] <«( آَهُناَمَتَأ وُ َلَع
 يف ههقفي ًاريخ هب هللا دري نم» دلي يبنلا لاقو ء[لحنلا] <4© َنوُماَن ال

 ءهعامسو هتوالت نم اورثكأو ءمكبر باتك هللا مكمحر اوربدتف .2'”نيدلا

 نم ءافشلا مكل لصحيل بولقلا ضارمأ هب اوجلاعو سلاجملا هب اورمعاو

 .ءالبلا عاونأ عيمج

 دومع وه كلذ لب ؛سمخلا تاولصلا ةماقإ ىوقتلا مهأ نمو

 يف ءاج دقو ءرفاكلاو ملسملا نيب قرافلاو «ءلامعألا نازيمو «نيدلا

 كرت رفكلا نيبو دبعلا نيب» :لاق كك يبنلا نأ حيحصلا ثيدحلا

 دقف اهكرت نمف ةالصلا مهنيبو اننيب يذلا دهعلا» :َي لاقو .©"”«ةالصلا
 , 7« رفك

 يف ةعامجلا يف اهؤادأ :لاجرلا قح يف اهتابجاو مهأ نمو

 .(77١/ص) هجيرخت قبس )١(

 .(0١1١ص) هجيرخت قبس (؟)
 .(590١ص) هجيرخت قبس ()



 زوجي ال يتلا ةرهاظلا مالسإلا رئاعش مظعأ نم كلذ لب ؛دجاسملا

 رمآ نأ ٌثممه دقل» :لاق هنأ ِلكَك يبنلا نع حص دقو ءاهب لالخإلا

 مهعم لاجرب يعم قلطنأ مث ءسانلاب يلصيف ًالجر رمآ مث ؛ماقتف ةالصلاب
 مهتويب مهيلع قرحأف ةالصلا نودهشي ال موق ىلإ بطح نم مزح
 . "20«رانلاب

 سيل هنإ هللا لوسر اي :هل لاق ىمعأ ًالجر نأ ًاضيأ لكي هنع حصو

 ؟يتيب يف يلصأ نأ ةصخر نم يل لهف ءدجسملا ىلإ يندوقي دئاق يل

 ,."”'بجأف» :لاق ءمعن :لاق «؟ةالصلاب ءادنلا عمست له» :ِِلكَك لاقف

 ملف ءادنلا عمس نم) : ِديَِكَع لاقو ,"92ةصخر كل دجأ "ال» :ةياور يفو

 امو انتيأر دقل» :دوعسم نبا لاقو :«'*”رذع نم الإ هل ةالص الف هتأي

 باب «ناذألا باتك يف يراخبلا هاور هيَ ةريره يبأ ثيدح نم هيلع قفتم )١(
 عضاومو دجاسملا باتك يف ملسمو ؛(108) مقرب .ةعامجلا ةالص بوجو

 مقرب ءاهنع فلختلا يف ديدشتلا نايبو ةعامجلا ةالص لضف باب «ةالصلا

 .هل ظفللاو )٠١5١(

 ىلع دجسملا نايتإ بجي باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك يف ملسم هاور (؟)
 ةظفاحملا باب «ةماقإلا باتك يف يئاسنلاو ؛(569) مقرب «ءادنلا عمس نم

 )861١(. مقرب .نهب ىداني ثيح تاولصلا ىلع

 ؛(0017) مقرب «ةعامجلا كرت يف ديدشتلا باب «ةالصلا باتك يف دواد وبأ هاور ()

 نع فلختلا ىف ظيلغتلا يف باب .«تاعامجلاو دجاسملا باتك يف هجام نباو

 مامإلا لاقو ؛(477/5) هدنسم يف دمحأو ؛(097) مقرب «ةعامجلا
 هححصو .«نسح وأ حيحص هدانسإ» :(15/5) عومجملا يف 9-1 يوونلا

 .(651) مقرب «دواد يبأ حيحص يف 1 ينابلألا

 ؛(١00) مقرب .ةعامجلا كرت يف ديدشتلا باب «ةالصلا باتك يف دواد وبأ هاور (:4)

 نع فلختلا يف ظيلغتلا يف باب ءتاعامجلاو دجاسملا باتك يف هجام نباو

 حيحص يف نك ينابلألا هححصو ؛(70 /؟) يقهيبلاو ؛(791) مقرب «ةعامجلا
 .(050) مقرب «دواد يبأ



 ةمأآلا ةماع ىلا ةمهم ةحيصن
 1 و ىلا

 هللا دابع هللا اوقتاف .'''"6ضيرم وأ هقافن ملع دق قفانم الإ اهنع فلختي
 «كلذ نع مكدصي ام اورذحاو ءدجاسملا يف تاولصلا ىلع اوظفاحو

 «يناغألا عامسو «لاقلاو ليقلاو ءوهللا سلاجم نم هللا ركذ نع مكيهليو

 نم دوصقملا نأ نظي سانلا نم ريثكو .قحلا نع دصي امم كلذ هابشأو

 هدنع دجو اذإف ءطقف ةعامج يف ةالصلا ءادأ دجاسملا يف ةالصلاب رمألا

 «تيبلا يف يلصن نأ سأب الف ةعامج نحن :لاق رثكأ وأ لجر هتيب يف
 .ملع الب هللا ىلع لوقو أطخ اذهو

 عامتجا :اهنم «ةريثك مكحل دجاسملا يف ةالصلا بجوأ هللاو

 نيب نيليلذ نيعضاخ ةميظعلا ةدابعلا هذه ىلع هللا تيب يف نيملسملا

 فراعتلا اهنمو «هباقع نوفاخيو هتمحر نوجري «هناحبس هللا يدي

 يف ةالصلا نودؤي هناوخإ ملسملا ىأر اذإف «ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلاو

 مهريغو ريقفلاو ينغلاو فيرشلاو ريمألا ؛كلذ يف مهب ىدتقا دجسملا

 «فراعتلاو «قحلا ىلع عامتجالا كلذب مهل لصحيف ؛ءاوس اذه يف

 ةفلاخم كلذ نأ اهنمو «هتيعرل ريمألاو ءريقفلا لاحل ينغلا ةدهاشمو

 عئارش روهظ هركي ناطيشلا نأل ؛ناطيشلل ًاماغرإو «قافنلا لهأل

 الإ اهيتأي الو ءدجاسملا يف ةالصلا نع لقاثتي قفانملاو «مالسإلا

 عاطأو «هبر عاطأ دق دجاسملا يف تاولصلا ىلع ظفاحملاف .ًارابد

 .قافنلا لهأ ةهباشم نم ملسو «هناطيش مغرأو ءهاوه فلاخو ءهلوسر

 ىوهلاو سفنلا ةعاط نم ةمالسلا هللا لأسن .كلذ دضب اهنع فّلختملاو

 .ناطيشلا بئاونو

 يف نيملسملا ىلع هللا اهبجوأ يتلا ةاكزلا ءادأ ىوقتلا مهأ نمو

 نئس نم ةعامجلا ةالص باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك يف ملسم هاور )غ0(

 .(501) مقرب .ىدهلا



 وهو «جيواحملا مهناوخإل ةاساومو «هماعنإ ىلع هناحبس هل ًاركش مهلاومأ

 .ليلقلا الإ بلطي ملو ءريثكلا ىطعأ هناحبس

 هيلع هفلخيو ؛هيلع هرجأي هللاف ءهبحاصل هتعفنم بولطملا اذه مث

 كيفَ اًحِلَص َلِمَع ْنَمِظ :ىلاعت لاق ؛دابعلا ةعاط نع ينغ هناحبس وهو
 وت نْم رثقفنأ آمو# :ىلاعت هللا لاق دقو ١5[« :ةيثاجلا] < لَم هاسأ نمو

 لام صقن ام» :لي لاقو ء[ابس] 6( تيقْزَرلا ريح ٌرْهَو كيم َرْهَت

 هربخب قدصملا هبر نم فئاخلا ملسملا اهيأ تنأف ."""6ةقدص نم دبع

 ًاببس نوكتو هيمنتو هديزت يه لب .كلام صقنت ةاكزلا نأ نظت نأ كاي
 ءادأ ىلإ ردابف ءًاليزج ًارجأ اهيلع رجؤت كلذ عمو «ةراجتلا حبرو «ةكربلل

 رجألاو فلخلاب رشبأو «ءكبرب كنظ نسحأو كيلع هللا بجوأ ام
 «تابوقعلا لولحل بابسألا مظعأ نم ةاكزلا عنم نأ بير الو «ليزجلا

 هللا دعوت دقو ءءامسلا نم ثيغلا سبحو «تاكربلا عزنو «بولقلا ضرمو

 تركي تيِدَلأَو :ىلاعت لاق امك ؛ميلألا باذعلاب ةاكزلاب لخب نم
 مني © ميلأ ٍباَدَعِب مُهَرَيَبَم هللا ٍليبَس ىف ابقي الو ةَضِيْلاَو َبَهَذلأ

 .[ةبوتلا] 49 تقزنكت يدك ام أوقودَه [سفنأِل درك

 دقو «ةمايقلا موي هبحاص هب بذعي زنك وهف هتاكز ىّدؤت ال لام لكو

 لهأ نأ ىلع لدت لَك يبنلا نع ةحيحصلا ةريثكلا ثيداحألا تءاج

 هرادقم ناك موي يف ةمايقلا موي اهب نوبذعي اهتاكز نودؤي ال نيذلا لاومألا

 ؛مكيلع هللا بجوأ امب لخبلا هللا مكمحر اورذحاف ءةنس فلأ نيسمخ

 هدنسم يف دمحأ مامإلاو ؛(1157) مقر ثيدح دهزلا باتك يف يذمرتلا هاور )١(

 يفو 17(4) مقرب بيغرتلا حيحص يف ينابلألا هححشصو ؛01801 7" 0)
 .(6؟159) مقرب ةاورلا ةياده



 0 ةمألا ةماع ىلا ةمهم ةحيصن

 تناك ءاوس ءاهلوح لاح املك مكلاومأ نم ةاكزلا جارخإ ىلإ اوعراسو
 تناك ءاوس «عيبلل ةدعملا علسلا يهو «ةراجت ضورع وأ ءةضف وأ ًابهذ

 ءًاباشخأ وأ تارايس وأ ؛ةشمقأ وأ «ًاليخن وأ نيكاكد وأ ًاتويب وأ يضارأ

 :لاق بدنج نب ةرمس نع ثيدحلا ءاج دقف «كلذ ريغ وأ ءًابوبح وأ

 ."'"«عيبلل هدعن يذلا نم ةقدصلا جرخن نأ هللا لوسر انرمأ»

 عبر جرخي مث لوحلا مامت دنع موقت نأ ضورعلا ةاكز جارخإ ةفصو

 . باصنلا تغلب اذإ ترثك وأ تلق اهتميق رشع

 ًاضيأ ةاكزلا لاومأ نمو .منغلاو ءرقبلاو «لبإلا ةاكزلا لاومأ نمو

 رمأب متهي نأ ملسملا ىلع بجاولاف ءريعشلاو ؛ةطنحلاو «بنعلاو ءرمتلا

 ىلع هيلع هللا بجوأ ام يدؤي ىتح هيلع لكشأ ام لك نع لأسيو «ةاكزلا
 .ميخولا ميمذلا لخبلاو طيرفتلا مثإ نم ملسيو «ةريصب

 هدنع نوكي دق سانلا ضعب نأ طيرفتلا هيف لصحيو ىفخي دق اممو

 نوكي سانلا ضعبو ءًاطيرفتو هنم ًالهج هيكزي الف باصنلا غلبي ريثك بنع

 وأ هسفنب ًاباصن غلب اذإ ةبجاو هيف ةاكزلاو ءهيكزي الف ركبم عرز هدنع
 مكتحيصن دوصقملاو .هتنئس يف هعم عرز دق يذلا عرزلا ىلإ همضب

 نم ًارذحو «ةمذلل ةءاربو مكيلع ًافوخو مكل ةبحم بجي ام ىلع مكهيبنتو
 .توكسلا مثإ

 ًاعيمج انيلع نمي نأو ءهيضري امل مكايإو انقفوي نأ لوؤسملا هللاو

 اهيف له ةراجتلل تناك اذإ ضورعلا باب «ةاكزلا باتك يف دواد وبأ هاور )١(

 هدانسإ9 :مارملا غولب يف ُْفَلُخَت رجح نبا ظفاحلا لاقو )١679(« مقرب «؟ةاكز

 حرشلا يف ِهْقَلْعَت نيميثع نب حلاص نب دمحم ةمالعلا خيشلا ةليضف لاقو .«نيل

 عيبلل ٌدعُي امع ةاكزلا جارخإب رمأ هنأ 36 يبنلا نع يور» :(19/7) عتمملا

 .ها. «فعض هيف ثيدحلا اذه نكل

 .(471) مقر ثيدح 7٠١( /5) هلك ينابلألل ليلغلا ءاورإ : رظناو



 نيلقثلل ةماع حئاصنو لئاسر ]١55(

 يلعيو هنيد رصني نأو «نيدلا يف هقفلاو ءلامعألاو بولقلا حالصب

 شاعملا يف دابعلل حالصلاو ريخلا هيف امل انتموكح قفوي نأو «هتملك

 .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو «ريدق ءيش لك ىلع هنإ ءداعملاو

 .هبحصو هلآو دمحم انيبن ىلع مّلسو هللا 5

© © © 



 ةماع ةحيصت

 انناوخإ نم هاري نم ىلإ زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نم
 نم مهايإو ينذاعأو ناميإلا لهأ ليبس مهبو يب هللا كلس .نيملسملا

 .نيمآ ناطيشلا تاغزنو نتفلا تالضم

 :دعب امأ «هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالس

 َّنِإَف ٌَرْكَّدو» :ىلاعت هلوقب ًالمع ريكذتلاو ةحيصنلا وه اذهل بجوملاف
 ري لع اونواَمَتَوظ :ىلاعت هلوقو ء[تابراذلا] 4 َنينْؤَمْلا ْعَمَن ذل

 لوقو «[؟ :ةددئاملا] هلأ ْأوُقَنأَو ٍنودمْلاَو تالا لع اوان الو وَما
 نمل :ليق ««ةحيصنلا نيّدلا .ةحيصنلا نيّدلا .ةحيصنلا نيّدلا» :ِكك يبنلا

 .'"'”«مهتماعو نيملسملا ةمئألو هلوسرلو هباتكلو هلل» :لاق ؟هللا لوسر اي

 هناحبس هللا ىوقت يسفنو هب مكيصوأ يذلاف ءاذه متملع اذإ

 9 هلوسر ةيصوو هللا ةيصو يه ىوقتلاو «ةينالعلاو رسلا يف هتيشخو

 اوُقَنَأ نأ ٌْماَيِإَو ْمُكِيَبَق ني بتكلا اووأ َنيذلا اَيَسَو َدَفْلَو» :ىلاعت هللا لاق
 , 204 ىوقتب مكيصوأ» : هتبطخ يف هك يبنلا لاقو 1١[0« :ءاسنلا] مّن

 .(767 /7) ُهدَلُكك هتحامسل ةعونتم تالاقمو ىواتف عومجم )١(

 .(78ص) هجيرخت قبس )١(

 .(١7١ص) هجيرخت قبس (9)



 نيلقثلل ةماع حئاصنو لئاسر 10

 جيرفتو بونذلا ةرفغم اهيلع مهدعوو ىوقتلاب هدابع هللا رمأ دقو

 هللا لاق «نوبسنحي ال ثيح نم بيطلا قزرلاو رومألا ريسيتو بوركلا

 هلآ أوقّناَو ِدَمِل َتَمّدَ 000 َظنَتلَو هَل أوُقَتأ ايم تيل قو 00

 0 ون مُهنَنأَك هَ أوم اق ير أوووكَت الع © د

 أوُفكَت نإ 0 5 0 :ىلاعت“ لاقو ءادعلا ©
 ء[59 :لافنألا] 4مل ع دو دايس عُكحنَع 226 3 0 7

 ني تكرم مهيلع احين اََمَتأَو ارث: 0 ا 1 :ىلاعت لاقو
 ُ 9 هلأ 0 م :ىلاعت لاقو «[45 :فارعألا] «ٍضْألا لَمَسيل

 هلأ قي نمو# :ىلاعت لاقو «[قالطلا] 1000 ل 312 نيل همز 9 هي

 ثحلاو ىوقتلاب رمألا يف تايآلاو ء[قالطلا] «() ارش ءورتَأ ْنِم مل لَعْجي

 ةريثك ةرخآلاو ايندلا يف ميظعلا ريخلا نم نيقتملل هللا دعأ ام نايبو اهيلع

 ىلع هللا بجوأ ام لعف اهتقيقحو هلك ريخلل ةعماج ةملك ىوقتلاو «ةمولعم

 يصاوتلاو «يصاعملا نم مهيلع مرح ام بانتجاو تاعاطلا نم هدابع

 ةناينجاو ةعاطلا نم هيلع هللا بجوأ ام لعف نمف لع نواعتلاو كلذب

 هللا ىقتا دقف هباقع نم ًارذحو هللا ةاضرم ءاغتبا ةيصعملا نم هيلع مرح

 .حالفلا لك حلفأو هاوقت قح

 هرماوأ لعفب هناحبس هللا ىوقت يناوخإ اي مكيلعو انيلع بجاولاف

 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو كلذب يصاوتلاو هيهاون بانتجاو

 نم ىوقتلاب لالخإلا ببسب لصح ام متعمسو متيأر دقو .ةقاطلا بسح

 راعسألا ءالغو هدابع ىلع هللا بجوأ امع ةلفغلا ةرثكو بولقلا ةوسق

 الإ ءاود كلذل سيلو ءاهنع ثيغلا لوزن رخأتو دالبلا , نم ريثك بدجو

 يصاوتلاو بونذلا فلاس نم هيلإ ةبوتلاو هاوقت موزلو هللا ىلإ عوجرلا

 هرمأ لعفب هوقتاو هيلإ اوبانأو هناحبس هللا ىلإ دابعلا عجر ىتمف «كلذب

 ةعشاخ بولقب هيلإ اوعرضتو هوثاغتساو مهبونذ نم هيلإ اوباتو هيهن كرتو



 دحح
 ام مهنع فرصو .نوبحي ام مهاطعأ ءاجرو فوخو ةقداص ةنسلأو

 تايآلا يف كلذب هللا مهدعو امك مهلامعأو مهبولق حلصأو .نوهركي

 .46 يبنلا نع ةمولعملا ثيداحألاو ةروكذملا

 ةيلوقلا تادابعلا صالخإ اهربكأو اهمظعأ رومأ ىوقتلا يف لخديو
 ثيغتسي الو «هيلع الإ لكوتي الو ءهبر الإ دبعلا دبعي الف هلل ةيلعفلاو
 ةمزأو دابعلا يصاون نأل ؛هايإ الإ وجري الو ءهنم الإ فاخي الو «هب الإ

 لاق امك عنم امل يطعم الو ىطعأ امل عنام ال هناحبس هديب اهلك رومألا

 لع لكي صو» : ىلاعت لاقو 1١8[« :دوه] هيلع ْلكوَتَو ُهَدُبْعَاَد» :ىلاعت

 لإ اكدبَحن الأ َكّْيَر ئّضقو» :ىلاعت لاقو «[* :قالطلا] «:ُهيَسَح َوْهَف هنأ
 يدل هل َنيِصِزم َهَمَأ اوُدبَمَل اَّلإ اَدَريُل امو» :ىلاعت لاقو ء[78 :ءارسإلا] «ةاَّيِ

 .[0 :ةئيبلا] 6هآقَتَح

 كرشلاو ءهللاب كرشأ دقف هللا ريغل ةدابعلا نم ًائيش دبعلا فرص ىتمو

 آعيَحَل أوكَرْأ ؤلَو» :ىلاعت هللا لاق «رانلا يف دولخلا بجويو لمعلا طبحي

 دقه وَهب َكِرْشُي نم َُّنِإ8 :ىلاعت لاقو ء[ماعنالا] 4(©) َنولَمَتي أنك ام مُهَنَع

 ءاةدئاملا] 4(©) راكصأأ نع تيلي اَمَو داتا ُهَوأَمو َدَّنَجْلا وك ُهَهأ َءَرَح
 يف اهل لاجرلا ءادأو سمخلا تاولصلا ىلع ةظفاحملا ىوقتلا مظعأ نمو

 لك هيبن ناسل ىلع كلذ هللا عرش امك دجاسملا يف اهتماقإو ةعامجلا

 لِي أوموُقَو نطَسْولا ةزكسّصلاَو ٍتْولَصلا َلَع أوظِفَحط :ىلاعت هللا لاق

 ابنتك تييِمّؤمْلا لع تناك َهْولَّصلا َّنإ» :ىلاعت لاقو «[ةرقبلا] 4«© َنِتِبنَت

 ىلعألا سودرفلاب اهيلع نيظفاحملا هللا دعو دقو «[ءاسنلا] «(© اََوُقْوَم

 يف ْمُه َنيِذلأ © َنوُمْيَمْلا حلق َدَنظ :ىلاعت لاق امك «تانجلا يف ةماركلاو

 َيوظِفاَحي مهتوَلَص لع ره َنيْلاَو> :هلوق ىلإ [نونمؤملا] 4 َنوُعِشَح يتاكص

 <© يح اه ْمُه سوبرا َنبِرَي تلا © ةفيؤلا مم كيل ©
 ٍتنَج يف كلو ©9) َطناي عاكس ّلَع مه َِلَو» :ىلاعت لاقو «[نونمؤملا]



 نيلقثلل ةماع حئاصنو لئاسر ( 1603

 نيبو لجرلا نيب» :لاق هنأ لكك يبنلا نع حصو .[جراعملا] 4( نك
 ةالصلا مهنيبو اننيب يذلا دهعلا» :ِلكَي لاقو .2'"«ةالصلا كرت كرشلاو رفكلا

 الإ اهيلع ظفاحي ال ةالصلا نأ نيدلا يف ملُع دقو .©”رفك دقف اهكرت نمف

 كردلاب مهدعوتو قافنلا لهأ هللا مذ دقو «قفانم الإ اهنع فلختي الو نمؤم

 َمُهَعددَح َوُهَو هلأ نوعي َنيِقِفكَمْلا َّنإ» :ىلاعت هللا لاق ءرانلا نم لفسألا

 َنيِقِفْحْلا َّنإ» :ىلاعت لاقو ١47[« :ءاسنلا] <«َلاَسك أوماَق َةولَّصلا َلِإ اوُماَق اّذِإَو

 مهدعوف ء[ءاسنلا] 469 اريِصن َمُهَل َدَحَي نآَو ٍراَثلأ َنِم ٍلَكَسَأْلا ٍكَرّدلأ يف

 .دجاسملا يف ةالصلا نع نوفلختي نيذلا تويب قيرحتب و يبنلا

 ءاسنلا نم تويبلا يف ام الول» :لاق هنأ لكي هنع دنسملا يفو

 ىتأ ىمعأ ًالجر نأ :«ملسم حيحص» يفو ."”«مهيلع اهتقرحل ةيرذلاو

 لهف دجسملا ىلإ يندوقي دئاق يل سيل هنإ هللا لوسر اي :لاقف ِهِلَي يبنلا

 «؟ةالصلاب ءادنلا عمست له» :لكَي لاقف ؟يتيب يف يلصأ نأ ةصخر نم يل

 .”:ةضخر كل دجأ ال» :ظفل يفو .«بجأفا» : لاهق ءىمعن :لاق

 . ””«رذع نم الإ هل ةالص الف تأي ملف ءادنلا عمس نم» :ِِلكَب لاقو

 ىف اهيلع اوظفاحو اهومكحأو ةالصلا اومظعو هللا دابع هللا اوقتاف

 ًاعيمج اوملستل اهنع فلختت نم ىلع اوركنأو «كلذب اوصاوتو دجاسملا

 )١( هجيرخت قبس (؟) .(50١ص) هجيرخت قبس )ص١١10(.

 نب هللا دبع ةمالعلا خيشلا لاقو :7//0771) دنسملا يف دمحأ مامإلا هاور (9)

 نم هنأل فيعض ثيدح وهو» :(70”7 /؟) ماّلعلا ةحنم هباتك يف نازوفلا حلاص

 يبأ نع يربقملا ديعس نع يدنسلا نمحرلا دبع نبا حيجن وهو رشعم يبأ ةياور
 ةياده» ىلع هقيلعت يف ينابلألا ةمالعلا لاقو .«فيعض رشعم وبأو .ةريره

 يبأ ةياور نم (7717/1) دنسملا يف هنأل فيعض هدانسإو» )41/١/١(: «ةاورلا

 .«ظفحلا ئيس رشعم يبأو ةريره يبأ نع يربقملا ديعس نع رشعم
 .(57١ص) هجيرخت قبس (6) .(57١ص) هجيرخت قبس (4)



 ةماع ةحيصنت

 .ةرخآلاو ايندلا ىف هتماركو هتمحرب اوزوفتو هباقعو هللا بضغ نم

 هدابع ىلع هللا اهضرتفا يتلا ةاكزلا ءادأ ًاضيأ ىوقتلا مظعأ نمو

 مهناوخإل ةاساومو ًاناسحإو مهل ةرهظ اهلعجو مهلاومأ يف ءاينغألا

 نم ذُحظ :ىلاعت هللا لاق «ميلألا باذعلاب اهب لخب نم دمئوتو «ءارقفلا

 أُميِقأَوِ> :ىلاعت لاقو 26٠١ :ةبوتلا] ©اي مهفرْتَو َحُهَرَم © ةَفَدَص َمِوَمأ

 لاقو ء[رونلا] 409 نومي ْمُكَلَمَل ٌلوُسَرلا اوُميِليَو لكَرلا اونا ةَلَّصل
 هللا ٍليبَس يف انمي الو َةَصِفلاَو َبَهَّذلا تركي تردلاو» :ىلاعت
 .اةبوتلا 49 ملأ ِباَدَصِي مُهَرْيَبَ

 . ""«ةمايقلا موي هب بّذُع هلام ةاكز دؤي مل نم نأ» :# يبنلا ربخأ دقو

 ءاجر مكسوفن اهب ةبيط مكلاومأ ةاكز اودأو هللا دابع هللا اوقتاف

 مكناوخإل ةمحرو همعن ىلع هل ًاركشو هباقع نم ًارذحو هناحبس هللا باوث

 رثقفنأ آمو#» :ىلاعت لاق امك ليزجلا رجألاو فلخلاب اورشبأو «ءارقفلا

 ْدإَوَ> :ىلاعت لاقو ءكابسا 4 تيقزتلأ ُرْبَح َرْمَو كسل َرْهَك وْوَع ني

 4© دينك دلع ّإ متَك- ديكو كدي رثزكَس دل خبر تنل
 اهب لمكت لفاونلا نأل عوطتلا ةقدصو ةلفانلا ةالص نم اورثكأو ء[ميهاربإ]

 يف بابسألا مظعأ نم ةقدصلاو ةالصلاو ءروجألا اهب فعاضتو ضئارفلا

 . تانسحلا ةفعاضمو تائيسلا ريفكتو تابوقعلا عفد

 ماوق الو ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ىوقتلا مظعأ نمو

 كلذب مايقلاب الإ مهداعمو مهشاعم يف مهل حالص الو هلهأو نيدلل

 َريَح ْمُكُك» :ىلاعت هللا لاق ء«ةقشملا نم هيف ام ىلع ربصلاو هب يصاوتلاو

 باب «ةاكزلا باتك يف يراخبلا هجرخأ يذلا ثيدحلا ىلإ ُهْقَلُمك هتحامس ريشي )١(

 ةاكزلا عنام مثإ باب .ةاكزلا باتك يف ملسمو ؟(5057١) مقرب ةاكزلا عنام مئثإ

 .(441/ مقرب



 نيلقثلل ةماع حئاصنو لئاسر ٠6

 «وئأي دوو ركشلا نع تزهنكو فوُرتتلاي ةومأت يال ْتجِأ بأ
 ٍضعب هَلْ مد ثتيؤملا و َنوُِمْوَمْلاو## :ىلاعت لاقو ٠١١[« :نارمع لآ]

 كرا تروثؤيو ةولّصلا توم 0 َنْوهْنيَو لخلاف تورم
 [ةبوتلا] 46 2ك ؟يرع هلأ 0-1 نيس كيلو هلوُسَرو أ

 ىلع نينمؤملا نم نوكي ال دبعلا 0 0 ةحيرصلا ةلالدلا ل هذه ىفو

 لاصخلا هذهب فصتا اذإ الإ ةنجلاب زوفلاو ةمحرلاب نيدوعوملا ةقيقحلا

 كرت ىتمو ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا اهمهأ نم يتلا ةروكذملا

 تقملا اوقحتسا اوتكاستو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا سانلا

 اوُرْئَكم نيا سضّل» :ىلاعت لاق امك «تابوقعلا لولحو ةنعللاو هللا نم

 أوناَكََو أوَصَع امي َكِلَد ٌمَيَرَم ِنْبَآأ ىسيِعَو درا ناكل َلَع ليِْرَتِإ تفَب ْنِم
 اًواَك ام سَتِل ص ركحنُم نص َدَوَماَتَتَي ال اًهاح © توُدَتَني
 . [ةدئاملا] < تح رولمَفي

 : كك هللا لوسر لاق :لاق هْبَذ دوعسم نبا نع ؛دواد يبأ هرنس» يفو

 لجرلا ىقلي لجرلا ناك هنأ ليئارسإ ينب ىلع صقنلا لخد ام لوأ نإ»

 دغلا نم هاقلي مث .كل لحي ال هنإف عنصت ام عدو هللا قتا اذه اي :لوقيف

 7 ع هل سو

 نم أورتك َنيلا تيل» : :لاق مث ضعبب مهضعب بولق هللا برض كلذ

 00 أاوُصَع امي "كلم ٌدْيَرَم نبا ىكيِعَو دقاد ناكل لع نيوكتا .قؤَت

 00 سنبل لَ هُوَ رَكحنُس نع همام ل اوناك © َتوُدَتْمَي

 دلل ا نقل الك نا تؤتي دشتي اهيَك كنك © توت
 ل ىلإ 49 َنوُدِدَخ ْمُه ٍباَدَصْلا فَو ْمِهْبَلَع ُهَنَأ دِحَس نأ نمسا زنك

 نع َنوهنتلو .فورعملاب َنرمأتل هللاو الك :لاق مث 9©4 توئِست»

 هّنرصقتل وأ ءًارطأ قحلا ىلع هّنرطأتلو ملاظلا دي ىلع نذخأتلو ءركنملا

 مكنعليل مث ضعب ىلع مكضعب بولقب هللا نبرضيل وأ ءًارصق قحلا ىلع



 . ""«مهنعل امك

 كشوأ هوريغي ملف ركنملا اوأر اذإ سانلا نإ» :لاق هنأ ِدكَي هنع حصو

 نإف ؛هديب هريغيلف ًاركنم مكنم ىأر نم» :ِي لاقو .“"”«هباقعب هللا مهّمعي نأ
 .""”«ناميالا فعضأ كلذو «هبلقبف عطتسي مل نإف .هناسلبف عطتسي مل

 فورعملاب اورمآتو مكئاهفس يديأ ىلع اوذخو هللا دابع هللا اوقتاف

 مهأ نمو .هتمقن لولحو هللا بضغ نم ًاعيمج اوملستل ركنملا نع اوهانتو
 نم هدي تحت نم ىلع همايقو هللا ىوقتب اهمازلإو هسفن دبع لك ةبساحم كلذ

 هللا مرح امع مهرجزو مهيلع هللا بجوأ امب مهمازلإو «مداخو لهأو ةجوز

 هلوقو ء[هط] «اَيََع ٌريَطَسَو ةرَلَّصاي َكَلْمَأ ٌرُمأَر» :ىلاعت هلوقب ًالمع مهيلع

 «هَراَجلاَو شالا اًهُدوُفَو ارات ٌكلْهأَو كسْشنأ أوف أوثما“ نَا ايي :ىلاعت
 .'*””«هتيعر نع لوؤسم مكلكو عار مكلك» :ي يبنلا لوقو ء[ميرحتلا]

 انزلا اهنم رذحلاو اهراكنإ دابعلا ىلع بجي يتلا تاركنملا نمو

 لابسإو ربكلاو بابسلاو نعللاو ةميمنلاو ةبيغلاو ملظلاو ةقرسلاو طاوللاو

١6 

 )١( مقرب ءيهنلاو رمألا باب ءمحالملا باتك يف دواد وبأ هاور )4755(

 نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف باب «نتفلا باتك يف هجام نباو ؛(4777)و

 ةمالعلا هفّعضو ؛(١/7941) هدنسم يف دمحأ مامإلاو ؛(07٠5) مقرب ءركنملا
 يف ركاش دمحم دمحأ ةمالعلاو ؛(١١٠١) مقرب «ةفيعضلا ةلسلسلا يف ينابلألا

 مقرب .«دنسملا ىلع هقيلعت 9" .,

 مامإلاو ؛(4774) مقرب «يهنلاو ردألا باب «محالملا باتك يف دواد وبأ هاور (7)

 يف 00 ينابلألا ةمالعلا هحححصو ؛(4 لال ل//١)دنسملا يف دمحأ

 .((58) مقرب «ةحيحصلا

 .(7/6) هجيرخت قبس ةرفإ

 باب .حاكنلا باتك يف يراخبلا هاور ءرمع نب هللا دبع ثيدح نم هيلع قفتم (5)

 باب «ةرامإلا باتك يف ملسمو ؛(0188) مقرب .هارات ُدِيْقَأَو كفن 7

 )١859(. مقرب «لداعلا مامإلا ةليضف



 نيلقثلل ةماع حئاصنو لئاسر (0164]-

 نيدلاولا قوقعو «براوشلا ةلاطإو اهنم ءيش ذخأو ىحللا قلحو بايثلا

 تاركسملا برشو ىماتيلا لاومأ لكأو ابرلا لكأو محرلا ةعيطقو

 تاينغملا تاوصأ عامتساو بابرلاو امنيسلاك وهللا تالآب لاغشنالاو

 ايندلا لجأل ءانحشلاو عطاقتلاو رجاهتلاو هريغو ويدارلا نم ريمازملاو

 فلحلا ةرثكو بذكلاو ةرجافلا نيميلاو روزلا ةداهشو شعغلاو ءاهماطحو

 . اهنع هلوسرو هللا ىهن يتلا تاركنملا نم كلذ ريغ ىلإ تالماعملا يف

 اههابشأو تاركنملا هذه بانتجا يناوخإ اي مكيلعو انيلع بجاولاف

 اوزوفتل اهنم فلس امم هللا ىلإ ةبوتلاو ءاهنم ريذحتلاو اهنم رذحلاو

 .باقعلا لولحو برلا بضغ نم اوملستو باوثلا ليزجب

 نأو لمعلاو لوقلا نم هيضري امل مكايإو ينقفوي نأ لوؤسملا هللاو

 نأو ءانلامعأ تائيسو انسفنأ رورش نم انذيعي نأو هنيد ىلع اميه انتيشي

 نيدلا مهب رصني نأو مهتناطب حلصي نأو هيضري امل انرومأ ةالو هللا قفوي

 ىلع هللا ىَلصو «ةباجإلا بيرق ءاعدلا عيمس هنإ ؛نيدسفحلا مهب عمقيو

 . ملسو هبحصو هلآو دمحم



 بونذلاو يصاعملا نم ريذحتلاو ىوقتلا ىلع ثحلا

 ىوقتلا ىلع ثحلا

 00) بونذلاو يصاعملا نم ريدحتلاو

 «نيملسملا نم هيلع علطي نم ىلإ زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نم

 نم حوصنلا ةبوتلاب مهيلعو ّيلع ّنَمو «تاريخلا لعفل مهايإو هللا ينقفو
 .نيمآ «تائيسلا عيمج

 :دعب امأ «هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالس

 يف هتقو نع ثيغلا رخأت نم لصح ام مكايإو هللا ينمحر نوملعتف

 مهبر ةمحر ىلإ مهترورض لب نيملسملا ةجاح ةدشلو «دالبلا نم ريثك

 اوعفريو هيلإ اوعرضيو هوعدي نأ هناحبس مهرمأو «هناسحإو هلضفو هناحبس

 َلاَقو» :َنَيِك لاق ثيح «ةباجإلاب هناحبس هللا ا د 0 هيلإ

 ٌمَهَج َنلدَيَس ِقدابِع ْنَع نورت تريلا ّنإ لل تين نوط كسير

 57 ِفِإَف قَع ىِداَبِع تللأس اًذإو» :َنْيَِك لاقو 0 49 تيرخلد

 © تكروُدُشَر ُمهَلَمَ ىل اوفو ا ناَعَد اذ عاّدلأ ٌةوغَد قيل

 0 0 ١ 00 ةَيْفُحَو اًعرَصَت كبَر اوعدا» : هناحبس لاقو «[ةرقبلا]

 ( كتم نإ أكمل 6زح عل ع دنَب سأل يف ادم ال ©
 .[فارعألا] 49 َنيِنِسْحْمْلا رق ُبِرَق

 )١( ُهْنَلُك هتحامسل ةعونتم تالاقمو ىواتف عومجم )19/1١(.



 نيلقثلل ةماع حئاصنو لئاسر 1١0

 اوؤجل رومألا مهب تدتشا اذإ نوملسملاو لَك يبنلا ناكو

 امك .ءهدوجو هناسحإب مهدميو مهثيغيف هب اوثاغتساو هناحبس هللا ىلإ

 نأ ْمُكَل َباَبتْسَ مير َنيَِِتََش ْدِإ» :ردب ةوزغ ةصق يف يه لاق

 بدجلا دتشا املو «[لافنألا 4060 تريفوزم ةكيكملا ّنَي ٍفْلآب ُمُدِمُم

 ثيغتسي نأ كك يبنلا نم نوملسملا بلط اهلوح امو ةنيدملا يف

 .ءاعدلا رركو هبر ثاغتساو ةعمجلا ةبطخ يف هيدي لدي عفرف ءمهل

 ةالصك نيتعكر مهب ىلصف ءءارحصلا ىلإ ىرخأ ةرم مهب جرخو

 .هءادر لوحو ءاعدلا يف حلأو هيدي عفرو هاعدو هبر ثاغتساو «ديعلا

 لازأو مهمحرو هللا مهئاغأف لك هب ًايسأت مهيديأ نوملسملا عفرو

 نك َدَّفَّلظ :هناحبس هللا لاق دقو .ريثكلا ثيغلا مهيلع لزنأو مهتدش

 هلا كو ريل مولاَو هَل اُجَسي نك مل ُةَتَسَح هو هَل لوشو ىف مك
 . [بازحألا] © ار

 ل

 ةبوتلاو ءَقْبَو هللا ىوقت :ثيغلا لوونو ةمحرلا بابسأ مظعأ نمو

 نواعتلاو «ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو «بونذلا عيمج نم هيلإ

 هيلع ربصلاو قحلاب يصاوتلاو «هللا يف حصانتلاو «ىوقتلاو ربلا ىلع

 : َكْبَو هللا لاق امك «مهيلإ ناسحإلاو مهتاساومو نيكاسملاو ءارقفلا ةمحرو

 ضرأْلاو كمل ني ِتكَرَم مهبلَع اَحَََل ْاَوََّتأَو اوثَماَ رشا ّلْحَأ نأ ٌولَوِه
 لاقو «[فارعألا] ةيآلا 4© َنوُبِسْكَي اونا اَمِي مُهَتْدَمأَد أوبك نكلَو

 نسيتي ال ُتَبَح ْنِو ُهَقْدَيَو (© اَرَع دل لعجي هَل قّنِي نمَو...» :هناحبس

 49 ارسم يرمأ ْنِم مل لعْجي َهَّنأ قي نمو# :ىلاعت لاقو «[قالطلا]

 تورمأي ضعب كالو مسحب تتمؤمْلاو َنوُئيْؤمْلاَو» :َكَْبِو لاقو ء[قالطلا]

 هل توب ةلكألا تؤ ةدكصلا تت ركشلا نع ةَََْو فوئشتل
 ةر ملص ساس 95 8

 .[ةبوتلا] 4 ميكَح ٌريرَع هللا َّنِإ دن مهمريس كيلو :ةلوسرو



 00 بونذلاو يصاعملا نم ريذحتلاو ىوقتلا ىلع ثحلا

 ناسحإلاو «ىوقتلا نأ تاميركلا تايآلا هذه يف هناحبس نابأف

 .هدابعل هتمحر بابسأ نم هللا رمأ ىلع ةماقتسالاو .هللا دابع ىلإ

 هللا اوقتاف .مهنع ةقشملا ةلازإو «مهيلع ثيغلا لازنإو «مهيلإ هناسحإو

 اونواعتو هيلع ربصلاو قحلاب اوصاوتو «هدابع ىلإ اونسحأو «هللا دابع

 هيلإ اوبوتو ءركنملا نع اوهانتو فورعملاب اورمآتو «ىوقتلاو ربلا ىلع

 ثيغلاب مكيلع دوجيو ؛هناحبس مكالوم مكمحري .«بونذلا عيمج نم
 :ىلاعت لاق ءنوهركت ام مكنع فرصيو «نوبحت ام مكيطعيو «كرابملا

 ءاررنلا] 4( تشينت لَ تؤيؤتلا هْنَأ اسي هلل لإ اًوبربَوو
 :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو :'''ةمَحرُي ال مَحرَي ال نم» :ِقك لاقو

 يف نم مكمحري ضرألا يف نم اومحرا ,.نمحرلا مهمحري نومحارلا»
 . '"”«ءامسلا

 ةماقتسالاو ىوقتلا ىلع ثحلا يف ةفيرشلا ثيداحألاو تايآلاو

 .ةمولعم ةريثك مهيلإ ناسحإلاو دابعلا ةمحرو اهيلع

 مهيلع ّنمي نأو ءًاعيمج نيملسملا لاوحأ حلصي نأ هللا لأسأو

 عمجي نأو .هلضف نم مهثيعي نأو «بونذلا عيمج نم حوصنلا ةبوتلاب

 سفنلا رورش نم عيمجلا ذيعي نأو ءحلاصلا لمعلاو ىوقتلا ىلع مهبولق

 نأو ءهتملك يلعيو هنيد رصني نأو «نتفلا تالضم نمو ؛لمعلا تائيسو

 باب «بدألا باتك يف يراخبلا هاور هر ةريره يبأ ثيدح نم هيلع قفتم )١(
 باب «لئاضفلا باتك يف ملسمو ؛(0441) مقرب «هتقناعمو هليبقتو دلولا ةمحر

 )57١14(. مقرب «لايعلاو نايبصلا ةمحر

 يذمرتلاو ؛(١515) مقرب ءةمحرلا يف باب «بدألا باتك يف دواد وبأ هاور (؟)

 دمحأو ؛(9715١) مقرب «سانلا ةمحر يف ءاج ام باب «ةلصلاو ربلا باتك يف

 ١15(. /1) هدنسم يف



 نيلقثلل ةماع حئاصنو لئاسر (168]--

 مهل حلصي نأو «دالبلاو دابعلا حالص هيف ام لكل انرمأ ةالو قفوي

 . هيلع رداقلاو كلذ يلو هنإ «ريخ لك ىلع مهنيعيو ةناطبلا

 . هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكامملا ماع يتفم

 ثوحبلا ةرادإو ءاملعلا رابك ةئيه سيئرو
 ءاتفإلاو ةيملعلا

 زاب نب هنلا دبع نب زيزعلا دبع

© © © 



 تادابعلاب قلعتت حئاصنو لئاسر





 نالقثلا قلخ اهلجأ نم يتلا ةدابعلا ةقيقح

 (١)ن القثلا قلخ اهلجأ نم يتلا ةدابعلا ةقيقح

 .نيملسملا نم هيلع علّطي نم ىلإ زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نم
 قيرط نم مهايإو ينذاعأو «نينمؤملا هدابع ليبس مهيو يب هللا كلس

 .نيمآ نيلاضلاو مهيلع بوضغملا

 :دعب امأ «هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 هبر دبعي نأ ؛هيلع ةضيرف مظعأو فلكملا ىلع بجاو مهأ نإف

 هباتك يف لئاقلا ميظعلا شرعلا برو ءضرألاو تاوامسلا بر هناحبس

 م راب ةَّنِس يف َسْيَألاَو ٍتومَسلأ َقلَخ ىلا هَ َْيَر كرإ» :ميركلا
 ب 0 ئينَع كتي راب لدا ىيِنُي يشمل لع نتن
 مآ © يقع كر هلل دج كلو قفل "1 1[ تب ترم

 عَ يل يف الثيل الق © تينا ْي كَ 7
 «©9 َنييِحُملا تق ٌبِرَق هلا تمي َّنإ اَعَمطَو 6و ُهوُعْدََو اَهِنَلْسِ

 .[فارعألا]

 ؛هتدابعل نيلقثلا قلخ هنأ هباتك نم عضوم يف هناحبس انربخأو

 هذهو [تايراذلا] 49 نوُدْصيل اَّلِإ ىنالاو َّنْلَب ُتْقَلَح اَمو» :َكَيِ لاقف

 نم ةدابعلا عاونأب هديحوت يه اهلجأ نم نيلقثلا هللا قلخ يتلا ةدابعلا

 )١( هلك هتحامسل ةعونتم تالاقمو ىواتف عومجم )١/707(.



 تادابعلاب قلعتت حئاصنو لئاسر ١

 رذنلاو حبذلاو فاوطلاو دوجسلاو جحلاو ةاكزلاو موصلاو ةالصلا

 عاونأ رئاسو «ةذاعتسالاو ةناعتسالاو ةثاغتسالاو ءاجرلاو فوخلاو

 هيهاون كرتو هرماوأ عيمج يف هناحبس هتعاط كلذ يف لخديو «ءاعدلا

 لضفأ هبر نم هيلع نيمألا هلوسر ةَّئّسو ميركلا هباتك هيلع لد ام ىلع
 يتلا ةدابعلا هذهب نيلقثلا عيمج هناحبس هللا رمأ دقو «ميلستلاو ةالصلا

 ةدابعلا هذه نايبل بتكلا لزنأو «ًاعيمج لسرلا لسرأو ءاهل اوقلخ
 :ىلاعت لاق امك ءهدحو هلل اهصالخإب رمألاو 0 ةوعدلاو اهليصفتو

 4 نمت َدوُفَمَت مُكّلمل ين نم َنِذَلاَو ْمَفَلَح ىِنْلا َْيَر اوُدِبْعأ شاّنلآ اًبيأتي»
 «اندسعي نيدو هاير لإ أودبَعن الأ كير ىضقو» 1 لاقو «[ةرقبلا]
 :ىلاعت لاقو «ىصوأو رمأ ةيآلا هذه يف ٠ كبر ىضق ىنعمو «[7 :ءارسإلا]

 ةركزلا انوي ةرَلَصلا اوُميِقْيَو ةقتخ لا هل َنِصِع هلل دبل الإ ارث آن
 .ةريثك ىنعملا اذه يف كاكاو [ةنيبلا] 9(4 َقَميقْلا نيد َكِلَو

 أوُهّنأو اوهتنأق ُهْنَع كلت امو هوُدْحَف لوس مد امو» : ني *لاقو

 وَما َندَ 00 و : هناحبس 0 «[رتشحلا] <«( باتل ُديِدَم َهَقأ َّنِإ هَل

 لوُسلاَو ولأ لإ ُهودرَه وس يف عر تأ داك كني وألا أَ وسلا اوعيِطأو هلأ اوعي
 . [ءاسنلا] © 0 ا ريح َكِلَد خآلأ ِم لَو هللأب َنوُنِمو 1 نإ

 8١٠[« :ءاسنلا] ةيآلا 4 | َعاكأ دق لوسللا عطب نتج : نيك لاقو

 أوبنَتحاو هنأ اودبْعأ ِتث أ اًلوُسَر ٍةمَأ لك ىف نب َدّئَلَو» تتاح لاكو

 نم تكلف ني اَلَسْيَأ آيَو» :هناحبس لاقو «ةيآلا 501 :لحنلا] 4 توج

 0 لاقو ءءايبنألا] 4( نوُدُبعَأم أنآ لإ هَلِإ هَل أ هْلِإ تحف الإ لوس

 الإ اكتب الآ © رج ركع ذثأ ني كيم م مثيب تكيأ تك را
 .[دوه] <49 ٌريِشيَو يلي ُهْنَم دل ىَّنِإ

 اهلك هللا باتك نم اهانعم يف ءاج امو تامكحملا تايآلا هذهف



 -- نالقثلا قلُخ اهلجأ نم يتلا ةدابعلا ةقيقح

 نيدلا لصأ وه كلذ نأو ءهدحو هلل ةدابعلا صالخإ بوجو ىلع لدت

 سنإلاو نجلا قلخ يف ةمكحلا وه كلذ نأ ىلع لدت امك .ةلملا ساسأو

 .بتكلا لازنإو لسرلا لاسرإو

 .هيف هقفلاو رمألا اذهب ةيانعلا نيفلكملا عيمج ىلع بجاولاف

 يف ولغلا نم مالسإلا ىلإ نيبستنملا نم نوريثكلا هيف عقو امم رذحلاو

 بابقلاو دجاسملا ذاختاو «مهروبق ىلع ءانبلاو نيحلاصلاو ءايبنألا
 ءاضق مهلاؤسو .مهيلإ ءوجللاو مهب ةئاغتسالاو مهلاؤسو ءاهيلع

 ريغ ىلإ ءادعألا ىلع رصنلاو ىضرملا ءافشو «بوركلا جيرفتو تاجاحلا
 .ربكألا كرشلا عاونأ نم كلذ

 كيو هللا باتك هيلع ّلد ام قفاوي ام ِلك هللا لوسر نع حص دقو

 هللا قح ام يِرْدَتأ» :هل لاق لكك يبنلا نأ هي ذاعم نع «نيحيحصلا» يفف

 هلوسرو هللا :تلق :ذاعم لاقف «؟هللا ىلع دابعلا قح امو «دابعلا ىلع

 ايم ود يع : لك يبنلا لاقف .ملعأ

 ثيدحلا 2'”«ًائيش هب كرشي ال نم بذعي ال نأ هللا ىلع دابعلا قحو .ًائيش

 :لاق لَك يبنلا نأ هيَ دوعسم نبا نع «يراخبلا حيحص» يفو

 ة«هحيحص)») يف ملسم جرخو . "7«رانلا لخد ادن هلل وعدي وهو تام نم١

 لخد ًائيش هب كرشي ال هللا يقل نم» :لاق لكك يبنلا نأ هيَ رباج نع

 مقرب ءرامحلاو سرفلا مسا باب ءريسلاو داهجلا باتك يف يراخبلا هجرخأ )١(
 ىلع ناب نما لق لطلا تاج يي يف ملسمو ؛(786)

 )7١(. مقرب ءاعطق ةنجلا لخد ديحوتلا

 نم ٌدِهتَي نم ٍساَلأ َرضمو» :ىلاعت هلوق باب « هردصغلا تانك يف يراخلا هعرخا )0

 ملسم هجرخأ دقو :(4491) مقرب «[ةرقبلا] 4« هما ضمك جي معو اًدادنأ هّشأ نود

 نم باب «ناميرلا باتك يف «رانلا لخد ًائيش هللاب كرشي ثا نيف : ظفلب هنع

 .(4؟) مقرب ءرانلا لخد ًاكرشم تام نمو ةنجلا لخد ًائيش هللاب كرشي ال تام



 تادابعلاب قلعتت حئاصنو لئاسر ١

 .©0«رانلا لخد ًائيش هب كرشي هيقل نمو «ةنجلا

 لئاسملا مهأ يه ةلأسملا هذهو .ةريثك ىنعملا اذه يف ثيداحألاو

 نع يهنلاو ديحوتلا ىلإ ةوعدلاب لكي ًادمحم هيبن هللا ثعب دقو ءاهمظعأو
 «مايق لمكأ مالسلاو ةالصلا هيلع هب هللا هثعب ام غيلبتب ماقف .ءكرشلا

 ىلع 0 هباحصأ هعم ربصو كلذ ىلع ربصف ىذألا دشأ هللا يف يذوأو

 .ناثوألاو مانصألا عيمج ةيبرعلا ةريزجلا نم هللا لازأ ىتح ةوعدلا غيلبت

 ةبعكلا لوح يتلا مانصألا ترسُكو .ًاجاوفأ هللا نيد يف سانلا لخدو

 يتلا مانصألا عيمج ترسكو «ةانمو ىزٌعلاو تاللا تمدٌّهو ءاهلخاد يفو

 رهظو هللا ةملك تلعو «مهيدل يتلا ناثوألا تمدهو «برعلا لئابق يف

 ىلإ داهجلاو ةوعدلاب نوملسملا هجوت مث «ةيبرعلا ةريزجلا يف مالسإؤلا
 هللا رشنو «دابعلا نم ةداعسلا هل تقبس نم مهب هللا ىدهو ةريزجلا جراخ

 ىدهلا ةمئأ كلذب اوراصو «ةرومعملا ءاجرأ بلاغ يف لدعلاو قحلا مهب

 مهل نيعباتلا نم مهليبس ىلع راسو «حالصإلاو لدعلا ةاحمدو قحلا ةداقو

 ىلإ سانلا نوعديو «هللا نيد نورشني قحلا ةاعدو ىدهلا ةمئأ ناسحإب

 هللا يف نوفاخي ال مهلاومأو مهسفنأب هللا ليبس يف نودهاجيو هللا ديحوت

 امب 0 ىفوو مهأوان نم ىلع مهرهظأو مهرصنو هللا مهديأف «مئال ةمول
 و 0 هل ويست نإ 0 َنيِزْلا اياتي» :هناحبس هلوق يف مهدعو
 هك شب نم 0 ْسَكو» : قو هلوقو ءانمحم] 40 تا

 2 أوتامو ةولَصل ارث ٍضراْلا يف 0 نإ نذل © د ٌريِرع تع

 .[جحلا] «(©) رومأْلا ُهَبقنَع ةَبقلَع هلو ركنملا نع ْأوهَتَو فورعملاب اورَمأَو

 ةحارلا اورثآو داهجلا رمأب اولهاستو اوقرفتو كلذ دعب سانلا رّيغ مث

 ًائيش هللاب كرشي ال تام نم ىلع ليلدلا باب «ناميإلا باتك يف ملسم هجرخأ )١(

 .(1) مقرب ءرانلا لخد ًاكرشم تام نم نأو «ةنجلا لخد



 ١6 نالقثلا قلخ اهلجأ نم يتلا ةدابعلا ةقيقح

 هللا ريغف . هناحبس هللا مصع نم الإ تاركنملا مهيف يف ترهظو .تاوهشلا عابتاو

 لاق .ديبعلل مالظب كبر امو ءاوبسك امن ءازج عهودع عهيلغ طلسو مهبلع

 ١[. : دعرلا] حينَ ام أدري يح موق ام ريمي ال هَل تكرإ» :ىلاعت

 هللا ىلإ عوجرلا ًابوعشو تاموكح نيملسملا عيمج ىلع بجاولاف
 مهريصقت نم فلس امم هيلإ ةبوتلاو «هل ةدابعلا صالخإو هناحبس

 امع داعتبالاو ضئارفلا نم مهيلع هللا بجوأ ام ءادأب رادبلاو ءمهبونذو

 .هيلع نواعتلاو كلذب مهنيب اميف يصاوتلاو «مهيلع مرح

 سانلا نيب ةعيرشلا ميكحتو ةيعرشلا دودحلا ةماقإ :كلذ مهأ نمو

 ةفلاخملا ةيعضولا نيناوقلا ليطعتو ءاهيلإ مكاحتلاو «ءيش لك يف

 ءعرشلا مكحب بوعشلا عيمج مازلإو ؛ ءاهيلإ ماعلا مدعو ؛هللا عرشل

 ةيمالسإلا ةيعوتلا رشنو مهنيد يف سانلا هيقفت :ءاملعلا ىلع بجي امك

 نع يهنلاو فورعملاب رمألاو «هيلع ربصلاو قحلاب يصاوتلاو .مهنيب

 نم ةمادهلا ئدابملا ةبراحم بجي امك «كلذ ىلع ماكحلا عيجشتو ركنملا

 بهاذملاو ئدابملا نم اهريغو تايموقلل بصعتو ةيئعبو ةيكارتشا

 مهل دريو ءًادساف ناك ام نيملسملل هللا حلصي كلذبو .ةعيرشلل ةفلاخملا

 .مهئادعأ ىلع مهرصنيو .فلاسلا مهدجم مهل ديعيو ءًادراش ناك ام

 تاكو» :نيلئاقلا قدصأ وهو ىلاعت لاق امك «ءضرألا يف مهل نكميو

 أيما َنيِذْلا ُهَنَأ َدمو» :ىلاعت لاقو .[مورلا] <(© َنيِنمْؤمْلا ُرْصَت اَنَع اّنَح

 ني تيك كلختسا انك ديثألا يف ئَدَسَل بتال اذصو كب
 انأ مهِفرَح دب ني ْمَيرَبكَر 4 ىشت فلك عبي 5 نتْمَمِلَر مِنَ

 م كبل كلك دع تك نر ايش ىف سلي 1
 يف انما تيِزْلاَو اَنلْسُي رسل اًنإإ» :هناحبس لاقو .[رونلا7 4(©) نو

 .[رفاغ) <( ٌدنهْتأْلا ْمُُعَي ميو ايدلا وويل



 نأو .ءمهتماعو نيملسملا ةداق حلصي نأ هناحبس لوؤسملا هللاو

 ًاعيمج مهيدهيو ىوقتلا ىلع مهتملك عمجيو «نيدلا يف هقفلا مهحنمي

 مهقفوي نأو «لطابلا مهب لذخيو قحلا مهب رصنيو «ميقتسملا هطارص

 .هيلع ربصلاو قحلاب يصاوتلاو ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلل ًاعيمج
 انمامإو انيبن هقلخ نم هتريخو هلوسرو هدبع ىلع مّلسو هللا ىَّلصو

 .هادهب ىدتها نمو هباحصأو هلآ ىلعو هللا دبع نب دمحم انديسو

© © © 



 ةالصلا ثحلا ىف ةحيصن
 "١ 1/ 5 يف

 نم ةحيصنلا هذه هغلبت نم ىلإ زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نم
 مهبو انب هللا كلس .مهاوسو نيمومأملاو دجاسملا ةمئأ نيملسملا انناوخإ

 .نيمآ «ميقتسملا هطارص

 :دعب امأ ءهتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالس

 .هدومع يه ذإ «مالسإلا يف ةالصلا نأش عيمجلا ىلع يفاخ ريغف

 هنيد نوؤش يف هكولس لدتعيو ,هلامعأ حلصتو «ءملسملا نيد ميقتسي اهب

 انسان «ةدابعو ةديقع عورشملا هجولا ىلع تميقأ ىتم «هايندو

 :ليزنتلا مكحم يف اهنع هللا لاق ؛ةيصاخ نم اهل امل ؛لك هللا لوسرب

 :لاقو «[45 :توبكنعلا] « ركل كّشحفلا نع نَعْنَ ةزلكّصلأ ترو

 امكو ء[نونمؤملا] <09 َنعِشَح َنوعِشخ روعشا مِهتاَلَص ف مه ذل 0 َنوُنمْؤُمْل َمَلفَأ دج

 نعف .اياطخلل ةيحام بونذلا ناردأل ةرهطم ًاضيأ يهف ءاهنأش اذه نأ

 ًارهن نأ ول متيأرأ» :لوقي لكك هللا لوسر تعمس :لاق هيَ ةريره يبأ

 «؟ءيش هنرد نم ىقبي له تارم سمخ موي لك هنم لستغي مكدحأ بابب

 سمخلا تاولصلا لثم كلذف» :لاق .ءيش هنرد نم ىقبي ال :اولاق

 .هيلع قفتم '"”«اياطخلا نهب هللا وحمي

 )١( ُهنَلُك هتحامسل ةعونتم تالاقمو ىواتف عومجم )7/17١( )161/79(.
 ١( سمخلا تاولصلا باب «ةالصلا تيقاوم باتك يف يراخبلا هجرخأ كفارة«( 



 تادابعلاب قلعتت حئاصنو لئاسر 0158]

 يهو فيك ءاهيف طرفي الأ اهنأش اذه ةضيرف هاجت ملسملاب يرحف

 ريغو ءاهماكحأ يف هقفتلاب ةريدج اهنأ امك «ىلاعت هبر نيبو هنيب ةلصلا

 ناسحإلاو عوشخلا ةياغب نمؤملا اهيدؤي ىتح ءاهيف هللا عرش امم مكلذ

 اهؤوضو نسحيف ةبوتكم ةالص هرضحت ئرما نم ام» :لوقي خلو هللا لوسر
 كلذو ةريبك ٌتؤت مل ام بونذلا نم اهلبق امل ةرافك تناك الإ اهعوشخو
 . ملسم هاور 20ه رهدلا

 مكتالص يفو «ةماع مكرومأ يف هللا ىوقتب نيملسملا رشعم مكيلعف

 صقني وأ اهلطبي امع اهل نيظفاحو اهيلع نيظفاحم اهوميقت نأ .ةصاخ

 بهذي امب اهيف نايتإلا وأ ءدجاسملا يف ةعامج اهئادأ نع لقاثتلا

 ةجراخ رومأ يف لغاشت وحن نم ناش لج هتاجانمو هركاشو همالكل ربدتو

 «ًاثبع ضعبلا نم ثدحي يذلاك ءاهيف ةعورشم ريغ تاكرح وأ ءاهنع

 رعش حيرست وأ «ةعاسلا ىلإ رظنو «لاقعو ةرتغ نم هسابل ليدعت نمو
 ةالصلا بل وه يذلا عوشخلا يفاني امم اذه لك ءاهب مارحإلا دعب ةيحل

 لجرلا نإ)» :ثيدحلا ءاج اذه لثم نم ًاريدختو .اهلوبق ببسو اهحورو

 الإ :لاق نأ ىلإ ءاهفصن الإ اهنم هل بتكي الو ةالصلا يف موقيل

 . ديج دانسإب دواد وبأ هاور .'"”«اهرشع

 ىلإ يشملا باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك يف ملسمو ؛(078) مقرب -

 .(5537 مقرب ءاياطخلا هب ىحمُت ةالصلا

 مقرب «هبقع ةالصلاو ءوضولا لضف باب «ةراهطلا باتك يف ملسم هجرخأ )١(
 .(3؟)

 - ءاج ام باب «ةالصلا باتك يف اهو رساي نب رامع ثيدح نم دواد وبأ هجرخأ (؟)



 ١1 ةالصلا ىلع ثحلا يف ةحيصن

 ريبك بناج ىلع اونوكي نأ ةصاخ ةمئألا ىلعو .ةماع عيمجلا ىلعف

 هذه ةماقإ يف ةنسح ةودق اونوكي نأو «ةالصلا ماكحأ يف هقفلا نم

 لهاجلا مهنم ملعتيو .نومومأملا مهب يدتقي هنأل ؛ةميظعلا ةريعشلا

 ناك ولو مامإلا هلعفي ام نأ ةماعلا نم ضعبلا نظ امبرو ءريغصلاو

 ضعب نم نيدفاولا نيملسملا ضعب اميس الو «َةْنُس هنأ ةئسلا فالخ

 «عورشملا هجولا ىلع ةالصلا ماكحأ فرعي ال نمم «ةيجراخلا نادلبلا

 ةيوستب ةيانعلا نيمومأملا ضعبو ةمئألا ضعب هيف لهاست امم نأ امك

 ديعولل ؛هنم ىشخي رمأ وهو ءاهيف صارتلاو ءاهتماقتساو فوفصلا

 يف انبكانم حسمي و هللا لوسر ناك :لاق هيد دوعسم نبا نعف «دراولا

 .ملسم هاور ''”«مكبولق فلتختف اوفلتخت الو اووتسا» :لوقيو ةالصلا

 نيب هللا ٌيفلاخيل وأ مكفوفص نوستل» :هيلع قفتملا يفو
 ""مكهوجو

 نإف مكفوفص اووس» :6 هللا لوسر لاق :لاق هن سنأ نعو

 .هيلع قفتم "”ةالصلا مامت نم فصلا ةيوست

 ثحلاو .«فوفصلا ةيوست ىلع ثحلا لكك هللا لوسر َةَّئُس تناكف

 هنسحو ؟(5/١77) هدنسم يف دمحأو ؛(147) مقرب ءةالصلا ناصقن يف

 )75١1(. مقرب ءدواد يبأ حيحص يف ُهْنَلُكك ينابلألا

 لوألا لضفو اهتماقإو فوفصلا ةيوست باب «ةالصلا باتك يف ملسم هجرخأ )١(

 .(87؟) مقرب «لوألاف

 ءاهدعبو ةماقإلا دنع فوفصلا ةيوست باب «ناذألا باتك يف يراخبلا هجرخأ (؟)

 لضفو اهتماقإو فوفصلا ةيوست باب «ةالصلا باتك يف ملسمو ؛(1/11) مقرب

 .(5) مقرب «لوألاف لوألا

 مقرب «ةالصلا مامت نم فصلا ةماقإ باب «ناذألا باتك يف يراخبلا هجرخأ (6)

 لوألا لضفو اهتماقإو فوفصلا ةيوست باب «ةالصلا باتك يف ملسمو ؛(77)

 .هل ظفللاو (577”) مقرب «لوألاف



 تادابعلاب قلعتت حئاصنو لئاسر يي

 هيلع جرد امك «ةعامج دجاسملا يف تاولصلا ءادأ ىلع ةظفاحملا ىلع

 ميظعلا رجألا كلذ يفو .ًافلخو ًافلس ناسحإب مهل نوعباتلاو ةباحصلا

 دجسملا ىلإ ادغ نم» :لاق ِةلكك يبنلا نأ هيَ ةريره يبأ نعف ءهللا نم

 .هيلع قفتم '«حار وأ ادغ املك ًالزن ةنجلا يف هل هللا دعأ حار وأ

 تيب ىلإ ىضم مث هتيب يف رهطت نم» :لاق لَك يبنلا نأ هِيَ هنعو
 طحت اهادحإ هتاوطخ تناك هللا ضئارف نم ةضيرف يضقيل هللا تويب نم

 .ملسم هاور ''”«ةجرد عفرت ىرخألاو ةئيطخ

 نع ضعبلا نم لقاثتلا ةرهاظ هنم رذحلا بجي اممف ءاذه ملُع اذإو

 ؛ةريطخ ةداع يهو «ةعامج دجاسملا يف رجفلا ةالصو ءاشعلا ةالص

 لقثأ» :لاق هنأ ِلكي هلا لوسر نع حص امل نيقفانملا تافص نم اهنأل

 امهيف ام نوملعي ولو رجفلا ةالصو ءاشعلا ةالص نيقفانملا ىلع ةالصلا

 عمس نمل يعرش رذع امنود ةصخر الو رذع الف « ””ًأوبح ولو امهونأل

 هل ةالص الف تأي ملف ءادنلا عمس نم» : 285 يبنلا لوقل .كجي ملف ءادنلا

 ةصخر هل له همزالي دئاق هل سيل ىمعأ لجر هنذأتساو «2؟*”«رذع نم الإ

 ءمعن :لاق «؟ةالصلاب ءادنلا عمست له» :ِلكك لاق «هتيب يف يلصي نأ

 «حار نمو دجسملا ىلإ ادغ نم لضف باب «ناذألا باتك يف يراخبلا هجرخأ )١(

 ىلإ يشملا باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك يف ملسمو ؛(577) مقرب

 .(555) مقرب ءاياطخلا هب ىحمت ةالصلا

 ةالصلا ىلإ يشملا باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك يف ملسم هجرخأ )١(

 .(555) مقرب ءاياطخلا هب ىحمُت

 باب «ناذألا باتك يف يراخبلا هجرخأ هي ةريره يبأ ثيدح نم هيلع قفتم ()

 عضاومو دجاسملا باتك يف ملسمو ؛(101) مقرب «ةعامج يف ءاشعلا لضف

 )50١(. مقرب «فلختلا يف ديدشتلا نايبو ةعامجلا ةالص لضف باب «ةالصلا

 ءاج ام باب «ةالصلا باتك يف هيذ ةريره يبأ ثيدح نم يذمرتلا هجرخأ (:)
 .(؟510) مقرب «بيجي الف ءادنلا عمسي نميف



 -(07) ةالصلا ىلع ثحلا يف ةحيصن

 .'"”ةصخر كل دجأ ال) :لاق ىرخأ ةياور يفو ,'""”بجأف» :لاق

 ءاملسم ًادغ هللا ىقلي نأ هرس نم» :لاق هب دوعسم نبا نعو

 مكيبنل عرش هللا نإف ,ءنهب ىداني ثيح تاولصلا ءالؤه ىلع ظفاحيلف

 امك مكتويب يف متيلص مكنأ ولو ءىدهلا ننس نم نهنإو .ىدهلا ننس
 مكيبن ةّنُس متكرت ولو «مكيبن ةّنُس متكرتل هتيب يف فلختملا اذه يلصي

 ناك دقلو «قافنلا مولعم قفانم الإ اهنع فلختي امو انتيأر دقلو «متللضل

 ." ملسم هاور «فصلا يف ماقي ىتح نيلجرلا نيب ىداهي هب ىتؤي لجرلا
 روضح بوجو ىلع ليلد اهانعم يف ءاج امو ثيداحألا هذهف

 ةداعسو هلوسرو هللا ةعاط اهلاثتما يفو «ةالصلاب ىداني ثيح ةعامجلا

 نأ ىلاعت هللا لأسأف .مهتافصو «قافنلا لهأ ةهباشم نع دعبلاو نيرادلا

 ةظفاحملاو «هنيد ىلع ةماقتسالا انقزري نأو ءهيضري امل مكايإو انقفوي

 لماكلا عوشخلاو نهئادأو «نهب ىداني ثيح سمخلا تاولصلا هذه ىلع

 .هيلع رداقلاو اذه يلو هنإ ءهباذع نم ًارذحو «هللا دنع اميف ةبغر

 .هبحصو هلآو دمحم انيبن ىلع مّلسو هللا ىَّلصو
 .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

 ةيملعلا ثوحبلا تارادإل ماعلا سيئرلا

 داشرإلاو ةوعدلاو ءاتفإلاو

© © © 

 «ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك يف هيَط ةريره يبأ ثيدح نم ملسم هجرخأ )١(
 .(569) مقرب «ءادنلا عمس نم ىلع دجسملا نايتإ بجي باب

 )١( هجيرخت قبس )ص١113(.

