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 تمس ره

 0 ل (ًأجاهنم هل تجهنو ةعيرش هل تعرش لكوا

 0 (ظفحتسم دعب اطيح يم ءايصوأ هل ترّيختو»

 ١  ز ز ز ز ]1 01 (ةَذم ىلا ودم نم»

 0000 (كدابع ىلع ةّجحو كنيدل ةماقا»

 0 يي زدلها ىلع لطاجلا تلكيو رقم نضوحا لوزيًالئلو»

 ا اداه ايلعانل كدفاو اردتم لويمر اكيلا تالسرا لول ده لوقي الو

 0 (هلآو هيلع هللا للص دّمحم كبيجنو كبيبح ىلارمالاب تيهتنا نأ ىلا»

 ااا 1 1 1 (هتقلخ نم دّيس هتبجتنا امك ناكف»

 00 (هَتيْفْطََصا ِنَم ةوفصو»

 ا ا ]1 ]ز ]11 «هتيبتجا نم لضفاو»

 ا ا 001 ا ا ا ا «هتدمتعا نَم ماا ولا

 ااا 0 ا «(كئايبنا ىلع هتمّدق»

 ااا ]1 ا (كدابع نم نيلقثلا ىلا هتثعبو»

 0 ]1 ذ]1 كير او كد راف هقالظواوا

 00 252 81+ «قاربلا هل ترّخسو»

 0 يي يي «كئامس ىلا (هدحورب) هب تجرعا»

 01000 «كقلخ ءاضقنا ىلا نوكي امو ناك ام ملع هتعدواو»

 0 0 («بعترلاب هترصن ّمش»

 1 «كتكئالم نم نيمّوسملاو ليئاكيمو ليئربجب هتففحو»

 ععا



 عع"
 يب ب بسسسسسببب؟ب؟؟ب(؟بأ؟©؟٠] تيس سابا ا ااا

 مود دلج .هبدن ىاعد حرش

 0 011ن1 (نركرشنلا ركرولوما]ك:هتدلا لع هنيدرهظت نأ هتدعوو)»

 كل «هلهأ نم قدص ءّوبم ةناون نأ دعب كلذو»

 0000000 ىدهو ًاكرابم ةّكبب ىذّلل ساّنلل عضو تيب لّوأ مهلو هل تلعجو»

 000000 اريهظت كر وطيو تيبلا لها نسجرلا مكنع يهذل هللا ديرو امك هكلقو

 00000000 :تلفور كب انك فيت ةوفدلا هيلع كلئارام نحمرخا تاعك

 000000 قم هيلع وكلا اهيل قلو و ربتكل يفرح نفور اسم تلقوا
 00 ]1 1 111 «كناوضر ىلا كلسملاو كيلا ليبّسلا مه اوناكف»

 1 ا و ا (هماَتأ تضقنا اًملف»

 0000 ًايداه امهلآو امهيلع هللا لص بلاط ىنأ نب نع هّيلو ماقأ»

 11 ام عما ا جا (داه موق ٌلكلورذنملاوه ناحذإ»

 00000000000 داكوستلاو قره لاو قولا ذل رمت: لق لال رف واقسم قدها ما ذادلا يل اعقل

 1 هريمأ ّىلعف هّيبن انأ تنك نملاقو

 و حش انا نت شاكل ا رقاسو هرمنا ةرهيك ني عونا لافو

 4 يزف نه وراه ةل رق ف ماكنا ه] لاقت ىموع نيف وزان مه هلا وز

 0 110 (نيملاعلا ءاسن ةدّيس هتّنبا ةجوزو)

 9ع (هياب آلا باوبألا ّدسو هل لح ام هدجسم نم هل 00

 هع سلا دارا مو اهبان فو رعلعلا ةييدم اذا نان خي ديو دنلع عقر ا قو

 000 0000 و ىمد نم كمدو ىمحل نم كمحل قراوو ّتصوو ىخا تنا لاق مث»

 111 ا ا ا سال ور لا (قراوو ّئصوو)

 0 ٌناميالاو برح كبرحو .ىملِس كملسو .ىمد نِم كّمدو .ىمحل نم كمحل)

 00 0 000001000000065 «(ىتفيلخ) ىعم ضوحلا ىلع أ دغ تناو»

 0 ]1 1 «قادعزجنتو ىنيد ىضقت تنأ ولا

 ا تا «ىناريج مهو ةنجلا ىف لوح مههوجو ةضيبمرون نمربانم ىلع كتعيشو»

 00001 ]ا (ىدعب نونمؤملا فرعي مل ىلع اي تناالولو»

 اا 1 (ىمعلا نم ارو لالُصلا نم ّىده هدعب ناكو»



 تسرهف

 0 ا «نيتملا هّللا لبحو»

 ل (ميقتسملا هطارصو»

 ا ع عم نم ةبقنم ىف قحلي الو نيد ىف ةقباسب الو محر ىف ةبارقب قبسيال»

 000 هيكل ةئرل هللا قفةها تلو ليرأقلا لع نا قيوت

 1 «مهلاطبأ لتقو برعلا ديدانص هيفرتو دق»

 ا (مه: ابّوذ شوانو»

 0 (ةّينينحو ةّيربيخو ةّيردب اذاقحا مهبولق عدوأوا

 1 ا ا اا الا فاسو م وماج بساوبووجأ (نهريغوا)

 0 و «(هتذبانم ىلع تّبكاو هتوادع ىلع تّبضاف»

 ااا «نيقراملاو نيطساقلاو نيثكانلا لتاق ّتح»

 ااا «نيلوألا ىقشأ عبتي نب رخآلا 5 هلتقو هبحن ىضق اًملو»

 00 نيداهلا دعب نيداهلا ىف هلآو هيلع هلا ىلص هللا لوسررما لثتمي مل»

 0000 ا 0 0 زا «.ةبوثملا نسح هل حري امب مهل ءاضقلا ىرجو»

 ا «نيقّتملل ةبقاعلاو هدابع نم ءاشي نم اهثروي هلل ضرالا تناك ذا»





 (اهايتمل تحينو ةعيرشما تفرق ة]كوا

 و هانلقن ام حيحصلا و ًابوصنم ةعوبطملا و ةطوطخملا خسنلا ضعب ىف لك ةظفل عقو دق
 خسنو ةعوبطملا خسنلا ضعبو ةطوطخملا ةحيحصلا خسنلا بلاغ ىف امك عفرلاب هنوكوه

 تارقفلا ىف روكذملا «ضعب» نوك هدّيؤيو اضيا لابقالا شماه ىف كلذك ورئازلا ةفحت

 .حضاووه امك ضعبلل ًالباقم عقو دق ّلك ةظفل ّناف ًاعوفرم ةيضاملا

 خسنلار ثكا ىف امك لك بصنب تعرش ًالكو :هلوق» :ةبرقلا ةليسو ىف ىنايدلولا لاق
 لمع ةحص هطرش ذاق لافتشالا ناي لع انوصح زاك ول وكنا كعاوقل قاتم هقكلاو

 نال الك تعرش عصي ال ذا كلذك سيل انهو هب لغتشملا نعرظنلا عطق عم هيف لماعلا

 لك عفر بسنالاف مه عورشملا وأ ,نيعّرشملا لب نيعورشم سيلو ءايبنالا لكلا نم دارملا

 .«تعرش لكل ىا دعب نعولخي ال ناك ناو ضفاخلا عزنب ًابوصنم نوكي ناآآلا

 بيرغ تادرفم ىف بغارلا لاقف «أجاهنم هل تجب و ةعيرش هل تعرش» :هلوق امو

 لعج مث ردصم عرشلاو ءًاقيرط هل تعرش :لاقي حضاولا قيرطلا جه عرشلا» :نآرقلا
 .ةّيهالا ةقي ةقيرطلل كلذريعتساو ةعيرش و عرش و عرش هل ليقف جبهنلا قيرطلل امسا

 :نيرما ىلا ةراشا كلذف ًاجاهنم و ةعرش :لاق

 حلاصم ىلا دوعي امم هاّرحتي قيرط نم ناسنا ّلك هيلع ىلاعت هللارخس ام امهدحا

 َقَوَف ْمُهَضَْعَب اَنْعَفَرَو اَيَنَّدلا ٍةاَمَحْلا ىف ...» 1 هيلا راشملا كلذو دالبلا ةرامعو دابعلا

 « ...ايِرْخُس اضغَب ْمُهُّضْعَب َدِجَنَيِل ٍتاَجْرَد ٍضْعِب

 خب .فرخرلا ١.

 ءءم



 عع

 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 و عئارشلا هيف فلتخت انت ارايتخا هاّرحتيل هب هرماو نيدلا نم هل ضّيق ام - ىناثلا
 ' ...اًهَعيَناَقِرْمأْلا َنِم ٍةَعيِرَش ىَلَع كاتْلَعَج مث :هلوق هيلع لد و خسنلا هضرتعي

 ءةّنسلا هب درو ام جاهنملا و نارقلا هب درو ام ةعرشلا :ساّبع نبا لاق

 ّحصي الف للملا هيف ىواستت ىتَلا لوصالا ىلا ةراشاف نيدلا نم مكل عرش :هلوقو

 و هللابرفكي نمو :هلوق هيلع لد اموحن نم كلذوحن و ىلاعت هللا ةفرعمك خسنلا اهيلع

 .رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالم

 اهيف عرش نم ّنأ ثيح نم ءاملا ةعيرشب ًاهيبشت ةعيرش ةعيرشلا تيم“ :مهضعب لاق

 برشا تنك :ءامكحلا ضعب لاق ام ىرلاب ىنعاو :لاقرّهطت و ىور ةقودصملا ةقيقحلا ىلع

 ُديِرُي اَمَّنِإ...» :ىلاعت لاق امريهطتلاب و .برش الب تيور ىلاعت هللا تفرع اًملف ىورا الف

 هعركت انَلَعَج لكل ...»» :ىلاعت هلوقريسفت ىف ليزنتلا راونا ىف ىواضيبلا لاقو

 ا :هّصنام "ب اهي

 نيدلا هب هّبش ءاملا ىلا ةقيرطلا ىهو ةعيرش (ةعرش) سانلا اهيا (مكنم انلعج لكل)»

 ًاحضاو اقيرطو (اجاهنمو) نيشلا حتفب ئرق و ةّيدبالا ةايحلا ببسوهام ىلا قيرط هنال

 هدو اذ رقالا عينيوم نيذلا ق

 .«ةمّدقتملا عئارشلاب نيدّبعتمريغ انا ىلع هب ٌلدتساو

 ؛هّصن ام ةْيآلاريسفت ىف 'نايبتلا ىف ل ىسوطلا خيشلا لاقو
 ةقيرطلا ىهو دحاو ةعيرشلا و ةعرشلاف (ًاجاهنمو ةعرش مكنم انلعج ّلكل) :هلوق»

 ةعيرشلا :ليقف ةايحلا هيف ىذّلا ءاملا ىلا هنم لصوي ىذّلا قيرطلا ىه ةعيرشلا و «ةرهاظلا
 ّرع هللا دّبعت ىتَلارومالا ىهو ميعنلا ىف ةايحلا ىلا هنم لصوي ىذلا قيرطلا ىا نيدلا ىف

 رضاعغلا لاق عبسلا ةهجي باهي لي
 .18 .ةيثاجلا ١.
 .73 .بازحألا .؟
 .58 .ةدئاملا ."*

 .فجن باج 057 ص 7 جو ىككنس باج 051١ ص ١ج .؟



 عمال

 اعيننا تعيتو ةعيرشلل تحرش كوز

 امسكت دق مكتابل ىف نيفصب انقلا و ةعيرشلا موي ىننوسنتا

 تارفلا ةعيرش ديري

 تلخد اذا ًاعورشرمالا ىف تعرشو .هترهظا اذا انقلا تعرشا .روهظلا هيف لصالاو

 .ًارهاظ ًالوخد هيف
 .نوواستم ىا ءاوس عرشرمالا ىف موقلاو

 :زجارلا لاق نّيب ىا جهن قيرط :لاقيّرمتسملا قيرطلا جاهنملاو
 جهن قيرط و ءاور ءام جلف اذهف كش اذ كي نم

 اذا ظافلالا هذهو :لاقرمتسملا قيرطلا جاهنملاو قيرطلا ءادتبا ةعرشلا :دّبملا لاقو

 :ةئيطحلا لوق هنمو هيف ةدئاف ةدايزلف ترّركت

 دعبلاو ىانلا اهنود نم ىتادنهو دنه ضرا و دنه اذّبح الا

 دحاو ىنعمب ءاج دقو ةقرافملل ىأنلاف ؛هدعيرثك ام دعبلاو هدعب لق ام ىأنلاو :لاق

 :نعاشلا لاق
 مثيطا َّمأ دعب رفقأ و ىوقا هدهع مداقت للط نم تيّيح

 .الخ امهانعم ىوقاورفقاو

 و ةتسب فا حاكم وب ةعرتت كاحيظلا و داق وي ةهاضوو نسل و نتاع سنا لافكو

 :نالوق هيف ليق لكل تلعج ىتْلا ةعرشلا و
 .هب اونمآ ول سانلا عيمجل نآرقلا ةعيرش :دهاجم لاق امهدحا

 ةعيرش و ليجنالا ةعيرش و ةاروتلا ةعيرش هنأ :ىئابجلا هراتخاو هريغو ةداتق لاق ىناثلا

 .نآرقلا

 :نالوق هب ىنعملا ىف ليق مكنم :هلوقو

 دهاج لوقوهو هدحو اك مآ دارأ هّنا :ىناثلا



 عع

 مود دلج .؛هبدن ىاعد حرش

 ىّوقيو هبحاص ةعرشريغ ًاجاهنم و ةعرش لكل لعج هّنا نّيب ىلاعت هنال ىوقا لؤالاو
 كلذل ناك امل دهاجم لاق ام ىلعرمالا ناكولو ةدحاو ةّما مكلعجل هللا ءاشولو :هلوق كلذ

 .اهل دايقنالاو اهيف لوخدلاب مهرما ناب ةدحاو ةما مهلعج دق ىلاعت هنال ىنعم

 :لاوقا هانعم ىف ليق ةدحاو ما مهلعجل هللا ءاشولو :هلوقو

 لك انينآل انقيشولو::لاق انك ةرذنقلا نعرابشلا هنا قابلا و: نيسحلا لاف كافدخا

 .اهيده سفن

 هلعفي ال هّتكلرفكلا هدنع نوراتخي ام مهب لعفل هللا ءاشول هانعم :ىخلبلا لاق - ىناثلا

 ّنال هلعفي الف هدنع نونمؤي ام هرودقم ىف نوكي نا كلذ ىلع مزلي الو ةمكحلل فانم هنال

 .فيلكتلا فاني ملام هلعفي نا بجول ًارودقم ناكول كلذ

 ءايبنالا عيمج ةوعد ىف ةدحاو ةلم ىلع مهعمجل هللا ءاشول :موق لاق - ثلاثلا

 ةعيرش ىلع سانلا عمج نكمي الف حلاصملل ةعبات ءايبنالا ةوعد قال ّمصأ لؤالاو
 .حلاصملا فالتخا عم ةدحاو

 نونوكيف اّيبن مهملا ثعبي ال نا هللا ءاشول هانعم :ىبرغملا ناع نب نيسحلا لاق - عبارلا
 .ةدحاو ةّمأ نونوكي و لقعلا ىف امب نيدّبعتم

 .«اهّوا هوجولا ىوقاو

 نايبتلا ىف للي خيشلا هركذ ام هركذ لبق ةيالاريسفت ىف نايبلا عمجم ىف هلي ىسربطلا لاقو

 ةّماو ىسوم ةّما ةئثالثلا ممالل باطخلا ًأجاهنم و ةعرش مكنم انلعج لكل» :هّصن ام

 :هلوقا ى مدت دق اله ركذ نأ ىرن الا يل لك موق هب قميأالو 312 دفع هنا و: ىببع

 و َنوُيناََيلاَو اوُداَه َنيِذَّلل اوُمَلْسأ َنيِذّلا َنوُيّنلا اهي ْمُكحيُروُتَو ىَدُه اًهيِف ةاوَتلا امرأ َّنِإ
 5 نوشحل و نئانلا اوه اوَْخَع الف َءاَدَهْش ِهَيَلَع اوُناَكَو ِهَّللا بات ْئِم اوُظِفَْحُتْسا اَمِبُر هلا

 و لاق مث .َنُرِفاَكْلا مه اوف هلل لَ امب ْمُكْي مَل َْمَوًاليِلَق ًانمَم قايآب اوُرَْمَسال

 مكنم انلعج لكل :لاق مث باتكلا كيلا انلزناو :لاق مث يرم نب ىسيعب مهراثآ ىلع انيفق

 .؟* ةدئاملا ١.



 عع

 (ًأجاهنم هل تجهنو ةعيرش هل تعرش لكو»

 ةعيرش ليجنالل و ةعيرش ةاروتللف ةعيرش ىا (ةعرش) بئاغلا ىلع بطاخملا بلغف ةعرش

 .نيرسفملا نم ةعامجو ةداتق نع ةعيرش نارقللو

 و طقف هتعيرش ىلع ًادّبعتم ناك انّيبن نا ىلعو خسنلا زاوج ىلع ةلالد اذه ىفو
 .«(لاق امرخا ىلا) هتّما كلذك

 :تاغللا قورف ىف ىريازجلا نيدلا رون دّيسلا لاقو

 امك نيدلا ىف قيرطلل ريعتسا ّمث حضاولا قيرطلا جاهنملاو جهنملا (جاهنملاو ةعرشلا)»

 ّنا :ساّبع نبا نع ىورو مهضعب هركذ اذك جاهنملا ىنعمب ةعرشلا و اه ةعيرشلا ريعتسا

 اْلَعَج كِل ...) :ىلاعت هلوق هدّيؤي و ةّنسلا هب تدرو ام جاهنملاو نارقلا هب درو ام ةعرشلا

 "دنك انلا لع سوس انا راش ةرناقلا فرعا فطعلا ذا(: علوا ةقيطرتكتو

 ٍةَعيِرَش ىلَع كاَنْلَعَج مث » :ىلاعت هلوقريسفت ىف ”نايبتلا ىف أي ىسوطلا خيشلا لاقو
 :هّصن ام «'...ِرْمأْلا َنِم

 قيرط ىه ىتَلا ةعيرشلاك ةيغبلا ىلا هتّدا اهقيرط كلس نم ىتَلا ةّئسلا ةعيرشلاف»
 «ءانلا نا لويضولا لا ادهن داك ةقنللا نا: قيرطلا لعنة يونهتم ةفالك ىهويفانا لا

 .«ةّنجلا ىلا ةيّدؤملا ىهنلاورمالا نم ةبوصنملا تامالعلا ةعيرشلاف

 :هصن ام ةيالاريسفت ىف نايبلا عمجم ىف للي ىسربطلا لاقو

 و نيد ىلع دّمحم اي كانلعج مث ىارمالا نم ةعيرش ىلع كانلعج مث ىنعملارهاظ»

 ىلا هتّدا اهقيرط كلس نم ىتلا ةّنسلا ةعيرشلاو .هموقو ىسوم دعب ىنعي ةقيرطو جاهنم

 ورمالا نم قيرطلا ىلع ةبوصنم ةمالع ىهف ءاملا ىلا قيرط ىه ىلا ةعيرشلاك ةيغبلا
 «ءاملا ىلا لوصولا ىلا كلذ ىّدؤي امك ةّنجلا ىلا ىّدؤت ىبملا

 :هّصن ام ةّيالاريسفت ىف لاق اميف *ىناعملا حور ىف ىسولآلا لاقو

 .؟5/8 .ةدئاملا ١.
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 عال

 مود دلج .هبدن ىاعد حرش

 امب هبي همكحل دايقثالا ىلع ُةْييَي هيرصاعم نم باتكلا لها لمحل هب ئج فانئتسا»

 مهباتك ىف اّمم هريغ نود هب لمعلا اوفلك ىذلاوه هّنا نايبب قحلا نم هيلا ىلاعت هللا لزنا

 ,خسنلا لبق ىضم نم هب لمعلا اوفلك نيذلا امماو

 كيفما ثني دوج ناك ننناتلا + نرسل نم ةعام لاف امك يالعتللا و

 .بيلغتلا قيرطب

 قيرطلا لصالا ىف ىهو ةعيرشلا اهحتفب باتو نب ىبحي أرق و نيشلارسكب ةعرشلاو

 ايس تاي هتركلا هيف اكامعتسلا وجوريلا اههقاركا وامل للهم يفويم كلا نهالفلا

 نطمعلا للا قيزط تالا ةئيئافلا ةايحتلل تيضءانلا نا انك ةقدنالا ةابحلل بيساوسا هن لا

 رهطي ىذُلا ءاملا ىلا قيرط ةعيرشلا ّنا امك ةّيونعملا خاسوالا نع لماعلا رهطي ىذُلا

 ءاملا ةعيرشب اهيبشت ةعيرش نيدلا ىم :بغارلا لاق و ,ةّيسحلا خاسوالا نع هلمعتسم

 ضعب لاق ام ىرلاب ىنعا ورهطت و ىور ةقيقحلا ىلع كلذ ىف عرش نم ّنأ ثيح نم

 لاق امريهطتلاب و .برشالب تيور ىلاعت هللا تفرع اًملف ىوراالف برشا تنك :ءامكحلا

 1 ري ل ...» :ىلاعت

 .فاصؤالا عمجرابتعاب فطعلا و حضو اذارمالا جبن نم نيدلا ىف حضاولا قيرطلا جاهنملاو

 دحاو ىنعمب امه ليقو ءريقتسملا قيرطلا جاهنملاو قيرطلا ءادتبا ةعرشلا :دّربملا لاقو

 :ةئيطحلا لوق ىف هلثم فطعلاو ديكأتللريركتلاو قيرطلاوهو

 .دعبلا و ىأنلا اهتود نم ىتا دنهو

 :ةرتنع لوقو

 مثيلا ما دعب رفقا و ىوقا هردهع مداقت للط نم تتيح

 ال ما ًاحضاو ناك ءاوس اقلطم قيرطلا ةعرشلا :ليقو

 ,باتكلا جاهنملاو ةْيِييَي ىبنلا ةعرشلا :ليقو
 ءىشب سيلو ةّيداقتعالا ماكحالا جاهنملاو ةّيعرفلا ماكحالا ةعرشلا :ليق و



 عالا

 ًاجاهنم هل تجهنو ةعيرش هل تعرش لكو»

 هيلع اهميدقتو ءاشنا ال ضام لعجي رابخاوهو دحاول ةّيدعتملا انلعجي ةقلعتم ماللاو

 ةنئاك ةّما لكل و ىا ءلك نيونت هنع ضّع امل ةفص عقو فوذحمب قلعتم مكنم و

 ال ةّمالا كلتب نيّصاخ اجاهنم و ةعرش انعضو و انّيع ةيلاخلاو ةيقابلا ممالا اها مكنم

 اهيبلع ىتيغ ةعيف لا سوم: تعم نم تناك ىلا ةقلا و ءارعع تك لحقت ةنئا داكم

 دمحا ثعبم ىلا كا ىسيع ثعبم نم تناك ىتلاو ةاروتلا ىف ام مهتعرش مالسلاو ةالصلا

 ىف ام مكتعرشف نودوجوملا اهيا متنا اماو ليجنالا ىف ام مهتعرش مالسلاو ةالصلا هيلع

 .هيف امب اولمعاف هب اونمآف آلا سيل ناقرفلا

 كلذ نا امل ةّيفصولا زوجي لو ىنعا هريدقت فوذحمب مكنم قّلعت ءاقبلاوبا بجواو

 بجوي و مالكلل هيف ديدست ال ىذلا ىينجالاب فوصوملاو ةفصلا نيب لصفلا بجوي

 .ةعرش وهو هلومعم و انلعج نيب لصفي نا أضيا

 هلوق ىف امك فوصوملا و ةفصلا نيب انلعج طّسوت ىف ريض ال :مالسالا خيش لاقو
 هلوعفم و لعفلا نيب لصفلاو «'... ٍضَرَأْلاَو تاَراَمَسلا طاف ات ُدِحعَأ هَّللاَرْيَغَأ ...» :ىلاعت

 .لاح ّلك ىلع مزال

 ىف مهيلاريشا نيذلا ءايبنالل هنا :ليقو ءرهاظلاوه ممالل باطنخلا نوك نمركذ امو

 هدعاسي الو ةّيدمحملا ةّمالا هذه باطنخلا لعج هنم دعباو ءهدعب خي الو لبق تاِآلا

 ,قاحللا الو قابسلا

 امك باطخلا ّنال انلبق نم عئارشب نيدّبعتم ريغ انا ىلا بهذ نم ةّيآلاب لدتساو

 ادّبعتم ناك ولو هّصخي نيد ةّما لكل نوكيف صاصتخالل ماللا و ممالا معي تملع
 .صاصتخالا كلذ نكي مل ىرخا ةعيرشب

 عنمب ىرصحلا صاصتخالا ىلع ماللا ةلالد ميلست دعب ىنازاتفتلا ةّمالعلا باجاو

 اهب اننيد ىف تاّيصوصخ ةدايز عم انلبق نم ةعيرشب نيدّبعتم نوكن نا زاوجل ةمزالملا

 ,صاصتخالا نوكي
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 عا *

 مود دلج .هبدن ىاعد حرش

 تايصوصخملا نا ًاضياو قّلعتملا مّدقت عمركذ املرصحلا ةدافا ىف ةجاح ال هنا هيفو

 و هخسن ملعي مل اميف هنا نوعّدي هب نيلئاقلا ّنال انلبق نم عرشب اندّبعت ىفانت ال ةروكذملا
 بارضا نيب نوققحملا عمج اذلو قالظالا ىلع دحا هب لقي مذا ًاقلطم ال هل اننيد ةفلاخم

 نم مكل عرش» :ىلاعت هلوقوحن اهفلاخي ام نيبو عئارشلا فالتخا ىلع ةٌلادلا ةّيآلا هذه

 ّناب «'...ةِدَتَّقا ٌمُهاَدهِبَف ُهَّللا ىَدَه َنذَّلا كياوأ 0 : كلام ةلرقوب «اهؤتوو ىحو ام نيدلا

 .اهوحن و نيدلا لوصا ىلع ةلومحم فالتخالا مدع ىلع تلد ةيآ ّلك

 ماكحا اهنا ثيح نم ةيقابلا عئارشلا ماكحاب نودّبعتم انا ماقملا اذه ىف قيقحتلاو

 .«نيلّوالل ةعرش اهنا ثيح نم ال انتعرش

 :هّصن ام '«'...ِةَعيِرَّش ىَلَع كاَْلَعَج ّمُث » :ىلاعت هلوقريسفت ىف أضيا لاقو

 برعلا مالك ىف ةعيرشلا و ,رحبلا ىف كلسيل هّنس اذا هعرش نم ةقيرطو ةّنس ىا»

 دري ثيح نم كلذ نم نيدلا ةعيرشف اهوحن وراهنالا ف سانلا هنم دري ىذّلا عضوملا

 مثردصم عرشلا :بغارلا لاقو .لجوزع هنم برقلاو هتمحرو ىلاعت هللارما اهنم سانلا

 نم ةّيملالا ةقيرطلل كلذ ريعتساو ةعيرش و ةعرش عرش :هل ليقف جهنلا قيرطلل امسا لعج
 .«(لاق امرخأ ىلا) نيدلا

 مكفّرعو مكل حتف ىا مكل عرش ىلاعت هلوق» :نيرحبلا عمجم ىف لي ىحيرطلا لاقو

 نم ذوخأم هلثم ةعيرشلاو عرشلاو نيدلارسكلاب ةعرشلا ًاجاهنم و ةعرش :هلوق هقيرط
 و عئارش اهعمجو اهروهظو اهحوضول كلذب تيم ءاقستسالل سانلا دروموهو ةعيرشلا

 :هلوق ءًاحضاو ًاقيرط و نيد ىا ًاجاهنم و ةعرش :هلوقف ميقتسملا حضاولا قيرطلا جاهنملا
 '.«جاهنمو ةلمو نيد ىلع :ليق .ةقيرطو ةّنس ىارمالا نم ةعيرش ىلع

 بابلا ملظلا حيباصم باتك ىف ”نساحملا ىف هلز قربلا هللادبع ىبا نب دمحا لاق

 ١18. .ةيثاحلا .؟
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 (ًاجاهنم هل تجهنو ةعيرش هل تعرش لكو»

 :هّصن ام ءىش ّلكل ًانايبت نآرقلا ىف هللا لازنا (")

 لوق :الف هللا دبع ىبال تلق :لاق نارهم نب ةعام نع ىسيع نب نامثع نع هنع»
 و ىسوم و ريهاربا و حون :لاقف ؟...لُميلا َنِم ِْرَعْلا اوُوَأَرَبَص اَمكَرِبّصاَف :ىلاعت هللا

 ةعيرش و باتكب ثعب احون قال :لاق - ؟مزعلا ىلوا اوراص فيك :تلق ُهيَي دمحم و ىسيع
 و فحّضلاب فا ميهاربا ءاج ىّثح هجاهنمو هتعيرشو هباتكب ذخا حون دعب ءاج نم لكف
 هجاهنمو ريهاربا ةعيرشب ذخا ريهاربا دعب ءاج بن لكف هب ًارفك ال حون باتتك كرت ةميزعب
 ّىن لكف فحصلا كرت ةميزعبو هجاهنمو هتعيرشو ةاروتلاب ىسوم ءاج ىّبح فحصلابو

 فدو لولا عيش داعب لم هج قبو هي ري ورا يقل ينك ىو هعرداع
 ىّتح هجاهنمو هتعيرشب ذخا (؟) حيسملا دعب ءاج ين لكف هجاهنمو ىسوم ةعيرش كرت

 همارحو ةمايقلا موي ىلا لالح هلالحف هجاهنمو هتعيرشبو نارقلاب ءاجف ُةَْْي دّمحم ءاج

 .«لسبرلا نم مزعلاولوا ءالوهف ةمايقلا موي ىلا مارح

 عئارشلا باب ىفرفكلا و ناميالا باتك ىف ىفاكلا ىف (هدق)ىنيلكلا مالسالا ةقث هلقنو

 ' قربا دلاخ نودع نيدفلا ودع ة رض نوع

 نع ءايبنالا ةثعب ةلعو ةوبنلا ىنعم باب ىف ”راحبلا سماخ ىف ةرات ب ىسلجملا هلقنو

 نم عئارشلا باب ىفرفكلاو ناميالا باتك ىف 'رشع سمانا دلجملا ىف ىرخاو ءنساحملا
 ؛ لركملا ارق .هوروا اسرة اناني واو: قاكلا و نيماجلا

 ىّم اهلجا نم ىتَلا ةلعلا باب ىف عئارشلا للع باتك ىف (هدق)قودصلا لاقو

 :هّصن ام مزعلاولوا مزعلاولوا

 نب دمحم نب دمحا انثّدح :لاق هلل ىناقلاطلا قاحسا نب ميهاربا نب دّمح انثدح»

 نسحلا ىبَأ نع ءهيبا نع ءلاّضف نب ىلع نب نسحلا نب لع انئّدح :لاق ىنادمهلا ديعس

 ". :ىفاك ١7/5.
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 تم بسس ا__ ييجي اس

 مود دلح .هبدن ىاعد حرش

 كلذو عئارشلا و مئازعلا باحصا اوناك مهثال مزعلا ىلوا مزعلاولوا ىَمس امنا :لاق ذهب اضرلا

 ميهاربا نامز ىل هباتكل ًاعباتو هجاهنمو هتعيرش ىلع ناك ف. حون دعب ناك جن ّلك نا

 و هجاهنم و ميهاربا ةعيرش ىلع ناك هدعب و ميهاربا نامز ىف ناك ين لك و 0 ليلخلا
 ةعيرش ىلع ناك هدعب و ٍاِهب ىسوم نمز ىف ناك ين ّلكو الإ ىسوم نمز ىلا هباتكل ًاعبات

 و الإ ىسيع نمز ىف ناك بن لكو 1 ىسيع مايا ىلإ هباتكل ًاعباتو هجاهنم و ىسوم

 ءالؤهف هِيَ دّمح انّيبن نمز ىلا هباتكل ًاعباتو هتعيرشو الإ ىسيع جاهنم ىلع ناك هدعب
 ىلا خسدتال هيي دمحم ةعيرش و الا لسرلاو ءايبثالا لضفا مهو مزعلاولوا مه ةسمخلا

 باتكب نآرقلا دعب ىتاوا يبن هدعب ىعّدا نف ةمايقلا موي ىلا هدعب ئبن الو ةمايقلا موي
 '.«هنم كلذ عم نم لكل حابم همدق

 نم اليا اضرلا نع ءاج امركذ باب ىف ياء اضرلا رابخا نويع باتك ىف اضيا هلقنو

 .«ةّوبن هدعب ىعّدا نمف» :ةرابعلا ناكم هرخآ ىف ّناآلا نيثالثلاو ىداحلا بابلاوهو للعلا

 :هدعب الئاق ءايبثالا ةثعب ةلعو ةّبنلا ىنعم باب ىف راحبلا سماخ ىف هي ىسلجملا هلقنو
 :ىلاعت هلوق 3 هللادبع ىنال تلق :لاق ةعامس ةياور ىف ىدنوارلل ءاملعلا صصق ىف»

 داعب اسوق انا بنكلا تاجا مه«لاقتت# ركل قي وزعلا الو َرَبَص امك طاق

 .(ّرمام لثمركذو) ةعيرشب

 وةضيفسملا اهراخلا قف ضورملا وهم كلا لوا ءالانبلا يبلغ هيبسنل لوس حرك ةوايب
 ميهاربا و حون ةّنس مهنا ىلا مهضعب بهذو ةداتقو ساّبع نبأ نع ضيا نوفلاخملا ىور

 اورهظاو لاتقلا و داهجلاب اورما نيذلا مه :ليقو ءبوّياو فسويو بوقعيو قاحساو

 و ُةْيِيَو دمحم مهعبار و دوهو ميهاربا و حون ةعبرا مه :ليقو «نيدلا ىف اودهاجو ةفشاكملا

 ' .«ِةها تيبلا لها نع ةربتعملا صوصنلا دورو دعب مهلاوقاب ةربع ال

 :هظفل ام ءايبنالا تاقبط باب ىف ةّجحلا باتك ىف ىفاكلا ىف (هدق)ىنيلكلا لاقو

 .ماشه نع .ىمعئنخلا ىحي نب دّمحم نع .دّمح نب دمحا نع انباحصا نم ةّدع»

 .توافت ىمك اب ١١١/١ :دكدح باج .لوا باج 6" ص ١.
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 هاهنا وهل تجين ةعيرشالا تورخ | تحرو

 مهو ةسمخ نيلسرملاو نييبنلا ةداس :لوقي الفا هللا دبع ابا تعم :لاق روفعي ىبا نبا نع

 هّللا لص دمحمو ىسيعو ىسومو ميهاربأو حون احرلا تراد مهيلعو لسبرلا نم مزعلاولوا

 '«ءايبنالا ميم ىلعو هلآو هيلع

 :ثيدحلا حرش ىف لوقعلا ةآرم ىف هي ىسلجملا لاقو
 ءايبنالارئاس و نيدلاو ةعيرشلا و ةلاسرلا و ةّوبنلا احر ىا - احرلا تراد مهيلع و»

 ممالا نيب اهنارودل عئارشلا نع احرلاب ىّتك ليقو ءاحرلا نم بطقلا ةلزنمب مهف مهل نوعبات

 نع احرلاب ىّنكوا احرلا هيلع رودت ىذلا ءاملاب مزعلاولوا هّبشو ةمايقلا موي ىلا ةّرمتسم

 امك تيقب املو تراد امل مهالولو مهراثأ ماودو ءاشنالا دوحوب مودتورودت اهئاف كالافالا

 '.«(ثيدحلا) ...كالفالا تقلخ امل كالول :ُهْلَيَي انّيبن ّقح ىف ىسدقلا ثيدحلا ىف درو

 ربصاف» :ىلاعت هلوق ىف فاقحالا ةروس ىف هريسفت ىف يَ ىمقلا ميهاربا نب ىلع لاقو

 :هّصن ام «لسرلا نم مزعلاولواربص امك

 رارقالا و هللاب رارقالا ىلا ءايبنالا اوقبس مها مزعلاولوا ىنعمو ُهْيِيَيَي دّمحمو ىسيعو ىسومو

 '.«ىذالاو مط بيذكتلا عمربصلا ىلع اومزعو مهدعبو مهلبق ناك ين لكب

 و ةعرش مكنم انلعج لكل :ىلاعت هلوق ىف ىفاصلاريسفت ىف ىناشاكلا ضيفلا لاقو

 نم هل باجتسا نم ين لكل باجتسا اًملف :ثيدح ىف 3ة!رقابلا نع ىفاكلا ىف»

 :لاق ةّئسو ليبس جاهنملاو ةعرشلاو اجاهنمو ةعرش مهنم لكل لعج نينمؤملا نم هموق

 و هدعب نم نييبنلاو حون ىلإ ائيحوا امك كيلا انيحوا انا هلآو هيلع هللا ىلص دمحمل هللا
 نا ىسوم اهب هللارما ىتَلا ةّئسلا و ليبسلا نم ناكو ةّئسلاو ليبسلاب ذخالاب نين لكرما

 '.«تبسلا مهيلع لعج

 ١. :ىفاك ١//١17؟.

 صاج .؟  .1١5:ديدج باج 582/57.

 اح ؟ 0#



 عال ع
 تي 7لالسبلل2لا 2272 2 ا يا ل ا يم

 مود دلح .هبدن ىاعد حرش

 فلا ةأم مها ءايبنالا ددع ىف انداقتعا» :تاداقتعالا باتك ىف هيفي قودصلا لاقو

 بن لكل ىصو فلا نورشعو ةعبراو ّىصو فلا ةئامو نين فلا نورشعو ةعبراو بن
 ّناو قحلا دنع نم قحلاب اوؤاج مهتأ مهيف دقتعنو ىلاعت هللارماب هيلا ىصوا ّىصو مهنم

 و هللا ةيصعم مهتيصعمو هللا ةعاط مهتعاطو ىلاعت هللارما مهرماو ىلاعت هللا لوق مهوق

 .هيحو نع لااعت هللا نم آلا اوقطني مل مالسلا مهيلع مها

 ةعيرشب ىتا نم عئارشلا باحصا مهو احرلا تراد مهيلع نيذّلا ةسمنخ ءايبنالا ةداس ّنأو

 و دمحم و ىسيعو ىسومو ىيهارباو حون ةسمخ مهو همّدقت نم ةعيرش تخسن ةفنأتسم

 '«نيلسرملا قّدصو قحلاب ءاج مهلضفاو مهدّيس ادّمحم ّنا مهيلع هللا تاولص مزعلاولوا مه

 هضم ةمفتلا تاون ف لاضتلا 3: لاق

 نب نيسحلا نع .راظعلا ىحي نب دّمح انثّدح :لاق هيي نسحلا نب دّمحم انثدح»

 نب دّمحم نب دمحا نع .ىفوكلا ىلع نب دّمحم نع «ةمروا نب دّمحم نع نابأ نب نسحلا

 مزعلاولوا :لاق 32رفعج ىبا نع .ىنعجلا ليعامسا نع «نامثع نب نابا نع ءرصن ىبأ
 '«نيعمجا مهيلع هللا تاولص دّمحمو ىسيعو ىسومو ميهارباو حون ةسمخ لسرلا نم

 .قودصلا نع ةوبنلا ىنعم باب ىف 'راحبلا سماخ ىف هي ىسلجملا هلقنو

 ىف 'تارايزلا لماك ىف هلي ىّمقلا هيولوق نب دّمحم نبرفعج مساقلاوبا خيشلا لاقو

 :هظفل ام نابعش نم فصنلا ىف الفلا نيسحلا ةرايز باوث ىف نيعبسلا و ىناثلا بابلا

 ىلع نب نسحلا نع .هللادبع نب دعس نع ءىخياشم ةعامج و # ىبا ىنثّدح»

 ,نامثع نب داّمح نع .ريمع ىبأ نب دّمحم نع لاله نب دمحا نع .هريغو نوتيزلا

 نب ّىلع نع .ةزمح ىبا نع ءبوبحم نب نسحلاو ءال هّللادبع ىبا نع يصب ىبا نع
 رزيلف بن فلا نورشعو ةعبراو دن فلا ةئام هحفاصي نا ّبحأ نم :الاق ذا نيسحلا

 نونذأتسي نييبنلا حاورا ّناف نابعش نم فصنلا ىف الفلا ىلع نب نيسحلا هللا دبع ىباربق
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 (ًاجاهنم هل تجهنو ةعيرش هل تعرش لكو»

 و حون :لاق - ؟مه نم :انلق .لسرلا نم مزعلاولوا ةسمخ مهنم مه نذؤيف هترايز ىف هللا

 - ؟مزعلاولوا ىنعم ام :هل انلق .نيعمجا مهيلع هللا ىلص دّمحم و ىسيعو ىسوم و ,يهاربا

 .«اهسناو اهّتِج اهبرغو ضرالا قرش ىلا اوئعب :لاق

 :هدعب ًالئاق ةّبنلا ىنعم باب ىف اراحبلا سماخ ىف للي ىسلجملا هلقنو
 و قلخلا ةّقاك ىلا نيثوعبم اناك مالسلا امهيلع ىسيعو ىسوم ّنا ىلع لدي - نايب»

 «رابخالا ضعب هيفاني

 قودصلا و ىفاكلا ىف ىنيلكلا هلقن ام «رابخالا ضعب هيفاني و» :هلوقب هِي ديري :لوقاأ

 لج وزع هللا نا مث :هلوقب 3قايرقابلا نع مهدانساب هريسفت ىف ىثايعلا و 'نيدلا لامكا ىف

 . سدقملا تيبب هتوبن تناكف ةّصاخ ليئارسا ىنب ىلا رم نب ىسيع لسرا

 :(ليفارشا قبلا ةلوسرو) :للاعت هلوق ريسقت دنع قاضلا ريسفف قف قضيقلا هلا راقاو

 :هّصن ام نابعش نم فصنلا ةرايز لضف ىف لابقالا ىف ْفلَذ سواط نبا دّيسلا لاقو

 نيدملع و هحالعا لع ونتلا نمقلا ةواد نما نم دع لا اندامساب اكووأ)

 هدي فا قلعت «تنوس نم نيمملا لا هذانسا» ةعغو هلالعع اج لا ورقم هنلادغ

 ىنداب ثيدحلا) هحفاصي نأ ّبحا نم :لوقي اها نيسحلا نب ىلع تعم :لاق ىلامثلا
 ".«(تارقفلا ضعب ىف فالتخا

 .ةوبنلا باب ىف 'زاحبلا سماخ ىف أي ىسلجملا هلقنو

 ىاهدنسب و» :هتفك لَوا دلج بولقلا ةايح ةمدقم زا مّود لصف رد هلي ىسلجم

 لوقنم مالَسلا مهيلع نيدباعلا نيز ماما ترضح ورفعج نب ىسوم ترضح زاربتعم

 دياب ريمغييرازهراهجو تسيبو دص حور دنك هحفاصمو ا اب دهاوخ هكره هك تسا
 و ءايبنأ حاورا هك نابعش همين بشردار مالسلا هيلع نيسح ماماربق دنك ترايز هك

 مزعلاولوا ناشيارفن جني و ,ترضح نأ ترايز ىارب دنوشيم صخخرم ادخ زا بش نيا
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 مود دلج .هبدن ىاعد حرش

 مهيلعو هيلع هللا ىلص دّمحمو ىسيعو ىسومو ميهارباو حون هك ددناربمغيبزا

 هديدرك ثوعبم ىنعي هك :دومرف - ؟ تسيج مزعلاولوا ىنعم هك ديسري دنا نيعمجأ

 .سناو ّنِج همهربو نيمز برغم و قرشمب دندوب

 مالسلا مهيلع ىسيعو ىسوم هكنآرب دنكيم تلالد ثيدح نيا هك :ديوك مجرتم

 ىنبرب ناشيا هكنآرب دنكيم تلالدر كيد ثيداحأو دناهدوب قلخ هّقاكرب ثوعبم

 ءدش دهاوخ روكذم ىلاعت هللا ءاشنا نيازا دعبو دناهدوب ثوعبم ليئارسا

 نايمردو تسا هدش دراو رايسب ثيداحأ دناهدوب مزعلاولوارفن جني نيا هك نياردو

 تسنا باحصا نايمروهشم و رابخارهاظو تسهرايسب فالخ باب نيارد هّماع

 هتشذك ناربمغيب تعيرش دنك خسن ناشيا تعيرش هك دنناربمغيي [نآ] مزعلاولوا هك
 زاربتعم دنسبو ءتسا لوقنم مالسلا هيلع اضر ماما ترضحزا قّثوم دنسب هجنانجار
 هك دنيوكيم مزعلاولوا نيا ىارب ار مزعلاولوا هك تسا لوقنم مالَسلا هيلع قداص ترضح

 دش ثوعبم اللا حون ترضح هك اريز دناهدوب اهتعيرشو اهتميزع بحاص ناشيا

 1 حون ترضحزا دعب هكربمغيبره سب اللب مدآ تعيرش ريغ ىتعيرشو ىباتك اب

 دمأ مالَسلا هيلع ليلخ ميهاربا هكنآ ات دوب وا باتك عباتو دوبوا هقيرطو تعيرشرب دوب

 هكنيا نايب هب هكلب ديامن راكنا ارنآ هكنآب هن لها حون باتك كرت تميزعو فحصاب

 نامز رد هكربمغيبره سي درك ديابن نآب لمع نآزا دعبو هديدرك خوسنم تعيرش نآ

 باتكبو دندوبوا هقيرطو جاهنمو تعيرشرب ىكمه دوبوازادعبو لِ ميهاربا ترضح

 ندرك كرترب دومن مزعو دروأ ار ةاروت هك لِي ىسوم ترضح نامز ات دندركيم لمعوا

 دندوبوازادعبو دوب القي ىسوم ترضح نامز رد هك ىربمغيبره سي .فحص ماكحا

 ال ىسيع ترضح نامز ات دندركيموا باتكب لمعو دندوبوا جاهنمو تعيرشرب

 ماّيارد هكربمغيبره سبوا هقيرط و ىسوم تعيرش كرترب درك مزعو دروأ ليجنا هك

 اتو دندوبوا باتك عباتووا جاهنمو تعيرشربوازا دعبو دندوب ٍةئلب ىسيع ترضح

 نيرتهبو دندوب مزعلاولوارفن جنب نيا سب هلآو هيلع هللا ىَّلص دّمحم امربمغيب نامز

 دعب ىربمغيبو تمايقزور ات ددركيمن موسم يِيَو دمحم تعيرشو «دنلسرو ءايبنا
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 زور ات تسا مارحوا مارحو تمايقزور ات تسا لالحو ا لالحو تسين ترضح نآزا

 و دروايب ىباتك نآرقزا دعب اي دنك ىربمغيب ىاوعد ترضح نازا دعب هكره سب تمايق

 .ار نيا دونشب و ازا هكره ىارب تسا حابموا نوخ سب تسادخ بناجزا هك دنك ىوعد

 :هك تسا لوقنم مالسلا هيلعرقاب دّمحم ماما ترضح زاربتعم ثيدح ردو

 لَو دّمحم باب رد ناشيارب دندرك دهع هك دنتفك مزعلاولوا نيا ىارب ار مزعلاولوا

 دومن عامجا سيوا تريسو (جع)ىدهم ترضح و ترضح نآزا دعب ىايلوأو

 نيا للا مدآ ترضح و نياب دندرك رارقا مامتو تسا نينج هكنارب ناشيا ىاهمزع

 ُلَبَق ْنِم َمَدآ ىلإ اَنَدِهَع َدَّقَلَو) :دومرف ادخ اذهل دركن دندرك ناشيا هك مامتهاو مزع

 هي همئاو يي دمحم باب ردوا ىوسب دومن دهع هك دومرف «'امْرَع هَل دن لو نونف

 .دنانينج ناشيا هك دوبن ىمزع ناشيا بابردارواو درك كرت سيوازا دعب

 ناشيا :هكتسنا مزعلاولوا ىنعم هك تسا هدركر كذ شريسفت رد ميهاربا نب ىلعو

 شيب هك ىربمغييرهب دتاهدرك رارقاو ادخب رارقا ىوسب ناربمغييرب دناهتفرك تقبس

 و بيذكترب ندركر بصرب دناهدرك مزعو دوب دهاوخو هدوب ناشيازا دعب و ناشيازا

 .(دوخ ىاهتتَما رازأ

 تقمذذمو عيارش فالتخا نايبرد هك مود هعمل رد ةايحلا نيع رد هلي ىسلجم

 ناربمغييزا ىربمغييره ىلاعتو هناحبس ٌقح هكنادب» :هتفك تسا نيدرد تعدب

 نامز نآ تحلصم قفاوم دومرف رّرقم وا ىارب ىتعيرش دينادرك ثوعبم هك ار مزعلاولوا
 دشيم ثوعبم و ازا دعب مزعلاولوا ناربمغيب زاركيدربمغيب نوج ورصع نآ لاوحاو
 تا مكح فلاخم دوب دنج ىمكح نامز نآ لهأ تحلصمو تمكح بسانمو

 اهنأ فلاخم دنج ىمكح و تخاسيم لّدبتم ار ماكحا نأ تعيرش نيا قباسربمغيب

 ىزيج كي هك تسا ىنادانو لهج بابزا هن هللاب ذايعلا نياو دشيمرّرقم ناشيا ىارب

 هجنانج دناسرمهب ملع نأ فالخربو دوشرّيغتم شيأر نآزا دعب و دناد ىعونب ار

 تما لاوحا فالتخا رابتعاب هكلب دناهدش خسن ركنم ببس نياب دوهي نيعالم
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 ارراميب تحلصم ىراميب لّوارد بيبط هجنانج تخاسيم لّدبتم ناشيا ماكحا

 دناديم حالصر كيد ىاودوركيد ىاذغ ىراميب طسوردو دناديم ىئاذغو ىئاودرد

 رخآردو دنك ديربت ىراميب لوارد هك دشاب هاكوركيد ىاودو اذغ ىراميبرخآردو

 .«وا مالكر خآ ات) دنك نيخست

 :ةلمكت

 عئارش نم ةقباس ةعيرش لك نا تمّدقت ىتَلا تاياورلا و ةّيآلا نم دافتسملا نأ ملعا

 للارمالا ىهتنا نا ىلا هل قحاللا ىينلا ةعيرشب تخسن دق مزعلاولوا مه نيذلا ءايبنالا

 موي ىلا ةخوسنمب تسيل و عئارشلا عيمجل ةخسان اهّئاف ُةْْيَي نيّيبنلا متاخ انّيبن ةعيرش
 :لوقتف خسنلل ةيضتقملا ةمكحلا ىلع لدي اّمم ةذبنركذنلف ةمايقلا

 َو َةَعْرِش ْمُكْنِم اَنْلَعَج ّلْكِل ... ةّيآلاريسفت ىف فاشكلا ىف ىرشختزلا هللا راج لاق
 :هّضن ام '...ْمُحاَتآ اَم ىف َمُكيلْبَيِل نكلو ٌةَدِحاَو دَمَأ ْمُكَلَعَل هللا ءاَموَلَو اجاَهْتِم

 حتفب باتو نب ىحي أرقو ةعيرش (ةعرش) سانلا اها «...ْرْكْنِم اْلَعَج كِل ...ث)

 ريغ انا ىلع ليلد اذه :ليقو «هيلع نورجت نيدلا ىف ًاحضاو اقيرطو (ًاجاهنمو) نيشلا

 ةعيرش ىلع ةقفتم ةعامج (ةدحاو هما مكلعجل) هللا ءاشولو انلبق نم عئارشب نيدّبعتم

 اميف مكولييل) دارا (نكلو) هيف فالعخا ال داو نيد ىا ةدحاو ةّما ىوذوا ةدحاو

 تفلتخا دق حلاصم اها نيدقتعم نينعذم اهب نولمعت له ةفلتخملا عئارشلا نم (مكاتأ

 ةمكحلا هتضتقا ام آلا اهفالتخاب دصقي مل هللا ناب نيفرتعم تاقؤالاو لاوحالا بسح ىلع

 .«لمعلا ىف نوطّرفت و هبشلا نوعبتت ما

 :ةيالاريسفت ىف ليزنتلا راونا ىف ىواضيبلا لاقو

 ريغ انا ىلع هب ٌلدتساو حضو اذارمالا جبن نم نيدلا ىف ًاحضاو اقيرطو (ًاجاهنمو)»
 دحاو نيد ىلع ةقفّتم ةعامج (ةدحاو ةّما مكلعجل هّللا ءاشولو) ةمّدقتملا عئارشلاب نيدّبعتم

 عئارشلا نم (مكاتآ اميف مكولبيل نكلو) ...ليوحت و خسن ريغ نم راصعالا عيمج ىف

 اهفالتخا ّنا نيدقتعم اه نينعذم اهب نولمعت له ,نرق ورصع لكل ةبسانملا ةفلتخملا

 ١. .ةدئاملا 58.