 نم ةعامجلا ةالص باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك يف ملسم هجرخأ (6)

 .(6) مقرب «ىدهلا ننس
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 ('١)ءكار وهو مامالا كردأ نم مكح

 س .أ .م مركملا خألا بانج ىلإ زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نم
 .نيمآ نآرقلاو ةّنسلا يف هقفلل هايإو هللا ينقفو

 :هدعبو ءهتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالس

 صن اذهو ءملَع لئاسملا نم هنّمضت امو ءلصو مركملا كباتك

 :باوجلاو لاؤسلا

 عوكرلا يف هعم لخدو ًاعكار مامالا كردأ نميف مكلوق ام :علاؤس ©

 ؟ال مأ ةعكرلا كلتب دتعي له

 :نيلوق ىلع ةلأسملا هذه يف هللا مهمحر ءاملعلا فلتخا دق :باوج

 تأي ملو ضرف ةحتافلا ةءارق نأل ؛ةعكرلا هذهب دتعي ال :امهدحأ

 ءزج هباتك يف يراخبلا هحجرو «ةريره يبأ نع لوقلا اذه يور ءاهب
 اذك «مومأملا ىلع ةحتافلا ةءارق بوجو ىري نم لك نع هاكحو ةءارقلا

 نم ةعامجو ةميزخ نبا نع لوقلا اذه يكح دقو «دوبعملا نوع يف

 . هتلدأ طسبو لينلا يف يناكوشلا هحجرو «ةيعفاشلا

 نباو يلع نع ربلا دبع نبا ظفاحلا هاكح ءاهب دتعي :يناثلا لوقلاو

 ,ملعلا لهأ ريهامج نع ًاضيأ هاكحو .رمع نباو تباث نب ديزو دوعسم

 )١( ُهْللُك هتحامسل ةعونتم تالاقمو ىواتف عومجم )777/19(.
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 هحجرو ءروث وبأو قاحسإو يروثلاو يعازوألاو ةعبرألا ةمئألا :مهنم

 لوقلا اذهو ءدوبعملا نوع بحاص هنع اهلقن ةلقتسم ةلاسر يف يناكوشلا

 هرمأي مل ف يبنلا نإف يراخبلا يف يذلا ةركب يبأ ثيدحل ؟يدنع حجرأ

 نع نايبلا ريخأت نأل ؛هب هرمأل هيلع ًابجاو كلذ ناك ولو ؛«ةعكرلا ءاضقب

 الو ًاصرح هللا كداز» :ثيدحلا يف هلوقو ءزئاج ريغ ةجاحلا تقو

 رومأم ملسملا نأل ؛فصلا نود عوكرلا ىلإ دعت ال :ينعي ؛''”دعت

 . اهيلع هدجي لاح يأ ىلع ةالصلا يف مامإلا عم لوخدلاب

 ةميزخ نباو دواد وبأ هاور ام كلذ ىلع ًاضيأ روهمجلا ةلدأ نمو

 نحنو ةالصلا ىلإ متثج اذإ» :ًاعوفرم ةريره يبأ نع يقهيبلاو ينطقرادلاو

 , "0دلصلا كرحأ دقف ةعكرلا كردأ نمو ًائيش اهودعت الو اودجساف دوجس

 ةالصلا نم ةعكر كردأ نمو» :يقهيبلاو ينطقرادلاو ةميزخ نبا ظفل يفو

 حضاو صن ثيدحلا اذهف . "”هبلص ماماإلا ميقي نأ لبق اهكردأ دقف

 :هوجو نم روهمجلا لوقل ؛ةلالدلا

 نم نأ هنم مهفي هنإف «ًائيش اهودعت الو» :دوجسلا يف هلوق :اهدحأ

 .هب دتعي عوكرلا كردأ

 امك ؛عوكرلا هب داري دوجسلا عم ركذ اذإ ةعكرلا ظفل نأ : يناثلا

 عم ةالصلا تقمر» : هيَ ءاربلا ثيدح اهنم «ثيداحأ يف كلذ ءاج

 )١( مقرب ء«فصلا نود عكر اذإ باب «ناذألا باتك يف يراخبلا هاور )07417.

 فيك ًادجاس مامإلا كردي لجرلا يف باب «ةالصلا باتك يف دواد وبأ هجرخأ )٠(

 مقرب ءهننس يف ينطقرادلاو ؛(44/؟) يقهيبلاو ؛(440) مقرب ءعنصي

 .(495) مقرب «ليلغلا ءاورإ يف ُهْنلْك ينابلألا ةمالعلا هححصو ؛(15١)

 مومأملا هيف نوكي يذلا تقولا ركذ باب ؛؟ج هحيحص يف هميزخ نبا هجرخأ ()

 مقرب ءهننس يف ينطقرادلاو ؛(915١) مقرب ءهمامإ مكر اذإ ةعكرلل ًاكردم

(11). 
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 0 تدك هعوكر دعب هلادتعاف هتعكرف همايق تدجوف لكي دمحم

 8 يبنلا ىلص» :اهيف ةباحصلا لوقو فوسكلا ثيداحأ اهنمو «ثيدحلا
 ْ .تاعوكر عبرأ نونعي ؛''”تادجس عبرأ يف تاعكر عبرأ

 لبق» :يقهيبلاو ينطقرادلاو ةميزخ نبا ةياور يف هلوق :ثلاثلا هجولا

 ةريره يبأ ثيدحو «عوكرلا ةعكرلاب دارأ هنأ يف حضاو صن «هبلص ميقي نأ

 ةجحلا امهلثمب موقتو ءرخآلا امهدحأ دشي نيقيرط نم ءاج دق روكذملا

 نم هالعأ ركذ نم لمعب دضتعيو «ثيدحلا حلطصم يف ررقت دق ام ىلع

 (؟65١) ةحفص بذهملا حرش يف ُةْنَأُكك يوونلا لاقو .هيلع لد امب ةباحصلا

 ةعكرلا كاردإ نم هانركذ يذلا اذهو» :هصن ام قبس مالك دعب (5) دلجم

 ريهامج هلاقو «يعفاشلا هيلع صن يذلا باوصلا وه عوكرلا كاردإب
 «سانلا هيلع قبطأو ثيداحألا هب ترهاظتو «ءاملعلا ريهامجو باحصألا

 مامإ نع ةمتتلا بحاص هاكح «ةعكرلا كردي ال هنأ فيزم فيعض هجو هيفو
 نيثدحملا ءاهقفلا انباحصأ ربكأ نم ةميزخ نب قاحسإ ئب دمحم ةمئألا

 بحاص لاقو ءانباحصأ نم يغيصلل ركب يبأ نعو اهنع يعفارلا هاكحو
 هب كاردإلا ىلع اوقفتا راصعألا لهأ نأل ؛حيحصب سيل اذه :ةمتتلا

 . همالك ىهتنا «هب دتعي ال مهدعب نم فالخف

 لدي ام ةميزخ نبا نع صيخلتلا يف رجح نبا ظفاحلا ىكح دقو
 .عوكرلا كاردإب كردت ةعكرلا نأ ىلع روهمجلل هتقفاوم ىلع

 . "'ملعأ هللاو

 «مامت يف اهفيفختو ةالصلا ناكرأ لادتعا باب ؛«ةالصلا باتك يف ملسم هاور )١(

 نيبو عوكرلا نم مايقلا لوط باب «ةالصلا باتك يف دواد وبأو ؛(411) مقرب

 .(65) مقرب « نيتدجسلا

 )4١1١(. مقرب .«فوسكلا ةالص باب «فوسكلا باتك يف ملسم هاور (0)

 .فلسلا ءاوضأ ةعبط «(407 /1) ُهْنَلْكك رجح نبال ريبحلا صيخلتلا :رظنا (0)
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 ؟همكح ام ةحتافلا ةءارق مومأملا يسن اذإ :لاؤس ©

 :نيلوق ءاملعلل ةلأسملا لصأ يف نأ :ُهْنَلُْجَك يوونلا ركذ :باوج

 نم اهريغ يسن نم مكح ةحتافلا يسن نم مكح نأ :امهدحأ

 نأ همزل ةيناثلا ىلإ موقي نأ لبق هدعب ام وأ عوكرلا يف ركذ نإ ناكرألا

 أرقي مل يتلا ةيناثلل همايق دعب ركذ نإو ءاهدعب امو ةحتافلاب يتأيف عجري
 لصفلاو مالسلا دعب الإ ركذي مل نإو ءاهماقم ةيناثلا تماقو ةحتافلا اهيف

 ءاهنم ةحتافلا كرت يتلا ةعكرلا ضوع ةعكرب ىتأو ةالصلا ىلإ داع بيرق

 هيلع دوجس الف اقوبسم نكي مل نإو ءاقوبسم ناك نإ وهسلل دجسو
 همزل ركذي نأ لبق لصفلا لاط نإف ءمامإلا هنع هلمحتي لب ءوهسلل

 «يعفاشلا نع ديدجلا وه لوقلا اذه نأ يوونلا ركذو ءةالصلا فانئتسا

 ملو ءوهسلل دجسي هنأب مزج هنأ الإ .باحصألا قافتاب حصألا هنأو

 .مدقت امك ليصفتلا باوصلاو .«لصفي

 ملس وأ عكر ىتح ًايسان ةحتافلا ةءارق كرت نم نأ :يناثلا لوقلاو

 .ةيعفاشلا نم ةعامج نع يوونلا هاكح هتالص تمتو ةءارقلا هنع تطقس

 حجرأ لوألا لوقلاو «ةصاخ مومأملا قح يف يدنع حجرأ لوقلا اذهو

 .درفنملاو مامإلا قح يف

 عوكرلا يف هب ءادتقالاو همامإ ةعباتمب رومأم مومأملا نأ كلذ هجوو

 نإو .عوكرلا يف هعباتي نأ همزل همامإ عكر اذإف «ةالصلا لاعفأ نم هريغو

 ؛عكار همامإو اهأرقيل فقي نأ هل زجي مل ةحتافلا ةءارق يسن دق ناك

 رهاظو «لاصتاب بيترتلل ءافلاو ."'”اوعكراف عكر اذإو» :ِلكك هلوق مومعل

 مومأملا ىلع انبجوأ امنإو ءهريغو ًايسان ةحتافلا كرت نم معي ثيدحلا

 مقرب «ءبشخلاو ربنملاو حوطسلا يف ةالصلا باب «ةالصلا يف يراخبلا هجرخأ )١(

 .(١51؟) مقرب «مامإلاب مومأملا مامتئا باب «ةالصلا باتك يف ملسمو ؛(*1/8)



 تادابعلاب قلعتت حئاصنو لئاسر نع

 عكر ىتح اهيسن اذإف ءاهبوجو ىلع ةلادلا صوصنلا مومعل ؛ةحتافلا ةءارق

 بوجو لهاجلاو «ةعباتملا بوجوو نايسنلا رذعل ؛هنع تطقس همامإ

 ناك ءاوس يل رهظي اميف يسانلا مكح همكح مومأملا ىلع ةحتافلا ةءارق

 ًادهتجم وأ «كلذ ىلع هدنع ةجحلا روهظ مدعل ؛اهبوجو ري مل نمل ًادلقم

 نايسنلا رذعب وأ ءلهجلا رذعب امإ روذعم امهنم الك نأل ؛اهبوجو ري مل
 ةعكرلا هئزجت هنأ مدقت دقو ءاعكار مامإلا كردأ نم لاح هبشت امهلاحف

 ؛ةعكرلا امهئزجت نأب ىلوأ انه يسانلاو لهاجلا لب «ةءارقلا هنع طقستو

 يسانلاو لهاجلاو ءاهل مايقلاو ةءارقلا هتتاف دق ًاعكار مامإلا كردأ نم نأل

 .ملعأ هللاو طقف ةءارقلا الإ امهتفي مل انه

 يف قباسلا ليصفتلا ىلعف انه يسانلا قح يف وهسلا دوجس امأو 203

 . ًاقلطم هيلع دوجس الف لهاجلا امأو «لوألا لوقلا
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 ةالصلا نم غارفلا دعب لاقت ينلا راكذألا

 (')ةالصلا نم غارفلا دعب لاقت يتلا راكذألا

 .نيملسملا نم هاري نم ىلإ زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نم
 .نيمآ «ناميإلاو ملعلا نم مهدازو هللا مهقفو

 :دعب امأ ءهتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالس

 لك دعب ملسملا لوقي نأ ةّئّسلا نأ هللا يف يناوخإ ركذأ نأ ينرسيف

 «تارم ثالث هللا رفغتسأ :ًادرفنم وأ ًامومأم وأ ًامامإ ناك ءاوس ةضيرف

 مث «ماركإلاو لالجلا اذ اي تكرابت مالسلا كنمو مالسلا تنأ ّعُهّللا

 هريغو وه لوقي مث ءههجوب مهلبقتسيو امامإ ناك نإ سانلا ىلإ فرصني
 هل ء«هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال :درفنملا اذكهو «نيمومأملا نم

 .هللاب الإ ةوق الو لوح ال ءريدق ءيش لك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا

 «نسحلا ءانثلا هلو لضفلا هلو ةمعنلا هل هايإ الإ دبعن الو ءهللا الإ هلإ ال

 امل عنام ال ّمُهَّللا ءنورفاكلا هرك ولو نيدلا هل نيصلخم هللا الإ هلإ ال

 دعب لوقيو ءدجلا كنم دجلا اذ عفني الو تعنم امل يطعم الو تيطعأ

 هل ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال :مدقت ام عم رجفلاو برغملا ةالص

 مث «تارم رشع ريدق ءيش لك ىلع وهو تيميو يبحي دمحلا هلو كلملا

 «ةرم نيئالثو ًاثالث ربكأ هللاو ءهلل دمحلاو ءهللا ناحبس :لوقي كلذ دعب

 ١(. 88/11) 1 هتحامسل ةعونتم تاالاقمو ىواتف عومجم )00(



 تادابعلاب قلعتت حئاصنو لئاسر د

 هلو كلملا هل ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هّلِإ ال :ةئثاملا مامت لوقيو

 ةالص لك دعب راكذألا هذهب رهجلا مومأملاو درفنملاو مامولل ةّنسلاو

 نبا نع «نيحيحصلا» يف تبث دقو .«فلكت هيف سيل ًاطسوتم ًارهج ةضيرف

 ناك ةبوتكملا نم سانلا فرصني نيح ركذلاب توصلا عفر نأ اه#' سابع
 كلذب اوفرصنا اذإ ملعأ تنك» :اه#' سابع نبا لاق .ِةلَك يبنلا دهع ىلع

 0 ع اذإ

 نم هسفنب ركذي دحاو لك لب يعامج توصب اورهجي نأ زوجي الو

 يف اهل لصأ ال ةعدب يعامجلا ركذلا نأل ؛هريغ توصل ةاعارم نود

 ةيآ١ درفنملاو نيمومأملاو مامإلا نم لك أرقي نأ عرشي مث ءرهطملا عرشلا

 «[صالخإلا] <09 دع دحُأ ُهّللأ وف وه لق + :مهنم لك أرقي مل رس «يسركلا

 © سائل ٌبرب ذوعأ لهو «[قلفلا] <©9 ِقَلَمْل قلَمْلا أ برب دوعأ ٌلقو

 40 دسحأ هَل ّدلَأ وه وه لك :رركي رجفلاو 0000-0-2 ؛اريغ [سانلا]

 ثالث 9©«4 ساتلأ تريب ُدوُعأ .لق»و :40 ِقلَمْلا ٍتَرِي ُدوُعَأ لثطو
 انيبن ىلع ملسو هللا ىلصو .افنآ انركذ ام لك ةحصل ا «تارم

 .نيدلا موي ىلإ ناسحإب هعابتأو هتباحصو هلآو دمحم

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ماع يتغم

 ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلا ةرادإو ءاملعلا رابك ةئيه سيئرو

 ه1
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 )١( مقرب ءةالصلا دعب ركذلا باب «ناذألا باتك يف يراخبلا هجرخأ )847(

 دعب ركذلا باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك يف ملسمو .هل ظفللاو

 مقرب «ةالصلا )60865(.



 ...تاوعدلاو ةيعرشلا داروألا يف ةلأسم

 تاوعدلاو ةيعرشلا داروألا يف ةلأسم

 هيلع ةالصلا ةيفيكو فَ يبنلا نع ةدراولا

 :تحخألا ةرضح ىلإ زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نم
 لمعلاو تقولا يف اهل كرابو ناميإلاو ملعلا نم هللا اهداز .س.م.ع.ن

 . نيمآ

 :دعب امأ ءهتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالس

 «قيفوتلاو ىدهلا لبحب هللا كلصو ميركلا كباتك ينلصو دقف

 :'"'اهباوج اذهو . .ًامولعم ناك ةلئسألا نم هنمضت ام عيمجو

 كك يبنلا نع ةدراولا تاوعدلاو راكذألا نم ةيعرشلا داروألا امأو

 ءرصعلا ةالصو رجفلا ةالص دعب راهنلا يفرط يف اهب ىتؤي نأ لضفألاف

 امأ ءاهتقو تاوفب توفت ةتقؤم ةدابع اهنأل ؛نآرقلا ةءارق نم لضفأ كلذو

 راهنلا يفرط يف نآرقلا ةءارقب لغتشا نمو .ءعساو اهتقوف نآرقلا ةءارق

 الو ءعساو كلذ يف رمألاو «ةلفان اهلك اهنأل ؛سأب الف درولا كرتو

 نع نآرقلا ةءارق يف ءاملعلا يلوق حصأ يف ءاسفنلاو ضئاحلا ىلع جرح

 نم ًائيش أرقي الف بنجلا امأ «هريغ وأ درولا يف ناك ءاوس «بلق رهظ

 الإ نآرقلا نع ءيش هزجحي ال ناك 5 يبنلا نأل ؛لستغي ىتح نآرقلا

 ٠٠١(. /55) 7-01 هتحامسل ةعونتم تاالاقمو ىرواتف عومجم 0غ(
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 الو «بنجلاو ءاسفنلاو ضئاحلل زوجي الف فحصملا سم امأ «ةبانجلا

 ريغلل درولا بيوثت امأ .ةنإكي يبنلا نع كلذ يف تدرو ثيداحأل ؟يعرشلا

 لضفألا ريغلل نآرقلا بيوثت اذكهو «هيلع ليلدلا مدعل ؛هكرت لضفألاف

 نع الو كلو يبا نع درب مل هنأ ؛كلذ نايب مدقت امك «هكرت

 «ريغلل راكذألا وأ نآرقلا بيوثت ىلع لدي ام  ملعن اميف - نو ةباحصلا

 .كلذ يف مالكلا ًاضيأ مدقت امك ,ءعساو امهرمأف تاقدصلاو ءاعدلا امأ

 لعجأ مك ءهللا لوسر اي :لاق هنأ هيف يذلا هذ بعك نب يبأ ثيدح امأ

 . فعض هدانسإ يف ثيدح وهف «هرخآ ىلإ . . ''"؟يتالص نم كل

 نم هريغو ُهْنَلَُك ةيميت نبا مالسإلا خيش ركذ دقف هتحص ضرف ىلعو

 ناك :اولاق «ةالص :ىمسي ءاعدلا نأل ؛ءاعدلا :كلذب دارملا نأ ملعلا لهأ

 5, . ؟كلذ نم هل لعجي مك كك يبنلا لأسف «ءاعدلل ًاتقو صصخ دق يبأ

 ةالص هلك يئاعد لعجأ :ىنعملا ءاهلك يتالص كل لعهحأ :لاق نأ ىلإ

 .ملعأ هي هللاو ءءاعدلل هصصخ يذلا تقولا كلذ يف : ينعي ؟كيلع

 يف فلكتي ال نأ :يغبنيف دانسإلا حيحص سيل ثيدحلا ماد امو

 0 ةالصلا انل عرش هناحبس هللا نأ ملعن نأ انيفكيو «هريسفت

 ّىَّنلا َلَع َنوُلَصي هَتكِبَلمو َهَلأ ّنإ» : َكْبَو هللا لاق امك كي دمحم هلوسر
 و

 506 © اًميِلْسص اُمْلَسَو هيلع ْاوُلَص أوُنَماَء بِلا اهلك

 يف باب «ةمايقلا ةفص يف يذمرتلاو ؟(15/6١) دنسملا يف دمحأ مامإلا هاور )١(

 مقرب لَك يبنلا ىلع ةالصلا راثكإ لضفو «توملا ركذو هللا ركذ يف بيغرتلا

 3 يف رجح نبا ظفاحلا هنّسحو ؛(017و ١4 /) مكاحلاو ؛(7500)

 )١7170(: بيغرتلا حيحص يف ينابلألا ةماعلا لاقو )١5/647"(«

 قا ماعلا لَك يبنلا ىلع ةداصلا ليغف :باتك رظناو « حيحص

 .هللا مهمحر ينابلألا ةمالعلا قيقحتب )١( مقر 0



 0 ...تاوعدلاو ةيعرشلا داروألا يف ةلأسم

 راثكإلا ةيعورشم ىلع ةلاد و يبنلا نع ةريثكلا ثيداحألا تءاجو

 هيلع ىلص نم نأو  مالسلاو ةالصلا هيلع هيلع مالسلاو ةالصلا نم

 نم راثكإلا ةيعرش نايب يف يفكي هلك اذهف ءًارشع اهب هيلع هللا ىلص ةدحاو
 مامأ ًاصوصخ راهنلاو ليللا نم تاقوألا رئاس يف هيلع مالسلاو ةالصلا

 .895 هركذ رم املكو «مالسلا لبق ةالصلا رخآ يفو ءناذألا دعبو ءاعدلا

 ةمايقلا موي ءاج ةرم ةئام ةعمجلا موي يلع ىلص نم» :ثيدح امأو

 لب ءالصأ هل ملعت الف ؛"'”مهعسول مهلك قلخلا نيب مسق ول رون هعمو
 .نيبذاكلا بذك نم وه

 ةحيحصلا ثيداحألا يف ءاج دقف : لكي يبنلا ىلع ةالصلا ةيفيك امأو

 ؛هللا لوسر ىلع ملسو لص ّمُهَّللا :لوقي نأ كلذ لقأو ءاهنايب 6 هنع

 هللا ىلص وأ ؛هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع ملسو لص ّمُهّللا :وأ

 ةيفيك نع لئس امل كك هلوق كلذ نمو «كلذ وحنو ءهللا لوسر اي كيلع

 امك ءدمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص َمُّهَّللا :اولوق» :لاق هيلع ةالصلا

 تكراب امك ءدمحم لآ ىلعو ؛دمحم ىلع كرابو ,ميهاربإ لآ ىلع تيلص

 :لاق رخآ ظفل يفو .«ديجم ديمح كنإ «نيملاعلا يف ميهاربإ لآ ىلع

 ميهاربإ ىلع تيلص امك ءدمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص ّمُهّللا :اولوق»

 امل مهل لاق هنأ :ي هنع ظفل يفو ؛؛ديجم ديمح كنإ ؛ميهاربإ لآ ىلعو

 ام ىلإ كلذب ريشي ''”«متملع امك مالسلاو» :لاق «ةالصلا ةيفيكب مهربخأ

 خيشلا ةحامس اهيلع مكح يتلا ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألا :باتك رظنا )١(

 روتكدلا خيشلا ةليضفل ءهاواتف عومجم يف زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع
 .(717) مقرب «ميهاربإ راتخم نب زيزعلا دبع

 ُهَهأ َدَمْأَو» :ىلاعت هللا لوق باب «ءايبنألا ثيداحأ باتك يف يراخبلا هجرخأ (؟)

 باب «ةالصلا باتك يف ملسمو ؛(1707/0) مقرب ء[ءاسنلا] 409 اَليِلِع َميِهَرإ

 .(505) مقرب وك يبنلا ىلع ةالصلا
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 هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا» :هلوق وهو «تايحتلا يف هايإ

 ىلع لص ّمُهَّللا :اولوق» :مهل لاق هنأ لكك هنع رخآ ظفل يفو ؛«هتاكربو

 ىلع كرابو .ميهاربإ لآ ىلع تيلص امك «هتيرذو هجاوزأ ىلعو دمحم

 ديمح كنإ «ميهاربإ لآ ىلع تكراب امك ؛هتيرذو هجاوزأ ىلعو ءدمحم
00 

 ةالصلا هيلع هنع درو ام حصأ يه ةروكذملا تايفيكلا هذهو

 عاونأ نم سانلا هثدحأ امع ةيفاك يهو «هيلع ةالصلا ةيفيك يف مالسلاو

 .اوثدحأ امم لضفأ يهو  مالسلاو ةالصلا هيلع هيلع مالسلاو ةالصلا

 ةئام هل هللا ىضق ةرم ةئام موي يف يلع ىلص نم» :ثيدح امأو

 لب ًالصأ هل ملعن الف :«2"”«هايندل اهنم نوثالثو هترخآل اهنم نوعبس ةجاح

 .نيباذكلا بذك نم وه

 نيدلا يف هقفلا نيملسملا رئاسو كايإو انحنمي نأ هللا لأسأو

 ىلع ًاعيمج انافوتي نأو ءانلامعأو انبولق حلصي نأو «يهيلع تابثلاو

 هلآو ءدمحم انيبن ىلع ملسو هللل ىلصو «ميرك داوج هنإ «مالسإلا
 .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو . هبحصو
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 )١( مقرب وك يبنلا ىلع ةالصلا باب «ةالصلا باتك يف ملسم هجرخأ )501(.

 ) )0خيشلا ةحامس اهيلع مكح يتلا ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألا :باتك رظنا
 مقر ةعونتم تالاقمو ىواتف عومجم يف زاب نب زيزعلا دبع )78(.



 رتولا ةالص تقو

 (١)رتولا ةالص تقو

 .ع .م. م مركملا خألا ةرضح ىلإ زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نم
 .نيمآ ءوس لك نم هللا هظفح

 :دعب امأ «هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالس

 هللا مكلصو ه7١/1404/7 يف خرؤملا ميركلا مكباتك ينلصو دقف

 اهّصن اذهو ءًامولعم ناك ةلئسألا نم هنّمضت امو «قيفوتلاو ىدهلا لبحب

 : اهباوجو

 ناذأ ناذألا ءادتبا دنع يه له اهتياهن رتولا ةالص :لاؤس ©

 ؟فيكو ىضقت له اهنع مان اذإو «ناذألا ةياهن مأ رجفلا

 ام هتقوو ةليل لك يف راتيإلا ةنمؤمو نمؤم لكل عورشملا :باوج

 نبا نع 'نيحيحصلا» يف تبثأ امل رجفلا عولط ىلإ ءاشعلا ةالص نيب

 يشخ اذإف ىنثم ىنثم ليللا ةالص» :لاق هنأ كك يبنلا نع انهو رمع

 ملسم ىورو ؛''”"ىلص دق ام هل رتوت ةدحاو ةعكر ىلص حبصلا مكدحأ

 :لاق هنأ لَك يبنلا نع هن يردخلا ديعس يبأ نع ؛هحيحص» يف

 )١( ُهنَلك هتحامسل ةعونتم تالاقمو ىواتف عومجم )7١6/1١١(.

 يف ملسمو ؛(9115) مقرب ءرتولا يف ءاج ام باب «رتولا باتك يف يراخبلا هاور (؟)

 .ىنثم ىشم ليللا ةالص باب ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك . . ٠ مقرب )7/59(.
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 . 7” وضيضت نأ لبق اورتوأ»

 نع مكاحلا هححصو يذمرتلاو دواد وبأو دمحأ مامإلا جّرخو

 يه ةالصب مكدمأ هللا نإ» :لاق هنأ لكك يبنلا نع هند ةفاذح نب ةجراخ

 نيب ام رتولا» :لاق ؟يه ام هللا لوسر اي :انلق «معنلا رمح نم مكل ريخ

 ."”«رجفلا عولط ىلإ ءاشعلا ةالص

 يهتني رتولا نأ ىلع ةلاد يهو ةريثك بابلا اذه يف ثيداحألاو

 نذؤملا ىلع دمتعا رجفلا عولط يلصملا ملعي مل اذإو رجفلا عولطب

 هتاف رجفلا تقو ىرحتي يذلا نذؤملا نذأ اذإف .تقولا يرحتب فورعملا

 ىلع هب مرحي الو رتولا هناذأب توفي ال هنإف رجفلا لبق نذأ نم امأ .رتولا

 :846 يبنلا لوقل رجفلا ةالص تقو هب لخدي الو برشلاو لكألا مئاصلا

 قفتم "”«موتكم مأ نبا نذؤي ىتح اوبرشاو اولكف ليلب نذؤي الالب نإ»
 :هل لاقي ىتح يداني ال ىمعأ ًالجر موتكم مأ نبا ناكو .هتحص ىلع

 ناك اذإ ناذألا لوأب يهتني رتولا تقو نأ مكل حضتي انركذ امبو

 ةعكرلا يف ملسملاو نذؤملا نذأ اذإ نكل «هناذأ يف حبصلا ىّرحتي نذؤملا

 يف جرح الو «ناذألا درجمب رجفلا عولطب نيقيلا مدعل اهلمكأ ةريخألا

 «ىنثم ىنثم ليللا ةالص باب ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك يف ملسم هاور )١(
 :دئاوفلا نم ديزملو ؛(8١١١) مقرب «ةالصلا يف يذمرتلاو ؛(05) مقرب

 .(151 /) ُهْنلُك ينابلألل ليلغلا ءاورإ :رظنا

 مقرب .(ةالصلا) يف دواد وبأو ؛(5١5) مقرب ءةالصلا يف يذمرتلا هاور (؟)

 .(١؟4١)

 ملسمو ؛(581) مقرب ءرجفلا لبق ناذألا باب «ناذألا باتك يف يراخبلا هاور (*)

 ....رجفلا عولطب لصحي موصلا يف لوخدلا نأ نايب باب «مايصلا باتك يف

 )١9(. مقرب



 2 رتولا ةالص تقو

 نكل راهنلا نم هتداع يلصي نأ هل عرش رتولا هتاف نمو هللا ءاش نإ كلذ

 هتداع تناك اذإو ءًاعبرأ ىلص ًاثالث هتداع تناك اذإف ءةعكرب اهعفشي

 ملسم حيحص يف تبث امل ؛نيتنثا لك نم ملسي اذكهو ءًاّبس ىَّلص ًاسمخ
 وأ ضرمل ليللا نم هرتو هتاف اذإ كي يبنلا ناك١ :تلاق انو ةشئاع نع

 لك نم ملسي» : اينو ةشئاع تلاق امك ؛.«ةعكر ةرشع يتنث ىلص مون

 نم يلصي كك هللا لوسر ناك» :تلاق اَنيَْؤ ةشئاع نع تبث امل ؛«نيتنثا

 ؛هتحص ىلع قفتم «ةدحاوب رتويو نيتنثا لك نم ملسي تاعكر رشع ليللا

 دمحأ مامإلا هاور '''6ىنثم ىنثم راهنلاو ليللا ةالص» :ك يبنلا لوقلو

 يف هلصأو ءاهَّو رمع نبا ثيدح نم حيحص دانسإب نئسلا لهأو

 اذه لوأ يف مدقت امك '"”ىنثم ىنثم ليللا ةالص» : ظفلب «نيحيحصلا»

 .قيفوتلا يلو هللاو «باوجلا

 ةالصلا ةماقإ يف هجام نباو ؟ 6) مقرب «ةالصلا باتك يف يذمرتلا هاور 2غ(

 )١1/7(. هدنسم يف دمحأ مامإلاو ؛(11؟) مقرب ءاهيف ةّئّسلاو

 .(187١”ص) هجيرخت قبس ثيدح نم ءزج )3
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 (')ىرقلا يف ةعمجلا ةالص ةماقإ مكح

 هللا امهقفو نيميركلا نيوخألا ىلإ زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نم
 ناميإلاو ملعلا نم امهدازو هب لمعلاو قحلا لوقل

 :دعب امأ ءهتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 امكنيب فالتخا نم امهيف امتركذ ام تلمأتو امكاباتك ينلصو دقف

 ءاذه يف يل امكميكحتو ىرقلا يف ةعمجلا ةالص ةماقإ مكح ىف

 انحنمي نأو «قحلا راصنأو ىدهلا ةاعد نم مكايإو انلعجُم* نأ هللا لأسأو

 نأ ىفخي الو ءلوؤسم ريخ هنإ ءهّيلع تابثلاو «هنيد يف هقفلا ًاعيمج
 يف عجرملا نأ ًاضيأ ىفخي الو ؛اهذخأ اهدجو ىتم نمؤملا ةلاض قحلا

 0و بر ا وللا ياك رك ندخل لاب

 لوس اوعيِطأو هلأ اوعيِطأ أونماع َنِدْلا اياك ةاويماللا لاولابك لا ديجي

 همي نوم مك نإ لوُسراَو مل لإ ُهوُدْيَ هوك يف ٌمَعَرتك نو كده ألا ِلْأَ
 7 :هناحبس لاقو .[ءاسنلا] «(© االيوأت ُنَسْحو تْيَح َكِلَم ّرحآلا وو
 أرمي لقط : كيو لاقو ء١٠5 :ىروشلا] هلأ َلِإ هُهنْكَحَم وََع ني ويف متل
 هوعيططت نإو رع ام مُكَحِيَلَبَو لج ام ِهْيلع اَمَنِإَ الوَل تق لوس اوعي 21

 .[رونلا7 4 تيِضْلا ٌمَكْبلا الإ لولا لع امو و

 ١(, /75) ُهُنَبْعي 1 هتحامسل ة هعونتم تاالاقمو ىواتف عومجم )غ5(



 ا ىرقملا يف ةممجلاة مكح لا ةعمجلا ةالص ةماقإ

 يف ةعمجلا ةالص ةماقإ بوجوب نيلئاقلا نيقيرفلا ةلدأ تلمأت دقو

 لوقلا باحصأ ةلدأ تيأرو .اهتحص مدعو اهبوجو مدعب نيلئاقلاو ىرقلا
 هللا نأ كلذ حضوي امم ءحصأو رثكأو حضوأ روهمجلا مهو لوألا

 يذلا اًبباآيظ :ىلاعت هلوق يف ةعمجلا ةالص ةماقإ هدابع ىلع ضرف هناحبس
 «غتبلا انكم هلا لَو كإ امسك ةمْمْجلا رب ني ةزلّصلل ىو نإ ام
 .[9 :ةعمجلا] ةيآلا

 هللا نمتخيل وأ تاعمجلا مهعدو نع ماوقأ نيهتنيل» :ِلكَي يبنلا لوقو

 يف ملسم مامإلا هاور .'''6نيلفاغلا نم ننوكيل مث ءمهبولق ىلع
 . ةهحيححصالا

 ةرجهلا لوأ يف يهو ةنيدملا يف ةعمجلا ةالص ماقأ كك يبنلا نألو

 عيقن يف ةعمجلا ةالص ةماقإ ىلع ةرارز نب دعسأ رقأو «ىرقلا مكح يف
 ثيدحلاو «كلذ ركنأ 9ك هنأ تبثي ملو ؛ةيرقلا مكح يف وهو تامضخلا

 تبث دق هنأل ؛طلغ دقف قاحسإ نباب هّلعأ نمو ءدانسإلا نسح كلذ ىف

 امك اولص» :لاق ٍِلك هنألو ؛سيلدتلا ةهبش تلازف عامسلاب هك

 رجاه نيح نم ةنيدملا يف ةعمجلا ىلص هانيأر دقو «'"”يلصأ ينومتيأر

 ةماقإ ىلع نيرحبلا ىرق نم ةيرق يهو ىئاوجُج لهأ رقأ ِكلكي هنألو ءاهيلإ
 اهنألو ؛"”يراخبلا حيحص يف جّرخم كلذب ثيدحلاو ؛ةعمجلا ةالص
 ىرقلا لهأ ىلع اهؤادأ بجوف ةعمجلا موي يف سمخلا تاولصلا ىدحإ

 امنإو «ةعمجلا موي ريغ يف عيمجلا قح يف رهظلا ةالصكو راصمألا لهأك

 )١( مقرب «ةعمجيلا كرت يف ظيلغتلا باب ؛«ةعمجلا باتك يف ملسم هاور )48560(.

 مقرب «ةعامج اوناك اذإ رفاسملل ناذألا باب «ناذألا باتك يف يراخبلا هجرخأ (؟)

(591). 

 مقرب «ندملاو ىرقلا يف ةعمجلا باب ؛ةعمجلا باتك يف يراخبلا هاور (9)

(86). 



 تادابعلاب قلعتت حئاصنو لئاسر ا١ممل

 نيرفاسملاو يداوبلل 5 هرمأ مدعل ؛رفسلاو ةيدابلا يف اهتماقإ تكرت
 .«كلذ ىوس اميف اهتماقإ تبجوف رفسلا يف اهمقي مل ِِلكك هنألو ؛اهتماقإب
 اهتماقإ يف نألو ؛راصمألاو ىرقلا وه كلذ ىوس يذلا نأ مولعمو

 مهريكذتو مهظعوو دحاو دجسم يف ةيرقلا لهأ عمج نم ةميظع حلاصم
 .ةعمجلا يتبطخ يف هللا عرش امب عوبسأ لك

 هنأو روهمجلا لوق ةحص فصنم لكل حضتي ةلدألا نم انركذ امبو

 مهنيد رمأ يف نيملسملل عفنأ هنأو .مهفلاخ نم لوق نم قحلا ىلإ برقأ

 وهف هيَ يلع رثأ امأ .ةمألا حالصو ةمذلا ةءارب ىلإ برقأو مهايندو

 مهتم انخاو ريغ ركل ىلهجت انك قترعلا خشب د الو 02 لوبوم

 هدانسإ يف نأل ؛ ًاضيأو ءًارظن فوقوملا ةحص يف نأ عم هَ 11 يوونلا

 فوصوم وهو عامسلاب حرصي ملو :ُهْنَلُكك يروثلا قازرلا دبع دنع
 .فيعض امهالكو روعألا ثراحلاو يفحجلا رباجو «سيلدتلاب

 سلدم وهو عامسلاب حرصي ملو شمعألا ةبيش يبأ دنع هذنس يفو
 امهنع هجّرخ اميف عامسلا ىلع ةلومحم يروثلا ةنعنعو هتنعنع نكل فورعم

 سيلف نيحيحصلا ريغ يف امأ . «نيحيحصلا» يف اهو ملسمو يراخبلا

 .عامسلاب احرصي مل اذإ كلذب امهتياور ليلعت نم عنام كانه

 انناوخإ رئاسو امكايإو ينقفوي نأ هللا لأسأو «يل رهظ ام اذه

 عيمج يف ىوهلا عابتاو بصعتلا نم ًاعيمج انذيعي نأو «قحلا ةباصإل
 .هيلع رداقلاو كلذ يلو هنإ «لاوحألا

 .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

 ةيملعلا ثوحبلا تارادإل ماعلا سيئرلا
 داشرإلاو ةوعدلاو ءاتفإلاو

© © © 
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 .نيملسملا نم هيلع علطي نم ىلإ زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نم

 حوصنلا ةبوتلاب مهيلعو ّيلع هللا نمو «تاريخلا لعفل مهايإو هللا ينقفو
 .نيمآ تائيسلا عيمج نم

 (')دعب امأ ءهتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالس

 رمأ دق هللا هظفح رمألا يلو نأ مكايإو هللا ينمحر نوملعتف

 رخأتل ؛ه8٠5١ ىلوألا ىدامج ا/ قفاوملا نينئالا موي حابص ءاقستسالاب

 مهترورض لب نيملسملا ةجاح ةدشلو ءدالبلا نم ريثك يف هتقو نع ثيغلا
 هوعدي نأ هناحبس مهرمأ دقو «هناسحإو هلضفو هناحبس مهبر ةمحر ىلإ

 ثيح ةباجإلاب هناحبس 0 7 000 هيلإ اوعفريو هيلإ اوعرضيو

 ْنَع نكت ترلا َّنِإ يل بحت نونا كبر َلاَبَوظ :َنَبَو لاق

 تلا اًدإَو» :َكْبِو لاقو 0 9 تبيض مَهَج نهج َنوُلُخَدَِمَس قداَبِع

 أوُنِمْؤُيلَو ىل اوُبَِتَسَظ ِناَعَد اًدإ ِعَّدلأ َةَوْعَد بيع د ٍْقِإَف قع ىواَبي

 ع هت ع أوعداطظ :هناحبس لاقو «[ةرقبلا] 4 َتوُدُشَرَ ْمُهَلَمَ ىل

 اهِسَلَسِإ َدَمَب ٍضرأْلا يف اوُدِسْم الو © تييتشلا بي ال ُدَتِإ َدَيْيُكَي

 . [فارعألا] 4 تييشدلا ترك ص ٌبِرَق وللا كمي ّن م ةوح هوعدأو

 )١( هلك هتحامسل ةعونتم تالاقمو ىواتف عومجم )70/ ١97(.



 تادابعلاب قلعتت حئاصنو لئاسر

 هللا ىلإ اوأجل رومألا مهب تدتشا اذإ نوملسملاو هلك يبنلا ناكو

 كبك لاق امك ءهدوجو هناسحإب مهربجيو مهثيغيف «هب اوثاغتساو هناحبس

 لِ مدعم ْنَأ ْمُكَل َباَيَتْسأَ كر نويت َنوُتِيِخَسِسَت دِإ9## :ردب ةوزغ ةصق يف

 ' لاا 409 تيفدع ةكيلملا ني

 نم نوملسملا بلط اهلوح امو ةنيدملا يف بدجلا دتشا املو

 هبر ثاغتساو ةعمجلا ةبطخ يف هيدي لك عفرف مهل ثيغتسي نأ لك يبنلا

 ةالصك نيتعكر مهب ىلصف ءارحصلا ىلإ ىرخأ ةرم مهب جرخو ءاعدلا رركو

 «.ىءادر لّوحو ءاعدلا يف حلأو هيدي عفرو «هاعدو هبر ثاغتساو «ديعلا

 مهتدش لازأو , مهمحروا هللا مهثاغأف وك هب ايات مهيديأ نوملسملا عفرو

 هلا لور ىف كَل نك ْدَمَل» :َكْبَ هللا لاق دقو : همس

 يروح <06 اريك هَ كو رخآلا موبلاو هلأ أوجري نك نمل ةَسح هوس

 نم هيلإ ةبوتلاو ءَنْبَو هللا ىوقت ثيغلا لوزنو 0 بابسأ مظعأ نمو

 ربلا ىلع نواعتلاو ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو ه«بونذلا عيمج

 ةمحرو ؛«هيلع ربصلاو قحلاب يصاوتلاو «هللا يف حصانتلاو «ىوقتلاو

 ولَو» : كبه هللا لاق امك 0 0 نيكاسملاو ءارقفلا

 ةيآلا «ٍضّرأْلاَو اصلا نم كرم مُهّيَلَع انحتفل ْأوَهَتَأو اوُنَماَ ةورشلا َلْهَأ َّنأ

 نم قررت 9 ابيع ل لعَجي هلأ ني ِقَس نمو# :هناحبس لاقو 5 :فارعألا]

 رنأ ني ل لج هَل يتب نمو :ىلاعت لاقو ء[قالطلا] «ْذتي ال تي
 4 | قنييختلا ست تم ٌبيِرَك هلأ تمحي ّنإ» : كَبِو لاقو «[قالطلا] 6 رس

 تفرمأي ضع 7 مْسَسِب ُتِمْومْلاَو َنوُِمْوُمْلاَوط :هناحبس لاقو «[فارعألا]

 هللا توفيظو دكر تؤوؤبر لق ٠ 0 ركدلا نع َنَوهْنَيَو فوم
 . [ةبوتلا] <69 ميكح ٌز ٌريزع هَل أ َّنِإ ل مس نيس كيلو ناو و

 ىلإ ناسحإلاو ىوقتلا نأ تاميركلا تايآلا هذه يف هناحبس نابأف

 هناسحإو «هدابع هتمحر بابسأ نم هللا رمأ ىلع ةماقتسالاو هللا دابع



 0 ءاقستسالا ةالص لضف

 هللا دابع هللا اوقتاف ؛مهنع ةقشملا ةلازإو ءمهيلع ثيغلا لازنإو «مهيلإ

 ربلا ىلع اونواعتو ؛هيلع اوربصاو ؛قحلاب اوصاوتو «هدابع ىلإ اونسحأو

 نم هللا ىلإ اوبوتو ءركنملا نع اوهانتو «فورعملاب اورمآتو .ىوقتلاو

 .كرابملا ثيغلاب مكيلع نميو «هناحبس مكالوم مكمحري ؛بونذلا عيمج

 لإ ًاويونو» :ىلاعت لاق ءنوهركت ام مكنع فرصيو نوبحت ام مكيطعيو

 ال نم» :كك لاقو ء[رونلا 4( تميت كلعل بوئؤملا هيأ اًصيِمج هَل

 مهمحري نومحارلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو .''":محري ال محري

 ."""«ءامسلا يف نم مكمحري ضرألا يف نم اومحرا ؛نمحرلا

 ؛ةماقتسالاو ىوقتلا ىلع ثحلا يف ةفيرشلا ثيداحألاو تايآلاو

 .ةمولعم ةريثك مهيلإ ناسحإلاو دابعلا ةمحرو

 ةبوتلاب مهيلع نمي نأو «ًاعيمج نيملسملا لاوحأ حلصي نأ هللا لأسأو

 ىلع مهبولق عمجي نأو ءهلضف نم مهثيغي نأو «بونذلا عيمج نم حوصنلا

 ؛لمعلا تائيسو سفنلا رورش نم عيمجلا ذيعي نأو «حلاصلا لمعلاو ىوقتلا

 انرمأ ةالو قفوي نأو ؛هتملك يلعيو «هنيد رصني نأو «نتفلا تالضم نمو

 لك ىلع مهنيعيو ؛«ةناطبلا مهل حلصي نأو «دالبلاو دابعلا حالص هيف ام لكل

 . هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو «هيلع رداقلاو كلذ يلو هنإ «ريخ

 ةيملعلا ثوحبلا تارادإل ماعلا سيئرلا

 داشرإلاو ةوعسدلاو ءاتفإلاو

 زاب نب هنلا دبع نب ريزعلا دبع

 مقرب «هتقناعمو هليبقتو دلولا ةمحر باب «بدألا باتك يف يراخبلا هجرخأ )١(

 مقرب «لايعلاو نايبصلا 5 هتمحر باب «لئاضفلا باتك يف ملسمو ؟(0191)

 .(؟5814)

 مقرب «سانلا ةمحر يف ءاج ام باب «ةلصلاو ربلا باتك يف يذمرتلا هجرخأ (؟)

 .(٠70/؟) يذمرتلا حيحص يف ينابلألا هححصو ؛(9474١)



 تادابعلاب قلعتت حئاصنو لئاسر - |] ”١4

 ()تاولصلا ضعب كرت نع بئاتلا ءاضق

 هللا هذاعأ مركملا خألا ةرضح ىلإ زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نم
 :هدعب .هايندو هنيد رمأ حالص هيف امل هقفوو ناطيشلا سواسو نم

 كيلع لكشأو كنم تعقو ءايشأ نايب :نّمضتملا كباتك ىنلصو

 ها 17/١7/ يف كانبجأ نأ قبس دقو ءاهتبقاع نم 59 ءاهرمأ

 ام ىلع هللا ءاش نإ كبيجن نآلا نحنو «كلذ رسيتي ملف كروضح بلطب

 ه :كباطخ يف

 يف ةالصلا عدتو تاقوألا ضعب عيف يلصت كنأ تركذ : ًالوأ

 مث «تاقوألا ضعب يف ةبوتلا ىلع مزعلا كنم لصحيو .«ىرخأ تاقوأ

 «ناكرألا ةيقب كرت ىلإ لهاستلا كلذ كب ىضفأ امبرو «كلذ نع عجرت

 نوكت مأ «كتبوت لبقت لهف 1 عالقإلاو ةقداصلا ةبوتلا ىلع تمزع دقو

 2 0 اوُنَماَء مش اوُرَقَك ّيث انماء يذلا َّنإ» :مهيف هللا لاق نيذلا نم

 رتشي لهو ؟[17 :ءاسنلا] ةيآلا ه4 َريْمَل هنأ نكي َرَل دك اوُمامْزأ

 0 لسغلا نم دب ال لهو ؟ملاع عمسمب نيتداهشلاب قطنلا ةبوتلا

 . ؟هرخآ ىلإ . . .نيتعكر

 هدابع نم ةبوتلا لبقي هناحبس هنأ :ميظعلا هباتك يف هللا نّيِب دق :ج

 )١( ُهْنَلُعُك هتحامسل ةعونتم تالاقمو ىواتف عومجم )٠١/5١7(.



 - 05 تاولصلا ضعب كرت نع بئانلا ءاضق

 اروَرَمَأ َنيِذَلا َىداَبِحَي لُقطظ :ىلاعت ف امك «؛ترثكو مهبونذ تعونت امهم

 روُعَمْلا َوُه ُهَنِإ اعيِمَج بودل ٌرهَْي َهَمأ نإ مآ دَمتَب ني اوطتنَت ال هِيَ َكَع
 .[رمزلا7 469 ْميِحَلأ

 :هناحبس اهيف ربخأ دقو «نيبئاتلا يف ةيآلا هذه نأ ءاملعلا عمجأ

 عالقإلاو «مدنلاب ؛هيلإ ةبوتلا يف اوقدص اذإ «مهل ًاعيمج بونذلا رفغي هنأ

 هناحبس مهاهنو «ةبوتلا يه هذهف ءاهيف اودوعي ال نأ مزعلاو بونذلا نم
 «ترثكو بونذلا تمظع امهم «سأيلا :وهو ءهتمحر نم طونقلا نع

 نع ديولا لبي ىِذْلا َوُهَول :ىلاعت لاق ءمظعأ هوفعو ؛ عسوأ هللا ةمحرف

 قح يف لاقو ء«[ىروشلا] 49 د نولعفت ام ٌملَعِيَو ِتاَمَيَّسلأ نع ْأوُقَعِيَو وداع

 «09 ٌمِبسَي ٌدوُدَع ُهَأَ و فيون هلأ كإ َتويوُمَي القأ» :ىراصنلا

 ناك ام مدهت ةبوتلاو .هلبق ناك ام مدهي مالسإلا» :245 يبنلا لاقو ء[ةدئاملا]

 .ةريثك ىنعملا اذه يف ثيداحألاو تايآلاو .؟'”«اهلبق

 مزعلاو ءاهنم رذحلاو ,ءبونذلا عيمج نم عالقإلا كيلع بجاولاف
 اهيلطعتو هلل ًاصالخإ ؛اهنم فلس ام ىلع مدنلا عم ءاهيف دوعلا مدع ىلع

 نع حص دقو ءهناحبس هب نظلا ناسحإ عم «هباقع نم ًارذحو ءهل
 هعم انأو «يب دبع نظ دنع انأ :ىلاعت هللا لوقي» :لاق هنأ لكك هللا لوسر

 ال» :رخآلا ثيدحلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو :«””ينركذي نيح

 .هحيحص يف ملسم هجرخأ ,'”«هللاب نظلا نسحي وهو الإ مكدحأ نتومي

 .هلبق ام مدهي مالسإلا نوك باب «ناميإلا باتك يف ملسم هاور ثيدح نم ءزج )١(

 ثيدحلا اذه جيرخت رظناو نا ا وما ؛(١1١) مقرب

 )١58٠0(. مقرب ُهْنلُك ينابلألل ليلغلا ءاورإ : :يف هظافلأو

 .(7110) مقرب هللا ركذ ىلع ثحلا باب ءءاعدلاو ركذلا باتك يف ملسم هاور (؟)

 ىلاعت هللاب نظلا نسحب رمألا باب ؛ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك يف ملسم هاور ()

 .(؟81/90) مقرب «توملا دنع



 تادابعلاب قلعتت حئاصنو لئاسر ١441

 ؛ةقداص ةبوت هيلإ بتو «كبرب نظلا نسحأو «هللا دبع اي هللا قتاف

 «كيلع بوتيس هناحبس هنأب رشبأو «ناطيشلل ًاماغرإو «هناحبس هل ءاضرإ
 يف قداصلا هناحبس وهو «ةبوتلا يف تقدص اذإ ةيضاملا كتائيس رفكيو
 ْ . هدابعب ميحرلا «هدعو

 نوكت ةبوتلا امنإو ءطرشب كلذ سيلف ملاع عمسم ىلع ةداهشلا امأ

 نإف ةالصلا كرتب رفكلا ناك اذإف «تكرت ام لمعبو «هتدحج امب رارقإلاب

 ىلع ةميزعلاو ,فلس ام ىلع مدنلاو «البقتسم ةالصلا لعفب نوكت ةبوتلا

 مدهت ةبوتلا نأل ؛تاولصلا نم هتكرت ام ءاضق كيلع سيلو ءدوعلا مدع

 .اهلبق ناك ام

 نم ةبوتلا نإف ءامهيف تككش وأ «نيتداهشلا تكرت تنك نإ امأ

 هللا الإ هلِإ ال نأ دهشأ» :لوقتف ءكدحو ولو اهب نايتإلاب نوكت كلذ
 قحلا كدوبعم هللا نأب قدصو ناميإ نع ««هللا لوسر ًادمحم نأ دهشأو

 نم ؛«نيلقثلا عيمج < ىلإ هلوسرو هللا دبع وه يك ًادمحم نأو هل كيرش ال

 .رانلا الخد هاصع نمو «ةنجلا لخد هعاطأ

 ملسأ نم ىلع ءاملعلا ضعب هبجوأ دقو «ءعورشم وهف لسغلا امأ

 ءاملا بصب كلذو «لستغت نأ كل يغبنيف «ةدرلا وأ ءيلصألا هرفك دعب

 ءرفكلا نم فلس امم ةبوتلاو «مالسإلا يف لوخدلا ةينب كندب عيمج ىلع

 اذإ ملسم لكل بحتسي نكلو «بجت الف لسغلا دعب نيتعكر ةالص امأ

 .كلذ يف تدرو 0 ؛نيتعكر يلصي نأ ةيعرشلا ةراهطلا رهطت

 ّدُث اورقك دق اوُنَماء ّنُش اوُرقَك ّيُث اَوْنَماَ َنذدَلا َّنإ» :هناحبس هلوق امأو

 ال رركت وأ هرفك 0 اهانعم سيلف [137 :ءاسنلا] افك ًاوُداَمْزَأ

 ىتح رفكلا ىلع هرارمتسا :ملعلا لهأ دنع اهانعم امنإو «هيلع هللا بوتي

 اوك يا ٌعإ» :ةرقبلا ةروس يف ىرخألا ةيآلا يف هناحبس هللا لاق امك «تومي



 ال اين َندِيَح © َنِمَسمَل سالو كيلا مل نمل مبَع كيتزأ ٌداَُك مو أوم
 نإ :نارمع لآ ةروس يف ىلاعت لاقو .4 09 تورت م الو ُباَدَعْل ُمُجْنَع ُكََحي

 وي دتفأ ولو اَْعَذ ضرَألا ؛ْلِف مِهدَح نم ٌلسبْفُي نلف كاد مهو اواَمو أوك نيل
 :ةرقبلا ةروس يف ًاضيأ لاقو . 489 َنِرِصت ني مهل اَمَو ميل ُباَدَع ره َكِهَْو

 نَع كَم ددَكْرَي نو اوغطتسا نإ َمُكحيِبِد نع مودي قع متولي ناي القط
 َكِهَْأَو ةرِجآلاَو ادا يف ْمُهْمَعُأ تطيع قهتزأ ٌراَك َوْهَو تيك -دييد
 تايآلا هذه يف هناحبس هللا حضوأ دقف .9©4 ترُدِدَح اف ْمُه ٍراَثلَأ ٌبنَحَصأ

 كلذ لك لامعألا طوبحو لوبقلا مدعو ةنعللاو باذعلا لوصح نأ ثالثلا

 . رفكلا ىلع توملاب ديقم

 هرفك عونت امهم رفاكلا نأ ىلع هللا مهمحر ءاملعلا عمجأ دقو

 يهو ءًاحوصن ةبوت بات اذإ هللا دنع ةبوتلا لوبقم هنإف هتدر ترركت امهمو
 مدنلاو هيف ةدوعلا مدع ىلع ةميزعلاو ءرفكلا نع عالقإلا :ىلع ةلمتشملا

 .هنم ىضم ام ىلع

 ءايندلا يف عرشلا مكح يف هتدر ترركت نم مكح يف اوفلتخا امنإو

 ؟لتقيو هنم لبقت ال مأ «لتقلا نم ملسيو هنم لبقي له

 اهلوبق يف سيلف هناحبس هللا نيبو هنيب اميف امأ «فالخلا لحم اذه

 .مدقت امك ًاحوصن ةبوت تناك اذإ فالخ

 .ةيافكو عنقم كل هانركذ اميف نوكي نأ وجرأو

 «هناحبس هللا ىلإ ةعارضلاو «ةقداصلا ةبوتلاب رادبلا كيلع بجاولاو

 نم كذيعيو «قحلا ىلع كتبثي نأو .«كنم لبقتي نأ ءاعدلا يف حاحلإلاو

 كالهإو ككالهإ ديري يذلا نيبملا ودعلا هنإف ء.هسواسوو نيطايشلا تاغزن

 اهدي ان الع ُُدِط ٌدُدَع ل طبل َّنإ» :هناحبس هللا لاق امك كريغ
 .[رطاف) 47) ريَِتلا يصح نيب وكيل هير



 تادابعلاب قلعتت حئاصنو لئاسر 0

 .ةديمحلا ةبقاعلاو ريخلاب رشبأو «ةقداصلا ةبوتلاب هماغرإ ىلإ ردابف
 كيصوأو «كلذ يف تقدص اذإ ةبوتلا لوبق عم «رانلا نم ةمالسلاو

 مالسلاو ةالصلاو رافغتسالا ةرثكو هديمحتو هحيبستو هللا ركذ نم راثكإلاب
 :ديحوتلا ةملك نم رثكت نأ كلذ لضفأ نمو هلكت هللا لوسر ىلع

 لك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هل ال»
 .هلدمحلاو «هللا ناحبس» :ةيتآلا تاملكلا نمو ء«ريدق ءيش

 هللا ناحبس ءهللاب الإ ةوق الو لوح الو ءربكأ هللاو .هللا الإ هلإ الو

 مويقلا يحلا وه الإ هّلِإ ال يذلا هللا رفغتسأ «ميظعلا هللا ناحبس «هدمحبو

 ينإ ّمُهّللا ءنيملاظلا نم تنك ينإ كناحبس تنأ الإ هّلِإ ال «هيلإ بوتأو
 نم ةرفغم يل رفغاف «تنأ الإ بونذلا رفغي الو ًاريثك ًاملظ يسفن تملظ