 ء/م١

 ًاجاهنم هل تجهنو ةعيرش هل تعرش لكو»

 .«لمعلا ىف نوطّرفتو ّقحلا نع نوغيزت ما ةّيهالا ةمكحلا ىضتقم

 داقتعالا ديرجت ىف هي ىسوطلا نسحلا نب دّمحم نب دّمحم نيدلاو ةلملاريصن لاقو

 نقل ان

 و مّدقت نمل لحا ام ضعب حون ىلع مّرح ثيح عقو دقو حلاصملل عبات خسنلاو»

 ىسوم نع مهربخ و كلذ ريغ و نيتخالا نيب عمجلا مّرحو هريخأت دعب ناتنخلا بجوا

 .«اعطق دارملا ىلع لدي ال هميلست عم و قلتخم ديبأتلاب

 :هظفل ام هترابع حرش ىف دارملا فشك ىف هلي ةمآلعلا لاقو

 خسنلا نال :اولاق افا ىسوم عرش ماودب اولاق ثيح دوهيلا ىلع ّدرلا ىلا ةراشا اذه»
 اذاو هبرمالا حبق ةدسفم ناك ناو هنع ىهغلا حبق ةحلصم ناك نا خوسنملا نال لطاب

 . ا ىسوم عرش ماودب لوقلا مزل خسنلا لطب

 و تاقؤالارّيغتبرّيغتت حلاصملا و حلاصملاب ةطونم ماكحالا :لوقن نا باوجاريرقتو

 هبرمؤيف نامز ىفو موقل ةحلصم نّيعملا مكحلا نوكي نازاجف نيفلكملا فالتخاب فلتخت

 .هنع ىهنيفرخآ نامز ىفو موقل ةدسفم نوكيو

 هتاف خسنلا نم نيعناملا دوهيلا لوق لاطبال ديكأت اذه :لوقا (خلا ... عقو دقو :لاقو)

 :عضاوم ىف كلذ و مهعرش ىف هعوقو نّيب انههو هعوقو زاوجألَوا نيب

 ام لك امكل تحبا دق : ءاوحو مّدآل لاق ىلاعت هللا ّنا :ةاروتلا ىف ءاج دق هنأ - اهنم

 نم كعم ذخ :اللا حونل لاق هنا اهيف دروو ,ةّيح سفن هل تناكف ضزالا هجو ىلع بد

 .اِقان مدال هحابا ام ضعب اللب حون ىلع مّرحف اذك مارحلا ناويحلا نمو اذك لالحلا ناويحلا

 و «ءايبنالا نم هريغ ىلع همّرح وربكلا تقو ىلا ناتخلاريخأت ًاحون حابا هّنأ - اهنمو

 ناتخلاريخأت ىسوم ىلع مّرحو هربك لاح ىلا ليعامسا هدلو ناتخريخأت اها ميهاربال حابا
 . مايا ةعبس نع

 .ىسوم ىلع مّرحو نيتخالا نيب عمجلا ٍلِك مدأ حابا هّنا - اهنمو

 نم اوعنمو خسنلا عوقو ًالقع اوزّوج دوهيلا ةعامج ّنا :لوقا (خلا ...مهربخو :لاقو)
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 و دبا تبسلاب اوكَسمت :لاق هّنا اللا ىسوم نع ىور امب اوكسمتو الي ىسوم ةعيرش خسن

 .ُِلَكَو دمحم ةوبنب لوقلا فني تبسلاب عرشلا ماودو ماودلا ىلع لدي ديبأتلا

 .ىدنوارلا نبا ىلا بسن و قلتخم ثيدحلا اذه ّنأ - لؤالا :هوجو نم باوجلاو

 مهانفاو مهلصأتسارصت تنخب نال مهرتاوت عطقنا دوهيلا َنكل هلقن انمّلس ول - ىناثلا

 .هلقنب قثوي نم مهنم قبي مل ّبح

 ماودلار يغل ةاروتلا ىف تدرو دق اهتاف ًاعطق ماودلا ىلع ٌلدنال ديبأتلا ةظفل نا - ثلاثلا

 تبقث قتعلا ىبا ناف ةعباسلا ىف قتعلا هيلع ضرعي مث نينس تس مدختسي هنا دبعلا ىف امك

 اوفلك ىتلا ةرقبلا ىف اورمأ و ءةنس نيسمخ مدختسيرخا عضوم ىفو ءادبا مدختساو هنذأ

 موي لك لا اوبّرق :ةاروتلا ىفو ءاهب مهدّبعت عطقنا مث ادبا ةكيسا كلذ: مط نوكي نا هذي

 مهدّبعت عطقناو مكب ًاقحال ًامئاد ًانابرق براغملا نيب ٌةّيشع فورخو ٌةودغ فورخ نيفورخ

 ام ىصقاو .ًأاعطق انه هتلالد تفتنا ماودلا ىلع لدي الروصلا هذه ىف ديبأتلا ناك اذاو .هب

 .«اط ةضراعملا ةّلدالا دوجول كرتي دق ظافلالا رهاوظ نكل ًارهاظ لدي هنا بابلا ىف

 :فإي ىسوطلا ةرابع حرش ىف أضيا ىجشوقلا لاقو
 ّنا نم انّيبن ةوبن لاطبا ىف دوهيلا هلاق ام در ىلا ةراشا (حلاصملل عبات خسنلا و)»

 هلامعا ناك ةدسفمل ًانّمضتم ناك نا خوسنملا نال لطاب خستلا نال ةدّبْؤم ىسوم ةعيرش

 ةعيرش نوكي نا مزلي خسنلا لطب اذاو ًاحيبق هعفر ناك ةدسفمل ًانّمضتم نكي مل ناو أحيبق

 .ىسوم ةعيرشل ةخسان اهنوكل دمحم ةعيرش نالطب مزليف ةدّبْؤم ىسوم

 بسحب فلتخت ىهو حلاصملل ةعبات ماكحالا ّنأ :ةلزتعملا لوق ىلع ًءانب َدّرلاريرقت

 ىلع مّرح ثيح عقو دقو) :لاقف هعوقو نايبب خسنلا زاوج دّكأو .صاخشالاو تاقوالا

 دق :ءاّوح و مآل لاق ىلاعت هللا نا :ةاروتلا ىف ءاج هئاف (مّدقت نمل لحا ام ضعب حون

 بجواو) تاناويحلا ضعب حون ىلع مّرح دقو ءضرزالا هجو ىلع تدام لك امكل لحا

 هرَّخأت ةحابا عم ىنعي (هرّخأت دعب) حون نع نيرخأتملا ءايبنالا ىلع روفلا ىلع (ناتخلا

 ةعيرش ىف هتحابا عم انّيبن ةعيرش و ىسوم ةعيرش ىف (نيتخالا نيب عمجلا مّرحو) حون ىلع

 نع مهربخ و) نايدالا ضعب ىف تخسن ىتَلا (ماكحالا نم كلذريغو) لفن حونو مدأ



 م

 هاج اهلل تخهنر ةعيرشاا تعرق لكزا

 ىسوم نع ىور ام ىأ ىسوم ةعيرش ديبأت نع دوهيلاربخ ىنعي (قلتخم ديبأتلاب ىسوم

 ةةييرتا ةاوذ لع لدي ةكينملا ةاودرو م كاراعسلا كفاذاغ ا دبا كسنلابا ركع ناقدلا

 ىأ (هميلست عم و) ىدنوارلا نبا هقلتخا :ليق دوهيلا نع ةياورلا هذه تبثي مل ىرتفم

 رصّت تخب َنافرتاوتمريغ هنال (ًاعطق دارملا ىلع ّلدت ال) مهنع ةياورلا هذه 550078
 .«رتاوتلا ددع مهنم قبي مل ثيحب مهانفاو مهلصأتسا

 ؛هّصن ام ةؤبنلا ثحبم لوا ىفرشع ىداحلا بابلا حرش ىف أي دادقملا لضافلا لاقو

 ىذلا ضيرملاك صاخشالا و نامزالا فالتخا بسحب فلتخت حلاصملا تناك ا»

 ىف هتالّرنت ىف هجازم فالتخا بسحب ةيودألا لامعتسا و ةجلاعملا ةّيفيك ىف هلاوحا فلتخي

 ةعيرشلا و ةّوبنلا تناكرخأ تقو ىف هب هتجلاعم ليحتسي امب تقو ىف جلاعي ثيحب ضرملا

 خسن ىفرسلاوه كلذو مهصاخشاو مهامزا ىف قلخلا حلاصم فالتخا بسحب نيفلتخم

 .«ُليَي دمحم انّيبن ىلا ةعيرشلا و ةّبنلا تبتنا نا ىلا ضعبل اهضعب عئارشلا

 حرش ىف ةوبنلا ثحبم ىف نيدشرتسملا جه ىلا نيبلاطلا داشرا باتك ىف ًاضيا لاقو

 حاتم ناك نإ هم لكلا ال .لطابب سلا اذا دولا اجسسلا رومان ةكئاعلا لزق

 ّناب و ءادبا تبسلاب اوكَسمت :لاق ىسوم ّنابو ؛هبرمالا لاحتسا آلا و هخسن لاحتسا

 ايف م مل ناو هلقن بجو هعاطقنا نّيِب نإو هخسن لاحتسا هعرش ماود نّيب نإ ىسوم

 .ةّرملاب هعرش نم ىنتكا

 ىسوم لوقو .ةحلصلملارّيغتل خسنلا زاجف حلاصملا ىف ةفلتخم تاقوالا نال لطابوهو

 ظفل نكل انمأس دش نم الا دوهيلا لتقرصتلا تخب نال عطقنا دقرتاوتلا و «مولعم ريغ

 مل عاطقنالا نايبو مهدنع ةخوسنم ماكحا ىف ةاروتلا ىف هدورول خسنلا ىفاني ال ديبأتلا

 :هّصن ام «مهرتاوت عاطقنال لقني

 اومكحي مل الفا ىسوم ةعيرشل خسنلا ةلاحتساب اولاق امل ىلاعت هللا مهنعل دوبيلا :لوقا»

 ّدِبال و هنع باوجلاو مهمالك فنصملاركذ كلذلف ُةْيِيََي دمح ةّوبنو كا ىسيع ةّوبن ةّحصب

 .هنع باوجلاو هلاطبا ىلع هب اوّجتحا امو ًايناث ًالقنو ًالقع هزاوج نايب وألَوا خسنلا نايب نم

 خارتم ئعرش رخآ مكحب ئعرش مكح عفر وه ًاحالطصا و ةلازالا ةغل خستلا :لوقنف
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 ًالقع هنم عنم مهضعبف هزاوج نم دوهيلارثكا عنمو «لؤالا قبل ىناثلا الول هجو ىلع هنع
 .مهوق فالخ حلاو ًاعمس هنم عنموًالقع هزاجا مهضعبو ًاعمسو

 بسحب فلتخت حلاصملاو حلاصملل ةعبات ةّيعرشلا ماكحالا ناوهًالقع هيلع لديو
 ىفرخأ ىف ةدسفم تقو ىف ةحلصم ناك امريصي ثيحب صاخشالاو نامزالا فالتخا

 فيلكتلا نم مزل آلاو هتحلصم لاح هب قّلعتملا مكحلاريغت بجو ةدسفم هتروريص تقو

 .ىلاعت هيلع لاح وهو حيبقلا لعف ةدسفم .هتروريص ريدقت ىلع هب

 :هوجولف ًالقن اّماو

 مزل ًالاو خسنلا زاوجب لوقلا مزل قباسلا ليلدلاب ُهْْيَيَي دمحم ةؤبن تبث ثيح - لؤالا

 .فلخ اذه هتّوبن نالطب

 بد ام ّلك امكل تللحا :ءاّوحو مذأل لاق ىلاعت هللا َنا :ةاروتلا ىف درو هّنا - ىناثلا

 كعم ذخ :اظاي حونل لاق هنا .ًاضيا اهيف ءاجو ,ةّيح سفن هل تناكو ضرالا هجو ىلع

 ًالالح ناك ام دعب حون ىلع ىلاعت هللا مّرح دقف اذك مارحلا نمو اذك لالحلا ناويحلا نم

 .ىمازلا وهف آلاو ىناهرب اذهف ةفّرح ريغ ةاروتلا تناك ناف حيرص خسنوهو ءاّوحو مذأل

 ىلع همّرحو هربك تقو ىلا هدلول ناتنلاريخأت ة2 حونل حابا ىبلاعت هللا نا - ثلاثلا

 هلا ىسوم ىلع مّرحو ايا ليعامسا هدلو ناتخريخأت ميهاربال حاباو .ءايبنالا نم هريغ

 افا ىسوم ىلع همّرح و نيتخالا نيب عمجلا مدل حاباو ؛ماّيا ةعبس نع ءانبالا ناتخريخأت
 .حيرص خسنوهو

 :هوجوب ىلاعت هللا مهازخا دوهيلا تجتحا

 هكا لاعتما ةعلس ناك ناقة نعتسوأ ةكاضي وكم نأ انا ةيووماملا اذ لولا

 رما نكل مكقافتاب هبرمالا لاحتسا ةدسفم ناك ناو حيبقوهو ةدسفم هخسن ناكلآلاو

 خسني الف ةحلصم نوكيف هب

 اذاف هعرش ماود ىلع ليلد كلذو دبا تبسلاب اوكَسمت :لاق 39 ىسوم ّنا - ىناثلا
 .لاحموهو هبذك مزل آلاو هخسن لاحتسا ًامئاد هعرش ناك

 نما ندب ملوا هعاطقنا نّيبوأ هعرش ماود نّيب دق نوكي نااّما ىسوم ّنا - ثلاثلا
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 ًاجاهنم هل تجهنو ةعيرش هل تعرش لكو»

 .هخسن ليحتسيف هعرش ماود نّيب هتاوهو لؤالا نّيعتف نالطاب ناريخالا نامسقلاو نيرمالا

 تاّيئزج ىقاب لقن امك هلقن بجول هعرش عاطقنا نّيبول هتالف ىناثلا مسقلا نالطب اَما

 وهو هعاطقنا نبي لو لقني مل هنكل هلقن ىلع ىعاودلارفوتي ام اذه و ًاصوصخ هعرش
 .بولطملا

 لوصالا ىف رّرقت دقو ًاقلطم ًارما هعرشب كسمتلاب هرما نوكي هتالف ثلاثلا مسقلا اًماو

 هتاّيئزج نم ٌفزج عقو اذاف لعفلا ةعيبط ىلع لدي لب راركتلا ىضتقي ال قلطملارمالا نا
 وه و ةدحاولا ةّرملا هعرش ىف فكيلف َيزجلا كلذ نمض ىف اهدوجول بولطملا لصح
 .لطابرمالا هقالطاف لطاب

 ىف ةدسفم و تقو ىف ةحلصم نوكي نأزاج هئافرصحلا عنمب - لؤالا نع باوجلاو

 هنوك تقو ىف هبرمأيف رخآ ىلا ةبسنلاب ةدسفمو صخش ىلا ةبسنلاب ةحلصم وأرخآ
 امب تقو ىف جلاعي دق هئاف ضيرملاك كلذو ةدسفم هنوك تقو ىف هنع ىهنيو ةحلصم

 .ازئاج خسنلا نوكي ٍذئنيح و هلبق هب هتجلاعم لاحتسا

 نكل انملسن ىدنوارلا نيا مل هقلتخا قلتخم ةقافربتملا ةكض نم عتملا قاثلا نغو
 نيعمتجم اوناك مهثال كلذو ةّيملع ةلأسملاو َنلَّظلل ةديفملا داحللا نموه لب هرتاوت نم عنمت

 و رتاوتلا مهوق ديفيال نيليلق سانا آلا مهرثكا كبابلارصن تخب لتق نأ ىلا ماشلا ىف

 اونبف كلذ لبق مجعلا ىلا دحا مهنم لصو نكي مل و ناهفصا ىلارصُن تخب مهب ثعب

 ةعقاو دعب ةاروتلا ّنأ مهرتاوت توبث مدعب انل دهشي ىذلاو .ةّيدوهيلاب ةفورعملا ةنيدملا اهب

 و نيّيناترلا و (نيئاّرقلا) نييئارقلا دي ىف اهيدحا ةفلتخم خسن ثالث تراصرّصنلا تخب

 نوعبس اهيلع قفتا ىتَلا نيعبسلا ةاروتب ةفورعملا ةخستنلا اهئلاثو ةرماسسلا ىديا ىف اهيناث
 و خيراوتلا ىف ةفلتخم خسنلا هذه و ىراصنلا ىديا ىف ىلا ىهو مهرابحأ نم اربح

 .فالتخالا اذه لصح امرتاوت مه ناكولو ةّيعرشلا ماكحالا

 دماللو هل لمتحم وه لب ماودلا ىلع أَصضن هنوك مّلسن ال نكل ديبأتلا ظفل انملس

 نم ىناثلارفسلا ىف ءاج هاف خيضفلا ةّصق نم ةاروتلا ىف درو ام هيلع لدي و ليوطلا

 ًامئاد ًانابرق براغملا نيب ٌةّيشع ةفورخ و ًٌةودغ ًافورخ نيفورخ موي لك ىلا اوبّرق :ةاروتلا
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 دبعلا مدختسي :ءاجو .عطقنم مكحلا اذه ناب اومكح مهئاملع نا مث أدبا مكل ًاقحال مكل

 هنال كلذ خسن آدبأ مدختساو هنذا تبقث ىبأ ناف قتعلا هيلع ضرعي مث نينس تس

 .ةتيسلا كلت ىف قي © سويس هم كلذ فق ءاج

 ةعقاولاب مهرتاوت عاطقنال لقني مل هّنكل هعرش عاطقنا نّيب هتاراتخن انا - ثلاثلا نعو

 نّيعم دما ىلا هرارمتسا ال و هعرش ماود نّيبي مل اله ىسوم ناراتخن نكل انمّلس ةروكذملا
 جتحي مو نّيعمريغ دما ىلا عاطقنالاو ماودلل ةلمتحم نئارقب هنرق لب ًاقالطا هقلطا الو

 مزلتسي هعرش توبث ّنال ىسيع عرش نم قىّأي امب ًءانغتسا دمالا كلذ نييعتب حيرصتلا ىلا
 هيَ دمحم و اللب ىسيع عرش ىلع هيبنت هيف ام ةاروتلا ىف ّنأ ىلع الا ىسوم عرش عاطقنا

 وريعاس روط نم تقرشا و ءانيس روط نم تلبقا ىلاعت هللا ةردق ّنا :اهيف ءاج هاف

 هيف ناك ىذلا لبجلاوهريعاس لبجو «ىسوم لبج ءانيس روط و ناراف لبج نم تعلطا

 ّنا :ةاروتلا ىف ءاج هّنا ليلدب ةكموه ناراف ّنال ةكم لبجوه ناراف لبجو .ىسيع ماقم

 .«ناراف ةيرقب ها ليعامسا هدلو نكسا الق ميهاربا

 نيد ىلا ىدهملا) هباتك ىف خي ىغالبلا داوج دّمحم خيشلا ليلجلا قّمحملا لاقو
 :هّصن ام '(ىفطصملا

 :لوصف اهيف و ةيهلالا ةعيرشلا ىف خسنلا ىف - ةرشع ةيداحلا ةمّدقملا»

 حالطصالا ىف خسنلا .حالطصالا ىف هنم دارملا ةقيقح و هتّيهام ىف - لؤالا لصفلا

 فيطللا هللا ناوه هتقيقح و ءهل فلاخم رخآ مكح عيرشتب ىعرشلا مكحلل هللا عفر وه

 رابتعاب امكح عرشي دقرومالا تابلقتو ةنمزالا عيمج ىف مهحلاصم و مهلاوحاب ميلعلا هدابعب

 هدابعل هدح نّيبي مل هتيكح تّلج ها آلا ًادودح أّدحو ًايهتنم أدما اه ّنا ملعي ةحلصم

 عرش اهنع ثعبنملا مكحلا دماو ةحلصملا كلت دما ىضقنا اذاف هملع ىف ًانوزخم ناك ناو

 حماستوه لؤالا مكحلا عفر خسنلا :انلوقف ةدّدجتملا ةحلصملا ىضتقم ىلع ىناثلا مكحلا

 مكحلاف آلا و نامزالا عيمج ىف هئاقب ىلع لاحلا رهاظ ىف هليلد ةلالد رابتعاب مالكلا ىف

 .هللا دنع اهّدحب ةدودحملا هتحلصم ءاهتنا سفنب عقاولا ىف عفترم لؤالا

 ١.صس 75١0.



 مال

 ًاجاهنم هل تجهنو ةعيرش هل تعرش لكو»

 نولوقي هعوقوو عئارشلا ىف خسنلا ناكماب نيلئاقلا ناب روعش وذ مهوتي دا يدبالو

 رخآ امكح عّرشيو كلذ نع لدعي مث دابألا دبا هماود مكحلا عيرشت لوا ىف ديري هللا ناب
 .كلذ نع هللا ىلاعت

 ماكحالا عيرشتو ةعيرشلا لعج ىلعرداقلا هللا نا ىنخي ال :هناكما ىف - ىناثلا لصفلا

 ةطساوب هدابعل نلعا لؤالا مكحلا نامز ىضقنا اذاف ًالثم نينامزل نيمكح لعجي نا ىلع رداقل
 .هللا ءاش نا فرعتس امك عنام ال لب ًاعنام كلذ نم دجن الو ىناثلا مكحلا عيرشت هلسر

 فالعفلاب هملعو.هدابعب هفطلو هللا ةنكح ىلا انرظن اذا اناف ةقيقحلا فشك كاهاو

 انمفو انلوقع انيلع تنكح ماعلا عيمج نعو مهنع هانغو مهروطا تابلقت و مهلاوحا
 حلاصم ءاضتقال ىه امنا تاسايسلا و تاداعلاو تادابعلا ىف هّيعرشلا هماكحا ناب اننادجو

 و مهعامتجا ماطتناو مهقالخا بيذهتو هترضح نم مهبرق و مهسوفن ةراهط ىف دابعلا

 هوجو فلتخت دق سانلا ّنا حضاولا نمو بدالاو ةعاطلا ىلا مهدايقنا ةلوهسو مهتّيندم

 ىف لاوحالا بلقتو راصعالا بسحب نورّيغتمرشب مهثال نامزالا بسحب ر ّيغتتو مهحلاصم

 ذدمتلا و: ةعاطلا لا ذايقنألا ةلوهسو ةوسقلا و. نيللا و كمطلاو ةوقلا و تاداعلا و. قذلخالا

 .نطفلا ىلع ىنخي ال ىذلا فالتخالا نم كلذريغ ىلا هيلع نّرمتلاو دايقنالا ىف ءادنبالاو

 ةفلاخملا لايجالا بساني ال لايجالا هذه قالخا ةبسانمل عّرش ام نوكي ةرورضلاب و

 لايجالا ةبسانمل عّرش امو ةفيعضلا بساني ال ةّيوقلا لايجالا بساني امو قالخالا ىف اهل

 بساني ال نّرمتملا بساني امو هدّرمتملا لايجالا بساني ال ةعاطلا ىلا دايقنالا ةلهسلا

 .نّيللا بساني ال ىساقلا بساني امو ىدتتبملا

 ىف خسنلا ناكماب ةهادبلاب تمكح انركذ ام ىلا كنادجو و كلقعب تهّجوت اذاو
 .دراوملا ضعب ىف فطللا و ةنكحلا ىضتقمب هموزلب مكحت لب ةّيالا عئارشلا

 ورشبلا ةّفاكل ةحلصملا لّدعم هيف ىعاري ئعرش مكح ّلك :تلقو تحضوتسا ناف

 قبي الف نامزالا عيمج ىف مهقالخاو سانلا راوطا عيمج هيف ىواستت ىذلا عماجلاردقلا

 .خسلل لح

 ال اذهوًالثم انّرلاك لاوحالاو نامزالا فالتخاب هتهج فلتخت ال امرومالا نم َّنا :انلق
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 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ءانركذ امك لاوختالا وراضعالا بس هتهج قلت ام ارئا و: هتمرحل خستلا ةيزتعي

 هانركذ ام ىفاني ال كلذف موزل ريغ نم هيف ةحلصملا لّدعم ةاعارم زاوجي لوقت تنك ناف

 ؟مزلملاوه نمو هب مزلملاوه املا كانلأس هموزلب لوقت تنك ناو ؛خسنلا عوقو ناكمال
 و قدلعتالاو راصفلا نسيضرشبلا لاوعا بلقت قركفلا ةسايسلا لا ابنا كا نتوبع
 ىلع ةحلصملا لّدعم ةاعارم ناب هفرعت وزّيم لك فشكتل هضعب انحرش امبسح تاداعلا
 و مهحلاصم تايضتقم و مهب فطللا تاكرب نم سانلارثكا نامرح نع كفنت ال لوقت ام
 ىضتقم ىلع مهحلاصم تاكرب ءافيتساب فطللا مهّمعي نا ناكما عم كلذل ىعادلاوه ام

 .داسف الو عنام نود نم ةمكحلا

 ضعب نا ىّبح هعوقوو خسنلا ناكما نوركني ىراصنلاو دوهيلا لاب اف أذا :تلق ناف
 - ؟هللا لالج ىلع هعانتما ىف نوغلابي و خسنلاب لوقلا ىلع ريكنلا نودتدشيل مهباتك
 و دوهيلا سخن ملا ملعاف اهئادبا ىلع كركشن اناف ةهيملا هذه نم كّكش ناك نا :تلق

 اهنوبسني ىتَلا مهبتك انعّبتت كلذ لجالو نظلا نسح نم مهّمحرمالا ءادتبا ىف ىراصنلا

 وا مهتيدوهم ىف مهتعماج ةعيرش و اهيلع اوفكع ىتَلا مهلحن ىف انرظن و ىحولا و ماهنالا ىلا
 ًاخسنو اهمّدقت امل ًاخسنو اهلبق اًمعًالقن خسنلا اهيفرثك دق ةّيدوهيلا اندجوف مهتّنارصن

 ىلع اهروح رادو اهناينب جيسو اهساسا ىنب دق ةجئارلا ةّينارصنلا اندجو و اهيف ءاجامل

 دجن ملو اهماكحاو ةقباسلا ةعيرشلا ةاشالم ىلع لب هب لوقن ىذلا خسنلا ىنعم ىوعد

 ال اناو خسنلا مسا ىف ءانلاو نيسلاو نونلا عم ةرفانملا الا مهنع هركذت املا حيحص ًأاهجو

 هب نوّمسي ىذلا مسالاب هعوقوو هناكماب لوقن ىذلا اذه ىّمسن لب مسالا ىف مهقئاضن

 لثم ىلع اناعّدم فرصتقن و ىمملالا ىحولا ىلا اهنوبسني ىتَلا مهبتك ىف دوجوملا عئارشلا عفر
 ماقملا اذه ىف مهباتك ضعب تاملك ىفريسلا ّناو هللا ىلا اهنوبسني ىتَلا عئارشلا ىف عقو ام

 هيومتلاو ةطلاغملا ىف دايحلا ًأدبموا هابتشالا أشنم نع انل فشك دق 'فّلكتملا صوصخو

 ىف هعوقو نوملسملا ىعدي ىذلا خسنلا ّنا مههيومتب اولّيخ وا مهمهوب اولّيخت مهتاوهو

 ةحلصم ىهو اهلجأل عّرش ىتَلا ةّيلصالا هتياغ لاطبا عم ىعرشلا مكحلا عفروه عئارشلا

 .14؟ .180 ص ج ؟ ةيادهلا ١.
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 ًاجاهنم هل تجهنو ةعيرش هل تعرش لكو»

 اوعمسي مل مهئأكف هفالخ بسانت ىرخا ةحلصم دّدجَت ىلارظن ريغ نم ًايفازج ًالاطبا دابعلا
 ميكحلا ىنغلا هللا ناب :مطوق مهتاباتك و نيملسملا تاملك نم حيرصلا فاته نم اونطفي مو

 هيضتقت ام بسح اهعاوناب مهحلاصم ةياعرب مه ةمحر و هدابعب هنم افطل عئارشلا عرش

 :تاقوالاو لاومتالا فالتتكلا بيب ءاكمتالا نم اهبسنات ان ةملعوةقيكس

 ىف هنم بسناوه ام ىلا لؤالا مكحلا ليدبت فطللاو ةمكحلا ىضتقت دقف كلذ ىلعو

 ةظفاحملا لجال وه انا ليدبتلا اذهو عيرشتلا ىف ةبولطملا ةياغلاو ةحلصملاب ىناثلا نامزلا

 .اهلجال لؤالا مكحلا عّرش ىلا ةياغلا ىلع

 ةعيرش رهوج ىه ىناثلا مكحلا ةعيرش ّنأ ضرف ناو نيملسملا دنع خسنلاوه اذهو

 اهنوكل ةيناثلا ىلاريشت وزمرت ىلوالا ّنأ و عيرشتتلا نم ةبولطملا ةياغلا رابتعاب لؤالا مكحلا

 اهتياغ ىف ةدحتم ةّيمهالا عئارشلا لك ّناف لاحلاو تقولا بسحب ةمحرلاو فطللاب بسنا

 خسانلاب امهفصن نحنف ةقيقحلاو عونلاب ةفلتخم اهيف ةلدابتملا ماكحالا تسيلا نكلو ةّعرملا

 ىف ىراصنلاو دوهيلا بتك نم ةلثما داريا ىف ضاخ م فالتخاللا اذه ظاحلب خوسنملاو

 .«(عجارملل ةدئاف نعولخي الو هركذ ماقملا عسي ال أّدج لصفم نايبب هيف خسنلا عوقو

 ردك يك بلاغردر تررعم هاج ةايناز عمت هروب رانا :ةييرك نات
 بابزا مهدزناب لصف رد 'دارمرهوك رد ىجيهال قازّرلادبعًلم تساروطسم هّيلوصا
 دوهي ههبشو» :هتفك تسادبو خسن نايم قرفو خسنزاوج نايبرد هك مّوس هلاقم مود

 حبقو هدسفمرب لامتشاريدقترب هخوسنم تعيرش لامعا حبق موزلب خسن عانتمارب
 :هك مالَسلا هيلع ىسوم لوقب ناشيا كسمتو تحلصمرب لامتشاريدقترب شلاطبا

 رد دسافمو حلاصمرّيغتزاوجرب ائب لَا اما تسنهو تياهنرد (أدبا تبسلاب اوكسمت)

 ريدقترب ليوأت لوبقرب انبو لقن توبث مدعرب ائب ىناث اّماو :نامزأو صاخشأب سايق

 .«تسين ليوطتب تجاح اجنياو هدش روكذم ليصفتب ناميا هيامرسرد هكنانج توبث

 رد دشاب ُةْيَيامربمغيي تّوبن لاطبا نّمضتم هك خسن لاطبارد دوهي ههبشو»

 .1717/ا/ ىكنس باج ١88 ص ١.



 معو
 سس ا با ل يي يصصي؟يس بيب ا ا_دا

 مود دلج .هبدن ىاعد حرش

 مزلتسم خوسنم تلمركا :دناهتفك هك تسا نانج نآو تسا فعضو نهو تياغ

 هدسفم مزلتسمركاو دوب لومعم هكنأ لاحو دشاب حيبقوا لامعا سي دوب هدسفم

 هقباس تلم عفر هاكرهو دشاب حيبقوا عفر سي دشاب تحلصم نّمضتم هكلب دشابن

 نوجو دش دناوتن عوفرم قافّتاب دوب تباث هك مالسلا هيلع ىسوم تّلم دشاب حيبق

 .دش دناوتن تباث تساوا خسان هك ُةييَي ىدّمحم تلم دش دناوتن عوفرم

 و تسا دسافمو حلاصم عبات لاعفاو ماكحا حبقو نسح هك تسنآ شباوجو

 هقباس تلم هك دوب دناوت سي تاقوا فالتخا بسحب فلتخم دسافمو حلاصم

 سبي دشاب هدسفم مزلتسم قحال نامزردو قباس نامزرد دشاب هدوب تحلصم نّمضتم

 ةاروت رد هجزين نيضام ءايبنأ للمرد هدش عقاو خسن هكنأ لاحو نأ عفر دشاب بجاو

 مارح تاناويحزا ىضعب حونربو دوب لالح ضرألا ىف بدام لك اًوحو مدآرب هك هدمآ

 حابم هكنآزا دعب روفلا ىلع ناتخ دش بجاو حونزارخأتم ءايبنأرب نينج مهو دش

 تلم رد هكنانجمه ىسوم تلم رد هدش مارح نيتخالا نيب عمجو حونرب شريخأت دوب
 ديبأت ههبش تسا فيعض نينجمهو .حونو مدآ تعيرشرد دوب لالح هك نآزا دعب ام

 هك مالَسلا هيلع ىسومزا دناهدادربخ دوهي :دناهتفك هك تسنانج نآو ىسوم تلم

 .دشاب تباث ىسوم تعيرش دشاب تبس هك مادام سي (ادبأ تبسلاب اوكسمت) :تفك

 هدركر بخ نيا قالتخا ىسك هكلب هدشن تباث دوهيزاربخ نيا هكتسنآ شباوجو
 ره دوبيم تباث دوهي دزنربخ نياركا هكنيا نيارب ليلدو هدنكفا دوهي نايمردو

 نآب جاجتحار ككاو دندركيم هلآو هيلع هللا ىَلص لوسر ترضح اب نآب هّجاحم هنيآ

 تباث دوهي نايم رد هكيريدقتربو هدشن لوقنم هكنأ لاحو دشيم لوقنم دندركيم

 ىسوم ترضح نامزب ات دوهي موقزارتاوت ددع هج تسمين مولعم ىسومزا شتوبث دشاب

 زارتاوت ددع هك ىّدحب هدرك ناشيا لاصيتسارصُن تخب هكنآرب انب تسين لصتم
 هكتسنآ دارم هج تسارهاظ شليوأت ىسوم زا شتوبئريدقتربو هتشاذككن ىقاب ناشيا

 دارم صيصخت ىلوق نينج رد هكنياب تسا مكاح فرع هج ةيقاب مكتعيرش تمادام
 دارم هك تسارهاظو ًادبا ىترايز كرتت ال :ديوك دوخ قيدصب ىسك هكنآ دننام تسا



 عملا

 ًاجاهنم هل تجهنو ةعيرش هل تعرش لكو»

 ظعو قيرطب ىسكركا نينجمهو دلب ىف نيعمتجم انك اماي تسا ةايحلا مادام

 .«(ًأّيح تمدام هك تسا نيا دارم هك تسارهاظ ًادبأ دجسملا ىف لص :ديوك ىسكب

 رد (امهرارسا هللا سدق) ىجيهال قازّرلادبع نب نسح راوكرزب ملاع نيا لجنزينو

 :هتفك مراهج لصفرخآ رد مّوس باب رد 'نيقيلا عمش باتك

 زا نآ لامعا دوب هدسفم مزلتسم ىسوم تلم ركا هكنياب دوهي ههبش اًماو»

 دوب تحلصم مزلتسمركاو دوب هدش لامعا قافّتاب هكنأ لاحو دوب حيبق ىلاعتيادخ

 .دشاب لطاب تسنآ عفر مزلتسم هك دّمحم تلم سي دشاب حيبق شعفر

 تّلم اب ىسوم تّلم تبسن هج تسيراجز ين امشرب ههبش نيا هكنيا ًالَوا شباوج
 و ةالّصلا مهيلعو هلآو انّيبن ىلع ءايبنأ للم همه نينجمهو ميهارباو حونو مدآ

 و ةيسسا كيب نومه تيشقاوءاينأ المرذ هك اهشنن همه تبن انظياوةامكلا

 و لاوحأ عبات حلاصمو دسافمو حلاصم عبات ماكحاو للم ىاقبو عاطقنا هكنيا ًايناث

 لاوحأ حالص ىاضتقمو بسانم هجنأ نامزرهردو تساراكزور تارّيغت عبات لاوحأ

 حالص دوخ نامز رد ىسوم تلم هك دوب دناوت سي دنوش رومأم نآب دشاب هفياطره
 ىلص دّمحم تلمو دشاب حالص نامزودرهرد اي دوش داسف نّمضتم نآزا دعب دشاب

 .دشاب حلصأ نامز نيارد مّلسو هلآو هيلع هللا

 هك مادام سب (ادبأ تبسلاب اوكسمت) :هدومرف ىسوم :دنيوك هك ناشياركيد ههبشو

 :دشاب لطاب تشن ىفانم هك دقحم تلم سي ةسيقاب ىسوم تلم دبكات ققاي قيس

 نايم ردرككا هج تسا لوعجم هكلب تسين تباث دوهيزا مالك نيا هكنياًالَوا شباوج

 ركاو دندركيم نآب جاجتحا ملسو هلآو هيلع هللاىَّلص دّمحم ترضح اب دوبيم ناشيا

 ىلع ىسوم ترضحزا دوهيزا شتوبثريدقترب هكنيا ًايناثو دشيم تياور دشيم جاجتحا

 ددعو درك لصأتسم ار ناشيارصتتخب هج تسين تباث مالَسلا هيلعو هلآ ىلعو انّيبن

 مالسلا هيلع ىسوم ترضحزا توبثريدقترب هكنيا ا ثلاثو تشاذكن ىقاب ناشيازارتاوت

 هكنيا لثم ىفرع دويقب دنشاب دّيقم فرعرد مالك نيا لاثما هج تسارهاظ شليوأتزين

 .لوا باج ؟”” ص ١.