 .«ميحرلا روفغلا تنأ كنإ ينمحراو كدنع

 نإف «هتايآل ربدتلاو ميركلا نآرقلا ةوالت نم راثكإلاب كيصون امك
 ام ةعلاطمب ًاضيأ كيصونو ءرش لك نم ريذحتلاو ريخ لكل ةيادهلا هيف
 غولب»و «نيحلاصلا ضاير» :لثم ةفورعملا ثيدحلا بتك نم رسيت
 موص امأ هللا ءاش نإ ريخلا ىلع كنيعيو كعفني ام اهيف نإف ««مارملا

 ةبرق وهف ءرهش لك نم مايأ ةثالث مايصو «سيمخلاو «نينثالاك ؟ةلفانلا

 ىضرت ال كمأ تناك اذإ نكلو «تائيسلل ريفكتو ءميظع رجأ هيفو ةعاطو
 «تابجاولا مظعأ نم اهربو «ميظع اهقح ةدلاولا نإف ءاهردكت الف كلذب

 يف بجاولاب مايقلا مدعو «ءتمص اذإ لسكلا نم كيلع فاخت اهلعلو

 لالحلا قزرلا بلط نأ مولعمو «تيبلا تاجاحب مايقلاو قزرلا بلط
 «تابجاولا مهأ نم لب «تابرقلا لضفأ نم تيبلا لهأو لايعلا ةشاعإل

 .عوطتلا ةالصو ؛عوطتلا موصل غرفتلا نم لضفأ وهو

 يف اهعيطتو ءاهلوق عمست نأ :وه هب كحصنأ يذلاف لاح لكبو

 يف اهنذأتساف نذإلا اهبلطل لبقتسملا يف ًالاجم تيأر اذإو ءاذه لثم



 ١ تاولصلا ضعب كرت نع بئاتلا ءاضق

 ةروكذملا تامهملا نع كفعضي الو كلطعي ال موصلا ناك اذإ موصلا

 . ًافنآ

 هطارص كيدهيو «نيدلا يف هقفلا كحنمي نأ لوؤسملا هللاو

 رئاسو كايإو انذيعيو .حوصنلا ةبوتلاب كيلعو انيلع نميو «ميقتسملا

 داوج هنإ «لمعلا تائيسو سفنلا رشو ؛ناطيشلا تاغزن نم نيملسملا
 ير

 .هبحصو هلآو ءدمحم انيبن هلوسرو هدبع ىلع مّلَسو هللا ىّلصو

 ةرونملا ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلا سيئر بئان

© © 9 



 تادابعلاب قلعتت حئاصنو لئاسر ١م

 (١!ةيزعتلا يف لئاسم ىلع هيبنت

 نم هيلع علطيو هاري نم ىلإ زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نم

 مهايإو ينبنجو تاعاطلا لعف ىلإ مهايإو هللا ينقفو .نيملسملا يناوخإ

 .نيمآ تاركنملاو عدبلا

 :دعب امأ ءهتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالس

 ىلع هيبنتلاو ريكذتلاو حصنلا وه ةملكلا هذه ةباتكل يعادلا نإف

 يغبني الو سانلا ضعب اهيف عقو دق عرشلل ةفلاخم ةيزعتلا يف لئاسم
 :قيفوتلا هللابو لوقأ .اهنم ريذحتلاو 95052 اهنع توكسلا

 ءاضقب وهف هباصأ ام نأ نيقيلا ملع ملعي نأ ملسم لك ىلع

 ىلاعت هللاب نيعتسي نأ باصملل يغبنيو ءبستحيو ربصي نأ هيلعو هردقو

 ام لانيل «ةالصلاو ربصلاب ةئاعتسالا يف هرمأ لثتميو هئازعب ىزعتيو

 عوْجْلاَو ٍفوَا َنِم ءْىَ م ةواَبنآو » :ىلاعت هلوق يف نيرباصلا هب هللا د دعو

 يهتم 15 لا © تربل ٍرْئَِو ْثَرمتلاَو شألاَو لونألا ّنِي ىف
 ُةَمْحَيَو ْمِهتَن ني ٌتْولَص ْمِهلَع َكيَلْو ©) نوئجك لإ آَنلَو لِي اَذإ ل ب
 .اترتبلا] 4© َنرثَتَمملا مم كبكرأر

 تعمس :تلاق ل يي رد

 هيلإ انإو هلل انإ :لوقيف ةبيصم هبيصت دبع نم ام١ :لوقي هِي هللا لوسر

 .(: ١١/١695 1 هتحامسل ة هعونتم تاالاقمو ىواتف عومجم )000



 0 ةيزعتلا يف لئاسم ىلع هيبنت

 يف هللا هرجأ الإ :اهنم ًاريخ يل فلخاو يتبيصم يف ينرجأ ّمُهَّللا ءنوعجار

 طبحي ءيشب ملكتي نأ باصملا رذحيلو «''”«اهنم ًاريخ هل فلخأو هتبيصم

 هلو ءروجي ال لدع #2 وهف .طخستلاو ملظتلا هبشي امم هبر طخسيو هرجأ

 ةمكحلا كلذ يف هلو ءىمسم لجأب هدنع ءيش لكو «ىطعأ ام هلو ذخأ ام

 ىلع ضرتعي امنإف اذه يف ضراع نمو «ديري امل لاعفلا وهو «ةغلابلا

 . حالصلاو لدعلا ساسأو ةمكحلاو ةحلصملا نيع وه يذلا هردقو هللا ءاضق

 الد :ةملس وبأ تام امل لاق كي يبنلا نأل ؛هسفن ىلع وعدي الو

 .'"«نولوقت ام ىلع نونّمؤي ةكئالملا نإف ريخب الإ مكسفنأ ىلع اوعدت
 .هدمحيو هللا باوث بستحيو

 هإَط دوعسم نبا نع يور امل ؛ةبحتسم تيملاب باصملا ةيزعتو

 دوصقملاو :“"”«هرجأ لثم هلف ًاباصم ىزع نم» :ِلكي هللا لوسر لاق :لاق

 .مهربجو مهتاساومو مهتبيصم يف ةبيصملا لهأ ةيلست اهنم

 هنبا تام امل هلعف 5 يبنلا نأل ؛تيملا ىلع ءاكبلاب سأب الو

 .95 هتانب ضعبو ميهاربإ

 فتنو هجولا شمخو بيجلا قشو دخلا مطلو ةحاينلاو بدنلا امأ

 ؛(418) مقرب «ةبيصملا دنع لاقي ام باب ءزئانجلا باتك يف ملسم هاور )١(

 .(709/5) دنسملا يف دمحأو

 تيملا ضامغإ يف باب ءزئانجلا باتك يف ايه ةملس مأ ثيدح نم ملسم هاور )0

 )45١(. مقرب ءرضخ اذإ هل ءاعدلاو

 مقرب ءًاباصم ىّزع نم رجأ يف ءاج ام باب ءزئانجلا باتك يف يذمرتلا هاور ()

 ىّرع نم باوث يف ءاج ام باب ءزئانجلا باتك يف هجام نباو ؛(7١1)

 ريبحلا صيخلتلا يف ُهْنَلْكَي رجح نبا ظفاحلا هفعضو ؛(1101١؟) مقرب ءاباصم

 ةصالخ يفو ؟؛(917/6١) عومجملا يف 10 يوونلا مامإلاو ؛( ١17567 /؟)

 ؛(756) مقرب «ليلغلا ءاورإ يف ينابلألا ةمالعلا هفَّعضو ؛(41/0١٠) ماكحألا

 .(9١5ص) زئانجلا ماكحأو



 تادابعلاب قلعتت حئاصنو لئاسر (ةددو 5ك

 ىور امل « مّرحم كلذ لكف ءاههبشأ امو روبثلاو ليولاب ءاعدلاو رعشلا

 دودخلا برض نم انم سيل» :لاق هنأ لَك يبنلا نع هيو دوعسم نبا
 :لاق هذ ىسوم يبأ نعو :''"ةيلهاجلا ىوعدب اعدو بويجلا قشو
 نأل كلذو .'"”ةقاشلاو ةقلاحلاو ةقلاصلا نم ئرب للك هللا لوسر نإ»

 اضرلا مدعو طخستلاو عزجلل راهظإ اهيف اههبشأ امو ءايشألا هذه

 .ميلستلاو

 يتلا يه :ةقلاحلاو ءةبيصملا دنع اهتوص عفرت يتلا يه : ةقلاصلاو

 .ةبيصملا دنع اهبوث قشت يتلا يه :ةقاشلاو «ةبيصملا دنع اهرعش قلحت

 ًاربجو مهل ةناعإ مهيلإ هب ثعبُي تيملا لهأل ماعط حالصإ بحتسيو

 ماعط حالصإ نع مهيلإ يتأي نمبو مهتبيصمب اولغتشا امبر مهنإف ءمهبولقل
 دنسب هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأو دمحأ مامإلا ىور امل ؛مهسفنأل

 رفعج يعن ءاج امل :لاق هو بلاط يبأ نب رفعج نب هللا هع نع حيحص

 ام مهاتأ دق هنإف ًاماعط رفعج لآل اوعنصا» :ِي هللا لوسر لاق

 تلاز امف» :لاق هنأ ا#' ركب يبأ نب هللا دبع نع يورو .””مهلغشي

 .«اهكرت نم اهكرت ىتح انيف َّنّسلا

 «بويجلا قش نم انم سيل باب ءزئانجلا باتك يف يراخبلا هاور «هيلع قفتم )١(
 قشو دودخلا برض ميرحت باب «ناميإلا باتك يف ملسمو ؛(5948١) مقرب

 )1١7(. مقرب «ةيلهاجلا ىوعدب ءاعدلاو بويجلا

 بويجلا قشو دودخلا برض ميرحت باب «ناميإلا باتك يف ملسم هاور (0)
 )٠١5(. مقرب «ةيلهاجلا ىوعدب ءاعدلاو

 مقرب «تيملا لهأل ماعطلا ةعنص باب ءزئانجلا باتك يف دواد وبأ هاور (7)

 «تيملا لهأل عنصي ماعطلا يف ءاج ام باب ءزئانجلا يف يذمرتلاو ؛(17)

 ىلإ ثعبي ماعطلا يف ءاج ام باب ءزئانجلا باتك يف هجام نباو ؛(664) مقرب

 )5١6/١(. دنسملا يف دمحأو ؛(١1٠15١) مقرب «تيملا لهأ



 -(1 ةيزعتلا يف لئاسم ىلع هيبنت

 ةثرولا لام نم كلذ ناكأ ءاوس سانلل ماعطلا تيملا لهأ عنص امأ

 فاالخ هنأل ؛زوجي ال اذهف مهيلع دفي صخش نم وأ تيملا ثلث نم وأ

 مهتبيصم ىلع مهل بعت ةدايز كلذ يف نألو «ةيلهاجلا لمع نمو ةئَسلا

 نع ديج دانسإب هجام نباو دمحأ مامإلا ىور دقو .مهلغش ىلإ ٍلغشو
 لهأ ىلإ عامتجالا دعن انك» :لاق هنأ هن يلجبلا هللا دبع نب ريرج

 . ''”«ةحاينلا نم هنفد دعب ماعطلا ةعينصو «تيملا

 تيم ىلع مايأ ةثالث قوف دادحإ ةأرملا ىلع مرحيف دادحإلا امأو

 ةالصلا هيلع هلوقل ءطقف ةدعلا ةدم دادحإلا هتجوز مزليف ءجوز ريغ

 قوف تيم ىلع دحت نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحي ال» :مالسلاو

 . '"”ًأرشعو رهشأ ةعبرأ جوز ىلع الإ لايل ثالث

 ةيمالسإلا ةعيرشلل فلاخم اذهف ةلماك ةنس ءاسنلا دادحإ امأ

 ءاهنم رذحو مالسإلا اهلطبأ يتلا ةيلهاجلا تاداع نم وهو ءةحمسلا

 .هكرتب يصاوتلاو هراكنإ بجاولاف

 نساحم مامت نم اذهو» :ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا مامإلا لاق

 تيملا ىلع دادحإلا نإف ؛هوجولا لمكأ ىلع اهتياعرو اهتمكحو ةعيرشلا
 مظعأ اهيف نوغلابي ةيلهاجلا لهأ ناك يتلا توملا ةبيصم ميظعت نم

 الو ًابيط سمت ال ؛هشحوأو تيب قيضأ يف ةنس ةأرملا ثكمتو «ةغلابم

 .هرادقأو برلا ىلع طحخست وه امم كلذ ريغ ىلإ «لستغت الو نهدت

 ىلإ عامتجالا نع يهنلا يف ءاج ام باب ءزئانجلا باتك يف هجام نبا هجرخأ )١(

 .(5/1١5؟) دنسملا يف دمحأو ؛(117) مقرب .ماعطلا ةعنصو تيملا لهأ

 مقرب ءاهجوز ريغ ىلع ةأرملا دادحإ باب ءزئانجلا باتك يف يراخبلا هاور ()

 دادحإلا بوجو باب «قالطلا باتك يف ملسمو ؛(187١1١ 1781 .1740)

 )١545(. مقرب «كلذ ريغ يف هميرحتو ةافولا ةدع يف
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 تناك املو ءدمحلاو ربصلا اهب انلدبأو ةيلهاجلا َةَّنُس هتمكحب هللا لطبأف

 ام نزحلاو ملألاو عزجلا نم باصملل ثدحتت نأ دب ال توملا ةبيصم

 ةثالث وهو «كلذ نم ريسيلا يف ريبخلا ميكحلا اهل َّحَمَّس :عابطلا هيضتقت

 نع داز امو «ءنزحلا نم ًارطو اهب يضقتو «ةحار عون اهب دجت «مايأ

 ىلع دادحإلا نهل حابأ هنأ دوصقملاو ءهنم عنمف ةحجار ةدسفمف كلذ

 ءروهشلاب ةدعلل عغبات هنإف جوزلا ىلع دادحإلا امأو «مايأ ةثالث نهاتوم

 ىلإ رمتسي هنأل ءدادحإلا بوجو طقس اهلمح ىضقنا اذإف لماحلا امأو
 0 (١"(عضولا نيح

 . هلي همالك ها .

 لمتشا اذإ ةعدب وهف ةدعلا نم ةأرملا جورخ دعب لفحلا لمع امأو

 ىلع لمتشي مل نإف ءاهوحنو بدنو ليوعو ةحاين نم هللا مّرح ام ىلع

 نع تبثي ملف تيملا لجأ نم لافتحالا امأ ءهب سأب الف كلذ نم ءيش

 حلاصلا فلسلا نع الو نو هباحصأ نم دحأ نع الويل هللا لوسر

 وأ ًاموي نيعبرأ وأ عوبسأ دعب الو هتيافو دنع ال ًاقلطم تيملل لفح ةماقإ

 . ةحيبق ةداعو ةعدب كلذ لب «هتافو نم ةنس

 اهنم هللا ىلإ ةبوتلاو اهراكنإو ءايشألا هذه لثم نع دعبلا بجيف

 تبث دقو «نيكرشملا ةهباشمو نيدلا يف عادتبالا نم اهيف امل ءاهبنجتو

 هللا دبعي ىتح ةعاسلا يدي نيب فيسلاب تشعُب» :لاق هنأ لكك يبنلا نع

 راغّصلاو لذلا لعجو «يحمر لظ تحت يقزر لعججو «هل كيرش ال هدحو

 .'""مهنم وهف موقب هبشت نمو ءيرمأ فلاخ نم ىلع

 .يزوجلا نبا راد ةعبط (415 /) نيعقوملا مالعإ :رظنا (1)

 يف باب .«سابللا باتك يف ءاّهَي رمع نب هللا دبع ثيدح نم دواد وبأ هاور (؟)

 .(45 6٠. /؟) دنسملا يف دمحأو ؛(501) مقرب «ةرهشلا سبل



 - ةيزعتلا يف لئاسم ىلع هيبنت

 سيل ًالمع لمع نم» :لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع ًاضيأ هنع تبثو
 نع يهنلا ىلع ةلادلا ثيداحألا نم كلذ ريغ ىلإ « ''"«در وهف انرمأ هيلع

 .ملعأ هللاو «نيدلا يف عادتبالا نعو نيكرشملاب هبشتلا

 ةيملعلا ثوحبلا تارادإل ماعلا سينئرلا
 داشرإلاو ةوعدلاو ءاتفإلاو

© © © 



 تادابعلاب قلعتت حئاصنو لئاسر

 (')زئانجلا عم لعفت عدب نم ريذحتلا

 .نيملسملا نم هيلع علطي نم ىلإ زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نم
 .نيمآ ريخ لكل مهايإو هللا ينقفو

 .لعب امأ «هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالس

 هيبنتلا تيأرف ةيتآلا رومألا نع سانلا نم ريثك نم لاؤسلا رركت دقف

 :رهطملا عرشلل ةفلاخم اهنوكل اهنم ريذحتلاو اهيلع

 بوتكم زئانجلا ىلع ةيدرأ عضو ىلإ سانلا ضعب دمه :لوألا

 ؛هنم ريذحتلاب ىصاوتلاو كلذ كرت ٍبجاولاف «ةينآرقلا تايآلا ضعب اهيلع

 سانلا ضعب نألو «ناهتمالل «ةينآرقلا تايآلا ضيرعت نم كلذ يف امل

 عرشلا يف هل هجو ال ركنم أطخ كلذو .تيملا عفني كلذ نأ نظي دق

 .رهطملا

 اذهو .هوربكو هودحو : مهلوقب زئانجلل نيعبتملا ضعب موقي : يناثلا

 زئانجلا عابتا دنع عورشملا امنإو ريطملا رشلا ينال نسا رخو

 عفر نود نم ةمحرلاو ةرفغملاب تيملل ءاعدلاو «توملاو ةرخآلا ركذت

 باحصأ ناك» :ُةْنَرُكك ليلجلا يعباتلا دابع نب سيق لاق دقو ءتاوصألا
  دنعو «ةزانجلا دنع :ثالث دنع توصلا عفر نوهركي َِي هللا لوسر

 )١( ُهْلَلُك هتحامسل ةعونتم تالاقمو ىواتف عومجم )١7/1854(.



 70:0 زئانجلا عم لعفت عدب نم ريذحتلا

 . ''”:لاتقلا دنعو ءركذلا

 عضو لبق ربقلا يف ةماقإلاو ناذألاب سانلا ضعب موقي :ثلاثلا

 لاق دقو ءرهطملا عرشلا يف هل لصأ ال ةعدب ركنم اذهو هيف ةبملا

 ةالصلا هيلع لاقو ؛'”در وهف انرمأ هيلع سيل ًالمع لمع نم» :6 يبنلا
 ةعدب لكو «ةعدب ةثدحم لك نإف ءرومألا تاثدحمو مكابإ» :مالسلاو

 .هنم ريذحتلاو كلذ كرت بجاولاف ,"”«ةلالض

 ةكمب يعدملا يح يف ةزانجلاب فوقولاب سانلا ضعب موقي :عبارلا

 ركنملا مكح يف مدقت امل هكرت بجاولاف «ةعدب اذهو ةحتافلا ةءارقل

 .؛در وهف انرمأ هيلع سيل ًالمع لمع نم» :ِلي هلوق وهو «ثلاثلا

 .«رومألا تاثدحمو مكايإ» :ِكي هلوقو

 مهرومأ عيمج يف ةئسلا عابتال ًاعيمج نيملسملا قفوي نأ هللا لأسنف

 ملسو هللا ىَلصو «ميرك داوج هنإ ؛«تاركنملاو عدبلا عيمج نم رذحلاو

 .هبحصو هلآو دمحم انيبن ىلع
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 يف توصلا عفر ةيهارك باب ء«زئانجلا باتك «ىربكلا نئسلا» يف يقهيبلا هاور )١(

 .075 /54) هنم هركي ال يذلا ردقلاو زئانجلا

 .(5896ص) هجيرخت قبس )١(

 .(26ص) هجيرخت قبس (9)



 تادايعلاب قلعتت حئاصنو لئاسر

 هسانقو ناكمر ماسه لشق

 .نيملسملا نم هاري نم ىلإ زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نم
 ةئسلا يف هقفلل مهايإو ينقفوو «ناميإلا لهأ ليبس مهبو يب هللا كلس

 .نيمآ .نآرقلاو

 :دعب امأ ءهتاكربو هللا ةمحرو مكيلع ٌمالس

 لضفو «همايقو ناضمر رهش مايص لضفب قلعتت ةزجوم ةحئيصن هذهف
 ىلع ىفخت دق ةمهم ماكحأ نايب عم «ةحلاصلا لامعألاب هيف ةقباسملا

 رهش ءيجمب هباحصأ رشبي ناك هنأ لَك هللا لوسر نع تبث .سانلا ضعب

 ةمحرلا باوبأ هيف حتفت رهش هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع مهربخيو ءناضمر

 : لكك لوقيو «نيطايشلا هيف لغتو «منهج باوبأ هيف قلغتو «ةنجلا باوبأو
 ؛باب اهنم قلغي ملف ةنجلا باوبأ تحتف ناضمر نم ةليل لوأ تناك اذإ»

 يدانيو ءنيطايشلا تدّفصو ؛باب اهنم حتفي ملف منهج باوبأ تقّلغو
 كلذو رانلا نم ءاقتع هللو ءرصقأ رشلا يغاب ايو «لبقأ ريخلا يغاب اي :دانم
 . "”«ةليل لك

 )1١/١١(. نبك هتحامسل ةعونتم تالاقمو ىواتف عومجم )000

 - مقرب .ناضمر رهش لضف يف ءاج ام باب ءموصلا باتك يف يذمرتلا هاور هه



 - 0 ...ةمهم ماكحأ نايب عم همايقو ناضمر مايص لضف

 .ةكرب رهش .ناضمر رهش مكءاج» :مالسلاو ةالصلا هيلع لوقيو

 ىلع هللا رظني ,ءاعدلا بيجتسيو اياطخلا طحيو ةمحرلا لزنيف هللا مكاشغي

 يقشلا نإف ًاريخ مكسفنأ نم هللا اورأف «هتكئالم مكب يهابيف هيف مكسفانت

 ."""«هللا ةمحر هيف مرُح نم
 رفف ًاباستحاو ًاناميإ ناضمر ماص نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع لوقيو

 نم مدقت ام هل رفغ ًاباستحاو ًاناميإ ناضمر ماق نمو «هبنذ نم مدقت ام هل
 .""”هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ًاباستحاو ًاناميإ ردقلا ةليل ماق نمو «هبنذ

 هل مدآ نبا لمع لك :َقِْببَو هللا لوقي» :مالسلاو ةالصلا هيلع لوقيو

 هب يزجأ انأو يل هنإف مايصلا الإ فعض ةئامعبس ىلإ اهلاثمأ رشعب ةنسحلا

 ةحرفو .هرطف دنع ةحرف ناتحرف مئاصلل .يلجأ نم هبارشو هماعطو هتوهش كرت

 ."9”:كسملا حير نم هللا دنع بيطأ مئاصلا مف فولخلو ,هبر ءاقل دنع

 . ةريثك موصلا سنج لضفو همايقو ناضمر مايص لضف يف ثيداحألاو

 نم هيلع هب هللا نم ام يهو ةصرفلا هذه زهتني نأ نمؤملل يغبنيف

 دهتجيو «تائيسلا نم رذحيو .«تاعاطلا ىلإ عراسيف ناضمر رهش كاردإ

 دومع اهنإف ءسمخلا تاولصلا اميس الو هيلع هللا ضرتفا ام ءادأ يف

 ناضمر رهش لضف يف ءاج ام باب «مايصلا باتك يف هجام نباو ؛(5815) -

 .نيحيحصلا يف هلصأو (155 خ6 2717١ /؟) هدنسم يف دمحأو ؛(1147١)

 لاقو .ريبكلا يف يناربطلا ىلإ (45 /7) دئاوزلا عمجم يف ُهْنَدْعَت يمثيهلا هازع )١(

 ديعس نب دمحم هيفو ؛عوضوم )144/١(: بيغرتلا فيعض يف هلك ينابلألا
 .ةقدنزلا يف بولصملا باذكلا يماشلا

 .حيوارتلا ةالص باتك يف يراخبلا هاور ءهي5# ةريره يبأ ثيدح نم هيلع قفتم (؟)

 نيرفاسملا ةالص باتك يف ملسمو 4( 15) مقرب ءردقلا ةليل لضف باب

 ءمايصلا يف ملسمو ؛(770) مقرب «ناضمر مايق يف بيغرتلا باب ءاهرصقو

 )١١61١(. مقرب ءمايصلا لضف باب

 .(18١5ص) هجيرخت مدقت (0)



 تادابعلاب قلعتت حئاصنو لئاسر ”ءخ لأ

 ملسم لك ىلع بجاولاف .نيتداهشلا دعب ضئارفلا مظعأ يهو مالسإلا

 .ةئينأمطو عوشحب اهتاقوأ يف اهؤادأو اهيلع ةظفاحملا ةملسمو

 يف ةعامجلا يف اهؤادأ ؛لاجرلا قح يف اهتابجاو مهأ نمو

 وُميِقْأَوط :َكَكك لاق امك همسا اهيف ركذيو عفرت نأ هللا نذأ يتلا هللا تويب

 أوظِفاَحط :ىلاعت لاقو ء[ةرقبلا] 49 يبكي عم ْأوُعَكرأَو ةزكؤلا واو َدَلَّصل
 : َكْبَو لاقو ء[ةرقبلا] «©9 َنيِتِندَق لِي أوُموُقَو طْسْوْلا ةركصصلاَو ٍتولسّصلا َلَع
 : كبك لاق نأ ىلإ 409 َنْمِشَح مجالس يف َمُه َندْلا 0 َنوئمْزَمْلا حلفأ دج

 هوثرَي تذلا © ةؤرإلا ْمْم كيتا © َنظاَج ْيْوَلَص لع مه َِللَر>
 يذلا دهعلا» :25 يبنلا لاقو .[نونمؤملا] 49 َنوُدِلدَح اَهِف ْمُه َسْوَدَرِفْل

 .'"«رفك دقف اهكرت نمف ةالصلا مهنيبو اننيب
 ارم امو» :كْبَو لاق امك «ةاكزلا ءادأ ةالصلا دعب ضئارفلا مهأو

 أوُميقْأَوط :ىلاعت لاقو «[ه :ةنيبلا] <هلفَتْخ َنيلَأ هآ نم َهَمَأ اودي اَّلِ

 لد دقو ءارونلا] 4(©) نمي ْمُكَلَمل لوسيا ابي زا ارثو وَ
 بذعي هلام ةاكز دؤي مل نم نأ ىلع ميركلا هلوسر ةّنّسو ميظعلا هللا باتك

 .ةمايقلا موي هب

 ناكرأ دحأ وهو ,ءناضمر مايص ةاكزلاو ةالصلا دعب رومألا مهأو

 «سمخ ىلع مالسإلا ينب» :45 يبنلا لوق يف ةروكذملا ةسمخلا مالسإلا

 ءاتيإو ةالصلا ماقإو :هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش

 . '"'0«تيبلا جحو .ناضمر موصو «ةاكزلا

 كرت يف ءاج ام باب لي هللا لوسر نع ناميإلا باتك يف يذمرتلا هاور )١(
 كرت نميف ءاج ام باب «ةالصلا باتك يف هجام نباو ؛(7111) مقرب «ةالصلا
 .(700و 747/5) هدنسم يف دمحأو ؛(19١1) مقرب «ةالصلا

  «ناميإلا باتك يف يراخبلا هاور ءاقَو رمع نب هللا دبع ثيدح نم هيلع قفتم (؟)



 نم هيلع هللا مرح امع همايقو همايص نوصي نأ ملسملا ىلع بجيو

 ميظعتو «هناحبس هللا ةعاط وه مايصلاب دوصقملا نأل ؛لامعألاو لاوقألا

 اهديوعتو ءاهالوم ةعاط يف اهاوه ةفلاخم ىلع سفنلا داهجو «هتامرح

 رئاسو بارشلاو ماعطلا كرت درجم دوصقملا سيلو ؛هللا مرح امع ربصلا

 موي ناك اذإف ةْنجج مايصلا» :لاق هنأ 5ك يبنلا نع حص اذهلو ؟تارطفملا

 ينإ :لقيلف هلتاق وأ دحأ هّباس نإف .بخصي الو ثفري الف .مكدحأ موص
 . ""«مئاص

 لهجلاو هب لمعلاو روزلا لوق َْدَي مل نم» :لاق هنأ ِةكك هنع حصو

 . ''”هبارشو هماعط مدي نأ يف ةجاح هلل سيلف

 لك نم رذحلا مئاصلا ىلع بجاولا نأ اهريغو صوصنلا هذهب ملعف
 ىجري كلذبو «هيلع هللا بجوأ ام لك ىلع ةظفاحملاو «هيلع هللا مّرح ام

 .مايقلاو مايصلا لوبقو ءرانلا نم قتعلاو ةرفغملا هل

 :سانلا ضعب ىلع ىفخت دق رومأ كانهو

 ءاير ال ءاباستحاو ًاناميإ موصي نأ ملسملا ىلع بجاولا نأ :اهنم

 نأ هيلع بجاولا لب «هدلب لهأ ةعباتم وأ سانلل ًاديلقت الو «ةعمُس الو

 ؛«كلذ هيلع ضرف دق هللا نأب هناميإ وه موصلا ىلع هل لماحلا نوكي

 هلعفي نأ بجي ناضمر مايق اذكهو «كلذ يف هبر دنع رجألا هباستحاو

 :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق اذهلو ءرخآ ببسل ال ًاباستحاو ًاناميإ ملسملا

 باب ءناميإلا باتك يف ملسمو ؛(8) مقرب ءسمخ ىلع مالسإلا ينب باب -
 )١5(. مقرب «مالسإلا ناكرأ

 :لوقي له باب ءموصلا باتك يف ه5 ةريره يبأ ثيدح نم يراخبلا هاور )١(

 .(1104) مقرب «؟متش اذإ مئاص ينإ

 عدي مل نم باب ءموصلا باتك يف هلك ةريره يبأ ثيدح نم يراخبلا هاور (؟)
 ١9:52(. مقرب «روزلا لوق



 تادابعلاب قلعتت حئاصنو لئاسر 1 1٠”

 ناضمر ماق نمو «هبنذ نم مدقت ام هل رفق ًاباستحاو ًاناميإ ناضمر ماص نم»
 ًاناميإ ردقلا ةليل ماق نمو «هبنذ نم مدقت ام هل رفُغ ًاباستح از انامنإ

 , '0(هيئذ نم مدقت ام هل رفغ ًاباستحاو

 ضرعي دق ام :سانلا ضعب ىلع اهمكح ىفخي دق يتلا رومألا نمو

 ريغب هقلح ىلإ نيزنبلا وأ ءاملا باهذ وأ ءيق وأ فاعر وأ حارج نم مئاصلل

 هموص دسف ءيقلا دمعت نم نكل ؛«موصلا دسفت ال رومألا هذه لكف «هرايتخا

 ."'”«ءاضقلا هيلعف ءاقتسا نمو هيلع ءاضق الف ءيقلا هعرذ نم» : لكك يبنلا لوقل

 عولط ىلإ ةبانجلا لسغ ريخأت نم مئاصلل ضرعي دق ام :كلذ نمو
 ىلإ سافنلا وأ ضيحلا لسغ رخأت نم ءاسنلا ضعبل ضرعي امو ءرجفلا
 عنام الو ءموصلا اهمزلي هنإف ءرجفلا لبق رهطلا تأر اذإ ءرجفلا عولط

 ىلإ هريخأت اهل سيل نكلو ءرجفلا عولط دعب ام ىلإ لسغلا ريخأت نم
 عولط لبق رجفلا يلصتو لستغت نأ اهيلع بجي لب ؛سمشلا عولط

 «سمشلا عولط دعب ام ىلإ لسغلا ريخأت هل سيل بنجلا ةكهو ءسمشلا

 ىلع بجيو «سمشلا عولط لبق رجتفلا يلصيو لستغي نأ هيلع بجي لب
 .ةعامجلا عم رجفلا ةالص كردي ىتح كلذب ةردابملا لجرلا

 ريغ «ربإلا برضو «مدلا ليلحت :موصلا دسفت ال يتلا رومألا نمو

 رسيت اذإ طوحأو ىلوأ ليللا ىلإ كلذ ريخأت نكل «ةيذغتلا اهب دصقي يتلا
 هيلع هلوقو «"”«كبيري ال ام ىلإ كبيري ام عد» :ِِلكك يبنلا لوقل ؛كلذ

 .(707ص) هجيرخت قبس )١(
 ؛,2(؟4*7) مقرب ءادفاغ ءيقتسي مئاصلا باب ءمايصلا باتك يف دواد وبأ هاور (؟)

 يف ءاج ام باب ءمايصلا باتك يف ةريره يبأ ثيدح نم هجام نبا هاورو

 «دواد يبأ حيحص يف ينابلألا ةمالعلا هححصو ؛(١1 1 مقرب « ءيقي مئاصلا

 .(4؟56) مقرب «ءاورإلا يفو ؛(69١5) مقرب

 َ يف يئاسنلاو .«تاهبشلا ريسفت باب .عويبلا باتك يف اقلعم يراخبلا هاور ةرف]



 1 ...ةمهم ماكحأ نايب عم همايقو ناضمر مايص لضف

 . ''”"«هضرعو هنيدل أربتسا دقف تاهبشلا ىقتا نم» :مالسلاو ةالصلا

 مدع :سانلا ضعب ىلع اهمكح ىفخي ال يتلا رومألا نمو
 ثيداحألا تلد دقو «ةلفان وأ ةضيرف تناك ءاوس ةالصلا يف نانئمطالا

 ال ةالصلا ناكرأ نم نكر نانئمطالا نأ ىلع َِي هللا لوسر نع ةحيحصلا

 ةلجعلا مدعو اهيف عوشخلاو ةالصلا يف دوكرلا وهو «هنودب ةالصلا حصت

 ةالص ناضمر يف يلصي سانلا نم ريثكو .هناكم ىلإ راقف لك عجري ىتح
 ةالصلا هذهو ءأرقن اهرقني لب اهيف نئمطي الو اهلقعي ال ةالص حيوارتلا

 .روجأم ريغ مثآ اهبحاصو «ةلطاب هجولا اذه ىلع

 مهضعب نظ :سانلا ضعب ىلع اهمكح ىفخي دق يتلا رومألا نمو
 زوجي ال هنأ مهضعب نظو «ةعكر نيرشع نع اهصقن زوجي ال حيوارتلا نأ

 نظ هلك اذهو ءةعكر ةرشع ثالث وأ ةعكر ةرشع ىدحإ ىلع اهيف دازي نأ

 .ةلدألل فلاخم أطخ وه لب هلحم ريغ يف

 ةالص نأ ىلع آب هللا لوسر نع ةحيحصلا ثيداحألا تلد دقو

 9ك هنع تبث لب هتفلاخم زوجت ال دودحم دح اهيف سيلف اهيف عسوم ليللا

 ةرشع ثالث ىلص امبرو «ةعكر ةرشع ىدحإ ليللا نم يلصي ناك هنأ

 .هريغ يفو ناضمر يف كلذ نم لقأ ىلص امبرو «ةعكر

 مكدحأ يشخ اذإف ىنثم ىنثم» :لاق ليللا ةالص نع كك لئس املو

 . "' هتحص ىلع قفتم «ىلص دق ام هل رتوت ةدحاو ةعكر ىلص حبصلا

 دنسملا يف دمحأو ؛(5١01) مقرب «تاهبشلا كرت ىلع ثحلا باب ءةبرشألا -

 .(7١١/خ) م( )١/

 .ناميإلا باتك يف يراخبلا هاور ءهْيَؤ ريشب نب نامعنلا ثيدح نم هيلع قفتم )١(

 ذخأ باب «ةاقاسملا باتك يف ملسمو ؛(07) مقرب «هنيدل أربتسا نم لضف باب

 )١5849(. مقرب «تاهبشلا كرتو لالحلا

  «ةعمجلا باتك يف يراخبلا هاور ءاهَو سابع نب هللا دبع ثيدح نم هيلع قفتم (؟)



 تادابعلاب قلعتت حئاصنو لئاسر كك

 ىلص اذهلو «هريغ يف الو ناضمر يف ال ةنيعم تاعكر ددحي ملو

 «ةعكر نيرشعو ًاثالث نايحألا ضعب يف هذ رمع دهع يف قَد ةباحصلا

 نعو هيَ رمع نع تبث كلذ لك .ةعكر ةرشع ىدحإ اهضعب ىفو

 نيثالثو اتس ناضمر يف يلصي فلسلا ضعب ناكو ؛هدهع يف ةباحصلا

 خيش مهنع كلذ ركذ «نيعبرأو ىدحإ يلصي مهضعبو «ثالثب رتويو ةعكر

 رمألا نأ ُةْنَاُكك ركذ امك «ملعلا لهأ نم هريغو ُهْنَلْعَك ةيميت نبا مالسإلا

 عوكرلاو ةءارقلا لاطأ نمل لضفألا نأ ًاضيأ ركذو ءعساو كلذ يف

 يف داز دوجسلاو عوكرلاو ةءارقلا ففخ نمو «ءددعلا للقي نأ دوجسلاو

 .ُةنأُكَك همالك ىنعم اذه ءددعلا

 ةالص وه هلك اذه يف لضفألا نأ ملع هلي هتْئُس لمأت نمو

 نوكل ؛هريغو ناضمر يف «ةعكر ةرشع ثالث وأ «ةعكر ةرشع ىدحإ

 قفرأ هنألو ءهلاوحأ بلاغ يف ِِلَي يبنلا لعفل قفاوملا وه كلذ

 الو جرح الف داز نمو «ةنينأمطلاو عوشخلا ىلإ برقأو نيلصملاب

 ش .قبس امك ةيهارك

 الإ فرصني ال نأ ناضمر مايق يف مامإلا عم ىلص نمل لضفألاو

 . ''7«ةليل مايق هل هللا بتك

 نيرفاسملا ةالص باتك يف ملسمو ؛(١19) مقرب ءرتولا يف ءاج ام باب -

 .(759) مقرب «ىنثم ىنثم ليللا ةالص باب ءاهرصقو

 مقرب ءناضمر رهش باوبأ غيرفت باب «ةالصلا باتك يف دواد وبأ هاور )١(

 يف ءاج ام باب ءموصلا باتك يف انو ةشئاع ثيدح نم يذمرتلاو ؛(17)

 ءاج ام باب «ةالصلا باتك يف هجام نباو ؛(805) مقرب ءناضمر رهش مايق

 ؛(1717 .169/6) هدنسم يف دمحأو ؛(771١) مقرب ءناضمر رهش مايق يف

 .(441) مقرب ءءاورإلا يف ينابلألا ةمالعلا هححصو



 رهشلا اذه يف ةدابعلا عاونأ يف داهتجالا نيملسملا عيمجل عرشيو

 نم راثكإلاو لقعتلاو ربدتلاب نآرقلا ةءارقو «ةلفانلا ةالص نم ميركلا

 «ةيعرشلا تاوعدلاو رافغتسالاو ريبكتلاو ديمحتلاو ليلهتلاو حيبستلا

 ةاساومو هَ هللا ىلإ ةوعدلاو ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو

 ماركإو .«محرلا ةلصو «نيدلاولا رب يف داهتجالاو «ءنيكاسملاو ءارقفلا

 يف دوك هلوقل ؛ريخلا عاونأ نم كلذ ريغو «ضيرملا ةدايعو «راجلا

 هللا اورأف .هتكئالم مكب يهابيف هيف مكسفانت ىلإ هللا رظني» :قباسلا ثيدحلا

 هنع يوُر املو « "هللا ةمحر هيف مرُخ نم يقشلا نإف ءًاريخ مكسفنأ نم

 ريخلا لاصخ نم ةلصخب هيف بّرقت نما :لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع

 ىّدأ نمك ناك ةضيرف هيف ىّدأ نمو ءهاوس اميف ةضيرف ىَّدأ نمك ناك
 ٠ امنف ةضب اف 0

 لص اهيف هةهيرفا نيععس 170

 يف ةرمع» :حيحصلا ثيدحلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلو

 ."”(يعم ةجح  :لاق وأ - ةجح لدعت ناضمر

 عاونأ يف ةسفانملاو ةقباسملا ةيعرش ىلع ةلادلا راثآلاو ثيداحألاو

 .ةريثك ميركلا رهشلا اذه يف ريخلا

 )١( هجيرخت قبس )ص7١7(.
 فئاظو» باتك ىلع نك زاب نب زيزعلا دبع خيشلا ةحامس حرش :رظناو

 للك بجر نبا ظفاحلل «ناضمر )ص١١(.

 «ربخلا حص نإ» :لاقو (1841) مقرب هحيحص ىف ًارصتخم ةميزخ نبا هاور (؟)

 .«ركنم» ثيدحلا نأب )47١(: مقرب «ةفيعضلا ةلسلسلا يف ينابلألا ةماّلعلا ركذو

 .جحلا باتك يف يراخبلا هاور ءاه' سابع نب هللا دبع ثيدح نم هيلع قفتم (9)

 ةرمعلا لضف باب «جحلا باتك يف ملسمو ؛(1787) مقرب ءءاسنلا جح باب

 يف ةرمعلا باب «كسانملا باتك يف هجام نباو 4 (1165) مقرب «ناضمر يف

 )59841١(. مقرب «ناضمر



 تادابعلاب قلعتت حئاصنو لئاسر -

 نأو ءهاضر هيف ام لكل نيملسملا رئاسو انقفوي نأ لوؤسملا هللاو

 «نتفلا تالضم نم ًاعيمج انذيعيو انلاوحأ حلصيو ءانمايقو انمايص لبقتي

 قحلا ىلع مهتملك عمجيو «نيملسملا ةداق حلصي نأ هناحبس هلأسن امك

 .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو .هيلع رداقلاو كلذ يلو هنإ

© © © 



 دئاوفو ناضمر رهش لئاضف
 ا تبي

 (١)هدئاوفو نا .٠ ر . لئا . "-

 .نيملسملا نم هاري نم ىلإ زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نم
 ىلإ نيعراسملا نم مهايإو ينلعجو «تاريخلا مانتغال مهايإو هللا ينقفو

 .نيمآ تاحلاصلا لامعألا

 : لعب امأ . هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالس

 ءناضمر رهش وهو الأ كرابم ميظع رهش يف مكنإ :نوملسملا اهيأ
 تاقدصلا رهش «نارفغلاو قتعلا رهش «نآرقلا ةوالتو مايقلاو مايصلا رهش

 «تانسحلا هيف فعاضتو «تانجلا باوبأ هيف حتفت رهش «ناسحإلاو

 «تاجردلا هيف عفرتو «تاوعدلا هيف باجت رهش «تارثعلا هيف لاقتو

 عاونأب هدابع ىلع هناحبس هيف هللا دوجي رهش «تائيسلا هيف رفغتو

 دحأ همايص هللا لعج رهش «تاياطعلا هئايلوأل هيف لزجيو «تاماركلا

 هيلع ربخأو «همايصب سانلا رمأو لكَع ىفطصملا هماصف «مالسإلا ناكرأ

 نم مدقت ام هل هللا رفغ ًاباستحاو ًاناميإ هماص نم نأ مالسلاو ةالصلا

 ةليل هيف رهش «هبنذ نم مدقت ام هل هللا رفغ ًاباستحاو ًاناميإ هماق نمو «هبنذ

 ةينلاب هللا مكمحر هومظعف مرح دقف اهريخ مرح نم ءرهش فلأ نم ريخ

 «تاريخلا ىلإ هيف ةقباسملاو همايقو همايص ظفح يف داهتجالاو ةحلاصلا

 )١( ُهْقَلُكك هتحامسل ةعونتم تالاقمو ىواتف عومجم )١6/51(.



 تادابعلاب قلعتت حئاصنو لئاسر 0

 اودهتجاو «تائيسلاو بونذلا عيمج نم حوصنلا ةبوتلا ىلإ هيف ةردابملاو

 رمألاب يصاوتلاو «ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلاو ءمكنيب حصانتلا يف

 ةماركلاب اوزوفتل ريخ لك ىلإ ةوعدلاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب
 .ميظعلا رجألاو

 :ةميظع مكحو ةريثك دئاوف مايصلا يفو

 تافصلاو ةئيسلا قالخألا نم اهتيكزتو اهبيذهتو سفنلا ريهطت :اهنم

 ربصلاك ةميركلا قالخألا اهديوعتو «لخبلاو رطبلاو رشألاك «ةميمذلا

 .هيدل برقيو هللا يضري اميف سفنلا ةدهاجمو مركلاو دوجلاو ملحلاو

 هرقفو هفعضو هتجاحو هسفن دبعلا فرعي هنأ :موصلا دئاوف نمو

 «ءارقفلا هناوخإ ةجاحب ًاضيأ هركذيو ءهيلع هللا معن ميظعب هركذيو «هبرل

 ةاساومو «هتعاط ىلع همعنب ةناعتسالاو «هناحبس هللا ركش كلذ هل بجويف

 يف دئاوفلا هذه ىلإ 8 هللا راشأ دقو «مهيلإ ناسحإلاو ءارقفلا هناوخإ

 تريذْلأ َلَع بيك اَمك ُماَيَصلأ ْمُكَسَِِع ب اهم َنيِدْلا اَهْآظ» :َِبِو هلوق
 ل

 انيلع بتك هنأ هناحبس حضوأف رقبلا] 403 َنوُمَنَت كّلَمَل حُكم ني 9

 ىوقتلاو «ىوقتلل ةليسو مايصلا نأ ىلع كلذ لدف «هناحبس هيقتنل مايصلا

 نع هنع ىهنام كرتو رمأ ام لعفب هلوسرو هللا ةعاط : يه

 هللا باذع دبعلا يقتي كلذبو «ةبهرو ةبغرو ةبحمو ءَنِْق هلل صالخإ

 .ٌكْبك ىلوملا ىلإ ىبرقو «ىوقتلا بعش نم ةميظع ةبعش مايصلاف ءهبضغو

 26 يبنلا راشأ دقو ءايندلاو نيدلا نوؤش ةيقب يف ىوقتلا ىلإ ةيوق ةليسوو

 مكنم عاطتسا نم بابشلا رشعم اي» :لك هلوق يف موصلا دئاوف ضعب ىلإ

 هيلعف عطتسي مل نمو «جرفلل نصحأو رصبلل ضغأ هنإف جوزتيلف ةءابلا

 .''"«ءاجو هل هنإف موصلاب

 )١( هجيرخت مدقت )ص0١(.



 دحام خاص م صخماس
 ةليسوو «مئاصلل ءاجو موصلا نأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نيب

 ىرجم مدآ نبا نم يرجي ناطيشلا نأل الإ كاذ امو ءهفافعو هتراهطل

 ناطلس فعضيف «هتمظعو هللاب ركذيو يراجملا كلت قيضي موصلاو .مدلا

 لقتو «نينمؤملا نم تاعاطلا هببسب رثكتو ناميإلا ناطلس ىوقيو ناطيشلا
 . يصاعملا هب

 ةئيدرلا طالخألا نم ندبلا رهطي هنأ :ًاضيأ موصلا دئاوف نمو

 نم ًاريثك هب اوجلاعو ءابطألا نم ريثكلا كلذب فرتعا ةوقو ةحص هبسكيو

 مايصلا انيلع بتك هنأ زيزعلا هباتك يف هناحبس هللا ربخأ دقو ءضارمألا

 مايص وه انيلع ضورفملا نأ هناحبس حضوأو ءانلبق نم ىلع هبتك امك

 ناكرأ دحأ وه همايص نأ مالسلاو ةالصلا هيلع انيبن ربخأو ءناضمر رهش

 مكسحاع ب أوُنَماَ َنبِذْلأ اًهّيأَيِد :ىلاعت هللا لاق .ةسمخلا مالسإلا

 «ْنتوُدْمَت اًماكيأ © َنوُفَنَت كلل ْمُكِيَم ني ترِذَلأ َلَع َبِيُك امك ُماَيّصلأ
 ىَُه ُناَءْرُقْلا ٍهِف ٌلزنأ َىِذَلا َناَضَمَر ٌرْهَك : كيو لاق نأ ىلإ [ةرقبلا]
 م ُُ سم ”ىع ص - 2 و -ٍ م. 0 2

 نمو ةَمَصيِلف َرْبَّلا مُكنم َدِيَك نَمَه َناَمرْعْلاَو دهلا َنم ٍتسْيَيَو سان
 رع ْمُكِي هلل دبي ٌَرَمُأ ٍباجأ ني ُةَدِهَه ٍرْمَس لع ْرَآ اًسيرم داك رم

 خسَتَح اك قلع هلل انيك ةكيلا اهو رتل كسب دي ال
 .[ةرقبلا] 469 توُركْنَت ْمُكحْلَمَو

 :إ هللا لوسر لاق :لاق او رمع نبا نع «نيحيحصلا» يفو

 .هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش :سمخ ىلع مالسالا ينب»

 . ''06«تيبلا جحو .ناضمر موصو «ةاكزلا ءاتيإو «ةالصلا ماقإو

 ليزج هباوثو ءميظع حلاص لمع موصلا نإ :نوملسملا اهيأ

 هلعجو ؛هدابع ىلع هللا هضرف يذلا موصلا هنإف ء.ناضمر موص اميس الو

 )١( هجيرخت قبس )ص35١8(.
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 :لاق لَك يبنلا نأ حيحصلا ثيدحلا يف تبث دقو «هيدل زوفلا بابسأ نم

 ةئامعبس ىلإ اهلاثمأ رشعب ةنسحلا هل مدآ نبا لمع لك :ىلاعت هللا لوقي»

 هبارشو هماعطو هتوهش كرت هنإ هب يزجأ انأو يل هنإف مايصلا الإ فعض

 هبر ءاقل دنع ةحرفو .هرطف دنع ةحرف «ناتحرف مئاصلل ,ءيلجأ نم

 .'"'"«كسملا حير نم هللا دنع بيطأ مئاصلا مف فولخلو

 تحتف ناضمر لخد اذإ) :لاق هنأ هي يبنلا نع «(حيحصلا» يفو

 ."”«نيطايشلا تلسلسو ءرانلا باوبأ تقلغو «ةنجلا باوبأ

 ةليل لوأ ناك اذإ» :لاق هنأ لَك يبنلا نع هجام نباو يذمرتلا جرخأو

 قلغي ملف ةنجلا باوبأ تحتفو ,نجلا ةدرمو نيطايشلا تدفص ناضمر نم

 يغاب اي :دانم يدانيو ءباب اهنم حتفي ملف رانلا باوبأ تقلغو «باب اهنم
 ."”«ةليل لك يف كلذو رانلا نم ءاقتع هللو ءرصقأ رشلا يغاب ايو «لبقأ ريخلا

 ناضمر مكاتأ» :لاق ِِكك هللا لوسر نأ هيَ تماصلا نب هدابع نعو

 هيف بيجتسيو ءاياطخلا طحيو .ةمعرلا لزنيف ءهيف هللا مكاشغي ةكرب رهش

 نم هللا اورأف هتكئالم مكب يهابيو هيف مكسفانت ىلإ ىلاعت هللا رظني «ءاعدلا

 .يناربطلا هاور '””6هللا ةمحر هيف مرح نم يقشلا نإف ًاريخ مكسفنأ

 ينإ :لوقي له باب «مايصلا باتك يف يراخبلا هاور هي ةريره يبأ ثيدح نم هيلع قفتم )١(
 )١١10١(. مقرب .مايصلا لضف باب ؛مايصلا باتك يف ملسمو ؛(1405) مقرب .؟مئاص

 له باب «موصلا باتك يف يراخبلا هاور هيد ةريره يبأ ثيدح نم هيلع قفتم )١(
 ءمايصلا باتك يف ملسمو ؛(1899١) مقرب «...؟ناضمر رهش وأ ناضمر لاقي

 )١١179(. مقرب «ءناضمر رهش لضف باب

 مقرب «؛ناضمر رهش لضف يف ءاج ام باب «موصلا باتك يف يذمرتلا هاور ()

 «ناضمر رهش لضف يف ءاج ام باب .مايصلا باتك يف هجام نباو ؛(585؟7)

 )55١/١(. ءمكاحلاو ؛(7475) مقرب «نابح نباو ؛(741١) مقرب

 .(7١5/ص) هجيرخت قبس ()



 هدئاوفو ناضمر رهش لئاضف

 صضرف هللا نإ» : هللا لوسر لاق :لاق ه5 ةريره يبأ نعو

 ًاباستحاو ًاناميإ هماقو هماص نم ءهمايق مكل تدنسو «ناضمر مايص مكيلع

 .''"يئاسنلا هاور «همأ هتدلو مويك هبونذ نم جرخ

 هتمأل تقوي مل كك يبنلا نأل ؛دودحم دح ناضمر مايق يف سيلو

 تاعكرب كلذ ددحي ملو ناضمر مايق ىلع مهثح امنإو ءًائيش كلذ يف

 «ىنثم ىنثم» :لاق ليللا مايق نع مالسلاو ةالصلا هيلع لثس املو .ءةدودعم

 هجرخأ ؛ىَّلص دق ام هل رتوت ةدحاو ةعكر ىلص حبصلا مكدحأ يشخ اذإف

 .«نيحيحصلا» يف ملسمو «'"”يراخبلا

 نيرشع يلصي نأ بحأ نمف ءرمألا اذه يف ةعسوتلا ىلع كلذ لدف

 رتويو تاعكر رشع يلصي نأ بحأ نمو «سأب الف ثالثب رتويو ةعكر

 الف ثالثب رتويو تاعكر نامث يلصي نأ بحأ نمو «سأب الف ثالعب

 ناك ام لضفألاو ءهيلع جرح الف هنع صقن وأ كلذ ىلع داز نمو «ءسأب

 رتويو نيتعكر لك نم ملسي تاعكر نامث موقي نأ وهو ًابلاغ هلعفي لكي يبنلا

 «نيحيحصلا» يف تبث امل «ةءارقلا ليترتو ةنينأمطلاو عوشخلا عم «ثالثب

 يف الو ناضمر يف ديزي كو هللا لوسر ناك ام :تلاق اَنيَْو ةشئاع نع

 «نهلوطو نهنسح نع لأست الف ًاعبرأ يلصي «ةعكر رشع ىدحإ ىلع هريغ

 . ””«اثالث يلصي مث «نهلوطو نهنسح نع لأست الف ًاعبرأ يلصي مث

 ءًاباستحاو ًاناميإ ناضمر ماق نم باوث باب ءمايصلا باتك يف يئاسنلا هاور )١(

 .(١1؟) مقرب «بيهرتلاو بيغرتلا فيعض يف ينابلألا هفعضو ؛(709) مقرب

 يف ءاج ام باب ءرتولا باتك يف اهو رمع نب هللا دبع ثيدح نم يراخبلا هاور (؟)
 )494٠(. مقرب ءرتولا

 باب .حيوارتلا ةالص باتك يف يراخبلا هاور ان ةشئاع ثيدح نم هيلع قفتم رف

 نيرفاسملا ةالص باتك يف ملسمو 4( 10) مقرب «ناضمر ماق نم لضف

 . (ا774) مقرب «تاعكرلا ددعو ليللا ةالص باب ءاهرصقو
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 ليللا نم يلصي ناك ِهلكَي يبنلا نأ» :انيَو اهنع «نيحيحصلا» يفو

 . ""ةدحاوب رتويو نيتنثا لك نم ملسي تاعكر رشع

 يلايللا ضعب يف دجهتي ناك هنأ ىرخأ ثيداحأ يف كك هنع تبثو

 ثالث يلصي يلايللا ضعب يف هنأ ِلك ًاضيأ هنع تبثو «كلذ نم لقأب

 نع ةحيحصلا ثيداحألا هذه تلدف «نيتنثا لك نم ملسي ةعكر ةرشع

 سيلو ؛هللا دمحب هيف عسوم ليللا ةالص يف رمألا نأ ىلع ِعلكك هللا لوسر
 ىلع هريسيتو هتمحرو هللا لضف نم وهو ؛«هريغ زوجي ال دودحم دح هيف

 ناضمر معي اذهو «كلذ نم عيطتسي ام ملسم لك لعفي ىتح هدابع

 رئاس يفو ناضمر مايق يف ملسملل عورشملا نأ ملعي نأ يغبنيو «هريغو

 مايقلا يف ةنينأمطلاو ءاهيف عوشخلاو ءهتالص ىلع لابقإلا وه تاولصلا

 حور نأل ؛ةلجعلا مدعو ةوالتلا ليترتو ءدوجسلاو عوكرلاو دوعقلاو

 امك اهؤادأو ءاهيف عوشخلاو بلاقلاو بلقلاب اهيلع لابقإلا وه ةالصلا
 :هناحبس لاق امك .بلق روضحو ةبهرو ةبغرو قدصو لهالخإب هللا عرش

 .ةدرسوملا 4( ضيع ْميتكَس ىف م يلا © ةريؤتلا حلل دج
 . "”«ةالصلا يف ينيع ةرق تلعُجو» :ِِلكك يبنلا لاقو

 ءوضولا غبسأف ةالصلا ىلإ تمق اذإ» :هتالص يف ءاسأ يذلل لاقو

 ىتح عكرا مث : «نآرقلا نم كعم رسيت ام أرقا مث ءربكف ةلبقلا لبقتسا مث

 ءًادجاس نئمطت ىتح دجسا مث ءًامئاق لدتعت ىتح عفرا مث .ًاعكار نئمطت

 كلذ لعفا مث ءًادجاس نئمطت ىتح دجسا مث ءًاسلاج نئمطت ىتح عفرا مث

 ددعو ليللا ةالص باب ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك يف ملسم هاور )010(

 )١1١51(. مقرب «تاعكرلا

 ءءاسنلا ةرشع باتك يف ( هيفط سنأ ثيدح نم يئاسنلا هاور ثيدح نم ءزج (؟)

 .(186 ,.1494 )١78/5. دنسملا يف دمحأو ؛(8) مقرب ءءاسنلا بح باب



 00 هدئاوفو ناضمر رهش لئاضف

 . '"”«ءاهلك كتالص يف

 نئمطي الو اهلقعي ال ةالص ناضمر مايق يف يلصي سانلا نم ريثكو
 ؛ةالصلا هعم حصت ال ركنم وه لب زوجي ال كلذو ًارقن اهرقني لب اهيف

 روكذملا ثيدحلا هيلع لد امك هنم دب ال ةالصلا يف نكر ةنينأمطلا نأل

 أوسأ» :لاق هنأ لي هنع ثيدحلا يفو «كلذ نم رذحلا بجاولاف ءًافنآ

 قرسي فيك «هللا لوسر اي :اولاق .«هتالص قرسي يذلا ةقرس سانلا

 رمأ هنأ 86 هنع تبثو .'"”"ةاهدوجس الو اهعوكر متي ال» :لاق «؟هتالص

 .""اهديعي نأ هتالص رقن يذلا

 اومنتغاو هللا عرش امك اهوُدأو ةالصلا اومظع :نيملسملا رشعم ايف

 «تابرقلاو تادابعلا عاونأب هللا مكمحر هومظعو ميظعلا رهشلا اذه

 هدابعل ًاناديم هللا هلعج ميظع رهش وهف «تاعاطلا ىلإ هيف اوعراسو

 .تاريخلا عاونأب هيف نوسفانتيو تاعاطلاب هيف هيلإ نوقباستي

 نآرقلا ةءارقو تاقدصلاو ةالصلا نم هللا مكمحر هيف اورثكأف

 :ريبكتلاو ليلهتلاو ديمحتلاو حيبستلاو «لقعتلاو ربدتلاب «ميركلا

 كي هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلا نم راثكإلاو ءرافغتسالاو

 دوجأ ِكي هللا لوسر ناك دقو «ماتيألاو نيكاسملاو ءارقفلا ىلإ ناسحإلاو

 باب «ناذألا باتك يف يراخبلا هاور ؛هإ5 ةريره يبأ ثيدح نم هيلع قفتم )١(
 ؛(701) مقرب ....اهلك تاولصلا يف مومأملاو مامإلل ةءارقلا بوجو

 مقرب «ةعكر لك ةحتافلا ةءارق بوجو باب «ةالصلا باتك يف ملسمو

(859) . 

 ؛هحيحص يف ةميزخ نباو 4017١١ /0) ةداتق يبأ ثيدح نم دمحأ مامإلا هجرخأ (؟)

 /”) حيحصلا لاجر هلاجرو :دئاوزلا عمجم يف يمئيهلا لاقو .(57) مقرب

 .(847) مقرب «ةاورلا ةياده ىلع هقيلعت يف ينابلألا ةمالعلا هححصو ؛١

 )١(. مقر ةيشاح هجيرخت عجار ()



 يف هللا مكمحر هب اودتقاف ء.ناضمر يف نوكي ام دوجأ ناكو «سانلا

 ىلع ءارقفلا مكناوخإ اونيعأو ءناضمر رهش يف ناسحإلاو دوجلا ةفعاضم

 اوظفحاو «مالعلا كلملا دنع كلذ رجأ اوبستحاو «مايقلاو مايصلا

 هلك يبنلا نع حص دقف «ماثآلاو رازوألا نم مكيلع هللا همرح امع مكمايص

 يف ةجاح هلل سيلف ,ءلهجلاو هب لمعلاو روزلا لوق عدي مل نم» :لاق هنأ

 .'70هبارشو هماعط عدي نأ

 مكدحأ موص موي ناك اذإف ءةنج مايصلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 . "”«مئاص ؤرما ينإ :لقيلف دحأ هّبياس ؤرما نإف .بخصي الو ثفري الف

 امنإو بارشلاو ماعطلا نع مايصلا سيل» :لاق هنأ ٍَي هنع ءاجو

 ."”«ثفرلاو وغللا نم مايصلا

 لاق :لاق هي ديعس يبأ نع (هحيحص» يف نابح نبا جرخو

 نأ يغبني امم ظفحتو هدودح فرعو ناضمر ماص نم» يَ هللا لوسر

 . ؟؟7(هلبق ام رفك هنم اذ 5

 كعمس مصيلف تمص اذإ» :اه#ُو يراصنألا هللا دبع نب رباج لاقو

 عدي مل نم باب «موصلا باتك يف هيَ ةريره يبأ ثيدح نم يراخبلا هاور )١(
 )١907(. مقرب ءموصلا يف هب لمعلاو روزلا لوق

 .(9١3ص) هجيرخت قبس (؟)

 ؛(5/١/717) هنئس يف يقهيبلاو ؛ 71/6 مقرب «هحيحص يف نابح نباهاور (6)

 مقرب «نابح نبا حيحص ىلع ناسحلا تاقيلعتلا يف ينابلألا ةمالعلا هححصو

(53"). 