 عن"
 يبس ___ _ يي ج جئعصعحع(بيبيب؟ب؟ب_با١بإببإ_س_

 مود دلح «هيذن ىاعد حرش

 نك نم ترايز هشيمه :ديوك ىتسودب ىسكو راذك دجسم رد هشيمهزامن :ديوك ىسك

 و ميشاب هدنز ودره امو دشاب ىدجسم هك ىمادام هك تسنيا دارم هك تسارهاظ هج

 امش تلم هك مادام هك تسنيا دارم مالك نيارد نينجمهو اهنيا لاثمأو دشابن ىعنام

 .«هلل دمحلاو دشابن ىعفارو عنامو دشاب ىقاب



 (ظفحتسم دعب اظفحتسم ءايصوأ هل ترّيختو»

 .«رّيختلا كلذك و ءافطصالا رايتخالا» :حاحّصلا ىف

 .«هرّيختك هاقتنا ءىشلا راخ» :سوماقلا ىفو

 هل تيفطصا ءايبنالا مهو كئايلوا نم ىلو لك ىا لك ىلا دئاع هل ىف ريمضلا و
 :يامضوأ

 .رما ىف هيلا ىصوي نم َىصولاو

 ناسراض تمدق ا نكل و: ءايضؤأل ًافضو: ناك هنايءابضوال ةلطال ةنملك قوتك انمأو

 ّحصي و ًاصّصختم ءايصوا ةملك نوكت اذه ىلعف الاو فلكتف «أماما نيقتملل»ريظن هنم

 .كلام نبا مالك ىف هب حرص امك اقافتا هنم لاحلا عوقو

 مهنا نايبل ةرابعلا هذهبرّبع اًفاو ءايصوالل ةفص «ظفحتسم دع هلوقو

 لاح ا ىف مهوقك ظافحتسالا ىف نيبترتم ظفحتسم دعب ظفحتسم مهنم لك مالسلا مهيلع

 زوجي الو ًأدحاو ًادحاوو ًالجر ًالجر اولخدو ًاباب أباب باسحلا مّلعت :بيترتلا ىلع ّلادلا
 تريشا طورشب آلا ةركنلا نع لاحلا زوجي الو ةركن اهنوكل ءايصوا نم ًالاح نوكي نا
 :هتّيفلا ىف كلام نبا لاقوحنلا بتك ىف اهيلا

 نبي وا صّصخي وا رَخأتي م نا لاحلا وذ ًابلاغ ركني حلو

 الهستسم ءرما ىلع ٌؤرما غبي الك هيهاضم وأ ىنن دعب نم

 :هلوقب نيتيبلا حرش ىف ىطويسلا هب حّرص امكركني دق هّنا ىلا ةراشا بلاغ :هلوق و

 لدضو ادهلاج و هلل[ لوس ىلص :هنموركذامت ءىث دوجو ريغ درع ار داكوكن دقو»

 ع



 عوع
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 مود دلج .هبدن ىاعد حرش

 .«أمايق موق هءارو

 بيترتلا ىلع ّلدي ىا ةبترم ًالاح ظفحتسم دعب ًأظفحتسم نوكي نا نكمي اذه ىلعف

 ًالجر ًالجر اولخداو ًاباب اباب باسحلا مّلعت مهوقك

 :ةرابعلا هذهب ةيفاكلا ىلع هحرش ىف ىضرلا هفّرعو

 و نيلجر نيلجرو ًادحاو ادحاوو ًالجر ًالجر ىنوؤاجو ًاباب ًاباب هتبوب ىف لاحلا اهنم»

 عومجملاركذ دعب ليصفتلاب ىتأي نأ هطباضو .نّيعملا ليصفتلا اذهًالّصفم ىا ًالاجر ًالاجر
 وحن ّميوا ءافلاب هيلع أفوطعم هئزجب عومجملاركذ دعب بيترتلا نايبل ىتأ نا اذكو ًارّركم هئزجي
 .«نّيعملا بيترتلا اذه نيبترتم ىا ٌةبكبك مث ٌةبكبك اوضمو ًالجرف ًالجر اولخد

 .«ظفحتسم دعب اأظفحتسم)) :هلوق

 :رخآ ظفحت نست, أ

 فذح هيفف حضاو كلذو «ىرخأ ةّدم ىأ ةّدم ىلا ةّدم نم» :هلوق ىفرمالا كلذكو

 «ظفحتسمو اظفحتسم» ىتملك نيب «دعب» ةملك ةنيرقب 'ًةمولعم اهنوكل نيترقفلا ىف ةفّصلا

 ىلا انهريشن انأ الإ ةيناثلا ةرقفلا ىف ةّيئاهتنالا ىلاو ةّيئادتبالا نم ةنيرقبو ىلوالا ةرقفلا ىف
 .ىلاعت هللا ءاش نا نيرظانلاّرست ةفيرش ةدعاق

 ةضرسعلا ؛' «ًارْسْيِرَسْعْلا َعَم َّنِإَق» :ىلاعت هلوق» :نيرحبلا عمجم ىف ؛ىحيرطلا لاق

 نيرسيرسع بلغي نل :لوقيو كحضي وهو ُةيْيَي ىنلا جرخ تلزن اك هنأ ىوررسيلا

 اذا :هلوقك نيتنثا اتراص اهلثم ةركن اهتداعأ مث ةركن تركذ اذا برعلا نأ كلذو :ءاّيفلا لاق

 تبسك :لوقت ىه ىهف ةفرعم اهتدعأ اذاو لوألا ريغ ىناثلاف ًامهرد قفنأف ًامهرد تبسك
 عمرسعلاركذ هنا :جاجّرلا لاق ام اذهوحنو .لؤوألا نيع ىناثلاف مهرّدلا تقفنأف ًامهرد

 «.(ىهتنا) نيرسيرسعلا عم ّنأ ىنعملا راصف هركذ ىنث مث ماللاو فلالا
 :ةْيالاريسفت ىف ”نايبتلا ىف ؛ةفئاطلا خيش لاق

 :كلام نبا لاق برعلا ةغل ىف ةدعاقلاوه امك ١.
 «.لقي تعنلا ىفو هفذح زوجي ...لقع تعنلاو توعنملا نم امو
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 ءمم

 لكل ةييم دعب طق نهزايبضوا فل تودكت وف

 نيتتنألا فرسعلا لمح هنأل نيرسيرسع بلغي نل :لاق هّنأ ساّبع نبا نع ىورو»

 «.لؤألا ريغ ىناثلاو ةدئافلا ةينثت ىفركنمرسيلاو ماللاو فلالاب اهنوكل دحاو هنأ ىلع

 :رسع ىف سورعلا جات ىف َىديِبزلا لاقو

 دوعتسم نبأ ننع قوز .'«ارَسْيِرَسْعْلا َعَم َنإ © ارَسْيِرَسْعْلا َعَم َنِإَ» :ىلاعت هللا لاق»

 ريسفت نع ساّبعلا وبأ لئسو نيرسيرسع بلغي نل :لاقو كلذأرق هنأ هنع هللا ىضر
 اهتداعا مث ةركن تركذ اذا برعلا :ءاّرفلا لاق :لاقف لوقلا اذه نم هدارمو دوعسم نبا لوق

 ًامهرد تبسك اذا :كلذ نم لوقت ىه ىهف ةفرعمب اهتداعأ اذاو «نيتنثا اتراص اهلثم ةركنب

 اذا :كلذ نم لوقت ىه ىهف ماللاو فلالاب اهتدعأ اذاو لوألا ريغ ىنالاف ًامهرد قفنأف

 دوعسم نبا لوق ىنعم اذهف ساّبعلاوبأ لاق لوألا وه ىناثلاف مهردلا قفنأف ًامهرد تبسك

 الب هداعا مث ًارسيركذ الو وه هنأ ملع ماللاو فلالاب هداعا مترسعلار كذامل ىلاعت هللا نال

 رسيريغ ناثرسيراصو لؤالارسعلا ىناثلارسعلا راصف لوألا ريغ ىناثلا نأ ملع مالو فلا
 ةديدش ٍءىرماب لزن امهم :روصح وهو ةديبع ىبأ ىلا بتك هنأرمع ثيدح ىفو .هركذب أدب

 «.نيرسيرسع بلغي نل هّناف ًاجرف اهدعب هللا لعجي
 هللا لوقي :لاق ساّبع نبا نع ءاطع ىور» :ةّيالاريسفت ىف نايبلا عمجم ىف ؛ىسربطلا لاقو

 ًارورسم أموي ُهيَي ينلا جيرخ :لاق نسحلا نعو .نيرسي تقلخو ًادحاو ًارسع تقلخ :ىلاعت

 .ًارسيرسعلا عم نا* ًارسيرسعلا عم ناف نيرسيرسع بلغي نل :لوقيو كحضيوهو احرف

 :كلوقك نيتنثا اتراص اهلثم ةركن اهتدعأ مث ةركن تركذ اذا :لوقت برعلا نا :ءاّرفلا لاق

 اذا :كلوقك ىه ىهف ةفرعم اهتدعأ اذاف لوألا ريغ ىناثلاف ًامهرد قفنأف ًامهرد تبسك اذا

 عمرسعلاركذ هّنا :جاَجّرلا لاق ام اذهوحنو لؤألاوه ىناثلاف مهرّدلا قفنأف مهردلا تبسك

 .نيرسيرسعلا عم ّنا ىنعملا راصف هركذ ننث مث ماللاو فلألا

 خم ّلقم وهو هّيبن ثعب هللا ّنا :ةْيألا هذه ريسفت ىف مظنلا باتك بحاص لاقو

 بلط هيعّدت ىذلا لوقلا اذه نم ىب ناك نا :هلاولاق ىّتح كلذب هرّيعت شيرق تناكو

 انا هموق نأ نظو كلذ هيدي ئدنلا هركف ةّكم لهأرسيأك نوكت ىّتح ًالام كل انعمج ىنغلا

 .عو 0 .حرشلا ١.
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 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 عم ّنا :لاقف مهلا نم هرماخ اًّمع كلذب هيلسيل ىنغلا هناحبس هللا هدعوف هرقفل هنوبّذكي

 ارسيرسعلا عم ّناف لالقالا نم هيف تنأ امو نولوقي ام كنزحي ال :هليوأتو ءًارسيرسعلا

 ىرقلا نم اهالاو امو زاجحلا هيلع حتف ىّتح تمي ملف هدعو امزجنأ ٌمتالجاع اينّدلا ىف
 دعيو ةّينسلا تابطلا بهيو لبالا نم نيتئاملا ىطعي ناكف نميلا دالب ةّماعو ةّيبرعلا

 هّيرعت هئادتبا ىلع ليلذلاو ءًارسيرسعلا عم ّنا :لاقفرخآ الصف أدتبا مث هتنس توق هلهأل

 نمؤملل اينّدلا فرسعلا عم نأ كلذب ىنعي هنأل نينمؤملا عيمجل دعو وهو واوو ءاف نم

 وهو ةرخالارسيو ةيالا ىفركذ اموهو اينّدلارسي :نارسيلا هل عمتجا اًيرو ءةرخآلا قارغف

 رسعلاف ةرخآلاو اينّدلارسي ىأ نيرسيرسع بلغي نل ُهِيي هلوقف ةيناثلا ةْيآلا فركذ ام
 بهذ ام دّيْؤي ىاجرجلا هركذ ىذلا اذهو ةرخآألا باوث اّماو اينّدلا جرف ام نيرسي نيب
 رياغت نمرهاظلا ناف هرّرك من ًاًئيش لاق اذا لئاقلا َنأ نم هحور هللا سّدق ىضترملا هيلا

 عم بجيفرخآلا هديفي ال امل ًاديفم امهنم دحاو لك نوكي ىّبح امهاضتقمر ياغت نيمالكلا
 ملعي ةلالد وأ دهع نيبطاختملا نيب ناك اذا الا لوألا ىضتقمريغ ىلع ىناثلا لمح قالظالا

 .ىكلذ ىلع هلمحيف لوألا ىناثلا همالكب دارا بطاخملا َّنأ كلذب بطاخملا

 :ىرابنألا نبركب وبأ نشأ

 عيرس رسيب كىاذ دنع قثف هدوهجم رسعلا غلب اذا

 يذبل :عيبزلا دعس هولك خب يظفلا ءاتشلا سحمنل رت ىلا

 ا:ىضاقلا لولهب نب قاحسا دشنأو
 ليوط رهد ىف ترسيا دقف اموي ترسعأ ناو سأيت الف

 ليمجلاب ىلوأ هللا تناف ءوس ّنظ كبتبرب ننظت الو

 'ليق لك قدصأ هللا لوقو راسي هعبتي رسعلا َناف
 «هظفحي نا هلأس هاَيا هظفحتسا» :سوماقلا ىفو

 .هظفحي نا هتلأس :هتظفحتسا :حاحصلا ىفو

 داز .هايا هيف سيلو حاحّصلا ىف امك» :هحرش ىف سورعلا جات ىف ىديبزلا لاقو
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 عةال

 «ظفحتسم دعب ًأاظفحتسم ءايصوا هل ترّيختو»

 هوعدوتسا ىا '(...ِهَّللا بات َنِم اوُظِفَحُتْسا اَمب ...» :ىلاعت هلوقو أّرسوا ًالام ىناغاصلا

 هظفحي هدنع هتلعج ءىثلا هتظفحتسا :لاقزاّرقلا نع ىرب نبا ىكحو .هيلع اونمتئاو

 .«باتكلا هتبتكتساو باتكلا تبتك هلثمو نيلوعفم ىلا ىّدعتي

 هظفح نأ هتلأس اذا ًالام ًانالف تظفحتسا لاقي» :هيلع دازو هلثم برعلا ناسل ىفو

 .«هاعرتسا هاّيا هظفحتساو أّرس هتظفحتساو كل

 ىلع ةضورعملا ةحّحصملا ءاعدلا خسن نمريثك ىف اهتدجو دق «ظفحتسم» ةملك َّنا 3

 طبضلا كلذ عم اهيلع تبتك دقو اهرسكو ءافلا حتفب ةطوبضم مهيلع هللا ناوضر انئاملع

 كلذب تحّرصو ةملكلا ةءارق ىف ناهجولا زوجي هنا ىلا ةراشا نوكتل «أعم» ةظفل حيرصلا

 .مهنع هّللا ىضر مهنم ةعام

 (ظفحتسملا)» :هلّصح ام ءاعدلا ىلع هتقيلعتو هتمجرت ىف هي ىليجلا نيدلا عيفر لاقف

 .«ةعيرشلا ظفحي رومأملا ىنعمب اهحتفب اّماو ظفاحلا ىنعمب ءافلارسكب اما نيدروملا ىف

 :هّصن ام نيرّينلا علطم و نيلقثلا ءايض ىف ييرّبش هللادبع دّيسلا لاقو
 امب) :ىلاعت هلوقّرسف امهم و هاي هتعدوتسا و هظفحي نا هتلأس ءىشلا هتظفحتسا»

 ىف ىا) هيف و (لاق نا ىلا) هظفحب اورما اوظفحتسا :لاقي و (هللا باتك نم اوظفحتسا
 اوظفح ىا لعافلل ءانبلاب مالسلا مهيلع دّمحم لآ نم نيظفحتسملا ىلع لص (ثيدحلا

 .«ةعيرشلا و نيدلا ظفح دارملاو اهاّيا هللا مهظفحتسا ىا لوعفملل و «ةنامالا

 :ليق و هظفحي نأ هتلأس ءىثلا هتظفحتسا» :نيرحبلا عمجم ىف ذي ىحيرطلا لاق و

 اوظفحتسا :لاقي و (هّللا باتك نم اوظفحتسا امب) :ىلاعت هلوقرّسف نيلوقلاب و هاّيا هتعدوتسا

 لْيَو دمحم لآ نم نيظفحتسملا ىلع لص ّمهللا :ءاعدلا ىف و (لاق نا ىلا) هظفحب اورمأ
 و لوعفملل ءانبلاو ءاهوظفح ىا ةنامالا اوظفحتسا ىنعملاو لعافلل ءانبلاب نيهجوب تئرق

 و نيدلا اوظفح مهْثال 94 تيبلا لها نم ةّمالا مهب دارملاو اهاَيا هللا مهظفحتسا ىنعملا

 ىذلا باتكلاوه وربكالا مسالا اوظفحتسا مهنال نيظفحتسم اومس مهئا ىورو .ةعيرشلا

 ْنِمألْسُي اَنْلَسْرَأ دَقَلَو» :ىلاعت لاق ىذلا ءايبنالا عم ناك ىذلا ءىش لك ملع هب ملعي

 .؟*؟ ةدئاملا.١
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 كالا منتالا نانكلاف و. ةائتملا# تاقكلا ةيقم انلوتأو زي" ككل

 ةدجس باب ىف ةالصلا باتك ىف راحبلا نم 'رشع نماثلا دّلجملا ىف خي ىسلجملا لاقو
 :يضن ام اهلضفتو كنفلا

 :لاقف بدنج نب هللادبع ىلا مالسلا هيلع ميهارباوبا بتك :هريغو خيشلا حابصم»
 و كتكئالم و كءايبنا دهشاو اديهش كب ىفنك و كدهشا ىلا ّمهّللا :لقف تدجس اذا

 نسحلاو ىِتلو ناعو ىتبن دمحم و ىنيد مالسالاو بر هللا تنا كناب كقلخ عيمجو كلسر

 ّىلع ورفعج نب ىسومو دّمحم نبرفعجو ّىلع نب دّمحم و نيسحلا نب ّىلعو نيسحلاو

 كتاولص حلاصلا فلخلاو ىلع نب نسحلاو دّمحم نب نإعو نإع نب دّمحم و ىسوم نب
 ًاثالث - مولظملا مد كدشنا ىلا هللا أّربتأ مهودع نمو ىلوتأ مهب ىتحنأ نيعمجا مهيلع

 ىلصت نا مهودعو كودع ىلع مهترفظتل كئايلوال كسفن ىلع كيأوب كدشنا ىنا مهلا

 كدشنا ىلا ّمهّللا لوقتو ًاثالث دمحم لآ نم نيظفحتسملا ىلعو دمحم لآو دمحم ىلع

 ىلع ىلصت نأ نينمؤملا ىدياو مهيدياب مهتيزختلو مهتكلهتل كئادعأل كسفن ىلع كيأوب
 -رسعلا دعبرسيلا كلأسا ىلا ّمهّللا :لوقتو - ثالث - دّمحم لآ نم نيظفحتسملاو دّمح

 قيضتو بهاذملا ىنييعت نيح ىنهك اي :لوقتو ضزالا ىلع نميالا كّدخ عضتو - ثالث

 دمحم لآو دّمحم ىلع لص ًاّينغ قلخ نع ناكو ىل ٌةمحر قلخ ئراب ايو تبحر امب ضنالا
 اي :لوقتو ضزالا ىلعرسيالا كّدخ عضت مث - ًاثالث - دّمحم لآ نم نيظفحتسملا ىلعو

 اي :لوقت ّمث - ًاثالث - ىّتع جّرفف ىدوهج غلب كدّرعو دق ليلذ ٌلكزعم ايوراّبج لك ّلذم
 ىلع كتهبج عضتف دوجسلا ىلا دوعت مث - ًاثالث - ماظعلا بركلا فشاك اي نانم اي ناّنح
 ايو توفلا قباس ايو توصلا عماس اي :لوقت مث - ةّرم ةئام - اركش ًاركش :لوقت و ضزالا
 .اذكو اذك ىب لعفاو دّمحم لآو دّمحم ىلع لص توملا دعب سوفنلا ئراب

 مهيلع هللا ناوضر مهريغ و خيشلا و قودصلا و ىنيلكلا هاور ءاعدلا اذه - نايب

 ىف تاملكلا ضعب فالتخا ركذ ىف ضاخف) حيحصلا نعرصقت ال ةنسح ديناساب

 71١60. ص /7 ج ديدج باج .580 ص.؟
 دم
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 كح م هجن طفت م ءايضو ا ه] تريخوو

 (نلاق نأ لا ةلكشلا تارقفلا قاغم نابي املا زانقملا بتكلا

 هتانامارئاسو هنيد و هللا باتك اوظفح ىا لعافلل ءانبلاب أرقي نا نكمي نيظفحتسملاو
 و اهايا هللا مهظفحتسا ىا لوعفملل ءانبلاب و ءمهتعيش ءاملع نم كلذ ظفح اوبلط وا

 ىلا) (ءادهش هيلع اوناكو هللا باتك نم اوظفحتسا امب) :ىلاعت هلوق ىلا ةراشا رهظاريخالا

 دارملاف نيظفحتسملا ىلعو دّمحم لاو (ىناثلا دروملا ف ىا) انه خسنلا ضعب ىفو (لاق نا

 اولبقو دّمحم لآ نم مولعلا اوظفح نيذلا ىا مهرابخا ةاورو ةعيشلا ءاملع نيظفحتسملاب

 .«خاَتلا نم ديز ةلعلاو مهرارسا ظفح

 :ثيدحلا حرش ىف لاق اميف لوقعلا ةآرم ىف لاقو
 نيبلاطلا وا نيدلا و عرشلل نيظفاحلا ىا لعافلل ءانبلاب نيظفحتسملا ىلع :هلوقو»

 امهوظفحتسا نيذلا ىا لوعفملل ءانبلاب وا مهرابخا ةاورو مهءاّون نم مهريغ نم امهظفحل

 اوظِفَحُتْسا امب ...» :ىلاعت لاق امك ىلاعت هللا باتك ظفح و امهظفح مهنم هللا بلط ىا

 .«' (...هّللا باّدك ْنِم

 تارايز باب ىف 'نورشعلا و ىناثلا دّلجملا وه و راحبلا رازم ىف ًاضيا لاق و

 :هّصن ام ةقلطملا الفا نيسحلا

 تقوب ةدّيقمريغ ىرخا ةياورب هل ىرخا ةرايز :هللا امهمحر رازملا فّلؤم و ديفملا لاق ّث»

 بايث علخا مث ىمقلعلا ئطاشب اهنم لزناف البرك ضرا هللا ءاش نا تدرو اذا تاقوالا نم
 هللا ليبس ىفو هللابو هللا مسب :لستغت تناو لقو ًابودنم ةرايزلا لسغ لستغاو كرفس

 :(ةضنام قحاوللاو :تانمدقملا نهايقحل اهوةرايرلاركك دعي لاق نأ للا)

 كتكئالم دهشاو كدهشا ىَنا مهّللا :كدوجس ىف لقو دجساف ءاعدلا نم تغرف اذاف

 قاسف) ىنيد مالسالاو بر تناآآلا هلا ال هللا تنا كنا كقلخ عيمجو كلسرو كلئايبناو

 .«كتجاح لأساو (ةّرم ةئام ًأركش ًاركش لقو :هلوق ىلا ءاعدلا

 اميف لاقف هللا امهمحر ىدهشملا نباو ديفملا هلقن امب ةرايزلاب قّلعتي ام قاب لقنف

 .؟* ةدئاملا.١
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 اوظفحتسا ىا لوعفملل ءانبلا و لعافلل ءانبلاب أرقي نيظفحتسملاو» :هل حيضوت ىف لاق

 .«اهاتا هللا مهظفحتسا وا اهوظفح ىا فراعملاو مكحلاو مولعلا و ةعيرشلا

 ىفوه ىذلا ىناثلا لصفلا ىف سداسلا بابلا ىفرئازلا ةفحت ىف ًاضيا ةرايزلا هذه لقنو

 ةقلطملا هتارايز نم ةيناثلا ةرايزلا هلعج و ذِي نيسحلل ةقلطملا تارايزلا

 نراحبلا نمرشع كثلاثلا مجرتم هنع لقن ام ىلعرئاصبلا بختنم ىف لاقو
 و باسنالا و باطخلا لصف و اياضقلا و ايالبلا و ايانملا ملع تملع ىذلا انا»

 '«نيظفحتسملا نيفختسملا نيّيبنلا تايأ تظفحتسا

 ار اهدّيضقو اهالبو اهكرم ملع هكنآ منمو» :هدرك ىنعم نينج ارثآراحب مجرتم
 ناربمغيب تازجعم تايآ مدومن ظفحو ماهتسناد ار قيالخ ىاهبسنو نآرق ملعو

 نيد هدننك تظفاحم هك ىنانجنآ دندومن تناهاو فافختسا ناشياب نارفاك هكار

 و نارفاك هك متشاذكنو مدومن تظفاحم ار ناشيا تازجعم ىنعي دندوب تعيرشو

 '.«دننك لطابو عياض ار اهنآ ناقفانم

 :ثيدحلا حرش دنع ”نيقتملا ةضور ىف هل ىسلجملا قت دّمح ىلوملا لاقو

 ةمئنالا مهو هملعو هنيد هللا مهظفحتسا نيذلا ىا دّمحم لآ نم نيظفحتسملا ىلعو»

 «نوموصعملا

 .ةملكلا ةءارق ىف ءافلا حتف وه هدنع راتخملا ّنأ هنم دافتسيو

 ةرانع نمت ذاق قارفيعاص عازل ىكتسللا ديقنللا ىسزانلا هحرش ق اقلب عينضاو
 :اذكه ةملكلل هحرش

 ناشيا هك ىئاهنأ تسرف دّمحم لآو دّمحمرب تاولص هك منكيم لاوئسوتزا»

 بلط ناشيا هكرسكرب انبو حتف تئارقرب انب ىاهدرك دوخ رارساو نيد ظفاحار
 '.«تسارهاظ هكنانج تسا ىلوا حتف اما دنشابوترارسا ظفاح هكوتزا دناهدومن

 .58/01 ناحب ١.

 .7 7١ ص .؟

 1 نرضا ا

 .7١ا//*؟ :لكيدح باج .567” صاج .؟*
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 لوح عدم دعم اظفحت يمل امضو أذل تردخت وا

 ىف نيّيراوحلا ىف هدعب نم ترجو» :ةرقفلا هذه حرش ىف 'ىفاصلا ىف هي ليلخ ىلوملا لاقو
 :هّصن ام «ربكالا مسالا اوظفحتسا مهتال نيظفحتسملا لج وّزع هللا مهام امناو نيظفحتسملا

 ظفحتسم هك ىعمج وا ناّصاخ رد ىسيعزا دعب تيصو نأ دناميم قابو ىراج و»

 هدئام هروس رد نيظفحتسم ىلاعت هللا ار ناشيا هديمان هك تسين نيازج ءاف حتفب دندوب

 ربكا مسا طبضو ظفحب دندش رومأم هكنآ ىارب (هللا باتك نم اوظفحتسا امب) :هتفك هك

 .«(وأ مالكرخآ ات)

 .نّيعتم لب راتخم هدنع حتفلا ّنا همالك نم دافتسيو

 :القا. تيبلا لها لئاضف باب ىف 'راحبلا عباس ىف هلي ىسلجملا لاقو

 باحصا نم نوظفحتسملا ملع دقو :هتبطخ ىف نينمؤملاريما لاق :هريسفت ىف ىمقلا»

 مهنع اوفلختت ال و اوُلضتف مهوقبست الف نورّهطم ىتيب لها و ىّنا :لاق هنآ يي دمحم
 ملحاو ًارابك سانلا ملعا مه مكنم ملعا مهناف مهومّلعت الو اولهجتف مهوفلاخت الو اوّلزتف
 ناك ثيح هلهاو ّىحلا اوعبتاف اراغص سانلا

 مهنم بلط و ثيداحالا لوسرلا مهعدوتسا نيذلا ىا ءافلا حتفب نوظفحتسملا - نايب

 أرق نم مهنم و .هظفحي نا هلأس هايا هظفحتسا :سوماقلا ىفو ءاهغيلبتب مهاصواو اهظفح
 .«رهظا لؤالاو ال نيبلاط ثيداحالا اوظفح نيذلا ىا ءافلارسكب

 اوظِفَحَُتْسا مب ...) :ىهو ةكرابملا ةّيألا قباطي كلذ ىلع ةملكلا نا هتّيرهظا هجو :لوقا

 اوظفحتساو ام نيب طبارلاو طقف ًالوهجم ئرق دق «اوظفحتسا» ناف ('...ِهَّللا باَدَك ْنِم

 هباتك اوظفحي ناب مهاَيا هللارما ببسب ىا» :ىواضيبلا لاق .سايقلاوه ام ىلع فوذحم

 «نييبتلل نمو فوذحم ام ىلا عجارلاو فيرحتلاو عييضتلا نع

 هحرش دنع ىفاكلا ىلع ىسرافلا هحرش وهو 'ىفاصلا ىف هي ليلخ ىلوملا ىنتكا م نمو
 نيرومأم اوراص ىا اورما مهثال ءافلا حتفب نوظفحتسملا» :ىفاكلا ىف روكذملا ثيدحلا

 .؟؟ ةدئاملا ."“

 سص.؟ 7١8.
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 .«هطبض وربكالا مسالا ظفحب

 ءانبلاب نيظفحتسملا» :ىفاكلا ثيدحل هل نايب ىف ىفاولا ىف ىناساقلا ثدحملا لاقو

 .«اهاتا هللا مهظفحتسا وا اهوظفح ىا ةمامالا اوظفحتسا ىنعمب لوعفملا وا لعافلل

 نيرشعلاو ىناثلا بابلا ىف 'تاجردلارئاصب ىف يزؤرافصلا نسحلا نب دّمحم لاقو

 الا نفع ىلا ملعلا ثاريم و ةّوبنلا ثاريم و ربكالا مسالا لعج هدي هللا لوسر ّنا ىفوهو

 :هّصن ام هتافو دنع

 «نانس نب دّمحم نع ,ىؤلؤللا نيسحلا نب نسحلا نع .نمحرلادبع نب ىلع انثدح»

 ىبا نع مليدلا نب ديمحلادبع نع ءورمع نب ميركلادبع نع ءرباج نب ليعامسا نع
 كتّوبن تيضق دق هنا ُهِلْيَي هّللا لوسر ىلا ىحوا ىلاعتو كرابت هللا ّنأ :لاق الفلا هللا دبع

 نيل دفع ةويقلا مكلعزانأ ور ىلعلا تاريقوربكالا عبتالا لجحاق كنان كلكشاو

 قيالو هب فرعت و ىتعاط هب فرعت ماع اهيف ىلو آلا ضرالا كرتا ال ىلاف الإ بلاطىبا

 ثاريم وربكالا مسنالاب ُةَيَيَي هللا لوسر ىصوافرخآلا ىينلا جورخ ىلا نينلا ضبق نيب ةّجح

 .391 بلاط ىبا نب ىلع ىلا ةّبنلا ملعراثآو ملعلا

 نع «ليضفلا نب دّمحم نع ؛ىؤلؤللا نيسحلا نب نسحلا نع ءانباحصا ضعتب انثّدح
 هماّيا تلمكتساو هتقبن ُهِيَيَي هللا لوسر ىضق ال :لاق له رفعج ىبأ نع ىلامثلا ةزمح ىبا

 و كدنع ىذلا ملعلا لعجاف كمايا تلمكتساو كتّبن تيضق دق دّمح اي :هيلا هللا ىحوا

 390 بلاط ىبا نب ىلع دنع كتيب لها ىف ةّبنلاراثآو ملعلا ثاريموربكالا مسالا وراثآلا

 نيذلا ءايبنالا تاتويب نم اهعطقا ملامك كتّيرذ نم بقعلا نم ةّبنلا ملع عطقا مل اف

 .نيعمجا مهيلعو هيلع هللا تاولص مدآأ كيبا نيبو كنيب اوناك

 ةزمح ىبأ نع ءلضفلا نب دّمحم نع ,؛بوبحم نب نسحلا نع ,نيسحلا نب دّمحم انثّدح

 هماتا تلمكتساو 114 ديك يع ذلك لري تدعوا 38!رفعج ىبا نع ىلامثلا

 و كدنع ىذلا ملعلا لعجاف كماتا تلئكتساو كتّبن تيضق دق دّمح اي :هيلا هللا ىحوا

 بلاط ىبا نب ىلع دنع كتيب لها ىف ةّبنلا ملعراثآ و ملعلا ثاريم وربكالا مسنالا و نامثالا

 ١. :دكيبدح باج .ميحرلادبع باج الا ص ١//52.



7١ 

 طفح م ف طف ميم ءا عمو كلارا «

 .ءايبنالا تاتويب نم اهعطقا ملامك كتّيّرذ نم بقعلا نم ةّبنلا ملع عطقا مل ىناف

 متركلا دبع نع ءرباج نب ليعامسا نع ؛نانس نب دّمحم نع ؛ىسيع نب دّمحم انثّدح

 ىلا ىسوم ىصوا :لاق فلل هللادبع ىبأ نع ؛مليدلا ىلا نب ديمحلادبع نع ءورمع نب

 هل هللا نال ىسوم دلو ىلا صوي ملو نوراه دلو ىلا نون نب عشوي ىصواو نون نب عشوي

 هللا ثعب نا اًملف حيسملاب نون نب عشوي ىسومّرشب و ءاشي نم ءاشي نم راتخي ةريخلا

 ىنقّدصي ليعامسا دلو نم دمحا همسا ىدعب نم ُهيَِي هللا وسر قيس هنا :مهط لاق حيسملا
 مهثال نيظفحتسملا هللا مهامس امناو نيظفحتسملا ىف نيّيراوحلا نيب ترجو ,مكقّدصيو

 لوقي ءايبنالا عم ناك ىذلا ءىشث لك هب ملعي ىذلا باتكلاوه وربكالا مسالا اوظفحتسا

 بادكلا 2 «يقازيملا و تاتكلا يعم انا و :كتاننلاب اكانز لهنا قل لاقل

 امو حون بتك ناك اف ناقرفلاو ليجنالاو ةاروتلا ملعلا ىعدي اّمم فرع امنا وربكالا مسالا

 ميهاربا فحص ىلوالا فحصلا ىنل اذه نا هللاربخا دقو ميهارباو بيعش و حلاص باتك

 مسالا ىسوم فحص وربكالا مسالاف ميهاربا فحص اما - ؟ميهاربا فحص نياف ىسومو

 ليئربج هاتا مت هيفي دمحم ىلا اهوعفد ىّتح ملاع دعب ملاع اهيصوي ةّيصولا لزت ملفربكالا
 و ملعلا ثاريم وربكالا مسالا لعجاف كماَيا تلمكتساو كتّبن تيضق دق كنا :هل لاقف

 فرعي و ىتعاط هب فرعي ملاع اهيف ىلو الا ضزالا كرتا ال ىّناف ف. ىلع دنع ةقوبنلا راثآ

 مسالاب (ىصواف) ىحواف رخآ جورخ ىلا ىبن ضبق نيب دلو نمل ةّجح نوكيف ىتيالو هب

 .«ةقي بلاط ىبا نب ىلع ىلا ةوبنلا ملعراثآو ملعلا ثاريم وربكالا

 بات ْنِم اوظِفْحُتَسا امي ...» :ىلاعت هلوقريسفت ىف 'هريسفت ىف هي ىثاّيعلا لاق
 :« "...هّللا

 هلوق ىلا ...رون و ىده اهيف ةاروتلا انلزنا انا :إ9رفعجوبا لاق :لاق ىنهجلا كلام نع»

 .تلزن انيف :لاق (هللا باتك نم اوظفحتسا امب)

 ةراهطلا وريهطتلا ةمامالا هب تّقحتسا امم ّنا :الفا هللا دبع ىبا نع ؛ىريبزلا ورمع ىبا نع

 ١. .ديدحلا 70.

 .72571 ص ١ ج .؟

 .6؟ .ةدئاملا .*
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 نم ةّمالا هيلا جاتحي ام عيمجي رّنملا ملعلا ثرانلا بجوت ىتَلا ةقبوملا ىصاعملاو بونذلا نم

 بئارغ و هملع قئاقدو هباشتملاو مكحملاو ةماعو ةّصاخ اهباتكب ملعلاو ءاهمارحو اهالح

 ىذلا ءايشالا هذهب املاع الا نوكيال مامالا ناب ةّجحلا امو :تلق .هخوسنمو هخسانو هليوأت

 اهيف ةاروتلا انلزنا اَنا) :اهلها مهلعج و ةموكحلا ىف مم ل هللا نذأ نميف هللا لوق :لاق - ؟تركذ

 ةّمئالا هذهف (رابحالاو نوُيناَبَرلاو اوداه نيذّلل اوملسا نيذلا نوّيبنلا اهب مكحي رونو ىده

 ربخا مث نيينابّرلا نود ءاملعلا مهفرابحالا اّماو مهملعب سانلا نوّبري نيذلا ءايبثالا نود

 «هنم اولّمح امب لقي ملو (ءادهش هيلع اوناك و هللا باتك نم اوظفحتسا امب) :لاقف

 ثيدحلا هلقن دعب نآرقلا ملع لها ذى! مهتا باب ىف 'راحبلا عباس ىف ىسلجملا لاقو
 :هّصن ام ىثايعلا نع لؤالا

 نوكي نا لمتحي و «ةيالولا امه ةاروتلا ىف اناك نيذّلارونلا و ىدهلا َنأ ىنعملا لعل - نايب»
 نطب ىف مالسلا مهيلع ةّمئالا مه هللا باتك اوظفحتسا نيذلارابحالاو نييناّبرلا نا دارملا

 .«مالسلا مهيلع دّمحم لآ نم نيظفحتسملا :رابخالاو ةيعذالا نمريثك ىف درو دقو نآرقلا

 هلوسر و لِجوُرع هللا صن ام باب ىف ةّجحلا باتك ىف 'ىفاكلا ىف هكِيِي ىنيلكلا لاقو
 رئاصب نع هانلقن ىذلا ثلاثلا ثيدحلا لقن دعب ًادحاوف ًادحاو مالسلا مهيلع ةّمئالا ىلع

 :هضن ام:توافت قداب افنأ تاجردلا

 ىحي نب دمحم و - ىسيع نب دّمحم نع .دايز نب لهس نع .هريغو نيسحلا نب دّمح»)

 .ورمع نب ميركلادبع ورباج نب ليعامسا نع نانس نب دّمحم نع ًاعيمج نيسحلا نب دّمحمو

 نب عشوي ىلا ٍةْئم ىسوم ىصوا :لاق ذيل هللا دبع ىبا نع ؛مليّدلا ىبأ نب ديمحلادبع نع

 هللا نأ ىسوم دلو ىلا الو هدلو ىلا صوي ملو نوراه دلو ىلا نون نب عشوي ىصوأو «نون

 ثعب نا اّملف حيسملاب عشويو ىسومرَشب و ءءاشي نّمت ءاشي نمراتخي ةريخلا هل لجوّرع

 نم دمحا همسا ين ىدعب نم ىتأي فوس هنا :مهل افا حيسملا لاق حيسملا لج وّرع هللا

 نيّيراوحلا ىف ىدعب نم ترجو مكرذعو ىرذعو مكقيدصتو قيدصتب ئجي ليعامسا دلو

 وه وربكالا مسالا اوظفحتسا مهثال نيظفحتسملا لج وّرع هللا مهاّمس امنا و نيظفحتسملا ىف

 7917/١. ىفاك 7١7. ص ١ ج لوقعلا ةأرم .”



 <,ى]ى]م

 (ظفحتسم ها لوح كك ءايصوأ هل ترّيختو»

 وّرع هللا لوقي مالسلا مهيلع ءايبنالا عم ناك ىذلا ءىش لك ملع هب ملعي ىذلا باتكلا

 باتكلا (...َناَريِمْلاَو تاكل ُرِهَعَم َنْلَدَْأَو هد ا كلت عدل نع َدَقَلَو» :لِج

 افا حون باتك اهيف ناقرفلاو ليجنالاو ةاروتلا باتكلا ىعدي امم فرع امنا وربكالا مسالا

 لوألا ِيفُحّصلا ىف اذه َّنِإ) :ّلج وّرع هللا ربخاف ميهاربا و بيعش و حلاص باتك اهيفو

 وربكالا مسالا ميهاربا فحص امنا - ؟ىيهاربا فحص نياف ' « ىَسوُمَو َميِهاَرْبِإ يفحص 9

 ملف يي دمحم ىلا اهوعفد ىّتح ملاع دعب ملاع ىف ةّيصولا لزت ملفربكالا مسالا ىسوم فحص

 ىلا اعدو ليئارساونب هبّدك و نيظفحتسملا نم بقعلا هل مّلس هِي ادّمح لج وزع هللا ثعب
 اي :لاقف كّيصو لضف نلعأ نأ هيلع هركذ لج هللا لزنا مث هليبس ىف دهاجو لج ورع هلا

 تاَوبن لضف نوفرعي الو ين مهيلا ثعبي هلو باتك مهيف نكي مل ةافج موق برعلا ّنأ بر

 )ا :هركذ لج هللا لاقف ىتيب لها لضفب مهتربخا انأ نا ىب نونمؤي الو مهفرش الو ءايبنالا

 قافنلا عقوف ًاركذ هّبصو لضف نمركذف "قول ةَوَسَف ٌمالَس َلُقَو ...»" « َمِهيَلَع َنَرحَتأل

 ُمَلعَتَدَقَلَون دّمح اي :هركذ لج هللا لاقف نولوقي امو كلذ هيي هللا لوسر ملعف مهبولق ىف
 كوك َمَنِإَفَن 0 ع قرف هَّنِإ ُمْلْعَت دق 0 : (نوُوُقَي امي كَرَدَص ٌقيِحَي ىنا

 لَ هللا لوسر ناكو مهل ةّجحر يغب نودحجي مهتكلو '(َنوُدَحَحَي ِهَّللا ِتاَيآب َنيِمِلاَظلا ّنِكلَو

 تلزن ىّتح هّيصو لضف ىف ائيش مهل جرخ لازي الو ضعب ىلع مهضعبب نيعتسيو مهفلأتي
 اَدِإَف) :هركذ لج هللا لاقف هسفن هيلا تيعنو هتومب ملعأ نيح مهيلع ٌجتحاف ةروسلا هذه

 كّيصو نلعاو كملع بصناف تغرف اذاف :لوقي «" ٌبَْكَراَف ىكَبَر لِإَو © بَصْناَف َّتْغَرَف

 نم داعو هالاو نم لاو َمِهّللا ةالوم ّىلعف ةالوم تنك نم :ِْيْيَي لاقف ٌةينالع هلضف مهملعاف
 سيل هلوسرو هللا هّبحيو هلوسرو هللا بحي ًالجر َنيعبال :لاق مث - تاّرم ثالث - هاداع

 نيملسملا دّيس ىلع :ُهِيََي لاقو .هنونّبجيو هباحصا نّبجي عجر نمب (ضّرعي) ضرعم راّرفب

 .,// نفاغ نينو .8 .دعرلا ١.
 .15 .ىلعألا .؟

 7١. ؛لمنلا زينو .171/ ؛لحنلا نينو .88 رجحلا .*
 ./4 .فرخرلا ع

 .ةا/ رححلا .6

 .*377 .ماعنألا .ع
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 مود دلج ءهبدن ىاعد حرش

 ىلع فيسلاب سانلا برضي ىذّلاوه اذه :لاقو :نيدلا دومع ىلع :لاقو ؛(نينمؤملا)

 امهب متذخا نا نيرما مكيف كرات ىلا :لاقو ؛لام امنيا نإع عم ىحلا :لاقو .ىدعب قحلا

 نودرتس مكْنا تغلب دق اوعما ساّنلا اهيا .ىقرتع ىتيب لهاو لج وّرع هللا باتك اوّلضت نل

 الف ىتيب لهاو هركذّرع هللا باتك نالقثلاو نيلقثلا ىف متلعف اّمع مكلأسأف ضوحلا ىلع

 وف لوقب ةّجحلا تعقوف مكنم ملعا مهتاف مهومّلعت الو اوكلهتف مهوقبست

 ديري اَمَّن...> :نآرقلاب مه نّيبي بوب ماكلاب هني لقا لصف قلي ار ملف اللا »ا هأرقي ىذلا
 مشبع امتاوثكقار> هركذّرع لاقو «ًاريهظت ْمُكَرَوظيَو ِتْيَبْلاَلْهَأ َسْجَيلا ُمُكَدَع بِي

 ُهَّمَح َقْرْقْلا اَذ ِتآَو) :هركذ لج لاق مث «'...قرُقْلا ىِذِلَو ٍلوُسَئللَو ُهَسْمْح ِهّلِ َّنَأَف ٍءَىَن َنِم
 ملعراثآو ملعلا ثاريم وربكالا مسنالاو هل تلعج ىتَلا ةّيصولا هّمح ناكو نع ناكف <"...

 ٌتَلْيْس ُةَدوُهوَملا اذِإَو> :لاق مث <" َقَرُقْلا ىف ةَدَومْلاَذلإأ ارْجَأِهْيََع مُكْلأَمَأ ال ]ق) :لاقف ةوبنلا

 ىاب ىبرقلا ةّدوم اهلضف مكيلع تلزنأ ىتَلا ةّدوملا نع مكلأسأ :لوقي 4*ُتَلِتُ ِبْمَذ يب ©
 لاق 4 َنوُملْعَتَأل ْمُثْنُح َنِإِرحّرلا لأ اولأَساَف ...) :هركذ لج لاق و ,مهومتلتق بنذ

 و .لاهجملا لاؤسب اورمؤي لو مهاؤسب لج ورع هللارما ُهْيِيَي دّمح لآ هلهاوركذلاوه باتكلا

 سائل َنَيبُِلَرُحَرلا بَلِ َنلنَأَو ...» :ىلاعتو كرابت لاقف ًاركذ نآرقلا لج ورع 3

 (نولأست فوسو كموقلو كلركذل هناو) :لج وّرع لاقو 2 َنوُرْكَمََي ْمُهَّلَع أَو ميلر

 :لجوّرع لاقو <". .ةُكْرمأْلا لو لوُسَتلا اوُحيِطَأَ هلل اوُعِطَأ .. للا عوف لاقو

 رمارغالا ةرف «'... ْمهْنِم ُهَنوُظبْتْسَي نيل ُهَمِلَعَل مُهْتِمرْمَأْلا ىلوأ لَو ِلوُسّيلا َلإدروَلَو-..)

 نم ُهْلْيَي هللا لوسر عجر اًملف مهلا ّدرلاب و مهتعاطبرما نيذلا مهنمرمالا ىلوا ىلا ساتنلا

 6 فاعلا
 5١. .لافنألا .؟
 .78 .ءارسإلا .'"”