 دمحأو ؛(7477) مقرب ءناضمر لضف باب «موصلا باتك يف نابح نبا هاور (5)

 ىف 101 ىنابلألا هفعضو ؛(05١7 /5) هنئس يف يقهيبلاو ؟(00 /7") هدنسم ىف

 «ةفيعضلا ةلسلسلاو ؛0474) مقرب «نابح نبا حيحص ىلع ناسحلا تاقيلعتلا
 .(ه089١) مقرب



 0 هدئاوفو ناضمر رهش لئاضف

 كيلع نكيلو ءراجلا ىذأ عدو «مراحملاو بذكلا نع كناسلو كرصبو

 . "”ةءاوس كرطف مويو كموص موي لعجت الو «ةئيكسو راقو

 ةظفاحملاو اهب ةيانعلا ملسملا ىلع بجي يتلا رومألا مهأ نمو

 دومع اهنإف ءاهتاقوأ يف سمخلا تاولصلا هريغ يفو ناضمر يف اهيلع

 نم رثكأو اهنأش هللا مظع دقو «نيتداهشلا دعب ضئارفلا مظعأو مالسإلا

 ةركّصلاو ِتْوَلََصلا َلَع أوُظِفَحظ :ىلاعت لاقف ءميظعلا هباتك يف اهركذ

 أوثاءو ةولَصلا أاوميِقأو» :ىلاعت لاقو ء[ةرقبلا] 409 َكيتْندَق ولي أوُموُقَو َسُوْلا
 ىنعملا اذه يف تايآلاو .[رونلا] 4(©) نوحي ْمُكحْلَمَل لوسيل اوُميِليلَو كَل

 . ةريثك

 دقف اهكرت نمف ةالصلا مهنيبو اننيب يذلا دهعلا» :45 يبنلا لاقو
 . عرفك

 هل تناك اهيلع ظفاح نم» :لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع حصو

 الو ًارون هل نكت مل اهيلع ظفاحي مل نمو «ةمايقلا موي ةاجنو ًاناهربو ًارون

 نب يبأو ناماهو نوعرفو نوراق عم ةمايقلا موي ناكو ةاجن الو ًاناهرب
 . ”7”فلخ

 يف ءاج امك ةعامجلا يف اهؤادأ لاجرلا قح يف اهتابجاو مهأ نمو

 الإ هل ةالص الف تأي ملف ءادنلا عمس نم» :لاق هنأ ِلككي يبنلا نع ثيدحلا
 اا :

 ردع نم

 نم مئاصلا هب رمؤي ام باب ءمايصلا باتك يف ءهفنصم يف ةبيش يبأ نبا هركذ )١(

 )4448١(. مقرب «بذكلا يّقوتو مالكلا ةلق

 .(١؟70ص) هجيرخت قبس (؟)

 )5175١(. مقرب «يمرادلاو ؛(194/1١؟) دنسملا يف دمحأ مامإلا هاور (*)

 .(57١ص) هجيرخت قبس (5)
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 رادلا عساش لجر ينإ هللا لوسر اي :لاقف ىمعأ لجر لك هءاجو

 يف يلصأ نأ ةصخر نم يل لهف «ينمئالي دئاق يل سيلو دجسملا نع

 :لاق .معن :لاق «؟؟ةالصلاب ءادنلا عمست له» :ِي يبنلا هل لاقف ؟يتيب

 : هيفلذ دوعسم نب هللا دبع لاقو .«هحيحص» يف ملسم هجرخأ ,"2"بجأف»

 .''”«قافنلا مولعم قفانم الإ اهنع فلختي امو انتيأر دقل»

 ةعامجلا يف اهيلع اوظفاحو مكتالص يف هللا دابع هللا اوقتاف

 ءرجألا ةفعاضمو ةرفغملاب اوزوفت هريغو ناضمر يف كلذب اوصاوتو
 .نيقفانملا نم هئادعأ ةهباشمو هباقعو هللا بضغ نم اوملستو

 ناكرأ نم ثلاثلا نكرلا يهف :ةاكزلا ةالصلا دعب رومألا مهأو

 لكي هللا لوسر َهْنس يفو ءَنْبَو هللا باتك يف ةالصلا ةنيرق يهو ؛مالسإلا

 اهفرصو اهبوجو تقو اهجارخإ لإ اوعراسو «هللا اهمظع امك اهومظعف

 ؛هناحبس معنملل ركشو سفن بيطو َنْبَو هلل صالخإ نع اهيقحتسم ىلع

 مكيلع معنأ يذلل ركشو ؛مكلاومألو مكل ةرهطو ةاكو اهنأ اوملعاو

 َمْرَنَأ نب ْدُحط :َكْيو هللا لاق امك ءارقفلا مكناوخإل ةاساومو «لاملاب

 درواد لاء ًاوُلَمَعأط :هناحبس لاقو 06٠١ :ةبوتلا] هاي يرو مهره ُةَفَدَص

 .!ابسا 407 وكس قاع نب لوو كش
 يتأت كنإ» :نميلا ىلإ هثعب امل هب لبج نب ذاعمل لكك يبنلا لاقو

 ينأو هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي نأ ىلإ مهعداف باتكلا لهأ نم ًاموق

 سمخ مهيلع ضرتفا هللا نأ مهملعأف كلذل كوعاطأ مه نإف .هللا لوسر

 ضرتفا هللا نأ مهملعأف .كلذل كوعاطأ مه نإف «ةليللاو مويلا يف تاولص

 كلذل كوعاطأ مه نإف .مهئارقف ىلع درتو مهئاينغأ نم ذخؤت ةقدص مهيلع

 )١( هجيرخت قبس )ص١57(.

 )٠0( هجيرخت قبس )ص١7١(.
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 هلا نيبو اهنيب سيل هنإف مولظملا ةوعد قتاو .مهلاومأ مئاركو كايإف
 . هتحص ىلع قفتم (١!:باجح

 ةيانعلاو ةقفنلا يف عسولا ميركلا رهشلا اذه يف ملسملل يغبنيو

 لك هللا لوسرب ًايسأت مايقلاو مايصلا ىلع مهتناعإو «نيففعتملاو ءارقفلاب
 هناحبس هللا دعو دقو «هماعنإل ًاركشو «هناحبس هللا ةاضرمل ًابلطو

 او» :هناحبس لاقف «ليزجلا فلخلاو «ميظعلا رجألاب نيقفنملا هدابع

 هلل نإ هلل انينتتاو أبل كفو اج رم هلك دي هدي ربح ني يقل اني
 َوُهَف وت ني رْثْفقنَأ آمْو» :ىلاعت لاقو .[لمزملا] 9©4 ردي ُّدوُنَع
 .[ابسا 4( تيقزلأ ٌرسَع َرْهَو ٌةُِْخ

 ءرجألا صقنيو ءموصلا حرجي ام لك هللا مكمحر  اورذحاو

 لتقو «ةقرسلاو ءانزلاو ءابرلاك ؛يصاعملا رئاس نم ءَنَيو برلا بضغيو

 لاملاو سفنلا يف ملظلا عاونأو «ىماتيلا لاومأ لكأو «قح ريغب سفنلا
 «نيدلاولا قوقعو «تانامألل ةنايخلاو «تالماعملا يف شغلاو «ضرعلاو

 برشو «هناحبس هللا قح ريغ يف رجاهتلاو ءءانحشلاو ,محرلا ةعيطقو
 .ةميمنلاو ةبيغلاو ءناخدلاو «تاقلاك ؛تاردخملا عاونأو «تاركسملا

 قلحو «ةبذاكلا ناميألاو :«ةلطابلا ىواعدلاو ءروزلا ةداهشو «بذكلاو

 «سبالملا لابسإو ءربكتلاو «براوشلا ةلاطإو ءاهريصقتو «ىحللا
 نم نهرتست مدعو «ءاسنلا جربتو «يهالملا تالآو يناغألا عامتساو

 امم كلذ ريغو «ةريصقلا بايثلا سبل يف ةرفكلا ءاسنب هبشتلاو «لاجرلا

 .ةَك هلوسرو هنع هللا ىهن

 مقرب «سانلا لاومأ مئارك ذخؤت ال باب «ةاكزلا باتك يف يراخبلا هاور )١(

 عئارشو نيتداهّشلا ىلإ ءاعدلا باب «ناميإلا باتك يف ملسمو ؛(554١)

 )١9(. مقرب «مالسإلا
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 يف اهنكلو «ءناكمو نامز لك يف ةمرحم انركذ يتلا يصاعملا هذهو

 اهيأ - هللا اوقتاف .هتمرحو نامزلا لضفل امثإ مظعأو «ًاميرحت دشأ ناضمر

 هتعاط ىلع اوميقتساو «هلوسرو هنع هللا مكاهن ام اورذحاو « نوملسملا

 فورعملاب اورمآتو «هيلع اونواعتو «كلذب اوصاوتو «هريغو ناضمر يف
 ايندلا يف ةاجنلاو ةزعلاو ةداعسلاو ةماركلاب اوزوفتل ءركنملا نع اوهانتو

 .ةرخآلاو

 هبضغ بابسأ نم نيملسملا رئاسو مكايإو انذيعي نأ لوؤسملا هللاو

 «نيملسملا رمأ ةالو حلصي نأو ءانمايقو انمايص ًاعيمج انم لبقتي نأو

 يف هقفلل عيمجلا قفوي نأو ءهادعأ مهب لذخيو «هنيد مهب رصني نأو

 لك ىلع هنإ «ءيش لك يف هيلإ مكاحتلاو هب مكحلاو «هيلع تابثلاو نيدلا

 هلآ ىلعو دمحم انيبن هلوسرو هدبع ىلع مّلسو هللا ىَّلصو .ريدق ءيش

 .نيدلا موي ىلإ هجهن ىلع راس نمو هبحصو
 .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

© © © 



 ةميظعلا ِهِمَكِحو مايصلا دئاوف
 لس 22

 (١)ةميظعلا همكِحو مايصلا دئاوف

 .نيملسملا نم هاري نم ىلإ زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نم
 ىلإ نيعراسملا نم مهايإو ينلعجو «تاريخلا مانتغال مهايإو هللا ينقفو

 .نيمآ تاحلاصلا لامعألا

 :دعب امأ ءهتاكربو هللا ةمحرو مكيلع ٌمالس

 رهش وهو الأ ءكرابم ميظع رهش مكلظأ دقل :نوملسملا اهيأ

 تاقدصلا رهش «نارفغلاو قتعلا رهش «مايقلاو مايصلا رهش ءناضمر

 لاقتو تانسحلا هيف فعاضتو تانجلا باوبأ هيف حتفت رهش «ناسحإلاو

 هيف رفغتو «تاجردلا هيف عفرتو «تاوعدلا هيف باجُت رهش «تارثعلا هيف
 «تاماركلا عاونأب هدابع ىلع  هناحبس - هللا هيف دوجي رهش «تائيسلا

 ناكرأ دحأ همايص هللا لعج رهش «تاياطعلا هئايلوأل هيف لِزجُيو

 هيلع  ربخأو ءهمايصب سانلا رمأو .ِِلكك ىفطصملا هماصف «مالسإلا

 نم مدقت ام هل هللا رفغ ًاباستحاو ًاناميإ هماص نم نأ  مالسلاو ةالصلا

 ةليل هيف رهش «هبنذ نم مدقت ام هل هللا رفغ ًاباستحاو ًاناميإ هماق نمو «هبنذ
 - هللا مكمحر  هولبقتساف ءمرح دقف اهريخ مرُح نم رهش فلأ نم ريخ

 ىلإ هيف ةقباسملاو ءهمايقو همايص ىلع ةقداصلا ةميزعلاو ءرورسلاو حرفلاب

 )١( ُهْنَلُكك هتحامسل ةعونتم تالاقمو ىواتف عومجم )١16/78(.
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 تائيسلاو بونذلا رئاس نم حوصنلا ةبوتلا ىلإ هيف ةردابملاو تاريخلا
 «فورعملاب رمألاب يصاوتلاو «ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلاو حصانتلاو

 رجألاو ةماركلاب اوزوفتل ؛ريخ لك ىلإ ةوعدلاو ءركنملا نع يهنلاو
 . ميظعلا

 :اهنم ةميظع مكِحو ةريثك دئاوف مايصلا يفو

 رشألاك ةئيسلا قالخألا نم اهتيكزتو ءاهبيذهتو ءسوفنلا ريهطت *
 ءملحلاو ءربصلاك ؛ةميركلا قالخألل اهديوعتو «لخبلاو رطبلاو

 .هيدل برقيو هللا يضري اميف سفنلا ةدهاجمو ءمركلاو ءدوجلاو

 ءهفعضو «هتجاحو هسفن دبعلا فرعي هنأ :مايصلا دئاوف نمو *

 هناوخإ ةجاحب  ًاضيأ  هركذيو «هيلع هللا معن ميظعب هركذيو هبرل هرقفو
 ىلع همعنب ةناعتسالاو « هناحبس - هللا ركش كلذ هل بجويف ؛ءارقفلا

 ىلإ #8 هللا راشأ دقو .مهيلإ ناسحإلاو ءارقفلا هناوخإ ةاساومو «هتعاط

 امك ُماَيِصلأ مُكحِيلَع بيك ايما َنِذّلَأ 5 : كيك هلوق يف دئاوفلا هذه

 .[ةرقبلا] 467 َنوُفَنَع كلل ْمُكِلَم ني تلا َلَع َبِيُك
 ىلع ٌلدف «هناحبس هيقتنل مايصلا انيلع َبَتَك هنأ  هناحبس  حضوأف

 هللا رمأ ام لعفب هلوسرو هللا ةعاط :يه ىوقتلاو «ىوقتلل ةليسو مايصلا نأ

 ةبحمو َنْبَو هلل صالخإلا نع ؛هلوسرو هنع هللا ىهن ام كرتو «هلوسرو هب

 ةميظع ةبعش مايصلاف ؛هبضغو هللا باذع دبعلا يقتي كلذبو «ةبهرو ةبغرو

 نيدلا نوؤش ةيقب يف ىوقتلا ىلإ ةيوق ةليسوو «ىوقتلا بعش نم

 :ِِلَك هلوق يف موصلا دئاوف ضعب ىلإ ِِلكَي يبنلا راشأ دقو ءايندلاو

 رصبلل ٌضغأ هنإف «جوزتيلف ةءابلا مكنم عاطتسا نم :بابشلا رشعم ايد
 .''”«ءاججو هل هنإف موصلاب هيلعف عطتسي مل نمو جرفلل ٌنصحأو

 مقرب ...٠ .مُصِيِلف ةءابلا عطتسي مل نم باب «حاكنلا باتك يف يراخبلا هاور )١(



 ةميظعلا ِهِمَكِحو مايصلا دئاوف

 ناطيشلا نأل الإ كاذ امو «مئاصلل ءاجبو موصلا نأ ِكك يبنلا نّيِبف

 ركذيو «يراجملا كلت قيضي موصلاو ءمدلا ىرجم مدآ نبا نم يرجي
 دو ناميإلا ناطلس ىوقيو .ناطيشلا ناطلس فعضيف ؛هتمظعو هللاب

 . يصاعملا هب َلقتو .ءنمؤملا نم تاعاطلا

 يوذ نم لمأتملل رهظت  مدقت ام ريغ  ةريثك دئاوف موصلا يفو *

 ةحص هبسكيو «ةئيدرلا طالخألا نم ندبلا رهطي هنأ :اهنمو «ةريصبلا

 نم ًاريثك هب اوجلاعو ءءابطألا نم ريثكلا كلذب فرتعا دقو «ةوقو

 لاق «ةريثك ثيداحأو تايآ هتيضرفو هلضف 9 1 دقو .ضارمألا

 ني ترِذلا َلَع بيك انك ُماَيْصلَأ ُمُكَحَْلَع بيك وبما باني :ىلاعت
 رم :َنََ هللا لاق نأ ىلإ «ْثدوُدْعَت 6 6 َنوُفَنَت ّكّلمَل ُكِيَ

 ئدهلا َنْي ِسَتْيَيَو سائل تا ٌناَءْرُمْلا ٍهِف لزنأ 7 00
 ِرَمَس َلَع وأ اًضيِرَم ناك نو ُةَنُسَِه َرْبَلا تي ديك نه نايل
 كا مي ةيز ا: رش مفسب هلل هيب ذك ها نص هّدِهَ
 <09 تركت ْمُمحْلََو ُْحَسَدَه ام لكَع هلآ اوبَكُنَر هَّدهْل ايس

 . [ةرقبلا]

 هللا لوسر ًادمحم نأو هللا 5 هلإ ال 1 0 : سمخ راق مالسإلا ينب

 . '7تيبلا جحو .«ناضمر موصو «ةاكزلا ءاتيإو «ةالصلا 4

 ىلاعت هللا يضر باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ نع «حيحصلا» يفو

 هل لاقف ؟مالسإلا نع مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لأس 6 ليربج نأ هنع

 هسفن تقات نمل حاكنلا بابحتسا باب .حاكنلا باتك يف ملسمو ؛,(ه55٠) 37

 )١15٠0(. مقرب ٠ . . .هيلإ

 .(8١3ص) هجيرخت قبس )١(
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 ميقتو هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلِإ ال نأ دهشت نأ» :ِلكَي هللا لوسر

 هيلإ تعطتسا نإ تيبلا جحتو .ناضمر موصتو .ةاكزلا يتؤتو ,ةالصلا
 هل لاقف ءناميإلا نع ينربخأ :لاق مث ءتقدص :لاق ««اليبس

 مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب نمؤت نأ :ناميالا» :ِهلكي هللا لوسر
 نأ» :لاق ءناسحإلا نع ينربخأ :لاق .«هرشو هريخ ردقلابو رخآلا

 ميظع ثيدح اذهو ."'"«كاري هنإف هارت نكت مل نإف هارت كنأك هللا دبعت

 .هيناعم لّقعتو هلمأت يغبني ليلج

 هللا لوسر اي :تلق :لاق هِيَ لبج نب ذاعم نع يذمرتلا جرخأو

 نع تلأس دقل» :لاقف رانلا نع يندعابيو «ةنجلا ينلخدي لمعب ينربخأ

 :ًائيش هب كرشت الو هللا دبعت :هيلع هللا هرّسي نم ىلع ريسيل هنإو ء.ميظع
 تعطتسا نإ تيبلا جحتو ء.ناضمر موصتو «ةاكزلا يتؤتو .ةالصلا ميقتو
 موصلا :ريخلا باوبأ ىلع كّلدأ الأ» :ِكك يبنلا لاق مث ««ًاليبس هيلإ
 يف لجرلا ةالصو «رانلا ءاملا ئفطي امك ةئيطخلا ئَفْطُت ةقدصلاو «ةَنُج

 نع َمُهُيوُنَج قاجَن# :ىلاعت هلوق هلك هللا لوسر الت مث ؛««ليللا فوج

 هيلع لاق مث ء[ةدجسلا] 42 لمت أنك امي ازَج نبع َهَرَف نم مل مَ
 :تلق ؟«همانس ةورذو هدومعو رمألا سأرب كربخأ الأ» :مالسلاو ةالصلا

 ةورذو «ةالصلا هدومعو مالسالا رمألا سأر» :لاقف .هللا لوسر اي ىلب

 «؟هلك كلذ كالمب كربخأ الآأ» :ِةِلكك لاق مث .؛هللا ليبس يف داهجلا همانس

 .هناسل ىلإ راشأو «اذه كيلع ْفَك١ :لاق .هللا لوسر اي ىلب :تلق

 كئَّلِكت» :هلكي لاقف ؟هب ملكتن امب نوذخاؤمل انإو «هللا لوسر اي :تلقف

 مالسإلاو ناميإلا نايب باب «ناميإلا باتك يف هِي رمع ثيدح نم ملسم هاور )١(
 .(8) مقرب ءناسحإلاو



 ةمظعملا همكحو مايصلا بئا
 ك6 ول وسو 4 لع 2

 ىلع  :لاق وأ  ؟مهوهجو ىلع رانلا يف نمانلا ٍُبَكَي لهو ذاعم اي كمأ
 . ""مهتنسلأ دئاصح الإ مهرخانم

 الو «ليزج هباوثو ءميظع حلاص لمع موصلا نإ :نوملسملا اهيأ
 نم هلعجو «هدابع ىلع هللا هضرف يذلا موصلا هنإف ناضمر موص اميس

 :لاق هك يبنلا نأ حيحصلا ثيدحلا يف تبث دقو «هيدل زوفلا بابسأ

 .فغف ةئم عبس ىلإ اهلاثمأ رشمب ةنسحلا .هل مدآ نبا لمع كد

 هماعطو هتوهش كرت هنإ ءهب يزجأ انأو يل هنإف مايصلا الإ : بك هللا لوقي

 .هبر ءاقل دنع ةحرفو .هرطف دنع ةحرف :ناتحرف مئاصلل . يلجأ نم هبارشو

 .""'”«كسملا حبر نم هللا دنع بيطأ مئاصلا مف ُفوُلَخلو
 تحتف ناضمر لخد اذإ» :لاق هنأ لكك يبنلا نع «نيحيحصلا» يفو

 . ”«نيطايشلا تلِسلٌسو «رانلا باوبأ تقّلُقَو «ةنجلا باوبأ

 ةليل لوأ ناك اذإ) :لاق هنأ لكي يبنلا نع هجام نباو يذمرتلا جرخأو

 قلغي ملف ةنجلا باوبأ تحتفو ,نجلا ةدرمو نيطايشلا تدّفُص ناضمر نم

 يغاب اي :دانم يدانيو ,.باب اهنم حتفي ملف رانلا باوبأ تقلغو «باب اهنم

 . '«ةليل لك كلذو رانلا نم ءاقتع هللو ءرصقأ رّشلا يغاب ايو «لبقأ ريخلا

 ناضمر رهش مودقب هباحصأ رّْشَبُي ناك هنأ كك يبنلا نع ءاجو
 (”':تآو رئاز نم هب ًابحرمف تاكربلاب ناضمر رهش ءاج» :مهل لوقيو

 )١( مقرب «ةالصلا ةمرح يف ءاج ام باب «ناميإلا باتك يف يذمرتلا هاور )5515(.

 )١( هجيرخت قبس ('*) .(8١١7ص) هجيرخت قبس )ص7١18(.

 .(8١١ص) هجيرخت قبس (84)

 يف يقهيبلا هجرخأ .«ًالهأو هب ًابحرمف روهشلا ديس ناضمر مكاتأ» : ظفلب يور (5)
 ؟ناضمر رهش روهشلا ديس» :ظفلب (77757) مقرب 15”7(2 /) ناميإلا بعش

 حرش : :رظنا ثيدحلا اذهل جيرختلا نم ديزملو . .«فعض هدانسإ يف» :لاقو

 نم هصخلم ناضمر فئاظو باتك ىلع تلقت زاب نب زيزعلا دبع خيشلا ةحامس

 .(©) مق ةيشاح (١16١ص) ُهْنَلك بجر نبا ظفاحلل فراعملا فئاطل



 تادابعلاب قلعتت حئاصنو لئاسر 0

 هنأ هك يبنلا نع هي يسرافلا ناملس نع ةميزخ نبا جرخأو

 مكلظأ دق هنإ :سانلا اهيأ» :لاقف نابعش نم موي رخآ يف سانلا بطخ

 همايص هللا لعج رهش فلأ نم ريخ ةليل هيف رهش ؛كرابم ميظع رهش

 نمك ناك ريخلا لاصخ نم ةلصخب هيف برقت نم .ًاعوطت هليل مايقو ةضيرف
 ةضيرف نيعبس ىدأ نمك ناك ةضيرف هيف ىدأ نمو .هاوس اميف ةضيرف ىدأ
 رهشو ؛ةاساوملا رهشو .ةنجلا هباوث ربصلاو ربصلا رهش وهو .هاوس اميف
 .''”ثيدحلا «...نمؤملا قزر هيف دازي

 هومظعو ءميظعلا رهشلا اذه اومنتغا :نيملسملا رشعم ايف

 وهو ؛تاعاطلا ىلإ هيف اوعراسو «تابرقلاو ةدابعلا عاونأب هللا مكمحر
 .تاعاطلاب هيف هيلإ نوقباستي هدابعل ًاناديم هللا هلعج ءميظع رهش
 تاولصلا نم - هللا مكمحر هيف اورثكأف «تاريخلا عاونأب هيف نوسفانتيو
 «ماتيألاو نيكاسملاو ءارقفلا ىلإ ناسحإلاو «نآرقلا ةءارقو ,ءتاقدصلاو

 .ءناضمر يف نوكي ام دوجأ ناكو سانلا دوجأ ِهْلك هللا لؤسر ناك دقو

 رهش يف ناسحإلاو دوجلا ةفعاضم يف هب اودتقاو لَك مكيبنب اوّسأتف

 رجأ اوبستحاو «مايقلاو مايصلا ىلع ءارقفلا مكناوخإ اونيعأو ءناضمر

 نم مكيلع هللا مرح امع مكمايص اوظفحاو «ماّلعلا كِلملا دنع كلذ

 روزلا لوق عدي مل نم» :لاق هنأ ِكك يبنلا نع حمص دقف «ماثآلاو رازوألا

 . '"”(هيارشو هماعط عدي نأ يف ةجاح هلل سيلف هب ّلمعلاو

 مكدحأ موص موي ناك اذإف َةّئُج مايصلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 ."”«مئاص ؤرما ينإ لقيلف دحأ هّباس ؤرما نإف قسفي الو ثفري الف

 .(7١١”ص) هجيرخت قبس )١(

 .(9١5ص) هجيرخت قبس (0)

 .(9١5ص) هجيرخت قيس (0)



 ةميظمعلا ِهِمَكِحو مايصلا دئاوف
 حمس سي حسيب  بباببيبإبإبإببببمم ب يب تت ستست

 امنإ .طقف برشلاو لكألا نم مايصلا سيل» :لاق هنأ كك هنع ءاجو

 .''”0...ثفرلاو وغللا نم مايصلا

 كعمس مصيلف «ءتمص اذإ» :و يراصنألا هللا دبع نب رباج لاقو

 كيلع نكيلو «مداخلا ىذأ عدو .مثأملاو بذكلا نع كناسلو كرصبو

 .“"”ءاوس كرطف مويو كموص موي لعجت الو «كمايص موي ةنيكسو راقو

 راثكإلاو «لقعتو ربدتب نآرقلا ةوالت نم هيف راثكإلا مئاصلل يغبنيف

 يف تابرقلا عاونأ رئاسو رافغتسالاو ركذلاو تاقدصلاو تاولصلا نم

 ةاضرمو «تانسحلا ةفعاضم يف ةبغرو «نامزلل ًامانتغا راهنلاو ليللا

 حرجي ام بانتجا ملسم لك ىلع بجيو .تاوامسلاو ضرألا رطافل

 ؛يصاعملا رئاس نم كيك برلا بضغيو ءرجألا صقنيو ء«موصلا

 ؛ىماتيلا لاومأ لكأو ءابرلا لكأو «ةاكزلاب لخبلاو «ةالصلاب نواهتلاك

 .ةميمنلاو «ةبيغلاو ءمحرلا ةعيطقو «نيدلاولا قوقعو ةقرسلاو ءملظلاو

 قلحو «ةبذاكلا ناميألاو «ةلطابلا ىواعدلاو ءروزلا ةداهشو «بذكلاو

 ؛يهالملا تالآو «يناغألا عامسو «براوشلا ةلاطإو اهريصقتو ىحللا

 يف ةرفكلا ءاسنب هبشتلاو ءلاجرلا نم نهرّتست مدعو «ءاسنلا جربتو

 هذهو «- هلوسرو هنع هللا ىهن امم كلذ ريغو «ةرتاسلا ريغ نهئايزأ

 ناضمر يف اهنكلو ؛ناكمو نامز لك يف ةمرحم اهانركذ يتلا يصاعملا

 .هتمرحو نامزلا لضفل ًامثإ مظعأو «ًاميرحت دشأ

 ءهلوسرو هنع هللا مكاهن ام اورذحاو  نوملسملا اهيأ هللا اوقتاف

 ؛هيلع اونواعتو كلذب اوصاوتو «هريغو ناضمر يف هتعاط ىلع اوميقتساو

 .ةرخآلاو ايندلا يف ةاجنلاو «ةزعلاو «ةداعسلاو .ةماركلاب اوزوفتل

 )١( هجيرخت قبس )ص7١17(.
 مقرب ءمايصلا باتك يف ةبيش يبأ نبا هاور (؟) )841(.



 تادابعلاب قلعتت حئاصنو لئاسر
 ةدئإو أ[

 «هبضغ بابسأ نم ًاعيمج نيملسملاو انظفحي نأ لوؤسملا هللاو

 ؛نيملسملا رمأ ةالو حلصي نأو ءانمايقو انمايص ًاعيمج انم لبقتي نأو

 يف هقفلل عيمجلا قفوي نأو «هءادعأ مهب لذخيو هنيد مهب رصني نأو

 ىلع هنإ «ءيش لك يف هيلإ مكاحتلاو «هب مكحلاو «هيلع تابثلاو «نيدلا

 .هبحصو هلآو دمحم انيبن ىلع كرابو ملسو هللا ىلصو ءريدق ءيش لك

 ةرونملا ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلا سيئر بئان

 زاب نب هنلا دبع نب زيزعلا دبع

© © © 



 ىرخأ ماكحأو هنم دوصقملا نايبو فاكتعالا فيرعت

 فاكتعالا فيرعت

 ىرخأ ماكحأو هنم دوصقملا نايبو

 هللا هقفو .مركملا خألا ةرضح ىلإ زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نم
 . نيمآ ريخلل

 :دعبو «هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالس

 : يتأي امع لاؤسلا يف مكتبغر نمضتملا ميركلا مكباتك ينلصو دقف

 لهو .ًاعرش هانعم امو دجاسملا يف فاكتعالا مكح ام :لاؤس ©

 .'"”؟ال مأ هتحابإو دجاسملا يف لكألا عم مونلل لماش وه

 يفو .«برقلا نم ةبرق دجسملا يف فاكتعالا نأ بير ال :باوج

 ىف َنوُعِكَع َرْسأَو َكضْرِتُب اَلَو» :ىلاعت هللا لوقل ؛هريغ نم لضفأ ناضمر

 نم رخاوألا رشعلا فكتعي ناك اي يبنلا نآألو م :ةرقبلا] «ٍدِجَمْل

 وه كلذ نم دوصقملاو .ءلاوش يف فكتعاف ةرم كلذ كرتو ءناضمر

 .ةيعرشلا ةولخلا يه هذهو «كلذل هللاب ةولخلاو ةدابعلل غرفتلا

 لك نع قئالعلا عطق وه :فاكتعالا فيرعت يف مهضعب لاقو

 قئالعلا عطق كلذ نم دوصقملاو «قلاخلا ةمدخب لاصتالل قئالخلا

 .مدقت امك هريغو ناضمر يف عورشم وهو «هتدابعو هللا ةعاط نع ةلغاشلا

 )١( هلك هتحامسل ةعونتم تالاقمو ىواتف عومجم )١/4717(.



 تادابعلاب قلعتت حئاصنو لئاسر _

 نم حيحصلا ىلع سأب الف موص ريغ نم فكتعا نإو «لضفأ مايصلا عمو

 اي :لاق هنأ هبذ رمع نع «نيحيحصلا» يف تبث امل ؛ءاملعلا يلوق

 لبق كلذ ناكو «مارحلا دجسملا يف ةليل فكتعأ نأ ترذن ينإ هللا لوسر

 سيل ليللا نأ مولعمو ."'6كرذنب فوأ» :ِلكك يبنلا هل لاقف ءملسي نأ

 دجسملا يف لكألاو مونلاب سأب الو ءراهنلا هلحم امنإو .«موصلل الحم
 لاح نم تبث املو «كلذ يف تدرو راثآاو ثيداحأل ؛هريغو فكتعملل

 بابسأ نم رذحلاو دجسملا ةفاظن ىلع صرحلا ةاعارم عم .ةفّصلا لهأ

 لِلَك يبنلا نع ثيدحلا يف ءاج امل ؛اهريغ وأ ماعطلا لوضف نم هخيسوت

 نم لجرلا اهجرخي ةاذقلا ىتح «يتمأ روجأ يلع تضرمم» :لاق هنأ

 ثيدحلو «ةميزخ نبا هححصو يذمرتلاو دواد وبأ هاور "”دجسملا

 فظنت نأو رودلا يف دجاسملا ءانبب رمأ هلك يبنلا نأ» :ان#ُيو ةشئاع

 يه ةزودلاو هديح هدو نتابسعلا الإ ةييسخلا ةاوران776نكلتو
 .ندملا يف ةنطاقلا لئاهقلاو تاراحلا

 حلصي نأو هب لمعلاو عفانلا ملعلل مكايإو انقفوي نأ هللا لأسأو

 هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو .بيرق عيمس هنإ ًاعيمج انلامعأو انبولق

 . هتاكربو

© © 6 

 مث فكتعي نأ ةيلهاجلا يف رذن اذإ باب «فاكتعالا باتك يف يراخبلا هاور )١(

 هيف لعفي ام رفاكلا رذن باب «ناميإلا باتك يف ملسمو ١55 مقرب .ملسأ

 )١505(. مقرب «ملسأ اذإ

 «نآرقلا نم ًافرح أرق نميف ءاج ام باب «نآرقلا لئاضف باتك يف يذمرتلا هاور (؟)

 .(0) مقرب «دجسملا سنك يف باب «ةالصلا يف دواد وبأو ؛,(؟59915) مقرب

 مقرب .ءدجسملا بييطت يف ركذ ام باب ءةعمجلا باتك يف يذمرتلا هاور (7)
 .(504) مقرب .ءرودلا يف دجاسملا ذاختا باب «ةالصلا يف دواد وبأو ؛(094)



 ا | تبت

 رهشلا لوخد يف عايذملا ربخ دامتعا

 ةيعرشلا ةلدألا ىلإ برقأو ىلوأ هجورخو
 (')ةيقربلا دامتعا نم

 .نيملسملا نم هاري نم ىلإ زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نم
 :هدعب «هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 ربخ عمس نم مكح نع سانلا نم ريثك نم لاؤسلا رركت دقل ©
 ةطساوب ةيدوعسلا ةعاذالا قيرط نم هجورخ وأ ناضمر رهش لوخد

 نولمعي له تايقرب اهيف سيل يتلا ىرقلا يف «ويدارلا» وهو «عايذملا»

 .؟ال وأ هنودمتعيو كلذب

 مايص نيملسملا ىلع بجوأ هناحبس هللا نأ كش ال :باوجلاو

 «لالهلا ةيؤرب رهشلا راطفإو «نابعش ةدع لامكإ وأ «لالهلا ةيؤرب رهشلا

 نع حيحصلا ثيدحلا يف امك ءًاموي نيثالث ناضمر ةدع لامكإ وأ

 اولمكأف مكيلع مغ نإف ؛هتيؤرل اورطفأو هتيؤرل اوموص» :لاق هنأ لكي يبنلا

 موي رطفلاو ,نوموصت موي موصلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو .2؟'”«ةدعلا

 )١( ُهْقَّلُكك هتحامسل ةعونتم تاللاقمو ىواتف عومجم )١6١/86(.

 رطفلاو لالهلا ةيؤرل ناضمر موص بوجو باب «مايصلا باتك يف ملسم هاور (؟)

 مقرب «هتيؤرل )1١81(.



 تادابعلاب قلعتت حئاصنو لئاسر _

 جرخأو «نسح هدانسإب يذمرتلا هجرخأ ."'"6نوحضت موي ىحضألاو ,نورطفت

 رطفي موي رطفلا» :لاق هنأ ِةلَك يبنلا نع نسح دانسإب ةشئاع نع يذمرتلا

 .ةريثك ىنعملا اذه يف ةلدألاو «'"”سانلا يحضي موي ىحضألاو «سانلا

 نم هجورخ وأ ءرهشلا لوخد اهدنع تبث اذإ ةموكحلا نأ بير الو
 وأ «ءتماصو ةعاذإلا قيرط نم سانلا تربخأ ةيعرشلا ةمكحملا قيرط

 ةعباتلا ةيعرلا نم ربخلا عمس نم لك ىلع بجي كلذبو «كلذب ترطفأ

 يف رثكأ وأ «ةقث هعمس اذإ ةعاذإلا ربخ دمتعي نأ ةيدوعسلا ةموكحلل

 همامإل ًاعبت رطفيو «كلذب موصيف ءجورخلا يف رثكأ وأ ناتقثو «لوخدلا
 ةلدألا ىلإ برقأو ىلوأ كلذ يف عايذملا دامتعاو «نيملسملا هناوخإو

 امك «قربلا» ربخب اورطفأو سانلا ماص اذإف «ةيقربلا دامتعا نم ةيعرشلا

 ةعاذإلا عامسب مهراطفإو مهمايصف «هللا دمحب كلذب سأب الو «عقاولا وه
 يلو هللاو «دامتعالاب ىرحأو ىلوأ تاقثلا ةطساوب ةمولعملا ةيدوعسلا

 .هبحصو هلآو دمحم هلوسرو هدبع ىلع ملسو هللا كالصو ,قيفوتلا

 ةيمالسإلا ةعماجلا سيئر بئان

 ةرونملا ةنيدملاب

 موي موصلا ءاج ام باب «هللا لوسر نع موصلا باتك يف يذمرتلاهاور )١(

 .مايصلا باتك يف هجام نباو ؟(541) مقرب ءنورطفت موي رطفلاو نوموصت
 .مايصلا باتك يف ينطقرادلاو ؛(150١) مقرب «ديعلا يرهش يف ءاج ام باب

 )١1/5(. ءاورإلا يف ينابلألا هنّسحو ؛(١014) مقرب

 رطفلا يف ءاج ام باب ؛هللا لوسر نع موصلا باتك يف يذمرتلا هجرخأ (؟
 ننس حيحص يف ينابلألا هححصو ؛؟(٠8؟) مقرب ءنوكي ىتم ىحضألاو

 .(١8؟) مقرب «يذمرتلا
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 ('!هارحلا هللا تيب جاجحل هةهحيصن

 نم ءاهيلع علطي نم لك ىلإ زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نم

 هللا تيب جاجح يناوخإ .ءناكم لك يف نيملسملاو مارحلا هللا تيب جاجح

 :دعب امأ «هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالس :مارحلا

 ةيبرعلا ةكلمملا ضرأ ىلعو ؛مارحلا هللا دلب يف مكب ًابحرمف
 نيذلا راؤزلاو راّمعلاو جاجحلا ةمدخب ىلاعت هللا اهفّرش يتلا ةيدوعسلا

 نيفئاطلل اهنيمأتو تاسدقملا ةمدخب اهيلع ّنمو ءناكم لك نم اهيلإ نودفي

 .دوجسلا عكرلاو نيفكاعلاو

 هلوسر دجسم ةرايزو هتيب مح مكل بتكي نأ كو هللا لأسأو

 ؛نانئمطاو ةنيكسو ناميإو نمأ يف ءمّلسو هبحصو هلآو هيلع هللا ىَّلص

 هللا رفغ دقو «نيروجأم نيملاس مكرايد ىلإ اودوعت نأو «لوبّو رسيو

 .ريدج ةباجإلابو ءميرك داوج هنإ هلضف نم مكانآو مكل

 : مارحلا هللا تيب جاجح يناوخإ

 ءربصلاب اوصاوتو «قحلاب اوصاوتو ءاوحصانت ام ريخب نوملسملا

 هللا تيب جاجح يناوخإ ركذأ ينإف كلذلو «ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتو

 رايد نم اومدق مهنأو «ةكرابم نكامأو ةلضاف مايأ يف مهنأب ؛مارحلا

 )١( ُةْنلُك هتحامسل ةعونتم تالاقمو ىواتف عومجم )١15/77184(.
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 ًامايقو ءلكت هلوسرلو هلل ةباجتسا ةريثك تاقشم اولّمحتو «ةديعب

 :لاق ثيح هب ىلاعت هللا مهرمأ «ليلج حلاص لمعو «ميظع بجاوب

 نإ ٌرتك سو ًاليبم لإ عاطتسأ نم تيل خِح يذلا َلَع يوه
 يغبني ًارومأ مهنم يضتقي اذهو ء[نارمع لآ] «©© َنيِوَلَمْلا ِنَع

 مهيعسو ءًاروربم مهجح نوكي ىتح ءاهب ةيانعلاو اهيلع ةظفاحملا

 سيل روربملا جحلاف «نوعو هللا نم قيفوتب ءاروفغم مهبنذو ءاروكشم
 :رومألا هذه نمو «ةنجلا الإ ءازج هل

 نع هَل 4<

 «ىلاعت هلل هدصقو هتين صلخي نأ هريغو جاحلا ىلع بجي :ًالوأ

 «هباوث لانيو هللا ىلع هرجأ عقي ىتح ميركلا ههجول ًاصلاخ هلمع لعجيف

 ةوَلَصلَأ اوُميِقِيَو افتح نيل هَل َنيِسِِخم َهَمَأ اوُدْبَمل الإ اَدرمُأ امو» :ىلاعت لاق

 أرمي نك نقط :ىلاعت لاقو «1[ةنيبلا] ةيآلا «(©) َوَمِبَمْلا نيد َكِلَدَو كَل اوووي
 . [فهكلا] 4( أمل ير داب كر الو اس اَمَع لمْ ىبر هع

 ىلإ هب برقتي يذلا لمعلا نوكي نأ هريغو جاحلا ىلع بجي :ًايناث
 :لئاقلا دلك هيبنب هئادأ يف يدتقي نأو «هدابعل ىلاعت هللا هعرش امم هبر

 امك اوُلص» :لئاقلاو ءُهْنَلُكك ملسم هاور "'مككسانم ينع اوذخ»

 نك َدَفْلظ :ىلاعت هللا لاق دقو ُهْنَأُك#ك يراخبلا هاور "”(يلصأ ينومتيأر

 هلل ريو رجلا مولاَو هلل اني نك سن ةكَسح هوَ هنأ لوسي يف هَل

 ملو هلل هيف ًاصلخم هبحاص ناك امهم لمعلاف ء«[بازحألا] 4( اك

 ثيدحلل «هللا هلبقي ال هيلع دودرم وهف لَو هللا لوسرل هيف ًاعباتم نكي

 موي ةبقعلا ةرمج يمر بابحتسا باب ءجحلا باتك يف هوحنب ملسم هجرخأ 0(

 .(17917) مقرب ءًابكار رحنلا

 مقرب «ةعامج اوناك اذإ رفاسملل ناذألا باب «ناذألا باتك يف يراخبلا هاور (؟)

(691). 
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 انرمأ هيلع سيل ًالمع لمع نم» و لوسرلا هيف لوقي ىذا حلا

 سك نإ لقط :996 هلوسرلا لوقي ََيَه هللاو ُةْنَلُخَت ملسم هءاور ''"«در وهف

 «<© ٌدِسَي ٌدرْوَع هلل وَيْوُد كل زن هه كبيخُي نوعيته نوح

 .[نارمع لآ]

 رومأب ةريصبو ملع ىلع نوكي نأ هريغو جاحلا ىلع بجي : :ًاثلاث

 ؛عورشملا هجولا ىلع ًاميلس ءادأ اهيدؤيو «ًاحيحص ًامايق موقي ىتح هنيد

 نَمَو أنأ َةَريِصَب ع هه لِ اَرْعَدَأ لبس .وِذم لِ :846 هيبنل ىلاعت لاق دقف

 .[فسوي] 462 َيِكرْتمْلا نم أنأ آمر هلأ َّنَحِبْسَو ىنَعَبت

 رومأ نم انيلع لكشأ اميف ملعلا لهأ لأسن نأ ىلاعت هللا 7 دقو

 «©9 َنوْملَم ال ٌرْثُك نإ ْمِذلآ ّلْهَأ ارلَََصط :هناحبس لاقف ءاننيد

 ًاريخ هب هللا دري نم» :لاق كي هللا لوسر نع «نيحيحصلا» يفو ء[لحنلا]
 ©9«نيدلا يف ههقفي

 ةنيدملاو ؛ةمركملا ةكم يف هللا نوعب دجتس جاحلا يخأ كنإو

 ءالدألاو «ةكمب ةفاوطلا تاسسؤم يفو ؛ةسدقملا رعاشملا يفو «ةرونملا

 ةلئسأ نع ةباجإلل هللا اهسرح ةلودلا مهتنيع ءاملع «ةنيدملاب

 مهترمعو مهجح رومأ نم مهيلع لكشأ اميف جاجحلا تاراسفتساو

 لضفب جاجحلل ىلاعت هللا هرّسي امم كلذو ؛ةماع مهنيد رومأ نمو ء«ةصاخ

 نب دهف كلملا «نيفيرشلا نيمرحلا مداخ ةموكح لضفب مث «هناحبس هنم

 نوكي ىتح - هللا هقفو  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا كلم زيزعلا دبع

 .دوكرتي اميفو نولعفي اميف باوصلاو قحلاب ةفرعمو ملع ىلع جاجحلا

 ةنيب ىلع نوكت ىتح مهنم ةدافتسالاو مهلاؤس يف يخأ اي ددرتت الف

 .(26ص) هجيرخت قبس )١(

 .(77١/ص) هجيرخت قبس )٠"(



 تادابعلاب قلعتت حئاصنو لئاسر 0

 سور

 أَنِ نومي ال لَو نولي نيا ىئَسَب لك ٌلُق»# :ىلاعت لاق ءكرمأ نم
 ًاقيرط كلس نم» :هلك هللا لوسر لاقو «[رمزلا] <« بألا اونو كدت

 . هلك ملسم هاور 2'”«ةنجلا ىلإ ًاقيرط هب هل هللا لّهس ًاملع هيف سمتلي

 نم هدابعل هللا هعرش ام نأ ملعي نأ هريغو جاحلا ىلع بجي :ًاعئار

 يه امنإ «لاعفأو لاوقأ نم مهيلع مّرحو مهل لحأ امو «تابرقو تاعاط

 مهقدصو «هل مهصالخإ بسح ىلعو «مهتاعمتجم حالصو مهسفنأ ةيكزتل
 ريخ هللا باوثو «ةرخآلاو ايندلا يف كلذب مهعافتنا نوكي هعم لمعلا يف

 69 َلَسَم دير مْ َرككَو ©) كي نم ملأ ٌدَق» :ىلاعت هللا لاق ءىقبأو

 دك ©©) اَهوفَتو اَهروج اَهَمْمَت © اَهنَوَس اَمَو نئتَو :ىلاعت لاقو «[ىلعألا]
 :ىلاعت هللا لاقو ء[سمشلا] «© اَهْنَّسَد نم َباَح َدَكَو ©) اَهنكَد نَم ملف

 ُهَبْيِط هوَيَح ُكَتيِحَْم ٌنمْؤُم وهو قنأ رأ ٍرَكَد ني اًكِلَم َلِمَع ْنَمِه
 ريد 6 سرود هدد

 .[لحنلا 4 َنولمَعَي اًواكح ام ِنَسْحَأب ٍمُهَرَل َرهترَتلو «#© © ل
 ةيكزتل هدابع ىلع هللا ضرف ام مظعأ نم  جاحلا يخأ  جحلاو

 اميف اهتبغرو «ءاذيإلاو حشلاو ءءاضغبلاو ةوادعلا نم اهتمالسو مهسفنأ

 قافنإو .دهجلا لذب نم هيف امل «نيدلا موي هئاقلب اهريكذتو هللا دنع

 رجهو «ناطوألاو لهألا ةقرافمو ءباعصلاو قاشملا لمحتو ء«لاملا

 عامتجالاو «ةدابعلاو ةعاطلاب هللا ىلع لابقإلاو «ةيويندلا لامعألا

 ْمُهَل َعِفَنم ْاوُدِهْسِلا» :ضرألا ءاحنأ رئاس نم نيدفاولا هللا يف ناوخإلاب

 ام ىلع جاحلا صرحيلف [18 :جحلا] «ٍتسوُنْمَت ِراَيَأ هي هلأ مآ اوُرُكْدَيَو

 ىلع ةبظاوملاب هيلإ برقتلاو ؛هتاعدو هركذو هتيبلت نم رثكيو «هبر يضري

 نأ حيحصلا ثيدحلا يفو .تائيسلا نع دعبلاو «تاعاطلا لعف

 عامتجالا لضف باب «رافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا باتك يف ملسم هاور )10(0(

 .(5199) مقرب «نآرقلا ةوالت ىلع
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 هتنذآ دقف ًّاّيلو يل ىداع نم :لاق ىلاعت هللا نإ» :لاق كي هللا لوسر
 لازي امو ؛هيلع هتضرتفا امم يلإ ّبحأ ءيشب يدبع يلإ برقت امو .برحلاب
 ُهْنْلُكك يراخبلا هاور ثيدح نم '''«هبحأ ىتح لفاونلاب يلإ برقتي يدبع
 هرمأ لاثتماب «هنيد ىلع ميقتسملا 96 هلوسرو هللاب نمؤملا وه هللا يلوو
 الو َمِهيَع وح ال هش كَيلْزَأ كرإ آلأ» :هناحبس لاق امك «هيهن بانتجاو

 .[سنوي] 409 توُقَنَي اكو أوُنَماَ تردلا © توري مُه

 ىلع ةظفاحملا هريغو جاحلا هيلع صرحي نأ يغبني ام مهأ نمو

 هللا نذأ يتلا دجاسملا يفو ءاهتاقوأ يف ةعامج 0 تاولصلا ءادأ

 يوبنلا دجسملاو مارحلا دجسملا اميس الو .همسا اهيف ركذيو عفرت نأ

 امهيف فعاضي هللاو ,دجاسملا رئاس ىلع ةميظع ةزيم امهل نإف .؛فيرشلا
 يدجسم يف ةالص» :لاق هو هللا لوسر نأ هي رباج نعف «ةالصلا رجأ

 يف ةالصو ؛مارحلا دجسملا الإ هاوس اميف ةالص فلأ نم لضفأ اذه

 ءدمحأ هجرخأ .''”هاوس اميف ةالص فلأ ةئام نم لضفأ مارحلا دجسملا

 نع هلثم "”دمحأ مامإلا جرخأو .حيحص دانسإب هللا امهمحر هجام نباو

 . حيحص هدانسإو نابح نبا هححصو ريبزلا نبا

 صرحلاو هب ةيانعلا يغبني ميظع هللا نم لضفو ليزج ريخ اذهو

 اًهُضْرَع َةَنَجَو ْمُكَبَر نم َوَرْفْمَم ّلِإ اعراسّو» :ىلاعت هللا لوقي ءهيلع
 .[نارمع لآ 4 سيقتل ْتَّدِعُأ ٌصَرَأْلاَو توم

 )١( عضاوتلا باب «قاقرلا باتك يف يراخبلا هاور ١ مقرب )66١05(.

 لضف يف ءاج ام باب ءاهيف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ باتك يف هجام نبا هاور (؟)

 . 07783 /7) هدنسم يف دمحأو ؛(105١) مقرب «مارحلا دجسملا يف ةالصلا

 يف دمحأو ؛(1570١) مقرب ءدجاسملا باب «ةالصلا باتك يف نابح نبا هاور (*)

 ناسحلا تاقيلعتلاو ؛(57/5١) ءاورإلا يف ينابلألا هححصو ؛(0 /5) هدنسم



 دامس صحا داس. تاتش 5555555 ج79

 ةسدقملا نكامألا هذهل ظفحي نأ هريغو جاحلا ىلع بجي :ًاسماخ

 باذعب كلذ لعف نم هللا دعوت دقف ءءوس لمعب اهيف مهي الف ءاهتمرح
 4( بأ ِباَدَع ْنِم ُهنْدُث رب ماكلإب هيف درب نبَر» :ىلاعت لاق «ميلأ
 يف ملظلا ىنعم نايب يف اه#' سابع نبا نع «يفوعلا ةيطع لاق .[جحلا]

 وأ ةءاسإ نم ؛«كيلع هللا مرح ام مرحلا نم لحتست نأ وهو :ةيآلا هذه

 دقف كلذ لعف اذإف «كلتاقي ال نم لتقتو ءكملظي ال نم ملظتف ؛لتق

 .'''ةيآلا هذهل هريسفت يف ُةُدُكك ريثك نبا هركذ ءميلألا باذعلا هل بجو

 مهضعب يذؤي ال نأ ةنمؤم لك ىلعو نمؤم لك ىلع بجاولاف
 اونواعتي نأ بجي لب ؛ضرع يف الو لام يف الو سفن يف ال ءاضعب
 ؛هيلع ربصلاو قحلاب اوصاوتي نأو ءاوحصانتي نأو «ىوقتلاو ربلا ىلع

 .هضرعو هلامو همد مارح ملسملا ىلع ملسملا لك» :496 يبنلا لوقل

 هاور «"”ملسملا هاخأ رقحي نأ رشلا نم ئرما بسحب ءانه اه ىوقتلا

 .«هحيحص»© ف ُْنُك ملسم

 يف «ءاذيإلا نم عون يأب تانمؤملاو نينمؤملا ءاذيإ هللا مّرح دقو

 رهشألا يفو «نيمألا دلبلا يف مهئاذيإب فيكف ءنامز لك يفو ناكم لك

 نأ كش ال !؟ِِلكَي لوسرلا ةنيدم يفو .«كسانملا ءادأ تقو يفو «مرحلا

 تنموُلْمَم ٌجْهْذَأ جحلآا» :ىلاعت هللا لاق ءًامرج مظعأو ًامثإ دشأ نوكي اذه
 :ةرقبلا] 4 حلا ىف َلاَدِج اَلَو َفوُسُم الو َكَكَر الف َّجَلَأ كهف َنْو سف

 هد موسم 001 ومع -
 ٍدقف أوبستكا ام رْيَعِب ٍتَنِهْؤَمْلاد َنيِيْؤمْلا وذوي َنيِدْلاَو» :ىلاعت لاقو 0
 نوكي نأ جاحلا نم بولطملاف .[بازحألا] 400 ايت اًنإو اك أوَمَسَح

 )١( ُهْنَلْك ريثك نبا ريسفت :رظنا )٠١/75(.

 ؛هلذخو ملسملا ملظ ميرحت باب «بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك يف ملسم هاور (؟)

 مقرب )5658(.
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 تاتو ةريظو جنا ويصو نايف نم ورد ىلع املس هنت قلع انلع

 نمؤملاو ءهديو هناسل نم نوملسملا ملس نم ملسملاف «ىذأ هنم مهلاني الو

 هللا دنع ملسملا ةمرحو ؛مهضارعأو مهلاومأو مهئامد ىلع سانلا هنمأ نم

 :ىلاعت هللا لاق .ةميخو هتبقاع ملظلاو «ةريبك ةيصعم هملظو «'''ةميظع
 .[ناقرفلا] 409 ابيك اَسباَدَع هم ْمُكنَي ميظَي نيد

 ءريخلا ىلإ ةوعدلا نأ ملعي نأ هريغو جاحلا ىلع بجي :ًاسداس

 ةمكحلاب ملسم لكل حصنلاو ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو

 نيب هظفحو هماوق اهبو «نيدلا تابجاو مظعأ نم «ةنسحلا ةظعوملاو
 ةظعوملاو ةمكجلاب َكْيَر ٍلَِم َلِإ ٌمدأط» :ىلاعت هللا لاق ءنيملسملا

 نكَتلَوط :ىلاعت لاقو 06150 :لحنلا] «ْنَسْحَأ مه يتلي ُهْلدَحَو سل
 مه َكِهَكْوَو كسلا نع َنهتِو فوثكلاب َتويمأَبَو رخل لإ وْعَدِب دب حد

 هايزأ ْمُسَحب تئِيْؤمْلاَو َنويِمْؤَمْلاَو» :ىلاعت لاقو ء[نارمع لآ 469 تىْصِلنُم

 ةزكزلا توؤيو ةرلّصلا توميضو ركسلا نع َنْوَهنَيَو ٍفورمَمْلِ تويمأت نب
 «© ٌديكح ٌريِرَع هلأ ّنِإ هللا مُهمحيَم كيل :ةآوسرو هللا تربو
 ماقإ ىلع إي هللا لوسر تعياب» :لاق اهو هللا دبع نب ريرج نعو ء[ةبوتلا]
 لك ىلعف «هيلع قفتم ''”«ملسم لكل حصنلاو «ةاكزلا ءاتيإو «ةالصلا

 بسحب لك «ءهيف رصقي الو «ةيانعلا مامت رمألا اذهب ىنعي نأ ملسم

 ثيدح نم (00) مقرب ءربلا يف يذمرتلا هجرخأ ام ىلإ ُهْنَثْك هتحامس ريشي )١(

 امو كمظعأ ام» :لاقف ةبعكلا ىلإ رمع نبا رظنو ... :5#و رمع نب هللا دبع

 يف دهاش هلو .«. .كنم  ىلاعت هللا دنع ةمرح مظعأ نمؤملاو كتمرح مظعأ

 مقرب «ةاورلا ةياده يف هك ينابلألا هنسحو ؛نابوث نع )١74/5( دمحأ دنسم

 .(ةةوا/١1)

 ملسمو ؛(01) مقرب ءةحيصنلا نيدلا باب ؛ناميإلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (؟)

 .(05) مقرب «ةحيصنلا نيدلا نأ نايب باب «ناميإلا باتك يف



 ك<جبحبيبييججججججحححححسسسسسسسسسسس”> 2 تبج بحس تادابعلاب قلعتت حئاصنو لئاسر

 هديب هريغيلف ًاركنم مكنم ىأر نم» :ِلكك هللا لوسر لاق دقف ءهتعاطتسا

 (7:ناميالا فعضأ كلذو هبلقبف عطتسي مل نإف .هناسلبف عطتسي مل نإف
 . هلك ةاوز

 رومأب متهي نأ مهريغو جاجحلا نم ملسم لك ىلع يغبني :اعباس
 ميلعتو ءمهنع عافدلاو .مهيلإ ريخلا لاصيإو «ناكم لك يف نيملسملا

 نيذلا مهنم نيدهاجملا نواعي نأو ءهملعو هتقاط بسح .مهلهاج

 تاسدقملاو نيملسملا رايد نع ةرفكلا فانصأ نم مهريغو دوهيلا
 .نيملسملا دالب نع ًادوذو ءهلهأ نع ًاعافدو «قحلل ًةرصن «ةيمالسإلا

 رئاسو سفنألاو لاملاو ناسللاب كلذ نوكيو .ءادعألا نم اهل ةيامحو
 رمي لع يل لَه امام نَا (ّملَبط :ىلاعت هللا لاق ءتادعاسملا عاونأ
 كيشأو كلوني هل لبس ىف وهمَم هوست لأي وَ © ملأ اع ني ست
 ملسملا» :لوقي ِخك لوسرلاو .[فصلا] <09 نلف مكه ني ل رع عل
 يف هللا ناك هيخأ ةجاح يف ناك نمو“.هملسي الو .هملظي ال .ملسملا وخأ

 ءازغ دقف هللا ليبس يف ًايزاغ زّهج نم» :خِلكك لاقو .هيلع قفتم (”7(هتجاح
 هيلع .ةفع فرفإ 7

 «ءازغ دقف ريخب هلهأ يف ايزاغ فلخ نمو . كم قىشفنم

 .(59) مقرب «ناميإلا نم ركنملا نع يهنلا نوك باب «ناميإلا باتك يف ملسم هاور )00(

 .ملسملا .ملسملا ملظي ال باب .ءبصغلاو ملاظملا باتك يف يراخبلا هاور (0)

 «ملظلا ميرحت باب «بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك يف ملسمو ؛(15147) مقرب
 .(؟5608) مقرب

 هفلخ وأ ًايزاغ زهج نم لضف باب ءريسلاو داهجلا باتك يف يراخبلا هاور ()
 يف يزاغلا ةناعإ لضف باب «ةرامإلا باتك يف ملسمو ؛(1847) مقرب «ريخب
 .(18905) مقرب ءهللا ليبس



 مارحلا هللا تيب جاجحل ةحيصن

050 
 نولغتسي ؛نيدحلملاو نيرّصنملا ةنتفو ءضرملاو يرعلاو عوجلل

 هب متهي نأ بجي ام اذهو «مهليطابأو مهمومس مهنيب نوثفنيو ؛مهتجاح
 ؛نيملسملا نم ًافعض ىأر املك صرحلا دشأ هيلع صرحيو ملسم لك
 مكتودرب ول بككلا ٍلْهأ نم ٌريْدَح ّدَو» :ىلاعت هللا لاق امك مهنأل

 «كعلا هَل اق ام دن اني رهيثنأ دن ني انصح انك خيبتمإ دب ان
 ٠١9[. :ةرقبلا]

 جاجحلاو انقفوي نأ «ىلُعلا هتافصو «ىنسحلا هئامسأب هللا لأسأو

 ءانئيد رصن هيف ام لكلو .هيلع تابثلاو هنيد يف هقفلل نيملسملا عيمجو

 يلعيو «هنيد رصني نأو ءانئادعأ دئاكم نم اندالب ةمالسو ءانرمأ حالصو

 مكحلل ؛مهماكحو نيملسملا رومأ ةالو عيمج قفوي نأو ؛هتملك

 يف ةاجنلاو ةداعسلا ليبس اهنأل ؛اهب بوعشلا مازلإو «هناحبس هللا ةعيرشب

 هيف ام لكل ةصاخ ةفصب دالبلا هذه ماكح قفوي نأو «ةرخآلاو ايندلا

 امب مهيزجي نأو ءريخ لك نم مهديزي نأو «نيملسملا رمأ حالصو هاضر

 نم ًاصوصخ مارحلا هللا تيب جاجحلو .ًامومع نيملسملل اومدق

 ءادأل هتيب جاجح قفوي نأو ءهلضفأو ءازجلا مظعأ تاليهستو تادعاسم

 مهيعسو ءًاروربم مهجح نوكي ىتح ءهيضري يذلا هجولا ىلع مهكسانم
 ٌمُهْللا .نيمناغ نيملاس مهدالب ىلإ مهدري نأو «ًاروفغم مهبنذو ءًاروكشم

 . نيمآ

 .هبحصو هلآو دمحم انيبن ىلع مّلسو هللا ىَّلصو
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 ("!نلعلاو رسلا يف هللا ىوقت بوجو

 ةالصلاو «نيملاعلا ٌبر هلل محلا ءميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هللا دبع نب دمحم انديس نييبنلا متاخو نيلسرملا مامإ ىلع مالسلاو

 .نيدلا موي ىلإ هتوعدب اعدو هالاو نمو هبحصو هلآ ىلعو

 ؛مارحلا هللا تيب جاجح ىلإ زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نم
 .ناكم لك يف نيملسملا هناوخإ نم ةلاسرلا هذه ىلع علطي نم لك ىلإو
 .نيمآ «نيدلا يف هقفلا مهحنمو هاضر هيفوامل هللا مهقفو

 :دعب امأ ..هقاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالس

 يتلا ةيمالسإلا ةيعوتلا ةلجم نم لوألا ددعلا رودص لهتسم يفف

 ةيملعلا ثوحبلا تارادإل ةماعلا ةسائرلا ماع لك مسوم يف اهردصت

 يداحلا اهماع يفو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب داشرإلاو ةوعدلاو ءاتفإلاو

 ةكرابملا ضرألا هذه ىلع مكب ًابحرمو «ةبيطلا ةيحتلاب مكيلإ مدقتأ رشع

 انجح لعجي نأ ىلاعتو كرابت ىلوملا ًالئاس «نيفيرشلا نيمرحلا ضرأ
 نأو ءاروفغم مكبنذو انبنذو ءًاروكشم مكيعسو انيعسو ءًاروربم مكجحو

 .لوبقو ةيفاعو ةحصو رسيو ةلوهس يف لامعألا حلاص ىلإ مكايإو انقفوي

 يف لبو هللا ىوقتب يسفنو مكيصوأ ينإف ةميركلا ةبسانملا هذهبو

 )١( ُهْنلُكك هتحامسل ةعونتم تالاقمو ىواتف عومجم )١15/7١7(.