 .77 «ىروشلا .*

 .هو 8 نيوكتلا .0
 .ا/ ؛ءايبنألا زينو ؟7 ءلحنلا .*
 .؟* ؛لحنلا .
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 لنحت يحن اظنح باهرا هل كرتغو)

 ْمَّل ْنِإَو كبَر نم كِل ام لول ام اي) :لاقف ليئربج هيلع لزن عادولا ةججح
 ىدانف «َنيِرفَكْلا َمَوَقْلا ىِدَهَيال هللا نإ سياّنلا نِم كُمصعَي ُهّللاَو ُهَئَلاَسِر ٌتْعَلَب اَمق َلَعْفَت

 مكب ىلواو مكيلو نم سانلا اهتا :ِْيَيََي لاق مث نهكوش ّمقف تارمسبرماو اوعمتجاف سانلا
 داعو هالاو نم لاو هللا هالوم ِلعف هالوم تنك نم :لاقف هلوسرو هللا :اولاقف ؟مكسفنا نم

 لج هللا لزنا ام :اولاقو موقلا بولق ىف قافنلا ةكسح تعقوف - تاّرم ثالث - هاداع نم

 راصنالا هتتأ ةنيدملا مدق اًملف هّمع نبا عبضب عفري نأ آلا ديري امو طق دّمحم ىلع اذه هركذ

 دقف انينارهظ نيب كلوزنب و كب انفّرشو انيلا نسحا دق هركذ لج هّللا نا هللا لوسر اي :اولاقف

 كب تمشيف مهيطعت ام دجت الف دوفو كيتأي دقو انّودع تبكو انقيدص هللا (حّرف) حّرف

 دري الف مهيطعت ام تدجو ةّكم دفو كيلع مدق اذا ىثح انلاوما ثلث ذخأت نأ ٌبحنف َّودعلا

 َْمُكَلَأَسَأ ال إُق) :لاق و ليئربج هيلع لزنف هّير نم هيتأي امرظتني ناكو ًائيش مهيلع هللا لوسر

 دمحم ىلع اذه هللا لزنا ام :نوقفانملا لاقف مهلاوما لبقي لو 4 َقَرَقْلا ف ةَدَوَمْلاَالارْجَأِهَيََع

 ةالوم تنك نم :سما لوقي هتيب لها انيلع لّمحيو هّمع نبا عبضب عفري نأ آلا ديري امو

 اياب ليوم زو حي وسل يسوع ع

 كتّوبن تيضق دق كنا دّمحم اي :لاقف ليئربج هاتا مث انئيفو انلاوما مهيطعن نا ديري :اولاقف

 4 لاف 9 دنع ةوبنلا ملعراثآو ملعلا ثاريم وربكالا مسالا لعجاف كماَيا تلمكتساو

 نيب دلوي نمل ةّجح نوكيو ىتيالو هب فرعي و ىتعاط هب فرعي ملاع اهيف ىلو آلا ضزالا كرتا

 ملعراثآو ملعلا ثاريم وربكالا مسنالاب هيلا ىصواف :لاق .رختلا ىبنلا جورخ ىلا ينلا ضبق

 .«باب فلاو ةملك فلا باب لكو ةملك لك حتفي باب فلاو ةملك فلا هيلا ىصواو ةقبنلا

 . ةلمكت

 ثيدحلا لقن دعب مامالا تافص ىف عماج باب ىف ”راحبلا عباس ىف هلي ىسلجملا لاق

 :هظفل ام ىثاّيعلا نع هانلقت ىذلا ىناثلا
 هيأ هحالصاو هل هريبدتب سانلارما تري ىذلاوه ىنابَرلا ه ىسربطلا لاق - نايب»

 .ما/ .ةدئاملا ١.
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 مود دلج .هبدن ىاعد حرش

 َبرلا ملع ىلا فاضم هنا :ليقو هحلصاو ِهرّبد اذا نار وهف ةبابر هرما نالف بر :لاقيو

 ىا اوداه نيذلا هب اوّرقاو هللا مكحل اونعذا نيذلا ةاروتلاب مكحي ىنعملاو نيدلا ملعوهو

 و مهنيب اميف و مه ةاروتلاب نومكحي ىا مكحيب قّلعتي هيف ماللاو دوهيلل وارفكلا نم اوبات

 حالصالاب ةيالولا ىف نيدلا ملعل نورّبدملاوا ملعلا ىف مهتاجرد تلع نيذلا ىا نوّينابرلا

 ,نوملعي امب نولمعي نيذّلا وا مهملع نم سانلل نومّلعملاوا
 رايتللا ءاجلعلا نامل

 هعييضت كرتو هب مايقلاو هظفحي اورماو هللا باتك نم اوعدوتسا امب ىا اوظفحتسا امب
 .ىهتنا .هللا دنع نم هّنا ءادهش باتكلا ىلع اوناكو

 هذه ابر ناك ًٍاَيلع نا ىور امك مالسلا مهيلع ةنمئالاب نيينابّرلاّرسف :لوقا
 اوظفحتسا امب) :ىلاعت هلوقب كلذ ىلنع لدتسا ّث مهتعيش نم ءاملعلاب رابحالا و ءةمالا

 باتتكلا ملع هدنع نمل نوكي امنا ىنعمو أظفل باتكلا ظفح بلط ناف (هللا باتك نم

 هذه هنمرهظي مل اولّمح امب لاق ولو يي ىىنلا ةهج نم مولعلل ائراو ناك و ماكحالا عيمجو
 .«ىنخي ال امك ةبترلا

 ةرايزلارئازلا ةفحت و 'راحبلا رازم ىف ام ىلع ريدغلا موي نينمؤملاريما ةرايز ىف درو :لوقا

 :ةرابعلا هذه ريدغلا ديع لامعا ىف داعملا داز و ةصوصخملا تارايزلا نم ةئلاثلا

 ظفحتسا ام اعرو لّمح ام هلآو هيلع هللا ىلص كّيبن نع ْغّلب دق هّنا دهشا نا مهّللا»

 .لوهجملا ةغيصب انه «ظفحتسا» نارهاظو .«(ةرايزلارخآ ىلا) عدوتسا ام ظفحو

 لمح ام ىلوسر نع غلب دق ِهّنَأ دهشأ ىلا َمهّللا» :راحبلا رازم ىف ةلوقنملا اا هترايز ىفو

 ...ىماكحأ ماقأو كمارح مّرحو كلالح لّلحو عدوتسا ام ظفحو ظفحتسا ام ىعرو

 ال ًابستح ًارباص كرما نع نيقراملاو كنكح ىف نيطساقلاو كليبس ىف نيثكانلا دهاجو
 "«. مثال ةمول هللا ىف هذخأت

 :" (راحبلا رازم ىف) ةّيباطخلا ةرابعلا هذهب ىرخالا هترايز ىفو

 .راحبلا رازم ١.

 .066 ص.”



 أ

 ا دعب اطنجع سدا سرا نإ كر وو

 تعدوتسا ام تظفحو ,تظفحتسا ام تيعرو تلم ام هيدي ىلا نع تغلب دقلف»

 تدهاجف مثال ةمول هللا ف ىذخأت مو هماكحأ تقأو همارح تمّرحو هلالح تلّلحو

 ىكيلع هللا ىَلص ًابستح ًارباص هدهعل نيثكانلاو هرما نع نيقراملاو همكح ىف نيطساقلا
 «.هئايلواو هئايبناو هئايفصا نم دحا ىلع ىلص ام لضفا مّلسو

 ةفرع موي ىف ليوط ءاعد ىف لابقالا نع ًالقن ااحبلا نم نيرشعلا دلجملا ىفو
 كملع مهتمه لا نيذلا (دمحم لآ) هتيب لها ىلعو دّمحم ىلع لص مهللا» :ةرابعلا هذه

 مئاعد و كملع ناّرخ و كتاملك ندعم مهئاف كدابع مهتيعرتسا و كباتك مهتظفحتساو

 و ةبّيطلا مهحاورا غلبا و ٌةيمان ٌةيكاز ّدَمات ٌةكرابم ٌةِبّيَط ًةريثك ٌةولص كرماب ماّوقلا و كنيد
 «ًامالسو ًهريثك ٌةّيحت ةعاس ّلك ىفو ةعاسلا هذه ىف ىّتم ةرهاطلا مهداسجا

 'لابقالا ىف ءاعدلاو

 .فالتخا ىنداب ةرابعلا هذه راحبلا نم 'نيرشعلا دلجملا ىفو "لابقالا ىف لقنو

 لامجالا عفتريو لاحلا حضي ىّبح طسبلا ضعب انه مالكلا طسب ىضتقي ماقملا نا مث
 باتك نم ةّجحلا ىلا ررطضالا باب ىف ىفاكلا ىف هيلي ىنيلكلا مالسنالا ةقث لاق :لوقنف
 :هّصن ام ةّجحلا

 نب روصنم نع ,ىبحي نب ناوفص نع «ناذاش نب لضفلا نع .ليعامسا نب دّمحم»
 نوفرعي قلخلا لب هقلخب فرعي نا نم مركاو ّلجا هللا ّنا ف هللادبع ىبال تلق :لاق مزاح

 كررلا كلل قا قرع: نا هل يغتر دنقف اكواد وأ كرع نم قا :تلق :تاقدض#لاق هللان

 دقف ىحولا هتأي مل نف لوسر وا ىحوب آلا هطخس و هاضر فرعي ال هناو أطخسو ٌّىضر

 تور ةنطرتملا ةعالقلا فل ناو ةكنملا وبلا فرع يقل ذاق لبيرلا بلطي هل ىعس

 .ىلب :اولاق - ؟هقلخ ىلع هللا نم ةّجحلاوه ناك ُةََِِي هللا لوسر ّنأ نوملعت سيلا :سانلل

 ىف ترظنف .نارقلا :اولاق - ؟هقلخ ىلع هللا نم ةّجحلا وه ناك نم ُهييَيو ىضم نيحف :تلق

 :ديهشانألا ليقف عيش حاخ باعا#ا» ض+أ
 ". ص52١.
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 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 لاجرلا بلغي ىّتح هب نمؤي ال ىذّلا قيدنزلاو ئردقلاو ئجرملا هب مصاخيوه اذاف نآرقلا

 تلقف اّمح ناك ءىش نم هيف لاقاف ميقب آلا ةّجح نوكي ال نآرقلا ّنأ تفرعف هتموصخب

 :تلق .ملعي ةفيذحو ملعيرمعو ملعي ناك دق دوعسم نبا :اولاقف - ؟نآرقلا مّيق نم :مه

 ءىشلا ناك اذاف ٍذِفِب ًاّيلع آلا هلك كلذ فرعي هنا :لاقي ًادحأ دجأ ملف ال :اولاق - ؟هّلك

 ىردأ انا :اذه لاقو ىردأ ال :اذه لاقو ىردأ ال :اذه لاقو ىردأ ال :اذه لاقف موقلا نيب

 دعب سانلا ىلع ةّجحلا ناكو ةضرتفم هتعاط تناكو نآرقلا مِيق ناك اهب ًايلع نأ دهشاف

 .هللا كمحر :الِئيا لاقف قحوهف نارقلا ىف لاق ام ناو ُةْبِذَ هللا لوسر

 ناك :لاق بوقعي نب سنوي نع ءميهاربا نب نسحلا نع ءهيبأ نع ميهاربا نب لع

 ماشهو نامعنلا نب دّمحم و نيعا نب نارمح مهنم هباحصأ نم ةعامج ف هللادبع ىبأ دنع

 اي: هللادبع وبا لاقف َباشوه و مكحلا نب ماشه مهيف ةعامج وراّيطلاو ماس نب

 نباي :ماشه لاقف :لاق - ؟هتلاس فيكو ديبع نب ورمعب تعنص فيك ىربخت الا ماشه
 اذا :افا هللادبعوبا لاقف .كيدي نيب ىناسل لمعي الو كييحتساو كّلجا ىلا هللالوسر

 دجسم ىف هسولجو ديبع نب ورمع هيف ناك ام ىنغلب :ماشه لاق .اولعفاف ءىثب مكترمأ

 ةرصبلا دجسم تيتأف ةعمجلا موي ةرصبلا تلخدو هيلا تجرخف ىلع كلذ مظعف ةرصبلا

 ةلمش و فوص نم اهبرزّتم ءادوس ةلمش هيلعو ديبع نب ورمع ابهيف ةريبك ةميظع ةقلحب اذاف

 بكر ىلع موقلارخآ ىف تدعق مث ىل اوجرفاف ساّنلا تجرفتساف هنولأسي سانلا و اهب دترم

 كلا :هل تلقف .معن :ىل لاقف - ؟ةلأسم ىف ىل نذأت بيرغ لجر ىلا ملاعلا اهبا :تلق مث

 :تلقف - ؟هنع لأست فيك هارت ءىشو لاؤسلا نم اذه ءىث ّىا نب اي :ىل لاقف - ؟نيع

 .لس :ىل لاق اهيف ىنبجا :تلق ءاقمح كتلأسم تناك ناو لس نب اي :لاقف ىتلأسم اذكه

 .صاخشالاو ناولالا اهب ىرأ :لاق - ؟اهب عنصت امف :تلق .مععن :لاق - ؟نيع كلا :تلق

 ؟مف كلأ :تلق .ةحئارلا هب ٌمشا :لاق - ؟هب عنصت اف :تلق .معن :لاق - ؟فنا كلا :تلق

 .معن :لاق - ؟نذا كلف :تلق .معطلا هب قوذأ :لاق - ؟هب عنصت امف :تلق .معن :لاق -

 اف :تلق .معن :لاق - ؟بلق كلأ :تلق .توصلا اهب عمسا :لاق - ؟اهب عنصت اف :تلق

 هذه ىف سيلوأ :تلق .ساوحلاو حراوجلا هذه ىلع درو ام لك هبزّيما :لاق - ؟هب عنصت
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 ة طنجة هدب اطيح ىلا نضر ا دل ترش وو

 :لاق - ؟ةميلس ةحيحص ىهو كلذ فيك و :تلق :ال :لاقف - ؟بلقلا نع َىنغ حراوجلا

 نقيتسيف بلقلا ىلا هتّدر هتعمس وا هتقاذ وا هتأروا هتّمش ءىش ىف تّكش اذا حراوبملا نا نب اي

 :لاق - ؟حراوجملا َكشل بلقلا هللا ماقا امناف :هل تلقف :ماشه لاق .َكشلا لطبيو نيقيلا

 هللاف ناورم ابأ اي :هل تلقف .معن :لاق ؟حراوجلا نقيتسي ملآلاو بلقلا نم ّدبال :تلق .معن

 ام هب نّميتتو حيحصلا اهل حّحصي اماما اه لعج ىّتح كحراوج كرتي مل ىلاعتو كرابت
 نودري ماما مهل ميقيال مهفالتخاو مهكشو مهتريح ىف مهلك قلخلا اذه كرتيو هيف تككش

 تكسف :لاق ؟ككشو كنتريح هيلا درت كحراوبل اماما كل ريقيو «مهتريحو مهكش هيلا

 نمأ :لاقف :ال :تلقف - ؟مكحلا نب ماشه تنا :لاقف َنلا تفتلا مث ًائيش ىل لقي ملو
 اذا تناو :لاق .ةفوكلا لهأ نم :تلق :لاق - ؟تنأ نيأ نفف :لاق ال :تلقف - ؟هئاسلج

 كحضف :لاق .تفق ىّتح قطن امو هسلج نع لازو هسلجم ىف ىندعقاو هيلا ىنَّمْص وه

 :لاقف .هتفلاو كنم هتذخا ءىش :تلق - ؟اذه كمّلع نم ماشه اي :لاقو ف هللادبعوبا

 .مالسلا امهيلع ىسومو ميهاربا فحص ىف بوتكم هللاو اذه

 ىبأ دنع تنك :لاق بوقعي نب سنوي نع هركذ نّمع ءهيبأ نع ؛ميهاربا نب ىلع

 ضئارفو هقفو مالك بحاص لجر ىنا :لاقف ماشلا لها نم لجر هيلع دروف 3في هللادبع
 نموا ُةْيْي هللا لوسر مالك نم كمالك :إلثا هللا دبعوبا لاقف .كباحصأ ةرظانمل تئج دقو

 كيرش أذا تنأف :0 هللادبعوبأ لاقف .ىدنع نمو للي هللا لوسر مالك نم :لاقف ؟كدنع

 :لاق :ل :لاق - ؟كربخي لج وّرع هللا نع ىحولا تعمسف :لاق :ل :لاق - ؟ُهْيدَي هللا لوسر

 الفإ هللا دبع وبأ تفتلاف :لاق ال :لاق - ُهْلَِي هللا لوسر ةعاط بجت امك كتعاط بجتف

 ول سنوي اي :لاق مث مّلكتي نأ لبق هسفن مصخ دق اذه بوقعي نب سنوي اي :لاقف نا
 كتعمس ىلا كادف تلعج :تلقف ةرسح نم اهلايف :سنوي لاق .هتمّلك مالكلا نسحت تنك

 اذهو .داقني ال اذهو داقني اذه :نولوقي مالكلا باحصأل ليو :لوقتو مالكلا نع ىهنت

 ليوف :تلق امنا :إإ هللا دبعوبا لاقف هلقعن ال اذهو هلقعن اذهو ءقاسني ال اذهو قاسني

 نم ىرت نمرظناف بابلا ىلا جرخا :ىل لاق مث نوديري ام ىلا اوبهذو لوقا ام اوكرت نا مه
 لوحالا تلخدأو مالكلا نسحي ناكو نيعا نب نارمح تلخدأف :لاق هلخدأف نيمّلكتملا
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 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 نب سيق تلخداو مالكلا نسحي ناكو ملاس نب ماشه تلخدأو .مالكلا نسحي ناكو

 اًملف 390 نيسحلا نب اع نم مالكلا مّلعت دق ناكو ًامالك مهنسحا ىدنع ناكورصامملا

 ىف مرحلا فرط ىف لبج ىف ًاماَياَرقتسي جحا لبق 390 هللا دبعوبأ ناكو سلجملا انبّرقتسا
 ماشه :لاقف َبخيريعببوه اذاف هتزاف نم هسأر اف هللادبعوبا جرخأف :لاق ةبورضم هل ةزاف

 :لاق .هل ةّبحملا ديدش القا ناك ليقع دلو نم لجر اماشه نا ائّنظف :لاق .ةبعكلا برو

 :لاق هنم اّئسربكاوه نم آلا انيف سيلو هتيحل تطتخا ام لواوهو مكحلا نب ماشه دروف

 مّلك نارمح اي :لاق مث هديو هناسلو هبلقب انرصانب أبحرم :لاقو الفا هللادبعوبا هل عّسوف

 :لاق مث لوحالا هيلعرهظف همّلكف هملك ىقاط اي :لاق مث .نارمح هيلعرهظف همّلكف لجرلا

 لبقاف همّلكف همّلكر صاملا نب سيقل ف هللادبعوبا لاق مث افراعتف همّلك ماس نب ماشهاي

 مالغلا اذه مّلك :ىماشلل لاقف ئماشلا باصا دق اّم امهمالك نم كحضي لفل هللادبعوبا

 ماشه بضغف اذه ةماما ىف ىنلس مالغ اي :ماشه لاقف .معن :لاقف مكحلا نب ماشه ىنعي

 :ىماشلا لاقف مهسفنألر ظنا هقلخ ما هقلخلرظنأ كرا اذه اي :ىماشلل لاق مث دعترا ىّتح

 اوتتشتي ال ىكاليلدو ةّجح مهل ماقا :لاق - ؟اذام مه هرظنب لعفف :لاق هقلخلرظنأ بر لب

 0 هللا لوسر :لاق - ؟وه نف :لاق مهتر ضرفب مهربخيو مهدوأ قيو مهفّلأتي اوفلتخي وا

 مويلا انعفن لهف :ماشه لاق .ةّئسلاو باتكلا :لاق - ؟نم ُهْيِيَي هللا لوسر دعبف :ماشه لاق

 تنأو انأ تفلتخا ملف :لاق .معن :ىماشلا لاق - ؟اّنع فالتخالا عفر ىف ةّئسلاو باتكلا

 اف! هللا دبعوبا لاقف .ىماشلا تكسف :لاق - ؟كاتا انتفلاخم ىف ماشلا نم انيلا ترصو

 باتكلا ّنا :تلق ناو تبذك فلتخن مل :تلق نا :ىماشلا لاق - ؟مّلكتت ال كلام .ىماشلل

 ّلكو انفلتخا دق :تلق ناو هوجولا نالمتحي امهتال تلطبا فالتخالا اّنع ناعفري ةّنسلاو

 لاقف .ةّجحلا هذه هيلع ىل ناآلا ةّئسلاو باتكلا نذا انعفني ملف ٌقحلا ىعّدي اّنم دحاو

 - ؟مهسفناوا مهترأ قلخللرظنا نم اذه اي :ىماشلا لاقف .ًاّيلم هدجت هلس ا هللادبعوبا

 مهتملك مهط عمجي نم مهل ماقا لهف :ىماشلا لاقف .مهسفنال مهنم مهرظنا مهتر :ماشه لاقف
 ؟ةعاسلا وا ُةْْيَي هللا ل وسر تقو ىف :ماشه لاق - ؟مهلطاب نم مهّقحب مهربخي و مهدوا ميقيو

 دعاقلا اذه :ماشه لاقف - ؟نم ةعاسلاو هللا لوسر ُهْيَِي هللا لوسر تقو ىف :ىماشلا لاق -



71 

 1 نحيف دعب الطفح تق ءابضوأ هل تود وو

 :ىماشلا لاق ّدج نع بأ نع ٌةئارو ضزالاو ءامسلا رابخاب انربخي و لاجرلا هيلا ّدشت ىذلا
 ّنلعف ىرذع تعطق :ىماشلا لاق .كلادب اّمع هلس :ماشه لاق - ؟كلذ ملعأ نأ ىل فيكف

 اذك ناك كقيرط ناك فيك و كرفس ناك فيك كربخا ماش اي :الفلا هللادبعوبا لاقف .لاؤسلا

 تنمآ لب :لف هللا دبعوبا لاقف ةعاسلا هلل تملسأ تقدص :لوقي ىماشلا لبقاف .اذك ناكو

 .نوباثي هيلع نامئالاو نوحكانتي و نوشراوتي هيلع و ناميالا لبق مالسالا ّنا ةعاسلا هللاب

 كتاو هللالوسر ًادّمحم ناو هللا الا هلا ال نا دهشا ةعاسلا اناو تقدص :ىماشلا لاقف

 بيصتقرثالا ىلع مالكلا ىرجت :لاقف نارمح ىلا ذآ هللا دبعوبا تفتلا مث .ءايصؤالا ىصو
 ساّيق :لاقف لوحالا ىلا تفتلا مث ,هفرعت الورثألا ديرت :لاقف ماس نب ماشه ىلا تفتلاو

 برقاو مّلكتت :لاقفرصاملا سيق ىلا تفتلا مثرهظا كلطاب نا آلا لطابب ًالطابرسكت غار

 قحلا ليلقو لطابلا عم ّقح ا جيزمت هنم نوكت ام دعبا ُْيَي هللا لوسر نعربخلا نم نوكت ام

 لوقي هنا هللاو تننظف :سنوي لاق .ناقذاح نازاَفق لوحالاو تنا لطابلاريثك نع ىنكي

 ضزالاب تممه اذا كيلجر ىولت عقت داكت ال ماشه اي :لاق مث .امهل لاق اّمم ًابيرق ماشهل

 .«هللا ءاش نإ اهئارو نم ةعافشلاو ةَّلزلا قئاف سانلا مّلكيلف كلثم ترط

 لؤالا ثيدحلا ةّجحلا ىلا رارطضالا باب ىف راحبلا عباس ىف لي ىسلجملا لقن :تلق

 .ىثكلا لاجر نع

 و ىثكلا لاجر و قودصلا ىلاماو رابخالا نويع و لامكالا نع ىناثلا ثيدحلاو

 .ىسربطلل جاجتحالا

 '.جاجتحالا نع ثلاثلا ثيدحلاو

 ".لوقعلا ةآرم ىف كلذك و هعجاريلف اهحرش و اهئايب دارا نف اهنم دحاو لكل ًانايب درواو

 و ةعباسلا ةضورلا ىف ةّيداجسلا ةفيحصلا حرش ىف هي ىندملا ناخ ىلع دّيسلا لاق

 ماماب ناوأ لك ىف كنيد تدِيا كنا ّمهللا» :ةفرع موي ءاعد ىف اها هلوق حرش ىف نيعبرالا

 .11/7 ات 188/١ :ىفاك ١.

 ١//77/1. :لوقعلا تأرم ."
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 ىلا ةعيرذلا هتلعج و كلبحب هلبح تلصو نا دعب كدالب ىف ًارانمو كدابعل ًاملع هتقأ
 هيهن دنع ءاهتنالاو هرما لاثتماب ترماو هتيصعم ترذحو هتعاط تضرتفا و كناوضر

 ةورعو نينمؤملا فهكو نيذئاللا ةمصع وهفرَخأتم هنعرخأتي الو مّدقتم همّدقتي الو

 دن انه نمل اغلا ايو نكيستلا

 :فاصوأ ةعبراب مامالا مالسلا هيلع فصو دق»

 ىلا هل هتياده ببسب هيلا أجتلاو هب ذال نمل عنام ىا نيذئاللا ةمصع هنا - اهدحأ

 .طيرفتلاو طارفالا فرط دحا ىف طروتلا نع ميقتسملا طارصلا كولس

 لولح دنع هيلا نوأجلي ىذّلا نينمؤملا ةعامج أجلم ىا نينمؤملا فهك هّنا - اهيناثو

 .تاملظلا نم صالخملا ىف هيلع نولّوعيو تاهبشلا

 و هرمال داقناو هرثأب ىدتقاو هب كسمت نم ذقنم ىا نيكسمتملا ةورع هنا - اهثلاثو

 .تامقنلا طقاسم ىف عوقولا و تاكلطلا ىواهم نم هيب

 و هيدهب ذا هتئيه نسح و ملاعلارما ماطتنا نوكي هب ىا نيملاعلا ءاهب هنا - اهعبار و

 ,قلخلا ىف ّقحلا دامع موقيو لدعلا نازيم لدتعي هتريس

 ام ىلع ةّيسحلا ةئيملاب ةّيلقعلا ةئيطا ليثمت ىا ليثمتلا ىلع ىنبم كلذ ّلك ىف مالكلاو

 ةّيعبتلا وا ةحشرملا ةّينكملا ةراعتسالا باب نم نوكي نازوجيو «ةّيليثمتلا ةراعتسالا ىفرّرق

 .ملعأ هللا و هريظن ىف هنايب مدقت امك

 .لقنلا و لقعلا هيلع قباطي ام ءاعدلا نم لصفلا اذه نومضم - ةرصبت

 ىفرصحني مل هعون نال هتاذب ءاقبلاو دوجولا ىف فتكمريغ ناسنالا ّنا :هنايبف لقعلا اما

 تقرتفاف دارفنالاب هدوجو نكمئال و ,نواعتو عامتجاو نّدمتب آلا ايندلا ف شيعيالف هصخش

 و مهتاحكانم و مهتالماعم ىف اوّرطضاف دالب و عايض تدقعنا و بارضا تفلتخا و دادعا

 اوشراهتو اوبلاغت آلاو لدعلاب هب نوئكحي قلخلا ةّقاك نيب هيلا عوجرم نوناق ىلا مهتايانج

 ىهتشي نأ نم دحا لك هيلع لبج امل ماظنلا لتخاف لسنلا عطقناو عيمجلا دسفو (اوسراهت)

 نّيعي عراش نم ّدِبال و عرشلاوه نوناقلا كلذو .هيف همحازي نم ىلع بضغي و هيلا جاتحي ام
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 لكي يهدم اطتع ف ءاوصوا هل كرتخكوق

 ضرفي و هللا ىلا هب نولصي ًاقيرط مه نسيو ايندلا ىف مهشاعم ماظتنال هنوكلسي ًاجهنم مه
 و بيرق ناكم نم هيف نوداني موي مهرذنيو مهتر ىلا ليحرلاو ةرخآالارما مهركذي ام مهيلع

 ىلع ناسنالا ميلعتل كلملا ةرشابم نال ًاناسنا نوكي نأ ّدبال و ميقتسملا طارصلا ىلا مهيد

 ّدِبال و اناسنا نوكي نأ نّيعتف اذه نم لزنا تاناويحلا قاب ةجردو ليحتسم هجولا اذه

 مقتنملارفاغلارهاقلا لداعلا مهر دنع نم هتعيرش نا ىلع ةّلاد هللا نم تايآب هصيصخت نم

 .ةزجعملا ىهو هتبنبّرقي نأ اط قّقو نمل بجيو عونلا هل عضخيل

 ًاراردم ءامسلا لاسرا نعرصقت مل ةيانعلا ورطملا نم ملاعلا ماظنل ةيانعلا ىف دبالامكو

 لمه مل نم معن ةرخآلاو ايندلا حالص مهفّرعي نّمع ىنغتسي ال ملاعلا ماظنف قلخلا ةجاحل

 و نيملاعلل ةمحر هدوجو نم لمه فيك ةرورّضلل ال ةنيزلل نيبجاحلا ىلع رعشلا تابنا

 ّدعأ فيك ىلاعت هفطلو هتيانع ىلارظناف ميقتسملا هطارص كولسل هب ىدتيي ًاملع هتماقا

 وه اذهف لجآلاريخلاو ىبقعلا ىف ةمالسلا لجاعلا عفنلا عم صخشلا كلذ داجياب هقلخل

 .هدالب ىف ارانمو هدابعل املع هبصن ىذلا مامالاوهو ءهضرا ىف هللا ةفيلخ

 قلطمال ةعيرشلل نّيبملا عراشلاوه ىذلا ىنلا ةثعب بجوي انا نايبلا اذه :تلق ناف

 كلذكف ىحولا نم ةمكحلاو ةعيرشلا ديفتسي ئبن ىلا نوفلكملا جاتحا امك :تلق ؟مامالا

 و هماكحا عيمج ظفح مهنكمي ال ذا هتوف دعب ةمالا ىلا ىبنلا هغلب امل ظفاح ىلا نوجاتحي

 والمجم هيف َناف مامالا ىلا جايتحالا عفري هجو ىلع ماكحالا ةفرعمب ئننلا دعب ني ال باتتكلا

 ةضئاغ قئاقدو ةنطاب ايولعو اهومتعو اهيانو اناهو اكاخو ان اقتمو اكعاو ااقتم

 ةيعاو نذا ىذ ىصووا ىحولا قيرطب ننل الا هب ةطاحالا سيتي ال امم اهريغ و ماكحالا نم

 اًناف هتّحصب انلق ناو .عونمم داهتجالاو ههجو ىلع هظفحيف ئنلا نم هعمسي ام ّلك ىعي

 اههجو ىلع اهب ماع ظفاح نمرومالا كلتل ٌدبالف هبناج نم ةيفتنم ىهو ةرورضلا دنع ىه

 سند نم ةلوقصم ةرينم ةريصبو لاع سدحو ةّيسدق سفن ىذل آلا تفرع امكرسيتي الو
 .ةّيبيغلا رارسالا اهيفرهظتو ةّيهلالا مولعلا اهيف عبطنتل ةميمذلا تافصلا (ءدص) ّدصو لهجلا

 ام امهمكحو امهتيهام ثيح نم ةلاسرلاو ةّوبنلا ّنا :نافرعلا لها ضعب لاق كلذلو

 ىحولا لماح كلملا لوزن عطقناو لوسرلاو ّىنلا ىّمسم عطقنا اماو اتخسن امو اتعطقنا



 7ك
 ت57ئببببيس 2222222 9 م رب بسبب

 مود دلح «.هبدن ىاعد حرش

 و لوسرلا نيب قرفلا ىف راهظالا ةنمالا نع رابخالا تدرو اذه ىلعو ءلّدمتلا جهن ىلع

 و همانم ىف ىري ىذلاوه بنلاو هملكيف كلملا هلرهظي نم لوسرلا نا ثّدحملاو نبنلا

 ,ةروصلا ىري الو توصلا عمسي ىذلا ثّدحملاو ءدحاول ةلاسرلاو ةّوبنلا تعمتجا امبر

 اوسيل ادابع هلل نا :ِّليَي هنعو ءنيملكم نيثّدحم ىتما ىف ّنا هيي نجنلا نعربخلارهتشاو

 .نوّيبنلا مهطبغي ءايبناب

 .ةّصاخلاو ةّماعلا قرط نم ضيفتسم وهف - لقنلا اّماو

 تام نم :ُهْلِيَي ىجنلا نع هتياور ىلع قفّتملا روهشملا ثيدحلا هنف :ةّماعلا قرط نم اَما
 ةّيلهاج ٌةتيم تام هنامز ماما فرعي ملو

 تام نم :لاق ُةْْيََي هللا لوسر ّنا :رمع نبا نع هحّحص و مكاحلا هجرخا ام هانعم ىفو

 .ةّيلهاج ةتوم هتتوم ّناف ةعامج ماما هيلع سيلو

 موي» :ىلاعت هللا لوق ىف ُهْيَِي هللا لوسر لاق :لاق اغا ىلع نع هيودرم نبا جرخاو
 «مهّيبن ةّنسو مهتر باتكو مهئامز ماماب موق لك ىعدي :لاق «مهماماب سانا لك وعدن

 هتجحب هلل مثاق نم ضزالا لخت مل :لاق هّنا ناوفص نب دلاخ نعركاسع نبا جرخاو

 .هدابع ىف

 دحاوريغ هاور ام - اهنف ىصحت نمرثكا كلذ ىف رابخالاف ةّصاخلا قيرط نم اّماو

 ولختال ىلب مهّللا :لاق هّنا روهشملا ىعختلا دايز نب ليمك ثيدح ىف الفلا نينمؤملاريما نع
 هتانّيبو هللا ججح لطبتآلئل رومغم فئاخ وا روهشمرهاظ اما ةججحب هلل مئاق نم ضنالا

 هتانّيبو هججح هللا ظفحي مهب ارطخ نومظعالا أددع نوّلقألا هللاو كئلوا ؟كئلوا نياو

 رومالا قئاقح ىلع ملعلا مهب مجه مههابشا بولق ىف اهوعرزي و مهءارظن اهوعدوي ىّتح

 نولهاجلا هنم شحوتسا امب اوسناو نوفرتملا هرعوتسا ام اونالتساو نيقيلا حور اورشاب و

 ةاعدو هضرأ ىف هللا ءافلخ كئلوا ىلعالا ّلحملاب ةقّلعم اهحاورا نادباب ايندلا اوبحصو

 .مهتيؤر ىلا ًاقوش هأ هأ هنيد

 ام :لاق هنا الكا هللادبع ىبأ نع هدنسب ىفاكلا ىف هلي مالسالا ةقث هاور ام - اهنمو
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 «ظفحتسم 000 ءايصوا هل ترّيختو»

 .هللا ليبس ىلا ساّنلاوعديو مارحلاو لالحلا فرعي ةّجح اهيف هللو آلا ضزالا تلاز

 .لداع ماماريغب ضزالا كرتي نا نم مظعا و لجأ هللا نا :لاق ذب هنع هدنسب و

 اهيفو آلا ذه مدآ ضبق ذنم أضرا هللا كرت ام هللاو :لاق ذه فعج ىبأ نع هدنسبو

 ةّجح ماماريغب ضزالا قبت الو هدابع ىلع هتّجح وهو لجوزع هللا ىلا هب ىدتبي ماما

 .هدابع ىلع هلل

 ىلع كل ةّجح نم كضرا ىلخت ال كنا ّمهّللا :لاق هنا اك نينمؤملاريما نع هدنسبو

 داز نا اميك ماما اهيفو ًالاولخت ال ضزالا ّنأ :لاق هنا الفلا هللا دبع ىبا نع هدنسبو

 .مهط ةنمأ ائيش اوصقن ناو مهّدر ًائيش نونمؤملا

 ىفو دوصقملا نع انجرخو حرشلا انب لاط ىنعملا اذه ىف رابخالا ءافيتسا اندصقولو

 ١.«ةيافك رادقملا اذه

 موكل ١ 795 ص ء ج ةفيحصلا حرش ١.



 (ةذم ىلا ودم نم»

 كانه ةياغلا نا الا ةفوكلا ىلا ةرصبلا نم ترسريظن ءاهتنالاو ءادتبالل انه ناراجلا

 و ليلقلا ىلع عقي ىهو نامّرلا نم ةهرب حاحصلا ىف امك ةّدملاو «ةّينامز انههو ةيناكم

 .ريثكلا

 ملا تقول ةذلان فم وكلا كلا: ليماروهبعارلا لاف

 .ترّيختب ناقلعتم نافرظلا و

7,78 



 (كدابع ىلع ًَةّجحو كنيدل ةماقا»

 ىلع هبرهظتسا نّمم كتاف دعب اَما» :ئ نينمؤملاريما مالك ىف ام ىلوالا ةرقفلا ريظن
 '.«نيدلا ةماقا

 و ًاماوقا هلصا ّنال لعفلا نيع نم ضوع ءاهلاو ةماقا ناكملاب ماقاو» :حاحصلا ىنف

 «'...ةآلَّصلا َنوُميِقُيَو ... :ىلاعت هلوق نم همادا ىا ءىشلا ماقاو هعضوم نم هماقا

 .هسلجا دض ًانالف و ,همادأ ءىشلاو .ماد ٌةماقو ٌةماقا ناكملاب ماقاو» :سوماقلا ىفو

 '.«همّوقك هجوع لازأ .هأزدو

 هيض ادن 6؟::رلا اركيت نأ تن نام هلوق يسم ىف: فانيلا عت قا ريتا لاق

 «هيلا ءاعّدلاو هيلع ماوّدلاو هبجومب لمعلاو هب كسمتلا نيدلا ةماقا»

 هتعاطو هللا ديحوت وه ىلا مالسالا نيد ةماقا دارملاو» :عماجلا عماوج ىف لاقو

 «رخآلا مويلابو هججحو هلسرب ناميالاو

 اهظفحو اهناكرأ ليدعت ىه ةولّصلا مقأ :ىلاعت هلوق» :نيرحبلا عمجم ىف ىحيرظلا لاقو

 قولا تماق نم اهيلع ةبظاوملا :ليقو همّوق اذا دوعلا ماقأ نم اهاعفأ ىف غيز عقي نأ نم
 هيف بغري ىذَّلا قفاتلاك تناك اهيلع ظفوح اذا اهتاف ةقفان اهتلعج اذا اهتقأو ؛تقفن اذإ

 نم ٍناوتالو روتف ريغ نم اهئاذألر يمشتلا :ليقو ءهنع بوغرملا دساكلاك تناك تعّيض اذاو

 ١. ص ” ج ىديدح حرش ٠٠١١. :ديدج باج /١١/ 7هبطخ 58.

 ١/. «ةبوتلا ؛زينو .” ,ةرقبلا .؟

 *. خر 6 ١ .

1,4 
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 ةماقالاب هنعرّبع اهؤادأ :ليقو دعاقتو هيف دعق هدضو دّلجَتو هيف دج اذارمألاب ماق :مطوق

 اوماقاو :هلوق (لاق نأ ىلا) تونقلاو دوجسلاو عوكرلاب اهنعرّبع امك مايقلا ىلع اهامتشال
 :لاقيو هلثم ةولّصلا نوميقيو همادأ ىأ ءىشلا ماقأ :مهوق نم اهتيقاوم ىف اهومادأ ةولّصلا

 ىطعم ءاج اذا ماقأورمألاب ماق نم لِجوٌرع هللا ضرف امك اهقوقحب اهب قؤي نأ اهتماقا
 لصألا ذا ةطقاَسلا نيعلا نع ضوع ةماقالا ىف ءاتلاف اهتمادا ىا ةولّصلا ماقإو ءهقوقح

 نم فوذحملا ىفو .تطقساو ضيوعّتلا فرح ماقم ةفاضالا تميقأ تفيضا اًملف ماوقا

 «.شفخألا لوق ىناّثلاو ,هيوبيس لوق لؤألا ناروهشم نالوق ةّيلصألاوا ةدئاّرلا نيفلالا

 حرش ىف نيرشعلاو ةسداسلا ةضوّرلا ىف ةفيحصلا حرش ىف هي ناخيلع ديسلا لاقو

 ةّنسو ةقيرطلا لصالا ىف مضلاب ةّنَسلاو» :هّصن ام «كتّنس ةماقال مهقفوو» :الِلا هلوق

 نم اهظفحو اهتنايص نع ةرابع اهتماقاو ءبدنوا ضرف نم هعرش امو همكح ىلاعت هللا

 اهيلع ةبظاوملا نعوأ ءهلّدعو همّق اذا دوعلا ماقأ نم اذخأ ْغيّرلا نم ءىش اهيف عقي نا

 تناك اهيلع ظفوح اذا اهتاف ةقفان اهتلعج اذا اهتقأ و ءتقفن اذا قوّسلا تماق نم ذوخأم

 نم ٍناوت ال و روتف ريغ نم اهب لمعللريمشتلا نع ةرابع وأ هيف بغري ىذُلا قفاتلاك

 '«دهتجاو هيف ّدج اذا هماقأورمألاب ماق :مهلوق

 ىا) هب مقأو» :ةفرع موي هئاعد ىف الفا هلوق حرش ىف نيعبرالاو ةعباَسلا ةضوّرلا ىفو

 :هّصن ام «ُهيَيَي كلوسر ننس و كعئارش و كدودح و كباتك (مامالاب

 و هلّصفمو هلمجح و ههباشتمو همكحم ةناباو هماكحا ليدعت نع ةرابع باتكلا ةماقا»

 نم للخو غيز كلذ نم ءىش ىف عقي نا نم هظفحو زنا امك هتوالتو هخوسنم و هخسان

 تماق نم ذوخأم همكحو هاّدؤمب لمعلا ىلع ةبظاوملا نعوا هتلّدعو هتمّوق اذا دوعلا تا

 بغري ىذلا قفانلاك ناك هيلع ظفوح اذا هتاف ةقفان اهتلعج اذا اهتقأو تقفن اذا قوسلا

 نم ًاروجهم نوكي الف ناوتو روتفريغ نم لزنا امك هتوالتو هب لمعللريمشَتلا نعوأ هيف

 .«ناَسلاو عئارشلاو دودحلا ةماقا كلذ ىلع سقو دهتجاو هيف دج اذارمالاب ماق مهوق

 بطنحلا نم راتخملا باب ىف ةغالبلا جه: ىف ىضرلا هلقن ام ةرقفلا هذه قيداصم نمو

 .10؟/“* :نيكلاسلا ضاير ١.
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 هدد لع حسو كسول ةفاقأ)

 و ةالصلا مهيلع دّمحم لآ ىنعي) مهو :اهنم و» :هلوقب ةيناثلا ةبطخلا ىف الفل هلوق نم

 مهب هنيد لابجو هبتك فهكو همكح لئؤمو هملع ةبيعو هرما اجل هّرس عضوم (مالسلا

 يطل ناةانعزا بهذا وويل ادع افا

 :هضنامةرانعلا عرش قديدلا ىا نبات لاقز

 لِبَي ىينلارما ّنا :لوقي هيلا عجرت ام لئوملاو هب مصتعت امرزولاك هيلا ئجتلت ام أجللا»
 عجري هعرش ىا همكحو ةبيعلا عدوي بوثلاك مهدنع عدوم هملعو مهيلا ئجتلم هنأش ىا

 مهو .هيلع مهئاوتحال هل فوهكلاك مهف مهدنع ةنسلاو نآرقلا ىنعي هبتكو «مهيلا لؤيو

 ةتباث ضرالا ّنا امك مهدوجوب تباث نيدلا ّنأ وأ نيدلا نع نولحلحتي ال هنيد لابج

 .هصئارف ىف ءاطا كلذك و نيدلا ىلا عجرت هرهظ ىف ءاطلاو اهلهاب تدامل لابجلا الولو لابجلاب

 '.«ةّبادلا نم دعترت لازت ال فتكلاو بنجلا نيب ةمحللا ىهو ةصيرف عمج صئارفلاو

 :هظفل ام هتاغل نايب و ةبطخلا ةرابع لقن دعب هِي ئوخلا حراشلا لاقو

 رهظالاوه اذهو ةبطنلا لئاوا ىف هركذّرم امك ُةْيْيَي دمحم ىلا ةعجار ةينامثلارئامضلا»

 ناكما دعب هل هجو ال «هبتك» ىف هداعبتساو مالكلا ءازجا قسنب قفوالاو ماقملا ةئيرقب

 .هيلاريشن امبسح بميرقلا ليواتلا

 لب ديعب ريغ وهو نيدلا ىلا ناعجار امهتاف نيريخالا آلا هيلا عيمجلا عوجر :ليقو
 .ٌيجعم بسنأ

 .هبتك ىف آلا هيلا عجار عيمجلا نا :ليقو

 نع نيملاس اناك ناو ناذهو هيي بنل امهئاف نيريخالا ّالا هللا ىلا عيمجلا عوجر :ليقو
 (لاق نا ىلا)رهاظ وهو امهيلع قباسلا ىف امك قسنلا نع مالكلا جبورخ امهيف نا آلا ليوأتلا

 نولحل ستي ال قردفلا تابقلا لاق" فقيد لانجمو :هلوقي هيلا راشا امدح نسذاسلا

 تدامل لابجلا الولو لابجلاب ةتباث ضرالا نا امك مهدوجوب تباث نيدلا ّناوا نيدلا نع

 نع مصتعي مهب هناحبس هللا نيد ّنا ىلا هنيد لابج مهنوكب راشاو ىنارحبلا لاقو اهلهأب

 .ةدبع باج ١ هبطخ «قحلا جاجوعا ميقاوا لدعلا رارس مكب علطا نا تاهيه» :رخآلا هلوق هريظنو ١

 78/١ ١. :كدح باج .رصم لوا باج ”6 ص ١ ج ىديدح حرش 5
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 .هيذؤي نّمم لبجلاب فئانخلا مصتعي امك مهفيرحت و مهليدبتو نيطايشلا تامصو

 و نيدلا ءاقبل ببس مهدوجو َناوه و دحاو دوصقملا و نابراقتم ناينعملا و :لوقا

 نيلهاجلا ليوأتو نيلطبملا لاحتناو نيلاغلا فيرحت هنع ىفني مهبو نيملسملارما ماظتنا

 نبرفعج نع ةقدص نبأ نع نوراه نع دانسالا برق باتك نم راحبلا ىف ىور امك

 قني ىتيب لها نم لدع ىتَما نم فلخ لك ىف :لاق ُةْيِيَي ئنلا نا لفل هئابآ نع دمحم

 هللا ىلا مكدفو مكتتمئا ناو لاهجلا ليوأتو نيلطبملا لاحتناو نيلاغلا فيرحت نيدلا نع
 .مكتالصو مكنيد ىف نودفوت نم اورظناف

 عدي مل هللا نا :لاق ةئارفعج ىبا نع ملسم نب دّمحم نع هدانساب 'عئارشلا للع نمو

 ائيش نونمؤملا داز اذاف لجوزع هللا نيد نم ناصقنلاو ةدايزلا ملعي ملاع اهيفو آلا ضزالا

 :هرما ةيملسملا لع نستلال كلذ لولو. يهل هليمكا اوضتت اذاو: مهر

 اذاف قحلا فرعي نم اهيفو آلا ضزالا قبت نل الغلا هللا دبعوبا لاق :لاق ةزمح ىبا نعو

 ملولو مهقّدص هب اوؤاج اذاو اوصقن دق :لاق هنم اوصقن اذاو اوداز دق :لاق هيف سانلا داز

 ' .لطابلا نم ّقحلا فرعي مل كلذك نكي

 .ةريثك ىنعملا اذه ىف رابخالاو

 هصئارف داعترا بهذاو هرهظ ءانحنا ماقا مهم :هلوقب هيلا ةاراشا ام نماثلاو عباسلا

 مهتاوهو حضاو نيدلا ىلا هصئارف و هرهظ ىفريمضلا عوجر ريدقت ىلع كلذب دارملاو

 امهعوجر ريدقت ىلع اّماو ءافنأ تفرع امبسح هبارطضال نوعفار و نيدلا ماوقل بابسا

 و هرهظ نومقيو هرزأ نودشي ًاداضعا مهلعج هناحبس هللا ّنأ ىلا ةراشاوهف ُهْيَْي ىنلا ىل

 ضعبب ءىشلا نع ةيانك صئارفلا داعتراو مالسالا ءدب ىف هفعض نع ةيانك هرهظ ءانحنا

 مهتنوععمب ُةْيَي هنع لازا هللا ّنأ ىنعي فونلا ةّدش مزاول نم صئارفلا داعترا ناك ذا همزاول

 نيذهب مالسلا مهيلع مهفاصتاو «نيدلا ةزوح ىلع نيكرشملا نم هعقوتي ناك ىذلا هفوخ

 وا ًالوق هنيد ةيوقتو ُهّيْيَي ىنلا ةرصن ىف مهدهجولأي مل مهثال هيف بير الرهاظ نيفصولا

 .مق باج ١4١ ص ١٠ج ١.