 - نلملاو رسلا يف هللا ىوقت بوجو

 ءادتقالاو «لاوقألاو لامعألا يف هل صالخإلاو ,«ةينالعلاو رسلا

 نإف ق5 انبر ىلإ هب برقتن ام لك يفو انجح كسانم يف قي انلوسرب
 ايندلا ةداعس ليصحت يف ميظعلا ببسلا يه ىلاعتو كرابت هللا ىوقت

 ُتيَح َنِم ُهقْرِرَو () اجرنع هَل لَمجي َهَّقَأ َقَّنِب نمو :ىلاعت هللا لاق «ةرخآلاو

 هين نم هَل لَعْجع هلل قب نوه :ىلاعت لاقو 067 ”  :قالطلا] «دَِيَحي ال

 :فرغخزلا] «َنيِقّمْلِل َكْيَر َدْنِع ٌهَرْجآلاَو» :ىلاعت لاقو «[4 :قالطلا] «ارسن

 ةرمث يهو ء[ملقلا] 49 ميتأ ٍتَّنج َمِْيَر َدنِع َنِقَيَنل ّنإط» :#8 لاقو ء[ل»

 ٌرِهْشأ ٌحَحلا» :ىلاعت هللا لاق دا تاناتعلاو روربملا جحلا

 امه هلآ ب َلاَدِي الَو قوش الو كو اه حن كرويف نيو سم ٌتموُلَعَم

 يلؤأتي نونو ْنَرمْلا ِداَّزلأ َرْبَح كرإَم أوُمّرَرَكو ُدَمأ لَم هملفي ريح نم ْاوُلَعْمَت

 ءهدعب نم هتيرذل ملسملا هرخدي ام ريخ يهو .([ةرقبلا] 469 يبل

 اوُفاَح اًفنمِض َةَيِرَذ مهفلَع نم اور ول جدلا َسْحِيلَو#» :ىلاعت هللا لاق

 ىوقتلا تناك كلذل ء[ءاسلا] 9©4 اَديِرَس الوق ْاوُلقَيلَو هللا اوَُكَمْلَم َحهلَع

 اووأ َنِنلا اَنَيَسَو ٌدَقَلَوَط :ىلاعت لاق «نيرخآلاو نيلوألل كيو هللا ةيصو يه

 .[373 :ءاسنلا] هَل اوت ذأ نأ مي مايك ْمُكحِنق نم بتكلا

 الإ لامعألا نم هللا لبقي الف «لامعألا لوبق لصأ وه صالخإلاو

 الو «هريغ هللا عم اهيف اهبحاص كرشي ملف «ميركلا ههجول ًاصلاخ ناك ام

 هللا لاق "ا نسال الو هدف الو هزه 0١ نيس الر هاير اهب دشتي

 : ىلاعت لاقو «[0 :ةنيبلا] «َّنيلأ هل َنيِصِخع َهَهَأ ودبل الإ اَدْرَْأ امو : ىلاعت

 409 انك ديب ولا هين الو اًكِليَص المع لَمْمَلَ لمعيلف يي ُهلَقِل أوي نك نفط

 0 :نيصلخملا ةودق وهو 5 ميركلا 50 لاقو «[فهكلا]

 انك ترف َكَدم هل برك 5 © علا بر هرب قاَمََو َقايَعَو تشو اكس
 َدبعَأ نأ َترِمُأ نإ لقط :لكي هيبنل هللا لاقو ءاماعنألا 4(© يبق ُلَي

 هكأ

 : هناحبس لاقو ء[رمزلا] 409 َيِِلَمملا لَو َنْرْكآ ْنَأِل ترو © َنيئلأ دل اًصِنم



 تادابعلاب قلعتت حئاصنو لئاسر --

 ني َننوَكَلَو َكَلَع َّنطََ تقرأ ْنِإ كَم ني سلا َكِإَو َكِيلِإ يأ َدَقَل
 ها نوكلو ءارمزلا7 469 َنرِكدّتلا سي نُكَو ذبعأم هنأ ٍلَب © نري

 تايآلا يف امك «هدابع هنم 0- هللا رذح اهباوث عيضيو لامعألا طبحي

 00 0 2 بسك

 ِهْيِلَع هللا مرح ٌدَقَف هلنأِب ك َكِرْشش نم ههَّنِإ » :ىلاعت هلوق يف. امكو «ةقباسلا

 : ىلاعت هلوقو ء[ةدئاملا] «© راحصأأ نم تبطل اَمَو ناكل أَم َةَّنَجْل

 َكِرْشَي نَمَو دهم نَمِل كلذ جروب ا * رْفَمَيَو هوي كرش نأ رفعي ال هنأ َّنإ»

 ًطبحَل ْاووَرْسأ ؤلو» :َْيَو لاقو ء[ءاسنلا] 40 اًديِيَب ًالكَص َّنَص َدَقَق هنأ
- 

٠ 

 .[44 :ماعنألا] «َنوُلَمَعَي 00 مهنع

 تعمس :لاق هذ ةريره يبأ نع يسدقلا ثيدحلا يفو

 نم «كرشلا نع ءاكرشلا ىنغأ انأ :ىلاعت هللا لاق» :لوقي ِةِكَي هللا لوسر

 ؛ُهنَأعَك ملسم هاور """هكرشو هتكرت يريغ هيف يعم كرشأ ًالمع لمع

 هللا لاق ءباوثلا توفيو لامعألا لطبي 0 يفخلا كرشلا وه ءايرلاو

 ٌقِفْنُي ىِذَلَك ىَدَأْلَاَ َنمْلَأِب مكَينَقَدَص ْاوُلِطب ال انماء نذل 0 :ىلاعت
 دع كيور راموس 2 ب و

 .[7584 :ةرقبلا] «رخآلا وو وملاو مللي نم ل سا ١ كر مْلاَم
- 
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 مقرب «هللا ريغ هلمع يف كرشأ نم باب «قئاقرلاو دهزلا باتك يف ملسم هاور )١(

(5946). 



 هيهن بانتجاو هرمأ لاثتما يف دي هللا ىوقت قيقحت بوجو
 دع [181 يي 9

 دي هللا ىوقت قيقحت بوجو
 ("!هيهن بانتجاو هرمأ لاثتما يف

 هللا تيب جاجح هللا يف هناوخإ ىلإ زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نم

 .ناكم لك يف نيملسملا نم ةلاسرلا هذه ىلع علطي نم لك ىلإو ؛مارحلا

 :دعب امأ . .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالس

 ةيعوتلا» ةلجملا هذه تاحفص ىلع مكب يقتلأ نأ ينرسيف

 تارادإل ةماعلا ةسائرلا اهردصت يتلاو ءعساتلا اهماع يف «ةيمالسإلا

 يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب داشرإلاو ةوعدلاو ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلا

 ءادأل نمحرلا فويضو هللا تيب جاجح داشرإل ؛ماع لك نم جحلا مسوم

 مهريصبتو «ءارغلا ةعيرشلا ماكحأ هيضتقت ام ىلع ةرمعلاو جحلا كسانم

 حلاصلا انفلس اهيلع ناك يتلا مهتديقع لوصأو فينحلا مهنيد رومأب

 نيب تشفت يتلا عدبلا نم ريثك ىلع هيبنتلاو ءنيعمجأ مهنع هللا يضر

 هجو رهظت يتلا ةساردلاب ةرصاعملا اياضقلا ضعب لوانتو «نيملسملا

 هذهل حاتي ام رادقمب اهرمأ نم ةنيب ىلع ملسملا نوكي ىتح اهيف قحلا

 .قيفوتلا يلو هللاو «تايناكمإو تقو نم ةلجملا

 يف هللا تيب جاجح يناوخإب بحرأ ينإف ةميركلا ةبسانملا هذهبو

 )1١( هلك هتحامسل ةعونتم تالاقمو ىواتف عومجم )15/191١(.



 تادابعلاب قلعتت حئاصنو لئاسر "00

 يف ةبجاولا حئاصنلاو ءاياصولا ضعبب مهركذأو يسفن ركذأو «هللا مرح

 انجحو ءًاروكشم انيعسو «ًالوبقم انلمع نوكي ىتح «ماقملا اذه لثم

 نسحأ نم رجأ عيضي ال هللاو «هللا نم قيفوتب ًاروفغم انبنذو ءًاروربم

 ريخ لك عامج اهنإف ءلاح لك ىلع هللا ىوقتب يسفنو مكيصوأ .ًالمع
 َنيذْلا اْيَّصَو ٌدَقلَو» :ىلاعت لاق ؛نيرخآلاو نيلوألل ىلاعت هللا ةيصوو

 ققحتتو :[18 :ءاسنلا] هَل اونا نأ ْحاَيِإَو كحق ني بتكلا او
 هل ةبحمو صالخإ نع هيهن بانتجاو هرمأ لاثتما ىف َنْنك هللا ىوقت

 هللا هعرش يذلا هجولا ىلع «هباقع نم اردخو :ةباوث يف ةبغرو هناحبس

 َكْبِإ مرا :هل ىلاعت هللا لاق امك ءهتمأل ٍِلَي لوسرلا هنّيبو هدابعل

 .[44 :لحنلا] ؟تروُركفي هلع مهل َلْرُن ام ساّئلِل َنيبْنِل ركل

 عابتاو ةدابعلا يف هلل صالخإلا نأ  مكايإو هللا ينمحر  اوملعاو

 قاقحتساو ءاهلوبقو اهتحص يف نايساسأ نالصأ ءاهيف ِلكك لوسرلا

 0 دشأ كلذ ىلع صرحتلف - جحلا يف اميس ال ياهيلع باوثلا
 رش و كا ل دل أرحب نك نّق# :ىلاعت هللا لاق دقف
 527 هللا َنوُبِحُت رسنُك نإ ٌلْق# :ىلاعت لاقو ل <09 انك ير هاي

 50 4( دي ٌدَْع للك بو لذ لكل ريو هلأ كبي

 فرصن وأ «هريغ هعم كرشن ال نأ «ةدابعلا يف هلل ضاللخخإلا نمو

 ىنغأ ىلاعت هللاف «ةعمسلا بحو ءايرلا نم اهرهطن نأو ء«هاوسل اهنم ًائيش

 ُهل َنيِصِِخم هنأ وديع اَّلِإ ارم آمو» :لوقي يذلا وهو «كرشلا نع ءاكرشلا

 هَل اًصِيم هنأ ِرْبْعَتط :لكي ميركلا هيبنل لوقيو «[0 :ةنيبلا] ههلَفَتُح نيل
 ليو :ىلاعت لاقو «[1* - ؟ :رمزلا] «ُسِلَد يل هب الأ 9 تيل
 ل رو َندْلا © © ٌنَوُهاَس نكح 5 َى نب دلل © ملا

 ىلإ اوَماَم اًدإَوِ> ل نع لاقو «[نوعاملا] »6 َنوُعاَمْلا َنوُعَتَمَيَو

 .[ءاسنلا] 4 ليل لإ هنأ ( رودي الو و َساّنل َنوُدكَر لاك أوُماَق 27



 2 هيهن بانتجاو هرمأ لاثتما يف كح هللا ىوقت قيقحت بوجو

 نم» :ةإلَي يبنلا لاق :لاق ءهي5# نايفس نب هللا دبع نب بدنج نعو

 لاق .هيلع قفتم ''"هب هللا يئاري يئاري نمو ءهب هللا عمس عمس
 هب سانلل هلمع رهظأ :هانعمو .ميملا ديدشتب (عمسا : هناك يوونلا

 هللا ىءار ءىءار نم» :ىنعمو .ةمايقلا موي هحضف : يأ ؛«هب هللا عّمس»

 ؛ «هب هللا ىءار» . مهدنع مظعيل حلاصلا لمعلا سانلل رهظأ نم : يأ ؛ «هي

 قئالخلا سوؤر ىلع هتريرس رهظأ :يأ

 ىلإ هب برقتن ام لك يفو انجح كسانم يف هك لوسرلاب ءادتقالاو

 بك هللا انرمأ دقف ءلامعألا لوبق هيلع بترتي يذلا ينآلا لصألا وه انبر

 نوعيته هلا نوبت رك نإ قو :ىلاعت لاقف 0 انرّذخو هغابتاب

 كونتر هلل اوميلا لع (© مسي ُدَْع ُهَهلَد و نيو هلل كبخ
 مَُدلاَع آمو» :ىلاعت لاقو ؛[نارمع لآ لآ] 4 هيت ثيل 0 نم اَوَْوَن نإ
 40 باقم ٌ ُديِدَس هدأ َّ هنأ اكن وهنأ ًارهكناف هع ُك ١ مو 24 210 هوُدُحَف لولا

 أ ةَيَنِف مهيبيصت د نأ ورع 1 نع َنوُفِلاي 7 ٍرَدَحيَلف» : ىلاعت لاقو «[رشحلا]

 .[رونلا) 40 ملأ ُباَدَع مب

 ام سانلا ْغّلِب نأ دعب الإ ىلعألا قيفرلا ىلإ لقتني مل لي لوسرلاو

 نأ جهبلا زنا ام سانلل نّيب نأ دعبو «غالبلا لمكأ هبر نم هيلإ لزنأ

 «كْيَر ني كلتلإ لأ 1م لي ُلوُسَرَأ امآّي» :هل ىلاعت هللا لاق امك «نايب

 ام ساّئلِل َنْيَبِل ركل َكِلِإ الْرَأَو» :هنأش لج لاق امكو «[307 :ةدئاملا]

 لاق ثيح .كلذ قادصم هيلع َنِيَؤ هللا لزنأ دقو «[44 :لحنلا] «بإ رت

 ملشإلا كك كيضتت قتني كلَ كنتو حمد يكل كنك ملال :كاحسس
 ءايرلا باب «قاقرلا باتك يف يراخبلا هاور هلق بدنج ثيدح نم هيلع قفتم )١(

 يف كرشأ نم باب .قئاقرلاو دهزلا باتك يف ملسمو ؛(7544) مقرب ءةعمسلاو

 .؟هي هللا عمسي عّمسي نما : هظفلو «هللا ريغ هلمع



 تادابعلاب قلعتت حئاصنو لئاسر -

 سيلف ًانيد كك هللا لوسر نمز يف نكي مل ام لكف «[* :ةدئاملا] « نيد
)0 

 . © نيدب مويلا

 سيل ًالمع لمع نم» :لي هللا لوسر لاق «حيحصلا ثيدحلا يفو

 انرمأ يف ثدحأ نم١ : ةالكَع لاقو ناك ملسم هاور ("”در وهف انرمأ هيلع

 .هيلع قفتم "”«در وهف هنم سيل ام اذه

 يف اصلخُي نأو .َنْبَو هللا ايقّتي نأ ةملسمو ملسم لك ىلع بجاولاف

 امهلامعأ لك يف ِهلكي هلوسر ةّئّسو هللا باتكب ادّيقتي نأو امهلامعأ

 .هريغ يفو جحلا يف امهلاوقأو

 لوقي هبه باطخلا نب رمع دشارلا ةفيلخلا نينمؤملا ريمأ اذهف
 ينأ الولو « عفنت الو رضت ال رجح كنأ ملعأ» :دوسألا رجحلا لّبقي وهو

 . هيلع قفتم '*”«كتلّبق ام كلّبقي لكي هللا لوسر تيأر

 رومأو انجح كسانم نم ةنئّيب ىلع نوملسملا ةوخإلا اهيْؤي نكلنف

 ِنَمَو أنأ َوَرِبِصَب لع هللا َلِإ اَْعْدَأ َلِِبَس وذم لقط :للكك هيبنل ىلاعت هللا لاق عمرو سى

 مالسإلا يف عدتبا نم» :ُهْنَدُكك سنأ نب كلام مامإلا لوق ىلإ ُهْنَلَْت هتحامس ريشي )١(
 مويلا» :لوقي هللا نأل ؛ةلاسرلا ناخ َِِلك ًادمحم نأ معز دقف ةنسح اهاري ةعدب
 مامإلا هركذ .«ًانيد مويلا نوكي الف ًائيد ذئموي نكي مكل امف .عٌمَتيِد كل ُتَلَمكَأ
 ناملس لآ نسح روهشم خيشلا قيقحتب )51/١(« ماصتعالا يف يبطاشلا

 .ةمانملاب ديحوتلا ةبتكم .ط ءهللا هظفح
 .(569ص) هجيرخت قبس (0)

 .(16ص) هجيرخت قبس (0)

 مقرب ءدوسألا رجحلا يف ركذ ام باب ءجحلا باتك يف يراخبلا هاور (5)
 يف دوسألا رجحلا ليبقت بابحتسا باب «جحلا باتك يف ملسمو ؛(5910١)
 )1717٠١(. مقرب «فاوطلا



 انجح عقي كلذبو [فسري) 46 َنيِكٍرْتمْلا نب أنأ آمَو هلأ َنحِبسَو عَن

 يبأ نعف ءةنجلا هؤازج روربملا جحلاو «ًاروربم ًاجح - هللا قيفوتب -

 ءامهنيب امل ةرافك ةرمعلا ىلإ ةرمعلا» :لاق 6# هللا لوسر نأ هَ ةريره

 .هيلع قفتم ''”«ةنجلا الإ ءازج هل سيل روربملا جحلاو
 ملعلا لهأ اولأساف رمأ مكيلع لكشأ اذإف :لاؤسلا ملعلا حاتفمو

 « توُمَلَس ال ْرْسُك نإ ٍرَكْزلأ َلْهَأ اوّلَئَمه :لوقي ىلاعت هللاف ءههنع
 لخادم يف نودجتسو ء«ريثك مويلا  ىلاعت هللا دمحب مهو .[17 :ءايبنألا]

 نكامألا نم ديدع يفو «تافرعو ىنم يفو «ةنيدملاو ةكم يفو ةكلمملا

 ءملعلا لهأ نم ةبخن اهب ةيمالسإلا ةيعوتلل زكارم جاجحلا اهيف دجوي يتلا
 قلعتي امم هيلإ نوجاتحت ام لك يف مكنوتفيو مكتلئسأ ىلع مكنوبيجي

 مهسورد عامس ىلع اوصرحاو مهولأساف ؛نيدلا رومأ نم هريغبو جحلاب

 نم» :لوقي كي لوسرلاو .هللا ءاش نإ ًاريثك ًاريخ اهيف نإف «مهتاودنو

 .هيلع قفتم '''نيدلا يف ههقفي ًاريخ هب هللا دري
 .ةقرفتم تاهجو ةديعب دالب نم مترضح دق «ةوخإلا اهيأ متنأو

 باوثلاو رجألا نوغتبت ةريثكلا لاومألا متقفنأو ءرفسلا ةقشم اهيف متلّمحت

 برقتلاو ةدابعلاب اهولغشاو مكتاقوأ ىلع اوظفاحف «ىلاعت هللا نم

 ةءارق نم اورثكأو لِي هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو ءَقِْبَؤ هللا ىلإ

 ةقدصلاو رافغتسالاو ءاعدلاو ركذلاو فاوطلاو ةالصلا نمو ميركلا نآرقلا

 ةعامجلا ةالص ىلع اوظفاحو «تابرقلاو تادابعلا عاونأ نم كلذ ريغو

 ةالص ىلع ديزت ةعامجلا ةالصف «ةرفوتم هللا دمحب يهو دجاسملا يف

 ةالص» :لاق ِةّلكك هللا لوسر نأ ايو رمع نبا نعف « ةريثك ًافاعضأ درفنملا

 باتك يف ملسمو ؛(11/ا/*) مقرب «ةرمعلا باب «جحلا باتك يف يراخبلا هاور )١(

 )١59(. مقرب ...ةرمعلاو جحلا لضف باب .جحلا

 .(77١/ص) هجيرخت قبس (؟)



 تادابعلاب قلعتت حئاصنو لئاسر ”هتاآ

 .هيلع قفتم 2"ةجرد نيرشعو عبسب ذفلا ةالص نم لضفأ ةعامجلا

 .دحاولا :ذفلاو

 2و لوسر نإف ءاهلضف مظعو دجاسملا يف ةعامجلا ةالص ةيمهألو

 ءدجسملا ىلإ هدوقي هل ًادئاق دجي ال يذلا ىمعألل اهكرت يف صخري مل

 !هللا لوسر اي :لاقف ىمعأ لجر لكك يبنلا ىتأ» :لاق هيَ ةريره يبأ نعف

 هل صخري نأ ِهَي هللا لوسر لأسف ءدجسملا ىلإ يندوقي دئاق يل سيل

 ءادنلا عمست له :هل لاقف ءهاعد ىلو املف ءهل صخرف هتيب يف يلصيف

 . هلاك ملسم هاور , "”"بجأف» :لاق ءمعن :لاق ؟ةالصلاب

 نأ رذع ريغب ةعامجلا نع فّلختي نم لي هللا لوسر دّموت دقو

 :لاق هلك هللا لوسر نأ هِيَ ةريره يبأ نعف ءرانلاب مهتويب مهيلع قّرحي

 ةالصلاب رمآ مث ,بطتحيف بطحب رمآ نأ تممه دقل هديب يسفن يذلاو»

 نودهشي ال ٍلاجر ىلإ فلاخأ مث «سانلا مؤيف ًالجر رمآ مث ءاهل نذؤيف
 .هيلع قفتم "”«مهتويب مهيلع*قّرحأف ةالصلا

 زوجي ال رمأ ىلع الإ ديدشلا باقعلا اذهب دعوتي ال لك لوسرلاو
 ىلع مكيف هللا كراب جاجحلا اهيأ اوظفاحف .هيف طيرفتلا وأ هب لهاستلا

 نإف «نيفيرشلا نيمرحلا يف ةصاخو ءمتعطتسا ام ةعامجلا ةالص

 «ناذألا باتك يف يراخبلا هاور ءاؤ رمع نب هللا دبع ثيدح نم هيلع قفتم )١(

 عضاومو دجاسملا باتك يف ملسمو ؛؟(146) مقرب «ةعامجلا ةالص لضف باب

 .(569) مقرب «ةعامجلا ةالص لضف باب «ةالصلا

 .(517١ص) هجيرخت قبس (؟)

 «تاموصخلا باتك يف يراخبلا هاور ءهيَذ ةريره يبأ ثيدح نم هيلع قفتم (9)

 يف ملسمو ؛(15740) مقرب «تويبلا نم موصخلاو يصاعملا لهأ جارخإ باب
 يف ديدشتلا نايبو ةعامجلا ةالص لضف باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك

 )561١(. مقرب ءاهنع فلختلا



 - 0 هيهن بانتجاو هرمأ لاثتما يف كيو هللا ىوقت قيقحت بوجو

 .دجاسملا رئاس يف امهريغ نع ةريثك ًافاعضأ فعاضت امهيف ةالصلا
 يف ةالص» :36 هللا لوسر لاق :لاق ا ريبزلا نب هللا دبع نعف

 .مارحلا دجسملا الإ هاوس اميف ةالص فلأ نم لضفأ اذه يدجسم

 يدجسم يف ةالص فلأ ةئام نم لضفأ مارحلا دجسملا يف ةالصو
 . هلل دمحأ هجرخأ (١)0ذه

 انه نكامأ ةرايز يف دهجلا لذبو تقولا عايض نم ريخ اذهو

 اهلعفي ملو اهترايز عرشت مل باوثلاو رجألا ليصحت دصقب كانهو

 ناك ولو «نيعمجأ مهنع هللا يضر ماركلا هتباحص الو لكي هللا لوسر

 نب رمع نينمؤملا ريمأ لوق انب رم دقو «هيلإ انوقبسل ًاريخ كلذ

 تيأر ينأ الول» :دوسألا رجحلا ليبقت دنع لوقي وهو هيو باطخلا

 نع انه ةشئاع نع حصو :'""كتلّبق ام كلّبقي 5 هللا لوسر
 ور وهف انرمأ هيلع سيل ًالمع لمع نم» :لاق هنأ هك يبنلا

 . هحيحص يف ملسم مامإلا هج رخأ

 هللا يف ةوخإلا اهيأ مكيصوأو .عادتبالا يف رشلاو عابّتالا يف ريخلاف

 فورعملاب رمألاب مكنيب اميف ربصلاو «قحلاب يصاوتلا ىلع صرحلاب
 «ميظعلا مسوملا اذه يف ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلاو ءركنملا نع يهنلاو

 اودهشيل قيمع جف لك نم اوءاج نيملسملا نم ًاريبك ًاددع عمجي يذلا

 يف ًاعمطو هناحبس هللا ةرفغم يف ةبغر ءمهكسانم اودؤيو مهل عفانم

 نيدلا» : يبنلا لاق دقو ءريخلا لوبقل ةئيهم سوفنلاو ءَنِْيبَؤ هباوث

 ةمئألو هلوسرلو هباتكلو هلل» :لاق ؟هللا لوسر اي نمل :ليق .«ةحيصنلا

 .(751”ص) هجيرخت قبس ثيدح نم ءزج )١(

 .(05١ص) هجيرخت قبس (؟)

 .(19ص) هجيرخت قبس (9)



 ؟ه8]
 تادابعلاب قلعتت حئاصنو لئاسر

 ةينزأ ٌمدَِب ثكيؤملاو َنئيْؤمْلَرط :لوقي ىلاعت هللاو ."”«مهتّاعو نيملسملا
 و2 هر 91 عا هم

 اال تت قل ا او بو فورملا تندم نو
 © ا زريِزَع َهَّل نإ هَل مهمريس كيتو 2هلوس وس هم تربل

 .[ةبوتلا]

 535 0 لكل 6 ةاكزلا دا «ةالصلا

 . هيلع قفتم "”«هسفنل بحي ام هيخأل

 كلذكف هايندو هنيد يف ريخ ىلع نوكي نأ هسفنل بحي ملسملاو

 قفرب كلذ نوكي نأ يغبني نكلو «نيملسملا هناوخإل كلذ بحي نأ بجي

 ليس ل غتا> 96 هيل اع لا لاق دك ةنصح ةظعومو ةمكحو نإ
 ُرلَمَأ َرْه كير َّنإ نسحأ م يتلا رُهلِدحَو َةئَلل َةظِورَملاَو ةَكْلَلِب َكَيَر
 انك ةشئاع نعو ء«[لحنلا] 4© يع ملعأ وهو فِلبَس نع َّلَص نَمِي

 (*”هلك رمألا يف قفرلا بحي قيفر هللا نإ» :ِِلكَي هللا لوسر لاق :تلاق

 نيدلا نأ نايب باب «ناميإلا باتك يف هي يرادلا ميمت ثيدح نم ملسم هاور )١(

 .(66) مقرب «ةحيصنلا

 .(160١ص) هجيرخت قبس ()

 نم باب «ناميإلا باتك يف يراخبلا هاور هيو سنأ ثيدح نم هيلع قفتم ()
 باتك يف ملسمو ؛(7١) مقرب ءهسفنل بحي ام هيخأل بحي نأ ناميإلا

 مقرب ..هيخأل بحي نأ ناميإلا لاصخ نم نأ ىلع ليلدلا باب «ناميإلا

(56). 

 بسب هريغو يمذلا ضرع اذإ باب «نيدترملا ةباتتسا باتك يف يراخبلا هاور (:)
 يهنلا باب ءمالسلا باتك يف ملسمو ؛(59177) مقرب ءحرصي ملو لَك يبنلا

 )5١1105(. مقرب «مالسلاب باتكلا لهأ ءادتبا نع



 1 هيهن بانتجاو هرمأ لاثتما يف كنق هللا ىوقت قيقحت بوجو

 ءيش يف نوكي ال قفرلا نإ» :لاق ِةلكَي يبنلا نأ اديه اهنعو ءهيلع قفتم

 . هنأ ملسم هاور 2" هناش الإ ءيش نم عزني الو .هناز الإ

 لاب :لاق هن ةريره يبأ نعف ءةنسح ةوسأ ِخك هللا لوسر يف انلو

 هوعد» :ةآك يبنلا لاقف ءهيف اوعقيل هيلإ سانلا ماقف دجسملا يف يبارعأ

 نيرّسيم متثعُب امنإف .ءام نم ًابونذ وأ .ءام نم ًالجس هلوب ىلع اوقيرهأو
 هذه نإ» :لاقف همهفأ مث :ةّنَأُعَك يراخبلا هاور "”«نيرّسعم اوثعبت ملو
 . "هللا ركذو ةالصلل يه امنإو ءاذه نم ءيشل حلصت ال دجاسملا

 رفغي مهب ًاميحر هناوخإب ًاقيفر ملسملا نوكي نأ يغبني اذكهو

 قشي الو ,ءمهريبك رقويو مهفيعض محري «مهتءاسإ نع وفعيو مهتالز

 جحلا ةلحر يف ةصاخو ءنسحأ يه يتلاب مهلداجي لب ؛مهيلع
 .هنوربكيو هنودمحيو مهبر نوبلي عيمجلا اهيف جرخ يتلا ةكرابملا

 .ىعسملا يفو فاطملا يف ماحزلا نكامأو ةدَّشلا تاقوأ يف اميس ال

 ىتح تارمجلا يمر دنعو ءاهنم لوزنلاو تافرع ىلإ دوعصلا دنعو

 هللا قيفوتب نوكي ىتحو ءرسيو ةلوهس يف مهجح كسانم عيمجلا يدؤي

 قسفي ملو ثفري ملف جح نم» :لوقي لَك لوسرلاو ءًاروربم ًاجح

 هتحص ىلع قفتملا ثيدحلا يفو .هيلع قفتم 2؟”همأ هتدلو مويك عجر
 .هديو هناسل نم نوملسملا ملس نم ملسملا» :كك هللا لوسر لوقي

 )١( مقرب «قفرلا لضف باب «بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك يف ملسم هاور )١095(.

 ةجييشحلا ىف لولا ىلع ءاملا بص باب ءءوضولا باتك يف يراخبلاهاور (؟)

 .«اورّسعت الو اورّسي» :26 يبنلا لوق باب «بدألا باتك يفو ؟(70) مقرب

 .(١517؟4) مقرب

 مقرب . .تاساجنلاو لوبلا لسغ بوجو باب «ةراهطلا باتك يف ملسم هاور (6)

(586). 

 .(74ص) هجيرخت قبس (:4)
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 .''"هنع هللا ىهن ام رجه نم رجاهملاو

 نأ ؛مارحلا هللا تيب جاجح نم نيملسملا يناوخإب بيهأ ينإو

 ةصلخم بولقو ةيفاص سوفنب مهكسن ىلع اولبقي نأو «مهتافالخ اوسانتي
 هذه ةباجإل مهقفوو ءهتيب جح ىلإ مهاعد يذلا ءهدحو هلل ةركاذ ةنسلأو

 نإ .كيبل هدا 1 كيبل» :نيلئاق اوفتهف «ةوعدلا

 .«كل كيرش ال «كلملاو كل ةمعنلاو دمحلا

 طبضتو مهتافرصت مكحت ًةقيقح ركذلا اذه نوكي نأ يغبنيو

 «هللا ليبس الإ نوكلسي الو ءهللا يضري امب الإ نوفرصتي الف «مهكولس

 َقََقَتَك لبس ميّت اَكَو ٌةْوعبَتأَف اًميِقَتَسُم يرو اَدَه ّنآَوإ» :لوقي ىلاعت هللاو

 نم مهيف يأرلا لهأو مهئاملعو نيملسملا رومأ ةالوب بيهأ امك

 دهم ةسدقملا نكامألا هذه يف مهعامتجا ةصرف اوزهتني نأ جاجحلا

 بولقلا تعمج يتلا ةمتاخلا ةلاسرلا قرشمو يحولا طبهمو مالسإلا

 .ممألل ةداق منغلا ةاعر نم تلعجف «ةرفانتملا لئابقلا تدحوو «ةرفانتملا

 نع ىهنتو فورعملاب رمأت «سانلل تجرخأ ةمأ ريخ ةيمألا ةمألا نمو

 لمش عمجي اميف اورواشتيو اوقتلي نأ مهب بيهأ «هللاب نمؤتو ركنملا

 يديأ نم اهتاسدقمو اهدالب ذقنتسيو اهفوفص دحويو ةيمالسإلا ةمألا
 يف نيدهاجملا رزأ دشيو «كرابملا ىصقألا دجسملا اميس الو ءاهئادعأ

 دقو .هلل هلك نيدلا نوكيو ةنتف نوكت ال ىتح مهفوفص دحويو هللا ليبس

 هضعب دشي ناينبلاك نمؤملل نمؤملا» :لاق هنأ لك هللا لوسر نع ّعِص

 هناسل نم نوملسملا ملس نم ملسملا باب «ناميإلا باتك يف يراخبلا هاور )١(

 يأو مالسإلا لضافت نايب باب ءناميإلا باتك يف ملسمو ؛(١21) مقرب ءهديو
 )5١(. مقرب «ءلضفأ هرومأ



 7-2 هيهن بانتجاو هرمأ لاثتما يف دج هللا ىوقت قيقحت بوجو

 . هيلع قفتم (١)هعباصأ نيب كبشو ًاضعب

 لثم» :45 هللا لوسر لاق :لاق ءاي#َب ريشب نب نامعنلا نعو

 ىكتشا اذإ دحاولا دسجلا لثمك مهفطاعتو مهمحارتو مهداوت يف نينمؤملا

 .هيلع قفتم "”ىمحلاو رهسلاب دسجلا رئاس هل ىعادت وضع هنم

 ملسملا وخأ ملسملا» :لاق كك هللا لوسر نأ ا رمع نبا نعو

 نمو ءهتجاح يف هللا ناك هيخأ ةجاح يف ناك نمو ءهملسي الو هملظي ال

 قفتم ''"«ةمايقلا موي برك نم ةبرك اهب اهنع هللا جّرف ةبرك ملسم نع جرف
 . هيلع

 وأ هلوقب م نأ يغبني هسفنب نيدهاجملا هناوخإ ة ةرصن هتاف نمو

 ا هن ُهْنَه ركل هم ولمّملا جرم يق ا :لوقي ىلاعت هللاف هلام

 ٌبْتعَألاَو 20 نوير عل ٌنوُميِسن ِهِيِف رم ُهْنِمَو

 .[لحنلا] 420 ا 1 5 تليد يف 9 ِترمّتلا لك

 مكلاومأب نيكرشملا اودهاج» :لاق كك يبنلا نأ هيَ سنأ نعو

 ةيمهأ نيبي اذهو < هع حس دانسإب دواد وبأ هاور :'؟”مكتنسلأو مكسفنأو

 .نيملسملا اياضقل ةبسنلاب «مالعإلا

 مقرب .مولظملا رصن باب ءبصغلاو ملاظملا باتك يف يراخبلاهاور )١(

 نينمؤملا محارت باب «بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك يف ملسمو ؛(7155)

 .(50846) مقرب ءمهفطاعتو

 ؛(1١1١5) مقرب «مئاهبلاو سانلا ةمحر باب ءبدألا باتك يف يراخبلا هاور (؟)

 مقرب «مهفطاعتو نينمؤملا محارت باب «بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك يف ملسمو

 .(؟60485)

 .(156١1ص) هجيرخت قبس ثيدح نم ءزج (6)

 مامإلاو ؛(5١7506) مقرب وزغلا كرت ةيهارك باب ءداهجلا باتك يف دواد وبأ هاور (:4)

 ١15(. /5) هدنسم يف دمحأ
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 يف ًايزاغ زهج نم» :لاق لكي هللا لوسر نأ هن دلاخ نب ديز نعو

 . هيلع قفتم 2'”«ازغ دقف ريخب هلهأ يف ًايزاغ فلخ نمو ءازغ دقف هللا ليبس

 يف صقنب اولتباو طحقلا مهب لزنو رضلا مهباصأ دق ًاناوخإ مكل نإو

 ىلإ ةجاحلا ٌدشأ يف مهو ءاهريغو ايقيرفإ يف تارمثلاو سفنألاو لاومألا

 : ىلاعت لاق «مكلاومأ نم ءيشب مهنع اولخبت الف ءمكتنوعمو مكتاساوم
 :هناحبس لئاقلا وهو «["8 :دمحم] 4 نع ُلَعَب اَمّنِإَف ُلَخَْبَي نَمَو مو

 لاقو ءئابس) 4( تيقزرلا ريك َرْهَو دس َرْهَك وَْع نم رشد آَمَو

 : لمزملا] هت مَ ه2 رم هلل دنع هدي رخ ني يقي اذن اج : هن اكشن

 ."”هيخأ نوع يف دبعلا ناك ام دبعلا نوع يف هللاو» : هِي يبنلا لاقو .[

 انقفوي نأو ءمكاطخو اناطخ ددسي نأ هللا لأسأ ينإف «ماتخلا يفو

 ىلع ةيدمحملا ةمألا هذه لمش عمجي نأو ءداشرلاو ريخلا هيف امل مكايإو

 مهنيب اومكحي نأ ىلإ مهرومأ ةالوو مهماكح قفوي نأو «ىدٌُهلاو قحلا

 2 رم أ ْنمو#» :هناحبس لئاقلا وهو «هللا ة ةعيرش مهيف اوقبطيو هللا لزنأ امب

 امك ءهيلع رداقلاو كلذ يلو هنإ ءاي٠5 :ةدئاملا] «َنوئِقْوي ِرَوَعِل اَمْكَح سَ

 نيمناغ نيملاس مكدالب ىلإ مكدري نأو «مكنمو انم لبقتي نأ هناحبس هلأسأ

 .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو «ريدق ءيش لك ىلع هنإ «نيقفوم

 .نيدلا موي ىلإ ناسحإب هعابتأو هبحصو ءدمحم انيبن ىلع مّلسو هللا ىَّلصو

© © © 

 )١( هجيرخت قبس )ص”١515(.
 ىلع عامتجالا لضف باب «ءاعدلاو ركذلا باتك يف ملسم هاور ثيدح نم ءزج ()

 باب «ملعلا باتك يف دواد وبأو ؛(5199) مقرب ءركذلا ىلعو نآرقلا ةوالت

 باب ءملعلا باتك يف يذمرتلاو ؟(١364) مقرب ءملعلا بلط ىلع ثحلا

 لضف باب «ةمدقملا يف هجام نباو ؟(751457) مقرب «ملعلا بلط ىلع ثحلا

 .(5؟68) مقرب «هبلط ىلع ثحلاو ملعلا
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 جاجح هللا يف يناوخإ ىلإ زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نم

 يذلا هجولا ىلع مهجبح كسانم ءادأل هللا مهقفو ؛مارحلا هللا تيب

 .ةرفغملاو لوبقلا مهحنمو هللا هعرش

 :دعب امأ «هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالس

 الإ ةوق الو لوح الو «لكوتن هيلعو «نيعتسن هبو ءأدبن هللا مسبف

 «ميكحلا ميلعلا تنأ كنإ ءانتمّلع ام الإ انل ملع ال انبر كناحبس ءهللاب

 عيمسلا تنأ كنإ انم لبقت انبر ءانتمّلع امب انعفناو انعفني ام انمّلع ٌمُهّللا

 انتيده نأ ىلع كركشنو «مالسإلا ةمعن ىلع كدمحن انإ َمُهَّللا .ميلعلا

 ذإ دعب انبولق غزت ال انبر «ءكتعاطو كنيد ىلع انتبثت نأ كلأسنو «ناميالل

 .باهولا تنأ كنإ ةمحر كندل نم انل بهو انتيده

 هدلب كّْلب ذإ «ةميظع ةمعن كيلع هللا معنأ دقل :ميركلا جاحلا اهيأ

 قيتعلا هتيب هيف لعجو «نينمؤملا ةدئفأ ىوهم هللا هلعج يذلا «نيمألا

 هلل مهئاعدو مهتالص يف هيلإ نوهجتي نيملسملل ةلبق نوكيل
 تئج . 35

 تلّمحتو قاشملا تدّبكتو «يفايفلا تعطق نأ دعب مارحلا هللا دلب ىلإ

رخ نيح كنأ يف كش الو .تغلب ام غلبت يكل رفسلا ءاثعو
 نم تج

.)75١760/١( 
 ُهْنلُك هتحامسل ةعونتم تاالاقمو ىواتف عومجم

)١( 
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 هللا وفع وجرت كلذ تلعف امنإ ءكدلوو كلامو كلهأ تكرتو «كتيب

 كل هللا رفغ دقو كدلب ىلإ عجرت نأ وجرت كش ال كنإ مث «هترفغمو
 قفتملا ثيدحلا يف ِلو يبنلا لوقل ؛كمأ كتدلو امك تدعف «كبنذ

 .'"”همأ هتدلو مويك عجر قسفي ملو ثفري ملف جح نم» :هيلع

 نيملسملاو يسفنو كيصوأ ينإف هللا ءاش نإ كلذ ققحتي يكلو

 اي نمل :ليق «ةحيصنلا نيدلا» :ِلكك يبنلا لوقب ًالمع «ةيتآلا اياصولاب

 ملسم هجّرخ ''”«مهتماعو نيملسملا ةمئألو هباتكلو هلل :لاق ؟هللا لوسر

 *يهر «هحيحبصا يف
 ءايرلا نع ًاديعب «ىلاعت هلل ًاصلاخ كلمع نوكي نأ كيصوأ ١

 هب يغتباو هل ًاصلاخ ناك ام الإ لمعلا نم لبقي ال هللا نإف «ةعمّسلاو

 ء[ه :ةنيبلا] 4َنيلَأ هل َنيِصَِِع َهَمَأ اوُدْبَعيِل اّلِإ اَرَمُأ امو» :ىلاعت لاق .ههجو

 «ضلاخل ُنبِدلا هَل الآ 00 تريلأ ُهَّل اص َهَنَأ ِرْبمَتط :هنأش لج لاقو

 نف» :ىلاعت لاق ءهل كيرش ال هدحو هلل ناك ام صلاخلا لهعلاو «[رمزلا]

 .[فهكلا] 49 اذدََل دير داب كِرْشس الو الص الَبع لمَمْيْلَ ِوْيَر ُهلَقِل أمم نك

 وعدت الف ءهدحو هل اهلك ةدابعلا فرصت نأ ؛هلل لمعلا صالخإ نمو

 الو «هب الإ نيعتست الو «هيلإ الإ أجلت الو ءهاوسب ثيغتست الو «هريغ

 نوكي نأ وهو هلوبقو لمعلا ةحصل رخآ طرش كانهو .ةني هيلع الإ لكوتت

 ًالمع لمع نم» :لكي هلوقل ؛لك هيبن ىلع اهلزنأ يتلا هللا ةعيرشل ًاقفاوم
 يراخبلا هقلعو 2””هحيحص يف ملسم هجرخأ ؛در وهف انرمأ هيلع سيل

 باب «جحلا باتك يف يراخبلا هاور ءهبَذ ةريره يبأ ثيدح نم هيلع قفتم )١(

 جحلا لضف باب .جحلا باتك يف ملسمو ؛(901١؟١1) مقرب «روربملا جحلا لضف

 .(1760) مقرب «ةفرع مويو ةرمعلاو

 .(78ص) هجيرخت قبس (؟)

 .(596ص) هجيرخت قبس (*)



 ةحبصنتلا ئنيدلا

 كك 6نللا حك

 هنم سيل ام اذه انرمأ يف ثدحأ نم» :لاق هنأ كي هنع حصو «هب ًامزاج
 1 ىلع قفتم در وهف

 عامج يه ىوقتلاو «ءلاوحألا عيمج يف هللا ىوقتب كيصوأو - ١

 36 هللا لوسر ةيصوو «نيرخآلاو نيلوألل هناحبس هللا ةةنصو يهو ءريخلا

 اوُعَأ نأ اَيِإَو َمُكسيَبَم ني بتكلا اووأ نا اَنْيَسَد َدََلَدَط :ىلاعت لاق
 هللا ىوقتب ًاريثك هبطخ يف يصوي ِك يبنلا ناكو 1١[. :ءاسنلا] هَل

 مرح ام كرتو دبعلا ىلع هللا ضرتفا ام ءادأ ىوقتلا ةقيقحو «ىلاعت

 .هباقع نم رذحو هباوث يف ةبغرو «هناحبس هل ةبحمو صالخإ نع ؛«هيلع

 هيلع دمحم هيبنو هلوسر ناسل ىلع هدابعل هللا هعرش يذلا هجولا ىلع

 نأ هتاقت قح هللا ىوقت» :هل5# دوعسم نب هللا دبع لاق «مالسلاو ةالصلا

 . ""رفكُي الف ركشُيو ءىسنُي الف ركذيو «ىصعي الف عاطي

 هللا ىوقت تسيل» :ه# زيزعلا دبع نب رمع نينمؤملا ريمأ لاقو

 هللا ىوقت نكلو .«كلذ نيب اميف طيلختلاو «ليللا مايق الو ءراهنلا مايصب

 ريخ وهف ًاريخ كلذ دعب قزُر نمف هللا مرح ام كرتو «هللا ضرتفا ام ءادأ

 . ؟ريخ ىلإ

 يه هناحبس هللا ىوقت» : هب ليلجلا يعباتلا بيبح نب قلط لاقو

 كرتت نأو ءهللا باوث وجرت «هللا نم رون ىلع هللا ةعاطب لمعت نأ

 ديج مالك اذهو .""هللا باقع فاخت «هللا نم رون ىلع .هللا ةيصعم

 .(2696ص) هجيرخت قبس )١(

 يف يناربطلاو ؟(117/0) هريسفت يف ريرج نباو ؛(195/1) مكاحلا هجرخأ (؟)

 اذه) ١7١(: /”) هريسفت يف ريثك نبا ظفاحلا لاقو )8605١(. مقرب «ريبكلا

 .«فوفوم حيحص دانسإ
 - مقرب ءهفنصم يف ةبيش يبأ نباو ؟(175١) مقرب ءدهزلا يف كرابملا نبا هجرخأ ()
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 ملعلا بلطي نأو «هللا نيد يف هقفتي نأ ملسملا ىلع بجاولا نأ :هانعمو

 ىلع هللا مراحم عديو ةريصب ىلع هللا ةعاطب لمعي ىتح هدهج هعسو ام

 ًادمحم نأو هللا الإ هّلِإ ال نأ ةداهشب لمعلا قيقحت وه اذهو «ةريصب

 هصيصختو ءهدحو هللاب ناميإلا يضتقت ىلوألا ةداهشلا نإف ءهللا لوسر
 ءاجر «ميركلا ههجول لامعألا يح صاالخإو «هاوس ام نود ةدابعلاب

 كي هللا لوسرب ناميإلا ىضتقت ةيناثلا ةداهشلاو .هباقع ةيشخو هتمحر

 عابتاو هرابخأ قيدصتو «سنإلاو نجلا نيلقثلا عيمج ىلإ هللا لوسر هنأو

 ساسأو نيدلا لصأ امه ناتداهشلا ناتاه .اهفلاخ امم رذحلاو هتعيرش

 ثلا اووأَو ٌةَكَهَلَمْلاَو وه الإ َهَلِإ ل ْهَنَأ ُهَنَأ دِهَّم» :ىلاعت لاق امك ؛ةلملا

 لاقو «[نرمع لآ] 4 ٌميكحَمْل ريع هه لإ هلإ 7 ل رَسِقْلاِب امي

 ؛اقرقبلا] <« مِمَلا نمت َرْه الإ هلإ هل ديو هكر موكإت» 10
 هل ىلا اكيِج ْمْكَِلِإ أ َلوُسَر ٍفإ سائلا اهي لقط :َقيو لاقو

 يل هلوُسَرو هلي أوُئِاَتك ُثيِيَو تيب وه الإ هلإ ة[ لَو 0
 «©) َنوُدَنَهَت ْمْكَلَل ُءوعِبَتأَو ديكر هلي ُتِصْوُي ىلا يألا

 .[فارعألا]

 بيط هللا نإف «ًالالح كتقفنو ًالالح كداز نوكي نأب كيصوأو * 

 ام ِتبَيط نم اوُنُك اويَماَء دنا اًهْيأَي :ىلاعت لاق ءًابيط الإ لبقي ال

 ب ينلا انفّرعو ء[ةرقلا] 40 تروُدْبَم ُهاَيِإ ْرْسُك نإ هلي اوُرْكْهَأَو فر

 ىلع برشملاو سبلملاو معطملا يف لالحلا ىّرحتي ال يذلا ءرملا نأ

 ءامسلا ىلإ هيدي دمي ءربغأ ثعشأ رفسلا ليطي لجرلا ركذف «ميظع رطخ

 يف هتك ينابلألا خيشلا لاقو .(15 /7) ةيلحلا يف ميعن وبأو ؛(3098) -
 دنسلا حيحص رثألا اذهو» :(94”7ص) ةبيش يبأ نبال ناميإلا باتك ىلع هقيقحت

 .«دباع يعبات وهو بيبح نب قلط ىلإ
 .(1944 /؟) هللا هقفو يوهز لآ رينم خيشلل ةحيحصلا راثآلا ةلسلس :رظناو
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 يذفغو مارح هبرشمو مارح هسبلمو مارح همعطمو .بر اي .بر اي :لوقي
 كجحل راتخت نأ جاحلا يخأ اي كيلعف .''”؟كلذل باجتسي ىنأف مارحلاب

 .ىلاعت هللا ءاش نإ لمعلا لوبقو ءاعدلا ةباجإ ىلع كنيعت ةبيط ةقفن

 لاوقألا نم كي هللا بضغي ام لك نع دعتبت نأ كيصوأو : 

 جحلا يف هنأ الإ ءتقو لك يف ملسملا ىلع دكأتي رمأ اذهو .لامعألاو

 ثفرلا نم كيلع هللا مرح امع كجح نوصت نأ كيلع بجاولاف ءدكآ

 هللا يف كناوخإ عم نواعتت نأو :هللا ةعاط ىلع ميقتست نأو «قوسفلاو

 جحلاو «ًاروكشم كيعسو ًاروربم كجح نوكي ىتح ىوقتلاو ربلا ىلع

 لاق امك «قح ريغب لادجلاو قوسفلاو را نما متنق يذلا ره روربملا

 تقوض الو تفر الف جلا كرهف َسْو نَمَه تانواتتا هذا ععلاو :ىلاغت

 يف هلوق ًاضيأ كلذ ىلع لديو 21181 :ةرقبلا] < حيل ىف َلاَدِج الو

 "ههمأ هتدلو مويك عجر قسفي ملو ثفري ملف جح نم» : مدقتملا ثيدحلا

 ءيدرو شحفلاب لوقلا هيف لخديو «مارحإلا لاح يف عامجلا وه ثفرلاو

 نم نيملسملاو كايإو هللا انذاعأ ءاهلك يصاعملا لمشي قوسفلاو «مالكلا

 .كلذ لك

 كبك هللا يصو يه ءةصاخ ةيصوب نينمؤملا ءاسن يصوأ مث  ه

 َنطْفحو َنوردصْبأ نب نْضْسْنَي تتبؤمِإ لَو :هنأش لج لاق ثيح .نهل

 «نوج لع َنِرُمع َنرِْلَو اهني ٌرَهظ ام اَلِإ يهتز بي الو َوَيم

 ؛مراحملا ادع لاجرلا نع بجحتلاو رتستلا نهيلع بجاولاف ١*[« :رونلا]

 ببسي كلذ نأل ؛نهجورخ نيح رطعتلا نم رذحلاو «ةنيزلا راهظإ كرتو

 نجرخيلو .هللا دجاسم هللا ءامإ اوعنمت ال١ :6 لاق اذهلو ؛نهب ةئتفلا

 )١( هجيرخت مدقت )ص38١(.

 .(114ص) هجيرخت قبس (؟)
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 اميأ» : دع لاقو «سانلا نتفت ةحئار ال : يأ ؛ تالفت ىنعمو ,217«تالفت

 . '"”ةالصلا انعم دهشت الف ًاروخب تباصأ ةأرما

 ءاسنلا ثدحأ ام لكك هللا لوسر كردأ ول» :اتؤِو ةشئاع تلاقو

 0 .دجاسملا نهعنمل

 نم ةنتفلا بابسأ نرذحي نأو «هللا نيقتي نأ ءاسنلا ىلع بجاولاف

 دنع نيمدقلاو نيديلاو هجولاك ءنساحملا ضعب زاربإو بيطلاو ةنيزلا
 فاوطلا تقو يف اذكهو .«قاوسألا ىلإ نهجورخو «لاجرلاب نهعامتجا

 بايثلا سبلو سوؤرلا نهفشك ركنملا يف مظعأو كلذ نم كنشأو «يعسلاو

 ؛ةنتفلا بابسأ مظعأ كلذ نأل ؛قاسلاو عارذلا نع رصقت يتلا ةريصقلا

 «كوألا ةَيهَجْلا حبت سيت الو كيوي يف َنركو» : كيو هللا لاق اذهلو
 20م يأ نهج : لِيَ لاقو . نهنساحم ضعب راهظإ : جربتلاو ةةرفف :بازحألا]

 57 :بازحألا] 4و نم َنِهْئَلَع تين تيزي ٌنيِنِمّومْلا ِءآَضو كناتبو َكيِنوْردَل لق

 رئاسو اهردصو اههجوو اهسأر ةأرملا هب يطغت يذلا بوثلا وه :بابلجلاو
 نينمؤملا ءاسن هللا رمأ» :اه#' سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع لاق ءاهندب

 نهسوؤر قوف نم نههوجو نيطغي نأ ةجاح يف نهتويب نم نجرخ اذإ

 اَعَم َنُهوُمْتلاَس اًدإو# :ىلاعت لاقو «' ”«ةدحاو ًانيع نيدبيو بيلالجلاب

 .(59/5)و (4070 ,478 ال" 5/1١2؟) دنسملا يف دمحأ مامإلا هاور )١(

 ىلإ ءاسنلا جورخ باب «ةالصلا باتك يف اني ةشئاع ثيدح نم ملسم هاور مف

 .(555) مقرب «دجاسملا

 مقرب «ملاعلا مامإلا مايق سانلا راظتنا باب «ناذألا باتك يف يراخبلا هاور ()

 مل اذإ دجاسملا ىلإ ءاسنلا جورخ باب «ةالصلا باتك يف ملسمو ؛(859)
 .(510) مقرب «ةنتف هيلع بترتي

 هللا دبع .د قيقحتب )181١/19( هريسفت يف ُهْنَلُك يربطلا ريرج نبا هجرخأ (:)

 .بتكلا ملاع راد ةعبط )157/1١(2 ُهْنثكك ريثك نبا ريسفت :رظناو :نكرلا
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 .[5+ :بازحالا] «َنهبوُلُمَو كيوتل ُرَهْطَأ ْمُكحِلَد امج ءآَو نم ٌتُضوُلمْ

 ءاسن ءدعب امهرأ مل رانلا لهأ نم نافنص» :ةإكَي يبنلا لاقو

 .ةلئاملا تخبلا ةمنسأك نهسوؤر ىلع .«تاليمم تالئام تايراع تايساك

 ءرقبلا بانذأ لثم طايس مهيديأب لاجرو ءاهحير ندجي الو ةنجلا نلخدي ال

 .ملسم هجرخ ""«سانلا اهب نوبرضي

 ءاهركش نم تايراع هللا مَعِن نم تايساك :تايراع تايساك ىنعم

 مسالاب تايساك نهف «نهرتست ال ةريصق وأ ةقيقر ةوسك نهيلع نأب رسفو
 تاللئام نهنأ :تاليمم تالئام ىنعمو «ةقيقحلا يف تايراع «ىواعدلاو

 نأ بير الو .ركنملاو ءاشحفلاو لطابلا ىلإ نهريغل تااليمم قحلا نع

 بجحتلاو (رتستلاب ةيانعلا ءاسنلا ىلع بجاوي حيحصلا ثيدحلا اذه

 .ناعتسملا هللاو «هباقعو هللا بضغ بابسأ نم رذحلاو

 عيمج يف ًايدتقم نوكت نأب ميركلا جاحلا اهيأ كيصوأف دوعأو ١

 هباحصأو نيدشارلا هئافلخو لكي دمحم كيبنب كلاوقأو كلاعفأ

 يف رشلا لك رشلاو «عابتالا يف ريخلا لك ريخلاف ءرقَؤ نيرهاطلا

 نم نيدشارلا ءافلخلا ةّنُسو نسب مكيلع» :ِنِلَي لاق دقو .عادتبالا

 ةثدحم لك نإف رومألا تاثدحمو مكايإو ءذجاونلاب اهيلع اوضع .يدعب

 نع ثحبلاب كيلعف كلذ كل ققحتي يكلو ."”ةلالض ةعدب لكو ةعدب

 هللا لاق دقو «كنيد رومأ نم مهنم ًارسفتسم 0 برقلاو «ءاملعلا

 لاقو ء[لحنلا] 469 َنوُملَم ال َرْثُك نإ ِْذلأ ّلْمَأ انماط :ىلاعت

 ءاسنلا باب «ةنيزلاو سابللا باتك يف هيو ةريره يبأ ثيدح نم ملسم هاور )١(

 )1١74(. مقرب «تايراعلا تايساكلا

 موزل باب ةّنسلا باتك يف هيد ةيراس نب ضابرعلا ثيدح نم دواد وبأ هاور (')

 )١157/54. ١717(. هدنسم يف دمحأ مامإلاو ؛(5701) مقرب َهَّنُسلا
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 ىلإ ًاقيرط هب هل هللا لّهس ًاملع هيف سمتلي ًاقيرط كلس نم» :ِكَك يبنلا
 ."”«نيدلا يف ههقفي ًاريخ هب هللا دري نم» :لاقو . '”«ةنجلا

 تارادإ ةسائر نع ردصت يتلاو «كيدي نيب يتلا ةلجملا هذهو
 «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب داشرإلاو ةوعدلاو ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلا

 «نماثلا اهماع نآلا لخدت .جحلا يف ةيمالسإلا ةيعوتلا ةئيه كل اهمدقت

 .اهفادهأ قيقحت وحن هقيفوتو هللا نوعب اهتريسم لصاوتو

 كسفن ربتعاو اهئانتقا ىلع صرحاف «ملسم لك ةلجمو كتلجم اهنإ
 هب هللا نمي امب ثعباف .«كيلإو كنم يهف ءًابتاكو ًائراق اهيف ًالماع ًاوضع
 .نيملسملا ةكوش يوقتو مالسإلا مدخت تاحرتقمو راكفأو ءارآ نم كيلع

 ىلإ مهيديأب ذخأي نأو «ةلجملا هذه يف نيلماعلا قفوي نأ يعم هللا عدا مث
 نوموقي ام لك يف باوصلاو دشرلا مهمهلي نأو ءحالصلاو ريخلا هيف ام

 .هيلع رداقلاو كلذ يلو هنإ مهرجأ مظعيو مهدوهج كرابي نأو «هب
 رخآو «مهتاين حلصأو مهلاوقأو مهلاعفأ عيمجلا نم هللا لّبقتو

 ىلعو «دمحم ىلع مّلسو هللا ىَّلصوم نيملاعلا ٌبر هلل دمحلا نأ اناوعد
 . نيدلا موي ىلإ هيلهب ىدتها نمو هبحصو هلآ

 ةيملعلا ثوحبلا تارادإل ماعلا سيئرلا

 داشرإلاو ةوعدلاو ءاتفإلاو

 زاب نب هننا دبع نب زيزعلا دبع

© © 

 .(17ا/ص) هجيرخت قبس (1)
 .(77١ص) هجيرخت قبس ()



 مهريغو جاجحلل تايصوت
 -- د و

 (')ههريغو جاجحلل تايصوت

 ىلعو دمحم انيبن هلوسرو هدبع ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل ٌدمحلا

 .نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهعبت نمو هباحصأو هلآ

 :مارحلا هللا تيب جاجح نم نوملسملا اهيأ
 «نتفلا تالضم نم ةيفاعلاو هيضري امل قيفوتلا مكلو انل هللا لأسأ

 يذلا هجولا ىلع مككسانم ءادأل ًاعيمج مكقفوي نأ هناحبس هلأسأ امك

 ريخ هنإ «نيقفوم نيملاس مكدالب ىلإ مكدري نأو مكنم لبقتي نأو ءهيضري

 .لوؤسم

 :مهريغو جاجحلا نم نوملسملا اهيأ

 لاوحألا عيمج يف هناحبس هللا ىوقت يه مكل يتيصو نإ

 ضئارفلا مهأ نإو ءهبضغ بابسأ نم رذحلاو هنيد ىلع ةماقتسالاو
 .تادابعلا عيمج يف هل صالخإلاو هللا ديحوت وه تابجاولا مظعأو

 كسانم ىدؤت نأو «لامعألاو لاوقألا يف 2ك هلوسر عابتاب ةيانعلا عم

 ناسل ىلع هدابعل هللا هعرش يذلا هجولا ىلع تادابعلا رئاسو جحلا

 نب دمحم انديسو انمامإو انيبن هقلخ نم هتوفصو هليلخو هلوسر

 . 36 هللا دبع

 )١( ُهْفلُكك هتحامسل ةعونتم تالاقمو ىواتف عومجم )1١11/1(.
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 وهو «هناحبس هللاب كرشلا وه مئارجلا رطخأو تاركنملا مظعأ نإو

 ٌرْفْغَي ال هلأ َّنإ» : كب هللا لوقل ؛هناحبس هريغل اهضعب وأ ةدابعلا فرص

 هناحبس هلوقو «[115 :ءاسنلا] «ُكآكَي نَمِل َكِلَد َنم اَم ُرَِْيَو يب َكَرْعُم نأ

 ترس نيل كِلَبَق نم َسبِدلا َكِلَو َكِلِإ َىِوأ دَفْلَو» :هلي ًادمحم هيبن بطاخي
 .[رمزلا] 469 َنيِرِيَكْلل ني َنْوْكَلَو كلَ َّنطِبحَل

 :مارحلا هللا تيب جاجح

 يهو ةدحاو ةجح الإ ةنيدملا ىلإ هترجه دعب جحي مل خلك انيبن نإ

 مهكسانم اهيف سانلا ملع دقو هِي هتايح رخآ يف كلذو ءعادولا ةجح
 . ”(مككسانم ينع اوذخ» :ِلكك مهل لاقو «هلعفو هلوقب

 اودؤي نأو «كلذ يف هب اوسأتي نأ ًاعيمج نيملسملا ىلع بجاولاف

 دقو «دشرملا ملعملا وه ِككي هنأل ؛هعرش يذلا هجولا ىلع مهكسانم

 نأب هدابع رمأف ءنيعمجأ دابعلا ىلع ةجحو نيملاعلل ةمحر هللا هثعب
 هنأو ءرانلا نم ةاجنلاو ةنجلا لوخد ببس وه هعابتا نأ©رّيبو «هوعيطي

 هللا لاق امك ءدبعلل هللا بح ىلعو-»هبرل دبعلا بح قدص ىلع ليلدلا
 لاقو 57 :رشحلا] أوه ُهْنَع صلب اَمَو ُهوُدْشَم لا 5ك آبو : ىلاعت
 49 رمي ْمُكّلَمل لولا اوبال دكر اونو ًوَلَصلا أوُسِقَوِل :هناحبس
 لاقو 46٠[« :ءاسنلا] هى َعاطأ َدَمَف َلوُسَرلَأ عِطي نّم» : لي لاقو «[رونلا]

 مويلاو هلأ انجري نك نمل ُةَكَسَح هوس هَل لوُسم يف كَل نك َدََّلط :هناحبس
 نإ سآّنلأ اَهّبَأتَي لْقطظ :َْبَو لاقو ء[بازحألا] <( ابك هلأ كو رجلا

 ره الإ هَلإ آل ٍضْرَْلَو ٍتوَمَسلا كلم هَل درا اًكيِِج ّمُْكحَتلِإ هلأ ُلوُسَر

 ههملَكسَو ولأي ُبِيْوُي ىلا يالا يلا ِهبوُسَرَو هاب اويل ُثييبَو تي
 نإ ٌلْقطظ :ىلاعت لاقو «[فارعألا] 46 َنوُدَتَهَت ملم ٌهوُعِمتَأَو

 )١( هجيرخت قبس )ص١5١0(.
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 . ةريثك ىنعملا |زه يف تايآلاو

 قدصلاو لاوحألا عيمج يف هللا ىوقت يسفنلو ًاعيمج مكل يتيصوف

 ايندلا يف ةاجنلاو ةداعسلاب اوزوفتل هلاعفأو هلاوقأ يف 5 هيبن ةعباتم يف

 .ةرخآلاو

 : ةيورتلا موي ىنم ىلإ *

 نم نماثلا موي ناك امل دو دمحم انيبن نإ : مارحلا هللا تيب جاجح

 اولهي نأ و هباحصأ رمأو ًايبلم ىنم ىلإ ةكم نم هجوت ةجحلا يذ

 لدف «عادولا فاوطب مهرمأي ملو «ىنم ىلإ اوهجوتيو مهلزانم نم جحلاب

 نيميقملا نم مهريغو ةكم لهأ نم جحلا دارأ نمل ةَّئّسلا نأ ىلع كلذ

 ىنم ىلإ اوهجوتي نأ جاجحلا نم مهريغو مهترمع نم نيّلحملا نمو اهيف

 دجسملا ىلإ اوبهذي نأ مهيلع سيلو «جحلاب نيّبلم نماغلا مويلا يف

 همارحإ دنع ملسملل بحتسيو .عادولا فاوط ةبعكلاب فاوطلل مارحلا

 بيطلاو لسغلا نم :مارحإلا دنع تاقيملا يف هلعفي ام لعفي نأ جحلاب

 جحلاب مارحإلا تدارأ امل كلذب ةشئاع اك يبنلا رمأ امك «فيظنتلاو

 اهيلع رذعتو ةكم لوخد دنع ضيحلا اهباصأف ةرمعلاب تمرحأ دق تناكو

 جحلاب لهتو لستغت نأ كي اهرمأف ءىنم ىلإ اهجورخ لبق فاوطلا

 .ةرمعلاو جحلا نيب ةنراق تراصف كلذ تلعفف

 رصعلاو رهظلا ىنم يف نو هباحصأو كي هللا لوسر ىلص دقو

 ًايسأت ةّنّسلا وه اذهو «عمج نود نم أارصق رجفلاو ءاشعلاو برغملاو

 كبَو هللا ركذبو ةيبلتلاب اولغتشي نأ ةلحرلا هذه يف جاجحلل نسيو «ِب هب

 رمألاو هللا ىلإ ةوعدلاك ؛ريخلا هوجو نم كلذ ريغو نآرقلا ةءارقو

 .ءارقفلا ىلإ ناسحإلاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب
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 : عساتلا موي سمش عولط دعب ةفرع ىلإ *