 .مق باج 15١ ص ١ ج عئارشلا للع .؟



 فقر

 «كدابع ىلع ًةّجحو كنيدل ةماقأ»

 َوورضَِب كديَأ ىِذَلاَوُه هللا كَبسَح َّنإَف كودي نأ اودي َنِإَو » :ىلاعت لاق دقو ًالعف
 '.«(لاق امرخآ ىلا)' َنيِنِمْؤُمْلاِ

 اهئا الا مالسلا مهيلع نيموصعملا انتمنا ىلع ةيراج تناك ناو فاصؤالا هذه :لوقا

 .رهاظ وه امك ءايصوالا عيمج ّقح ىف ةقداص

 و» :هلصحم ام ةرابعلا ةيشاح ىف لي ىليجلا لاقف «كدابع ىلع ٌةّجح و» :هلوق اًماو

 .«مهضعب هب حّرص امك جاجتحالا ىنعمب مسا انه ةّجحلا

 «جاجتحالا نم مسالا ءاحلا ّمضب ةّجحلا» :نيرحبلا عمجم ىف

 لإ ا * ...كَتْيَب َو اننْبَي ةّحح ال... .:قلافت هلوق واذ :تادرفملا قف :بغارلا لاق و

 «نايبلا روهظل جاجتحا

 ال ىلا '...ٌمُكَنَيَبَواَنَنيَب َهَّجْحَل..» :ةّيالاريسفت ىف ليزنتلا راونا ىف ىواضيبلا لاقو

 أدبم فالخلل الو لاج ةّجاحملل قبي م/م ورهظ دق قحلا ذا ةموصخ ال ىنعمب جاجتحا
 .«دانعلا ىوس

 ةمصاخم و ةلداجم ىا جاجح ال :هلوق» ”ىواضيبلا ةرابع حرش ىف ىجافخلا لاقو

 و ليلدلا ىنعمب تعاشو :بغارلا هركذ امك جاجتحالا ىنعمب ردصم لصالا ىف ةّجحلا نال

 .«دارمب سيل

 «لالدتسالا و جاجتحالا ىنعمب ردصم ّمضلاب ةّجحلا» :سورعلا جات ىفو

 نوكيف هلجال نالوعفم امهئا ىلع ناتبوصنم «ةّجحو ةماقا» اتملك نوكت اذه ىلعف

 دحاو دعب ادهاو:ءايضوالارييختو عئارشلا عيرشت نم لاعفالا هذه تلعف ىا ىنعملا

 .خلا ...دحا لوقي ًالئل كدابع ىلع جاجتحالل و كنيد ةماقال

 ىف كلذ ىف ضونخلا ىتأيو هقلخ ةيادهل ىلاعت هللا هبصن نم ىلع ةّجحلا قلطي دقو

 .ع” ؛لافنألا ١.

 11 ن١ ع ىتوخ حرش
 10: ىروتخلا*

 .؟16 صال ج.ه
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 .هللا ءاش نا (تاغلابلا ججحلا نباي) :هلوق حرش

 هئاعد ىف مالسلا هيلع داجسلا لوق دافم نم ًابيرق [ةبدنلا] ءاعّدلا ةرابع دافم نوكيف

 ّلك ىف نيد تدّيا كنا مهّللا» :ةفيحّصلا نم نوعبزالاو عباسلا ءاعدلاوهو ةفرع موي

 «.ىدالب ىف ًارانمو ىدابعل أملع هتقأ ماماب ناوأ

 هنيدو ةديدّشلا ةّوقلا ىنعمب حتفلاب ديالا نم تيّوق ىأ تدّيأ» :؛ناخيلع دّيسلا لاق

 حالص اهب ماقأو اهمارح مّرحو اهنالح ّلحأ ىتَلا هتعيرشو هتعاطو هديحوت انما ىلاعت
 َريَكَفأ :ىلاعت هلوقرسف نيينعملا نم ّلكبو هصوصخب مالسالا نيدوا ضرألا ىف نيتأشتلا
 '...َنوْعَبَي ِهَّللا نيد

 .نولسرملاو ءايبنألا عيمج هيلا اعد ىذلا هديحوت هنيد :نيرّسفملا ضعب لاق

 ْنَلَف انيِد ٍمالْسِإاَرْيَغ َتبَي ْنَمو :ىلاعت هلوقل مالسالا هللا نيدب ىنعي :بغارلا لاقو
٠ 

 ل ... كيم

 مامالابو ءاينّدلا ءاضقنا ىلا قلخلا هللا قلخ ذنم ناوأ ّلكب دارملاف لّوألا ىلع لمح ناف

 ءايضوروا ادي نوكي نأ نم منغ

 دحأ مامالاب دارملا نوكيو ةعاسلا مايق ىلا يي انّيبن دعب دارملاف ىناّقلا ىلع لمح ناو
 " «.ُِلفَي هءايصوأو نييبّنلا متاخ انّيبن تيب لهأ مه نيذّلا نيموصعملا ةّمالا

 ١. ؛نارمعلا "87.

 ١. .نارمعلا 80.

 “"'. :نيكلاسلا ضاير */782.



 (هلها ىلع لطابلا بلغيو ِهّرقم نعّقحلا لوزي الئلوا
 هلجال لوعفم هثال ليلعتلا ىنعم ىلع <آلاد هنوكل «ةماقا» :هلوق ىلع ةفوطعم ةلمجلا

 .ًاقباس هانلق امك

 .لوزي ًالئل :هلوق اما

 هتلزا :ليق وو هنع ًاحناج هتقيرط قراف ًالاوز لوزي ءىبشلا لاز» :بغارلل تادرفملا ىفف
 ًاتباث ناك دق ٍءىش ىف لاقي لاوّرلاو :لابجلا هنم لوزتل ءاتلاز نئلو :الوزت نأ :لاق هتلقز و
 (...لبق

 درو امك رارقتسالا و رارقلا عضوم ىاّرق ناكم مسا ءارلا ديدشتو فاقلاو ميملا حتفبّرقملاو

 '.«اهّرجو ةّرذلا بحسمو اهّرقمو ةرطقلا طقسم ملعيو» :ةبطخ ىف الئ نينمؤملاريما مالك ىف

 وفدا وهوتقلا نمدلماو أ دماج انوبق تف اذا ًارارق قر هقاكم ف كفرت «ينتغارلا لاق

 ".«ةكرحلا ىضتقيّرحلاو نوكسلا ىضتقيوه

 .ٌقحلا ىلا عجار ِهّرقم ىفريمضلا و .هناكم ىف ٌقحلا تبثي ىّح ىنعملا نوكيو
 .«هلها ىلع لطابلا بلغيو» :هلوق اّماو

 لصاو :ليق '...اَنْدَوُقِس اَنْيَلَع ٌتَبَلَغ ... ىلوتسا ىا اذك هيلع بلغ» :تادرفملا ف

 * «هتبقر بلغ بيصتو لوانت نأ تبلغ

 .517 ص ١.
 87/٠١. :ديدج باج .رصم لوا باج 075/7 ىديدح حرش .؟
 .7597 ص ."

 .5عع ص .ه
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 لوق حرش ىف نيعبرالاو ةعباسلا ةضورلا ةفيحصلا حرش ىف هلي ناخيلع دّيسلا لاقو

 :هظفل ام «كتمحر نم طونقلا لع بلغيف لمالا نم ىنسيؤت الو» :9/ داجسلا

 و نيتكرح ةبّلَعلا و بَّلَعلا مسالا و برض باب نم ابلغ هبلغ :لاقيرهقلا ةبلغلا»
 :ىلاعت هلوق هلثم و طونقلا ىلع ًايلوتسم بلغيف ىا ءاليتسالا ىنعم هنيمضتل ىلعب هتيدعت
 '«نيمضتلا ديري امناو ىلوتسا ىا اذك هيلع بلغ :بغارلا لاق ءانتوقش انيلع تبلغ انتر

 ىتح» :الكا هلوق حرش ىف نيرشعلاو ةيناثلا ةضورلا ىف ًاضيا كلذ نم برقي ام لاقو

 '«ىايند ىف دهزلا ىلع بلاغلا نوكي

 دنع هل تابثال اموهو قحلا ضيقن لطابلا» :تادرفملا ىف لاق قحلا لباقم لطابلاو

 <... لاله هنود نم َنوَُدَي منَ يلام هَل َّأِب كلذ : :ىلاعت لاق هنع صحفلا

 7 0 داسفا ىف لاقي لاطنالاو (لاق نا ىلا) لاعفلاو لاقملا ىلارابتعالا ىف كلذ لاقي

 َةرَكَوَلَوَلِطاَبْلاَلِطَبُيَو قل َقِحُيِل :ىلاعت هللا لاق ًالطاب وا ءىشلا كلذ ناك ًاّقح هتلازا

 .«(لاق امرخآ ىلا)' َنوُمرَجُمْلا

 لها ىلع لطابلا بلغي ال نال ىنعملا نوكيف قحلا ىلا عجري اما هلها ىفريمضلاو

 اذه ىلعف لطابلا لها ىلع لطابلا بلغي الل ىنعملا نوكيف لطابلا ىلا عجري اّماو قحلا

 ٌقحيل :بغارلا لوق ىف اهيلا راشملا ةّيالا ىف امك هلها دنع لطابلا نالطب روهظ دارملا نوكي

 .لطابلا لطبيو قحلا

 :هّصن ام ةّيالاريسفت ىف *بيغلا حيتافم ىف ىزارلارخفلا لاقو
 هّناف هتانل ءىثلل تبئامو هتاذل لطاب لطابلاو هتاذل ّقح قحلا - ىناثلا لاوئسلا»

 ؟لطابلا لاطباو حلا قيقحت نم دارملا امف لعاف لعفو لعاج لعجب هليصحت عنتمب

 نوكراهظاو ًأّمح كلذ نوكراهظا لطابلا لاطباو حلا قيقحت نم دارملا :باوجلاو

 .2؟/ا/ :نيكلاسلا ضاير ١.

 0٠١/7. :نيكلاسلا ضاير .؟

 2 .جحلا 3

 ./ «لافنالا .*

 .قالوب باج 019 ص * ج 6



 8ث

 (هلهأ ىلع لطابلا بلغيو هّرقم نع ّقحلا لوزي ًالئلو»

 ّقحلا ءاسؤر ةيوقتب ةراتو تانيبلاو لئالدلا راهظاب نوكي ةرات كلذو ًالطاب لطابلا كلذ

 .«لطابلا ءاسؤررهقو

 كلذ لعفي امنا ىا قحلا قحيل» :ةّيألاريسفت ىف نايبلا عمج ىف هلي ىسربطلا لاقو

 .«هلها كالهاب رفكلا ىا لطابلا لطبي و مالسالا رهظيل

 ناطيشلا ّنأو الا» لمجلا باحصا ىف الفلا. نينمؤملاريما لوق ةرقفلا ىنعم نم برقيو

 '.«هباصن ىلا لطابلا عجريو هناطوا ىلاروجلا دوعيل هبلج بلجتساو هبزحرمذ دق

 هناسل عطقناو هباصن نع لطابلا حاز دقو حضاولرمالا نأ و» :ًأضيا مهيفرخآلا هلوقو

 ".«هبغش نع

 .757؟ هبطخ 7١7/١ :ديدج باج ٠٠١. ص ١ ج ىديدح حرش ١.

 .17 17 هبطخ 77/9 :ديدج باج .505 ص 7 ج ىديدح حرش ١.



 و اردقم الور اديلا تلسر الولاد لوقت اللوز
 و ٌلذن نأ لبق نم كتايا عبتنف ايداه املع انل تمقا

 (ىزخن

 ةلتق ذم انكي رماككلخأ انا واو هطاةروس ىف: لانس هلرق رم ةذوكأو ةرقفلا دلع

 ١ «' ىَرفَولِذك نأ لبق نم كاي عمت الور اَلِإ تلال اَيراواقَ
 :هلوقب ةّيآلا ريسفت ىف هلي ىسربطلا لاق امك قلخلل ةّجحلا مامتا و رذعلا عطق اهنم دارملاف

 و لي دمحم ثعب لبق نم ىا (هلبق نم باذعب) شيرقر افك ىنعي (مهانكلها اًناولو)»
 ىلا انوعدي الوسر) تلسرا ًاله ىا (انيلا تلسرا الول انّبر) ةمايقلا موي (اولاقل) نآرقلا لوزن

 باذعلاب (ٌلذن نا لبق نم) اهيف امب لمعن ىا (كتايآ عبّتنف) كنيد ىلا اندشريو كتعاط

 ؛مهج ىف (ىزخنو)

 انعطقف باذعلاب ةرخآلا ف ىزخت ورسالاو لتتقلاب ايندلا ىف ّلذن نا لبق نم ليقو

 ها( قلعت منا ىنب ملف لوعسزلا لاسزاب مهرتغ
 وه ناك ذا» :هلوق حرش ىف ءىجيسف ملعلا ةماقاو ىداهلاو رذنملا نع ثحبلا اماو

 هللا ءاش نا «بلاط ىبا نب ىلع هيلو ماقا» :هلوقو «داه موق لكل و رذنملا

 ١. فىط 175.

,784 



 دّمحم كبيجنو كبيبح ىلارمالاب تيهتنا نأ ىلا»
 (هلآو هيلع هّللا ىلص

 ًاجاهنمو ةعيرش ىلاعت هلعجوهرمالاب دارملاو تجه:و تعرش هلوقب ةقّلعتم ىلا ةملك

 كبيبح ىلارمالا كلذب تيبهتنا نا ىلا كلذ ىلعرمالا تيرجا ىا نيروكذملا ءايبنالا نم لكل

 لوعفملا وا لعافلا ىنعمب ليعف بيبحلاو

 :رعاشلا لاق بوبحم وهفرسكلاب هّبحي هّبح و تح وهف هّبحا :لاقي» :حاحصلا ىفف

 قفوا ءرملاب قفرلا ّنأ ملعا و هرت لجا نم ناورم ابا ّبحا

 قرشم و ديبع نم ىندا ناك الو هتببح ام هرمت ال ول هللاوف

 ناك اذا ّمْضلاب لعفي هكرشيو ًالارسكلاب لعفي فعاضملا ىف قأي ال هنال داش اذهو

 .«ًابيبح ترص ىارسكلاب تببح دقلو ًابيبح تنك ام :لوقتو فرحلا اذه الخام ًايّدعتم

 رسكلاب هّبِحا هتببحو ليلق ٌبحمو سايقريغ ىلع بوبحموهو هّبحا» :سوماقلا ىفو

 .«ٌبحملا بيبحلاورسكلاو مضلاب ًاَبِحو اَيُح ذاش

 دقورثكالا اذه ءسايقريغ ىلع بوبحم وهو تح وهف هّبحاو» :برعلا ناسل ىفو

 سايقلا ىلع بح :ليق

 :ةرتنع لاق رعشلا ىف ًاًداش ٍبَحملا ءاج دقو :ىرهزالا لاق

 مركملا ّبحلملا ةلزنمب ىتم هريغ ىّنظت الف تلزن دقلو

 ركناو هتببح مهضعب هركو :هريغ لاق ةغل هتببحو :لاق ءاّرفلا نع ىرهزالا ىكحو

 :ىلشهنلا عاجش نب ناليع لوقوهو حيصفل تيبلا اذه نوكي نا

 فحل
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 .نيتيبلا ...هرق لجا نم ناورم ابا َبحا

 ىلع و «قرشم و ىندا هنم ضايع ناك و» :رعشلا اذه ىوري دربملا سابعلاوبا ناكو

 ,ءاوقا هيف نوكي ال ةياورلا هذه

 بوبحم وهفرسكلاب هّبحي هّبحو

 (فرحلا اذه الخ ام هلوق ىلا) داش اذه و :ىرهوجلا لاق

 «ىنعمب هتببحاو هتببح هيوبيس ىكحو

 و رورقم و زوزكم و موكزم و نونجم و نوزحم هلثم و :لاق بوبحم وهف هللا هّبحا ديزوبا

 هجوالف ّآلاو لِعُف ىلع لوعفم ىنبي مث هلك اذه ىف فلار يغب لعف دق نولوقي مهنا كلذ
 ةرات ئيجي بيبحلا :ىرب نبا لاق (لاق نا ىلا) فلالاب هّلك وهف هللا هلعفا :اولاق اذاف هل

 :لّبخملا لوقك ٌبحملا ىنعمب

 بيطت قارفلاب ًاسفن ناكامو اهبيبح قارفلاب ىليل رجهتا

 اهبحم ىا

 :ةنيمدلا نبا لوقك بوبحملا ىنعمب ةرات ْئيجيو

 تيل دهتأ 1: ولا واب كلا محلا بناج نمورفلا بيعكلا ناو
 '.«بوبحمل ىا

 :الِق هلوق حرش ىف نيعبرالا و ةعباسلا ةضورلا ىف ةفيحصلا حرش ىف هي ديسلا لاقو

 :هظفل ام «كئابحال ةّدعملا تاماقملا ىف كلحن فئارش ىنللج و»

 رهشأ لزالا تملا بهقالاطاو ل عاف قيمميولومقم قاع ليعق برع مج ءاجللاو#
 نانا ودل ءادبا نع هنو

 نط هلا ديلا ةقعوةيلع ميال علا ةلا ةييش اولا بعلا بيدتلا» سوافلا قو
 '.«هيدل ىنلزلا

 هّبحي هللاو هللا بحب فَي ىبنلا ناف نيينعملا نم لك ىلع ظفللا لمح نكمي اذه ىلعف

 .الرل'“؟* :برعلا ناسل ١.

 .١؟١/ا/ :نيكلاسلا ةضور ."
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 بج جيب ب ميا

 ميلا وي هيلعةللا لص فيم كيبع و كينج مل ارمألاب تيهتنا نأ لآ

 مو ُهّللا قأي قْوَسْف... :ةدئاملا ةروس ىف نينمؤملا نم موق ةفص ىف لاعت هللا لاق امك

 بوبح ُكْيَْيَي هنوك ىا لوعفملا ىنعمب هنوك ناك نا و '.. َنيِنِمْؤُمْلا ىلَع ِةلِذأ ُهَنوُنبِحيَو مهي

 و ميهاربال ليلخلاو مدأل بقل ىنصلا نا امك ٌةييَيانيِبن باقلا نم بيبحلا نا ملعا مث

 ةيتكلا دق ايزلا لظلم منال 3:3 انو مالا يبلع عل عوزلاو يسرنا ملكلا
 كلذ ىف ىنكي لب مالسلا هيلع ءادهشلا دّيس نيسحلا ةرايز ىف اها ةّمئالا نم ةروثأملا
 مالسلا هللا ةوفص مدآ ثراو اي كيلع مالسلا :هلوقب ثراولاب ةفورعملا ةرايزلا ةرابع هظحالم

 ثراو اي كيلع مالسلا هللا ليلخ ميهاربا ثراو اي كيلع مالسلا هللا بن حون ثراو اي كيلع
 هللا بيبح دّمح ثراو اي كيلع مالسلا هللا حور ىسيع ثاو ايي كيلع مالسلا هللا ميلك ىسوم

 ةرايزلا ...هللا ىلو نينمؤملاريما ثراو اي كيلع مالسلا

 :ليق دقو

 دمحاب ىّمسي نم فوؤر فوطع مركم ىمشاه ريذن ريشب

 :هحرش ىف دهاوشلا عماج فلؤم لاق و فرصنملا ريغ ىف ىماجلا حرش ىف هب دهشتسا

 عجارف بوبحملا ىنعمب بيبحلاو

 'ءافشلا باتك ىف ضايع ىضاقلا لاقو

 ىلع صتخاو ةحيحصلا راثآلا كلذب تءاج ةّلخلاو ةّبحملاب هليضفت ىف - لصف»
 باحضا عن سات نيلح لاق: سابع نبا نعو (لاق لا ىلا) هللا تيبح:قيملسملا ةقشلا

 لاقف مهثيدح عمسف نوركاذتي مهعمس مهنم اند اذا ىّتح جرخف :لاق هنورظتتني ُهيْيَي ىنلا

 مالك نم بجعاب اذام :رخآلا لاقو .ًاليلخ هقلخ نم ميهاربا ذختا هللا ّنا أبجع :مهضعب

 هللا هافطصا مدآ :رخآ لاقو ءهحورو هللا ةملك ىسيعف :رخآ لاقو ءًاميلكت هللا همّلك ىسوم

 و ًاليلخ ميهاربا ذْختا ىلاعت هللا نا مكبجع و مكمالك تعمس دق :لاقو مّلسف مهيلع جيرخف

 ١.المائدة *0.

 ١. لاس .؟
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 ل ا يي ل بت ب ع بي

 مود دلح .هبدن ىاعد حرش

 و هللا هافطصا مدآو كلذكوهو هللا حور ىسيعو كلذكوهو هللا ىجن ىسومو كلذكوه

 ناو: وحفل ةئفانقلا هرم دمنا ءاول لماحت نانو رك ةلوردللا بيح اناوألا كلك وف

 اهينلخ ديف ىل هللا حتفيف ةّنجلا قلح كرحي نم لقااناو رخف الو عفشم لقاو عفاش لوا

 .رخف الو نيرخآلاو نيلوالا مركا اناو ءرخف الو نينمؤملا ءارقف ىعمو

 بوتكم وهف اليلخ كتذخت ا ىلا هِي هيبنل ىلاعت هللا لوق نم :ةريره ىبا ثيدح ىف و
 .«نمحرلا بيبح تنا ةاروتلا ىف

 هبوبحم ىنعمب ىا» «هّللا بيبح اناو» :هلوق حرش ىف 'افشلا حرش ىف ىراقلا لاقو

 هعجاريلف ليصفتلا دارا نف «هّبر دنع ماقم و ةبترم لك نم ّصخاوه ىذلا

 :هصن ام هصئاصخو ُْيْيَي ىنلا لئاضف باب ىف راحبلا سداس ىف هلل ىسلجملا لاقو

 رفعج ىبأ ىنثدح لاق رفعج نب ىسوم مامالا ىلا هعفري دانسالاب - بولقلا داشرا»

 امنيب لاق بلاط ىبا نب ىلع نب نيسحلا ىبا ىنثدح لاق ىلع ىبا ىنثدح لاق هيبا نع

 لخد ذا يدي هللا لوسر لضف نوركاذتي هتافو دعب هدجسم ىف سولج هللا لوسر باحصا

 ىلع ىلا لجوزع هللا ناف :ىدوهيلا لاق (لاق نا ىلا) ماشلا لها دوهيرابحا نمربح انيلع

 هاّمسف هنم ةّبحم هيلع ىلا ُةْيْدََي دمحم و كلذك ناك دقل :نينمؤملاريما هل لاقف هنم ةّبحم ىسوم

 مما نم تيأر ام بر اي لاقف هتّما و دّمحم ةروص ريهاربا ىرا هؤانث لج هللا نا كلذو ًابيبح
 نم ىل بيبح ال ىيبح دّمحم اذه ىدونف ؟اذه نفث ةمالا هذه نمرهزا الو رونا ءايبنالا

 «(ثيدحلا) ...ًاّيبن هتيممو ىضراو ىئامس قلخا نأ لبق هركذ تيرجا هريغ قلخ

 ؟بولقلا داشرارظنا

 ىطعاو ذخا ام ىلع هدمحم :اهّوا ا هل ةبطخ ىف ةغالبلا جهن ىنف كبيجن هلوقاماو

 امان .هثيعب و هبيحم ُةْيَِادّمحم نآو»

 ' «(بجنملا) بجتنملا بيجنلا» :هحرش ىف ديدحلا نبا لاقو

 ١. ص " ج ىجافخلل باهشلا حرش ةيشاح 71١8.

  7ص ” ج بولقلا داشرا ١52 فحن باج 7/75 17١.

 كلب ١ ص  7/7٠١:ديدح باج .رصم باج //5152/87.
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 هملآو هيلع هللا لص دمحم كبيجتو كبيبح للارمالاب تيهتنا نأ ىلا

 لصف مهللا» :34) هلوق حرش ىف ةيناثلا ةضورلا ىف ةفيحصلا حرش ىف دّيسلا لاقو
 كقلخ نم كبيجت و :هلوق» :هّصن ام «كقلخ نم كبيجن و كيحو ىلع كنيما دّمح ىلع

 نا لمتحي و ةباجت مركك بجن نم لعاف ىنعمب ليعف هعون ىف سيفنلا ميركلا بيجنلا

 دوعلا تبجن مهلوق نم كقلخ نم هتبجتنا ىذلا صلاخلا بابللا ىا لوعفملا ىنعمب نوكي

 تكرتو هرشق و هؤاحل وهو كيرحتلاب هبجن ترشق اذا هتبجتناو لتق و برض باب نم

 .نارقلا بجاون و نآرقلا بئاجن نم ماعنالا :دوعسم نبا ثيدح ىفو هصلاخو هبابل

 '.«بجن هيلع ىذلا هبابل هبجاون و هضحم و هلضفا نآرقلا بئاجن :سوماقلا ىف لاق

 ١. :نيكلاسلا ضاير ١/500.



 (هتقلخ نم دّيس هتبجتنا امك ناكف»

 .ىدادرارق مه قيالخ رورسو دّيس ىديزكرب تلاسر هب اروا هكىروطنامه سب]

 1 ل ا نا الا
 .«تسارادركوكين و راوكرزب :ريما نزورب بيجن» :هدمآ نينج سوماق حرش رد

 نينجمهو دشاب اورنامرفو كرزب و سيئر و رورس هك دنيوك ار ىسك لصارد ديسو

 ىرترب ناركيدربريخ راكرهرد هك ىسكو نابدربو ميركو لضافو فيرش صخشرب
 .دوش ىم هتفك دراد

 و مدآ دلو دّيسانا» :دومرف هلآو هيلع هللا ىلص مالساربمغيب هك تسا ثيدحردو

 .منكىمنرخفو متسه مدآ دنزرف رورس نم 'رخف ال

 هدومرف ماركاوا هب ىراوكرزب و لضفزا دنوادخ هكار هجنآ :هدش هتفك نأ هيجوتردو
 مالعا ناركيدو دوخ تما هب ًانمضو ءدهدىمربخ هدش تيانعوا هب هك ىتمعنو

 نرخ صخب ن طراو فا ىبلا تالا را ىراوككرتو تاليضن بأ كدت رم
 '.[منك تاهابمورخف نأ هب هك تسين مه هتسياشو هدوبن

 .تساهدش

 ١/,. ص هبدن ىاعدرب ىناقلاط حرش .؟

 6ةرغت



 (هتّيفطَّصا نم ةوفصو»

 .ىديزكرب (ناربمغيب زا)وت هك ىناسك نايم زازاتممو هديزكربو]

 ؛نيمّلاعلا ىلَع نارمعّلآو ميهاربا لآو ًاحونو ٌمدآ ىِفْطَصا هللا ّنا» هكرابم هيآ قبط - حرش

 و .(نايناهجرب ار نارمع لآو ميهاربا لآو حونو مدآ ديزكرب دنوادخ) “٠ هيآ نارمع لآ

 قالخاو لامعازا :هديزكرب ىلاعتو كرابت دنوادخ هكار ىناسك نأ تسا مولعم هتبلا

 ىناسك هب ميرك نآرقرد «ىفطصإ» هملك اذلو .تسا هدومن هزيكابو كاي هحيبقو تشز

 ردو .ربمغيب ىصوو ماما هاوخو «دشابربمغيي هاوخ دنشاب موصعم هك دوش ىم قالطا
 لمن هروس 04 هيآردو .دراد تلالد عوضوم نيارب «نارمع لآو ميهاربا لآ» هلمج هيأ نيا

 .تسا هتفركر ارق مه تيحتو مالس دروم «ىِفْطَّصا نيا هدابع ىلع مالسو» :ديامرف ىم هك

 مُه) :دندومرف نانآ هك دنكىم لقن ىسربط عماوجو ىَمقريسفتزا ىفاص ريسفت رد
 هلماك قيداصم هلمجزا نيعمجا مهيلع هللا تاولص مالساربمغيب لآ هك «دّمحم لآ

 دّلجم رد ىسلجم موحرم مه ىتاياور هنيمز نياردو .دنشابىم ادخ هديزكرب ناكدنب

 '.تسا هدرك لقن راونالا راحب متفه

 دنزرف ليعامسا ترضح هب شيمارك ءايصواو مالساربمغيب بسن نوج هك نادب
 هيأ لومشمو ميهاربا لآزا نانأ همه سبي .دسرىم - مالسلا مهيلع - ميهاربا ترضح

 دوخ هب تبسن مه ىصاخ تيانع «ميهاربا لآ» هلمج نيازا هتبلاو .دنوشىم هكرابم
 اريز تسا هدش ميهاربا ترضح

 مهيلع ميهاربا لآو ةمئالا مه هباتك هئرواو هللا هافطصا نم َنا» باب 73١١ ص ١ دلجم ديدج باج راحب ١.

 .«مالسلا

 ,ى2ى60
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 حبب بسسس سيسي __ا__

 مود دلج .هبدن ىاعد حرش

 ىصاخ تيانع «نالف لآ» دنيوك هك تسا عياش برع تغلردريبعت مسق نيالا

 .هدش هدارا مهوا دوخو .هدشوا دوخ هب

 ديآىم مزال دشاب هدش هداراوا لآ طقف و دشاب هدشن هدارا ميهاربا ترضحركا ًايناث

 . .دئنشابوازا لضفا مه نانآ ىايصوا ىتح ليئارسا ىنب ءايبنا

 و » :ديامرفىم مالسلا هيلع ميهاربا ترضح هبترمو ماقم هرابرد نآرق رد ادخاشلا

 ردا ردت ى ناو اندلا قة دقن و كفن ةف نقلا ةنفارت | هله و2 كمل او

 هيفس هكنآر كم دنكىمن ىريكهرانك مالسلا هيلع ميهاربا ني ازا ىسك و) «' َنيِخلاَّصلا

 '.[(تسا ناحلاص زا ترخآردواو ميديزكرب ايندردارواام هتبلاو دشاب

 .دش لقن هر ىناقلاط حرش زا 5



 «(هتيبتجا نم لضفأو»

 هلمجزا» :دومرف هك هدش تياور هلآو هيلع هللا ىلص مركاربمغيبزا 'راحب ء دلجمرد]

 :تسازيج راهج (دوب هدشن هداد ىسك هب نمزا لبق هك) نم ىاهىرتربواهتليضف

 دهاوخب نم تمازاس كرهو دندادرارق هدننك كايو هاكهدجس ميارب ار نيمز ١.

 .تساروهطو دجسم وا ىارب نيمز «دباين ىباو درازُك زامن

 هأر ههامكي تفاسمو هلصافزا نائمشدورافك لدرد سارهو تشحو داجيا .5

 .مريك رارق قح ىرايو تيامح دروم هليسو نيدبو (دوش ىم هدنكفارافك لدرد)

 .هدشزيوجتو لالح نم تما ىارب نانمشدزا نتفرك تمينغ ."“

 ".«تسا مدرم همه ىارب نم تلاسر .؟

 :دومرف هك هدش لقن هلآو هيلع هللا ىلص ادخ لوسرزا ”١ صراحب ءدلجمرد

 و ءدومرف (ليمكتو)راكشأار مالسا دوخ نيد نم هليسو هيب ىلاعتو كرابت دنوادخ»

 دوخ قيالخرب ارمو تفرك ماجنا نم تسدب هبعك حتفو ءدومن لزان نمرب مهار نارق
 و «داد رارق تمايق شخب تنيز ترخآ ملاعردو مدآ نادنزرف رورس ايندردو ءداد ىرترب

 .771/12 :ديدج باجا١ا/7” ص ١.

 7١7 صرد هك نومضم نيمه هب ىركيد تياور ليذ رد هك ار ىسلجم موحرم نايب ؛هيشاحرد ىناقلاط موحرم .؟
 تسازامن هاكياح دحسمزا دارم» كيسا نيا شاهمجرت .دكنكىمركذ هدش لقن قودص ىلامازاو دلحم نامه

 «روهط»زا دارمو هدوب ناشدوخ صوصخم دباعم رد هتشذك مماردزامن هاكياج ىلو دشابن اي دشاب دحسم هاوخ

 نيمز رد نتفر هاررثا رد هريغو اي فكو اصعو شئفك هت ندش كاي دياش ووضوزا لدب مميت هليسو هب ثَدَح عفر

 مئانغ ذدخا هدوب مهركاو .دوب هدشن عيرشت نيد ىارب كنج عوقو هتشذك مماردو .ديأىم تسدب نيد نانمشد

 هداد صاصتخا مالسا نيد هب طقفار نأ دنوادخ ةك تشنا نانمشد سارهو ميب اماو «.تسا هدوبن زياج ىكنج

 .دنكفاىم نانمشد لد رد سارهو فوخ .ةهار ىرود هام كي هلصاف اب هك

 فردي
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 نو تت يي بي 00 ا ب ب | ب ب و

 مود دلج .هبدن ىاعد حرش

 تما دورو نينجمهو تخاس مورحم نآ هب دوروزا ار ءايبنا تشهب هب نم دوروزا شيب

 هخفن ات نمزا سيار تفالخ هكنآركيدو .دومن عونمم نم تما دوروزا لبق ار نانآ

 '[.«دادرارق (دنتسه هتسياش هك) نم تيب لها نايم رد (ايندرمع ناياي)روص

 .دش لقن هر ىناقلاط حرشزا ١.



 (هتدمتعا نَّم َمَرّحاو»

 (دوبوت دامتعا دروم هك ىسك نيرتى مارك و]

 ىبا نب ىلعزا شنارديزارفعج نب ىسوم ترضح هك هدش لقن احب  دّلجمر د - حرش

 هيلع هللا ىلص ادخ لوسر تلحرزا سب :دومرف ترضح نآ هك ؛هدرك تياور مالسلا مهيلع بلاط

 دوهي ناكرزبو املعزا ىدرم ماكنه نيارد .ميدوب دجسم رد باحصازا ىاهدعاب ىزور هلآو

 :هدناوخار ميهاربا فحص وروبزو ليجناو تاروتزا هتشذك ىايبنا بتكواو ءدشدراو ماش لها

 تما ىا :تفك كنرد ىمكزا سب .تسشنو درك مالس ءدش دراو نوج .دوب هاك نأ بلاطمزاو

 و دينادىم عمج ناتدوخربمغيبردار ناربمغيب لئاضف مامتامش هك تسيج تهج دمحم

 مالسلا هيلع نينمؤملاريما ؟ديهدىم باوج منك ىلاوئس امشزاركا ,دينادىم نانازارترباروا

 هب دنكوس .داد مهاوخ باوجار اهنآ همه ادخ ىراي هب نم هك سريب ىهاوخ ىم هجره :دومرف

 ار نآ هكنآر كم هدادن رارق ىلوسروربمغيب جيه ىارب دنوادخ ىتليضفو هبترمو هجرد جيهادخ

 ربمغيب دوخ هك ىلاح رد ؛تسا هدادرارقربارب دنج هلآو هيلع هللا ىلص مالساربمغيب دوجورد

 رخفو) .منكىمنراختفا ىنعي (رخف ال و» :دومرف ىم دركىم نايب دوخ ىاربار ىتليضف ىتقو مركا

 هكنيا نودبزورما نم كنياو (مشاب هدركر خف امشرب مهاوخ ىمنر كيد ترابع هباي ءمشورف ىمن

 نآ هاكنآ .منكىم نايب مالساربمغيب لئاضفزا «مرامش كجوكو منكر يقحتار ءايبنارئاس ماقم

 ام تسا ىنالوط تياور نوج ءدومن هلآو هيلع هللا ىلص ادخ لوسر لئاضفركذ هب عورش ترضح

 ['.دننك عوجر نأ عبانم هب ددناوتىم نادنمقالع .مينكىمرظن فرص اجنيارد ناركذزا

 .ىمليد بولقلا داشرازا لقن 75١ ص ديدج باج ١78 ص ١.

 مالسلا مهيلع ىده همئاو نينمؤملاريماو هلآو هيلع هللا ىلص ادخ لوسرزا ىركيد ثيداحا تياور نيا نومضم هب ."
 .تسا هدمآراحبو ادخ لوسر تيب لها ثيداحاورابخا بتك دك رد .باتك لهاو دوهيرب تاحاحتح - ابابرد

 ىفرخا



 (كئايبنا ىلع هتمّدق»

 :هظفل ام سداسلا ثيدحلا ىنلا دلوم باب ةجّجحلا باتك ىف ىفاكلا ىف هثِفِلَر ىنيلكلا ىور

 ىبا نع لهس نب حلاص نع بوبح نبأ نع دّمحت نب دمحا نع انباحصا نم ةّدع»
 تناو ءايبنالا تقبس ءىش اب هُهيْيَي هللا لوسرل لاق شيرق ضعتب نا :لاق الفل هللادبع

 ذخا نيح باجا نم لّواو ىّترب نمآ نم لّا تنك ىّنا :لاق - ؟مهقتاخو مهرخآ تثعب
 لاق بن لّوا انا تنكف ىلب اولاق مكّبرب تسلا مهسفنا ىلع مهدهشاو نيّيبنلا قائيم هللا

 '.«هّللاب رارقالاب مهتقبسف ىلب

 :هّصن ام ثيدحلا حرش ىف أي ىسلجملا لاقو

 حورلا قلخ قبس ال برقلاو ةبترملاو لضفلا ىف ىا ,برض باب نم ءايبثالا تقبس»

 دحأ نيب قّرفن ال :ىلاعت هلوق نيبو هنيب ىفانتلا مّهوتي الو ذئنيح باوجلا ةبسانم مدعل
 كلت :ىلاعت لاق دقو ضعب نود مهضعب ةلاسرب لوقلا انه دارملا نأ مولعم هنال هلسر نم

 .ضعب ىلع مهضعب انلّضف لسرلا
 ا ةفلرفو  ييحلا َقاَيِم هَل َذَحأذَو : لام ةلوق لا ةزانشا هللا دفنا قبح

 اي ده نا يرمز هد قاتم يتبل نمت
 ريب اس

 اينييفلا ىلع َمُهَدَهْمَأ

 ديزم ىلع هتلالدل لضفلا طانم رارقالا و ناميالا قبس نا ىلع لدي «لّوا تنكف»

 ١. :ىفاك 1/١؟؟.
 ”. .نارمعلا ١/.

 ". .بازحألا /7.
 *. .فارعألا 1077.
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 قبس نوكي نا دعبيال لب ةنيطلا فرشو ةّّينلا ةحصو ةحيرقلا ةدحو لامكلل دادعتسالا

 ىلع ف نينمؤملاريما لضف ىلع لديرهاظلا ىلع و ءكلذ نع ةيانك قائيملا ىف رارقالا
 '.«لمأتف ةباحصلا رئاس

 ١. ج لوقعلا ةآرم ١ :ديدج باج .700 ص 197/8.



 (كدابع نم نيلقثلا ىلا هتثعبو»

 (ربقلا لاؤس ثيدح ىف)» :ةياهنلا ىف ريثالا نبا لاق سنالا و نجلا نيلقثلاب دارملا

 .«ضرالا

 .«سنئالاو تنجلا نالقثلاو همشح ورفاسملا عاتم كيرحتلاب لقثلا و» :حاحصلا ىفو

 هنمو نوصم سيفن ءىش ّلكو همشح ورفاسملا عاتم ةكرحم لقثلاو» :سوماقلا ىفو

 .«تِجلاو سنالا نالقثلاو قرتعو هللا باتك نيلقثلا مكيف كرات ىلا :ثيدحلا

 :ىبارافلا لاق بابسا و ببس لثم لاقثا عمج او عاتملا لقثلا و» :رينملا حابصم ىفو

 .«سنالاو نجلا نالقثلاو همشح ورفاسملا عاتم لقثلا

 وهف هيف سفانتي نزو وردق هلام لك وزييمتلاب تاناويحلارئاس ىلع امهلضفتل كلذب ايم
 .«كيرحتلاب لقث

١ 



 ينير راك هتأطوأو»

 وأ :لاقيف ةريهظاب واف ىلا ىفتقتتو تعزل اظوبهأطأ لضرب هكطوتل ةريتملا :ءاهضملا قف
 ٠ «ضزألا ًاديز تأط

 ىلع هبكرأ ًةوشعو ًةوشعلا هأطوأو هئُطَوَتو هأّطوك هأطيرسكلاب هئطو» :سوماقلا ىفو

 ىف هنيد روهظو ضرألا راطقأ عيمج ىلع ُهْيِيَي ئنلا ءاليتسا نع ةيانك وهو «.ىدهريغ

 ُْكَنِماوُنمآ نيا ُهّلا دعو :ميركلا هباتك ىف لاعت هللا لوق هنع حصفأ امك اهبرغو اهقرش

 لما 5 نار ديا وول تاهو هك نط ا نوت رحت أ ِتاَِلاَّصلااوُلَِعَو

 ايم ىَضَنْرا ىِنَلا م مهيد

 براغمو اروت قراشم تشاذك ايريز هك ار وا ىدرك نكمتمو» :هتمجرت ىف يجلا لاق
 و قراشم لهاو هتفرك ار ملاع مامت هيي ترضح نآ نيد هك تسا نيازا هيانك ءاروت

 مامتروهظ «ماماروهظ نامزرد نآراثآو دننكىمو دناهدركوا دايقناو تعاطا براغم

 «.ديناسر مه هب دهاوخ

 علطت سفتلا فا فلبح :لوقأ كبراغمو كقراشم هتأطوأو :هلوق» ٌىايدلولا لاقو

 ,برغملاو قرشملا دّدجتي اذكهو هئازاب برغتو هسمأ قرشم ريغ قرشم نم موي لك ىف

 ةرابعب ةّينامّرلا ةطاحالا نعربتعي امك ةطاحالاو ءاليتسالا نع ةيانك تارابعلا هذه لاثمأو

 دبع ىبأ هّدج ةبيصم ىف هجرف هللا لّجع ةّجحلا لاق امكراهغلاو ليّللاو ءاسملاو حبّصلا

 تاقوالا نم تقو ّلك ىف ىأ أءاسمو ًاحابص كيلع نيدنألو مالسلا هيلع نيسحلا هللا

 بسحب ضرألا ّنأ ةظحالمب ولو ناكم لك نع ةيانك براغملاو قراشملا ةرابع ىلذكف

 ١. .فصلا ؛زينو "8 .حتفلا زينو ”“ .ةبوتلا 5.
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 مود دلج .هبدن ىاعد حرش

 ميسقتلا بسحب مويلاو برغم اهفصنو قرشم اهفصن لامّشلاو بونجلا ظخب ميسفتلا

 :برعلا لوقت اذلو ءاسملا فرط نم هفصنو حبّصلا فرط نم بوسحم هفصنرهظلا نم

 هتمجرت نوكتف .ريخلاب هللا كأسم ْنِهلَظلا دعبو ةعاس لك ىفرهلَفلا لبقريخلاب هللا كحّبص
 «.ار دوخ ىاهبرغم و اهقرشم ىدينادرك شيايريزو :اذكه ةّيسرافلاب

 ّناف هيدي هللالوسر اندّيس جارعم ةمّدقم ىلا ةراشا هذه» :ةبختلا ىف ىشعرملا لاقو

 ماعلا راطقأ عيمج هأط وأو اهبراغمو ضزالا قراشم هب فاطأالّوا جارعملا ةليل ىف ىلاعت هللا

 «.تاوامسلا قابطا هب جرعو قاربلا هلرّخس ّمث هقافآو

 . قرشملا عم“ قراشملاو

 رثكألا ىف ءاّرلارسكب وهو هلثم قرشملا»و سمشلا قورش ةهج قرَشلا» :حابصملا ىفف

 «.اهحتفو ءاّرلارسكب قرشم ةبستلا ىفو لامعتسالا ليلق هّنكل سايقلاوهو حتفلابو

 قرشملا سايقلا ناكو سمشلا قورش عضوم [ءارلارسكب] قرشملا» :سورعلا جات ىفو

 .«ليبقلا اذه نمردن ام دحا هّنكلو [ءارلا حتفب]

 اهعراضم ّنأل حتفلا نهيف سايقلا ناكو» :ليبقلا اذه ٌقح ىف فرّصلا ءاملع تلاقو

 .«مومضم

 .براقملا هعمحو سمنشلا تورغ ةهخ هانعم نأ الا لاوتملا اذه ىلغ :برغملاو

 ءاتشلاو فيصلا قراشم ىا براغملاو قراشملا بر :هلوق» :نيرحبلا عمجم ىنف

 ةئامثالث لقن ام ىلع ةّئسلل ّنأل هبرغمو موي لك قرشم فالتخال اعمج امناو اهبراغمو

 )» لباق نم الا هيلا دوعت ال هيف ق رشت ىذْلا اهمويف ًابرغم نيتسو ةئامئالثو ًاقرشم نيكو

 ىقراشم» :هلوقب ريبعّتلا ىلا «اهيراغمو ضزألا قراتشم)» ةرانغ: نع لدغ ائاو

 ريمض ىلا براغملاو قراشملا ةفاضا ىضتقي ناك ماقملا نأ ىهو قايسلا ةنئي هرقل «كبراغمو

 ةقحاللاو ةرقفلا هذه ةقباَسلا تارقفلا ىف ةروكذملا تافاضالا ةفاضالا قفاوت ّيح باطنخلا

 .«ىقلخ»و «كئامح»و «كىدابع»و «ىكئايبنا» هلوق نم اه

 اهلها براغملاو:قرانشملاب دارو: ننراغملا يق راشملا للا ةلوسو هضي دللا نأ نيعملا نوكيف
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 ىمقلا ميهاربا نب ىلع هلقن ام بولطملا ىلع لديو ىعدملا حضويو ماقملا بساني امت
 :'ةرابعلا هذهبم «ساّنلل ةّقاك الا ىانلسرأ امو» :ىلاعت هلوقريسفت ىف

 ىبأ نب دّمحم انثّدح :لاق ٌياطلا هللا دبع نب دّمحم ىنثّدح :لاقرفعج نب ىلع انثّدح»

 لاق :لاق ىناجنزالا (ركب)ريكب نب هللا دبع تعم :لاق ئسانكلا صفح انثّدح :لاقريمع

 سال ًاّماع ناك هِي هللا لوسر نع ىنربخأ مالسلا امهيلع دّمحم نبرفعج قداّصلا ىل
 برغلاو قرّشلا لهأل ساتلل ٌةقاك اَلا ىانلسرأ امو :هباتك مكحم ىف ىلاعت هللا لاق دق سيلأ

 ىردأ ال :تلق - ؟مهّلك مهلا هتلاسر غلب له ؟سئالاو نِلا نم ضرألاو ءامستلا لهأو

 !؟برغلاو قرّشلا لهأ غلب فيكف ةنيدملا نم جرخي مل هللا لوسر ّنا (ركب)ريكب نبا اي :لاق

 اهبصنو هحانج نم ةشيرب ضرألا علتقاف ليئربجرما ىلاعت هللا ّنا :لاق ىردأ ال :تلق
 موق لك بطاخيو برغلاو قرّشلا لهأ ىلارظني هّقك ىف هتحار لثم هيدي نيب تناكف دّمحمل
 مهاعدو الا ةنيدمالو ةيرق تيقب اهف هسفنب هتّبن ىلاو ىلاعت هللا ىلا مهوعديو مهتنسلأب
 «.هسفنب َىَنلا

 ةْيآلا ريسفت ىف ناهربلا ىف ىارحبلا مشاه دّيسلاو ىفاّصلا ىف ضيفلا هلقن :لوقأ
 '.ثعبملا باب ىف راحبلا سداس ىف ّىسلجملاو

 باب وهو نيرشعلاو ثلاّثلا بابلا ىف ”بولقلا ةايح ىف ةّيسرافلا ةغّللا ىلا هلقنو

 :ةرابعلا هذهب ثعبملا

 هدرك تياور مالسلا هيلع قداص ترضح زاربتعم دنس هب ميهاربا نب ىلعو»

 ليئربج «دينادرك ثوعبم تلاسر هب ار هيي لوسر ترضح ىلاعت قح نوج هك تسا

 نانجو تشادزاب ترضح نآ ىاربو دنك ار نيمز دوخ ىاهلابزا ىلاب هب هك دركرما ار
 دوخ تسد هب هك ىسك دننام دركىمرظن نيمز ىاج همه هب ترضح نآ هك دش

 تفك نخس ناشيا تغل هب ىهوركرهابو دركىمرظن برغم و قرشم هبو دنكر ظن

 هك درك نانج دوخ هلماك تردق هب ىلاعت قحو دومن توعد دوخ نيد هبار ناشياو
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 سم _   لالم.| )ال ا اييقث يس لل

 ميد دلح «هيذن ىاعد حرش

 «.دنديمهف اروا تلاسرو دندينش اروا ىادصو دنديد ار وا اهرهش همه لها

 و ْمُكَنِم اوَُمآ نبل ُهَّللاَدَعَو » :ىلاعت هلوقريسفت ىف نايبلا عمجم ىف هلي ىسربطلا لاقو
 ْمُهَ َنتكَميَلَو ْمِهِلِبَق نِم َنِذَلا قَلْختْسا امك ِضرَأْلا ف َمُتَمِلْخَتْسَيَل ِتاَِئاَّصلا اوُليَع
 هلتقلا هنا ميتا قتلا سول ننام

 اونيدي نا مهرما ىذلا مالسالا نيد ىنعي (مه ىضترا ىذلا مهنيد مهل ّننكميل و)»

 و اهقراشم تيراف ضزالا ىل تيونز هيفي لاق امك هلك نيدلا ىلع هرهظي نا هنيكمتو ءهب

 .«(لاق امرخآ ىلا) اهنم ىل ىوز ام ىتّما كلم غلبيسو اهبراغم

 :هّصن ام ةيالاريسفت ىف 'عماجلا عماوج ىف لاقو

 هراهظا و هديطوت و هتيبثت :هنيكمت و هب اونيدي نا مهرمأ ىذلا مهنيد مط نكمي ناو»

 غلبيسو اهبراغمو اهقراشم تيرأف ضرألا ىل تيوز :مالَسلا هيلع لاق امك هّلك نيّدلا ىلع
 .«(لاق امرخا ىلا) اهنم ىل ىوز ام ىتما كلم

 :ةيآلاريسفت ىف ىفاَصلا ىف هلي ىاشاكلا ثّدحملا لاقو

 .«(ثيدحلا) ضرألا ىل تيوز :لاق ُهْيَِي ىبنلا نع عماوجلا ىفو»

 :هلاوقا تازجعم لصف ىف ”بقانملا ىف بوشارهش نبا لاقو

 ام ىتَما كلم غلبيسو اهبراغمو اهقراشم تيراف ضرالا ىف تيوز :مالَسلا هيلع هلوقو»

 سلدنالار حب نم برغملارخآ ىلا قرشملا لّوا نم مهكلم دقف هربخ ىف قدصف اهنم ىل ىوز

 .«ءاوسب ءاوس مالسلا هيلعربخأ امك لامشلا ىف الو بونجلا ىف اوعسّني 2وربربلا دالبو

 ًالئاق تابيغملاب هرابخا ىف هتازجعم باب ىف 'راحبلا سداس ىف  ىسلجملا هلقنو
 و بونجلا ىف كلملا ىف ةعسلا م لصحب مل ىأ بونجلا ىف اوعستي ملو :هلوق» :هنايب ىف
 .«برغملاو قرشملا ىف مه تلصح ام لامشلا

 .ةّيآلا ريسفت ىف ناهربلا ىف ىنارحبلا و ىفاصلا ىف ضيفلا هلقنو

 .680 نونلا ١
 .171/ةزيربت باج 7١8 ص ١.