 تافرع ىلإ مّ هباحصأو لك هجوت ةفرع موي سمشلا تعلاط املف

 رعش نم ةبقب لزن تافرع لصو املف ءرّبكي نم مهنمو يبلي نم مهنم
 ىلع كلذ لدف «مالسلاو ةالصلا هيلع اهب لظتساو ةرمث يف هل تبرُض

 سمشلا تلاز املف .اهوحنو رجشلاو مايخلاب مرحملا لالظتسا زاوج

 كسانم مهمّلعو مهرّكذو سانلا بطخو مالسلاو ةالصلا هيلع هتباد بكر

 مهءامد نأ مهربخأو .«ةيلهاجلا لامعأو ايرلا نم مهرّدحو مهجح

 ةّئسو هللا باتكب ماصتعالاب مهرمأو «مارح مهيلع مهضارعأو مهلاومأو

 ةئسو هللا باتكب نيمصتعم اوماد ام اولضي نل مهنأ مهربخأو «لك هلوسر

 .ة5 هللا لوسر

 اومزتلي نأ مهريغو جاجحلا نم نيملسملا عيمج ىلع بجاولاف

 ماكح ىلع تي ءاوناك افتنأ اهيلع اوميقتسي نأو ايصولا هذهب

 نأو دلع هلوسر ةئْسو هّللا باتكب اومصتعي نأ 20 نيملسملا

 كلذو ءامهيلإ مكاحتلاب مهبوعش اومزلي نأو مهنوؤش ؤش عيمج يف امهومّكحي

 هللا قفو «ةرخآلاو ايندلا يف ةاجنلاو ةداعسلاو ةماركلاو ةزعلا قيرط وه

 .كلذل عيمجلا

 ىلع فقوو ةلبقلا لبقتساو فقوملا ىلإ هجوت مث «نيتماقإو دحاو ناذأب
 ناكو «سمشلا تباغ ىتح ءاعدلاب هيدي عفريو «هوعديو هللا ركذي هتباد

 لكي هلعفك اولعفي نأ جاجحلل عورشملا نأ كلذب ملعف «مويلا كلذ ًارطفم

 «سمشلا بورغ ىلإ ةيبلتلاو ءاعدلاو هللا ركذب اولغتشي نأو «تافرع ىف

 حص دقو «نيمئاص ال نيرطفم اونوكي نأو «ءاعدلاب مهيديأ اوعفري نأو

 نم ًادبع هيف هللا قتعي نأ نم رثكأ موي نم ام» :لاق هنأ ِكي هللا لوسر نع



[0)- 
 يورو ؛2هتكئالم مهب يهابيف ونديل هناحبس هنإو .''"ةفرع موي نم رانلا

 ًاثعش ينونأ يدابع ىلإ اورظنا» :هتكئالمل ةفرع موي لوقي هللا نأ و هنع
 ."”مهل ترفغ دق ينأ مكدهشأ ,يتمحر نوجري أربُع

 مث ""فقوم اهلك ةفرعو انهاه تفقو» :لاق هنأ ِك هنع حصو

 اهب ىّلصو ةفلدزم ىلإ ًايبلم هجوت بورغلا دعب 8 هللا لوسر نإ
 ىّلصو اهب تاب مث «نيتماقإو دحاو ناذأب نيتعكر ءاشعلاو ًاثالث برغملا
 هدنع هللا ركذف مارحلا رعشملا ىتأ مث «ةماقإو ناذأب اهتنس 3 رجفلا اهب

 اهلك عمجو انهاه تفقو» :لاقو هيدي عفرو اعدو هللهو هرّبكو

 لك تيبي ءجاجحلل فقوم ةفلدزم عيمج نأ ىلع كلذ لدف .'*”«فقوم

 هجوتي نأ ىلإ ةجاح الو ءهناكم يف هرفغتسيو هللا ركذيو هناكم يف جاح

 نأ ةفعضلل ةفلدزم ةليل 8ك يبنلا صخر دقو .ِلكك يبنلا فقوم ىلإ

 يف ىنم ىلإ ةفلدزم نم هجوتلا يف مهعبت نمو خويشلاو ىضرملاو ءاسنلا
 .ةمحزلا ةقشم نم ًارذحو ةصخرلاب ًالمع ليللا نم ريخألا فصنلا

 نأ ءاهؤ ركب يبأ تنب ءامسأ تركذ .ليللا رخآ يف نو ركب يبأ تنب

 ىنم ىلإ عفد ادج رفسأ امدعب كك هنإ مث «كلذب ءاسنلل نذأ كي يبنلا
 تايصح عبسب اهامرف ةبقعلا ةرمج دصقف «سمشلا علطت نأ لبق ًايبلم

 جحلا لضف يف باب ءجحلا باتك يف اتّيهَو ةشئاع ثيدح نم ملسم هاور )١(

 .(1754) مقرب «ةفرع مويو ةرمعلاو

 .07086 .؟؟14/5) هدنسم يف دمحأ مامإلا هاور (؟)

 مقرب .فقوم اهلك ةفرع نأ يف ءاج ام باب ءجحلا باتك يف ملسم هاور (6)

 .(1١؟5114)

 )١7١14(. مقرب .فقوم اهلك ةفرع نأ يف ءاج ام باب «جحلا باتك يف ملسم هاور (:4)
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 مث انو ةشئاع هتبيط مث «قلح مث هيده رحن مث «ةاصح لك عم ربكي

 .هب فاطف تيبلا ىلإ هجوت

 :رحنلا موي لامعأ لل

 نأ لبق قلح نمو «يمري نأ لبق حبذ نمع رحنلا موي يف لي لئسو

 لاق .«جرح ال» :لاقف «يمري نأ لبق تيبلا ىلإ ضافأ نمو .حبذي

 الو لعفا» :لاق الإ رََخأ الو مّدق ءيش نع ذئموي لئس امف :يوارلا
 . حج (20

 :لاقف «فوطأ نأ لبق تيعس هللا لوسر اي :لاقف لجر ةلاسو

 موي ةرمجلا يمرب اوأدبي نأ جاجحلل ةنَسلا نأ اذهب ملعف ."”«جرح الد

 .اورصقي وأ اوقلحي مث يده مهيلع ناك اذإ اورحني مث ديعلا

 ةمحرلاو ةرفغملاب اعد ِيِلَك يبنلا نإف ءريصقتلا نم لضفأ قلحلاو

 . نيرصقملل ةدحاو ةرمو « نيقلحملف تارم ثالث

 :ربكألا للحتلاو لوألا للحتلا *

 حابيو بيطتيو «طيخملا سبليف لوألا للحتلا جاحلل لصح كلذبو

 فوطيف تيبلا ىلإ بهذي مث ءءاسنلا الإ مارحإلاب هيلع مرُح ءيش لك هل

 «ًاعتمتم ناك نإ ةورملاو افصلا نيب ىعسيو .هدعب وأ ديعلا موي يف هب

 . ءاسنلا ىتح مارحإلاب هيلع مرح ءيش لك هل لحي كلذبو

 يف يراخبلا هاور ءهْبذ صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم هيلع قفتم )١(
 كير ؛(45) مقرب ءاهريغو ةبادلا ىلع فقاو وهو ايتفلا باب «ملعلا باتك

 .(1705) مقرب «يمرلا لبق رحن وأ رحنلا لبق قلح نم باب ءجحلا باتك يف
 نميف باب «كسانملا باتك يف هِيَ كيرش نب ةماسأ ثيدح نم دواد وبأ هاور (؟)

 )5١15(. مقرب ءهجح يف ءيش لبق ًائيش مدق



 8©- مهريغو جاجحلل تايصوت
 ىتأ يذلا لوألا يعسلا هيفكي هنإف ًانراق وأ ًادرفم جاحلا ناك نإ امأ

 ىعسي نأ هيلع بجو مودقلا فاوط عم عسي مل نإف .مودقلا فاوط عم هب

 .ةضافإلا فاوط عم

 : قيرشتلا مايأ ىنمب تيبملا *

 رشع يداحلا مويلاو ديعلا موي ةيقب اهب ماقأف ىنم ىلإ كك عجر مث

 دعب قيرشتلا مايأ نم موي لك تارمجلا يمري ءرشع ثلاثلاو رشع يناثلاو
 وعديو ةاصح لك عم ربكيو .ءتايصح عبسب ةرمج لك يمري «لاوزلا

 لعجيو ةلبقلا ًالبقتسم ةيناثلاو ىلوألا ةرمجلا نم غارفلا دعب هيدي عفريو
 .ةثلاثلا دنع فقي الو هنيمي نع ةيناثلاو ءءاعدلا نيح هراسي نع ىلوألا

 لاوزلا دعب تارمجلا يمر دعب رشع ثلاثلا مويلا يف كي عفد مث

 ىلإ لزن مث .ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا هب ىَّلصو حطبألاب لزنف
 فاطو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع سانلاب رجفلا ىلصو ليللا رخآ يف ةكم

 ءرشع عبارلا مويلا ةحيبص يف ةنيدملا ىلإ ةالصلا دعب هجوت مث عادولل
 .ميلستلاو ةالصلا لضفأ هبر نم هيلع

 .ىنم مايأ يف ِلكك هلعفك لعفي نأ جاحلل ةّئّسلا نأ كلذ نم ملعف

 تايصح عبسب ةدحاو لك :موي لك يف لاوزلا دعب ثالثلا رامجلا يمريف

 ةلبقلا لبقتسيو ىلوألا هيمر دعب فقي نأ هل عرشيو .ةاصح لك عم ربكيو

 كلذك ةيناثلا يمر دعب فقيو ءهراسي نع اهلعجيو هيدي عفريو وعديو

 «بجاوب سيلو بحتسم اذهو ءوعديو ةلبقلا لبقتسي هنيمي نع اهلعجيو

 .ةثلاثلا يمر دعب فقي الو 6 يبنلاب ًايسأت

 يف ىمر سمشلا بورغ لبقو لاوزلا دعب يمرلا هل رسيتي مل نإف
 ءاملعلا يلوق حصأ يف ليللا رخآ ىلإ هسمش تباغ يذلا مويلا نع ليللا

 . مهيلع ةعسوتو هدابعب هناحبس هللا نم ةمحر
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 دعب رامجلا يمر دعب رشع يناثلا مويلا يف لّبعتي نأ ءاش نمو

 ثلاثلا مويلا يف رامجلا يمري ىتح رخأتي نأ بحأ نمو «سأب الف لاوزلا

 . يبنلا لعفل ًاقفاوم هنوكل ؛لضفأ وهف رشع
 ءرشع يناثلاو رشع يداحلا ةليل ىنم يف تيبي نأ جاحلل ةّنّسلاو

 رسيت اذإ ليللا رثكأ يفكيو ؛ملعلا لهأ نم ريثك دنع بجاو تيبملا اذهو

 . هيلع تيبم الف مهوحنو ةاعرلاو ةاقسلاك يعرش رذع هل ناك نمو «كلذ

 اذإ ىنمب اهوتيبي نأ جاجحلا ىلع بجي الف رشع ثلاثلا ةليل امأ

 هنإف ىنمب تيبملا هكردأ نم امأ ء«بورغلا لبق ىنم نم اورفنو اولّجعت

 مث رشع ثلاثلا موي لاوزلا دعب رامجلا يمريو رشع ثلاثلا ةليل تيبي
 .ىنمب ماقأ ولو رشع ثلاثلا دعب يمر دحأ ىلع سيلو ءرفني

 : عادولا فاوط *

 تيبلاب فوطي نأ هيلع بجو هدالب ىلإ رفسلا جاحلا دؤبأ ىتمو
 رخآ نوكي ىتح دحأ نرفني ال» :ِهكَو يبنلا لوقل ؛طاوشأ ةعبس عادولل

 نع تبث امل ؛امهيلع عادو الف ءاسفنلاو ضئاحلا الإ :2'"تيبلاب هدهع

 . اهلثم ءاسفنلاو « "”ضئاحلا ةأرملا نع ففخ

 ؛عادولا نع هأزجأ رفسلا دنع هفاطف ةضافإلا فاوط رخأ نمو

 بوجو باب «جحلا باتك يف اه#'*' سابع نب هللا دبع ثيدح نم ملسم هاور 010(

 .(119717) مقرب «ضئاحلا نع هطوقسو عادولا فاوط

 ءجحلا باتك يف يراخبلا هاور ءا#» سابع نب هللا دبع ثيدح نم هيلع قفتم ()
 بوجو باب ءجحلا باتك يف ملسمو ؛(7565١) مقرب ؛عادولا فاوط باب

 .(177/) مقرب «ءضئاحلا نع هةطوقسو عادولا فاوط



 دديحتح
 مكنمو انم لبقتي نأو ءهيضري امل عيمجلا قفوي نأ هللا لأسأو

 هللا ىلصو ءهيلع رداقلاو كلذ يلو هنإ رانلا نم ءاقتعلا نم مكايإو انلعجيو

 . مّلسو هبحصو هلآو دمحم انيبن ىلع

 # + 

 هللا عمس َعَمَس نم» :لاق هنأ 3ك يبنلا نع حيحصلا ثيدحلا يفو

 سانلل هلمع رهظأ نم :ينعي ؛هيلع قفتم ''”هب هللا يئاري يئارُي نمو هب

 .قئالخلا سوؤر ىلع هحضفو ةمايقلا موي سانلل هتريرس هللا رهظأ ءاير

 .نيدلا موي يزخ نم مكايإو هللا انذاعأ

 - هلل عرضتلاو ةيدوبعلا رهاظم رهظأ وه لب  ءاعدلا ةدابعلا نمو

 ءهاوس دحأب ناعتسُي الو هريغ ىعدُي الف ءهدحو هلل نوكي نأ يغبنيف

 َلاَيَوَل :ميكحلا ركذلا يفو .هب الإ ثاغتسُي الو ؛هيلإ الإ أجلي الو

 نم َِّقأ ِنوُد نو اُعَدَي مم ُلَصآ نمو :ىلاعت لاقو ء[رفاغا «() <بيرخلت

 اك شانآ ريح اَدإو (©9 َتُنِفَع َمويَعُد نع َْمُهَو ةَملِقْلا رب لإ 15 بس ال
 لبس رص نو نك

 ةيصو يف ءاج دقو «[فاقحألا] «(©9 نفك يتَدآَسب أوو نق 0

 تنعتسا اذإو هللا لأساف تلأس اذإو ...» :ا# سابع نبال لكي هللا لوسر

 مل ءيشب كوعفني نأ ىلع تعمتجا ول ةمألا نأ ملعاو .هللاب نعتساف

 مل ءيشب كورضي نأ ىلع اوعمتجا نإو «كل هللا هبتك دق ءيشب الإ كوعفني

 (""فحصلا تفجو مالقألا تعفُر .كيلع هللا هبتك دق ءيشب الإ كورضي

 .حيحص نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور

 ملسمو ؛(5449) مقرب ءةعمسلاو ءايرلا باب «قاقرلا باتك يف يراخبلا هاور )١(

 .(5941) مقرب ءهللا ريغ هلمع يف كرشأ نم باب ءدهزلا باتك يف

 .(() مقرب ؛هنم باب «قئاقرلاو ةمايقلا ةفص باتك يف يذمرتلا هاور (؟)
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 عوبتملا لَك وهف كي انلوسر َةّْئس انلامعأ لك يف ىرحتن نأ يغبنيو

 يف رشلاو عابتالا يف ريخلاف ءاننيد يف عدبلا بنجتنو «هب ىدتقملاو

 ىريسف مكنم شعي نم هنإو» : هباحصأل كي لاق دقف .عادتبالا

 اوضع نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا ةّنُّسو يتّئُسب مكيلعف «ًاريثك ًافالتخا
 هاور .١2"ةلالض ةعدب لك نإف رومألا تاثدحمو مكايإو .ذجاونلاب اهيلع

 ثدحأ نم١ : ِةلكَع لاقو . حيحص نسح ثيدح :لاقو يذمرتلاو دواد وبأ

 . هيلع قفتم ''”«در وهف هنم سيل ام اذه انرمأ يف

 برشملاو سبلملاو معطملا يف لالحلا يرحتب يسفنو مكيصوأو

 ءاهلوبق يف ًاببس نوكيو ةعاطلا ىلع نيعي كلذ نإف ءةقدصلاو ةقفنلاو

 بيط هللا نإ سانلا اهيأ» :لاق ِهيكي هللا لوسر نأ حيحصلا ثيدحلا يفو

 :لاقف ءنيلسرملا هب رمأ امب نينمؤملا رمأ هللا نإو ءًابيط الإ لبقي ال

 :ىلاعت لاقو 0١[« :نونمؤملا] «اًصِيلَص ْاوُلَمْعأَو تبطل نب أوك لسرلا اهياي»
 ركذ مث ١77[« :ةرقبلا] <« :كنفرر ام تبي نم ولك انما زكا اًهيآَي>

 .بر اي بر اي :لوقي ءامسلا ىلإ هيدي دمي ربغأ ثعشأ رفسلا ليطي لجرلا
 باجتسي ىنأف «مارحلاب يذغو مارح هسبلمو مارح هبرشمو مارح همعطمو
 نم يذمرتلاو هحيحص يف ملسم هاورو :كيهشلأ مامإلا هاور (76؟كلذل

 مكنيعت ةبيط ةقفن مكترمعو مكجحل اوراتخاف .«قوزرم نب ليضف ثيدح

 .لامعألا لوبقو ءاعدلا ةباجإ ىلع

 هجام نباو ؛(5501) مقرب ةَّنَّسلا موزل باب «َةّنّسلا باتك يف دواد وبأ هاور )١(
 هدنسم يف دمحأو ؛(47) مقرب «نيدشارلا ءافلخلا نس عابتا باب «ةمدقملا يف
0.0757 

 .(266ص) هجيرخت قبس )١(

 مقرب «بيطلا بسكلا نم ةقدصلا لوبق باب «ةاكزلا باتك يف ملسم هاور ()
 مقرب لك هللا لوسر نع نآرقلا ريسفت باتك يف يذمرتلاو ؛(15١0)
 .(778/5) هدنسم يف دمحأو ؛(7985)



 - 00 مهريغو جاجحلل تايصوت

 ام ةعامج اهئادأو ةالصلا ىلع ةظفاحملاب يسفنو مكيصوأو

 عفري ام رخآو رفاكلاو ملسملا نيب ام قرفو «نيدلا دامع اهنإف «متعطتسا
 امل وهف اهعّيض نمف «ةمايقلا موي دبعلا هنع لأسي ام لوأو .«نيدلا نم

 اني نسيت لك» :لوقي ىلاعت هللاو ءعيضأ تابجاولاو ضئارفلا نم اهاوس

 6 © ةيينشلا نع © ةيئدتي بلع ف © نينا تعتأ لإ © نت تك
 © َنكتبلا مم كن لو © نمل تي كن ل الق ©9 َرَثَس يف كتم
 ان © نيت انَتأ نع © نيا روي بيكن اكو 9 َنيِضِيَفَل مم سوح اًنكحَو
 .[رثدملا] 409 َنيِمَِشلأ ٌةَعَمَس مُهَعَتَ

 ةاكزلا ءاتيإ نم تابجاولاو ضئارفلا رئاس ىلع كلذك ةظفاحملاو

 ماتيألا ماركإو ماحرألا ةلصو نيدلاولا ىلإ ناسحإلاو ناضمر موصو

 «مالسإلا رمأ اهيلع موقي يتلا تابجاولا نم كلذ ريغو راوجلا نسحو

 موي ميظع رطخ ىلع وهف اهئادأ يف رّصق وأ اهب نواهت وأ اهعّيض نمف
 يهنلاو فورعملاب رمألاب يسفنو مكيصوأو .نيملاعلا برل سانلا موقي

 مكن نكَتلَو» :ىلاعت هللا لوقل ؛ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلا عم ركنملا نع

 ْمُه َكيَكْوَو كسلا نع َنَوهْنَِم فول َتوُمْأَيَو را لإ َنوُعَدِي د
 ًاركنم مكنم ىأر نم» :6 لوسرلا لوقلو .[نارمع ل) 4( بِْلْفمْل
 فعضأ كلذو ؛هبلقبف عطتسي مل نإف «هناسلبف عطتسي مل نإف «هديب هريغيلف

 .ملسم هاور ("!«ناميالا

 اذه اهيف عاض ةمأ نم امف «نيلو قفر يف مكناوخإل حصنلا اولذباف

 هديب يسفن يذلاو» :ِةك يبنلا لاق دقف .ءباذعب هللا اهّمع الإ بجاولا

 مكيلع ثعبي نأ هللا نكشويل وأ ركنملا نع نوهنتلو فورعملاب نرمأتل

 )١( ص) هجيرخت قبس ©16(.



 تادابعلاب قلعتت حئاصنو لئاسر 0

 ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور ."'"(مكل باجتسي الف هنوعدت مث هنم ًاباقع

 ىلع و هللا لوسر تعياب» :لاق هيو هللا دبع نب ريرج نعو .نسح
 .هيلع قفتم "”«ملسم لكل حصنلاو «ةاكزلا ءاتيإو «ةالصلا ماقإ

 ىلاعت هللا مرح يف اندوجو ةصرف مئتغن نأب يسفنو مكيصوأو
 ىتشب هناحبس هيلإ برقتلاو هتدابع نسحو هركشو هركذ نم راثكإلاب
 انسفنأ انغرف دقو تانسحلا هيف فعاضت دلب يف اننإف «تابرقلاو تاعاطلا

 نوكت اهنإف ؛لاقلاو ليقلاو وهللاو وغللا يف انتاقوأ عيضن الف «كلذل

 ةقفرلا عم ماصخلاو لادجلا بنجتنلو «ةمايقلا موي انيلع تارسح

 ةصاخو كسانملا دنع ةمحازملاب جاجحلا انناوخإ ذؤن الو ءباحصألاو

 اناهن ىلاعت هللاف ءتارمجلا يمرو دوسألا رجحلا مالتساو فاوطلا دنع

 ٌرِهْسشأ ٌجحلا»# :ىلاعت لاقف «ريثكب ىذألا اذه نود وهو لادجلا درجم نع

 «خحلا ىف َلاَدِج اَلَو كووُيُش الو َكَكَو الف حلك رهف َنَيَو سم ٌتموُنَمَ
 جح نم» :لاق كي هللا لوسر نأ حيحصلا ثيدحلا يفوه .[147 :ةرقبلا]

 . هيلع قفتم "”همأ هتدلو مويك عجر قسفي ملو ثفري ملف
 هللا اوقتي نأب نيملسملا ماكح يصوأ نأ ماقملا اذه يف ينتوفي الو

 هيدي نيب كلذ نع نولوؤسم مهنإف ءهدودح اوميقيو هللا ةعيرش اومكحيو

 نيذلا ةعبسلا نمو «هدابع رمأ نم مهاّلو امب هدحو هل كلملا نوكي نيح
 نوكي الو «لداعلا مامإلا هلظ الإ لظ ال موي هشرع لظ يف هللا مهلظي

 :لكك ميركلا هّيبنل لاق ىلاعت هللاو ؛هللا لزنأ امب مكح اذإ الإ ًالداع

 يهنلاو فورعملاب رمألا يف ءاج ام باب «نتفلا باتك يف هنّسحو يذمرتلا هاور )١(

 .(0391 2784 /5) هدنسم يف دمحأو ؛(79١75) مقرب ءركنملا نع

 مقرب .«...ةحيصنلا نيدلا» :ِلكَك يبنلا لوق باب «ناميإلا باتك يف يراخبلا هاور (؟)

 .(07) مقرب «ةحيصنلا نيدلا نأ نايب باب ؛ناميإلا باتك يف ملسمو ؛(00)
 .(74ص) هجيرخت قبس (*)



6 -_- 
 .[45 :ةدئاملا] 6مُههآَوهَأ عَن اَلَو ُهَأ َلّرنَأ آمب مثتتَي ْْكَحأ ناد

 لوزتف اوفلتخي ال نأو ءاوس ةملك ىلع اوعمتجي نأب مهيصوأ امك

 :لوقي ىلاعت هللاو ءلاحلا عقاو وه امك مهودع مهيف عمطيو مهتبيه

 ٠١[. :نارمع لآ] <« أرَ الو اًميِيَج هلأ لبي اوُمِهَتْعاَو>

 هللا باتك ىلع اوعمتجي نأ  ىدهلا مالعأ مهو  ءاملعلا يصوأو

 حصنلا اوصلخي نأو «كلذ ىلع نيملسملا اوعمجي نأو «ك هلوسر ةّنُسو
 «ىقبأو ريخ هللا دنع امف مهدنع ام ىلع هللا دنع ام اورثؤيو رومألا ةالول

 باجتساو ءاملعلا حصن اذإف .هاوس ًادحأ اوشخي الو هللا ةلاسر اوغلبيو

 «ضرألا يف اهل نكمو هللا اهزعأف هللا ةعاط ىلع ةمألا تماقتسا ءارمألا

 . سانلل تجرخأ ةمأ ريخ - قحب - اهلعجو

 .ءارقفلا مهناوخإ اوناعيو مهلاومأ نم اولذبي نأب ءاينغألا يصوأو
 هللاف .مهودع لاتق ىلع مهنيعي امب ناكم لك يف نيدهاجملا اودميو

 <« مكَعَو ارح ره هلل دي ُوُدَج رح ْنِي كدت انين اني» :لوقي ىلاعت
 هلآ ٍلِبَس يف مُهكوَمَأ َنوُقِفنُي َنِدلا ُلَثَمظ :ىلاعت هللا لوقيو 052١ :لمزملا]

 الف سفنلاب داهجلا فرش مكتاف نإو ء[ةرقبلا] 40 ٌيِلَع ٌعِسو ُدَأَو

 هللا ليبس يف ًايزاغ زهج نم» :ك لاق دقف «لاملاب داهجلا فرش مكتوفي

 هللاو .هيلع قفتم ''"ازغ دقف ريخب هلهأ يف ًايزاغ فلخ نمو ءازغ دقف

 .ليبسلا يدهي وهو قحلا لوقي

 نيب فلؤيو قحلا ىلع نيملسملا ةملك عمجي نأ #4 هللا لأسأو

 امك ءمهودع ىلع مهرصنيو ءمهفوفص دحويو .ىدهلا ىلع مهبولق

 .مهبولق يف هنيزيو ناميإلا مهيلإ ببحيو نيملسملا ةالو حلصي نأ هلأسأ

 .(555ص) هجيرخت قبس )١(
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 قفوملا هنإ «هيلع مهنيعتو قحلاب مهركذت يتلا ةحلاصلا ةناطبلا مهل ئمهيو

 انبنذو ًاروكشم انيعسو ًاروربم انجح لعجي نأو «هيلع رداقلاو كلذل

 ًاميلست ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع مّلسو هللا ىلصو ءًاروفغم
 .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو . ًاريثك
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 نيمرحلا دالب يف توملا فدهب ةياقولا يف لهاستلا زاوج مدع

 ةياقولا يف لهاستلا زاوج مدع

 ()!نيمرحلا دالب يف توملا فدهب

 نيملسملا نم هيلع علطي نم ىلإ زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نم

 ًاعيمج انب كلسو ءهاضر هيف امل عيمجلا هللا قفو .مهريغو جاجحلا

 .نيمآ .ميقتسملا هطارص

 :دعب امأ ءهتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالس

 جاجحلا نم ًاريثك نأ نيملسملا نم دحاو ريغ يل ركذ دقف

 هنم ةبغر «توملا بابسأل هسفن ضرعي نيفيرشلا نيمرحلا ىلإ نيدفاولا

 ةياقولا بابسأ يف لهاستلاب كلذو «نيمرحلا دالب يف تومي نأ يف

 ريغو «تارايسلا راطخأل ضرعتلاو «ةراحلا سمشلا يف ءاقبلا دمعتك

 جاجحلا يناوخإ حصنأ ينإف كلذلو ؛ةايحلا ىلع رطخلا عاونأ نم كلذ

 بسح رطخلا بابسأ نع دعبلاو «لهاستلا اذه نم رذحلاب مهريغو

 <(©© اًميِسَر ْمُكَي ناك هَل نإ مُكَسشنَأ التقت لوط : كيو هللا لوقل ؛ةقاطلا

 لاقو [ 6 :ةرقبلا] « ِوك لآ لإ كيب وقلت الو» :هناحبس هلوقو «[ءاسنلا]

 .'""ةمايقلا مويهب بّْذُم ءيشب هسفن لتق نمد :ةيب يبنلا

 .("508//) هلك هتحامسل ةعونتم تاللاقمو ىواتف عومجم )0(

 .هسفن ناسنإلا لتق ميرحت ظلغ باب «ناميرإلا باتك يف ملسم هاور 0(«
 مقرب « . .
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 0ك و1 1 وسل دوو 1 و رود ا 155555555555555 2755 تادابعلاب قلعتت حئاصنو لئاسر

 .ريذحتلاو هيبنتلا دوصقملا امنإو «ةريثك ىنعملا اذه يف ثيداحألاو تايآلاو

 هنيد يف هقفلا نيملسملا عيمجو انقزرو « هيضري امل عيمجلا هّللا قفو

 . هتاكربو هّللا ةمحرو مكيلع مالسلاو
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 يناغألاو نيخدتلاب مهناريج نوذؤي نيذلا جاجحلا ىلإ ةحيصن

 مهناريج نوذؤي نيذلا جاجحلا ىلإ ةحيصن
 (')ىيناغألاو نيخدتلاب

 ؛نيملسملا نم هاري نم ىلإ زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نم

 .نيمآ هاضر هيف امل هللا مهقفو

 :دعب امأ ءهتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالس

 لكل ةحيصنلاو ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا ََ هللا بجوأ دقف

 جاجحلا ضعب نم دجوي هنأ ناوخإلا ضعب ينغلبأ دقو ءملسم

 نأ بير الو «يناغألاو نيخدتلاب هناريج يذؤي نم ىنم يف نيدوجوملا

 هللا لاق امك «ءنيدلا نم ةمولعملا تامرحملا نم نيملستلا ءاتنإ

 ارثمتحا دقق ابَسسَحَ ام ربعي تتيؤُلو يبؤنلا ترث َّنلاَول : هناحبس
 حتفب وأ «نيخدتلاب ءاذيإلا ناك اذإو [بازحألا] 469 ايم امنإو انه

 نأل ؛مظعأ مثإلاو ربكأ ىذألا ناك يناغألا ىلع تالجسملا وأ ويدارلا

 ايندلاو نيدلاب ةرضملا تامرحملا نم نيخدتلا اذكهو ؛مرحم ءانغلا

 .ةحصلاو

 نع َلِضِل ثيدحلأ َرَهَل ىّرْقَب نَم سّدلا نوط :كَتِو هللا لاق دقو

 :ثيدحلا وهلب دارملا :ءاملعلا رثكأ لاق «[1 :نامقل] ةيآلا هلأ ليس

 )١( ُهنَلُلط هتحامسل ةعونتم تالاقمو ىواتف عومجم )١/761١7(.
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 . ''”ههللا تالآو ءانغلا

 :ةدئاملا] تبطل هك ّلِعأ لم 3ك لأ ام كئولتسي» :كْبو لاقو

 ْمِهنَلَع ُمَرْحيَو ٍتاَبيَطلا ْمُهَل ٌلِحيَوظ هلي هّيبن فصو يف لاقو «[4
 هدابعل لحي مل هنأ هناحبس ىلوملا نّيبف «[107 :فارعألا] ةيآلا «َتِيََبَحْلَ

 ةعفانلا ءايشألا يهو «تابيطلا هتمأل لحأ امنإ لكي هيبن نأو تابيطلا الإ

 هب نوفراعلا عمجأ دقو «ةثيبخلا ةراضلا ءايشألا نم ناخدلاو «ةرضم الب

 .ةحئارلا ثيبخ ةبقاعلا ثيبخ ةحصلاب رضم هنأ ىلع مهريغو ءابطألا نم

 نم عيمجلا ذاعأو «هيلع تابثلاو نيدلا يف هقفلل عيمجلا هللا قفو

 .ناطيشلا تاغزن

 .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

 ةيملعلا ثوحبلا تارادإل ماعلا سيئرلا

 داشرإلاو ةوعدلاو ءاتفإلاو

 زاب نب هقلا دبع نب زيزعلا دبع
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 .باتكلا راد ةعبط «(57/11) ُةْنَلُعَك ريثك نبا ريسفت :رظنا )١(



 دابعلا ءالتبا ىلاعت هللا ةمكح نم

 (١)لزالزلا اهنم ءنتفلاو بئاصملاب

 .نيملسملا يناوخإ ةفاك ىلإ زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نم

 ؛هباقعو هطخس بابسأ مهايإو ينبنجو هيضري ام لعفل مهايإو هللا ينقفو
 . نيمآ

 :دعب امأ ءهتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالس

 «ةريفو تاريخو ةريثك معنب نيملسملا رشعم انيلع هللا معنأ دقلف

 اهلداعي ال يتلا ىربكلا ةمعنلا مكلت «مالسإلا ةمعن اهمظعأو اهمهأ

 ايندلا ةداعسب زاف ًالمعو ًالوق اهيلع ماقتساو اهركشو اهلقع نم «ءيش

 تكنإ ًاَموُسْحح ال ِهَهأ َتَمَتِي اوُدْسَت نإَو» :ىلاعت هللا لوقي ءةرخآلاو

 َقمَتَي ني مُكي اَمَو» :36 لوقيو ء؛[ميهاربإا 49 ٌداَنَك ٌموُلَدَل َنكنإلا
 ىلع بجاولاف ؛[لحنلا] 4( نوت هبل ديما ُمُكََم اَنإ ّدُش هنأ َنِمَ
 ىلاعت لاق ءركشلا مدع نم رذحلاو معنلا هذه ىلع 26 هللا ركش عيمجلا

 لَم اًئِبَع ومَلَس ال كونهم نوب ْنَي مَمَيْمَل هّئو» :هدابع ىلع ًانتمم
 هللا ركشف ؛(لحنلا] 4 تررُكَدَت ْكَلَمل ةديتأْلاَو ٌردصتلاَو عقلا كل
 ءاهنم ديزملل ببسو اهماودل ةليسوو ءاهل ٌديق ًاليصفتو ةلمج همعن ىلع

 )9/*١6(. هل هتحامسل ةعونتم تاالاقمو ىواتف عومجم )00(
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 مدَك نيكو خئديأل ربكم نب ْْمْيَر بدأت إَوه : ىلاعت هللا لاق
 تسي نُكَو دْبْمََم هلأ ٍلَبط :ىلاعت لاقو «[ميهاربإ) «( ٌديَِتَل كَدَع َّذِإ

 الو ىل اورُكْنَاَو حمدا قفرذات»# :ىلاعت لاقو ء[رمزلا] 46 َنرِكَشل
 َفِابِح ْنّم ٌلِلقَو كش دْواَد لاء اولَمْعأظ :ىلاعت لاقو ء[ةرقبلا 46 نومك
 .[أبس] 4( وكلا

 ءاعدلا اذهب وعدي نأ هند لبج نب ذاعم ٍخلكك هللا لوسر ىصوأ دقو

  «'""كتدابع نسحو كركشو كركذ ىلع ينعأ مُهّللا» :ةالص لك ربد يف

 لقتو رومألا ميقتست هيضري اميف اهلامعتساو همعن ىلع هللا ركشبو

 .رورشلا

 مالسلاو ةالصلا مهيلع هلسرو هللا ءايبنأ هب ىَّلحت ام ريخ نم نإو
 .كلذل قيفوتلا مهبلطو ةمعنلل مهركش وه ةلضافلا تافصلا نم مهعابتأو

 نأ َنَعْزَوَأ برج :مالسلاو ةالصلا هيلع ناميلس هيبن نع ىلاعت هللا لاق

 ىلْدَأَو ُهنَضَر احلي لمع نأ, ٌفَدِلَو كَعَو لع تنم ىلا َكلَتَمِْي ٌَرْكْفَأ

 هيلع حون هيبن ىلع ًاينثم لاقو «[لمغلا] 409 َنِسِبَصلَأ ٌكِواَبِع ىف َكلِيَمْحَرِ
 . [ءارسإلا] 49 اروكَس اًدَبع تك هَّنِإِ> :مالسلاو ةالصلا

 مدعو قي هللا ةعاط يف اهلامعتسا ةمعنلا ركش تامالع نمو

 هجو ىلع اهب ثدحتلا اذكو ءهيصاعم نم ءيش ىلع اهب ةناعتسالا

 الو ءاهَمِرُح نم ىلع ًارخفو ًالواطت ال «هيلع ءانثلاو هلل اهب فارتعالا

 وهف اهركش مدعو ةمعنلا نارفك كلذ نم سكعلا ىلعو «ةعمّسو اير

 يئاسنلاو ؛(077١) مقرب ءرافغتسالا يف باب ءرتولا باتك يف دواد وبأ هاور )١(

 هدئسم يف دمحأو ؛(705١) مقرب .(ءاعدلا نم رخآ عون) ءوهسلا باتك يف

 .دواد يبأ ننس حيحص يف ُهْنَأكك ينابلألا هححصو (147 .750 745 /05)

 ١ .(11157) مقرب



 لزالزلا اهنم .نتضفلاو بئاصملاب دابعلا ءالتبا ىلاعت هللا ةمكح نم

 نمع اهلاوز لماوع نم لماعو معنملا لضفل دحجو ليمجلل ناركن

 .بقاوعلا أوسأ اهيلع رجي سفنلل ملظ وهو ءهيلع اهب هللا معنأ

 [سمشلا] «©9) اَهْنَّسَد نم َباَح َدَقَو © اَهنَكُر نم ملفَأ دم :6#3 هللا لاق

 بانتجاو هرماوأ لاثتماب هتعاطو هي هللا ىوقتبو .يصاعملاب اهسند :يأ

 هللا لاق «معنلا مودتو تاهوركملاو رورشلا عفدنتو تاريخلا لصحت هيهاون

 لمستلا نه يدكرب مهِتلَع نحتفل ْاَقَتَأو انما فلا ّلْهَأ َّنأ لَو :ىلاعت

 لاقو «[فارعالا] 4 َنوُبِكَي اوناَك اَمِب مُهَسْدَمُأَد اوبَذَك نكنلَو ضيا

 ١١[. :دعرلا] « هيف ام أوربي َّىح روقي ام ٌرْيَغِ ل هَ ترإ# :ىلاعت

 رشلابو ةرات ريخلاب مهيلتبيف هدابع ربتخي هنأ 8ك هللا ةمكح نمو

 #8 هيلإ اءوجلو هللاب ًاقلعتو مهناميإ ىلع ًاناميإ نونمؤملا دادزيف «ىرخأ

 ؛هللا نم باوثلاو رجألا مهل فعاضتيل هاضقو هللا هردق ام ىلع نوربصيو

 مَلولبتلَوط :6#3 هللا لاق ءاهنع اوفكيف بونذلا ةبقاع ءوس نم اوفاخيلو

 ْمأظ :ىلاعت لاقو «[ةرقبلا] © َنوُدَسْهَمْلا مه َكِهَلْوأَو ا ْمِهَيَز نم

 ةآسأبلا ْمهتَسَم كنك ني الح يذلا لَم ياي اَنَكَو ةحكبلا اوعي نآ فب
 سوس 2 رمء- ل سا رغصس كيم ىو «رر 1

 مص نإ آلآ وه رست قم ٌمَمَم اوما َِدْلاَو لوا َلْوُمَي يح اُوِلدَو هيدا »6 9

 امل َةَّنَجْلا اُلْحَدَت نأ ٌمَبِسَح ٌرآظ :ىلاعت لاقو «[ةرقبلا] <69 ببر هنا

 :#3 لاقو ءانارمع لآ 4©)) َنردَهلَآ ملتَيَو كدي اوُدَهَج ني هك

 ني لآ اَنَتَف َدَْلَو () َنُْنَمْفُم ال َمُهَو اكن اوعي نأ ايم نأ سي ٌبيحأ#

 لاقو ء[توبكنعلا] 409 َنيِبْذَكْل َّنَملْعَلو ْأوهَدَص تلا ُهَدأ لمَ مهل

 ء[توبكنملا] 9©4 َنيِقِفَمْلا َّنَملْعَلَو أوما تلا ُهَمأ ّسَلْمَيَوَط : ىلاعت

 نيم ةنفف كو رشي هيَ يَ ُهَهََ نيت فج :ىلاعت لاقو
 . [ءايبنألا] «(©9 َنوُعَحي
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 هدابع يلتبي نأ دب ال هنأ اهيف ##ُك هللا نيبي تايآلا هذه لكو

 اذه ىلع اوربص اذإف ءممألا نم مهلبق نم نيذلاب لعف امك مهنحتميو
 هللا مهبيثي كلذ دنع مهبيصي ام لك يف هيلإ اوعجرو هللا ىلإ اوبانأو ءالتبالا

 لصحي امو «مهتاف امم ًاريخ مهضوعيو «هتنج مهنكسيو «هترفغمو هاضر

 حايرلاو قعاوصلاك نادبألاو رعاشملا زهت تايآ نم نوكلا اذه يف

 اهببسب طقسي امو «لزالزلاو لسنلاو ثرحلل ةكلهملا تاناضيفلاو ةديدشلا

 «لاومألاو سفنألا نم اهببسب كلهي امو ءرجشلا رابكو ناينبلا خماش نم

 اهلوح ام كاله يف ببستت يتلا نيكاربلا نم نكامألا ضعب يف عقي امو
 امم كلذ وحنو رمقلاو سمشلا يف فوسكو فوسخ نم عقي امو ءهرامدو

 يف يدامتلا نم هدابعل ريذحتو #8 هنم فيوخت وه هدابع هب هللا يلتبي

 ىلع مهربص ىدمل رابتخاو هيلإ ةبانإلاو عوجرلا ىلع مهل ثحو «نايغطلا
 .مظعأ هللا رمألو ربكأ ةرخآلا باذعلو هردقو هللا ءاضق

 ممألا كلهأ دق هنأ هيبن هللا ربخأو كك هللا لوسر شيرق تهنك املو

 انكم ْمَكَو» :ىلاعت هلوق يف هيلع نيقباسلا نيلسرملاو ءايبنألل ةبذكملا

 قا 4© سيمت ني ْلَه ٍدَللا ىف امك امل مهني دن مه نك ني مُمََي
 لأ وأ بق هَل َنك نم ئَرْكِنَأ َكِلَذ ىف َّنإ» :ىلاعت هلوق اهدعب لزنأو
 هوبقاريو هللا اوقتي نأ ًاعيمج نينمؤملا ىلعف ؛[ق] 4( ٌديِهَّس َوْهَو َعْمَصلَ
 .هيهاون بانتجاو هرماوأ لاثتماب

 هللا ىلإ اوبيني ب يك ام اذإو

 :لوقي هللا نأل ؛لصح ام بابسأ نع مهسفنأ يف اوشتفيو هيلإ اوعجريو

 «(9 رك نع أوثْعَيَو كيدي تَبَك اَعِِ ٍةسَبِصُ ' ني مت روج
 يف صقن نم مهنم لصح امم هللا ىلإ اوبوتي نأ مهيلعو «[ىروشلا]
 «بئاصملا عفر بابسأ نم ةبوتلا نإف «تائيسلل فارتقا وأ تاعاطلا

 هللا دنع بئاصم نم مهل لصح ام رجأ اوبستحيو اوربصي نأ مهيلعو



 -- لزالزلا اهنم .نتضفلاو بئاصملاب دابعلا ءالتبا ىلاعت هللا ةمكح نم

 نيقنألاو لومألا ني ٍصقَنَو عوجلاو ف 0 وى 07 :ىلاعت لاق

 آد هي 4 176 ٌةَبيِسك منَ هتبصأ 1ذإ َنِدلأ © تربص ٍرْبسَو ثَرَمْللاَ

 ْمُه َكِهَلْوأَو اد ايوا ودع ورا يق هل

 ٍنْدِإب اّلِإ َةَبيِصُم ني ٌباَصأ آم» :ىلاعت 6 ء[قرقبلا] 26 َنوُدَمْهْمْل

 ءانباغعلا] 0 ميلع ءْىَت 14 هّمآو دب ة دبي هِي ْنِمّوُي نمو ِهّلأ

 بستحاو ربصف هردقو هللا ءاضقب اهنا لقت دق ةحباضأ نم : ىنعملا
 نكي مل هباصأ ام نأ ملعيف «نيقيلل هبلق هللا ّىده هللا ءاضقل ملستساو

 يف هتاف امع هضوعيس هللا نأ نمؤيو «هبيصيل يل نكي مل هأطخأ امو هئطخيل

 وأ ةنمادتخأ ناك ان هيله تقلخي دقو: «ًاقااص ًانيقيو .هيلقيفا نعله ًايثدلا

 وأ فوسكلا نم ًائيش نأ نيبت دق قئاقحلا ضعب نوكو «هنم ًاريخ

 «لصحي دق تارامألا ضعبب وأ باسحلاب فرعي امههبشأ امو فوسخلا

 هللا لاق ءءاش ىتم اهعقوي وهف هدابع 0 هللا ةردق يفاني ال اذهف

 2 و إش و11 ألا ورك نع ّباَمأ آد 1

 الو كتاف اَم لع ارسأت البكل © دي : هلل لع تل نإ م أت نأ ٍلِق

 . [ديدحلا] <«© رو روح لاَ آس أ ب ُدَّسأَو مُكَكاَ اجب أيد

 هباحصأب ىلصو و هللا لوسر دهع ىلع سمشلا تفسك امنيحو

 رمقلاو سمشلا نأ اهيف مهربخأ ةغيلب ةبطخ مهيف بطخ «فوسكلا ةالص

 هللا نكلو ءهتايحل الو ٍدحأ تومل نافسخني ال هللا تايآ نم ناتيآ

 ركذلاو ريبكتلاو ةقدصلاو ةالصلاب مهرمأو . هدابع امهب فوخي امهلسري

 ريغأ دحأ نم ام هللاو دمحم ةمأ ايد : هتبطخ يف لاقو «قتعلاو رافغتسالاو

 ملعأ ام نوملعت ول هللاو دمحم ةمأ اي ءهتمأ ينزت وأ هدبع ينزي نأ هللا نم

 مويلا نيملسملا رثكأ عقاو نإو «ثيدحلا ""”«أريثك متيكبلو ًاليلق متكحضل

 يف ةقدصلا باب .فوسكلا باتك يف اتق ةشئاع ثيدح نم يراخبلاهاور )١(
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 لمأتملاو ءهاوقتو هتعاط نم بجي امو هللا قحب مهفافختسا ىلع لدي

 ةراتو تاناضيفلاب ةرات ءبوعشلاو ممألل تابوقعلا نم ًاريثك ىريو عمسي
 بورحلاب ةراتو «تاعاجملاب ةراتو «ةيضرألا تازهلاب ةراتو ءريصاعألاب
 ضعب زيزعلا هباتك يف 8 نِّيب امك «سبايلاو بطرلا لكأت يتلا ةنحاطلا

 ميقتسملا طارصلا نع نيفرحنملاو نيصاعلاب اهلزنأ يتلا تابوقعلا عاونأ
 لاق «مهلامعأ اورذحيو سانلا ظعتيل مهلسرل نيبذكملا ةقباسلا ممألا نم

 هلأ تاك امو ًانفرغأ ْنَم مُهْنِمَو صضرألا هب اكْنَسَح نك رُهْنِمَو ُةحِْيَقلأ

 .[توبكنعلا] 469 ترشيظي مُهَسْفنَأ اوناك نكلو ْرُهَمِيظل

 ندبلاو بلقلاب ةرضملا ةحيبقلا راثآلا نم بونذلاو يصاعملل نإو
 ملعي ال ام ةرخآلاو ايندلا يف هباقعو هللا بضغل ةببسملاو عمتجملاو

 يف داسفلا نم ًاعاونأ ضرألا يف ثدحت يهف «ىلاعت هللا الإ هليصافت

 ٍرْحَبلاَو يل يف ُداََعْلا ٌرهْظظ :ىلاعت لاق ءنكاسملاو رامثلاو“ءاوهلاو ءاملا

 ءامورلا] 49 وثب ْمُهَّلَل اولِيع ىلا سْمَب مُهَقبدل سيلا ىِدِي ْتَبَسَك امي
 ْمُهْلَعَل ِترمّتلا نم صْقَنَو َنيِدَسلاِب َنْوَعَو لاَ ائْزَمَل ٌدَمْلَوظ :ىلاعت لاقو

 ةربعو ةظع ثراوكلا هذه نم عقي اميف نإو «[فارعألا] 4( َنُرَكَدَي

 يتلا تابوقعلاو رورشلا عيمج نإف ةلمجلابو «هريغب ظعو نم ديعسلاو

 نم نإو «يصاعملاو بونذلا اهبابسأ ةرخآلاو ايندلا يف دابعلا اهل ضرعتي
 عراوق سانلا عمسي نأ هللاب ذايعلاو اهسمطو بولقلا ةواسق تامالع

 مث ؛تلقع ول لابجلا اهل عشخت يتلا تاظعلاو ربعلا رجاوزو تايآلا

 نيفكاع .مهل مهبر لاهمإب نيرتغم «مهيصاعمو مهنايغط ىلع نورمتسي

 مقرب )4١1١(.
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01 

 .ديدهتل نيعاصنم الو ديعوب نيئباع ريغ .مهتاوهشو مهئاوهأ عابتا ىلع

 اركتسم ريب مث هلع لت نأ تن ْعَمَب © ربآ كاأ لُكِل ٌلْيَو» :ىلاعت لاق
 . [ةيئاجلا] «(©) ملأ بالي هر اهتمي رَل نأ

 تابوقعلا ضعب ثودح عم هللا يصاعم ىلع رارمتسالا نأ امك

 ْتَفَح يأ َّدإ» :ىلاعت لاق ءهمدع وأ ناميإلا فعض ىلع ليلد اهيلع

 ٌباّنمْلا ادري ٌّقَح ويا ْلُكح َمُمتآج لو © ةؤئمؤُي ال َكْيَو تملك ميم
 امو ٍضراْلاو ِتْوْمَسلا يف ادام اورظنأ ٍلْثط :ىلاعت لاقو ء[سنوي] <« ريألا

 لب ال» :ىلاعت لاقو «[سنوي] «6] َنوُممْؤُي ال ِرْرَه نع ٌرُدْنلاَو ٌتيآلا يقض

 نإ م © ةفرجسك هت مهي نع م آل © بيكي اوك اك ميلف لع دك

 .(نيففطملا] 409 يك ب ْمُك بل اَدَه ل مث © ملل ائاَعل

 ثدح ةيضاملا ةبيرقلا مايألا يف ثدح دقل :هللا يف ةوخالا اهيأ

 امب اوربتعي نأ نينمؤملا بجاو نمو ءربتعا نمل ةربعو ةظع هيف ميظع

 <09 رصبألا يلؤأتي اريَْمَتط :ىلاعت لاق ءنوكلا اذه يف:ثدحي

 فحصلا يف هنع انأرقو ةعاذإلا يف هنع انعمس ام وه ثدح ام «[رشحلا]

 بيرقلا هب ثدحتو «ءزافلتلا ةشاش ىلع سانلا هدهاش امو «تالجملاو

 يتلا تازهلاو لزالزلا نم يلامشلا نميلا هل ضرعت ام وه كلذ ءديعبلاو

 نم ريثك باهذ نم كلذ نع جتن امو «هارقو هندم نم ًاريثك تحاتجا

 حرجو ؛نكاسملا نم ريثكلا بارخو «تاكلتمملاو لاومألاو سفنألا

 ءاهجاوزأو اهءانبأو ءاهنكاسمو اهلاومأ ةدقاف ةريثك رسأ ءاقبو «ريثكلا

 يف لصح اذه لكو «لافطألا نم ريثكلا متيتو ءءاسنلا نم ريثكلا لمرتف

 اونكمت امهم دابعلا نأو «هتردقو هللا ةمظع ىلع ليلد وهو ءريصق تقو

 كرابت هللا ةردق مامأ ءافعض ةمظعو ةوقو ةردق مهل تناكو ايندلا هذه يف

 :نلاعتو
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 امم ةربعلاو ةظعلا اوذخأي نأ نيملسملا عيمج ىلع بجاولا نم نإو

 «هتمقنو هبضغ بابسأ اورذحيو هيلإ اوبينيو هللا ىلإ اوبوتي نأو «لصح

 ةنيكسلاب مهئايحألو «ةمحرلاو ةرفغملاب نيينميلا انناوخإ ىتومل هللا وعدنو

 ًاعفارو مهتائيسل ًارفكم مهل لصح ام هللا لعجي نأو ءءازعلا نسحو

 نأ انيلع بجي امك ؛مهنمو انم نيلفاغلا بولقل ًاظقومو مهتاجردل

 ًاناسحإ انلاومأ نم مهعفني ام لذبب مهيلع فطعلاو مهعم نواعتلاب مهيساون

 لاق .مهيلع اهمظع نم ًافيفختو مهتبيصمل ًاربج مهيلع ةقدصو مهيلإ

 :لمزملا] < مَ ايَح َرْه هلل دنع ُْدي بخ ْنَي كش ايت ابز» : ىلاعت
 دب 7
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 تيقزلا ريَح وهو هفلج وهد ٍعىسم نم مقفنأ امو# :ىلاعت لاقو 0[
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 ء[ةرقبلا] 409 يرحم بي َهَمأ نإ اوئِحَوظ :هناحبس لاقو «[ابسا 409

 ةبرك هنع هللا سفن ايندلا برك نم ةبرك نمؤم نع سّقن نم» :ِلكك لاقو

 ايندلا يف هيلع هللا رّسي رسعم ىلع رّسي نمو «ةمايقلا موي برك نم
 دبعلا نوع يف هللاو .ةرخآلاو ايندلا يف هللا هرتس اهلس لدم نمو .ةرخآلاو

 يف ناك نم» :ِلكك لاقو ءملسم هاور ''"هيخأ نوع يف دبعلا ناك ام

 ناينبلاك نمؤملل نمؤملا» :هِلكَك لاقو .''”«هتجاح يف هللا ناك هيخأ ةجاح

 يف نينمؤملا لثم» :ِةكَي لاقو «"”هعباصأ نيب كبشو «ًاضعب هضعب دشي

 وضع هنم ىكتشا اذإ دحاولا دسحجلا لثم مهفطاعتو مهمحارتو مهداوت

 )١( هجيرخت قبس )ص7؟75١7(.

 ملاظملا يف يراخبلا هاور ءا# رمع نب هللا دبع ثيدح نم هيلع قفتم (؟)
 ملسمو ؛(75554؟) مقرب ءهملْسي الو ٌملسملا ٌملسملا ملظي ال باب .بصغلاو

 )5608٠0(. مقرب ءملظلا ميرحت باب «.ةلصلاو ربلا باتك يف

 باتك يف يراخبلا هاور هب يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح نم هيلع قفتم (0)

 ربلا باتك يف ملسمو ؛(١54) مقرب «قوسلا دجسم يف ةالصلا باب «ةالصلا

 .(5085) مقرب «مهدضاعتو مهفطاعتو نينمؤملا محارت باب ؛ةلصلاو



 . هيلع قفتم '''6ىمحلاو رهسلاب دسجلا رئاس هل ىعادت
 ام لذبو نميلا يف انناوخإل نوعلا دي دم ىلإ ةردابملا ًاعيمج انيلعف

 هذه يف لوسرلا اهيلإ راشأ يتلا ةيمالسإلا ةوخألا ىنعم ققحتيل عيطتسن

 هب هللا دعو يذلا ميظعلا رجألا ىلع لصحنلو «؛ةحيحصلا ثيداحألا

 .نينسحملاو نيقفنملا

 ربصلل ًاصوصخ نميلا يف انناوخإو ًامومع نيملسملا هللا قفو
 نيباصملا ىلع لزنأو «باوثلاو رجألا مهلو انل فعاضو .«باستحالاو

 حوصنلا ةبوتلاب عيمجلا ىلع ّنمو «ءازعلا نسحو ةنينأمطلاو ةنيكسلا
 كلذ يلو هنإ هباقعو هللا بضغ بابسأ نم رذحلاو قحلا ىلع ةماقتسالاو

 .هيلع رداقلاو

 ةيملعلا ثوحبلا تارادإل ماعلا سيئرلا

 داشرإلاو ةوعدلاو ءاتفإلاو

© © © 

 «بدألا باتك يف يراخبلا هاور هِي ريشب نب نامعنلا ثيدح نم هيلع قفتم )١(

 .ةلصلاو ربلا باتك يف ملسمو ؛(1١101) مقري «مئاهبلاو سانلا ةمحر باب

 .((20) مقرب «مهفطاعتو نينمؤملا محارت باب



 نم هيلع علطيو هاري نم ىلإ زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نم

 هطخاسم مهايإو ينبنجو هيضري امل مهايإو هللا ينقفو ءنيملسملا يناوخإ
 . نيمآ هيصاعمو

 :دعب امأ ءهتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالس

 نأو ءلاوحألا عيمج يف #8 هللا ىوقت ملسم لكل يتيصو نإف
 دق هنأل ؛ ؛ةحلصملا هيف ترهظ ًامالك الإ مالكلا عيمج نع هناسل ظفحي

 سانلا نيب ريثك كلذو هوركم وأ مارح ىلإ حابملا مالكلا رجني

 : ىلاعت :لاقو "ها 4© هين كي ها وف ب ايت : 9 هللا لاق

 نع 16 كبت لم دثلار رص نك نإ لي دب كل نك ا ثقت الو»
 يبأ نع هيلع قفتملا ثيدحلا يف ٍَبِللَع لاقو «ء[ءارسإلا] © لَم

 ."”تمصيل وأ ًاريخ لقيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم» : هيَ ةريره

 اهنم ريذحتلاو اهيلع هيبنتلا يغبني مالكلا اهرجي دق ءايشأ كانهو

 )١( ُهْنلُمك هتحامسل ةعونتم تالاقمو ىواتف عومجم )77577/0(.

 يف ملسمو ؛(1410) مقرب «ناسللا ظفح باب «قاقرلا باتك يف يراخبلا هاور ()

 نع الإ تمصلا موزلو فيضلاو راجلا ماركإ ىلع ثحلا باب «ناميإلا باتك

 .(51) مقرب ءناميإلا نم هلك كلذ نوكو ريخلا



 ندلا رئابك ضعب

 يف تشف دقو ؛هباقع ميلأو هللا بضغ بجوت يتلا رئابكلا نم اهنوكل
 : ءايشألا هذه نم تاعمتجملا ضعب

 هتركذ ءاوس «كلذ هغلب ول هركي امب كاخأ كركذ يهو :ةبيغلا ١

 لب ءهايند وأ هنيد يف وأ هلوق وأ هلعف وأ هقلُح وأ هبسن وأ هندب يف صقنب

 :لاق 5 هللا لوسر نأ هيظ ةريره يبأ نعف «هتبادو هرادو هبوث يف ىتحو

 امب كاخأ كركذ» :لاق ءملعأ هلوسرو هللا :اولاق «؟ةبيغلا ام نوردتأ»

 لوقت ام هيف ناك نإ) :لاق ؟لوقأ ام يخأ يف ناك نإ تيأرفأ :لاق «هركي

 . ملسم هاور ''هتهب دقف لوقت ام هيف نكي مل نإو «هتبتغا دقف

 وأ ظيغ ءافشل تناك ءاوس «بابسألا نم ببس يأل ةمرحم ةبيغلاو

 ءدسحلا وأ «عنصتلا ةدارإل وأ «مالكلا ىلع مهتدعاسمو ءاسلجلل ةلماجم

 دقو .كحضي امب هريغ بويع ركذيف «تقولل ةيشمت لزهلا وأ ءبعللا وأ

 اوي اوما نذل ياَبط : قبو هلوق يف هدابع اهنم رذحو اهنع 26 هللا ىهن

 :لاق 8 هللا لوسر نأ هيَ ةريره يبأ نع ثيدحلا يفو .[تارجحلا]

 .'"'ملسم هاور «هضرعو هلامو همد مارح ملسملا ىلع ملسملا لكد

 مكلاومأو مكءامد نإ» :عادولا ةجح يف هتبطخ يف قي لاقو

 مكدلب يف ءاذه مكرهش يف ءاذه مكموي ةمرحك مكيلع مارح مكضارعأو
 :لاق هن ةريره يبأ نعو لسفر يراخبلا هاور «تغلب له الأ ءاذه

.)5044( 
 مقرب «ةبيغلا ميرحت باب «ةلصلاو ربلا باتك يف ملسم هاور

)١( 
 هراقتحاو هلذخو ملسملا ملظ ميرحت باب «ةلصلاو ربلا باتك يف ملسم هاور (؟)

 .(56585) مقرب «هلامو هضرعو همدو

  لوق باب «ملعلا باتك يف يراخبلا هاور ءهيض ةركب يبأ ثيدح نم هيلع قفتم ()



 تادابعلاب قلعتت حئاصنو لئاسر 1 ١

 ""«هيخأ ضرع يف ءرملا ةلاطتسا ابرلا ىبرأ نم» :ِِكك هللا لوسر لاق

 ميرحت يف ِهلِكَي هللا لوسر نع ةتباثلا ثيداحألاو ءدواد وبأو رازبلا هاور

 . ًادج ةريثك اهنم ريذحتلاو ءاهمذو ةبيغلا

 يه يتلا (ةميمنلا) هنم ريذحتلاو هنع داعتبالاو هبانتجا يغبني امم " 

 ةليبق نم وأ «ةعامج ىلإ ةعامج نم وأ ءرخآ ىلإ صخش نم مالكلا لقن
 ءاوس هفشك هركي ام فشك يهو «مهنيب ةعيقولاو داسفإلا دصقل ةليبق ىلإ

 كلذ ناكأ ءاوسو «ثلاث هرك وأ «هيلإ لوقنملا وأ هنع لوقنملا هركأ

 نم لوقنملا ناكأ ءاوسو «ءاميإلاب وأ زمرلا وأ ةباتكلا وأ لوقلاب فشكلا
 وأ هنع لوقنملا يف ًاصقن وأ ًابيع كلذ ناك ءاوسو ءلامعألا وأ لاوقألا

 الإ سانلا لاوحأ نم هاري ام لك نع ناسنإلا تكسي نأ بجيف «نكي مل

 .رشل عفد وأ ملسمل ةعفنم هتياكح يف ام

 بحلا راهظإ وأ هنع يكحملل ءوسلا ةدارإ امإ ةميمنلا ىلع ثعابلاو

 لكو لطابلاو لوضفلا يف ضوخلاو ثيدحلاب عاتمتسالا وأههيلع يكحملل

 هلع تحي اهعاربا نب عون يار ةحيضللاةيلإ تلمح ني لكو .ةيارخ اذه
 :ىلاعت هللا لاق «ةداهشلا دودرم ًاقساف ربتعي مامنلا نأل ؛قيدصتلا مدع

 :ىلاعت هلوقل هلعف حبقيو هحصنيو كلذ نع هاهني نأ هيلعو «[7 :تارجحلا]

 الأو هللا يف هضغبي نأو ١7[« :نامقلا] «ٍركْصْلا نع َهْنأَو يفورعمْلاِب رم

 نا اي :ىلاعت هلوقل ؛ًاريخ هب نظي لب ءوسلا هنع لوقنملا هيخأب نظي

 ةماسقلا باتك يف ملسمو ؛(717) مقرب ,«عماس نم ىعوأ غلبم بْر» :ِةلكي يبنلا -
 ضارعألاو ءامدلا ميرحت ظيلغت باب «تايدلاو صاصقلاو نيبراحملاو

 )١5174(. مقرب «لاومألاو

 رازبلاو ؛(44876) مقرب «ةبيغلا يف باب «بدألا باتك يف دواد وبأ هاور )١(

(9/ 7 /337) . 



 بونذلا رئابك ضمعب
 1١

 ًأاونما»

 لوقلو ١١[ :تارجحلا] ى«إ يظل ٌضَعَب كر نظل َنِي انك وبيج

 ''هتحص ىلع قفتم «ثيدحلا بذكأ نظلا نإف نظلاو مكايإ» 2 يبنلا

 ىهن ام هسفنل ىضري الأو هنع هل يكُح نم ىلع سسجتي الأ هيلعو

 .هتلصو يتلا ةميمنلا يكحيف مامنلا هنع

 الو :ىلاعت هلوق اهنم ةئسلاو باتكلا نم ةريثك ةميمنلا ميرحت ةلدأو

 ليوم :ىلاعت هلوقو ء(ملقلا 4(إ) وسب متم راع (©) نهم ٍناَلَع لع عل
 لاق :لاق هن ةفيذح نعو .[ةزمهلا] 4( َرَرَمَل َرْرَمْه لكِ

 ."”هيلع قفتم «مامن ةنجلا لخدي ال :ِلكي هللا لوسر
 ؟هضعلا ام مكئبنأ الأ» :لاق كك يبنلا نأ هيَ دوعسم نبا نعو

 ."”ملسم هاور «سانلا نيب ةلاقلا ةميمنلا : يه

 نبا ىور امل ربقلا باذع بجوت يتلا بابسألا نم ةميمنلاو

 نابذعي امو نابذعي امهنإ» :لاقف نيربقب رم لكي هللا لوسر نأ و سابع

 يشمي رخآلا ناكو «هلوب نم رتتسي ال امهدحأ ناك ىلب :لاق مث ءريبك يف

 .* هيلع قفتم «ةميمنلاب

 باب .ءبدألا باتك يف يراخبلا هاور «ه ةريره يبأ ثيدح نم هيلع قفتم )١(

 مقرب :©اُسَنَي الو نإ يلا ّضْنب كرإ َنطلا ني اك اًونَيعَل بما + نيل اباي»

 سفانتلاو سسجتلاو نظلا ميرحت باب ؛ةلصلاو ربلا باتك يف ملسمو ؛.«؛205)

 .(؟5659) مقرب «شجانتلاو

 ام باب .«بدألا باتك يف يراخبلا هاور «هيو ةفيذح ثيدح نم هيلع قفتم )١(

 ظلغ نايب باب «ناميإلا باتك يف ملسمو ؛(5056) مقرب «ةميمنلا نم هركي

 )٠١6(. مقرب «ةميمنلا ميرحت

 باب «ةلصلاو ربلا باتك يف ءهّيَؤ دوعسم نب هللا دبع ثيدح نم ملسم هاور (6)
 .((5) مقرب «ةميمنلا ميرحت

 .ءوضولا باتك يف يراخبلا هاور ءان' سابع نب هللا دبع ثيدح نم هيلع قفتم (4)

 - باب «ةراهطلا باتك يف ملسمو ؛(117) مقرب «لوبلا لسغ يف ءاج ام باب



 تادابعلاب قلعتت حئاصنو لئاسر 2110| 0

 نيب داسفإلاب يعسلا نم امهيف امل ةميمنلاو ةبيغلا تمرح امنإو
 دسحلاو لغلاو ةوادعلا ران داقيإو ىضوفلاو قاقشلا داجيإو سانلا

 نيب رفانتلاو ماصخلاو قيرفتلاب ةبحم لك ةتامإو «ةدوم لك ةلازإو «قافنلاو

 ةنايخلاو ردغلاو بذكلا نم ًاضيأ امهيف املو «نيفاصتملا ةوخإلا
 ركذو مئاتشلاو بسلل نانعلا ءاخرإو «ءايربألل ًافازج مهتلا ليكو ةعيدخلاو

 ىلإ ةفاضإ اذه ,فعضلاو ةءاندلاو نبجلا نيوانع نم امهنألو «حئابقلا

 ميلأو هطخسو هللا بضغ ىلإ رجت ةريثك ًابونذ نولّمحتي امهباحصأ نأ

 . هباقع

 ىهو الأ ةميمذلا ةلصخلا هنع دعبلاو هبانتجا بجي اممو - *

 :هتاحبس هللا يف ةيخأ نع ةمعنلا لاوز ناسنإلا ىنمتي نأ يهو ءدسحلا
 همسقو هللا هاضق ام ىلع ضارتعا اذهو ءايند وأ نيد ةمعن تناكأ ًءاوس

 هناميإ صقنيف ءهسفنل دساحلا نم ملظو «مهيلع هب لضفتو ءهدابع نيب

 ءاعيرذ اكتف اهب كتفيو ءهسفنل مومهلاو بئاصملا هبلجيو كلذب

 :ءاسنلا] لص نم ُهَّلَأ ٌمُهلَئاَء آم ْمْلَع َساَنلأ َنوُدَسْحَي ّرآظ :ةقي هللا لاق

 اوضفغابت الو اودساحت ال١ :لاق ديب يبنلا نأ دف ةريره يبأ نعو 4

 هللا دابع اونوكو .ضعب عيب ىلع مكضعب عبي الو اوشجانت الو اوربادت الو
 :لاق لك يبنلا نأ ًاضيأ هيض ةريره يبأ نعو 00 هاور «ًاناوخإ

 هاور «بطحلا رانلا لكأت امك تانسحلا لكأي دسحلا نإف ءدسحلاو مكايإ»

 : وراد وبأ

 .(؟9؟) مقرب ءهنم ءاربتسالا بوجوو لوبلا ةساجن ىلع ليلدلا -

 دساحتلا ميرحت باب ؛ةلصلاو ربلا باتك يف هي سنأ ثيدح نم ملسم هاور )١(
 .(1009) مقرب «ربادتلاو ضغابتلاو

 هفعضو ؛(4407) مقرب ءدسحلا يف باب «بدألا باتك يف دواد وبأ هاور (0)

 - :؛(01797ص) مارملا غولب ىلع هتيشاح يف زاب نب زيزعلا دبع خيشلا ةحامس



 0 بونذلا رئابك ضعب

 ءيشلا عضوو روجلا وهو ملظلا نع داعتبالا يغبني هنأ امك - 4

 ةفلاخملاب هتزرابمو .#8 هللاب كرشلا هربكأو ءيعرشلا هعضوم ريغ يف

 ءانامقلا 469 ٌديِظَع لْظَل َكِرَتلا كرإ» :# هللا لاق ءةيصعملاو

 لام ذخأ اذكو «[ةرقبلا] 469 نمط مه َنوريحْلاو» : كيو لاقو

 وهو هيلع ءادتعالا وأ هضرأ نم ءيش باصتغا وأ قح ريغب ريغلا

 ةملظ نع ئشان هللاب ذايعلاو وهو ءهلل ةيصعمو «رئابكلا نم ةريبك ًاضيأ

 ام» :#3 هللا لاق ءربتعال ىدهلا رونب هبلق رانتسا ول هنأل ؛بلقلا يف

 امو» :ىلاعت لاقو ء[رفاغ] 4 ٌماَطُي عيفَس ال ويح َنِم َبيِيَِعلِ

 اَلِفَغ َهَهَأ كربَسْحَت الَو» :ىلاعت لاقو «[جحلا] “2 ريس نم َنيرُِظِإل

 ء[ميهاربإ) «(9 ٌرصْبألا ديف ٌسَحْنَت ريل مهري اَمَنإ َنوُمِاَظلا ُلَمَمَي اَنَع
 «[ذاقرفلا 4( ابيك اَبَذَع ُهْنِن ْمُْكحنَي ملظَي نّبَو» :ىلاعت لاقو

 هللا لوقي :لاق هنأ 286 يبنلا نع هك رذ يبأ نع ملسم حيحص يفو

 امرحم مكنيب هتلعجو يسفن ىلع ملظلا تمرح ينإ يدابع اي» :ىلاعت

 .''”ثيدحلا «اوملاظت الف

 ملظلا نإف ءملظلا اوقتا» :لاق لكك هللا لوسر نأ هند رباج نعو

 .''”ثيدحلا «ةمايقلا موي تاملظ

 ملسملا» :لاق دك يبنلا نأ و صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو

م رجاهملاو هديو هناسل نم نوملسملا ملس نم
 'هنع هللا ىهن ام رجه ن

 . "”هيلع قفتم

 يف امك كورتم وهو طايخلا ىسيع يبأ نب ىسيع هدانسإ يف :ُهللْيك لاقو -

 .(01707) بيرقتلا
 )١( مقرب «ملظلا ميرحت باب ءةلصلاو ربلا باتك يف ملسم هاور )/181(.

 .(؟ها/4) مقرب «ملظلا ميرحت باب ءةلصلاو ربلا باتك يف ملسم هاور )١(

  «ناميإلا باتك يف يراخبلا هاور ءاي ورمع نب هللا دبع ثيدح نم هيلع قفتم (0)
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 نم رذحلا بوجو ىلع لدت اهانعم يف ءاج امو ثيداحألا هذهو

 ميظعلا رشلا نم كلذ يف امل «لاومألاو ضارعألاو سفنألا يف ملظلا

 هللا ىلإ ةبوتلا بوجو ىلع لدت امك «ةميخولا بقاوعلاو ريبكلا داسفلاو
 هريغو ملظلا نم هللا مرح ام كرتب يصاوتلاو ءكلذ نم فلس امم هناحبس

 . يصاعملا رئاس نم

 انبنجو «لامعألا حلاصو قالخألا نساحمل مكايإو هللا ينقفو

 داوج هنإ «ميقتسملا هطارص انادهو «لامعألا تاركنمو قالخألا ئواسم

 . هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع مّلسو هللا ىَّلصو «ميرك

 .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

© © 

 باتك يف ملسمو ؛(١١) مقرب .هديو هناسل نم نوملسملا ملس نم ملسملا باب -

 )4١(. مقرب «لضفأ هرومأ يأو مالسإلا لضافت نايب باب «ناميإلا



 ةعبارلا ةغومجملا

 تالماعملاب قلعتت حئاصنو لئاسر





 ةوشرلا عفد نم ريذحتلا

 (')ةوشرلا عفد نم ريذحتلا

 نم هعمسي وأ هاري نم ىلإ زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نم
 مهايإو يناقوو «ميقتسملا هطارص مهبو يب هللا كلس «.نيملسملا يناوخإ

 .ميحجلا باذع

 :دعب امأ .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالس

 عفد يهو «ةوشرلا :هميرحت يف ظّلغو «مالسإلا همرح امم نإف

 .هنودب اهؤاضق اهنع لوؤسملا ىلع بجي ةحلصم ءاضق لباقم يف لاملا

 قاقحإ وأ قح لاطبإ لاملا اذه عفد نم ضرغلا ناك نإ ميرحتلا دتشيو

 هيطعي ام :يه ةوشرلا نأ» :هتيشاح يف ُهْنَأُكك نيدباع نبا ركذ دقو
 0 ام ىلع هلمحي وأ هل مكحيل هريغ وأ مكاحل صخشلا

 ةعفنم وأ ًالام نوكت نأ نم معأ ةوشرلا نأ فيرعتلا اذه نم حضاوو

 نمم لك «هريغو يضاقلا :مكاحلاب دارملاو .هل اهيضقي وأ ءاهنم هنكمي

 وأ اهيفظومو ةلودلا ةالو نم ناك ءاوس «يشارلا ةحلصم ءاضق هدنع ىجري

 تاراقعلا باحصأو تاكرشلاو راجتلا ءالكوك ء«ةصاخ لامعأب نيمئاقلا

 . 01377 /77) ُهْنَلُك هتحامسل ةعونتم تالاقمو ىواتف عومجم )١(

 .بتكلا ملاع راد ةعبط «(75 /8) نيدباع نبا ةيشاح :رظنا (؟)
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 .يشارلا هديري ام ىلع يشترملا لمح «يشارلل مكحلاب دارملاو «مهوحنو
 . ًالطاب وأ ًاقح كلذ ناك ءاوس «هدصقمو يشارلا ةبغر قيقحتو

 هللا اهمرح يتلا بونذلا رئابك نم هللا يف ةوخإلا اهيأ - ةوشرلاو
 ءاهنم رذحلاو اهبانتجا بجاولاف ءاهلعف نم ِةَك هلوسر نعلو .هدابع ىلع
 ءريبكلا مثإلاو ءميظعلا داسفلا نم اهيف امل ءاهيطاعت نم سانلا ريذحتو

 نع #8 هللا ىهن نيذللا ناودعلاو مثإلا نم يهو «ةميخولا بقاوعلاو

 أاووواَعك الو ْىَوَقْنلَاَو ريل لع اونواَمَتَو# :لئاق نم زع هلوق يف امهيلع نواعتلا

 .[؟ :ةدئاملا] «ناوذعلاو ريال ََّع

 :هناحبس لاقف «لطابلاب سانلا لاومأ لكأ نع َْبك هللا ىهن دقو

 تركت د لإ ليلي مُكحَتِنَي كلون اًولُكأَت ال اوما تلا اًهياك»
 مْلْوَمأ اَوكَأَم الو» :هناحبس لاقو «[14 :ءاسنلا] 65د ضار نع ردت

 رقالاب نيالا ٍلومأ ْنِي امير اونُكَأَتِل اكملت لإ آي اَوندُتَو ليلا مكي
 ؛لطابلاب لاومألا لكأ عاونأ دشأ نم ةوشرلاو ء[ةرقبلا] 49 َنوُمَلَمَت ْمّثنأَو

 يف ميرحتلا لمش دقو .قحلا نع هتلثإ دصقل ريغلا ىلإ لاملا عفد اهنأل

 طيسولا وهو :شئارلاو يشترملاو يشارلا :مهو «ةثالثلا اهناكرأ ةوشرلا

 يشترملاو يشارلا نعل» :هنأ ٍلك هللا لوسر نع يور دقف ءامهنيب
 نعللاو .هيَذ نابوث ثيدح نم يناربطلاو دمحأ هاور ()7شئارلاو

 وهو «كلذ نم هللاب ذوعن «هتمحر ناظم نع داعبإلاو درطلا وه :هللا نم

 )١( مقرب ءةوشرلا ةيهارك باب ءءاضقلا باتك يف دواد وبأ هاور )08٠"(!؛

 مقرب «يشترملاو يشارلا يف ءاج ام باب .ماكحألا باتك يف يذمرتلاو
 «ةوشرلاو فيحلا يف ظيلغتلا باب «ماكحألا باتك يف هجام نباو ؛(1703)

 ءكوع ك5 /0) هدئسم يف دمحأو ؛(؟١71) مقرب ١95( ؛(؟9ا!ل/ه)و

 مقرب ءريبكلا يف يناربطلاو )١515( ؛ءاورإلا يف ينابلألا ةمالعلا هححصو

 مقرب «ةاورلا ةياده يفو (1778) مقرب )7540١(.



 كل هم ضل هيد

 نآرقلاب مرحملا تحسلا عاونأ نم ةوشرلا نأ امك «ةريبك يف الإ نوكي ال

 :هناحبس هلوق يف تحسلا مهلكأل مهيلع عنشو دوهيلا هللا مذ دقف ءةّئّسلاو
 ىلاعت لاق امكو «[47 :ةدئاملا] «ٍتَحّسلِل َنوُلَكَأ ٍبِذَكَلِل توعتس»

 نع ْمِهِدَصيَو ممل تأيأ يبي َمِلَع انزع اودع تيدا َنِم ٍرلظَيل :مهنع
 ليتنا, سلتك َلَوَأ َمهيأَو هع اوت دقو ابرك ٌمهِذنأَو © اريك هلل ليبَس
 . [ءاسنلا]

 ةبقاع نايبو مرحملا اذه نم ريذحتلا يف ةريثك ثيداحأ تدرو دقو

 :لاق هلك يبنلا نع ايو رمع نبا نع ريرج نبا هاور ام :اهنم هيبكترم

 ةوشرلا» :لاق ؟تحسلا امو :ليق «هب ىلوأ رانلاف تحسلا هتبنأ محل لك»

 .''”مكحلا يف

 تعمس :لاق هي صاعلا نب ورمع نع دمحأ مامإلا ىورو

 امو ؛ةّئْسلاب اوذخأ الإ ابرلا مهيف رهظي موق نم ام» :لوقي لكك هللا لوسر

 .'"'”«بعرلاب اوذخأ الإ اشرلا مهيف رهظي موق نم

 يف ةوشرلا تحسلا» :لاق هيو دوعسم نبا نع يناربطلا ىورو

 :«ينغملا» يف ُةْنَعَك ةمادق نبا نيدلا قفوم دمحم وبأ لاقو .2"”«نيدلا

 تحس َنوُكَأ» :ىلاعت هلوق ريسفت يف ريبج نب ديعسو نسحلا لاق»

 دعتسم هنأل ؛رفكلا هب تغلب ةوشرلا يضاقلا لبق اذإ :لاقو «ةوشرلا وه

 ْمُه كلود ُدَنأ َلَرَأ آمي ركحي رَل سصّوج هللا لزنا اهريغب مقصلل

 . 206[ةدئاملا] © َنورْفك ا

 )١( يربطلا ريسفت )57/155١(.
 دنسملا يف دمحأ هجرخأ (؟) )5١6/4(.

 .(4099) مقرب ءريبكلا يف يناربطلا هاور (6)

 .بتكلا ملاع راد ةعبط )04/١5(«: ةمادق نبال ينغملا :رظنا (:)
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 هللا نإ» :ِك هللا لوسر لاق :لاق هذ ةريره يبأ نع ملسم ىورو

 .نيلسرملا هب رمأ امب نينمؤملا رمأ هللا نإو ءًابيط الإ لبقي ال بيط ىلاعت
 «[158 :ةرقبلا] كاًبّيَط اَلَلَع ِضَرَأْلا ىف اَنِم أوُلُك ُساَّنلَأ اهي :ىلاعت لاقف

 هلي اوُرْكْمأَو ُككتفْرَر ام ِتبَيَط نم اوُنُك اْوَماَء لا اًهْيأَي9 :ىلاعت لاقو

 رفسلا ليطي» لجرلا ركذ مث ««[ةرقبلا] 40 تروُدْبَ ُهاَيِإ رك نإ

 هبرشمو مارح همعطمو بر اي بر اي ءامسلا ىلإ هيدي دمي ربغأ ثعشأ

 . "هل باجتسي ىنأف مارحلاب يذغو «مارح هسبلمو مارح

 بابسأ اوبنجتو ءهطخس اورذحاو ءنوملسملا اهيأ هللا اوقتاف

 ثيدحلا يف درو دقو ءهمراحم تكهتنا اذإ رويغ العو لج هنإف ءهبضغ

 لاملا مكيلهأو مكسفنأ اوبنجو .'"'”هللا نم ريغأ دحأ ال» :حيحصلا

 هللا اهلعج يتلا رانلا نم مكيلهأو مكسفنأب ًءاجن «مارحلا لكألاو مارحلا

 بجحل ببس مارحلا لكأملا نأ امك ءمارحلا نم تبن محل لكب ىلوأ
 املو ءملسم دنع ةريره يبأ ثيدح نم رم امل ةباجإله مدعو ءاعدلا

 هذه ملكك هللا لوسر دنع تيلت :لاق اهو سابع نبا نع يناربطلا هاور

 يبأ نب دعس ماقف .هاًبَيِط لَكَ ِضرأْلا ىف اَنِم أوك ُساَّنلآ اًهُيَأَي» :ةيآلا

 «ةوعدلا باجتسم ينلعجي نأ هللا عدا «هللا لوسر اي :لاقف صاقو

 يذلاو .«ةوعدلا باجتسم نكت كمعطم بطأ دعس اي» :6 يبنلا لاقف

 هللا لبقي ام هفوج يف مارحلا ةمقللا فذقيل دبعلا نإ هديب دمحم سفن

 ىلوأ رانلاف تحس نم همحل تبن دبع اميأو ءًاموي نيعبرأ ًالمع هنم

 ءاهتيبرتو بيطلا بسكلا نم ةقدصلا لوبق باب «ةاكزلا باتك يف ملسم هجرخأ )١(
 .(11845) مقرب

 ام نسِحوفْلا اوْيَرَمَت الو» باب ءريسفتلا باتك يف يراخبلا هاور ثيدح نم ءزج (؟)
 هللا ةريغ باب «ةبوتلا باتك يف ملسمو «[ماعنألا] «ّيرَطَب او اَهَنِم مهل
 .(7175) مقرب .«شحاوفلا ميرحتو
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 نع «مكحلاو مولعلا عماج» يف ُهْنَلُعَي بجر نبا ظفاحلا كلذ ركذ ."''

 لكأملا ةيلحو معطملا ةباطإ مدع نأ ىلع كلذ لدف ءُهْنَأْكَن يناربطلا ةياور

 ًالابو كلذب ىفكو «هللا ىلإ هعفر نع بجاح ؛ءاعدلا ةباجتسا نم عنام

 مكسفنأ ةياقو ىلإ هللا مكاعد دقو .كلذ نم هللاب ذوعن هبحاص ىلع ًانارسخو

 : #2 لاق ثيح «هباقع 00 هللا باذع نم اهب ةاجنلاو 0 نم مكيلهأو

 ةكيلم هيَ ُةراَجْلِلَو شآنلأ اوفو انك كيم 0 انف اوما َنيذلا يانج
 ل َنوُلعْعيَو هرم آم هلأ نوصي 7 ئادش ظالغ

 اورذحاو «هيهن اوبنتجاو هرمأ اوعيطأو مكبر ءادنل 0 اهيأ اوبيجتساف

 َنيِذْلأ اًبياتَيط :ىلاعت هللا لاق رخل ايندلا يف اودعست «هيضغ بابسأ

 لوحي َهَّنأ كرأ اتاني حبيت اَمِل كاعد اَذإ ٍلوُسّرللَم هلي اوُبِيِحَتْسا أنما

 يذلا نبض ال َدَنْنِه | دلك ج تيت م كلل قت تلا تن 1
 . [لافنألا] © باقل ٌُديِدَس َهَّنَأ ىرأ اوملَعَأَو ٌةََصَح كس أوملَظ

 نوعبتيف لوقلا نوعمتسي نمم مكايإو 6 در هللاو

 ةئسو هللا باتكب نيمزتلملا «ىوقتلاو ربلا ىلع نينواعتملا نمو «هنسحأ

 ءانلامعأ تائيسو انسفنأ رورش نم مكايإو انذيعي نأو ءدقي هللا لوسر

 دابعلا حالص هيف ام لكل انرمأ ةالو قفويو ءهتملك يلعيو «هنيد رصني نأو

 .هيلع رداقلاو كلذ يلو هنإ ءدالبلاو

 .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

 ةيملعلا ثوحبلا تارادإل ماعلا سيئرلا

 داشرإلاو ةوعدلاو ءاتفإلاو

 فكك بجر نبا ظفاحلا راشأو )١١/7”(. طسوألا مجعملا يف يناربطلا هجرخأ )١(

 ةلسلس :رظناو .رظن هدانسإ يف نأب (180١ص) مكحلاو مولعلا عماج يف

 .(١18١؟) مقرب فلكم ينابلألل ةفيعضلا ثيداحألا
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 هللا ىلإ و بوجو

 (١)يئاصملا لوزن دنع هيلا ةعارضلاو

 نم هيلع علطي نم ىلإ ءزاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نم
 هب يرجت امب ظاعتالاو ءرابتعالاو ركذتلل مهايإو هللا ينقفو .نيملسملا

 .نيمآ .رازوألاو بونذلا عيمج نم حوصنلا ةبوتلاب ةردابملاو .رادقألا

 :دعب امأ «هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 لكب طيحملا هملعو ةعطاقلا هتجحو ةغلابلا هتمكحب نبه هللا نإف

 «مقنلاو معنلابو ءاخرلاو ةدشلاو ءرضلاو ءارسلاب هدابع يلتبي «

 عرضو ءاخرلا دنع ركشو ءالبلا دنع ربص نمف «مهركشو مهربص نحتميل

 هلأسيو هريصقتو هبونذ هيلإ وكشي «بئاصملا لوصح دنع هناحبس هللا ىلإ
 .ةديمحلا ةبقاعلاب زافو حالفلا لك حلفأ ءهوفعو هتمحر

 نأ ساَّنلأ ب بح 9 ملال ل ع يي

 هل ملتي 0 نيا اَنَتَك َدَمْلَو () َنوُنَتفِي ال َْمُهَو اكما اولوقِب نأ اوكري
 هذه يف ةنتفلاب دوصقملاو .[توبكنعلا] 26 َنيبذَكْلا َنملعيلو أوف هَ دم تي
 00 «بذاكلا نم قداصلا نيبتي ىتح ناحتمالاو رابتخالا :ةيآلا

 نوريصتأ ةنِْف ٍضَنَب مكسب انو :ىلاعت لاق امك ءركاشلاو

 .(177/5؟) ُهّلَلُعُك هتحامسل ةعونتم تالاقمو ىواتف عومجم )١(



 52 بئاصملا لوزن دنع هيلإ ةعارضلاو هللا ىلإ ةبوتلا بوجو

 سل

 ف ريمْلاو يشل موتو : كْيَه لاقو ء[ناقرفلا] <«( اريِصب كْبر ناكر

 ِتاَعيسلاَو ٍتدكَسْلَلِب مُهكْوكَبَوط :هناحبس لاقو ء(ءايبنالا) «(2) َنوُمحيب اََيَلإَو
 بصخلا نم معنلا يه انه تانسحلاو «[فارعالا] 462 َنوُعِجَنَي ْمُهّلم
 انه تائيسلاو «كلذ وحنو ءادعألا ىلع رصنلاو «ةزعلاو ةسلاو 0

 فصاوعلاو حايرلاو لزالزلاو ءادعألا طيلستو ضارمألاك ءبئاصملا يه

 لآ يف ُداَسفْلا رهظ» :َِيَو لاقو ءكلذ وحنو ةرمدملا ةفراجلا لويسلاو

 «©9 نسب ْمُهْلَع اولي ىِنلأ َصْنَب مُهقيِذيل ساّنلا ىِِأ ْتَبَسك اَمِي ٍرْحَبأَو

 .[مورلا]

 رهظ امو تائيسلاو تانسحلا نم ردق ام ردق هناحبس هنأ :ىنعملاو

 مهيلع هللا مرح امم ةبوتلاب اوردابيو قحلا ىلإ سانلا عجريل ءداسفلا نم

 لك ببس امه يصاعملاو رفكلا نأل ؛هلوسرو هللا ةعاط ىلإ اوعراسيو

 هتعاطو هلسربو هب ناميإلاو هللا ديحوت امأو ءةرخآلاو ايندلا يف رشو ءالب

 اهفلاخ نم ىلع راكنإلاو اهيلإ ةوعدلاو هتعيرشب كسمتلاو هلسر ةعاطو

 كلذ ىلع تابثلا يفو «ةرخآلاو ايندلا يف ريخ لك ببس وه كلذف

 00 لك نم ةاجنلاو «ةرخآلاو ايندلا زع ءهيلع نواعتلاو هب يصاوتلاو

 أورصت نإ انما َنيِزلا اًئاتيط :هناحبس لاق امك «ةنتف لك نم ةيفاعلاو

 هللا ّنيصنَيلَو» :هناحبس لاقو انيس 0 0 و

 را ماك ضل ف هس نإ نبذل © د ربع كيرتل هلل 27000

 «©© رومألا ُةَصبَع هيو كمل 0 اوَهَبَو فورعملاب اوِرَمَأَو ٌةْوَك 8 َوَتاَمو

 ْهمَمَسَل بحي أبو كتي أم يل هلأ َدَمَو» :ىلاعت لاقو ء[جحلا]
 2 5 فيلا مم "من ش 0 هلق ني هيلا تلخَتْسأ اًمكح ٍِسّيَأْلا يف

 ل 0 مهلَرَبكَلَو

 رشلا ّلهأ نأ ْوَلَو9 :هناحبس لاقو ءارونلا] 40© َنِسَتلا مه َكيْك كلك
 8 ودك نكدلَو ٍضرالأَو ءمَسلا َنَم ِتكَرَب ميِيلَع انحتفل ْاََقَتَأو اوُيَماَ
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 يذلا نأ تاريثك تايآ يف هناحبس نّيِب دقو «[فارعألا] 3(4) َنوُبِسحَي انا

 ةحيصلاو ميقعلا حيرلاو نافوطلاب لاكنلاو باذعلا نم ةقباسلا ممألا باصأ

 الكَذ» :َنْنَو لاق امك مهيونذو مهرفك بابسأب هلك كلذ ريغو فسخلاو
 مُهْنِمَو ُهحِبَصلأ ُهَمَدَحُأ ْنَ مُهْنِمَو اًَبِصاَح هيلع السر ْنَن مُهْنض فِي انذْحَ

 نكلَو ْمُهَمِلظيِل ُهَّنأ ( تاكس انو أديم نك رتبت تيتا هب افسح نم
 ني مُكَبَصأ آمو» :ي لاقو «[توبكنعلا] 49 تروئيظي ْمُهَشنَأ اًوناك

 هدابع رمأو «[ىروشلا] 49 ميك نع ًاوُفْعَيَو كيدي َتبَسك اَمِيِف ٍةبِصُم

 اياكي» :هناحبس لاقف ءبئاصملا عوقو دنع هيلإ مارقلاو هيلإ ةبوتلاب

 ياكيس ع َرْيَكِب ك كم ىع انوش ٌدَبَو هلل د اًوُه اهم تيا
 اثم يلو لأ هلأ خي ل مني رتل اهنَع ني ىرخجي ٍَّنَج ْمْصَلِيَُ
 0 ياو ايو اف ميت اكتر ة بترو ولك كنت تت مقلم د
 هلأ لإ ًاوُيويو# :هناحبس لاقو «[ميرحتلا] 46 ُريِرَق ٍءَْس لك ع َكّنِ
 دقلو# :هناحبس لاقو ء[رونلا] 469 تي روخإفت لعل بوئهيملا هنأ اصيب

 : ةلرتن © َنَرََب مّلَ ُليَصأو للا ردك َكَِبَك ني ِرَمُأ 1| ًاَنَلَسَرَأ

 ًاناك ام 6 ةطيَشلا د مهل َنّيَرَو مكيولُف َتَسَك نكلو أوُعَرْصَت انسأب مُهَهََج
 . [ماعنألا] © ترم

 اذإ مهل بيغرتو هدابعل هناحبس هللا نم ثح ةميركلا ةيآلا هذه يفو

 حيرلاو لزالزلاو لاتقلاو حارجلاو ضارمألا نم بئاصملا مهب تلح
 هولأسيف هيلإ اورقتفيو هيلإ عر نأ «بئاصملا نم كلذ ريغو ةفصاعلاو

 ه«ًأوعرصت انس ب أب مُهَمآَج ذإ آلولق# :هناحبس هلوق ىنعم وه اذهو «نوعلا

 مهبولق ةوسق نأ هناحبس نّيِب مث .اوعرضت انسأب مهءاج ذإ اله :ىنعملاو

 0 ةبوتلا نع نع مهّدص كلذ لك ةئيسلا مهلامعأ مهل ناطيشلا نييزتو

 ام ُنطْيشلأ مهل َنِّيَرَو مميوُلُف تف نكلو» :َكْبَو لاقف ءرافغتسالاو
 . 4 تْلَمْعَي



 0 بئاصملا لوزن دنع هيلإ ةعارضلاو هللا ىلإ ةبوتلا بوجو

 زيزعلا دبع نب رمع نينمؤملا ريمأ ُةْنَُعَت دشارلا ةفيلخلا نع تبث دقو
 نأ مهرمأو نادلبلا يف هلامع ىلإ بتك هنامز يف لازلزلا عقو امل هنأ

 ''”مهبونذ نم رافغتسالاو هيلإ ةعارضلاو هللا ىلإ ةبوتلاب نيملسملا اورمأي

 نتفلا عاونأ نم اذه انرصع يف عقو ام نوملسملا اهيأ متملع دقو

 ناتسناغفأ يف نيملسملا ىلع رافكلا طيلست كلذ نمو .ءبئاصملاو

 نم عقو ام كلذ نمو ءاهريغو ايبويثأو نانبلو نيطسلفو دنهلاو نيبلفلاو

 ةرمدم تاناضيف نم عقو ام كلذ نمو «ةريثك نادلبو نميلا يف لزالزلا

 ريغو بكارملاو راجشألاو لاومألا نم ريثكل ةرمدملا ةفصاعلا حيرلاو

 كلذ نمو ءررضلا نم ىصحي ال ام اهب لصح يتلا جولثلا عاونأو «كلذ

 نم ههابشأو اذه لكو «نادلبلا نم ريثك يف طحقلاو بدجلاو ةعاجملا

 رفكلا بابسأب دابعلا اهب هللا ىلتبا يتلا بئاصملاو تابوقعلا عاونأ

 اهتاوهشو ايندلا ىلع لابقإلاو هناحبس هتعاط نع فارحنالاو «يصاعملاو

 نم هللا محر نم الإ اهل دادعإلا مدعو ةرخآلا نع ضارعإلاو «ةلجاعلا

 رادبلا دابعلا ىلع بجوت اهريغو بئاصملا هذه نأ كش الو «هدابع

 هتعاط ىلإ رادبلاو «مهيلع هللا مرح ام عيمج نم هناحبس هللا ىلإ ةبوتلاب

 ربصلاو قحلاب يصاوتلاو ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلاو هتعيرش ميكحتو

 ءهيضري ام ىلإ اوعراسو «هيلإ اوعرضتو مهبر ىلإ دابعلا بات ىتمو «هيلع

 ءركنملا نع اوهانتو فورعملاب اورمآتو ىَوْفَّتلاَو ّربْلا ىَلَع اوُنَواَعَتَو
 «ضرألا يف مهل نكمو .مهئادعأ رش مهافكو «مهلاوحأ هللا حلصأ

 لاق امك ءهمقن مهنع فرصو همعن مهيلع غبسأو «مهودع ىلع مهرصنو

 نبا مامإلا هركذو ؛.؛؟6) مقرب .«تابوقعلا باتك يف ايندلا يبأ نبا هجرخأ )0غ(

 ديزملو ءدئاوفلا ملاع راد ةعبط .«(7١١ص) ءاودلاو ءادلا هباتك يف 10 ميقلا

 ءارضخلا سلطأ راد ةعبط ١١7(« /5) ايندلا يبأ نبا ةعوسوم :رظنا دئاوفلا نم

 . ضايرلاب



 تالماعملاب قلعتت حئاصنو لئاسر 0

 © َنيِنِمْؤَمْلا ٌرْصَن اَنَبلع اًفَح تاز راك قديضا وقوه افوشت
 © تيرتنملا تحج 0 ةَيِفُخَو اكيَصَت كفي أاوغدا» : كيو لاقو «[مورلا]
 ُبِرَق ِهَّللأ تمر 0 مك 2 اهِجآضإ َدَمَب ٍضَرأْلا ف اوُدِسم اَلَد

 وو 2 مث كير اورفغتس ورفعمَس د : كيو لاقو «[فارعألا] 4 ينييخملا جن 1

 دك او ديت كنق يذق ىو لع نإ ىسف لأ 4 ان انت متي د
 أوما نبذل تأ دو :هناحبس لاقو ء[دوه] «(2) ريك رؤي ٌباَدَع د ُفاَمَأ

 نم تيِدلا كغتشأ اًمكح ٍِضْرأْلا يف ٌرُهئَفِلْخَتْسِل تحض ألو كي
 انأ ْمهِفرَح دب نب ميلبلَو مل ا فلل مهب م 57 مهل
 َنوُنصْومْلاو» : كيو لاقو .[60ه :رونلا] ةيآلا «أهم د سويت يفتودبعي
 ع ركشلا نع 0 دو ٍنوُيَْمِْب تنل سروبخأي 6 ني هاب منَ مشتب ثكرؤُمْلاَ

 نإ ذل معيب د دلوسرو هلأ «نوئيلطثو َءركَرل و رص
 و <©) ميكح ٌريِرع

 عاونأ رئاسو هنمأو هناسحإو هتمحر نأ تايآلا هذه يف كو ,حضوأف

 هب نمآو هاقتا نمل ةرخآلا ميعنب لوصوملا لامكلا ىلع لصحت امنإ «همعن

 .هبونذ نم هيلإ باتو هعرش ىلع ماقتساو هلسر عاطأو

 هرفك ىلع رصأو هقح ءادأ نع ربكتو هتعاط نع ضرعأ نم امأ

 لجعو ةرخآلاو ايندلا يف تابوقعلا عاونأب هناحبس هدعوت دقف «هنايصعو
 :هناحبس لاق امك 1 ا ول و

 آمي أخي ان نع منت لك ب او 1 دي كت 0 ام أوُمَش اَنَدَنِد
 ري ذتفل الط هلل ردقلا ذيك حلت © ةرثيت 65 هب تقتلك ذأ
 . [ماعنألا] 49 © يا ِبَر

 «هورفغتساو مكبر ىلإ اوبوتو مكسفنأ اوبساح نيملسملا رشعم ايف
 .«ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتو ؛هتيصعم اورذحاو .هتعاط ىلإ اوردابو

 «نيطسقملا بحي هللا نإ اوطسقأو «نينسحملا بحي هللا نإ اونسحأو



 5 بئاصملا لوزن دنع هيلإ ةعارضلاو هللا ىلإ ةبوتلا بوجو

 اوساوو «مكءافعض اومحراو .توملا لوزن لبق ةحلاصلا ةدعلا اودعأو

 نع اوهانتو فورعملاب اورمآتو «هرافغتساو هللا ركذ نم اورثكأو .مكءارقف

 بابسأب بئاصملا نم مكريغ باصأ امب اوربتعاو ءنومحرت مكلعل ركنملا

 نسحيو «نيئسحملا محريو «نيبئاتلا ىلع بوتي هللاو .يصاعملاو بونذلا
 <09 تِقَنملل َدَبِعَمْلا َّنإ ٌريضأت» :هناحبس لاق امك «نيقتملل ةبقاعلا

 <«( توُيِسْحُع مُه َنيِدلَو أوَّتأ َنيِدلا َمَم َهَّنأ َّنإإ»9 :ىلاعت لاقو ءادوه]

 . [لحتلا]

 هدابع محري نأ ىلعلا هتافصو ىنسحلا هئامسأب لوؤسملا هللاو

 نم مهئادعأو هئادعأ ىلع مهرصنيو «نيدلا يف مههقفي نأو «نيملسملا

 «نيمرجملا موقلا نع دري ال يذلا مهب هسأب لزني نأو «نيقفانملاو رافكلا

 .هيلع رداقلاو كلذ يلو هنإ

 نيعباتلاو هباحصأو هلآ ىلعو «دمحم انيبن ىلع مّلسو هللا ىَّلصو

 .نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهل

 .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

© © © 
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 (')ءاسنلاو لاجرلا نيب طاالتخالا

 نم هيلع علطيو هاري نم ىلإ زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نم
 عدبلا مهايإو ينبنجو تاعاطلا لعفل مهايإو هللا ىنقفو «نيملسملا ىناوخإ

 .تاركنملاو

 :لعب امأ 57 . هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 توكسلا يغبني ال رمأ ىلع هبنأ نأ ريكذتلاو حصنلا بجاو نمف

 ضعب نيب لصاحلا طالتخالا وهو هنع داعتبالاو هنم رذحلا ةجي لب «هنع

 ًاسأب كلذب نوري ال «مراحملا ريغ عّم ىرقلاو نكامألا ضعب يف ةلهجلا

 ًالثم ةأرملا دجتف «ةبيط مهتاين نأو مهدادجأو مهئابآ ةداع اذه نأ ةجحب

 نم مهوحنو اهمع ءانبأ عم وأ اهتخأ جوز وأ اهجوز يخأ عم سلجت

 .ةالابم نودبو بجحت نودب براقألا

 بناجألا لاجرلا نع ةملسملا ةأرملا باجتحا نأ مولعملا نمو

 فلسلا عامجإو ةّئّسلاو باتكلا هبوجو ىلع لد بجاو رمأ اههجو ةيطغتو

 َنظَمَحيو ّنمِردصَبَأ ْنِم َّنْضْصَقَي ِتمْؤُمْلِل لثو» :لَي هللا لاق .حلاصلا

 )١( ُهْنَلُط هتحامسل ةعونتم تالاقمو ىواتف عومجم )775/4(.

 نب دلاخ روتكدلا خيشلا ةليضفل نازيملا يف نيسنجلا نيب طالتخالا باتك :رظناو

 .اهدعب امو (١"ص) تبسلا نامثع
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 نووبجج لع نُحب َنرْصِلَو اهنو ٌَرَهْظ ام الإ َنُهَنبِر تيب الك َنُهَحْوُم
 امج ءارو نم َُشوُلَتْسَف اًمنَم َّنُهوُمْتلَأَس اًدإو» :ىلاعت لاقو 8١[« :رونلا]

 اماكي» :ىلاعت لاقو .[0+ :بازحألا] ةيآلا «نهيُْمَ كيولقِ رهط ْمُكحِلد

 وه :بابلجلاو «[بازحألا] امي اروُهَع ُهَّللأ تاكو سدو الف َنفرْسي

 هذه تلزن امل» :اتَو ةملس مأ تلاق «ةءابعلا ةلزنمب رامخلا قوف ءادرلا

 نهيلعو ةنيكسلا نم نابرغلا نهسوؤر ىلع نأك راصنألا ءاسن جرخ ةيآلا

 :”هدسلب ءاؤوس ةيبسكا

 دج مهي

> 

 ةأرملا سأر نأ ىلع حضاو ليلد تاميركلا تايآلا هذه يفو

 سيل نم لك نع هرتس اهيلع بجي امم اههجوو اهرحنو اهقنعو اهرعشو

 يبنلا نأ ةئُسلا ةلدأ نمو .مارح مراحملا ريغل هفشك َّنأو ءاهل مرحمب

 ال انادحإ ءهللا لوسر اي :نلق ديعلا ىلصم ىلإ ءاسنلا جارخإب رمأ امل

 ءاور '"”اهبابلج نم اهتخأ اهسبلتل» :لكك يبنلا لاقف «بابلج اهل نوكي

 ةباحصلا ءاسن دنع داتعملا نأ ىلع لدي تيا اذهف .ملسمو يراخبلا

 ريغب جورخلاب هللا لوسر نهل نذأي ملف .بابلجب الإ ةأرملا جرخت الأ

 . تايلج

 هللا لوسر ناك» :تلاق اتي ةشئاع نع «نيحيحصلا» ىف تبث دقو

 نهتويب ىلإ نعجري مث نهطورمب تاعفلتم ءاسن هعم دهشيف رجفلا يلصي

 )١( قازرلا دبع ريسفت )7/٠١١(.

 مئرب ءديعلا يف بابلج اهل نكي مل اذإ باب «نيديعلا باتك يف يراخبلا هاور (0)

 نيديعلا يف ءاسنلا جورخ ةحابإ ركذ باب «نيديعلا باتك يف ملسمو ؛(ة١44)

 .(810) مقرب «لاجرلل تاقرافم ةبطخلا دوهشو ىلصملا ىلإ
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 نم ىأر هللا لوسر نأ ول» :تلاقو .''”6سلغلا نم دحأ نهفرعي ام

 ليئارسإ ونب تعنم امك ءدجسملا نم نهعنمل انيأر ام ءاسنلا

 نم ناك رتستلاو باجحلا نأ ىلع ثيدحلا اذه لدف :2"”(. . .اهءاسن

 كيم هللا ىلع اهمركأو نورقلا ريخ مه نيذلا ةباحصلا ءاسن ةداع

 ةودقلا مهف ءًالمع اهحلصأو ءًاناميإ اهلمكأو ءًابادآو ًاقالخأ اهالعأو

 . مهريغل ةحلاصلا

 عم تامرحم نحنو انب نورمي نابكرلا ناك» :تلاق اَنّيَْؤ ةشئاع نعو

 اذإف اهسأر نم اههجو ىلع اهبابلج انادحإ تلدس انوذاح اذإف «هللا لوسر

 .هجام نباو دواد وبأو دمحأ هاور .'”«هانفشك انوزواج

 اهبابلج انادحإ تلدس»  نابكرلا :ينعت  «انوذاح اذإف» اهلوق يفف

 ؛(01/8) مقرب ءرجفلا تقو باب «ةالصلا تيقاوم باتك يف يراخبلا هاور )١(

 يف حبصلاب ريكبتلا بابحتسا باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك هف ملسمو
 .(586) مقرب ءاهتقو لوأ

 مقرب «ملاعلا مامإلا مايق سانلا راظتنا باب «ناذألا باتك يف يراخبلا هاور (؟)

 مل اذإ دجاسملا ىلإ ءاسنلا جورخ باب «ةالصلا باتك يف ملسمو ؛.(50)

 .(5565) مقرب «... .ةئتف هيلع بترتي

 باب .«كسانملا باتك يف دواد وبأو ؛(7"5/١) هدنسم يف دمحأ مامإلا هاور (9)

 «كسانملا باتك يف هجام نباو ؛(477١) مقرب ءاههجو يطغت ةمرحملا يف
 يقهيبلاو ؛(9780١) مقرب ءاههجو ىلع بوثلا لدست ةمرحملا باب
(58/6). 

 هدانسإ يف» :(179/4) حتفلا يف ُهْنَأُك ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا لاق
 اوعمجأ :ُهْنثك رذنملا نبا لاق» :(579/5) حتفلا يف ُهْنَلُكك لاقو .«فعض
 رتستو اهسأر يطغت نأ اهل نأو فافخلاو هلك طيخملا سبلت ةأرملا نأ ىلع

 رظن نع هب رتست ًافيفخ ًالدس بوثلا هيلع لدستف اههجو الإ اهرعش
 رانم ثيداحأ جيرخت يف ليلغلا ءاورإ :رظنا دئاوفلا نم ديزمللو .«. . .لاجرلا

 ):/١١7(. ُهنلكك ينابلألا نيدلا رصان دمحم ةماّلعلل ليبسلا



 7 ءاسنلاو لاجرلا نيب طاللتخالا

 مارحإلا يف عورشملا نأل ؛هجولا رتس بوجو ىلع ليلد «ءاههجو ىلع

 . افوشكم هؤاقب بجول ذئتيح هفشك نم يوق عنام دوجو الولف ءهفشك

 هاندجو بناجألا لاجرلل اههجو ةأرملا فشكو روفسلا انلمأت اذإو

 نم يهو اههجو رهظمب لصحت يتلا ةنتفلا اهنم :ةريثك دسافم ىلع لمتشي
 لاجرلا ناتتفاو ةأرملا نع ءايحلا لاوز اهنمو ءداسفلاو رشلا يعاود ربكأ

 لاجرلا روضحب اههجو فشكت نأ ةأرملا ىلع مرحي هنأ نيبتي اذهبف .اهب

 اهيقاس وأ اهيعارذ وأ اهرحن وأ اهردص فشك 500 «بناجألا

 اهيلع مرحي اذكو «بناجألا لاجرلا روضحب اهمسج نم كلذ وحنو

 ريغ نم مراحملا ريغب طالتخالا اذكو ؛«لاجرلا نم اهمراحم ريغب ةولخلا

 لوجتلاو هجولا فشك يف لجرلل ةيواسم اهسفن تأر اذإ ةأرملا نإف ءرتست
 ةنتف كلذ يفو «لاجرلا ةمحازم نم لجخ الو ءايح اهنم لصحي مل ةرفاس

 . ميظع داسفو ةريبك

 عم ءاسنلا طلتخا دقو دجسملا نم موي تاذ لي يبنلا جرخ دقو

 نققحت نأ نكل سيل هنإف نرخأتسا» : كب يبنلا لاقف «قيرطلا يف لاجرلا

 نأ ىتح رادجلاب قصلت ةأرملا تناكف «'”6قيرطلا تافاحب نكيلع « قيرطلا

 لَو :ىلاعت هلوق ريسفت دنع ريثك نبا هركذ .اهقوصل نم هب قلعتيل اهبوث
 فشكت نأ ةأرملا ىلع مرحيف "7681 :رونلا] «َنِهِردصْبَأ ْنِم َنْضْضَنَي ِتَسْؤْْلَ

 مهب ةولخلا اهيلع مرحي امك ءهرتس اهيلع بجي لب ءاهمراحم ريغل اههجو

 هك نيب دقو . .اهمرحم ريغ دي يف مالسلل اهدي عضو وأ مهب طالتخالا وأ

 نوردصَنَأ نم َنْطُسَْي تمل لثو» : :هلوقب اهتنيز ىلإ رظنلا هل زوجي نم
 رومس

 لع نهري َنرْسْلَو اهْنِه َرَهَظ اَم اْلِإ هتلر تيب الك َنُوَعيُم نقي

 «قيرطلا يف لاجرلا عم ءاسنلا يشم يف باب «بدألا باتك يف دواد وبأ هاور )١(

 .ينابلألا ةمالعلا هنسحو ؛(6179/؟) مقرب

 )110/1١(. هلك ريثك نبا ريسفت :رظنا (0)



 تالماعملاب قلعتت حئاصنو لئاسر

 را تين لبان د1 تيب نأ يلفت الإ قهر تدي الت يع
 وأ َنهِيوْحَأ فب وأ َّنهِنوْخِإ نب ؤأ َنهنوْحِإ ْرأ كهيلوُعب لأ وأ كرهيطتأ
 ٍلْفِلطلأ وأ ٍلاَيَرلأ ّنِم ةَيزإْلا ىلؤأ ٍرْيَغ <بيوبّتلا وأ َنُهْنَمْيأ نكلَم ام وأ َنهبآَض

 .(رونلا 409 تررشيث كلل نزلا َهْمَأ اسي هلل كإ أيون
 ةلاخلاو لاخلا ءانبأو معلا ءانبأ وأ تخألا جوز وأ جوزلا خأ امأ

 الو «ةأرملا هجو ىلإ رظنلا مهل سيلو ؛مراحملا نم اوسيلف مهوحنو

 نعف ءاهب مهناتتفا نم كلذ يف امل ؛مهدنع اهبابلج عفرت نأ اهل زوجي
 لاقف .«ءاسنلا ىلع لوخدلاو مكايإ» :لاق هللا لوسر نأ رماع نب ةبقع

 ومحلا» :لاق ؟ومحلا تيأرفأ «هللا لوسر اي :راصنألا نم لجر

 ؛امهوحنو همعو جوزلا خأ :ومحلاب دارملاو .هيلع قفتم ''توملا

 درجمب مراحمب اوسيل مهنكلو «ةبير نودب تيبلا نولخدي مهنأل كلذو

 ولو اهتنيز نع مهل فشكت نأ اهل زوجي ال كلذ ىلعو ءاهجوزل مهتبارق
 سانأ يف ةنيزلا ءادبإ زاوج رصح هللإ نأل ؛مهب ًاقوثوم نيحلاص اوناك

 .مهنم مهوحنو همع الو جوزلا خأ سيلو «ةقباسلا ةيآلا يف مهني

 يذ عم الإ ةأرماب لجر نولخي ال» :هيلع قفتملا ثيدحلا يف لاقو

 بسنل ديبأتلا ىلع اهحاكن هيلع مرحي نم :مرحملا يذب دارملاو «"'”مرحم

 «حاكنلا باتك يف يراخبلا هاور ءاّههَو سابع نب هللا دبع ثيدح نم هيلع قفتم )١(
 مقرب «ةبيغملا ىلع لوخدلاو مرحم وذ الإ ةأرماب لجر نولخي ال باب
 لوخدلاو ةيبنجألاب ةولخلا ميرحت باب «مالسلا باتك يف ملسمو ؛(0770)
 )35١17/7(. مقرب .اهيلع

 «حاكنلا باتك يف يراخبلا هاور ءا#ِو سابع نب هللا دبع ثيدح نم هيلع قفتم (؟)
 مقرب «ةبيغملا ىلع لوخدلاو مرحم وذ الإ ةأرماب لجر نولخي ال باب

 :هريغو جح ىلإ مرحم عم ةأرملا رفس باب ءجحلا باتك يف ملسمو ؛(07)
 )1754١(. مقرب



 0 ءاسنلاو لاجرلا نيب طالتخالا

 .مهارجم يرجي نمو معلاو خألاو نبالاو بألاك .عاضر وأ ةرهاصم وأ

 نانع ناطيشلا مهل يخري ؛الثل كلذ نع 8ك هللا لوسر ىهن امنإو

 دقو .ةيصعملا مهل نيزيو «مهل سوسويو ءداسفلاب مهنيب يشميو «ةياوغلا

 ('"«امهثلاث ناطيشلا نإف ةأرماب لجر نولخي ال١ :لاق هنأ كك هنع تبث
 . هيَ باطخلا نب رمع نع حيحص دانسإب دمحأ مامإلا هاور

 ةداع كلذ نأ ةجحب .«كلذ فالخب مهدالب يف ةداعلا ترج نمو

 ؛ةداعلا هذه ةلازإ يف مهسفنأ اودهاجي نأ مهيلعف «مهدلب لهأ وأ .«مهلهأ

 ىلع ةظفاحم ؛اهرش نم صلختلاو ءاهيلع ءاضقلا يف اونواعتي نأو

 .هلوسرو َقْبَو هللا رمأل ًاذيفنتو «ىوقتلاو ربلا ىلع ًانواعتو .ءضارعألا
 فورعملاب رمألا يف اودهتجي نأو ءاهنم فلس امم ة## هللا ىلإ اوبوتي نأو

 لاطبإو قحلا ةرصن يف مهذخأت الو «هيلع اورمتسيو ركنملا نع يهنلاو

 ضعب نم ءازهتسا وأ ةيرخس كلذ نع مهدري الو .مئال ةمول لطابلا

 ةبغرو ةيعاوطو ىضرب هللا عرش عابتا ملسملا ىلع بجاولا نإف «سانلا

 بحأو سانلا برقأ كلذ يف هفلاخ ولو «هباقع فوخو هللا دنع اميف

 ؛#3 هللا اهعرشي مل يتلا تاداعلاو ءاوهألا عابتا زوجي الو .هيلإ سانلا

 ةوعدلا هيفو «ءيش لك يف ةلادعلاو ىدهلاو قحلا نيد وه مالسإلا نأل

 .اهفلاخي امع يهنلاو لامعألا نساحمو قالخألا مراكم ىلإ

 انذيعي نأو هيضري امل نيملسملا رئاسو انقفوي نأ لوؤسملا هللاو

 ىلع هللا ىلصو .ميرك داوج هنإ انلامعأ تائيسو انسفنأ رورش نم ًاعيمج

 .هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبن

 )١( مكاحلاو ؛ةعامجلا موزل يف ءاج ام باب «نتفلا باتك يف يذمرتلا هاور )١/
 ليلغلا ءاورإ يف ينابلألا هححصو ؛(١/١41) يقهيبلاو ؛8 )1١9/5(؛

 طالتخالا :باتك رظنا دئاوفلا نم ديزملو .(557/7) دمحأ مامإلا دئنسم :رظناو

 اهدعب امو (١؟ص) تبسلا نامثع نب دلاخ روتكدلل «نازيملا يف نيسنجلا نيب .



 تالماعملاب قلعتت حئاصنو لئاسر -

 يف ةمهاسملا نم ريذحتلا

 (')5دئافب اهيف عاديإلاو ةيوبرلا كونبلا

 انناوخإ نم هاري نم ىلإ زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نم
 ًاعيمج انبنجو «ميقتسملا هطارص كولسل مهايإو هللا ينقفو ء.نيملسملا

 .نيمآ «نيلاضلاو مهيلع بوضغملا قيرط
 :دعب امأ «هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع ٌمالس

 فحصلا يف ةيوبرلا كونبلا يف ةمهاسملل تاياعدلا توك دقف

 ةيوبر دئاوف لباقم اهيف مهلاومأ عاديإب سانلا ءارغإو «ةيبنجألاو ةيلحملا

 زيجت «سانلا ضعبل ىواتف رشنب فحصلا ضعب موقت امك ؛ةنلعم ةحيرص
 هيف نأل ؛ريطخ رمأ اذهو .ةددحم دئاوفب ةيوبرلا كونبلا عم لماعتلا

 َنيِذلا ِرَدْحلَت :لوقي #3 هللاو .هرمأل ةفلاخمو كت هلوسرلو 3 ةيصعم

 .[رونلا7 407 ديلا ُباَدَع ْمُهَببِحم وأ ُةَنْنِف ْميبيِصُت نأ هورْمأ ْنَع نُحب

 نأ :ةّنّسلاو باتكلا نم ةيعرشلا ةلدألاب نيدلا نم مولعملا نمو

 يف مهعاديإ وأ مهتمهاسم لباقم لاومألا بابرأ اهذخأي يتلا ةنيعملا دئاوفلا

 نمو «هلوسرو هللا همرح يذلا ابرلا نم يهو ءتحس مارح «ةيوبرلا كونبلا

 لوبق مدع ببسيو نبك برلا بضغيو ةكربلا قحمي اممو «بونذلا رئابك

 )١( للكل هتحامسل ةعونتم تالاقمو ىواتف عومجم )١19//ا1(.



 مم 00 جل  ةدئافب اهيف عاديإلاو ةيوبرلا كونبلا يف ةمهاسملا نم ريذحتلا

 الإ لبقي ال ببط هللا نإ :لاق هنأ و هللا لوسر نع حص دقو . لمعلا
 للا ايأك» :ىلاعت لاقف ءنيلسرملا هب رمأ امب نينمؤملا رمأ هللا نإو «ًابيط
 لاقو ا 00 م َنوُلمعت امي نإ اكِيدَس ْاوُلَمتأَو تبطل نم أوك
 نإ هلي اوركْسَاَو حفر د اوُنَماَء ِرْلأ اًهيَي» :ىلاعت
 ثعشأ ءرفسلا لي يا : [ةرقبلا] 407 توُدَبَس ُهاَيِإ مك

 و ا بر اي :ءامسلا ىلإ هيدي دمي «ربغأ

 . ملسم هاور ' «كلذل باجتسي ىنأف ؛مارحلاب يذغو مارح هسبلمو

 ؟هبستكا نيأ نم :هلام نع هبر مامأ لوؤسم هنأ ملسم لك ملعيلو

 موي دبع امدق لوزت ال» :لاق هنأ كك يبنلا نع ثيدحلا يفف ؟هقفنأ ميفو

 ؟هانفأ ميف هرمع نعو ؟هالبأ ميف هبابش نع :عبرأ نع لأسي ىتح ةمايقلا
 . ''”(؟هيف لمع اذام هملع نعو ؟هقفنأ ميفو ؟هعمج نيأ نم هلام نعو

 ةريبك ابرلا نأ  هاضر هيف امل كايإو هللا انقفو - هللا دبع اي  ملعاو

 هي هلوسر نس هللا باتك يف ًاظلغم اهميرحت ءاج يتلا ؛بونذلا رئابك نم
 .هتايمسمو هعاونأو هلاكشأ عيمجب

 ٌةَدَعسُي اًددكت وبول اوُلُكأت ال اوم ِذْل اًهياني» :ىلاعت لاق

 ني 0 - :ىلاعت لاقو .[نارمع ل 46 َنوُحِلْفَت مكلمأ هلأ اوُعَت

 . راقت لاقو «[*9 :مورلا] «هَأ دنع أوي الق ساّنلأ ل ا 5

 ّنِم نطيل ُهلبََتي ىو مي اك لإ كي 1 انأ كاس ترّلا»
 د أر لع تبا ل كي ازا لكي يبا ار 36 نقاب فيك نيك

 نم ةقدصلا لوبق باب «ةاكزلا باتك يف هنط ةريره يبأ ثيدح نم ملسم هاور )١(

 )١٠١1١6(. مقرب «بيطلا بسكلا

 ةمايقلا ةفص باتك يف ه# يملسألا ةزرب يبأ ثيدح نم يذمرتلا هاور (؟)

 .(؟1١4) مقرب ءصاصقلاو باسحلا نأش يف ءاج ام باب «عرولاو قئاقرلاو



 هه تاللماعملاب قلعتت حئاصنو لئاسر
 َكِيتلْوأَف داع نمو وه ىلإ :هرمأو فلس اَم ُمَلَف ئهتناف دير 39 ةظعوم هك 20/1 ._- 2 أ م 004 ريم سس رس

 5 وا لاقو .[ةرقبلا] 0 توُدِلِدَح اَهف ُْمُه راك تاع

 مل نإ © َكِنِمْفُم رشنُك نإ ايلا نم َنِتَب ام اوُرَدَو هنأ اوُعّتأ 0 تريزا
 ب :غ رس 7 0 ا ََئ َرس نإ 1 هلا نم 9 ٍيَرَحي انَدأك اَوُلَمْعت سس

 . [ةرقبلا] < تن روملظت ب 79 َنوُمِلظَ

 اي نه امو :اولاق ,.«تاقبوملا عبسلا اوبنتجا» :ة95 يبنلا لاقو

 الإ هللا مرح يتلا سفنلا لتقو ءرحسلاو .هللاب كرشلا) :لاق ؟هللا لوسر

 فذقو .فحزلا موي يلوتلاو .ميتيلا لام لكأو ءابرلا لكأو .قحلاب

 .هتحص ىلع قفتم ''”2تانمؤملا تالفاغلا تانصحملا

 لكآ هك هللا لوسر نعل» :لاق هِيَ رباج نع «ملسم حيحص» يفو
 72و مه :لاقو ءهيدهاشو «هبتاكو .هلكومو ءايرلا

 نيبت ىتلا لي دمحم هلوسر هس هللا.باتك نم ةلدألا ضعب هذهف

 دقف هاطاعتو هب لماعت نم نأو .ةمألاو درفلا ىلع هرطخو ابرلا ميرحت

 .هلوسرلو هلل ًابراحم حبصأ دقو «بونذلا رئابك نم ةريبك بكترا

 هناحبس هللا يقتي نأ :ةرخآلا رادلاو هللا ديري ملسم لكل يتحيصنف

 امع فكي نأو .هلوسرو هللا هحابأ امب ىفتكي نأو .هلامو هسفن ىف

 .مّرح امع ىنغو ةيافك هللا حابأ اميفف ؛هلوسرو هللا همّرح

 باب ءاياصولا باتك يف يراخبلا هاور ؛ هيلو ةريره يبأ ثيدح نم هيلع قفتم )١(

 ؛(717377) مقرب ء[ءاسنلا] 4اَمْلُظ ئدتيلأ َلّوَمَأ َنوُلُكأَي َنِذلاط :ىلاعت هللا لوق
 باتك يف ملسمو ؛(861/) مقرب «تانصحملا يمر باب ءدودحلا باتك يفو

 .(0) مقرب ءاهربكأو رئابكلا نايب باب «ناميإلا

 )١( مقرب ؛هلكؤمو ابرلا لكآ نعل باب «ةاقاسملا باتك يف ملسم هاور )١1694(.