 ١7/١ ١. :ليدح باج .دنه باج ع١ سص ."
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 فخ

 سبل بني قابلا سدانم ف ف ىنلعلاو
 .نيرشعلا و ثلاثلا بابلا ىف 'بولقلا ةايح ىفو

 تعمج ىأ اهبراغم و اهقراشم تيأرف ضرالا ىل تيوز :هيف» :ىوز ىف ةياهنلا ىفو

 .«أّيز هيوزا هتيوز :لاقي

 اهقراشم تيأرف ضرالا ىل ىوز هللا َن | لدي ىنلا ثيدح ىفو» :نيرحبلا عمج ىفو

 هيلع علظي ىّتح اهنم ديعبلا بيرقت ديري أّيز هيوزا هتيوز نم ىل اهعمج ىا اهبراغمو

 .«اهنم بيرقلا ىلع هعالظا

 .«هوطاو هعمجا ىا ديعبلا انل وزاو :ءاعدلا ىفو» :اضيا امبيفو

 :ةيناغفالاركذ ىف ىبهولا حتفلا هخيرات ىف ىبتعلارصنوبا لاق و
 ثيح نيكمتلاب دّيؤملا هلوسرو نيمالا ئمالا هّيبن لوق ققحي نأ ىلاعتو هناحبس هللا داراف»

 ".«اهنم ىل ىوز ام ىتما كلم غلبيسو اهبراغمو اهقراشم تيراف ضزالا ىل تيوز :ُهْيِيَي لاق

 وأ ندوب علطم باب رد 'ةّوتفلا جراعم و ةَوِبَنلا جرادم رد ىولهد ّقحلادبع خيش

 :هتفك تانئاك زا دش دهاوخ ثداح هجناب ندادربخ و بويغ

 براغمو قراشم نم ىارب دش هدومنو نيمز نم ىارب دش هديجيب مهرد :دومرفو»

 .نيمززا تسا هدش هديجيب هك ار ىزيج نم تما كلم دسرب هك تسا كيدزنو نيمز

 قرشم ىصقازا هك دنه ضرا نيبام برغم و قرشم رد كلم دش زارد نينجمهو

 دتممو «ممازا ىتّما جيه ارنآ دشن كلامو نأ ىارو تسين ترامع هك هجنطرحبات

 .«نأ دننام لامشرد هنو بونج رد دشن

 ”«بختنم .برغم رحب رانكب تسيرهش هجنط» :هتفك هيشاح رد

 تيوز :ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ّىنلا - واولا عم ىازلا» :هتفك قئافلا رد ىرشخز
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 و عمجلا َىّرلا .اهنم ىل ىوز ام ىتَما كلم غلبيسو اهبراغمو اهقراشم تيرأف ضرالا ىل
 موقلا ىوزناو ءَىَّر و ىوزم ج نوضغ ىا ّىِوُز و ٍواْرَم نالف هجو ىف :مهوق هنمو ضبقلا

 امك ةماخنلا نم ىوزنيل دجسملا نا ثيدحلا هنموراتلا ىف دلجلا ىوزناو ءاوّماضتو اونادت

 .«طوسلا نم سرفلا و رانلا نم ةدلجلا ىوزنت

 :هتفك هياريسفت رد ىسولآ

 ام ىتّما كلم غلبيس و اهبراغم و اهقراشم تيرأف ضزالا ىل تيوز :حيحصلا قف»
 '.«أهنم ىل ىوز

 لِلَي ىنلا نع نابوث هاور ثيدحلا :ىنامركلا ةمآلعلا لاق» :هحرش ىف ىنينملا لاقو

 ىنعيرفصالا ورمجالا نيزنكلا تيطعاو اهبراغم و اهقراشم ضرالا ىل تيوز» :لاق هنا

 تضبقنا ضزالا ّنا ىنعملاو .كل ىوز ثيح ىلا كتّما كلم نا ىل ليقو ةضفلاو بهذلا

 '.«ىهتنا اهبراغمو اهقراشم ىلع ُتعلظا ىتح تّمضناو

 .ةعاسلا طارشا باب لئاوا ىف نتفلا باتك ىف ”ملسم حيحص ىفو

 :لاق ةبيتقل ظفللا و ديز نب داّمح نع امهالك ديعس نب ةبيتق و ىكتعلا عيبرلاوبا انثدح)»

 ّنا يي هللا لوسر لاق :لاق نابوث نع ءامسا ىبا نع ةبالق ىبا نع بويا نع دامح انثّدح

 تيطعاو اهنم ىل ىوز ام اهكلم غلبيس ىتَما ناو اهبراغمو اهقراشم تيأرف ضرالا ىل ىوز هللا
 .«(ثيدحلا) ةماع ةّئَسِب اهكلهي ال نا ىتمال ّىر تلأس ناو ضيبالاورمخالا نيزنكلا

 لاق راشب نباو ىتثم نب دّمحم و ىيهاربا نب قاحسأ و برح نبريهز ىنثدحو

 ىبا نع ةداتق نع ىبا ىنثّدح ماشه نب ذاعم انئّدح :نورخآلا لاق و انربخا :قاحسا

 ىّتح ضرزالا ىل ىوز هللا ّنا :لاق ُهْلِخي هللا بن ّنا نابوث نع ىبحرلا ءامسا ىبا نع ةبالق

 .«(ثيدحلا) اهبراغم و اهقراشم تيار

 و اهقراشم تيأرف ضزالا ىل ىوز هللا ّنا :َُِْي هلوق» :ثيدحلا ىلع هليذ ىف ىوونلا لاقو

 سال
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 ىوز اما .ضيبالا ورمالا نيزنكلا تيطعاو اهنم ىل ىوز ام اهكلم غلبيس ىتَما ّنأو اهبراغم

 .َُِي هبربخا امك هللا دمحب اهلك تعقو دقو ةرهاظ تازجعم هيف ثيدحلا اذهو عمج هانعفف

 قارعلا ىكلمرصيق و ىرسك ىزنك دارملاو ةّصفلاو بهذلا نيزنكلاب دارملا :ءاملعلا لاق
 برغملاو قرشملا ىتهج ىف هدادتما مظعم نوكي ةّمالا هذه كلم نا ىلا ةراشا هيفو ماشلاو

 تاولص و برغملا و قرشملا ىلا ةبسنلاب ليلقف لامشلاو بونجلا ىتهج ىف اًمأو عقو اذكهو

 .«ىحوي ىحو ًالاوه نا ىوملا نع قطني ال ىذلا قداصلا هلوسر ىلع همالسو هلل

 :هظفل ام 'هنمد و هليلك باتك ةمجرت ةمّدقم ىف ىشنملا هللارصن لاقو

 و دسر اتذ:فافا همي كيما ونا كلفو ننام هل تلم با ةك كتسابم قوخوا)

 هيلع ىنلا لاق دوش مولعم ار نايناهج تسا قاب تازجعم زا ىكي هكزبخ نيا قدص

 .«اهنم ىل ىوز ام ىتما كلم غلبيسو اهبراغمو اهقراشم تيراف ضزالا ىل تيوز :مالسلا

 اهقرشمو ديدرك عمت“ ىاهشوك رد نم ىاربزا نيمز» :هتمجرت ىف بيرقلا ذاتسالا لاقو

 ديدرُك عمج ىاهشوك رد نم ىارب هجناب نم تما كلم ىدوزب دش هدومن نمب نأ ىاهبرغمو

 .«ديسر دهاوخ

 :هتفك هيأريسفت ردريثك نبا

 اهقراشم تيأرف ضرألا ىل ىوز هللا ّنا :لاق ُهيِيَي هللا لوسر ّنأ حيحّصلا ىف تبث اذه و»
 '.«اهنم ىل ىوز ام ىتَما كلم غلبيسو اهبراغمو

 :نابوث ةمجرت ىف "ةباغلا دسا ىفريثألا نبا لاقو

 نب دمحأ نبرفعج دمحوبا انربخأرهاقلادبع نب دمحا نب هللادبع لضفلاوبا انربخأ»

 قاقدلا هللادبع نب دمحا نبورمعوبأ انربخا دمحا نب نسحلا كعوبأ انربخأ نيسحلا

 نع ةداتق نع ىبأ انربخا ماشه نب ذاعم انربخا روصنم نب دّمحم نب نمحرلادبع انثدح

 ضرالا ىل ىوز هللا ّنا لاق ُهيِقِي هللا نون نا نابوث نع ّئحرلا ءامسا ىبأ نع ةبالق ىبأ
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 مود دلح «هيذن ىاعد حرش

 غلبيس ىتَما كلم ناو ضيبالا ورمجالا نيزنكلا ىناطعاو اهبراغمو اهقراشم تيأر ىتح
 .«أهنم ىل ىوزام

 ىل ىوز ىلاعت هللا نا :ثيدحلا ىف و هتضبق و هتعمج ءىثشلا تيوز» ناسللا ىفو

 .«تعمج ضزالا ىل تيوز ءاهبراغم و اهقراشم تيرأف ضزالا

 رافّصللرئاصبلا نع راحبلا سداس ىف ام هدّيؤيو هِي ىناقلاطلا لاق

 ىبا نع راشب نع ةريمع نب فيس نع هريغ وأ مكحلا نب ىلع نع دمحم نب دمحا»

 ىعم كدهشا ملا ىلع اي :لاق ذا هعم ناعو هللا لوسر عم ًاسلاج تنك :لاق ةديرب نع دواد

 تعفر ضرالاو تاوامسلا توكلم تيرأ ةعمجلا ةليل عبارلا نطوملاركذ ىتح نطاوم عبس

 كلذ نمرا ملف ىعم تنا اذاف هللا توعدف كيلا تقتشاف اهيف ام ىلا ترظن ىتح ىل

 اي كنأر دقو الا ًاًئيش

 :هتفك ناميلس ترضح اب متاخ ترضح لئاضف هسياقم نمض 'ةّبنلا جرادم رد و:

 ناميلس تخت دربىم ورهش اهحاور ورهش اهّودغ تسا هدش عقاو هك حيراما»

 حيرزا دوبرتعيرس دش هداد قارب ار ترضح نأ ءضرا راطقازا تساوخيم هك اج رهار

 رّخسمو ءتعاس كيرد شرع ىوسب شرفزا اروا درب و فطاخ قرب زارتزيت هكلب

 ربمغيب و ءضرا ىحاونب اروا درادرب ات نيمز مالَسلا هيلع ناميلس ىارب دش هدينادرك

 قرفو ارنآ براغمو ضرا قراشم ديدات نيمزوا ىارب دش هدروآ دركو دش هديجيب ام

 .«ضرأ ىو ىوسب دنك ىعس هك ىسك و ضرا ىارب دنك ىعس هك ىسك نايم تسا

 نيا يقام ىف امك تسا نانتحرعتشو ا ةوخام :كتانام نيا لوا تمتنفاو

 :بوشأرهش
 «اخر ىرجن حيرلا و ناميلس اهساسدق نجلا تناك نأ و»

 «اشي نأ هب حاور رهش و ابئاد هب قودغ رهشف»

 وحلا لأ نيدعملا نب ال نفس نقلا اف
 .1180/5؟8 :راحب .دوش عوجر ١/ ص ىناقلاط هبدن ىاعد حرش هب ١.
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 هل ترّحسو كبراغمو كقراشم هتأطواو» حرش ىف نامجلا دقع ىف لي ىربيلكلا لاق
 .«قاربلا

 هيناعم قابو هيلع هلمح هسرف هأطوا :سوماقلا ىف ءمدقلاب سوّدلا لصالا ىف أطولا

 امهعمج و برغملا عمج براغملاو قرشملا عمج قراشملاو .ىلصالا هانعم ظاحلب لّمأتلا ىدل
 ليهستلاو ليلذتلاريخستلاو .تاجردلاو لوصفلا فالتخا بسح امهفالتخا بسحب
 .مكعفنل ىا نفَسلا مكل لّلذ ىا كلفلا مكلرَّخسو :ىلاعت هلوق ىف امك عافتنالل ماللاو

 عوصنل كلذب ىّمم :ليق جارعملا ةليل ُييي هللا لوسر اهبكر ىتَلا ةّباّدلا ىه ءابلا ٌمضب قاربلا
 نمرغصا هّنا :هفصو ىف ءاج دقو قربلاب ًاهيبشت هتكرح ةعرسل :ليقو ءهقيرب ةّدشو هنول

 ىلا ىهتنا اذاو هرصب ّدم هاطخ و هرفاح ىف هانيع نينذألا برطضم رامحلا نمربكاو لغبلا

 ىف تيأرو ؛ناحانج هفلخ نم هل نِألا فرعلا بدها هالجر تلاطو هادي ترصق لبج
 :ةباتكلاب هباوج ىف لاق قاربلا ىنعم نع نيفراعلا ضعب لئاس لأس هنا لئاسررلا ضعب
 نم لفسالا نِمألا نكيلا وهو هّيَلكلا حوّرلا هب داري نافرعلا لها دنع تقلطا اذا قاربلا

 اهحانج ناويح ىه و قاربلا قرع نمرفصألا درولا َىَنلا لاق .رفصألا روّتلا وهو شرعلا

 ّرسي :اهرفاح ىف اهنيع ىنعم و ءاهيعس ىف اهناريط ىا اهفلخ نم ةياور ىفو ءاهيذخف نيب

 ماقلا كلملا نم اهيلع دري امل اهئاغضال برطضت اهانذا و ميقتسملا اهتفرعم و اهتريصبب

 ىردت ادبا ىهو ىرجي ادباوهف «ةمايقلا موي ىلا نوكي امو ناك ام [رابخا] نم بتاكلا

 .همالك ىهتنا مهفاف

 و ةغّللا ةّنَسلاو باتكلا ىف ةعقاولا ظافلالا ىناعملا مهف ىف عجرملاو ةطباضلا ّنا :لوقا

 نع جراخوهف هلايخو همهوب هدافا امو مالسلا مهيلع نيرهاظلا ججحلاريسفت وا فرعلا

 .لقّتلا ىلا همهف فقوتي اميف لقعلل حرسم الو هيلا ىغصي نا ىغبني ال ةطباّصلا هذه

 ّنارفصألا رولا وه قاربلا ّنا ىلع ليلّدلا ةماقا ماقم ىفركذ هّنا هلوق نم بجعلاو

 لّمعتي ال نممألا نكيلاوا ةّيّلكلا حوّرلا نا عم قاربلا قرع نمرفصألا درولا :لاق ُةيْييَي ىلا

 نيزاوملاو ةّيملعلا طباوّضلا نع عيرخ اذا مالكلا ّنال كلذ ىف بجع ال ناك ناو قرع امه
 .هيلع فقي هل ّدح الف ةّيلالدتسالا



 «قاربلا هل ترخسو»

 اَمرمكَل َرَخَسَوا :ىلاعت لاق ًارهق ضتخملا ضرغلا ىلا ةقايسريخستلا» :تادرقملا ىف

 ُمُكَلََخَسَو نيَباَدَرَمَقْاَو َسْمَّنلا ْمُكَلَرَخَسَو» . اعيد ضرالا قامو تاَراَعَسْلا ف
 ا َنومكْشت َمُكَّلَعَل كل اها تيم ”ةووكلفلا ركل قرا لا َكْيَللا

 .«لعفلل ضّيقملاوهرّخسملاف :*. .ءاهالودت 3 ىلا ناَحبس

 لبالا هللارّخس و ًاناجع هتلمعتسا ليقثتلاب لمعلا ىف هترّكس و» :رينملا حابصملا ىفو

 .«اهلّهس و اهللذ

 .صاصتخالا و عافتنالل «هل» ىف مآللا و

 و»):39و 5 ةيأ ميهاربا ةروس ىف ىلاعت هلوقريسفت ىف نايبلا عمجم ىف ىسربطلا لاق

 رمقلاو سمشلا مكلرخس وراهنالا مكلرخسو هرمابرحبلا ىف ىرجتل كلفلا مكلرّخس

 :هظفل ام «راهنلاو ليللا مكلرخسو نيبئاد

 اوعفتنتل امهريس ىفرمقلاو سمشلا مكعفانمل لّلذ ىا (رمقلاو سمشلا مكلرّخسو)»

 هيلع ىذلا دحلا جضنلا تابنلاورامثلا اهب غلبيلو ًاليلرمقلا ءوضبو ًاراهن سمشلا ءوضب
 و) مهعفانم و تاتابنلا و قلخلا حالص ىف نارتفي ال نيمئاد ىا (نيبئاد) امهيف ةمعنلا ّمتت

 ىف اوغتبتل و ليللا ىف اونكستل مكعفانمل امهدّهم و مكل امهللذ ىا (راهنلاو ليللا مكلرخس
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 «قاربلا هل ترّخسو»

 .«هلضف نم راهغلا

 هللا و هب برع ال ُوَْْي ئبنلا اهبكر ةّبادوه :ليق قاربلا» :بغارلل تادرفملا ىف قاربلاو
 .«هتّيفيكب ملعا

 .«ءامسلا ىلا جورعلا دنع لسرلا هبكرت لغبلا وحن ةّباد قاربلا و» :رينملا حابصملا ىفو

 ءارسالا ةليل ُهْيَِي اهبكر ىتلا ةّبادلا ىهو قاربلاركذ جارعملا ثيدح ىفو» :ةياهنلا ىفو

 .«قربلاب امهيف ههّبش هتكرح ةعرسل ليقو هقيرب ةّدشو هنول عوصنل كلذب ىمس

 .ىطويسللريثنلا ردلا ىف هوحنو

 نود تناك و جارعملا ةليل يي هللا لوسر اهبكر ةّباد بارغك قاربلا» :سوماقلا ىفو

 .رامحلا قوف و لغبلا

 ىف هيلي قودصلا لاق :لوقنف قاربلا فصو ىف تدرو ىتلارابخالا ضعب ىلارشنلو

 لواوهو :(ةعومجملا رابخالا نم دي اضرلا نع ءاج ام) باب ىف 'الفاء اضرلا رابخأ نويع

 :هّصن امرظنا باتكلا باوبا نم نوثالثلا بابلاو باتكلا نم ىناثلا ءزجلا نم باب

 :لاق هراد ىف دورلاورمب ىدورورملا هيقفلا هاشلا نب ىلع نب دّمحم نسحلاوبا انثدح»

 نب دمحا نب هللادبع مساقلاوبا انثّدح :لاق ىروباشينلا هللادبع نب دّمحر كبوبا انئدح

 ىنثدح :لاق نيتئام و نيّكس ةنس ىف ىبأ انثّدح :لاق ةرصبلاب ىئاطلا هيوملس نبرماع
 :ةئامو نيعستو عبرا ةنس مالسلا هيلع اضرلا ىسوم نب ىلع

 ميهاربا قاحساوبا انثدح :لاق روباسينب ىزونلاركب نب ميهاربأ:نب دما روصنموبا انثّدحو

 :لاق روباسينب ىزوخلا هيقفلا دايز نب دّمحم نبرفعج انثّدح :لاق ىزونحلا دّمحم نب نوراه نب

 .مالسلا امهيلع ىسوم نب ىلع اضرلا نع ىنابيشلا ىورهلا هللادبع نب دمحا انئدح

 نب ىلع انئّدح :لاق خلبب لدعلا ىزارلا ىنانشالا دّمحم نب نيسحلا هّللادبعوبا انثّدحو

 امهيلع اضرلا ىسوم نب لع نع ءاّرفلا ناميلس نب دواد نع ىنيوزقلا هيورهم نب دمحم

 ىبأ ىنثدح :لاق دمحم نبرفعج ىبأ ىنثّدح :لاقرفعج نب ىسوم ىبأ ىنثّدح :لاق مالسلا

 . رك" :كلذح باج .7/ باج ١٠٠5و ١95 ص 1
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 :لاق ىلع نب نيسحلا ىبا ىنثّدح :لاق نيسحلا نب ىلع ىبأ ىنثّدح :لاق ىلع نب دمحم
 :لدَي هللا لوسر لاق :لاق هِي هللا لوسر نم مالسلا مهيلع بلاط ىبا نب لع ىبا ىنثدح

 ولف ليوطلاب ال وريصقلاب تسيل ةّنجلا باود نم ةّتاد ىهو قاربلا ىلرّخس هللا نا

 :«انول تاردقلا نسحا ىهو ةدشلاو ةيررح ف ةرخلالاو انندلا تالا اكفنا لا

 :ةرابعلا هذهب جارعملا تابثا باب ىف راحبلا سداس ىف هي ىسلجملا هلقنو

 :ُلكَي هللا لوسر لاق :لاق مالسلا مهيلع هئابأ نع اضرلا نع ةثالثلا ديناسالاب - نويعلا»

 '.«(ثيدحلا) ...قاربلا ىلرّخس هللا نأ

 هيلع حلطصا اموهو ثيدحلا ردص ىف تركذ ةئالثلا قرطلا ةئالثلا ديناسالاب هدارمو

 .هيلع حلطصا ام هفيرعت دنع 'لؤالا دلجملا ىف هب حّرص امك قرطلا هذه نعريبعتلا ىف

 :هجارعم تابثا باب ىف 'راحبلا سداس ىف هي ىسلجملا لاقو

 ىل هللارّخس :دوهيلا نمرفن باوج ىف ُهِْدَي ىنلا لاق :لاق ساّبع نبا - جاجتحالا»

 مدا هجو لثم اههجو ةّتجلا ٍباود نم ةّباد ىهو ءاهريفاذحي ايندلا نمريخ وهو قاربلا

 نم هجرس «لغبلا نودو رامحلا قوف قبلا بنذ لثم اهبنذو ليخلارفاوح لثم اهرفاوحو

 ناحانج هيلع بهذ نم مامز فلا نيعبسب ةمومزم ءاضيب ةّرد نم هباكر و ءارمح هتوقاي

 ال هدحو هللا آلا هلا ال هينيع نيب بوتكم دجربزلا و توقايلا ورهوجلا وّردلاب نالذكم

 :((هللا لوسسو دمه هل كيزش

 :هجارعم باب ىف 'راحبلا سداس ىف ًاضياو

 ىوكلا ميهاربا نب تارف نع ىمشاطلا ديعس نب دّمحم نب نسحلا - قودصلل ىلامالا»

 نعريرج ىبا نع هيبا نع ىماشلا ىلع نب نسحلا نع ىنادمهلا دمحا نب دّمحم نع

 : لاف خت ني هرج !انزيغ تع يقرر ىف اسارلا ناظم
 رم لوطا اهلج رانستملا ىوقاو لتلا' هود. ةادي هنيع هللا قوسر لانا لبق بج داع

 ١. ناحب ١8ا/ر7١2.
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 «قاربلا هل ترَّخسو»

 تدرب سنع هناا هذال فعال اقل عيمعلا ىلكو نا ذدارا انتلفزيسنلا كم اهوطخ ادد

 تّرف اهالجر ترصقو اهادي تعفترا تطبه املكف تبكرف :لاق ضزالاب تقصل ىّتح

 ريعلارخآ ىف لجر ىدانف قاربلا فيفد نمريعلا ترفنف ةلتحريع ىلع ليللا ةملظ ىف هب
 .«(ثيدحلا) ...ترفن دق لالا ّنا نالف اي :ريعلا لوا ىف هل ًامالغ

 :ةعبرالا باب ىف 'لاصخلا ىف هي قودصلا لاقو

 نانا ملا يع وتفوبا انف علاق ليغاعتا نيل نيوكس ركوب قرمغلا)

 ديز ىنثّدح :لاق ىّتثملا نب ىلع ىنثّدح :لاق هدقع نبا ساّبعلاوبا هيلع هأرق اميف ىخلبلا
 نع ةمركع نع ةعيبر نبرفعج ىنثّدح :لاق ةعيهل نب هللادبع ىنثّدح :لاق بابح نب
 :ُيإَيَي هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا

 مه نم :لاقف بلطملادبع نب سابعلا هيلا ماقف ةعبرا نحن و انريغ بكار ةمايقلا ىفام

 و سيفلا ّدخك اهّدخو ناسنالا هجوك اههجو و قاربلا ىلعف انا اما :لاقف - ؟هللالوسر اي

 نادقوتت ةرهزلا بكوك لثم اهانيعو ناتوارضخ ناتدجربز اهانذاو طومسم ْولْول نم اهفرع

 ةيوطم نامجملا اهرحن نم ردحني سمشلا عاعش لشم عامش اه نيئيضملا نيمجنلا لثم
 ىهو همهفتو مالكلا عمست نيّيمذالا سفنك سفن اهل نيلجرلا و نيديلا ةليوط قلخلا

 ةقان ىلع حلاص ىخاو لاق ؟هللالوسر اي نمو :سانعلا لاق .لغبلا نود و رامحلا قوف

 نب ةزمح ىّمعو :لاق - هللالوسر اي نم و سابعلا لاق هموق اهرقع ىتلا لج وّرع هللا

 رهو ند ابعلا لاق فاضل يقاتل عدوا ديتلا قيس يمد هسا ولا ديما تالق اديغ

 يبلع يظرولال ىبااهناو:ةكللا ىوق نم اةقان لس لع ناو هلاك <81 زمر اب
 ناتلح هيلع رون نم جات هسأر ىلع ضيبالاّردلا نم هنابضقرمحا توقاي نم لمح

 ها كارتشال دعو تدل الادلا آل نأ ههقا داوود اءادل هس لاو ناك ارفف
 دانم ىدانيف بّرقم كلموا لسرم بن لا اذه ام :قئالخلا لوقيف هللا لوسر أدّمح ناو

 نب ّىلع اذه شرع لماح الو لسرم ىن الو بّرقم كلم اذه سيل :شرعلا نانطب نم

 .نيلّجحملاّرغلا دئاقو نيقتتملا ماماو نيملاعلا بر لوسر ىصو بلاط ىبا
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 و قاربلاركذ نم هيف امل بيرغ ثيدح اذه :هنع هللا ىضر باتكلا اذه فنصم لاق

 '.«بلظملادبع نب ةزمحر كذو هفصو

 :هدعب ًالئاق ةمايقلا موي نابكرلاركذ باب ىف 'راحبلا ثلاث ىف هلي ىسلجملا هلقن :لوقا
 .مظنلا طيخرسكلاب وهو طمسلا ىف موظنملا :طومسملا ؤلؤللا :حاضيا»

 :ليق و راغصلا ولْوللا وه نامجلا لثم قرعلا هنم ردحني :ُةْيَي هتفص ىف :ىرزجلا لاقو
 ولؤللا لاثما ةّصفلا نم ذخّتي بح

 .اهجدنم ءاضعالا براقتم ىا قلخلا ةّيوطم هيي هلوق

 ءابضع ةقان :مهوق نم لوقنم اه ملعوه ءابضعلا هتقان مسا ناك :هيف :ىرزجلا لاقو

 .ىهتنا ديلا ةريصقلا ىهو

 نع ةيلاخ هِي قودصلا اهاور ىتلا ةقباسلا رابخالا تناك ال بيرغ ثيدح اذه :هلوق

 ,ةبارغلاب ثيدحلا اذه فصو ةزمح ناكم مالسلا اهيلع ةمطافركذ ىلع ةلمتشم قاربلا فصو

 فالتخا ىلع لمحلابف مالسلا امهيلع ةزمح و ةمطافركذ ىف اهنيب عمجلا هجو اَماو

 ءابضعلا ةقانلا ىلع ةبكار نطاوملا ضعب ىف مالسلا اهيلع ةمطاف نوكت نا نكمي ذا نطاوملا

 بكرت اهنا ىلع ةّلاد ةريثك رابخا اهلئاضف باب ىف قأيس امك ةّنجلا ةقان ىلع اهضعب ىفو
 بكار ةمايقلا ىف ام :ربخلا اذه ىف هلآو هيلع هللا ىلص هلوقف ةّنجلا ةقان ىلع ةمايقلا ىف

 .«ملعي هللا و لاجرلا نم ىا انريغ

 نع ةيلاخ هِي قودصلا اهاور ىتَلا ةقباسلار ابخالا تناك امل» :هلوق نم ملع دق هنا مث

 كلذكوهوربخلا اذه ىف امك فاصواب فصوي مل هنا آلا قاربلا هيفركذ دق هّنا «قاربلا فصو

 نايب ىف ًالئاق قودصلا ىلاماو لاصخلاو خيشلا نبا ىلاماو ديفملا سلاجم نم ةّيورم ىهو
 ال ةمايقلا موي نطاوم ضعبب صتخم اذه لعل ةعبرا الا ٍذئموي بكري نل :ُِيَي هلوق» :هل

 لَو هلوق هدّيؤيو ةمايقلا موي نابكر نيقتملا [نا] ىلع ةّلادلا ةريثكلارابخالا ىفانيالئل اهعيمج
 ".«ةعبرا نحن آلا بكار هيف ام تقو ةمايقلا موي سانلا ىلع ىتأي :رخآر بخ ىف

 .ىرافغ باج ٠١7١ ص لاصخلا ١.
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 «قاربلا هل ترّخسو»

 :َُِي هجارعم باب ىف راحبلا سداس ىف اضياو
 :لوقي اللا قداصلا تعم :لاقريصب ىبا نع - ءايبثالا صصق»

 و هكرت ّمث ءامسلا نم ناكم ىلا هب ىهتنا ىّتح ُهْيَِي هللا لوسر لمتحا ذئاب ليئربج ّنأ
 .كناكم ظق نين ئطوام لاق

 ىلا تجرخو هعم تمقف دّمحم اي مق :لاقف ةّكمب اناو ليئربج ىناتا هِي ىبنلا لاقو

 ورامحلا قوف ناكو قاربلاب ليئربج ىأف ليفارساو ليئاكيم هعمو ليئربج اذاف بابلا
 ماركت هفارقاو نمرقلا فرقك هقرع ورقتلا بمكه ةورواسللا ةقك ذك اهلا نود

 بكرا :لاقف هفرط ىهتنم هوطخ هيذخف نم ناحانج هلو ةّنجلا نم لحر هيلع .لبالا

 نيم تلرن ةكئالملا اذاذنلا تيبتنا اخو ىسذقلا تيب لا تديعنا قع تيظمو تيك

 :((تيدحلا) نسدقملا تبي. تيلضو ةعلا تر.دتع نم ةفاركلاو ةرانشيلاب ءامنسلا

 هنم ةوطخ لك عضي ناك ىا هفرط ىبهتنم هوطخ :إلؤا. هلوق - نايب :هللي ىسلجملا لاق

 "'.«هرصب دم ىهتنم ىلع

 :ًأضيا ُهِليَي هجارعم باب ىف ”راحبلا سداس ىف لاقو
 اا ليئربج لزن ىب ىرسا امل :لاق هيلي هللا لوسر نا :لاق اقر فعج ىبا نع ىور»

 ّدم هاطخ هرفاوح ىف هانيع نينذالا برطضم رامح لا نمربكاو لغبلا نمرغصاوهو قاربلاب

 فرعلا بدها نول ّلك نم هيف توقاي نم جرس هيلع هفلخ نم هنازفحي ناحانج هل هرصب

 ليئربج هيلا جرخف قاربلا حرف ُةَْْي هللا لوسر ىلع لخدو ةجيدخ باب ىلع هفقوف نيالا

 لَو هللا لوسر جرخف نكسف هيلا هللا قلخ بحارشبلاريخ كبكري اًناف نكسا :لاقف

 .(ثيدحلا) ...سدقملا تيبوحن هجوتف اليل بكرف
 نا هطرش دعب آلا ُةْْيَي هللا لوسر بوكرل نكسي نكي م قاربلا ّنأ :ىرخا ةياور ىفو

 .«ةمايقلا موي هبوكرم نوكي

 ثيدح هنمو لاجعالاو ثحلا ةزفحلا :ىرزجلا لاق - حيضوت» :ِي ىسلجملا لاقو

 .7”ا/1//18١ :راحب .؟

 .71/87/18 ديدج باج .940”7 ص ."



0/4 

 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 .هيلجر امهبزفخي ناحانج هيذخف ىفو قاربلا

 و حرفلا ةّدش حرملاو نمئالا بناهملا نم ًالسرم هريثكو هليوط ىا فرعلا بدها :هلوق
 .«طاشنلا

 :ُِلَ هجارعم باب ىف ًاضيا اراحبلا سداس ىفو
 كيلا ىنثعب نر ّنا :لاق و هيي ىجنلا ىلا ليئربج ّنا :ربخ ىف ساّبع نبا :بقانملا»

 ريقباف كعب الو كليف اذهل اهيرمركي ل ةماك كامركي هللا ءاف مق كاب دتنا نأ قرفأو
 امهنم دحاو لك عمو ليفارسا و ليئاكيمب وه ًاذاف نيتعكر ىلصو ماقف ءاسفن بطو

 هّدخ لغبلا نود و رامحلا قوف ةّباد مهعم اذاف هورَشبف مهيلع ملسف كلم فلا نوعبس

 لوطا اهالجررقبلا بنذك هبنذ و سرفلا فرعك هفرع وريعبلا ماوقك همئاوق و ناسنالا ّدخك

 .ءارمح ةتوقاي نم ماج اهيلع اذاورصبلا ّدم اهتوطخ هيذخف نم ناحانج اهو اهيدي نم
 ذخاف ضزرالاب تقصل ىّتح تعضاوتف دّمح هنا :ليئربج لاقف تعنتما بكري نأ دارا اًملف

 تعفترا تدعص اذاو اهادي تعفترا تطبه اَملف بكرف اهباكرب ليئاكيم و اهماجلب ليئربج

 .«(ثيدحلا) ...قاربلا فيفد نمريعلا ترفنف اهالجر

 :َي هجارعم باب ىف ًاضيا 'راحبلا سداس ىفو
 دمتعملا هباتك ىف ةقثلا ناورم نب سابعلا نب دّمحم - [سوواط نبال] نيقيلا فشك»

 :لاق تاطنللا ىلإ نبا نع ةيولعلاو هساقلا نأ يدقق رع سيردا نيددعتا نع دبلع

 نع (ىرهطلا) ىرهظلا دواد ىبا نع محازم نبرصن نع .ىوكلا دامح نب دّمحم انثّدحو

 دنت نع نانا نيب ليغاعلا وروتلاط وا وي لي وخل عرا نعاو فسم نوعات
 :ُلَِو هللا لوسر لاق الاق ىلع نب ديز نع نالجع (نع) نب

 اي كنع هللا افع :ىل لاق ّمث ًافيطل ًاكيرحت ىنكرحف ليئربج ىناتا ذارجحلا ىف ًامئان تنك
 هلرصبلا دم اهوطخ رامحلا قوفو لغبلا نود ةّبادب ىناتاف كبر ىلا دفف بكراو مق دّمحت

 .«(ثيدحلا) ...ةّينثلاب تنعط ىّتح تبكرف :لاق قاربلا ىعديرهوج نم ناحانج
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 :'هجارعم باب ىف راحبلا سداس ىف ًأضياو
 :لوقي الثا. هللا دبع ابا تعم :لاقريشب نب دمصلادبع نع - ىثايعلا ريسفت»

 هيلع رامحلا نمربكاو لغبلا نمرغصا قاربلاب حطبالاب وهو ُهْْدي هللا وسر ليئربج ىتا

 قرع ةمطل الثا ليئربج همطلف هبكريل هنم هاندا نيح قاربلا سمشفرون نم ةفحم فلا فلا

 1( فوريلل ]يانا لا نيدقلا ثيم نب دب فر 2 مص ةئاق كمان لاق عن قالا

 :'هجارعم باب ىف راحبلا سداس ىف ًأضياو

 نع نامثع نب نابأ نعريمع ىبا نبا نع هيبأ نع ىلع نع ىبأ - قودصلل ىامالا»
 سدقملا تيب ىلا هدي هللا لوسرب ىرسا ال :لاق 30 قداصلا دّمح نبرفعج هللادبع ىبا

 .«(ثيدحلا) ...ءايبنالا بيراح هيلع ضرعو سدقملا تيب ايتأف قاربلا ىلع ليئربج هلمح

 :هجارعم باب ىف راحبلا سداس ىف ًأاضياو
 نع ىمثيملا نسحلا نب دمحا نع ىدنكلا دّمحم نب نسحلا نع ديمح - ىفاكلا»

 قاربلاب هِي هللا لوسر 4 ليئربج ىتا :لاق 9ك رفعج ىبا نع ءاطع نب هللادبع نع نابا

 اذاف هرصب ّدم هاطخو هرفاح ىف هانيع نينذالا برطضم رامح لا نمربكاو لغبلا نمرغصا

 بدها هالجر ترصقو هادي تلاط طبه اذاو هالجر تلاطو هادي ترصق لبج ىلا ىبهتنا

 :ةقلخ سن اهنا نقلا !كقرعلا

 ".«هرصب ّدم هوطخ هرفاوح ىف هانيع (هلوق ىلا) هلثم ءاطع نب هللادبع نع - ىثاّيعلا

 ىجحي نب هللادبع نع مكحلا نب ىلع نع دّمحم نب دمحا نع ىبحي نب دمحم - ىفاكلا»

 آل ِمَوَق َنَعُرْذّنلاَوُتاَيآَلا نت اَمَو ... :لجوّرع هللا لوق ىف اف هللادبع ىبأ نع ىلهاكلا

 قلف سّدقملا تيب ىتاف اهبكرف قاربلاب ليئربج هاتا ُةيَِي هللا لوسرب ىرسا انمل :لاق ' َنوُمِؤُي
 تيتا ىلا هباحصا ثّدحف عجر مث مهيلع هللا تاولص ءايبثالا نم هناوخا نم ىقل نم
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 مود دلح .هبدن ىاعد حرش

 '.«(ثيدحلا) ...اهتبكرف قاربلاب ليئربج ىنئاج دقو ةليللا نم تعجر و سدقملا تيب

 :لاق 3 هللا دبع ىبا نع ماس نب ماشه نعريمع ىبا نبا نع ىبا - ىمقلاريسفت»
 دحاوو ماجّللاب دحاو ذخأف هِي هللا لوسر ىلا قاربلاب ليفارساو ليئاكيمو ليئربج ءاج
 اي ىنكسا :اهل لاق مث ليئربج اهمطلف قاربلا تعضعضتف هبايث هيلعرخآلا ىّوسو باكرلاب

 ريثكلاب سيل ًاعافترا هتعفرو هب تقرف :لاق هلثم هدعب كبكري الو هلبق نين كبكر اف قارب
 '.«(ثيدحلا) ...ضزالاو ءامسلا نم تانالا هيري ليئربج هعمو

 حطبالاب دقار انا انيب :لاق هنا ُةِْيَي هللا لوسر نع القا قداصلا ىور - ىمقلاريسفت»

 ةكئالملا ةحنجا فيفحب انا اذاو ىدي نيب ةزمح و ىراسي نعرفعج و ىنيمي نع َىلعو

 دلو دّيسوهو - ىلا راشاو - اذه ىلا :لاقف - ؟ليئربج اي تثعب مهتأب :لوقي لئاقو

 اذهو .ةزمح ءادهشلا دّيس هّمع اذهو هتَما ىف هتفيلخو هنتخو هريزوو هّيصو اذهو مدا

 و هانيع تلف هعد ةكئالملا عم ةّنجلا ىف امهبريطي نابيضخ ناحانج هلرفعج هّمع نبا
 لاقف أيعاد ثعبو ةبدأم ذختاو أراد ىنب كلمالثم هلاوبرضاو هبلق ىعيو هانذا عمستل

 ليئربج هبكر ضن :لاق انا ىعادلاو ةّنجلا ةبدأملاو ايندلارادلاو هللا كلملاف :ُيَيَي هللا لوسر

 ىلصف ءايبنالا تاياو ءايبنالا بيراحم هيلع ضرعف سدقملا تيب ىلا هب ىرساو قاربلا

 ّرم امك هرخآ ىلا ثيدحلا قاسو شيرق نمريعب هعوجر ىفّرف ةكم ىلا هتليل نم هّدرو

 ".«سرع وا ةوعدل عنص ماعط اهحتفو لادلا ٌّمضب ةيداملا < نانن

 :'راحبلا سداس ىف ًاضياو
 ال ل4 بلاط ىبا نب َنِلع لاق :لاق 94 هئابآ نع دكا اضرلا نع - اضرلا ةفيحص»

 (تبعصتساف ل خ) تصعتساف قاربلاب ذ4 ليئربج ىتا ناذألا ميلعتب ُهيَِي هللا لوسر أدب
 دحا كبكر امف ةقرب ىنكسا :ليئربج اه لاقف تصعتساف ةقرب اهل لاقي ةّبادب ىتأ ّمث هيلع

 لج وزع نمحرلا ىلي ىذلا باجحلا ىلا تيهتنا ىّتح اهتبكرف :ُْْييَي لاق هنم هللا ىلع مركا

 ١. :راحب . 5/8 :ىفاك 18/71١

 .719/14 :راحب ١"/”7. :ىمقلاريسفت .؟

 .17/7 :ىمقلاريسفت .18//71/17 ديدج باج .717/7 . 78١ ص .'"*

 .ع0 :مالسلا هيلع اضرلا مامالا ةفيحص .18//7/1 ديدج باج .90”7 ص .؟
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 «قاربلا هل ترّخسو»

 اذه نم ليئربج اي :تلق :ُليَي لاقربكا هللاربكا هللا :لاقف باجحملا ءارو نم كلم جبرخف

 :كلملا لاقف هذه ىتعاس لبق كلملا اذه تيأر ام ةّوبنلاب كمركا ىذّلاو :لاق - ؟كلملا

 لاق :ُْيِكَي لاق ربكا اناربكا انا ىدبع قدص :باجحلا ءارو نم ىدونفربكا هللا بكا هللا
 قدص :باجحلا ءارو نم ىدونف هللا الا هلا ال نا دهشا هللا الا هلا ال نا دهشا :كلملا

 ًادمحم نا دهشا هللا لوسر ًادّمحم ّنا دهشا :كلملا لاق ِ:ِهِيِكَي لاقف انا آلا هلا ال ىدبع

 :َِي لاق ٌالوسر ًادّمحم تلسرا انا ىدبع قدص :باجحلا ءارو نم ىدونف .هللالوسر
 ىدبع قدص :باجحلا ءارو نم ىدونف ةالصلا ىلع ئح ةالصلا ىلع ّىح :كلملا لاقف
 نم ىدونف .حالفلا ىلع ئح حالفلا ىلع ىح :كلملا لاقف هِييَي لاق .ىتدابع ىلا اعدو

 اهيلع بظاو نم حلفا دق :كلملا لاقف .ىقدابع ىلا اعدو ىدبع قدص :باجحلا ءارو
 .«نيرخآلا و نيلؤالا ىلع فرشلا ىل لج وّرع هللا لمكا ٍذئمويف :ُِيِيي لاق

 ىف راحبلا نمرشع نماثلا دّلجملا نم ىناثلا ءزجلا ىف ًاضيا ثيدحلا اذه لقنو :لوقا
 هده الكاق اههماكحا و ايفريببقت و:ةماقالا و ناذألا تان

 لحملا كلذ ىف طسوت ريغب هللا مالك تعمس ثيح ىا ٍذئمويف هيي هلوق - نايب»
 .كلذ العو لج قّدص و ّلحملا كلذ ىف ىتلاسرب ءادنلابرما و ىلغالا

 دّمحم نع ةباسنلا ديمحلادبع نب ىلع نع دهف نب دمحا ىلا دانسالاب - ىلائللا ىلاوغ

 نب دّمحم نيدلا سمه نع سواط نب ميركلادبع نع نيسحلا نب ىلع نع ةّيعم نب

 دما نب ىلع نع ديمحلادبع هّدج نع هيبا نع ديمح لادبع نب دّمحم نب ديمحلادبع

 نب ّىلع نع راّبجلاد بع نب كرابملا نع روصنم نب دما نب دّمح نب هللادبع نع ىولعلا

 رماع نب دمحا نب هللادبع نع ناذاش نب نسحلا نب ميهاربا نب دمحا نع ىنيوزقلا دمحا

 '.«هلثم اضرلا نع هيبا نع ناميلس نب

 :قر ب ةّدام ىف نيرحبلا عمج ىف ىحيرطلا لاقو

 كلذب ىّمس ءارسنالا ةليل ُةْيَِي هللا لوسر اهبكر ةّتاد ىه و قاربلاركذ جارعملا ثيدح ىفو»

 ١. ص ”١7. ديدج باج 161/18.

 .١/ 2.؟
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 رغصا :هفصو ءاج دقو :قربلاب اييبشن هتكرح ةعرسل :ليقو هقيرب ةّدشو هنول عوصنل

 تبتنا اذاو هرصب ّدم هاطخو هرفاح ىف هانيع نينذالا برطضم رامح لا نمربكاو لغبلا نم

 بدها هالجر ترصقو هادي تلاط طبه اذاو هالجر تلاطو هادي ترصق لبج ىلا
 ال ليئربج اهب هاتا قاربلا ريغ ةّباد (ةقربلا) ةقربالاو ناحانج هفلخ نم هل نمنالا فرعلا

 .«اهب هاتاو هيلع بعصتساف قاربلاب هاتاو ناذالا ميلعتب ُْيِي هللا لوسر أدب

 :نيرّينلا علطم ىفرّبش هللادبع دّيسلا لاقو

 كلذب ىمس ءارسنالا ةليل هِي هللا لوسر اهبكر ةّباد ءابلا ٌمضب قاربلاركذ جارعملاربخ ىف و»

 رغصا :هفصو ىف ءاج دقو «قربلاب ًاهيبشت هتكرح ةعرسل :ليقو هقيرب ةّدشو هنول عوصنل

 ةّباد ةقربالاو هرصب ّدم هاطخو هرفاح ىف هانيع نينذالا برطضم رامح لا نمربكاو لغبلا نم

 اهبرفذتسي ةّقش أضيا ةقربالا و ؛ناذالا ميلعتب يي هللا لوسر أدب ال ليئربج اهب هأتا قاربلا ريغ

 الفا لعل اهب ىصواف ُهيِويَي هللا لوسرل تناك ةّنِجلا قربا نمراصبالا فطخت تداك ةقطنملا ناكم

 .«ةقطنملا ناكم اهرفذتساو عردلا ةقلح ىف اهلعجا :لاقو اهب ىناتا ليئربج ّنا :لاقو

 هجاوزا و ميهاربا دالوا لاوحا باب ىف راحبلا نم سماخلا دلجملا ىفو

 :هلاعفا و ّجحلا للع باب ىف 'نيرشعلا و ىداحلا دلجملاو

 34١ ميهاربا نأ :لاق 1 هللا دبع ىبا نع ماشه نعرضنلا نع ىبا - ىمقلاريسفت»
 اّمغ كلذ نم ةراس تّمتغا لها ليعامسار جاه نم هل دلو اًملف ماشلا ةيداب ىف الزان ناك

 كلذ ريهاربا ىكشف هّمغتفرجاه ىف ميهاربا ىذؤت تناكو دلو اهنم هل نكي مل هنال ًاديدش

 تعتمتسا اهتكرت نا ءاجوعلا علضلا لئم ةأرملا لئم امنا هيلا هللا ىحواف لج وّرع هللا ىلا

 ّىا ىلا َبر اي :لاقف اهنع هّما و افلا ليعامسا جرخي نا هرما ّمث اهترسك اهتققا ناو اهب

 هيلا هّللا لزناف ةّكم ىهو ضزالا نم اهتقلخ ةعقب لّواو ىنماو ىمرح ىلا :لاق - ؟ناكم

 هيف نسح عضومبَرمي ال ميهاربا ناك و ذِي ميهاربا و ليعامسأ ورجاه لمحف قاربلاب ليئربج

 ضما ال :ليئربج لوقيف - ؟انهه ىلاو انهه ىلا ليئربج اي :لاقوألا عرزو لخن ورجش

 ١. ص ١١9. ديدح باج 1١7//ا9.
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 '.«(ثيدحلا) ...تيبلا عضوم ىف هعضوف ةكم هب ىفاو ّيح ضما

 ّرسي و نينمؤملا نويعّرقي ثيدح هنال همامتب هتدرو ال ثيدحلا لوط الول :لوقا

 .هدروم نم ظحالف مهبولق

 :الفإ متاقلا جورخ موي باب ىف 'راحبلا نمرشع ثلاثلا دلجملا ىفو

 ىلع ىلا هعفري ىدايالا دّمحم نب دمحا ىلا هدانساب ديمحلادبع نب ىلع دّيسلا ىورو»

 هئيجيف ةرمس ةرجش تحت سلجيف :لاق ليوطربخ ىف ا مكاقلاركذ ىف 3 نيسحلا نب

 ىلا هللادبع اي :لوقيف - ؟انهه كسلجب ام هللادبع اي :لوقيف بلك نم لجر ةروص ىف ليئربج
 كحضيف :لاقّرحلا اذه ىف جيرخا نا هركاو ةّكم ىلا هربد ىف جرخاف ءاشعلا ىيتأي نأرظتنا

 و مق :هل لوقيو هيلع ملسيو هحفاصيو هديب ذخأيف :لاق ليئربج هّنأ هفرع كحض ااذاف

 نابتكيف ناعو دّمح ىقأيف ىوضر لبج ىلا أي ّمث هبكريف قاربلا :هل لاقي سرفب هئيجي

 .«(ثيدحلا) ...اهب نوعمتجي سانلاو ةّكم ىلا جرخي مث سانلا ىلع هئرقي ًاروشنم ًادهع هل

 :ةفورعملا ةّيزمها هتديصق ىف لاق ثيح ئريصوبلار د هللو

 ءارتسا ل انهقوق: لعلا تاو امسلا و ًارئاس ضرالا ىوطف

 ءاوشسا .قارنلا لع انيقات تخملل ناك ىتَّلا ةليللا فصف

 ءاسعقلا ةدايسلا كلت وو نس يسوق باق ىلا هب قرتاو

 ءارو ننهءارو ام اهنود ىرسح ىامالا طقست بتر

 ءامعنلا هير. .نم .هنتا ذا ًاركش سانلا ثّدحي ىفاو مث

 ءاثغ لويسلا عم قبي وا بيرم لك باتراف ىذدحت و

 تايبالا نم ىناثلا تيبلا ليذ ىف ةّيزمهلا حرش ىف ةّيكملا حنملا فرجح نبا لاق
 :هّصن ام قاربلا نع ثحبلا دنع ةروكذملا

 اهداوس لالخ ىف ناك اذا ءاقرب ةاش :مطوق نموا قيربلا نم وأ قربلا نم كلذب ىكس»

 هل لاقف هيلع بعصتساف ًامّجلم أجّرسم هب ىتا :ةحيحص ةياور ىفو (لاق نا ىلا) ضايب

 ١. :ىمقلاريسفت 2١/١.
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 اهرهاظو ءأقرع ضفراف هنم هللا ىلع مركا طق كبكر ام - ؟اذه ىلع كلتمح ام :ليئربج

 علظي مل و اهنوبكري ناك ءايبنالا نأ هلبق ءايبناللرّخست تناكو هيودرم نباو ىناستلا ةياورك

 هدهع دعبل لب بوكرلا ةفلا مدعل سيل هباعصتساف اهل ُةْيِدَي هريغ بوكر ىفنف مهضعب اهيلع

 .بتارملارئاس ىلع تلع اهتاو ُةْيَي هتبترم هل ليئربجر هظيل وا هب

 و برح ال نماو ملس ىف هبوكر ّنا ىلا ةراشا سرفلا لكش ىلع قاربلا نكي ملاماو

 .لكشلا اذه ىلع ةّباد نمرهابلا عارسالا اذه عوقوب ةزجعملا روهظ ىلاو فوخ

 ووه هرهظ ىلع :هظفلب دما هاور و .هل ًافيدر قاربلا ىلع هلمح ليئربج نا ٌحصو

 بوكر ذا هيلا ةجاح ال امب كلذ مهضعب لوا و سّدقملا تيب ىلا ايهتنا ّيح ليئربج

 .هتمدخ ىف هنوك ىفاني ال هعم ليئربج

 ىذلا محل تيببو ءكلذيرماف نيدمبو ,ىلصيو لزني نا هرماف برثيب اّرم امهتا حصو

 ىلا لصو نا ىلا ىرخا بئاجع هاراو كلذب هرماف مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع هيف دلو

 و هيلع ىلص بنلا ىرخا ىف نكل ةياور ىفّرم امك ليئربج ىا هطبرو الزنف سدقملا تيب

 ابي هظيوت:ءابتالا فداك ىلا ةقلخلاب امه ءاطبو ابنا لافتخاب عمجيو مّلس

 :'ءافشلا ىف ضايع ىضاقلا لاق

 ءايبنالا ةماماو ةيؤرلاو ةاجانملا نم ءارسالا ةمارك هنّمضت اه ُهْلِيَي هليضفت ىف - لصف»

 .ىربكلا هّبر تايآ نم ىأر امو ىبهتنملا ةردس ىلا هب جورعلاو
 هيلع هّبن ام ةعفرلا تاجرد نم هيلع توطنا امو ءارسالا ةّصق - هصئاصخ نمو

 َنِمْالَيَل ِهِدبَعِب ىَرْسَأ ىِذَلا َناَحْبُس :ىلاعت لاق رابخالا حاحص هتحرش وزيزعلا هباتك ىف
 "رص ُيِمّسلاَوُه ُهَنَِنِتاَيآَن م ُهَيِِْل لوح اَنكراَب ىلا يضل درحتكلا نرخ وقتل

 فالخالف ." ىَرْبُْلا ِهَبَر ٍتاَيآْنِم ىو دَقَل (هلوق ىل) "ىَوَهاَذِإ مْجَّنلاَو :لج وّرع لاقو
 هبئاجع حرشو هليصفتب تءاجو نآرقلا ٌّصنوه ذا هن هب ءارسالا ةّحص ىف نيملسملا نيب

 .باهشلا حرش مود ءرجزا 50١٠ ص ١.
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 نم ةدايز ىلاريشن و اهلمكا مّدقن نا انيأر ةرشتنم ةريثك ثيداحا هيف يي انّيبن ضصاوخو

 :اهركذ بجي هريغ

 هللادبعوبا ىضاقلاو ءامهيلع ىعامسبرحبوبا هيقفلاو ؛ىلعوبا ديهشلا ىضاقلا انئّدح

 ,ىدولجلا دمحاوبا انثّدح :ىزارلا ساتعلاوبا انثّدح :اولاق انخويش نم دحاوريغو ىميمتلا

 نب دامح انئّدح ,خوّرف نب نابيش انثّدح .جاجحلا نب د ملسم انثّدح نايفس نبا انثّدح

 ىهو قاربلاب تيتا :لاق ُةْيََْي هللا لوسر ّنا كلام نب سنا نع «ىنانبلا تباث انئثّدح ؛ةملس

 ٌقح هتبكرف :لاق هفرط ىهتنم دنع هرفاح عضي لغبلا نودورامحلا قوف ليوط ضيبا ةّباد

 هيف تيلصف دجسملا تلخد مث ءايبنالا اهب طبري ىتَلا ةقلحلاب هتطبرف سّدقملا تيب تيتا
 ل ل ا

 ؛ليئربج :لاقف - ؟تنأ نم :لاقف ليئربج حتفتساف ءامسلا ىلا انب جرع ّمث ةرطفلا ترتتخا

 نافانل عت هيل تعب دق لاق - ؟هيا تمي دقو لق دّمحم :لاق - ؟كعم نمو :ليق

 نم :ليقف ليئربج حتفتساف ةيناثلا يو يرحب
 دق :لاق - ؟هيلا ثعب دقو :ليق .دّمحم :لاق - ؟كعم نمو :ليق .ليئربج :لاق - ؟

 0 وال ع لاو

 اذاف انل حتفف لؤالا لثمركذف ةثلاثلا ءامسلا ىلا انب جبرع مث سيخب ىل اوعدو ىب ابّحرف مالسلا

 ءامسلا ىلا انب جرع تر يخي ىلاعدو ىب بحرف نسحلارطش ىطعا دقوه اذاو فسويب انا

 اناكم هانعفر و :ىلاعت هللا لاق ريخي ىلاعدو ىب بحرف سيرداب انا اذاف هلثمركذف ةعبارلا

 مر يخي ىلاعدو ىب بحرف نوراهب انا اذاف هلثمركذف ةسماخلا ءامسلا ىلا انب جرع متأَيلع
 انب جرع ثريخب ىلاعدو ىب بحرف ىسومب انا اذاف هلثمركذف ةسداسلا ءامسلا ىلا انب جيرع

 هلخديوه اذاو رومعملا تيبلا ىلا هرهظ أد نسم ,يهارباب انا اذاف هلثمركذف ةعباسلا ءامسلا ىلا

 ناذآك اهقرو اذاو ىهتنملا ةردس ىلا ىب بهذف .هيلا نودوعي ال كلم فلا نوعبس موي ّلك
 عيطتسي هللا قلخ نم دحا امف ترّيغت ىّشغ ام هللارما نم اهيّشغ اًملف لالقلاك اهرُمو ةليفلا

 ةليلو موي لك ىف ةالص نيسمخ ىلع ضرفف ىحوا ام ىلا هللا ىحواف اهنسح نم اهتعني نا

 نيسمم :تلق - ؟كتّما ىلع كّبر ضرف ام :لاقف مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم ىلا تلزنف
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 ىنب تولب دق ِّناف كلذ نوقيطي ال كتّما ناف فيفختلا هلأساف كتر ىلا عجرا :لاقف ةالص

 ًاسمخ ىّتع حف ىتقا نع فّقخ تر اي :تلقف ىّتر ىلا تعجرف :لاق مهتربخو ليئارسا
 كّبر ىلا عجراف كلذ نوقيطي ال كما ّنا :لاقف .ًاسمخ ىّتع ّح :تلقف ىسوم ىلا تعجرف

 ّنهنا دّمح اي :لاق ىّتح ىسوم نيبو ىلاعت ىّتر نيب عجرا لزا ملف :لاق فيفختلا هلأساف
 اهلمعي ملف ةنسحب ّمه نمو نوسمخ كلتفرشع ةالص لكل ةليلو موي لك تاولص سمح

 ناف ائيش بتكت مل اهلمعي ملف ةئّيسب مه نمو ءارشع هل تبتك اهلمع ناف ةنسح هل تبتك

 ىلا عجرا :لاقف هتربخاف ىسوم ىلا تيهتنا ىّبح تلزنف :لاق ةدحاو ةئّيس هل تبتك اهلمع
 .هنم تييحتسا ّتح ىّتر ىلا تعجر دق :تلقف هدي هللا لوسر لاقف فيفختلا هلأساف كتر

 ىلا) هريغ هيف طلخ دقو ءاش ام سنا نع ثيدحلا اذه تباث دّوِج :ىضاقلا لاق

 «(لاق امرخآ

 ':هل هحرش ىف ىجافنخلا نيدلا باهش لاق

 هناعملو هقيرب ةّدشل هب ىمح ةّنجلا َباود نموهو مالغ ةنزب قاربلا :(قاربلاب تيتا)»

 تاوذ ةغللا فرع ىف ىهو اهتروص ىلع ىا (ةّتادوه و)ّرم امك فطاخلا قربلاك هتعرسل وا

 ركذيوهو حاوزالا تاوذ نم ىشميو كّرحتي ىا بدي ام لك ًاعضو اهانعم لصاو ةعبزالا
 ربخ دعب ربخ ضيباو ةّنِجلا ىف ىا (لغبلا نود و رامحلا قوف ليوط ضيبا) ثنؤيو

 دارملا سيلو هوطخ ّدم ىف نوعا هال هبنذو هقنع نيب امرابتعاب هلوطو ةّباد ةفص ال
 و ليالاك همئاوقو سرفلاك هفرعو ناسنالا ّدخك هدخ ةرشبلا ىداب هّنا :ليقو همئاوق لوط

 .تاودلا هبشي ال توقاي هردص ورقبلاك هردصو هفالظا

 هللا و ةداعلا ىلع هيرجب هل ًاسينأت قاربلاب هيي هل قوا انا :ىئتقملا ىف رينملا نبا لاق
 اوثعب هنوّبحي نم اوعد اذا كولملا ةداع ناف هتماركل ًاراهظاو ءىشريغب هعفري نارداق ىلاعت

 و برح ال ملس لاح هنا ىلع ًاهيبنت سرفلا لكش ىلع نكي ملو هتدافو ىف بوكرمي هل
 لَو بكر اذلو ًةداع ةعرسلاب فصوي امم هلكش سيلو بيجعلا هئارسا ىف ةيآلل ًاراهظا
 ءاضيب هتلغبو ءهدنع ملسلاو برحلا ىواستو هتعاجشو هتابثل ًاراهظا نينح ىف ةلغبلا
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 ىه ءاقربلا ةاشلا و ضايبلا ىلا لئاملا بهشالاو ءابهش ىا :رينملا نبا لاق .قاربلاك ًاضيا

 .«ةعرسلا و ناعمللا و ضايبلا نيب ةيمستلا ىف عمجلا زوجي ؛قاربلا هنمو ءاضيبلا

 :ةحفضلا هذه قاضيا لاقو

 :ال ما هعم الكا ليئربج بكر له فلتخاو (سدقملا تيب تيتا ىتح هتبكرف :لاق)»

 و ليئربج و انا هرهظ ىلع تلز اف ثيدحلا اذه قرط ضعب ىف درو هنال هعم بكر :ليقف

 ةّدع ىف مّدقت ام هدّكؤيو هفلخ ناك هّنا لمتحيف ٍذئنيحو ةفيذح نع هب حيرصتلا قأيس
 .بوكرلاب هصاصتخا رهظالا و :رينملا نبا لاق هماّدق ناك هّنا لمتحي و ءمهفدرا نمت

 هيلع ناك هطوبه ّناركذي مل و قاربلا ىلع ناك ُةْيََي هدوعص َّناب ثيدحلا ىف حرص دقو

 مل هّنكل و اضيا هب طبه هنا :ليق و ء«هتردقل اراهظا هنودب هلزنا هللا ّنأ :ىريمدلا لاقف

 نوكسو ةلمهملا ءاحلا حتفب (ةقلحلاب) قاربلا ىا (هتطبرف) جيورعلا ركذب اءافتكا هل ضّرعتي
 كطخ مهضعب هلعجو ةغللا لها ضعب هزّوجف اهمال حتف ىف فلتخاو ةفورعم ىهو ماللا

 ىف «هب» ىورو (ءايبثالا هب طبرت ىتلا) ةبتكو بتاكك قلاح عمت“ كيرحتلاب :ىيللا لاقو

 رّبعو لهس ثينأتلا وريكذتلارما :اولاقو هوحن و ءىب ةقلحلا ليوأتل :ءافشلا ىفو ءملسم

 دجسملا بابب تناك :ليقف ةقلحلا تناك نيا نّيبي لو ةيضاملا لاحلل ةياكح عراضملاب

 ليئربج راشأ سدقملا تيب ىلا ىهتنا نيح ُةْيِيََي هنا :ىذمرتلا ثيدح ىف ىذلاو ىصقالا

 و «لقن نّمع هلبق ام فرعا الو فورعملاوه اذهو اهيف قاربلا طبرو اهقرخف ةرخصلا ىلا

 حيحصلاو هو هبكرت تناك ءايبنالا ّنا ىلع ًاءانب قاربلا هّنأ قايسلارهاظ و طوبرملاركذي م
 وهو ضعبلا لعف عيمجلل تبثاو سنجلا ءايبثالاب داريف آلا ورهاظ وهف مهعيمج هبكر ناف

 هبذجيب ةقلحلا عطق هنكمي اّيوق قاربلا نوكو ديعب مهتاود طبرت ىنعملا ّنأ لامتحاو نئاج

 ةرشابم ىلا ةراشا هيفو .ةْيََي ىنلا لعف فلاخي الرَّخسم هتالّرضي ال .طبرلا ىف ةدئافالف
 .«اولكوتو اولقعا :ًادهاش كافكو لكوتلا عنتمت ال اهئاو بابسالا

 .اهعيمج لقن عسي ال ماقملا ناف هعجاريلف اهدارا نف ضيا ةريثك دئاوف حرشلا اذه ىف :لوقا
 ':ناويحلا ةايح ىف ىريمدلا لاقو
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 ةقتشم 2 ءايبنالا اهبكر و ءارسنالا ةليل ُهِييَي نيلسرملا دّيس اهبكر ىتلا ةّبادلا قاربلا»

 قربلاكرمي نم مهن :طارصلا ىلع رورملا ثيدح ىف ىور امك ميغلا ف عملي ىذلا قربلا نم

 .داوجلا سرفلاكّرمي نم مهنمو فصاعلا حيرلاكّرمي نم مهنمو فطاخلا

 هفرط ىصقا دنع هوطخ عضي ضيبارامحلا قوفو لغبلا نود ةّباد هّنا حيحصلا ىفو

 عين ىف: عيسلا عتاواحتسالا اوت ةوطخت:و ءامنسلا للا نظزالا نما هلا اذه نم ةغؤيو

 ةدحاو ةظحل ىف سيقلب شرع راضحا نيملكتملا نم دعبتسا نم ىلع ّدري هبو تاوطخ

 و ةظحللا هذه ىف اهعطق نكمي ال ةديعبلا ةفاسملا ّناب هللع و دجوا مث مدعا هّنا :لاقو

 و نيعلارصتخم ىف ىديبزلا نع َىووّنلا لقنو (لاق نا ىلا) هيلع ّدرلا ىف ليلد حضوا اذه

 نم هالاق ىذّلا اذهو :لاق مث اهنوبكري 30 ءايبنالا تناك ةّباد اهنا :ريرحتلا بحاص نع
 .حيحص لقن ىلا جاتحي اهيف ءايبنالا عيمج كارتشا

 سرف ةئيه ىلع نكي مل و لغب ةئيه ىلع هنوك ىف ةمكحلاو :ىئتقملا بحاص لاقو

 عارساالا ىف ةيالاراهظال وا فوخ و برح ىف ال نماو ملس ىف ناك بوكرلا ّنا ىلع هيبنتلا

 .عارسالاب اهلكش فصوي ال ةّباد ىف بيجعلا

 . برحلا ىف ةلغبلا يي بكر :ليق ناف

 .ُولْلَي هتعاجش و هتّوبن قيقحتل ناك كلذ ّنا :باوجلاف

 ىلا ةراشا ضايب اهرثكا ىتَلا ىه و ءابهش هتلغب تناك و ضيبا قاربلا ناكو :لاق
 :ليقف ُةْيِيََي هعم الكا ليئربج بكر له سانلا فلتخا و :لاق .ناولالا فرشاب هصيصخت

 فرشب صوصخملا وه ُةْيَََي هنال هعم بكري مل هنا ىدنع ر هاظلا و :لاق .ْيِييَي هفيدر ناك معن

 ليعامسا و هبكر هّنا و «قاربلا ىلع ليعامسا هدلو روزي ناك 3 ميهاربا نا :ىور نكل ءارسالا

 .مارحلا تيبلا امهب ىتا نيحرجاهو

 فلخ تبكرف قاربلاب تيتأ :لاق ُهيْيَي ىبنلا ّنا :هللادبع نع كردتسملا رخاوا ىفو
 .هيف اوفلتخا دق و روعالا نوميم ةزمح وبا هب دّرفت (لاق نأ ىلا) ليئربج

 ثعبت :لاق ُهْيَْي ىبنلا ّنا :ةريره ىبا نع مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف بقانمركذ ىف هيفو
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 ىلع حلاص ثعبي ورشحملا مهموق نم نينمؤملاب اوفاويل باودلا ىلع ةمايقلا موي كيبل ءايبنالا
 .ىماما ىلع ةمطاف ثعبتو اهفرط ىصقا دنع اهوطخ قاربلا ىلع ثعباو هتقان

 :ةّجحملا نايب ىلع ةّجحلا باتك ىف ىناهفصالا دّمحم نب ليعامسا مساقلاوبا لاقو

 ؟هيلع هفرصنم دنع لزني مل و ءامسلا ىلا ُةِْقَي هب قاربلا جرع مل :ليق نا

 و «ىلاعت هللا ةردقل ًاراهظا هيلع لزني ملو هتماركل ًاراهظا اهيلع هب جرع هنا :باوجلاف
 و دربلا و ىنعيّرمجلا مكيقت ليبارس :ىلاعت هلوقك هيلع هب لوزنلا ىلع دوعصلاب ّلد :ليق

 .ّرشلا و ىاريخلا هديب :هلوقك

 يي ىنلا هبكري ةمايقلا موي قاربلا نا مث عجر ىّتح قاربلارهظ لياز ام :ةفيذح لاقو

 ىتبسلا عبس نب عيبرلاوبا هاور امو ءابيرق مكاحلا هاور ام كلذ ىلع لدي ءايبنالارئاس نود

 ةمايقلا ةويدنم برشا ىضوح :لاق مدي ىنلا ّنا :ةرمع نب ديوس نعرودصلا ءافش ىف

 ووه برشيو اهبلحي هتقان حلاصل ىلاعت هللا ثعبيو ال ءايبثالا نم ىناقستسا نموانا

 و هللا لوسر اي :لجر هل لاقف ءءاغر اطو فقوملا اهب ىفاوي تح اهبكري مث هعم اونمآ نيذلا
 ىلعرشحا اناو اه ةمطاف ىتنبا اهيلعرشحت كلت :ِلَكَي لاق - ؟ءابضعلا ىلع ٍذئموي تنا

 .«الِفا ءايبنالا نود هب ّصخا قاربلا

 :هّصنام «لكشلا نم ءارسالا ثيدح ىفام حرش» :ناونع تحن 'فثالا ضورلا ىف ىليهسلا لاق

 هل لاقف ُةيِيَي ىبنلا هبكر نيح قاربلا سامش ثيدحلا اذه ىف هنع لأسي امو - لصف»

 .هنم هيلع مركاوه دمحم لبق هللدبع كبكر امف - ؟قارب اي ىبحتست اما :ليئربج
 دهع دعبل كلذ ناك :لاق حيحصلا عماجلا حرش ىف لاطب نبا هلاق ام هترفن ىف ليق دقف

 .مالسلا امهيلع دّمحم و ىسيع نيب ةرتفلا لوط و ءايبثالاب قاربلا

 لَو دمحمل ليئربج لاق :ءارسالا ثيدح ىف هتياور ىف لاقرخآ أببس كلذ ىف هريغ ىورو

 ام هنا ُهْيِيَي ئنلا هربخاف - ؟مويلا ءارفصلا تسسم دّمح اي كّلعل .قاربلا هب سمش نيح

 هةعركت و ماكلدل لا اهتم اموندللا نوم كدي ول اهتلاقف ايدينا ألا اهنكم

 ىف ءارفصلا ركذ ءاج دقو .ملعا هللاف فطصملا فرش ىف ىروباسينلا ديعس وبا ةياورلا

 ١. صج 750.
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 .«حتفلا موي ُةْْيَي هللا لوسر اهرسكف بهذ نم هضعب ًامنص تناك اهتاوراؤبلا دنسم

 هلقن مدع لعلو ىليهسلا نع ناويحلا ةايح ىف ىريمدلا طقف لالا هجولا لقن :لوقا

 .ملعا هللاو ىنلا نع ليئربج هلأسي نا ىغبني ال امم هيف امل ىناثلا هجولا

 ':ةياهنلا و ةيادبلا ىف ىماشلا ريثك نبا لاقو

 ىتلا ةقلحلاب هطبر سدقملا تيب ءاج اًملف ًاميركتو ًاميظعتو هل ٌةعفر قاربلا بكر د

 (لاق نا ىلا) دجسملا ةّيحت هتلبق ىف ىلصف سدقملا تيب لخد من ءايبنالا اهب طبرت تناك

 هيف دعصف ملَسلا وهو جارعم هل بصن سدقملا تيبرما نم غرف انل ُِيِيَي هنا دوصقملاو

 قارا ناك لي. نيالا نضغي هش. دقااقك قارتلا لع هرعضلا نكي لاو هاممتلا لا
 .«ةّكم ىلا هيلع عجريل سّدقملا تيب دجسم باب ىلع اطوبرم

 :ةرابعلا هذهب 'ليلخلا و سدقلا خيراتب ليلبجلا سنالا بحاص هركذ ام هريظنو

 وهو قاربلاب تيتا :لاق هنا ُةِْييَي ىنلا نع ىور ام فيرشلا جارعملا ثيدح نم ناكو»

 ىقح هتبكرف :لاق هفرط ىهتنم دنع هرفاح عضي لغبلا نودو رامحلا قوف ليوط ضيبا ةّباد

 هيف تيّلصف دجسملا تلخد مث ءايبنالا اهب طبرت ىتَلا ةقلحلاب هتطبرف سدقملا تيب تيتا
 دق ىسوم اي :ةياور ىفو (اهيف ىأر امو تاوامسلا ىلا هجورعركذ دعب لاق نا ىلا) نيتعكر

 ليئربج ىنلمح مث لَو لاق طبهاف هللا مسب :لاق هيلا فلتخا ام بر نم تييحتسا هللاو

 تيّمسف هعضوم ىف هلاح ىلع فقاو قاربلاب انا اذاو سدقملا تيب لبج ىلع ىنلزنا ّتح

 .«ليئربج ىعمو ةّكم ىلع تقرشا نا نم عرساب ناك انف هرهظ ىلع تيوتساو هللا
 اليل ِهِدَّبَعِب 6-5 ىلا َناَحّبس » :ىلاعت هلوق ريسفت ىف ”ىطويسلل روثنملا ردلا ىفو

 ةييشلارخ هل, انو قياةوراز رك انقلاب قولا قتال ديعتتلا لإ ورك ودتكلا ةو
 :«' ٌريِصَبلا

 لَو هللا لوسر نأ سنا نع تباث قيرط نم هيودرم نباو ملسمو ةبيش ىبأ نبأ جرخأ»

 11١ ضخ
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 دنع هرفاح عضي لغبلا نود و رامحلا قوف ليوط ضيبا ةّبادوه و قاربلاب تيتا :لاق

 ...ءايبنالا اهب طبرت ىتَلا ةقلحلاب هتطبرف سدقملا تيب تيتا ىّبح هتبكرف .؛هفرط ىهتنم

 .«(ثيدحلا)

 يي هللا لوسر نا سنا نع كلام ىبا نب ديزي قيرط نم هيودرم نباو ىئاسنلا جرخاو»

 تناك اهفرط ىبهتنم دنع اهوطخ لغبلا نودرامحلا قوف ةّبادب ىب ىرسا ةليل تيتا :لاق

 .«(ثيدحلا) ...لصف لزنا :لاقف ترسف ليئربج ىعمو هتبكرف ىلبق ءايبناللرّكست

 ليئربج هلمح لغبلا نودورامحلا قوف ةّتادب اق ليئربج هاتا ُةيَيَي هللا لوسرب ىرسا ةليل

 نق ىدلارجبمملا لا قا. سدقملا ثني ةلب انف اهنرط ىرغي يح اهل ىبصي اهلغ
 .«(ثيدحلا) ...اهطبر مث هبقثف هعبصاب اللا ليئربج هزمغف

 مشاه نب نمحرلادبع قيرط نم لئالدلا ىف قهيبلاو هيودرم نبا وريرج نبا جرخاو»

 تّره اهتأكف قاربلاب هِي هللا لوسر ىلا ذا ليئربج ءاج ال :لاق سنا نع ةبتع نب
 .«(ثيدحلا) ...ُلقي هللا لوسر راسو هلثم كبكر ام هللاوف قارب اي ليئربج لاقف اهينذا

 هحّحص و لئالدلا ىف قييبلاو هيودرم نباو ناربطلاو اح ىلأ نبا وراّربلا جرخاو»

 ىباحصاب تيّلص :لاقف - ؟كب ىرسا فيك هللا ل وسر اي :انلق :لاق سوا نب داّدش نع

 بكرا :لاق و لغبلا نود و رامحلا قوف ءاضيب ةّبادب ليئربج ىناتاف أّمتعم ةّكمب ةمتعلا

 ثيح اهرفاح عقي انب ىوهت تقلطناف اهيلع ىنلمح مث اهنذاب اهراداف اع تبعصتساف

 نم ةنيدملا انلخد ىّتح (لاق نا ىلا) لزنا :لاقف لخن تاذ ًاضرا انغلب ّبح اهفرط كردا

 .«(ثيدحلا) ...ةّتادلا هيف طبرف دجسملا ةلبق ىتاف ىناميلا اهءاب

 نم هيودرم نبأوريرج نباو ىئاسنلاو ىذمرتلاو ملسمو ىراخبلاو دمحا جرخاو»

 مهثّدح ُةْلْكَي هللا لوسر ّنا هثّدح ةعصعص نب كلام ّنا كلام نب سنا نع ةداتق قيرط

 ذا ًاعجطضم رجحلا ىف ىلا :ةداتق لاق اًبرو ميطحلا ىف انا امنيب :لاق هب ىرسا ةليل نع

 ضيبا ةّتادب تيتوا 3 (لاق نا ىلا) ةثالثلا نيب طسوالا :هبحاصل لوقي لعجف تأ نناتا

 هيلع تلمحف هفرط ىصقا دنع هوطخ عقي قاربلا :اط لاقي رامحلا قوفو لغبلا نود



 ىو
 كة ةةةةةة000000000ة0ة0ة0ة تك

 مود دلح ءهيذن ىاعد حرش

 .«(ثيدحلا) ايندلا ءامسلا ىب ىتا ّجح ليئربج ىب قلطناف

 لئالدلا ىف قييبلاو هيودرم نباو متاح ىبأ نبا و رذنملا نبا وريرج نبا جرخاو»
 قرشا ةليل نع ةنيدملاب هلي هللالوسر انثدح :لاق ىردنملا ديعس ىلا نعركاسغ نباو

 تآ ىناتا ذا مارحلا دجسملاب ءاشع مئان انا انيب :لاق ىصقالا دجسملا ىلا ةّكم نم هب

 نم تجرخ ىّتح ىرصب هتعبتاف لايخ ةئيهك هبانأ اذاف ًائيشرأ ملف تظقيتساف ىنظقياف
 لاقي نينذالا برطضم هتاريغ مكلاغب هذه مكتاودب ههبش ىندا ةّبادب انا اذاف دجسملا

 هيلعريسا انا امنيبف هتبكرف هرصب ّدم دنع هرفاح عقي ىلبق هبكرت ءايبثالا تناك و قاربلا هل

 أي ىلامش نع عاد ىناعد مث هبجأ ملف كلأسا ىنرظنا دّمحم اي :ىنيمي نع عاد ىناعد ذا
 لك نم اهيلعو اهيعارذ نع ةرساح ةأرماب اذارئاس انا انيبف هبجأ ملف كلأسا ىنرظنا دّمح

 سدقملا تيب تيتا ىّتح اهيلا تفتلا ملف كلأسا ىنرظنا دّمحم اي :تلاقف هللا اهقلخ ةئيز

 .«(ثيدحلا) ...اهب اهقثوت مالسلا مهيلع ءايبنالا تناك ىتَلا ةقلحلاب ىتتاد تقئواف

 ىبا نباو ةالصلا باتك ىف ىزورملارصن نب دّمحم وريرج نباو ىلعيوبا و رازبلا جرخاو»

 َناَحْبَس » :ىلاعت هلوق ىف ةريره ىبا نع لئالدلا ىف قهيبلاو هيودرم نباو ىدع نباو مئاح
 قزم ةيرلل ةاوتا كرات ىذلا نضال قويت لإ نارلل نويكلا عب زاجل ووقت قنا ىذا
 هاتا مث (لاق نا ىلا) ُهييَي ىبنلا ىلا 390 ليئربج ءاج :لاق «ٌريِصَمْلاٌعيِمسلاَوْه ُّنِاَنِتاَآ

 :(كيدحلا) ... ادن ةعمزاسورآسف ةزضب يبت هفن ةوطخن لك هيلع لمحف نيرفب

 هخيرات ىفركاسع نباو لئالدلا ىف ميعنوبا و روهشملا هئزج ىف ةفرع نبا جرخاو»

 ىناتا يدي هللا لوسر لاق :لاق هيبا نع دوعسم نب هللادبع نب ةديبع ىبا قيرط نم

 دعص املك انب ىوهي قلطنا مث هيلع ىنلمحف رامحلا قوفو لغبلا نود ةّبادب الكا ليئربج

 (لاق نا ىلا) هيلجر عم هادي توتسا طبه اذاو هيدي عم كلذك هالجر توتسا ةبقع

 باب ىف ىتَلا ةقلحلاب ةّبادلا تطبر و تلزنف ىصقالا دجسملا ىلا انيتا ىّتح انعفدنا مث

 «(ثيدحلا) ...اهب طبرت مالسلا مهيلع ءايبثالا تناك ىتَلا دجسملا

 ىبا نب نمحرلادبع نب دّمحم قيرط نم هيودرم نباو طسوالا ىف ىناربطلا جرخاو»

 ١. ؛ءارسإلا ١.
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 لِي ىنلا ىتا 991 ليئربج ّنأ ىليل ىبا هيبا نع نمحرلادبع هيبا نع ىسيع هيخا نع ىليل

 و هادي تلاط ءأطأطم ًاناكم غلب اذاف هبريسي لعج مث هيدي نيب هيلع هلمحف قاربلاب
 قىتح هالجر تلاط و هادي ترصق اعفترم اناكم غلب اذاو هب ىوتسي ىتح هالجر ترصق

 لاقف «نيتّرم قيرطلا ىلا دّمح اي :هيداني قيرطلا نيمي نع لجر هل ضرع مث هب ىوتسي
 .«(ثيدحلا) ... ًادحا مّلكت الو ضما :الف ليئربج هل

 ميعنوبأو هيودرم نبأو ناربطلاو ميعنوباوراّربلاو ةماسا ىبا نب ثراحلا جرخاو»

 :ليَي هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نبا نع ةمقلع قيرط نمركاسع نباو لئالدلا ىف

 نلا) ايو اتقان تقلا ظيهنا لاو فاجر تيقن | لد لقا اذ عك نا بلاوبكلا
 ءايبنالا اهب طبرت ىتَلا ةقلح اب ةّبادلا تطبرف سدقملا تيب انيتا ىّتح انيضم مث (لاق نا
 .«(ثيدحلا) ...مالسلا مهيلع

 ةليل ُةْْيَي هللا لوسر تاب :تلاق اهنع هللا ىضر ىناه ّما نع هيودرم نباو ىناربطلا جرخاو»

 شيرق ضعب هل ضرع نوكي نا ةفاخم مونلا ىتع عنتماف ليللا نم هتدقفف ىتيب ىف هب ىرسا

 نود ةّباد بابلا ىلع اذاف نجرخاف ىديب ذخأف ىناتأ الفلا ليئربج نا هِي هللا لوسر لاقف

 .«(ثيدحلا) ...سدقملا تيب ىلا ىب ىتا ىّتح قلطنا مث اهيلع ىنلمحفرامحلا قوفو لغبلا

 سلغب ُهييَي ىلا ىلع لخد :تلاق ِكِلَِي ىناه َما نعركاسع نباو ىلعيوبا جرخاو»

 بهذف ليئربج ىناتاف مارحلا دجسملا ىف ةليللا تمن ىَّنا ترعش :لاقف ىثارف ىلع انأو
 هك نيقذالا بطش لكيلا نوقو زامتللا فوك مبا ةئاد ذاق دعسملا تاي ن
 ىب ذخا اذاو هالجر ترصقو هادي تلاط طوبه ىف ىب ذخا اذا هرصب ّدم هرفاح عضي ناكف

 سدقملا تيب ىلا انيهتنا كح ىنتوفي ال ليئربجو هادي ترصقو هالجر تلاط دومص ىف
 .«(ثيدحلا) اهب قثوت ءايبنالا تناك ىتَلا ةقلحلاب هتقئواف

 ماو ةشئاعو ةملس َماورمع نب هللادبع نعركاسع نباو دعس نبا جرخا و»

 عبس ةليل ُهْيَِي هللا لوسرب ىرسا :اولافق ضعب ىف مهضعب ثيدح لخد ساّبع نباو ىناه

 لاق سدقملا تيب ىلا بلاط ىبا بعش نم ةنسب ةرجهطلا لبق لؤالا عيبررهش نم ةرشع

 رفحت ناحانج اهذخف ىف لغبلا نيبو رامحلا نيب ءاضيب ةّباد ىلع تلمح هِيَ هللا لوسر



 لا
 مست بج 2 زي يب ب ببي لت ح بببس تفي

 مود دلح .هبدن ىاعد حرش

 الا :لاق مث اهتفرعم ىلع هدي الفا ليئربج عضوف تسمم اهبكزال توند اًملف اهيلجر امه
 هنم هللا ىلع مركا دّمحم لبق هلل دبع كبكر ام هللا و - ؟نيعنصت اّمم قارب اي نييحتست

 تح ضزالا تضبق و اهينذاب تلعف اهتبكر ىتح ترق ّمث اقرع تضفرا ىّتح تيحتساف
 ال ليئربج ىعم جرخ و نينذالا ةليوطرهظلا ةليوط تناكو اهفرط اهرفاح عقو ىهتنم ناك

 هيف هطبرف فقي ناك ىذلا هفقوم ىلا قاربلا اف سدقملا تيب ىتأ ّتح هتوفا الو ىنتوفي

 .«(ثيدحلا) ...مالسلا مهيلع ءايبنالا طبرم ناكو

 قييبلاو ميعنوبأو هيودرم نباوريرج نباو ىذمرتلاو ديمح نب دبعو دمحا عيرخاو»

 هبكريل امجلم اجّرسم هب ىرسا ةليل قاربلاب ىتا ُيِيَي ئجنلا نأ سنا نع لئالدلا ىف امهالك
 طق قلخ كبكر ام هللاوف !؟اذه لعفت ُهيِيَي دّمحمبا : 4 ليئربج هل لاقف هيلع بعصتساف
 .«ًاقرع ضفراف :لاق هنم هللا ىلع مركا

 باحصا ضعب ىنثّدح :لاق سنأ نع قييبلا و هيودرم نباو ىلعيوبا جرخا و»

 هّنا ىلركذو :لاق هربق ىف ىلصيوهو ىسوم ىلعّرم هب ىرسا ةليل َُْي ئهنلا نا ُْي ىبنلا
 «...ةقلحلاب ةتادلا :لاق وا سرفلا تقئثواف :لاق قاربلا ىلع لمح

 نع لئالدلا ىف 4يعنوباو هيودرم نباو هحّحصو مكاحلاوراّربلاو ىذمرتلا جرخاو»

 تيبب ىتَلا رخصلا ليئربج ىتا ىب ىرسا ةليل ناك امل هِي هللا لوسر لاق :لاق ةديرب
 .«قاربلا اهب ّدشف اهقرخف اهيف هعبصأ عضوف سدقملا

 مكاحلا وريرج نباو ىفاسنلاو هحًّحصو ىذمرتلاو دما و ةبيش ىبأ نبا جرخاو»

 ىرسا ةليل نع ثّدح هنا ةفيذح نع لئالدلا ىف قييبلاو هيودرم نبا و هحًّحص و

 ورانلاو ةّئجلا ىأرف تاوامسلا باوبا هل تحتف ىّتح قاربلا لياز ام :لاقف ُهْيَي دمحم
 .داع مث عمجا ةرخآلا دعو

 ةّباد ىا :هل ليق .ضرالا ىفام ىرأو تاوامسلا ىف ام ىرأف :هيودرم نبأ طظفلو

 .«رصبلا ّدم هرطخ ضيبا ليوط ةّباد :لاق - ؟قاربلا

 ناذالا هلوسر مّلعي نأ ىلاعت هللا دارا امل :لاق هنع هللا ىضر ىلع نعراّربلا جرخاو»

 ىنكسا :الفلا ليئربج اه لاقف تبعصتساف اهبكري بهذف قاربلا اه لاقي ةّبادب ليئربج هأتا



 ,7”7,ى

 «قاربلا هل ترّخسو»

 ىذّلا باجحلا ىلا ىهتنا ىّتح اهبكرف ُهْْيَي دّمحم نم هللا ىلع مركا دبع كبكر ام هللاوف

 ربكا هللاربكا هللا :كلملا لاقف باجحلا نم كلم هيلع جرخ ذا كلذكوه امنيبف نمحرلا ىلي

 آلا هلا ال نا دهشا :كلملا لاق مث ,ربكا اناربكا انا ىدبع قدص :باجحلا ءارو نم ليقف

 ديب كلملا ذخا ّمث ...انا آلا هلا ال هللا انا ىدبع قدص :باجحلا ءارو نم هل ليقف هللا

 فرشلا ُهََْْي دّمحمل هللا لمكا ٍذئمويف حون و مدآ مهيف تاوامسلا لها َمَأَف همّدقف ُةيِيَي دمحم

 .«ضرالاو تاوامسلا لها ىلع

 امل :لاق هِي داّدش نب هللادبع نعريرج نباو فّئصملا ىف ةبيش ىبا نبا جرخاو»

 هل لاقي هفرط ىهتنم دنع هرفاح عضي رامحلا قوفو لغبلا نود ةّبادب ىلا ىينلاب ىرسا

 .«(ثيدحلا) ...ترفنف نيكرشمللريعب ُهيكَي هللا لوسرّرم و قاربلا

 هب ىرسأ ةليل ُمِْدَي ىنلا ّنا :بعك نع سدقملا تيب لئاضف ىف ىطساولا جرخاو»

 .«(ثيدحلا) ...ءايبثالا هيف فقي ناك ىذلا فقوملا ىف قاربلا فقو

 هنع هللا ىضر نيسحلا نب نسحلا نعرذنملا نباوريرج نباو قاحسا نبا جرخاو»

 تسلجف هلجرب ىنزمهف ليئربج ىنءاجرجحلا ىف مان انا انيب :ُْيقَي هللا لوسر لاق :لاق

 تدعف ًاًئيشرأ ملف تسلجف همدقب ىنزمهف ةيناثلا ىفءاجف ىعجضمل تدعف ًائيشرا ملف
 باب ىلا جرخف هعم تمقف ىدضعب ذخاف تسلجف همدقب ىنزمهف ىفءاجف ىعجضمل

 عضي هيلجر امهبرفحي ناحانج هيذخف ىف هل لغبلاو رامحلا نيب ضيبا ةّباد اذاف دجسملا

 .«هتوفا ال و ىنتوفي ال جرخ ّمث هيلع ىنلمحف هفرط ىهتنم ىف هدي

 نبا نع حلاص ىباو كلام ىبا نع ىّدسلا قيرط نم متاح ىبا نبا جرخا و»
2 

 دي

 ةيالا ...هدبعب ىرسا ىذلا ناحبس :هلوق ىف دوعسم نبا نع ىنادمه لا ةّرم نعو «سابع

 ىبابّرف سدقملا تيب ىلا هب راسف قاربلا ىلع هلمحف ةّكمب ُهَِِي ىنلا ليئربج ىتأ :لاق

 ٌبسف نبللا تقارهاف قاربلا سح نم ترفنف ةقان بلتحي وهو قيرطلا ضعب ىف نايفس
 .«(ثيدحلا) ...اهرّقن نم نايفسوبا

 وبأ و بّيسملا نبا ىنربخا :لاق هلت باهش نبا قيرط نم ريرج نبا جرخا و»

 ناك ىتلا ميهاربا ةّباد ىهو قاربلا ىلع هب ىرسا دي هللا لوسر ّنا :نمحرلادبع نب ةملس



 الا ع
 2 ت3 1 ا ا 1 الا

 مود دلج .؛هبدن ىاعد حرش

 «شيرق تاريع نمريعب تّرف :لاق) اهفرط عضوم اهرفاح عقي «مارحلا تيبلا اهيلع روزي

 .«(ثيدحلا

 .هحورب ىرسا هللا نكلو

 ٠١.«ةقداص هّللا نم ايؤر تناك :لاق ل هّللا لوسر ىرسم

 .171/ . 167 ص ؟ جروثنملارد.١



 «كئامس ىلا (هحورب) هب تجرع»

 رابخالا نا ملعاف ؛لاوقالا نم جارعملا ةلأسم ىف ام ىلا لامجالاوحنبريشن نا نيباب ال

 درو .ّىنعم ةرتاوتم هلاو هيلع هللا ىلص ىلا جارعم ىف ةّماعلاو ةّصاخلا قرط نمراثآلاو

 :مالّسلا هيلع قداّصلا نع

 و ةّنجلا قلخ و .ربقلا ىف ةلأسملا و «جارعملا :ءايشا ةعبرار كنا نم انتعيش نم سيل
 '١ةعافشلا و ناتلا

 '.هللا وسر بّذك دقف جارعملا بّذك نم :مالسلا هيلع اضّرلا نعو

 نيملسملا عامجاو ةّئَسلاو باتكلاب تباث هلآو هيلع هللا ىلص ىلا جارعم نا ملعاف

 ىف ضعب دازو «مانملا ىف وا طقف حوّرلاب وا دسهلاو حوّرلاب هّنا ىف مهنيب فالنلا ناآلا

 ىف تافاثكلا نم هيف ام حرطو فلظلتلا دعب نكل دسجلاب هّنا :لاقو ىرخا ةمغنروبنظلا
 هللا ىلص تلا دسج نا ىلا ًافاضم ىناّثلا لوقلا ىلا كلذ عجرم ّنا عم اهلكاشي ام ةرك لك

 :ةئثابخ هتنيط ىف نوكي نا ٌدبالف ةفاثك هدسج ىف ّنا :لاق نمو هّلك فيطل هلاو هيلع

 ًاسأر و ًالصا جارعملا راكنا ىلا ةرّخأتملا ةئالّقلا لاوقالا عجرم ّنا ةلمجلاب و

 لإ مالا ٍدِحْسَملا َنِالْيَل ِِدبَعِب ىَرْسَأ ىلا َناَحَبْس :ىلاعت و كرابت هللا لاق دق و
 مسا دبعلا و ”ٌريِصَبلا ُعيِمَّسِلاَوُه ُهّنِإانتاَيآ نم َُيُنِ ُهَلَوَح اَمُكَراَب ىِذَلا ىَصَقَأْلا ٍدجنمْلا

 .حوّرلا و دسجلا عيمجب ءارسالا نوكي نا بجيف حوّرلاو دسجلا عومجمل

 .19ا/ /4 ناحب ١.