 ةدئافب اهيف عاديإلاو ةيوبرلا كونبلا يف ةمهاسملا نم ريذحتلا

 نم ةاجنلاو ءريخلا اهل ديري يذلا ءهسفنل حصانلا ملسملا ىلعو

 كونبلا يف كارتشالا نع دعتبي نأ ءهتمحرو هاضرب زوفلاو هللا باذع

 ةمهاسملا نأل ؛دئاوفب اهنم ضارتقالا وأ ءدئاوفب اهيف عاديإلا وأ «ةيوبرلا

 نم كلذ لك ءدئاوفب اهنم ضارتقالا وأ .دئاوفب اهيف عاديإلا وأ اهيف
 هنع هللا ىهن يذلا ناودعلاو مثإلا ىلع نواعتلا نمو «ةيوبرلا تالماعملا

 أاوُقَنأَو نودمْلاَو وثاْلا َلَع اوامت او َُوَمللاَو ْرلأ َلَع اُوَواَمَتَو : هناحبس هلوقب
 .[ةدئاملا] «(2) باَمِمْلأ ُديِدَم هم َّنِإ هنأ

 كونبلا ةرثكب رتغت الو ءكسفنب جناو هللا دبع اي هللا قتاف

 نيلماعتملا ةرثكب الو .ناكم لك يف اهتالماعم راشتنا ةرثكب الو «ةيوبرلا

 ةرثك ىلع ليلد وه امنإو ءاهتحابإ ىلع ًاليلد سيل كلذ نإف ؛اهعم
 رك ْعِطَت نإو» :لوقي ## هللاو ءهعرش ةفلاخمو «هللا رمأ نع ضارعإلا

 .[111 :ماعنألا] «دمَأ ٍليِبَس نع كولي ٍضْيَألا ىف نَم

 ءمهيلع هللا معنأ امل سانلا نم ًاريثك نأ ءديدشلا فسألا عمو

 نومتهي ال اوحبصأ «لاملا ةرثكب مهانغأو .هلضف نم مهيلع عسوو

 .مهيلع مرح امع مهل هللا حابأ امب ءانغتسالاو ءمالسإلا ماكحأب لمعلاب

 مأ ناك ًالالح ؛ناك قيرط يأ نم لاملا مهيلع ردي امب نومتهي امنإو

 ةبلغو َكَبَك مهبر نم مهفوخ ةلقو «مهناميإ فعضل الإ كلذ امو ؛ًامارح

 ام لك نم ةيفاعلاو ةمالسلا مهلو انل هللا لأسن «مهبولق ىلع ايندلا بح

 .رهطملا هعرش فلاخي

 لولحب نذؤم ءنيملسملا نم ريثك لاحل ملؤملا عقاولا اذهو

 يصاعملا مؤش نم ًارذنمو ًارذحم هناحبس لاق دقو «هتمقنو هللا بضغ

 تك اًريكعأو ٌةَلَع مكي أوَلَع يلا ٌئيُض ال ٌدتَو اوُمَتاَرَط :بونذلاو
 .[لافنألا] 4( ِباَقِعْلَأ ٌديِدَمت هنأ



 تالماعملاب قلعتت حئاصنو لئاسر
 ةققرنإلا 5ك

 .«ةصاخ ةيلحملا فحصلا يف نيلوؤسملا ىلإ يتحيصن هجوأ ينإو

 ام لك رشن نم مهتفاحص اورهطي نأ :ةماع ةيمالسالا دالبلا فحص يفو

 يصوأ امك «ةايحلا تالاجم نم لاجم يأ يف رهطملا هللا عرش فلاخي

 هيف ًائيش اورشني الأب ءفحصلا ءاسؤر ىلع ديكأتلاب ةلوؤسملا تاهجلا
 نولأسيسو «مهيلع بجاو رمأ اذه نأ كش الو ءهعرشو هللا نيدل ةفلاخم

 .هيف اورصق اذإ هللا مامأ هنع

 ىلاعتو كرابت هللا اوقتي نأ :ةماع نيملسملا يناوخإ يصوأ امك

 هللا هلحأ امب اوفتكي نأو دلك دمحم مهيبن ةئّسو مهبر باتكب اوكسمتيو

 وأ ىواتف نم رشني وأ بتكي دق امب اورتغي الو هللا همرح ام اورذحيو
 للقت وأ ءدئاوفب اهيف عاديإلا وأ ةيوبرلا كونبلا يف ةمهاسملا زيجت تالاقم

 ةلدأ ىلع نبت مل تالاقملاو ىواتفلا هذه نأل ؛كلذ ةبقاع ءوس نم

 لاجرلا ءارآ يه امنإو ِهلَي هلوسر ةْئس نم الو هللا باتك نم ال ؛ةيعرش
 ه .مهتالوأتو

 هللاو ءنتفلا تالضم نم ةيفاعلاو ةيادهلا مهلو انل هللا لأسن

 باتكب لمعلل ةصاخ مهرومأ ةالوو «ةماع نيملسملا قفوي نأ لوؤسملا

 ةصاخلا مهنوؤش عيمج يف هللا عرش ميكحتو لي دمحم مهيبن ةْنُّسو مهبر
 نأو .«مهايندو مهنيد حالص هيف ام ىلإ مهيصاونب ذخأي نأو «ةماعلاو

 رداقلاو كلذ يلو هنإ ؟نيلاضلاو مهيلع بوضغملا قيرط عيمجلا بنجي

 هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبن هقلخ ريخ ىلع ملسو هللا ىلصو هيلع
 .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو .نيعمجأ
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 ريكذتو حصن

 انناوخإ نم هاري نم ىلإ زاب لآ هللا دبع نب زيزعلا دبع نم
 «نادبألاو بولقلا ضارمأ نم هللا مهافش سنحب حصمب ؛نيملسملا

 نايصعلاو قوسفلاو رفكلا مهيلإو ّيلإ هركو «ناميإلا مهيلإو ىلإ ببحو

 . نيمآ

 :دعبو «هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالس

 يف هديحوت يهو «هتدابعل نيلقثلا قلخ هناحبس هللا نأ ىفخي ال

 دقو .ءناكمو نامز لك يف هنع ىهن ام بانتجاو هرمأ ةعاطو ةدابعلا

 ؛هيلإ ةوعدلاو ميظعلا رمألا اذه نايبل بتكلا لزنأو ءلسرلا لسرأ

 «[تايراذلا] 4 نوثبعيل الإ ندالاو َّنَلْل تَفَلَح امو» :ىلاعت هللا لاق

 أوبنَتْجاَو هلل اوُدْبَعأ يأ اُلوُسَر وم ٍلُك ىف نب َدَتْلَوَط :ىلاعت لاقو
 نو تم مث مثلَ َتكِعُأ ٌبَتِك رئاط :ىلاعت لاقو ؛[لحنلا] 4ث
 نت © ديد ديب ةي ذك يل أك الإ انتبق ا © رح ركع نت
 ىذ لك ِتْوْيَو سم ٍلبك 3| انح اَمَتَث ْمَتِتَْب ديا اب مث كيو ارثيفتنل
 لاقو ءادوه] 409 ريك رمزي َباَدَع مَع فان نإ الو نو ٌّْلْصص ٍلْصَ

 469 نومي ْمُكَلَمل َلوُسرلا اميلي كرا اوثامو لص أُمِقأَوِل : ىلاعت

 )١( هلك هتحامسل ةعونتم تالاقمو ىواتف عومجم )0/ 5١٠١(.



 تالماعملاب قلعتت حئاصنو لئاسر -

 ملوسرو هللا حطي نمو ِهّلأ ُدوُدُح تَلْرَيط :ىلاعت لاقو «[رونلا]

 لِي مدودُخ ٌَدَصْتَيَو ٌهَلوُسَرَو هلا ٍصْنَي نمو ©© ٌميِظَعْلا ُدَوَمْل
 اذه يف تايآلاو ء[ءاسلا] 409 َكريِهُت ْتباَدَع ٌملَو اكهيِف ادَِح اًراك

 .ةريثك ىنعملا

 رمألا اذهب اومتهت نأو «هناحبس هللا اوقتت نأ مكيلع بجاولاف

 ىراصنلا نم هللا ءادعأب هبشتلا اورذحت نأو ءهيف اوحصانتو «ميظعلا

 ديحوتلا دعب ءيش مهأو «ةميمذلا مهلامعأب قلختلاو ءمهريغو
 يمالسإلا ّيَّزلا ةمزالمو اهتاقوأ يف اهيلع ةظفاحملاو سمخلا تاولصلا

 يف هللا ءادعأب هبشتلا نم رذحلاو «كلذ ريغو ةيحللا ءافعإو سأرلا يف

 ربلا ىلع اونواعتو كلذ يف هللا اوقتاف ءعرشلا هب تأي مل ءيش لك

 نع نيداصلا هئايلوأ ةعاطو ءهتعاطو ناطيشلا سواسو اورذحاو «ىوقتلاو

 مكدشر مكمهلأو مهرش نم هللا مكامح ءركنم لك ىلإ نيهادلا ريخ لك
 ام مكضعب نع ينغلب دقو «هتمقنو هبضغ بجوُي ام نم مكايإو انذاعأو
 ةلاطإو «ءىحللا قلحو ةالصلاب نواهتلا نم ةعمسلا هّوشو بلقلا نزحأ

 «كلذ لعفي مل نم بيغو «تيلاوتلا ذاختاو «ءناخدلا برشو «براوشلا

 بولقلا توم ىلإ هلهأب ىضفأ امبرو «ريبك هرطخو ميظع هللاو كلذو
 اورذحاو هعرش ىلع اوميقتساو كلذ يف هللا اوقتاف «نيدلا نم خالسنالاو

 لاق امك «بولقلا غيز لئاسو نم كلذ نأل ؛هئادعأب هبشتلاو هتيصعم

 رَدَحِيلف# :ىلاعت لاقو [ه :فصلا] 4 أ عا أوعاَد اًملقج :ىلاعت

 ءارودلا] 40 ديل ّكاَدع ميم زأ ُةئنف م نأ دورنأ نع ناي نا
 ميركلا نآرقلا لدو ءاهيلإ راشملا قالخألا هذه نم هلك يبنلا رذح دقو

 «نيحيحصلا» يفو «قافنلا لهأ لاصخ نم ةالصلا نأشب نواهتلا نأ ىلع

 اوفعأو ءبراوشلا اوصق نيكرشملا اوفلاخ» :لاق هنأ لك يبنلا نع



 - ريكذتو حصن

 «نيحيحصلا» يفو ؛'"'”ىحللا اوفوأو» تاياورلا ضعب يفو , ''”ىحللا

 :هريغو دمحأ ةياور يفو , "”عزقلا نع ىهن و يبنلا نأ» :ًاضيأ

 هنأ لِي يبنلا نع هريغو دنسملا يفو .'*”هلك اوكرتا وأ ءهلك هوقلحا»

 نآرقلا نم صوصنلا ترئاكت دقو . ””مهنم وهف موقب هبشت نم» :لاق
 هبشتلا يف امل مهقالخأ نم ريذحتلاو «نيكرشملا ةفلاخمب رمألا يف ةْئَسلاو

 ؛مهنيدب اضرلا ىلإ ةليسو كلذ نأ :يهو «ةميظعلا ةرضملا نم مهب

 «كلذ يف هللا اوقتاف «هيلإ نيعادلا ةهاركو «هميلاعتو مالسإلا يف دهزلاو

 بناجألا نم ًاريثك نودهاشت متنأو ءهنم هلوسرو هللا مكرذح ام اورذحاو

 .ةلفاسلا مهقالخأو ثيبخلا مهيز ىلع نوقبي نيملسملا دالب اولصو اذإ

 ىلوأو قحأ متنأف «عرشلا اهب ءاج يتلا نيملسملا قالخأب نوهبشتي الو

 يفو «مكيلع نوكرشملا اهباع نإو «ةيلاعلا مكقالخأو مكيز اومزلت نأ

 ,'"'سانلا ةنوئم هللا هافك سانلا طخسب هللا اضر سمتلا نم» :ثيدحلا

 يف ملسمو ؛(00015) مقرب «ىحللا ءافعإ باب «سابللا باتك يف يراخبلا هاور )١(

 .(109) مقرب «ةرطفلا لاصخ باب «ةراهطلا باتك

 )١( مقرب «ةرطفلا لاصخ باب «ةراهطلا باتك يف ملسم هاور )509(.

 ملسمو ؛(١011 :0470) مقرب «عزقلا باب «سابللا باتك يف يراخبلا هاور (*)

 )5١7١(. مقرب «عزقلا ةهارك باب «ةنيزلاو سابللا باتك يف

 )47١/١١(. قازرلا دبع فنصم :رظناو ؟(88/7) هدنسم يف دمحأ هاور (:4)

 دمحأو ؛(١407) مقرب «ةرهشلا سبل يف باب «سابللا باتك يف دواد وبأ هاور (0)

 )١179(. مقرب ءءاورإلا يف ينابلألا هححصو ؛(47و ه٠ /7) هدنسم يف

 نمانلا اضر سمتلا نم ةيقاع ءهنم باب .دهزلا باتك يف يذمرتلا هاور (5)

 ىلع ًافوقوم )١150/1( دهزلا يف دمحأ ءاورو ؛(7414) مقرب «. . . هللا طخسب

 ىضرأ نمو .سانلا هللا هافك ملا ءاضرب سانلا طخسأ نم» : ظفلب إو ةشئاع

 ةحيحصلا يف هن ينابلألا ةمالعلا لاقو .«سانلا ىلإ هلكو هللا طخسب سانلا

 . . ًاعوفرمو ًافوقوم ايه ةشئاع نع حص دق ثيدحلا نإ لوقلا ةلمجو :(*46 /0)



 تالماعملاب قلعتت حئاصنو لئاسر

 اضر سمتلا نمو» :''"سانلا هنع ىضرأو هنع هللا يضر» :ظفل يفو

 هللا طخس» :ظفل يفو .©"”ةًائيش هللا نم هنع اونغي مل هللا طخسب سانلا
 ضعبل هراكسإو هترضمو هئثبخف ناخدلا امأو ."”سانلا هيلع طخسأو هيلع

 1 حرص دقو «هبرج نم لك دنع مولعم رمأ سانلا

 ام َكَنوُلَعَسِي# :ىلاعت هللا لاق دقو «هبرش نم بيدأتا بوجوو يرحب

 8 ثئابخلا نم ناخدلاو .[4 :ةدئاملا] « ثيل كل لأ ل 2 أ

 نيهجو نم مرحمو «ةيآلا هذه صنب ًامرحم نوكيف هب ةفرعملا لهأ
 .سانلا ضعبل هراكسإو «هترضم امهو :نيرخآ

 يف حصانتلاو ةليذرلا قالخألا هذه لك نم رذحلا مكيلع بجاولاف

 قيفوتلاو ةيادهلا َْبَو هلاؤسو .فلس امم هناحبس هللا ىلإ ةبوتلاو كلذ

 بح اهيلإ يناعد ةرصتخم ةحيصن هذهو ءهطخسي ام لك نم ةمالسلاو
 نأ لوؤسملا هللاو «هباونو ناطيشلا ةعاط نم مكيلع فوخلاو «مكل ريخلا

 «ةحيصنلا لبقي نمم مكايإو انلعجي نأو «ميقتسملا هطارص عكايإو ءانيدهي

 انيبن ىلع هللا ىلصو ءريدق ءيش ”لكف زا هنإ «ةحيضفلا بابسأ بنتجيو

 .ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم
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 سانلا ىضر يف هللا طخسأ نم» :ظفلب ًاعوفرم سابع نبا ثيدح نم دهاش هلو -
 طخس يف هللا ىضرأ نمو .هطخس يف هاضرأ نم هيلع طخسأو .هيلع هللا طخس

 هلوق نيزيو هنيزي ىتح هاضر يف هطخسأ نم هنع ىضرأو هنع هللا يضر سانلا

 ١/1/17(. 37 /) ريبكلا يف يناربطلا هجرخأ . «هنيع يف هلمعو

 هللا يضر سمتلا نم» : ظفلب ؛(705)مقرب .هحيحص يف نابح نباهاور )

 هللا طخسب سانلا ئضر سمتلا نمو هنع سانلا ىضرأو هنع هللا يضر سانلا طخسب

 ناسحلا تاقيلعتلا يف ينابلألا ةمالعلا هححص . «سانلا هيلع طخسأو هيلع هللا طخس

 )771١(. مقرب «ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلسو ؛(7784/1) نابح نبا حيحص ىلع
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 حصص خصص[ ء]ط

 ةمتاحلا

 ملعلا بالطل اياصو

 :دعبو ءهبحصو هلآو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلا

 ةحامس اهمدق ةديفم ةمّيق اياصو باتكلا اذه هب متخي ام نسحأ نإف

 يملعلا دهعملا بالط ىلإ ُهّنَأعَك زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع خيشلا
 نم اهتيقتنا (ملعلا بلط لضف) :ناونعب ه1740 ١5// يف ةمركملا ةكمب

 هذهب متخأ نأ تبغر (15 77 /)ص ««ءاسملا ثيدح» عتاملا هباتك

 ةلضافلا قالخألاو ةميركلا بادآلاو ةميظعلا يناعملاب ةلفاحلا اياصولا

 : هلك لاق ثيح ملعلا بلاط ةيلحو ملسملا لامج يه يتلا

 هباحصأو هلآ ئلعو «هللا لوسر ىلع مّلسو هللا ىَّلصو هلل ٌدمحلا

 .هادهب ئدتها نمو

 :دعب اّمأ

 هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ؛ءازعألا ءانبألاو ماركلا ةوخإلا اهي

 ...(«««هتاكريو

 انيفكي نأو ءهاضر هيف امل مكاّيإو انقفوي نأ  العو لج هللا لأسن

 .#3 هيضري امع عطاوقلا رش اًعيمج

 :فلسلا ضعب لاق امك ؛ريثك ريخ هيف ناوخإلا ءاقل َّنأ مولعملا نم

 ةّمَج دئاوف ةبحألاو ناوخإلا ءاقل يفف ؛نازحألا ءالَج ناوخإلا ءاقل

 . ةعونتم حلاصمو ءريثك ريخو



 ةمتاخل
 هعدصتم# ساس

 بّئرتي امو «ميظعلا ريخلا نم ملعلا بلط يف ام اًعيمج نوملعت
 .ةديمحلا بقاوعلاو ةريثكلا حلاصملا نم هيلع

 تاعاطلا مظعأ نمو «تابُرُقلا لضفأ نم يعرشلا ملعلا بلطف

 .6#8 دبع هبو َكْبَص هللا فرع عفانلا ملعلابف ؛ اًنأش اهعفرأو

 كيو هللا ضئارف تفرع «مارحلاو لالحلا فرع عفانلا ملعلاب

 .هرك امو ٌبحأ ام فرع «هنيدو هعرش فرع
 َّلَذ فارحنالاو لهجلابو «هققوو هللا هاده ْنَم عفترا عفانلا ملعلاب

 . ضفخنا نم ضفخناو ءَّنَذ نم

 :ملعلا لضف

 رلملا اوبوُأ َندَلاَو كن أُم أَوُنَماَع يك هلأ حيَرَيِ» :  العو لج هللا لاق

 ةكِهلملاو َوْه اَّلِإ هل 3 مَن دهَش# : ليك لاقو 1 : ةلداجملا] تحيد

 .[4 لا ُريبمْلا َوْه الإ هلإ آل اسيا املك لولا اهو

 ا ملعلا اولوأو ةكئالملا نأ هناحبس ربخأف

 يف ةداهش مظعأ يه ةميظعلا ةداهشلا هذهو ؟ىحلا“هل نأب ةتاحمس

 ةداهشلا هذه ءدهاش مظعأ نم «هب دوهشم مظعأ ئلع ء.دوجولا

 ؛دهاش مظعأ نم ةرداص يهو .ةلَيُي لدعلاب همايقو َْيِو هللا ديحوتب

 نم ةميظع ةداهش يهف «ملعلا اولوأو ةكئالملا هدعب مث ءَنْبك هللا وهو

 هنأو ءَّيك هللا ديحوت وهو ءهب دوهشم مظعأ ئلعو ءدهاش مظعأ
  العو لج  لدعلاب مئاقلا هنأو ءمظَعُيو دبعُي نأب قحتسملا وه  هناحبس -
 ةناكملا يف مهنأ الولف .هِرايلأ اور :ماقملا اذه يف ركذف «هدابع نيب
 . #8 هتينادحّوب ةكئالملا عم نيدهاش مهلعج امل ةعيفرلا ةلزنملاو ايلعلا

 ءاَّدج ةريثك هلهأو ملعلا لضف ئلع ميركلا نآرقلا نم ةلدألاو

 .هللا باتك لّمأت نم اهفرعي
 ثيداحألا يف  مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر نع ةّنّسلا يفو
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 ام مظعأ .بولطم مظعأ هّنأو ءاّضيأ ملعلا لضف ئلع لدي ام ةحيحصلا
 .عفانلا ملعلا وه نوبلاطلا هبلط

 ُسِمَنْلَي اًقيِرَط َكَّلَس ْنَم ٠ :- مالسلاو ةالصلا هيلع  ميركلا يبنلا لاق
 يذلا عفانلا ملعلا بلطف ؛"'”«ةّئَجلا ئَلِإ اقيرط وب هل ] هللا َلُهَس املِع ِهيِف
 ليبس اذه «#28 هتامرح ميظعتو َقْبَو هتيشخو هللا ديحوت هساسأو 0

 اًقيِرَط َكْلَس ْنَم» ؛لمعلاب عباتو ؛هتين هللا حلما نمل ةنجلا ئلإ 00
 اًلضفو اًفرش اذه يفكيف .هِةْنَجلا ىَلِإ اًقيِرَط ِهب ُهَل ا هللا َلْهَس اَمْلِع هيف

 .ميظع رمأ اذه ءةنجلا ئلإ اليبس مهلمع ْنْوَك ؛ملعلا باّلطل اًرفحو

 كل نّيبيو .هللا لإ دشرُيو .هللا ىلع لدي هنأل الإ كاذ امو

 ْنَم يذلا ؛يوسلا قيرطلا ىلإ كهججويو « هناحبس  هّقحو هللا ديحوت
 - مالسلاو ةالصلا هيلع  اًضيأ لاقو .كله هنع داح نمو ءاجن هيلع راس

 ."”«ِنيّدلا يف ُهْهَقَمُي اًرْيَخ وب هللا دري ْنَم :حيحصلا ثيدحلا يف
 ىلع الدي «نيحيحصلا» يف ناخيشلا هاور يذلا ميظعلا ثيدحلا اذه

 :ةديمحلا ةبقاعلا نيهارب نمو ءريخلا لئالد نمو «ةداعسلا تامالع نم َّنأ

 هذه قبو كّبر عرشب افراع ءنيّدلا يف اًرّصِبتم ءنيّدلا يف اًهيقف نوكت نأ

 كب دارأ هناحبس هللا نأ ىلع ةحضاولا نيهاربلاو ةميظعلا لئالدلا نم

 ىلع عطاس ناهربو ميظع ليلد اذه ءنيّدلا يف هقفلل كقّقو ثيح ءاّريخ

 هللا نأو «ةاجن قيرط ئلع هللا نيد يف هّقفتملا نأو ءَنيِّدلا يف هّقفتلا لضف

 نم كلذف :نيّدلا يف ةريصبلاو نيدلا يف هقفلا هقزر ئتم  هناحبس -

 اوكتاب وعفا ننااكأ اريك ةيرفارآ نةناضعم كلا نأ تانالم

 ةوالت ىلع عامتجالا لضف باب «ءاعدلاو ركذلا باتك يف ملسم هاور ثيدح نم ءزج )١(

 بلط ىلع ثحلا باب «ملعلا باتك يف دواد وبأو ؛(7144) مقرب ءركذلا ىلعو نآرقلا

 مقرب «ملعلا بلط ىلع ثحلا باب «ملعلا باتك يف يذمرتلاو ؛(7741) مقرب «ملعلا

 .(7104) مقرب ءهبلط ىلع ثحلاو ملعلا لضف باب «ةمدقملا يف هجام نباو ؛(1141)

 )١( هجيرخت قبس )ص/١77(.
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 نم كلذف :ملعلا بلط نعو «ةرخآلا رادلاو هللا نع ةلفغلاو «ءضارعإلاو

 .هللاب الإ ةوق الو لوح الو ءاّرش هب دارأ هللا نأ تامالع

 بابسأ نم كلذ يف ٌدجلاو نيدلا يف هّفتلاو ملعلا ئلع لابقإلاف
 لع لئالدلا نمو ءةنجلا لبس نمو «ةداعسلا قرط نمو «ةاجنلا

 .اًريخ دبعلاب دارأ يي هللا نأ

 تامالع نم ملعلا بلط يف ةبغرلا مدعو ةلفغلاو ضارعإلاو
 .هللاب الإ ةّوق الو لوح الو ءاّرش دبعلاب دارأ هللا َّنأ لئالدو

 : ماركلا ءانبألا اهيأ

 «تاّينلا مكل هللا حلصأ اذإ ؛ةاجن قيرط ئلعو ءميظع ريخ ئلع مكُنإ
 اذهب اوحرفت نأ مكب ٌقيقحف ؛ميظع ريخ ئلع متنأف ؟لمعلاب َملعلا متعبتأو

 . ٌكَبَو هيلع هللا اوركشت نأو ءريخلا اذهب اوحرفت نأ مكب ٌقيقح ءريخلا

 هللا لضف نم اذه «ةداعس لييسو ءةاجن قيرط كولسل قّْفوُي دبعلا نوك
 :نيبملا هباتك يف يو انّبر لاق امك ءاهب حرفُي نأ يغبني يلا هتمحر نمو

 .[0+ : سريا 4دوُممْجي اني دْيَح م أوُعَرْمبك َكَِدَج ههيتَرو هلا لتي لج
 جاهنملا اذه يف ريسلاو عفانلا ملعلا بلطل تقْفَُو نيح :يخأ ايف

 «ةاجن قيرط يف تنأو ءريخ لع تنأف «مّيقلا بّيطلا ليبسلاو ميظعلا

 لصاوملا مئادلا حرف ءركاشلا حرف ءطبتغملا حرف ريخلا اذهب حرفاف

 .ةداعسلاو ريخلا ديرُي يذلا صيرحلا رورسملا «بلطلل

 رثكأ دجت ءفلخو مامأو ءالامشو اًئيمي كّلوح نم ئلإ رظنا مث

 اولغُش دق «ئندأ وه امب اولغش دقو «ملعلا اذه نع اوضرعأ دق سانلا

 ءيش لك نع مهتلغشو ؛مهبولق تذخأ ئتح اهيلع لابقإلاو ايندلا بلطب
 .«ئوهلا ةعباتمو «تائيسلاو رورشلاو يصاعملاب لِخَش نم :كلذ نم حبقأو

 .ةرخآلاو ايندلا يف هعفني اًمع اذهب لغشو ءهّرضي ام لك ئلع بابكإلاو

 هللا نيد نع ضرعأو ؛هللاب رفك نم :نعلأو ٌدشأو كلذ نم حبقأو
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 ةدحالمو سوجمو ئراصنو دوهي نم ؛رساخلا ئندألا ظحلاب يضرو

 لب .«كلذ نع اوضرعأ دق «هل اوقلحُت امع اوُدُص دق .كلذ ريغو «ةيحابإو

 .هوبسو هوضراعو هوركنأ دق

 نيذلا عم نكت مل ءءالؤه نم اًملاس كلعج ْنأ ََيو هللا دمحاف

 ملعلا نع يصاعملاب اولِغش نيذلا عم نكت ملو ؛ةرخآلا نع ايندلاب اولِغش
 اوضر ئتح مهبولق ئلع عبظ نيذلا نيقراملا ةرفكلا عم نكت ملو «عفانلا
 اوباعو ءهلهأ اوُمذو ءهب اوناهتساو ءَّقحلا اوفلاخو «ةلالضلاو رفكلاب

 . مهنع اورمنو .مهنم اورقنو ءهلهأ

 ةمعن نم اهل ايف ؛ءايشألا هذه نم كتمالس ئلع هللا دمخإ

 كيلع ّْنَم ْنأ َقَْو كّبر نم ةميسج ةحنم نم اهل ايو ءئمظُع
 :موي لك عمست .«يعرشلا عفانلا ملعلا بلط كل رّسيو .ءكادهو

 يف أرقتو «نيسّردملا نم كتذتاسأ نم عمست ءهلوسر لاق «هللا لاق

 ةالصلا هيلع دمحم هلوسر مالك نمو «كئر مالك نم كسورد

 ةراتو «ءثيدحلا يف ةرات ؛ناميإلاو ملعلا لهأ مالك نمو - مالسلاو

 ءتاغالب نم اهب قحتلي امو «ةيبرعلا دعاوقلا يف ةراتو ءهقفلا يف

 كلذ ريغ يف اًروطو «ةريسلاو خيراتلا يف اًروطو .كلذ ريغو بدأو

 .ةعفانلا مولعلا نم

 لجعم ميعنو تانج :يناوخإ اي ةلجعُم ةّنج هذه ةلّججبعُم ةّنج هذه
 هذه «تاّنجلا يه هذهف ءايندلا يف تائج كانه ناك اذإ ءلّقع نمل

 قوفو «ةعفانلا نونفلاو عفانلا ملعلا تاضور نيب دبعلا نوك ؛تاّئجلا

 ةنجو لخادلا يف ةّنج يف وهف ءصالخإلا قزُرو هبلق هللا حلصأ اذإ :كلذ

 هناميإو «هللا ةّمَظَعِب هروعشو .هلل هصالخإل ؛ةّئجلا يف هبلق ءرهاظلا يف

 . هلل هعوضخو « هللاب

 يف همسجب كلذ عم وهو 2 هتعاطو هئر ةاجانمب هذدلتو
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 ؛اًضيأ تانج يف ةذتاسألا هئابآ يدي نيبو هئالمز نيبو ةساردلا لوصف

 اذه نم ذخأي ءرامُثلا نونفو راجشألا عاونأ نيب ميعن يف «تاّنج يفو
 كلذ هّبِشو رمتلاو بنعلاو نامّرلا رامث تسيل «ةميظعلا رامُثلا عاونأ اذهو

 تنأ يذلا ملعلا رامث ؛عفانلا ملعلا رامث :اهّنكلو ءايندلا تارمث نم

 .هتافصو هئامسأب كّبر فرعت لىتح هيلإ ةجاحلا دشأ يف تنأو ءهب ٌرومأم

 تنأ هللا نيدل قولخم تنأ «هل قولخم تنأ يذلا هنيد فرعت تح

 هيلإ ريستل قولخم تنأ «هناحبس هعيطتل قولخم تنأ .«كّبر دبعتل قولخم
 ٌتََلَح اَمَو» :- هناحبس لاق امك  العو لج  همسر يذلا قيرطلا يف

 اًده نو : العو لج  لاقو [55 :تايراذلا] « نودعيل َّإ ىناإلاو َّنَلْ

 اذه ئلع َميقتستل قولخم تنأف [107 :ماعنألا] رنا اعقتشلا رو

 كل همسر يذلا طارصلا اذه ئلع ريستو ؛عرش امب كّبر دبعتل «طارصلا

 ليبس كانه سيلو - مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم هّيبن يدي ئلع «كبر
 تنأ يتلا ةدابعلا فرعت نأ لإ ليبس كانه سيلو طارصلا اذه ئلإ

 نع هتذخأو ءهلوسرو هللا لاق ام تملعت نإ ؛عفانلا ملعلاب الإ اهل قولخم
 تنأ يتلا ةدابعلا هذه ٌتفرع :هيف نيبغارلا ءهل نيبلاطلا نيب تنكو ؛هلهأ

 ءانلبق ءايبنألا هيلع راس يذلا ميقتسملا طارصلا تفرعو ءاهل قولخم

 ةالصلا هيلع دمحم انّيبن هيلع راسو ءانلبق نوحلاصلا هيلع راسو
 فرعت يعرشلا عفانلا ملعلاب اذه ءانموي ىلإ ناسحإب هعابتأو - مالسلاو

 .رومألا هذه

 ةمعنلا هذه ليلع ءانبألا اهيأ هللا اودمحا ءةوخإلا اهيأ هللا اودمحاف

 هولأساو ءَنِْو ديزملا هولأسا ءديزملا مكبر اولأساو «ةميظعلا

 ئنملا اوكردت ئتح اورباصو اوربصا ءدوهجلا اولصاوو .#ي قيفوتلا

 . ليو هللا نذإب
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 :ةعيرشلا ءاملع ىلإ ايندلا يف سانلا ةجاح

 ةجاحلا ٌّدشأ يف اهرسأب ايندلا نأ اوملعتل :ماركلا ءانبألا اهيأ مث

 اهلوط يف ايندلا ءراّمكلاو لاّهُجلاب ٌةءولمم نآلا ايندلا ,مكلاثمأو مكيلإ
 عيمج يف ايندلا لهأف ءرانلا ةاعُدو رامكلاو لاّهججلاب ةءولمم اهضرعو

 نيذلا لإ نيدشرملا ةاعدلا ئلإ نيذقنُملا ئلإ ةجاحلا دشأ يف اهراطقأ

 .ةمالسلا ئطاش ئلإ مهيديأب نوذخأي ءرونلا ىلإ تاملظلا نم مهنوجرخي
 ئلإو مكيلإ ةرورضلا دشأ يف «ءانبألا اهيأ مكيلإ ةرورضلا دشأ يف مهف

 يف هللا اوقتاف ؛يعرشلا ملعلا بالط نم عفانلا ملعلا بالط نم مكلاثمأ

 اونوكت نأ ىلع قداصلا مزعلاو ةحلاصلا ةينلا اودّدجو «هللا اوقتا ءكلذ

 ذخألا يف نينمؤملل ةمئأو .ئدهلل ةاعدو ءريخلا يف ًةداق هللا ءاش نإ

 ؛ةداعسلا ليبس ئلإو «ةاجنلا قيرط ىلإ ملاعلا نم مهريغ يديأو مهيديأب

 مكاّيإو ءايندلا ىلإ ليملاو مكاّيإو ءلسكلاو مكاّيإو ءانْيَرُهلاو مكاّيإو
 طاطحنالاو عايضلا ببس يه رومألا هذه نإف ؛عفانلا ملعلا نع لقاثتلاو

 .ملعلا نم نامرحلاو

 ؛عفانلا ملعلا بلط ىلإ اورّمش ءّدجلا دعاس نع اوُرُمش نكلو

 يفو «قيرطلا يفو «تيبلا يفو دهعملا يف راهنلاو ليللا اولصاوو

 .ناكم لك يفو «ةذتاسألا ءاقل دنعو «ناوخإلا ءاقل دنعو ءدجسملا

 يأ يف هذاتسأ عمو هليمز عم ؛ملعلا ىلع اًضيرح نوكي دحاو لك

 «سوردلا مترضح اذإو ءناكم يأ يفو هتيب يف هبتك عمو ؛ناكم
 «ةدئافلا ديرث بولق «قحلا يف ةبغار بولق «ةيعاو بولقب اهورّضحاف

 .ىدهلا ديرت «ةريصبلا ديرُت «ملعلا ديرُت

 نوقّلعيو ؛مكلاثمأ ئلإو مكيلإ نوعلطتي ناكم لك يف نوملسملا
 .ةمالسلا ئطاش ئلإ مهيديأب ذخألا يف هللا دعب  ةميظعلا لامآلا مكيلع
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 حرش يف «ةاجنلا بابسأ للإ مهداشرإ يف ءريخلا لإ مههيجوت يف

 يف ءاهنع اودعتبي ىتحو ءاهورذحي تح مهل ةماّدهلا بهاذملاو ئدابملا

 ؛ةدحالمو ئراصنلاو دوهي نم هللا ءادعأ اهُكّلسي يتلا قرطلا حضف

 مه «ميظع بجاو مهيلعو ةميظع ةيلوؤسم مهيلع عفانلا ملعلا بالطف
 .داحلإلاو ٌرشلاو لطابلا نم ةفراجلا تارايتلا هذه مامأ نولوؤسم

 : مهذاقنإو سانلا هيجوت يف ملعلا بلاط ةيلوؤسم

 مهيلعو «ةميظع ةيلوؤسم مهيلع ذاتسأو بلاط نم ملعلا لهأ ئلع
 نم اهب لزن اممو «ءالبلا نم اهباصأ امم ةمألا ذاقنإ يف ميظع بجاو

 كلذ ريغو «ةينارصنو ةيدوهيو ةيحابإو ةيموقو ةيكارتشاو ةيعويش نم ءالبلا
 .رورشلا عاونأو تالالضلا عاونأ نم

 طاشن مهدنع «مكؤادعأو هللا ءادعأ مه نيذلا «سانلا ءالؤه مث

 ٌلذب مهدنعو «فئاكت مهدنعو «ةيانع مهدنعو «زيكرت مههدنعو «رمتسم

 سانلا اوجرخُيل اهلك «لطابلا ليبس يف اهلك ءتايحضت مهدنعو «ٍِلاومأ

 قيرط ئلإ ةداعسلا قيرط نم سانلا اوجرخُيل ءتاملظلا ىلإ رونلا نم

 اوجرخُيل «لالضلا قيرط ىلإ ىدهلا قيرط نم سانلا اوجِرخُيل «ءاقشلا
 اوريسيل .ىدهلا نع مهوٌدصيل ءراّنلا قيرط ىلإ ةّنجلا قيرط نم سانلا
 ميظعلا طاشنلا اذه مهدنع اذه عمو ؛ةيواهلا لإ ءميحجلا ئلإ مهب

 ةيانع مهدنع «ءيش لك يف رهجلاو ّرسلاو «ةيحضتلاو لذبلاو فتاكتلاو

 فرعي مكنم اًريثك لعلو .كلذ ريغو ةيحضتو فتاكتو «ةيرهجو ةيرس
 . كلذ

 نأو .ءنواعتن نأو .,فتاكتن نأ انيلع بجوي اذه نأ بير الو

 قيرط يف مهو لمعلا اذهب نولمعي اوناك اذإ ءاولمع امم رثكأ يًحضن

 ءاولمع امم رثكأو اولمع امم ٍريخب ئلْوأ نحنف ؛لطابلا ئلع مهو ءرانلا
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 اذهب ئلوأو ءدوهجلا هذهب ئلْوأ نحن .قحلا ليبسو قحلا قيرط يف دشأو
 ىلؤأو لْوأ ءتايحضتلا هذهب للؤأو .فتاكتلا اذهب ئلوأو .طاشنلا

 . لطابلا ليبس يف مهو قحلا ليبس يف اننأل ؛ئلؤأو

 ..ماركلا ءانبألا اهيأ

 ىلإ اًنم جاتحي ءدوهج ئلإ اّئم جاتحي عفانلا ملعلا بلط نإ

 بجاولاو «مكمامأ ةميظع ةيلوؤسملاو ءربص ئلإ انم جاتحي ؛ةيحضت
 ءميظع رمأ مكمامأ نكلو ءمكب اًصاخ اذه سيل ءمكعم نحنو «ميظع

 انلعف دقو ءمكعم نحنو «مكرظتنت ةمألاو «لاجمو عساو ناديم مكمامأ

 .مكايإو نحن «قيرطلا ىلع نحنو ءءيشلا ضعب

 ءدوهجلا ةلصاوم بجاولاو «طاشنلا بجاولاو ءٌّدجلا بجاولاف

 هدنع ناسنإ لك ئلعو ء«ٍبيّشلاو بابشلاو لوهكلا ئلع كَرتْشُم بجاولاو

 كرتشم بجاولاف «هتقاطو هتردق ردقب هيلع ءةفرعم نم ءيش هدنعو «لقع

 ةيلوؤسمو ميظع بجاو مكيلع نكلو ءهب مكّصخأ ال .عيمجلا للع

 اودهتجاو اورمشو ءاهل اوُدعأو «مكيف ةمألا لامآ قيقحت مكامأ «ةميظع

 ىلإ كالهلا ئطاش نم ةمألا نوذقنُت مكّلعلو ءبجاولا نوُدؤت مكّلعل

 ةاجنلا ئلإ نيطايشلا يديأ نم ءرونلا ىلإ ٍتاملظلا نم ؛ةمالسلا ئطاش
 .ةداعسلاو

 :اهيلع مكثحأو اهب مكيصوأ ءرومأ ىلإ مكنم جاتحي اذهو

 لسكلا نم رذحلاو «لصاوتملا دجلاو لصاوتملا طاشنلا :لوألا

 لصاوتملا دجلاو لصاوتملا طاشنلاب مكيصوأو «ملعلا بلط نع لّفاثتلاو

 . مْزَحلاب مكيصوأو ءناكم لك يفو تقو لك يف

 داعتبالاب ؛ءاسُنلا ةهباشُم نع داعتبالاب اًضيأ مكيصوأ :يناثلا رمألا

 طاشنلاو ةّوقلاو مزحلاب مكيصوأو .ديازلا مُعنتلاو ةديازلا ةيهافرلا نع
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 يف ؛ءيش لك يف ءاسنلا ةهباشمو ةعويملا نم رذحلاو «ةلماكلا ةلوجرلاو

 لو اونوك « ءيش لك يفو «مالكلا يفو ءيشملا يف ىفو «سبالملا

 ةوقلا نم مهدنع «ءايوقأ الاجر ؛نيدهتجم الاجر يحيفلا نعملاب

 ام اوكردُت تح .ءمهدنع ام ربصلاو طاشنلاو ةنوشخلاو مزحلاو

 هتافصو هقالخأ يف ملعلا بلاط ىلع دقتنُي ام لكو مكاّيإو لَو هللا دنع

 يتلا ةّدَقتنملا تافصلاو ةّدّقتنملا قالخألاو مكاّيإ ءكاذو مكاّيإ «ةرهاظلا

 نيب ثيدحلا ٌعضوم مكلعجتو «مكب ّنظلا ءيستو «مكب ةقثلا فِعضُت

 ءرمتسملا طاشنلاو «ةميركلا قالخألاو ةديمحلا تافصلاب مكيلع «سانلا

 قلخ لك نع داعتبالاو ءريخ لك ىلإ ةعراسملاو «ملعلا بلط يف دجلاو
 .نطابلاو رهاظلا يف نيشَم

 لكل ٌساسأ ةحلاصلا ةّينلاف ؛ةحلاصلا ةّينلاب مكيصوأ :ثلاثلا رمألا

 بلطلا اذهبو ملعلا اذهب اودصقت نأ ؛ةحلاصلا ةّيئلاب مصرا «ريخ

 نأو «ةلاّهَجلا نم مكسفنأ اوذقنت نأ ملعلا اذهب اودصقت هنو هللا ةجو

 دصقو مكايإ .ةحلاصلا ةينلاب مكيلع ء«مكسنج ءانبأ نم مكريغ اودشرت

 نمو «سانلا ضعب نم عقاولا وه امك «لجاعلا ظحلاو فئاظولاو ايندلا

 دصقلاو «ةحلاصلا ةِّينلاو «ةيلاعلا ةّمهلاب مكيلع ؛ال «سانلا نم ريثك

 هجو هب اودصقا .ءطاشنلا اذهبو ّدجلا اذهبو لمعلا اذهب اوموق .فيرشلا
 نم مكسفنأ اوذقنُت نأ اودصقا «ةرخآلا رادلاو هللا هب اودصقا ءمكُبر

 نُكَت ال «ةلالضلاو ةلاهجلا نم ايندلا يف مكناوخإ اوذقنت نأو «ةلاهجلا

 .ةفيعض ةمهلا

 ةمهلاو قداصلا مزعلاو ءحلاصلا دصقلاو «ةميظعلا ةّينلاب مكيلع

 مكسفنأ اوذقنت نأو 7-5 هللا هجو مكداهجو مكيلطب نودصقت «ةيلاعلا

 ام اوفرعت نأو «هب اولمعتو ؛مكيلع هللا ٌّقح اوفرعت نأو «ةلاهجلا نم



 ةمتاخلا
>5 

 «سانلا اوذقنُت نأ كلذ عم اودصقتو «هنع اودعتبتو هوكرتتف ؟هنع هللا لهن

 ئتح مهريغو مكناطوأ ءانبأ نم سانلا اودشرت نأو «سانلا اومّلعُت نأو
 اذه «لطابلا نم هيف يه امم ةيرشبلل نيذقنمو .«قحلل ةادهو ًةاعد اونوكت

 . حيحصلا قيرطلا وه

 اًشاعم ذخأت اًاتسأ نوكت نأل ؛ةفيظولا بلطلا اذهب دصقُي نأ امأ

 «ئيس ٌدصق اذهف :اذك وأ اذك وأ ءاّبتاك وأ اًريدُم نوكت نأل وأ ءاّبتار

 اذإ ؛كريغلو كل ةلصاح ايندلاف «ملعلا بلاطب قيلت ال ءايندلا ةّمه هذهو

 ؛ءايبنألا ماقم يف نوكت نأ ميظعلا رمألا نكلو ,تلصح اهبابسأب تذخأ

 اًدشرم ؛هللا ئلإ اًيعاد ءايبنألا ماقم يف نوكت نأ .«ميظعلا رمألا اذه

 مهل نيبُث .هللا ٌقح مهمّلعت ءرونلا ئلإ تاملظلا نم سانلا جرخُت ءهللا نلإ

 ماقملا اذه .هللا دودح دنع مهفِقوُت «هللا مراحم نم مهرَّذحُت «هللا دودح

 لضفأو «ءايبنألا سانلا لضفأو «سانلا ريخ مهو ءايبنألا ماقم «ميظعلا

 لمعلاو ءَّدجلا يف «ءايبنألا قيرط للع راس ْنَم ءايبنألا دعب سانلا

 يف ءاج «هب لمعلاو .عقانلا ملعلا بلطو ءهلل صالخإلاو ءحلاصلا

 هيلع  ميركلا ّيبنلا نع دّيج دنسب هريغو دواد وبأ هاور يذلا ثيدحلا

 ال قو هللا ُهْجَو ب نم اً امل لع ْنَم يو

 موي ٍونَجلا ٌفْرَع ْدِجَي مَ :اًيْنّدلا َّنِم اًضَرَع هب َبيِصُيِل الإ ُهُمّلَمَعَ ََكَي
 © سا ©

 اذه ءاهحير : ينعي : 4 ؟ِةنَجلا َفْرَع . هللاب الإ ةّرق ة الو لوح الو اتي

 هب َمِراَجُيِل َملِعلا َبَلُط ْنَم» :- مالسلاو ةالصلا هيلع  هنع ئورُيو

 ملعلا بلط يف باب ءملعلا باتك يف هيَ ةريره يبأ ثيدح نم دواد وبأ هاور )١(

 لمعلاو ملعلاب عافتنالا باب «.ةمدقملا يف هجام نباو ؛(558"7) مقرب هللا ريغل

 .(56؟) مقرب « هب
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 هللا ُهّلَحْدأ :ِهْيَلِإ ساّنلا َةوُجُو هب ٌفِرْصَي وأ ءاَهَفّسلا هب َيِراَمُيِل ْوَأ ءَءاَمَلُعلا

 .هللاب الإ ةوق الو لوح الو .©7ىَراّثْلا

 نع فغعضي الو ءاهحالصإ هّبر لأسيف «ةفرحنم ةّين هدنع ناك نمو

 . هتين حالصإ هّبر لأسيو ءدهتجيلو بلطي لب ؛«ملعلا

 :_ "'ةنييع نبا اّمإو يروثلا اّمإ نايفس هنظأو - فلسلا ضعب لاق

 هلل الإ نوكي نأ ئبأف هللا ريغل ملعلا َبّلَط :لاق وأ ءايندلل ملعلا َبْلَط

 ئلع هناعأو ءهرمأ هللا رَّسي دهتجاو قيرطلا ئكلع راس اذإ دبعلاف
 هبلط يف ايندلا ىلإ لويملا نم اًئيش هسفن نم ٌدبعلا دجو اذإف ءصالخإلا
 هلل ةينلا ميقتست لىتح ؛هسفن داهجو هتّين حالصإ يف هبلط يف دهتجيلف «ملعلل

 حالصإ يف دهتجي نكلو .فعضي الو «ملعلا نع فقي الو يي هدحو

 .ةحلاصلا ةّينلا للع ميقتست تح اهداهجو هسفنب ذخألاو «ةينلا

 .اهّلك سوردلاب ةيانعلاو سوردلا ئلع لابقإلا :عبارلا رمألا

 كيلع ..ال ءايندلا  ةجرد  «ةرمث١ب لوضرت ال «لينالالاب اوّضرت ال

 اذكه «ةيلاعلا ةرمنلا ليلع اًرئاح نّوكت نأ لولع صرحا «ةيلاعلا ةّمهلاب

 ةجردلا لوصح يف ٍدهتجيو ءهعسو لدبي «صيرحلا ملعلا بلاط نوكي
 . عاطتسا امهمو نكمأ امهم لولعألا فصولاو ايلعلا

 «حاجنلا كردأ اذإ يلابي ال سانلا نم ريثك ءمهُم عبارلا رمألا اذه

 نم اذه .يلابي الو «كلذ هرضي الو «هيلع سأب الف ءايندلا ةجرد ولو

 نميف باب «ملعلا باتك يف ءهِيَو كلام نب بعك ثيدح نم يذمرتلا هاور )١(

 عافتنالا باب «ةمدقملا يف هجام نباو 4( ) مقرب ءايندلا هملعب بلطي

 مقرب .«ةاكشملا» يف ينابلألا هنسحو ؛(167) مقرب ءهب لمعلاو ملعلاب

 .(؟؟6)

 يف لصف «نيدلاو ايندلا بدأ» هباتك يف يدرواملا هدروأ امك يروثلا نايفس وه (؟)

 )١/”97(. ءاملعلا بادآ
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 ٌّدجلاو ةيلاعلا ةمهلاب كيلع ءاذهب ليضرت ال ءطاشنلا ةلقو .ةمهلا فعض
 اًبراف . .ال ءكسفن كِلهُت نأ ريغ نم ءتقو لك يف ةلصاوملاو طاشنلاو
 بسحو ؛ةقاطلا بسح دهاج نكلو ؛اهب قفراو كسفنب ْأَيْرا .كسفنب

 دب ال ةيطم سفنلا ؛ةّيطملا يه سفنلاف .كسفنب رارضإلا نود نم ناكمإلا

 نم دب الف «''"(ئقبأ اًرهظ الو عطق اًضرأ ال ٌتَبنملاف) ؛اهتاعارم نم

 ءريست ئتحو ىوقت ئتح اهّقح ٌضعب اهئاطعإ نم دب الو «سفنلا ةياعر
 هيلع رودقملا طاشنلاو تقولا ظفح «ةّيصولا هذه نم دارملا نكلو

 ئلعألا ظحلا هللا نذإب  كردت ليتح ءلصاوتملا هيلع رودقملا داهجلاو

 .ايلعلا ةجردلاو

 ةينيدلا مولعلاب ةيانعلا نوكت نأ :اًضيأ مكيصوأ :سماخلا رمألا

 لوصأو ثيدحلا حلطصمو هقفلاو ةديقعلاو ثيدحلاك ؛ةينيدلا داوملاو

 «عيمجلا يف ّدجلا عم «ئربكلا ةيانعلا ء.ةصاخلا ةيانعلا اهل نوكت .هقفلا

 ةينيدلا مولعلل نوكي نكل ؛مدقت امك اهلك داوملا عيمج لع صرحلاو

 اهب «كريغل اهب هيجوتلا عيطتست «كريغ ئلع زاتمت اهب نأل ؟ئربكلا ةيانعلا

 ؛ةيانع ديزمب نيدلا ٌمولع صحف .لمكألا هجولا ئلع كي هللا مكح فرعت

 ؛ديحوتلا ةديقعلا ملع :اهمظعأو اهالعأو «ةيانع ديزمب نيدلا مولع ٌصخ

 كيلع مسِق اذه هتافصو هئامسأ يفو ءهتيهولأ يفو «هتيبوبر يف هللا ديحوت

 .رمألا اذهب لّهاستلاو كايإو ءاّريثك هسّرداو اًريثك هب ٍنتعا «هب ةيانعلاب

 .«ناميإلا بعشا١ يفو ؛(4/5١) ننسلا يف يقهيبلا هجرخأ ثيدح نم ءزج )10(

 ين دعا مامإلا هردص ئور دقو .(5) مقرب «ةدابعلا يف دصقلا باب

 هنسح .«قفرب هيف اولغوأف نيتم نيدلا اذه نإ) :هظفلو )*/١198(: دنسملا

 ول ٌتينملا نإف» : ظفل امأ .(١5؟55) مقرب .«عماجلا حيحصاا يف مطاع ينابلألا

 مقرب ؛«ةفيعضلا» يف ينابلألا ةماّلعلا هفّكض . ) .ىقبأ اًرهظ الو عطق اًضرأ

 .(؟5580)
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 مهو نيسّردمو ًةاضُق اوراصف ءرمألا اذهب اولهاست سانلا نم ريثك
 يف اولهاست ؛ةحيحصلا ةديقعلا نوفرعي ال «ةيفلسلا ةديقعلا نوفرعي ال

 صيحمتلاو ةساردلا نم هّقح هئاطعإب اونواهتو  ةديقعلا ملع يف  لصألا

 دّرجم ال - ةرتاكد اوراص ةديقعلا يف رفص مهو ةرتاكد اوراصف ؛ِهبّشلا ةلازإو

 ؛هاروتكدلاو ريتسجاملاو ةيلاعلا ةداهشلا اوذخأ ةرتاكد : لب - نيسردم

 ئلع مهدجت «ةديقعلا يف اًئيش فرعي ام ؛رفص «ةديقعلا يف رفص مهو
 اوسرد ام مهنأل ؛تاومألاب قّلعتلاو .روبقلا ةدابع نم ؛ةيلهاجلا ةديقع

 ءمهنع اوذخأ نيذلا مهتذتاسأ مهل اهسّرد الو «يغبني امك ةديقعلا

 .بابلا اذه يف اًرفص اوجرخف

 هدنع ءيش يأ ؟هدعب ءيش يأف «ةديقعلا نم ملعلا بلاط مرح اذإف

 ؟كلذ دعب

 يفو «ةذتاسألا عم «ةيانع ديزمب اهوُصُخ «ةيانعب ةديقعلإ اوُصُخف
 لاؤسلاو «ةركاذمو ةعلاطمو «ةيانع ديزمب اهوّصخ .مكيديأب يتلا نوتملا

 لىتحو «كلذب اوزاتمت ليتح ؛اهّدر نعو ءهّبُّسلا نع فاشكتسالاو

 «ةيفلسلا ةديقعلا يف ةريصبلا نم ٍةياغ يف متنأو - هللا ءاش نإ  اوجرختت

 ديحوت امأ «هتافصو هللا ءامسأ باب يفو «ةدابعلا ديحوت باب يف ةديقعلا

 للع هفرعن لتح هتسارد نم اًضيأ دب ال نكلو «هفرعت ةيلهاجلاف ةيبوبرلا

 سانلا نم ريثك «ةيلهاجلا ديحوت ئتح فرع ام سانلا نم ريثك
 ام ءلهج يبأ ديحوت «ةيلهاجلا ديحوت تح اوفرع ام - نوسردم مهو -

 «ةينيدلا سوردلاب ةيانعلاب مكيلع  ماركلا ءانبألا اهيأ - مكيلعف «فرع

 دجسملاو تيبلا يف ةيانع ديزمب اهوُلوأ .ةصاخ ةديقعلاب مكيلعو
 هّبُس نم كانه ام اوفرعت ئتح «ءالمزلا عمو ذاتسألا عمو «قيرطلاو



 ةمتاخلا
 هك

 رصع ؛رصعلا اذه يف اميس الو ءاهفشكو اهيلع ٌدرلا اوفرعت ئتحو

 نيهبشملا ةدحالملا رصع «ةيكارتشالاو ةيعويشلا رصع «ةيحابإلاو داحلإلا

 اوفرعت نأ ئلإ ةجاحلا دشأ يف متنأ ءسكرامو نينيل عابّتا رصع «نيلاضلا

 يف مهيلع نودرت اميفو «هللا ءادعأ هب نمل امو ء.ةحيحصلا ةديقعلا هذه

 . ميظع ماقم ماقملا اذه ءمهّرشو مههّبُش

 اقلطم سوردلاب ةيانعلاب  ءاّرعألا ءانبألا اهيأ  مكيصوأف

 اهب اوتعت نأب مكيصوأ ,ءصخألاب ةديقعلابو «ةصاخ ةينيدلا سوردلابو
 يصوأ «ةيانع مظعأ اهب اوُنْعُي نأب ةذتاسألا يناوخإ يصوأو «ةيانع مظعأ

 مهيصوأو .ةديقعلابو ةينيدلا سوردلاب اوَنْعَي نأ ةذتاسألا يناوخإ

 ةيانعلا نم اهّمح اهنوطعيو «ةيانعلا ةياغ اهب اْوَنْعُي نأب  اًريخ هللا مهازج -

 ةومتس رت نو متدنلا قب انعدمالا لإ ارجع رجم يس محمي

 ريخ اهيف اًضيأ تايّلكلا هللا نذإب مكمامأو .الماك اًمضه اهومتمضهو

 ئلع مّئلصح دقو الإ دهعملا اذه نم اوجرخت ال نأ وجرأ نكلو . ريثك

 مولعلاو ةينيدلا مولعلاو ةديقعلا نع ؛ةيفاولا ةساردلاو ريثكلا ريخلا

 .اهتاقحلمو ةيبرعلاك ئرخألا

 وهو انلاب ئلع نوكي نأ بجي لمعلاب ملعلا عابتا :سداسلا رمألا

 . لمعلا

 مكيصوأف «ءانبألا اهيأ لمعلا دوصقملاو «ةليسو اهلك رومألا هذه

 نم َّمظعأ لمعلاب نيّمتهم اونوك ؛ ؛ملعلاب لمعلاب مكيصوأ « «لمعلاب

 2 يي .هيلإ اوردابف 7-0 نم | اك 0 املك « 7-0 يالا

 0 رد 5 ري اومَّلعو اولمعا «بلطلا لاح يف كيتا 0



 ةمتاخلا

 ةئالتلل 5ك

 نم وهو مكيلع يذلا قحلا نم اذه َّنأل ؛داشرإلاو هيجوتلاو ميلعتلا نع

 تفرع اذإ «يئادتبالا يف كنأ ولو ءدشرأو مّلعف تمّلعت امكف لمعلا
 .سانلا هملعو اُلوأ هب لمعاو «َسانلا همّلعف ءاّرّيخ

 : ليئارسإ ينب نم موق ئلع ركنُي  العو لج  لوقي ؛هللا اوعمسا
 4َنوُلِقمَت القآ بتكلا َنوُلْنك سو ْمكَّشنَأ نوَسَتَو رب ساّنلآ تومأتا»
 ملو «هيلإ سانلا اعدو قحلا فرع اذإ ناسنإلا نأ ئلع انلدي [54 :ةرقبلا]

 ؛اًلقاع هبحاص سيل «لقعلا فالخ .لقعلا فالخ اذهف «هب لمعي
 امّلك ؛لمعلاب اودهتجت نأو «لمعلاب اومتهت نأب ءانبألا اهّيأ مكيصوأف

 نم ملعلاب لمعلاف ؛ىده هب مكديزي هللاو «هب لمعلاب اورداب اًئيش متفرع

 هل هتياده يفو «دبعلل هللا قيفوت يفو «ملعلا نم ديزملا يف بابسألا مظعأ
 رهو مهلئاءو ىذه هدا أودَتهأ نيو :ةِلِِت لاق امك _ العو لج

 .ىوقتو ّىده هللا هداز «هللا رمأ ىلع ماقتساو دبعلا ىدتها اذإف 117 :دمحم]

 .""”(ملعي مل ام ملع هللا هثروأ «مِلَع امب لمع نم) :فلسلا ضعب لاق

 وهو ءايندلا هذه يف دوصقملا وهو «ميظع هّرمأ لمعلا :يناوخإ ايف
 وهو ءايندلا يف دوصقملا وه اذهف «متلمعو متمّلعت اذإف .تائجلل ةليسولا

 .ةرخآلا ىف ةداعسلا ببس

 قيرط امه «ةداعسلا ببس امه «ةاجنلا قيرط امه لمعلاو ملعلاف

 طْرم ©) َميِكمْلا َطرَصلا انيهأط :َكْبو هللا لاق ؛مهيلع مّعنملا
 عمجأ .[7/-5 :ةحتافلا] 4م ب ضغملا ريغ مآ تمم تيل

 ءالؤه ءهب اولمعو ّقحلا اوفرع نيذلا مه مهيلع معنملا نأ ريسفتلا ءاملع

 ءاذغ باتكو ؛(١/719) ةبيجع نبال مكحلا نتم حرش ممهلا ظاقيإ :باتك رظنا )١(

 نبال مكحلاو مولعلا عماج باتكو ؛١/١07) بادآلا ةموظنم حرش بابلألا

 )57/١"(. بجر



 ةمتاخلا
 -(2فةلإ

 مه ءالؤه «قحلاب اولمعو اورّضبتو قحلا اوفرع نيذلا مهيلع معنملا مه
 نمو :- العو لج هللا لاق امك ؛مهعابتأو لسرلا مهو .مهيلع مَعنملا

 هائهشلاَو َنِقدِصلاَو نيل ني مولع ُهَا مشأ بدلا عم كهكوأَد َلوَُتلاَو هَ علي
 .[59 :ءاسنلا] « َنيِحِلَصلَاو

 ملعلا سأر اذه .هلل صالخإلاب اًلوأ لمعلاب ءانبألا اهيأ مكيصوأف

 مكرمأ مكمل ؛مكداهج ؛مكموص ؛مكتالص يف :مكلامعأ لك يف
 .هلل صالخإلاب مكيصوأ «سانلا مكميلعتو ءركنملا نع مكيهنو فورعملاب
 اهّلك هرومأ يف دبعلا نوكي نأو «هللا الإ هّلِإ ال نأ ةداهش ىنعم وه اذه

 اًحلَس لمع لمْْيلَف ِفْيَر هلَمِل أخي نك نق :ك هدحو هل اًدباع ءهلل اًصلخم

 ٠١١[. :فهكلا] أذمُل كير َوَداَبِب كرم الو

 يف دجلا كلذ دعب مث ءاهّلك مكلامعأ يف هلل صالخإلاب مكيصوأو

 ؛ةالصلا :ديحوتلا دعب ءيش مظعأ «ةالصلا اهمظعأو «ىرخألا لامعألا

 ىّسأتُيو مكب ىدتقُي «ةالصلا يف اًيلاع الاثم اونوكت نأو «ةالصلاب مكيصوأف

 مكب اونسحأو «سانلا مكب ىّسأت لمعلاب مكيلع ملعلا رثأ رهظ اذإ ؛مكب
 ءاهيلع صرحلاو «ةالصلاب ٌةيانعلا :لمعلا نمو «لمعلاب مكيصوأف ؛ّنظلا

 ىلع ّيح :عمست نيح ؛اهيلإ ةعراسملاو «ةعامجلا يف اهيلع ةظفاحملاو

 .كلذ يف مهبيغرتو «كلذ ىلع سانلا ٌتَحو ؛حالفلا ىلع يح «ةالصلا

 اذإ ءناضمر مايص «لام هدنع اذإ ةاكزلا نم ؛لامعألا نم كلذ دعب ام اذكهو

 «محرلا ةلص «نيدلاولا رب ءرضح اذإ ةضيرفلا ٌجح «هيلع ةظفاحملاو رضح

 . هلوسرو هللا هب رمأ امم اذه ريغ ىلإ «ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا

 ملعلاو دجلاب مكيصوأو «لمعلاب  ءانبألا اهيأ مكيصوأف

 . اهيلع لابقإلاو سوردلاب ةيانعلاب مكيصوأو «لمعلاو

 مئادلا ريمشتلاو «ةماتلا ةيانعلاو «ةماتلا ةرباثملاب مكيصوأو

 ملعلاب اهورمعاو اهوظفحاف «ةزيزع تاقوألاف ؛تاقوألا ظفحو «لصاوتملا



 ةمتاخلا
 "ه٠ لل

 ةين نعو صالخإ نع «لكشُي امع ةذتاسألا لاؤسو نواعتلاو ةركاذملاو

 ةّينلاب مكيلع نكلو ؛ال «مهفلاب ةرخافملا نع الو «تْنعت نع ال «ةحلاص
 :دصقلا .ةحلاص ةّين ىلع اونوك «مكتركاذم يفو مكلاؤس يف ةحلاصلا

 نم دصقي دحاو لك نكلو «مهفلا يف ٌّدجلا راهظإ الو «ةرخافملا ال «ةدئافلا

 ملعلا نم ٌديزملا دصقي «كلذ ريغ وأ هذاتسأل وأ هيخأل هلاؤس نمو هتركاذم

 .ةدئافلا دصقي «ملعلا دصقي نكلو ؛ال مهفي وأ ءدّيج هنإ سانلا لوقيل ال

 انيدهي نأو ءهيضري امل اًعيمج انَقْفوي نأ َنْيو هللا لأسأو ؛اذه

 هطارص مهيدهي نأو ءانرمأ ةالو حلصي نأو «ميقتسملا هطارص اًعيمج

 مهحنميو .«ناكم لك يف اًعيمج نيملسملا لاح حلصي نأو «ميقتسملا

 ةاعُد نم مكايإو انلعجيو «مهّرايخ مهيلع يلوي نأو «نيدلا يف هقفلا

 :ميرك افاوجسان] نشيل: نآيناو ديول
 .ةحماسملا وجرأف «ةلاطإلا ضعب مكيلع ٌتلطأ دقو

 .هباحصأو هلآ ىلعو دمحم انيبنو انلوسر ىلع مّلسو هلل ىّلصو

 سا 6#

 ىئلعألا هسودرف يف انمامإو انخيش دمغتي نأ هتمظع تلج هللا لأسن

 .ردتقم كيلم دنع قدص دعقم يف هايإو انعمجي نأو
 يف هفلخاو نييدهملا يف هتجرد عفراو انمامإو انخيشل رفغا ّمُهَّللا

 .نيملاعلا بر اي هلو انل رفغاو «نيرباغلا يف هبقع

 حالص هيف ام لإ نيملسملا ءاملع قفوي نأ  هناحبس  هلأسن امك

 تبكيو مهتيار عفريو ناكم لك يف ةنّسلا ءاملع ظفحي نأو دالبلاو دابعلا

 .مهدساحو مهئناش

 نيلسرملا ىلع مالسو ,نوفصي امع ةزعلا ٌبر كبر ناحبس
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو
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 ةحفصلا

 :هتامصو هللا ءامسأ يف باب

 7 ناميإلا حيرص وه ىلاعت هللا تاذ

 ا ا ل ةميركلا

 ةيصولا بذك ىلع ماه هيبنت
 مداخ دمحأ خيشلل ةبوسنملا

 6-00 فيرشلا يوبنلا مرحلا

 لئاسر :ةيناثلا ةعومجملا ©

 00000000 نيلقثلل ةماع حئاصنو

 ١1 تم ةماع ةحيصن

 ةفاك ىلإةهجوم ةحيصن
 اة ا ماا نيملسملا

 ن0 نيملسملل ةماع ةحيصن
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 نم غارفلا دعب لاقت يتلا راكذألا
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