  7.ءارسإلا ١.
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 حوَرلاو دسجملا عومجمب هجارعم نال ماهوالا فئاخس نم مايتلالا و قرخلا موزل ةهبشو

 ال بئاجعلا نم كلذ نوكو . هب دقتعن نا ٌدبالف هعوقوب قداّصلا ربخا و .نكممرما

 امل كلذك نكي ملول لب بئاجعلا نم اهلك ءايبنالا تازجعم ّنال ليوأتلاو راكنالا بجوي

 نيعبس هعالتباو ًانابعئ اصعلا بالقناركني نا هل دبالف جارعم ار كنا نمو «ةزجعم نوكي

 :تباث نب ناّسح لاق امك كلذ ريغورمقلا ٌقشو ّىصعلاو لابحلا نم لمح فلا

 اخر ىرجن حيّرلا و ناميلس اهساس دق نجلا تناك ناو

 اشي نأ هب محاور رهش و ابد هب و ادغ رهشف

 كرما نا كرت دحسلا نم .... ةلبلا ,ىربس :ننلا اق

 :ىزازلا دمح هللادبعوبا هلاق امب ماقملا ىف ليثمتلا ىل غاسف كلذ ريغو

 لالض نيملاعلا ىعس رثكا و لاقع لوقعلا مادقا ةياهن

 لابو و ّىذا انايند لصاح و انموسج نم ةشحو ىف انحاوراو

 (هرخآ)

 «لاق و ليق هيف انعمج نأ ىوس هلا

 .هتبهذا ىا ديزب تبهذ لثم ةيدعّتلل هب تجرع :هلوق

 هيف د ءحورلا و ةكئالملا 0 :لاق دوعص ف باهذ 0" :تادرفملا ىف

 .«بّيطلا ملكلا دعصي هيلا» :هلوق ىلا ةراشا

 هبش جارعملا هنم و ًاجورع جرعي جرع لاقي دوعصلا جورعلا» :نيرحبلا عمجم ىفو

 حرع و اهيلا هب دعص ىا ءامسلا ىلا ُةْْدَي ىبنلاب حرع و قترا اجورع حرعي ملَسلاو ا ةجردلا

 ايندلا ءامس ىلا سّدقملا تيب نم مث سّدقملا تيب ىلا ةّككم نم جرع نيتّرم ُةْيْيَي هللا لوسر
 ريبة نادل نيستا كاف لآ 2 ىوعتلا رد لا م ةعانسلا داوبلا لاارك
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 و ةأم هِي ىنلاب جرع :لاق الفلا هللا دبع ىبا نع لاصنحلا باتتك ىف هيوباب نب دّمحم ىور
 840 ةّمالاو نعل ةيالولاب هِي ىنلا هيف ىلاعت هللا ىصوا دقو الا ةّرم نم ام ةّرم نورشع

 اهنم جارعملا ركنا نم ىلع ّدر اهيف ةريثك تايازيزعلا باتكلا ىفو ضئارفلاب هاصوا اًمترثكا
 لأساف :هلوقو ءانلسر نم كلبق انلسرا نم لأساو :هلوق هنمو هالد» ىفو «ارس» ىفّرم ام

 .«ءامسلا ىف مهأر امناو 5 ءايبثالا ىنعي كلبق نم باتكلا نوءرقي نيذلا

 نبا حابصم خسن ضعب ىفو ؛ءكّيبن ىلا عجار ريمضلا و هيدعتلل «هب» ىف ءابلاو

 خسنلا نم ءاعدلا لقن امنا ىسلجملاو «هحورب» «هب» ناكم لابقالا خسن ىفو سوواط

 و م«دقلا رازملاو ىدهشملا نبال رازملا خسن ّنأ آلا «هحورب» ةظفلب اهيف ةرابعلا تناك ىتلا

 .فرعتس امل حيحصلا وهو هانتبثا امك سوواط نبال رازملا خسن ضعب

 ىهو ةئالققلا هبتك ىف هلي ىسلجملارقاب دمحم ىلومارهاملا لضافلا ثّدحملا لقن دق
 رهاملا ملاعلا لاقو «هب» عضوم (هح وري :تتجرع و)) داعملا داز ورئاّرلا ةفحت و راحبلا رازم

 هللا بّيط ىروتلا نيسح ازريم ٌجاحلا هرهد ديرفو هرصع ديحورصاعملا لماكلا ثّدحملا

 :هتافتصمرخاوه ىذلا هرازم ىف هعجضم

 هدنع ناكو «هب» :«هحورب» عضومرئاّرلا حابصم نم ةحيحص ةخسن ىف تدجو ىلا

 دّمحم رازم هدنع ناكو كلذك ناك اضيا هيف هلي ىدنواَرلا نيّدلا بطقل هنأ نَظي يدق رازم

 هقفو ىمقلا ساّبع خيشلا هنواعمو هذيملت هناسلب ملكت اذلف امهقفاويوهو ىدهشملا نب

 ائازلا ةّيده باتتك ىف ىلاعت هللا
 إ دّيسلا هفدرا ىذلار ئازرلا حابصم باتك نع ةبدتلا ءاعد لقن هلي هنأ ناك فيكو

 ىوتحا دق هتييأر ورئاّلا حابصم باتك تعمج ال ىنتا :هيف لاق ثيح فوهللا باتكب

 حابصم لمح نع نعم هلماحف تاقؤوالا كلت لامعا راتخم و تارايّرلا نساح راطقا ىلع

 لقن نع ًاينغتسم نوكي ناأضيا تببحا فيطل واريبك رازم لمح وا فيرّكلا تقولا كلذل
 دقو ؛هيلا مضيل باتكلا اذه تعضوف 31 نيسحلا دهشم ىلا ءاروشاعلا ةرايز ىف لمقم

 رد ثّدحم موحرم .دوش عوجر ىكنس باج 709 صرئازلا ةيحتو ديدج باج ع” 9 ص نيرئازلا ةيده باتك هب ١.

 .دكش فذحوا هتشون زارطس دنجور نيازاو دوب هدركن ار مزال تفقد باتك ود نيا تارابع بيرعت
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 .هللي همالك ىهتنا راثكالا و ةلاظالا نع تلدعو راوّرلا تقو قيضل حلصي ام انهه تعمج

 هبتك هرّخأتملا نورقلا ف تراصو ةحّحصمريغوا ةفّرح هدنع حابصملا ةخسن تناكو

 ةخسّنلا تراصو ةّولمم اهنم تويبلا و ةلوغشم اهب ىديألا تناك ثيحب ةعئاش ةرشتنم
 هاكقالا اشتم كلذ راج نياثلا نه تدسوا دنع آلا نحوتال ةزيزع روحهم اع لوقتملا

 حابصم ةخسن ىهو ةدحاو ةخسن ىلا مويلا ناك ىذّلاراهتشالا اذه عجرم نا اوردي ملو

 رياسك داعملا داز و ةفحّتلا هاباتكو راحبلا فيلأت دنع هني ىسلجملا دنع ناك ىذٌلارئالا

 .ملاعلا هللاو لِي هبتكب فيرحتتلا دي لصت نا ناكما عم هنم ناذوخأم ةّيسرافلا هبتك

 هدسجو همسجي ناك هلاو هيلع هللا ىلص هجارعم ّنا ىف بايتزالا ىغبني ال ناك فيك و
 نع ّضغلا دعب ءاعّدلا نم ةرقفلا هذه نأ و نيملسملا عامجاو ةرتاوتملا رابخالا و ةيالل

 جارعملا ّنا ىلع ناتنيرق اهيف تناك «هحورب تجرع»وهروثأملا حيحّصلا نا ميلستو هدنس
 َليِباَرَس ... :ىلاعت هلوق ىف امك فوطعملا فذحب اَما دّرجملا حوّرلاب ال دسجلا و مسجلاب

 لكلاو ءزهجلا ةقالعب حوَرْلا عم دسججلا حوّرلا نم دارملا ّناوا ءدربلاو ىا '...حلا ْمُكِيِقَت

 مهرظن ظافلالا باب ىف عبّتملا نال قيقحتلا دنع أفالخ ناك ناو َماعلا فرعلا لهارظنب

 ةّيعوضوملا باب نم سيل ةقالعلا رابتعا ّنا هلح ىف انقّقح اّنك ناو قيقّدلارظَتلا ال

 نا حمصي ثيحب طابتراو لاصتا ئزاجملا و قيقحلا ىنعملا نيب نوكي ناوه طانملا لب
 نمرودضلا ءافش ىاتك ف نيرضاتملا نضعب هدافا انمو.وه هاو ناضالا رظتيهبلا ظني

 ّنال ىغبني امك سيل لحملاو لاحلا ةقالعب دسجلاو مسجلا عومجم حوّرلا نم دارملا نا

 رّبدتف أّدج حضاو اذهو لحملاو لاحلا ال ّلحملا هنم داري نا اهاضتقم

 نوكي امل دّرجملا حوّرلاب ناك ول جارعملا نال «قاربلا هل ترّخس و» :هلوق ىلإ ًافاضم
 .ىنعم هيلع هبوكرل لّمعتي الو هنم أجورع عرسا اهثال ىنعم قاربلا ريخستل

 و مدقلاب سوّدلا اهبابرا قافتاب ةغّللا بتك ىف أطولا َناَرم ال «هتأطوا و» :هلوقو

 و مدقلاب سوّدلا أطولاف أظوفحم ىنعملا كلذ نوكي نا دبالف هيلع ةيدعّتلا ضورع دعب
 ةالّصلل ةدّدعتم عضاوم ىف قاربلا نع هلوزن ىلا ةراشا كلذ ّلعلو هيلع لمحلا ءاطيالا

 ١. لحنلا 8١.
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 ىلع نع :ىفاكلا ىنف مالَسلا هيلع قداّصلا نع ىمقلا هاور ام كلذ نع ىكحي امك اهيف

 ريصب ىنأ نع نامثع نب داّمح نعرصن ىبأ نب دّمحم نب دمحا نع هيبا نع ميهاربا نب

 ىلخف ناكم ىلا ليئربج هب ىبهتنا هللا لوسرب جرع امل :لاق مالسسلا هيلع هللا دبع ىبا نع
 ًاناكم تأطو دقل هللاوف ضما :لاقف ؟لاحلا هذه ىف ىّبع ىلختا ليئربج اي :هل لاقف هنع

 '.كلبق هيف ىشم امورشب هأطو ام

 ةّيجارعملا» هتلاسر ىف هرس سدق ىناردنزاملا حلاص دّمحم خيشلارحبتملا ملاعلا لاق

 ةّلدالل ةيواح ةفيرش ةلاسر ىهو - هب هاّيا ىئاعدتساب ّنلا اهبتك ىتَلا «ةبدنلا ءاعد لوح

 مهريغو ةفسالفلا نم هل نيركنملا ةّلدا درو ىنامسجلا جارعملا تابثال ةّيلقنلاو ةّيلقعلا
 :صيخلتب هترابع ٌصنو - فاش نايبب

 ةظقيلا ىف وا مونلا ىف ىفاحورلا ىف هنييعتو ىنامسجلا جارعملا راكنا مهتاطلاغم نم و)»

 فالخ ىلع «كئامس ىلا هحورب تجرعو» ةبدنلا ءاعد خسن ضعب ىف امب مهجاجتحاو

 (لاق نا ىلا) ةصالخ و «كئامس ىلا هب تجرعو» :هلوق نم خسنلارئاس

 ال و ىلاعت هللا هملس ىئومزالا ثّدحملا اندّيسل ةلاصالاب دوصقملا وهف :ثلاثلا امو

 حنس امب هيلع ديزن لب «لاجرلا ريهاشم» انباتك ةمّدقم ىف اّنم مّدقت امب هعفد ىف ىئنتكن
 ةطلاغملا هذه نم مظعا هيف تاهبشلاو ةّيمالسالا دئاقعلا تاّمهم نم ةلأسملا لصا ّناف

 :لوقنف ةّيظفللا
 ىرونلا ةمآلعلا رخاؤالا ةدماحملا عبار اهطبض ىتَلا ةحيحصلا ةخستلاف -ًالوا اَما

 نع ةدوهعملا ةربتعملا بتكلاو هبتكرئاسو لئاسولا كردتسم هباتكل انتزاجا خياشم دحا
 خسنلا عيمج قفاوم وه و «كئامس ىلا هب تجرع و» اذكه «يئازلا ةّيحن» هباتك ىف هخاشم

 .عوبسالا لامج ةيشاح ىف ىمقلارصاعملا ثّدحملا هب دهش امك سواط نبا حابصم آلا

 انا ضورفملا وه امك هتايح لاح ىف صخشلا ىلا حورلا ةفاضا لولدم ّنا - ًايناث و

 تاوامسلا ىلا اههّجوت دّرجم ال و مونلا ىف ةدعاصلا اهتعْسا ضعب اال اهمامتب حورلا وه

 روصلا ىري ناك هسفن ءافصل هّنا نم ثروغاثيف نع لقن امك هدهاشملا و ةفشاكملاب

 .توافت ىمك اب ؟*١/85:ىفاك ١.
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 توكلم ليلخلا ىلاعت هللا ةءارا غلب دق و ,ةنسحلا تاوصالا عمسي و ةّيوامسلا ةّيهبلا

 غلبا هذهو .هل تطشك اها درو ّدح ىلازيزعلا باتكلا هيلع ّصن امك ضزالاو تاوامسلا

 جورع ّنا ناكمب ةهادبلا نمو ءىفامسج يسم و جورع ريغ نم ةّيسحلا ةيؤرلا ىف مالكلا

 أتّيم ناك ندبلا نع ةلصفنم تناكول ذا دسهملا عم آلا نوكيال ةايحلا لاح ىف حورلا ماق

 ّناف توملا دعب حورلا جورع ىف مالكلا سيل هّنا امك جورعلاريغ ةفشاكملاو هّجوتلا اذكو

 .تاّنجلا ىلاو َنييلع ىلا و تاوامسلا ىلا توملا دعب هحورب جرعي نمؤم ّلك

 :اهلبق لوقي ثيح ىامسجلا جارعملا ىف ةحيرص نئارق ىلا ةّمضنم ةرابعلا هذه - ًاثلاثو
 ,قاربلا هل ترّخسو .كبراغم و كقراشم هتأطواو ءكدابع نم نيلقثلا ىلا هتئعب و»

 ال قاربلا بوكر و براغملاو قراشملا ئطو و ثعبلا ّناف «كئامس ىلا هحورب تجرعو

 دقو بايثلاو نيلعنلا ّئح هلاوحا نم ءىشلر ييغتريغ نم ىنامسجلا جارعملا آلا بساني

 هبكري ل هصئاصخ نم قاربلا بوكر ناكو ءمهروبقو ءايبثالا عيمج ىلع هب فيط هنأ درو

 .هدعب هبكري ال و هلبق ىبن

 :اهنم ىتَلا ةربتعملا ديناسالا ىف ءاج دقو

 ميهاربا نب ىلع ىلا هدانساب قودصلا ىلا نيعبزالا ىف ىناثلا ىسلجملا ةمآلعلا دنسم

 و ليئربج ءاج :افا هللادبع ىبا نع ملاس نب ماشه نعريمع ىبا نبا نع هيبا نع
 ىّوسو باكرلاب دحاو و ماجللاب دحاو ذخأف هيي هللا لوسر ىلا قاربلاب ليفارسا و ليئاكيم

 ىبن كبكر اف قارب اي ىنكسا :لاق مث ليئاربج اهمطلف قاربلا تبّعصتف هبايث هيلعرخآلا
 هيري ليئربج هعم وريثكلاب سيل ًاعافترا هتعفر و هب تقرف هلثم هدعب كبكري الو هلبق

 '.هلوطب جارعملا ثيدحر خأ ىلا ...ضزالاو ءامسلا نم تاّئآلا

 هتّصق و بيجع مانم ىف اهئاشناب ُهيَِي ىجنلا ىنرما ىتَلا مجعلا ةّينون انتديصق نمو

 :تاياورلا نومضمب اهركذل لح نآلا سيل باجع
 نيض و نامجلا دوضنمب رضخ فرفرب ّنحجرملا قاربلا بكر

 نيطف نهذ و ناسنا هجوب و دجربز نذأ و توقاي نيع ىف

 ١. :راحبلا 7١19/18؟.
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 هادف انحاورا هللا ةّيقب باطخ ىف كلذ دعب ءاعدلا اذه ىف اّمع ةلفغلا نم بجعلا مث

 نلعلا نم ًابارتقا و اّوند ىندأ وا نيسوق باق ناكف ىلدتف ىند نم نباي :لوقي ثيح

 'جبارعملل ىلعالا ىلعلا نم هبارتقا و هوندب هجورعل دكؤملا مالكلا اذه حلصي لهو ىلعالا

 .مهّت امك ءارسالا ةيأ ىف ةصحنم تاِنآألا تسيلو ىنامسجلا

 تاقبط نم عامجالا و ةّيملسملا نم غلب ُةْيِيَي دّمحمل ىنامسججلا جارعملا نأ - اعبار و

 ىف ةثداحلا ةردانلا لاوقالا ضعب وا تاهبشلاب اهعم أبعي ال ىتَلا تاّيرورضلا ّدح نيملسملا
 لك ىف مهسفنال ةيغاوطلا تافلح اوسسا نيذلا وا مالسنالا ءادعا تانيقلت نم لؤالا نرقلا

 هروغ لق نم ضعب مه نعذأف كلذ قوف امو لب جورعلا ىوعد مه لهسيل نوعّدي ام

 ًالوق نيفلؤملا ضعب همعزف نورعشي ال ثيح نم دقعلاو ّلحلا لهاريغ نم هروط ّلتعاو
 عامجا هقحل دقف نكي ملوا ًالوق ناك نا مث .قيقحتلا لها مظعم لابق ىف لقنلل ًاحلاص

 ةلمجل نزو قبي الف ىنامسجلا جارعملا ىلع هدعب امو ىناثلا نرقلا ىف هقبس امك ّلكلا

 ءامظع تاملك ضعب كاهف هادع ام ىفني ال ٍءىش تابثا نأ ىلع .حورلا جارعمب قطنت

 .(لاق مث انباتك هعسيال ليصفتب هاعّدم نايب ىف ضاخف) دقعلاو ّلحلا
 ثّبشتلا حمصي الف موصعملا مامالا ىلا ءاعدلا اذه "ةبسن ّحصي مل هنا انركذ امبرهظف

 ثّبشت امك مالسالا تاّيرورض رئاس فلاخي ام ىلع هب لالدتسالا و هتارقف نم ءىثب

 تجرع و» :هلوق نم ءاعدلا اذه ىف امب نيبملا نيدلا نع نيضرعملا نيضرغملا ضعب

 و هئّبشت نالطب هجوو اننا ال ًاّيناحور ّىنلا جارعم نوك ىلع هب لدتسماو («ةهحورب

 ىلع هنا عم موصعملا ىلا ءاعدلا اذه باستنا ةَّحص مدع نم انركذ اموهألوا هلالدتسا

 حورلا نم دارملا ّنأ ىلع ءاعدلا سفن ىف ةنيرق انهف مامالا ىلا هباستناو هدنس ةّحص ضرف

 هيلع لمح َىنامسج بكرم قاربلاو قاربلا هل ترخسو» :هلوقوهو فيرشلا ندبلا انه

 ناك اذاف «ةّكم ضرا ىلا سدقملا تيب نم امهذخا امر جاهو ليعامسا ميهاربا ليلخلا

 بكرم ىلا جاتحت ال حورلا نال قاربلاوهو ىنامسج بكرم ىلا جتحي مل ًاّيناحور ىبنلا ججارعم

 موحرم لوبق دروم مالك نيا ًارهاظو تسين ىعطقو ىنيقي موصعم هب ءاعد نيا تبسن هك تسا نيا دوصقم ايوك .؟

 .تسينو هدوبن ثذحم
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 .فيرشلا همسجوه انه حورلا نم دارملاف

 و هلي ىدهشملا نبا رازم و ميدقلا رازملا ىف ءاعدلا نم ةرقفلا هذه نا ىلا ًافاضم هّلك اذه

 .هحورب اهيف سيلو «كئامح ىلا هب تجرعو» اذكه هلي سواط نبا حابصم خسن ضعب

 ذخا هي ىسلجملا ّنا ثيحو «هحورب» ظفل دجوي يي دّيسلا حابصم خسن ضعب ىف معن

 نم ثّبشتو ظفللا اذهب ءاعدلارهتشا اذلف ةعيشلا دنع ةعئاش هبتكو ةخسنلا هذه نم

 .ىنانمس همالع مالك ناياي .«ىنامسجلا جارعملا راكنا ىلع ضرم هبلق ىف

 :فيرشلا هظخي ىل هبتك امب هلي ىلاخلخلا قّقحملا لاقو

 و هّيبن ىلع ىلصنو ناعتسملاوهو نيعتسن هبو هدمحن ءىيحرلا نمرلا هللا مسب))

 .هئايلوأ

 ىلع ّلدت «كئام ىلا هحورب تجرعو» ةبدنلا ءاعد ةرابع ّنا :سانلا ضعب لوقي دق

 رهتشا ام بسح هجارعم ةّينامسج نت ال ةرابعلا هذه ّنا عم طقف اّيناحور ناك هجارعم نا
 شيقاني نأ نكمي نكل .هادع ام ىنن ىلع لدي ال ءىش تابثا نا نم ةفورعملا ةيضقلا نم

 ّنا :هل لاقيف - ؟فيرشلا همسج جورع نع ةرابعلا هذه ىف توكسلا ببس ام :لاقيف

 و هل عبات اهيف ندبلا و ءهفرش و حورلا لامك اهببس ةّيندبلا تافارشلاو ةّينادسجلا تالامكلا

 لّصفنلف تالائكلارئاس دادع ىفركذتو اهب ىنتعي نا قيلي الو اهب ٌمتهمريغ اهنا مث هرّخسم

 :لوقنف تقولا هيضتقي امبسح نهذلا حول ىف مسترا ام

 نوكي كلذو ٍتقو عرسا ىف دحال روصتي ىذّلا لامكلا ىصقا ىلا جورعلا وه جارعملا

 هجورعف اهتلدا و اهيدابم عم اهراثأ و اهمزاول و ءايشالا قئاقحل ةكردملا ةّوقلا ىا لقعلل

 ةروكذملا ةّوقلل ةلمعتسملا ةدّرجملا تاذلا ىا حورلل نوكي و ءايشالا ماه قئاقح كاردا

 اهبنج ىف هئانفو هناش لج ىدابملا ادبم ىلا ةيلاعلا ىدابملاب هلاصّتا ببسب هجورعو

 نم دحا طشوتالب ىدابملا أدبم نم هيلا ضيفلا لصيو ةّيناحورلا هتريصبب دهاشي ثيحب

 ىلع ضيفملاوه هتاك ىلعالا هبانجي هتاذ لاصتاو هئانف ببسب نوكي لب نيبرقملا هتكئالم

 لهساو هللا ةعاطا ىف حورلل عوطا هنوكوه هجورعو ءمسجلل نوكي دقو .هقلخرئاس

 و دوجسلا و عوكرلا نم ةالصلا بادآ ةظحالم و ةالصلا ءادا نم هتدابع ىف هل ًادايقنا
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 ةّينبملا ةفيرشلا دجاسملاك كلذل ةّدعملا ةنكمالا ىف فّقوتلا و لوصحلا و دوعقلا و مايقلا

 تاوامسلا (اذك) ماسجاو ءايبنالا دجسم ناك ىذّلا سدقملا تيب و نينمؤملا ةالصل

 و نيلاعلا ةكئالملا دجسموه ىذلا هنأش ىلاعت ّبرلا شرع ىلا ةكئالملا دبعم ىه ىّتَلا

 نيقباسلا ءايبنالل لصح دق ةئالثلا هماسقاب جارعملا ىا كلذو .نيّيبوركلا و نيمّيهملا

 ىور امك نيصلخملا نينمؤملا ضعبل اهنم ةجرد لصحب دقو مهتاّيلباقو مهدادعتساردقب

 لجال ةّيمتخلا ةّوبنلا ةبترم بحاص ناك الو ؛نمؤملا جارعم ةالصلا :لاق ثيح انّيبن نع
 ىصقا ىلا جرعو ةئالثلا هماسقاب هل لصح دقف قلخلا فرشا ةبترملا كلت بحاص هنوك

 هللا شرع ىلا هحورريخستب قترا ثيح فيرشلا هندبو هلقع و هحورب هرّوصت نكميام

 حورلل عوطا نوكي نا انركذ امك دسجلا جورع ال نيبّرقملا ةكئالملا دبعموه ىذا ىلاعت
 .كلذل ةّدعملا ةنكمالا ىف لوصحلا و هللا ةدابع ماسقا ىف

 ثيح مهدنع ةدّهمملا دعاوقلا ببسب سانلا نم ضعب حورعلا كلذل نوركنملاو

 و .كالفالا ىلع مايتلالاو قرخلا عانتما :اهنمف .دعاوقلا كلتل ندبلا جورع ةافانم نومهوتي

 ىلا جرع ثيحب ٌةيلاع ٌةميرك ٌةفاطلو ًءافص فيرشلا هندبل لصح دق هنا :باجي نا نكمي
 ىناوا نم ذفنترانلا ّنأ :ليق دق لب لاقي امك قرخلا قيرطب ال ذوفنلا قيرطب تاوامسلا قوف
 ّناب ةهبشلا هذه نع اوباجا دق مهسفنا ةفسالفلا نا عم كلذ وحن و هايملا ىف ذفنتف اهيلا هايملا

 .كالقالارئاس ىف ال كالفالا كلف ىف ماقوه انا قرخلا عانتما ىلع ٌلادلا ناهربلا

 . ةنكمألا دعبأب ريصقلا نامزلا ىف ةعيرسلا ةكرحلا عانتما دعاوقلا كلت نمو

 ةرثكلا ةياغ ةريثك ةفاسم اهكلف ىف عطقت سمشلا اف داعبتسا ضح اذه نأ :هباوجو

 نمرثكا ةيناثلا كلت ىف ىلوالا ةكرحلاب كّرحتت اهكلف ىف تباوثلا و ةئمزألا نم ةيناثلا ىف

 ثيدح ىف نيطايشلا ّسد ببسب سانلا ماوعل تضرع ةهبش انههركذي نا بجي م

 بصني هؤام عرشف قيربالا طقس حيرع امل بنلا ّنأ :وهو ماوعلا لالضال هوّسد ام جارعملا

 تناك داع الو بابلا ةقلح كّرحت :نولوقي و ءهنم ءاملا ٌيبصني قيربالا ىأر داعالو

 هّنا ىورملا امناو ثيدحلا كلذ ىف سد اّمم كلذ لكف هوّسد امم كلذريغو كّرحتت ةقلحلا
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 .ليللا ثلث نم ّلقأ ىف ناك

 مسجرسق نكمي ال و ةكرحلا كلت ىف ندبلارسق ببسب هنال نكمي ال هّنا :دعاوقلا نمو
 .ماقملا اذه ىلا غلبي ثيحب نعيبطلا هزّيح نع جورخلا ىف ماسجألا نم

 رساقلا ناك اذاو هعانتما ىلع ناهرب مقي ملو داعبتسا ضح ًاضيا اذه ّنا :باوجلاو

 ىمر ببسب عمجلا مزهيورمقلا قشي ثيح فيرشلا هحور ىنعا ةيهانتمريغ ةّوق بحاص

 روسقملا ةهج نم عنام الف ةزجعملا لجال ملاعلا ىف هتاريثأت نم كلذوحن و ءابصحلا نم فك

 ةعيرسلا تاكرحلا ةّينامسجلا ىوقلاو تاودالاو تالآلا بيسب نامزلا اذه ىف ىرن اناف

 هري ل نمل ليق اذا لب هنم بّجعتي ام ىعيبطلا اهزّيح نع ماسجالا جورخو .ةداعلا قوف
 .راكنالا ّدشأ كلذركني

 ىف ناسنالل فرش ّىا :نولوقي مهنا :جارعملا ةينامسج ىركنم تاطلاغم ةلمج نمو

 ال ثيحب ولا قوف ىلا نوريطي ىتَلا رويطلا و خومشلا ةياغ خماش لبج قوف ىلا دوعصلا

 ؟كلذ ىفرّوصتي ةداعس ّىاو مهل لصحي فرش ئارظان نيع هارت

 .ىلاعلا ناكملا ىلا هدوعص شرعلا قوف ىلا هندب جورع نم دوصقملا سيل هنا :هباوجو

 هللا هلعج ناكم ىلا هجورع دوصقملا لب هعافتراو ناكملاّولع هظحالم ضرغلا سيلو

 قى انيس نتا يبشلا) ةيينراف ةلاسربغياردق ور هتك ةازكا ا هيعمو هدابع رفا ادعم
 قباطي ثيحب بابلا كلذ ىف ةدراولا ثيداحالا نيماضم ةليراو ىنامسجلا جارعملل هراكنا

 مامحلا ىف فداص ةلاسرلا كلت بتك اخل هّناب :ءاملعلا ضعب نم تعمس و ؛ىناحورلا جارعملا

 قوفلا ىلا هاقلاو ءام ساطلا ليلجلا فراعلا كلذ الف ءافرعلا نم ىنعملا لها ضعب ةاقالم

 ببسب ليمي ماسجالا نا كمعز َنا خيش اي :لاقف اقّلعم ءاوهلا ىف أءام ءولمملا نياطلا قبو

 ىف قّلعموهو ضزالا ىلا طقسي ال ءولمملا ساطلا كلذ لاب اف ىعيبطلا هزّيح ىلا هعبط

 لاقف - ؟انه هرساق امف :فراعلا لاقف .رساق هرسقي مل اذا معن :خيشلا هباجاف - ؟ءاوملا

 هتعاطاب ىل لصح متاخلا ئنلا ةّما نم لجر انا :فراعلا لاقف .كسفن ةّوق هرسقي :خيشلا

 ةّوقركنت ملف ءاضعالا ةناعاريغ نم ءاوهطلا ف ساطلا سبحا ةجردلا كلت ىلا سفنلا ةّوق

 ةلاسر خيشلا بتك كلذ دعبف - ؟فيرشلا هندبب تاومسلا ىلا هجورع ىف مكاخلا ىبنلا حور
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 .ًارثأ الو ًانيع ةلاسرلا كلت نمرأ مل ىتكلو ىنامسجلا جارعملا تابثا ىف ىرخا
 ىنامسجلا جارعملا راكنا ىف ةهبشلا هل لصحي نم باوج ىلا عجرن هانركذ ام ديهمت دعب و

 :لوقنف ةبدنلا ءاعد نم هرقفلا كلت ببسب

 ةكرحلا و ّسحلا نم ًاناسنا وا ناك ًاناويح حور ىذ ندبل ًالامك رّوصتي ام ّلك هنا

 هّبشتلا نم كلذ قوفوا مثالملا ىلا ليملاو «ىنانملا ورفانملا نم بره لا و رارفلا و ةّيدازالا

 تاكرحلا نم كلذ قوفوا هميلعتو ناسنالا ةيبرتب ائيش هملعتو هتيبرت ةلوهسو ناسنالاب

 وا ,رشبلل هلثم رّوصتي ال ًاجورخ ةّيعيبطلا زايحالا نم جيورنحلا و ةداعلل ةقراخلا ةعيرسلا
 هئافصو هتّوق ببسبو حورلا ببسب كلذ ّلك ةدابعلل ةّدعملا ةفيرشلا ةنكمالا ىف لوصحلا

 ظحولول لب ءًالمهم ناكل حورلا هجّجوت نعرظنلا فرصول ثيحب هيف هريثأتو هل هريخستو

 عم ركذي نا قيلي الو هنأشب ىنتعي ال هل لصاحلا لامكلاف هيلا ههّجوت و حورلا ةيانع

 اوناك كلذلو هب ىنتعيو هب أبعي ًائيش سيل هسفن ندبلا لب حورلل تلصح ىتَلا تالامثكلا
 تاذّللارئاس و برشلا و لكالا نم هّودع لين نع (هعنمب) هعنمي هب نونيهيو هنأش نورّقحي

 ضعب عطقو تاحارجلا ةباصاب نولابي الو هللا ليبس ىفرامكلا عم داهجلا ىف نولذبي لب

 .«كئامس ىلا هحورب تجرعو» :لاق كلذلف هئاضعاو هئازجا

 تجرعو» ةرقفلا هذه ناك اهيف اهآر ىتَّلا ةميدقلا ةخسنلا نا :ةّلجألا ضعب لاق دقو

 عم هحوروه ناسنالا ةقيقح ّنا ىلع ىنبم كلذ لكو «حورلا ظفل نود نم «كئامس ىلا هب

 هتقيقح ىف ةّيلخدم هل سيل ندبلاو هحوروه هتقيقح ّنا :انلق اذااّماو ءدسجلا ةّيلخدم

 ناياب .«رمالبوشحو دئاز فّلكت كلذ لكفرخآ ًانيح هعلخيو أنيح هسبلي بوثكوهو
 .ىلاخلخلا ىققحملا مالك

 ' :ريبكلا رازملا نع ًالقن هل ةرايز ىف ُهيِفيَي ىنلاربق ةرايز باب ىف راحبلا رازم ىفو
 كب متخ و «نيبتسملا باتكلا و نيبملا رونلا و نيمالا حورلاب كمركا هللا نا دهشا»

 ىلا كب ىرساو قاربلا كلرّخس و باحسلا كب ىجزاو بابسالا كب ىوط و دابعلا

 كاراو ىندالا ةفلزلاب كاظحا و ىلعالا ءالملا ىلا كدعصاو ىلعلا َواع ىف كب قراو ءامسلا

 ١. :ريبكلا رازملا .91//171/ :ديدج باج ."5” ص *2.
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 بذك امو ىغط امو كرصب غاز ام ىوأملا ةّنج اهدنع ىهتنملا ردس دنع ىربكلا ةّيآلا

 .«ىأر ام كداؤف

 تاولص ركذ دنع 'نيدّججهتملا حابصم ىف - هّرس هللا سدق - ةفئاطلا خيشلا لاقو

 :هّصن ام ةجاحلل ةالص هركذ دعب جئاوحلا

 ترضح اذا :لف هللا دبع وبا لاق :لاق ديمح نب مصاع ىور ةجاحلل ىرخا ةالص»

 ةعمجلا موي ناك اذاف ةعمجلا مويو سيمخلا مويو ءاعبزالا موي مصيلف ةجاحلا مكدحا

 ىلا هيدي دمي ّمث نيتعكر ىلصيف هراد نم عضوم ىلعا ىلا دعصي مث ًافيظن أبوث سبل و لستغا
 (لاق نا ىلا) كتّينادمصو كتتّينادحوب ىتفرعمل كتحاسب تللح ىلا مهَّللا :لوقيو ءامسلا

 كقلخ نم كتريخو كلوسرو كنيماو كبيبحو كّيفصو كّيبنب كيلا بّرقتا ىلا ّمهَّللا

 ىتح هّتمال حصانلا ءكتلاسرل غلبملا , كرمال عيطملا .كتجحب مئاقلا نينمؤملا يرح نع تاذلا

 كتّجحو نيقتملا ماماو نيلسرملا دّيسو نييبنلا متاخوريخلا دئاق ورينلا ماما ,نيقيلا هاتا

 و كتّجح هل تحضواو كليبس هتترّصِب ىذُلا ميقتسملا كطارص ىلا ىعادلا نيملاعلا ىلع

 عيمجي ىلصف كتاوام ىلا هب تجرعو كتفرعم ّقح هتمزلاو كضرا هل تدّهمو كناهرب
 وا نيسوق باققك كنم ناكو كتايآ ىأرو كرون ىلارظنف كبجح ىف هتبّيغو كتكئالم
 سوواط ناسل ىلع كيحو هيلع تلزناو تيجان امب هتيجان و تيحوا امب هيلا تيحواف ىندا

 و كّمح ىَدأو ,نيقتملا كئايلوال نيدلارهظاف نيملاعلا بر اي كلوسر نيمالا حورلا ةكئالملا

 اف لعفت مل ناو كّبر نم كيلا لزنا ام غلب لوسرلا اهتا اي :كلوقب كباتك ىف هب ترما ام لعف
 حضواو كنتلاسر غلب و هلآو هيلع هللا ىلص لعفف سانلا نم كمصعي هللاو هتلاسر تغلب

 ىنمجراو ىلرفغاو نيعمجا كقلخ نم دحا ىلع تيلص ام لضفا هيلع ّمهللا لصف كتّجح

 كتّنِج ىف هناريج نم ىنلعجاو هترمز ىف ىنرشحاو هتلم ىلع ىنفوتو ىنقزراو ىّبع زواجت و

 .«(ءاعدلارخآ ىلا) يرك داوج كنا

 ةالصلا باتتك ىف 'راحبلا نمرشع نماثلا دّلجملا ىف لي ىسلجملا ةمالعلا هلقن :لوقا

 ١. ص .778 . 770١:ركيد باج 770/1

 .؟0//9/ ليدح باج .الال؟ . الال# ص .؟
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 :هترابع ضن و جئاوحملا ةولص باب ىف
 وبا لاق :لاق ديمح نب مصاع ىور ةجاحلل ىرخا ةالص - هريغو دّجهتملا حابصم»

 .ًاضيا خيشلل حابصملا ريغ ىف ىورم هنا ملعيف «(ثيدحلا) ...ترضح اذا :الف هللادبع

 رشع ىناثلا ةعمجلا موي نوعستلاو ثلاثلا سلجملا ىف هيلاما ىف هيي قودصلا لاقو

 :ةئامالثو نيتسو نامت ةنس نابعش نم

 نيسحلا نب لع نب نمر تعج ىلا هيقفلا ليلجلا حيشلا لا مويلا اذه. عمتجاو»

 نيد فصو مهيلع ىلمي نأ هولأسف خياشملاو هسلجم لها كلر ىمقلا هيوباب نب ىسوم نب

 :كليز: لاقف راصتخالا و زاجيالا ىلع ةّيمامالا

 ال اّمع ههيزنتو هنع هيبشتلا ىفنو هركذ ىلاعت هللا ديحوتب رارقالا وه ةّيمامالا نيد
 لَعأ دمحم ناب رارقالاو ءهبتكو هتكئالمو هججحو هلسرو هللا ءايبناب رارقالاو هب قيلي

 و (لاق نا ىلا) نيبّرقملا ةكئالملا عيمج نمو مهنم لضفا هّناو نيلسرملاو ءايبنالا دّيسوه

 ىبهتنملا ردس ىلا اهنمو ةعباسلا ءامسلا ىلا ُةِْيَي ىبنلا جارعمب ورانلاو ةّنجلا قلخي رارقالا

 ىلع هحور و همسجب هب جرع هناو هات لج وّرع هللا ةاجانمب و رونلا بجح ىلا اهنمو

 اكو لجو فعالا ل نكي كتذ قا ور هكا ق انوا لعل ةقعلاو ةعيصلا
 هيريلو هتلزنمل اميظعتو هل افيرشت هب جرع لج وّزع هّنكلو ناكملا نع لاعتم هنال كانه

 و لج وّزع هللا ةمظع نم اهيف ام دهاشي و ضزالا توكلم هارا امك تاوامسلا توكلم
 ! «تاضاعلا و تالا موتفلا ق نهانق اع دعتا بعل

 :هنم جاجتحالا باتك وه و 'راحبلا عبار ىف هني ىسلجملا لاقو

 ىلع ىلماو ةّيمامالا بهذم نم هيوباب نب دّمحم قودصلا نّيب اميف ردان باب»

 وه ةّيماالا نيد :كللي لاقق سلاجملا باتك ىف هدروا ام ىلع دحاو سلجم ىف خياشملا
 نم روهدتلا فلات اريام اسس لوقا (لافاوا لا: وزكذ ناصف دحر رافال
 هنوكل انه اهاندروا انا و ىلاعت هللا ءاش نا اهماوبا ىف اهنم لك ىف لوقلا طسبو هدئاقع

 .ع”9 :ىلامالا ١.

 579777/٠١. ديدج باج .187.188 ص .؟
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 مود دلح .هبدن ىاعد حرش

 اذلو ءاوهالا و ءاآلا نوعبتي ال نيذلا ءابجنلا ةّمالا راثآل نيعباتلا ءامدقلا ءامظع نم

 .«روثأملاربخلاو لوقنملا ضنلا ةلزنم امهنع هللا ىضر هيبا مالكو همالك انباحصارثكا لني

 :هّصن ام هل 'عئارشلا للع ىفف تاياورلا صوصن نم ذوخأم هيلي قودصلا هركذ ام :لوقا

 قاقدلا دقن ني دنعا نب لغو قانسلا دعا نيدعع انفدحبب عارعلا ةلع بانا

 :اولاق مهنع هللا ىضر قارولا هللادبع نب ىلعو بّدؤملا ماشه نب ميهاربا نب نيسحلاو

 هّمع نع ىعخنلا نارمع نب ىسوم نع ىدسالا ىفوكلا هللادبع ىبا نب دّمحم انثّدح

 :لاق رانيد نب تباث نع هيبا نع ملاس نب ىلع نع ىفونلا ديزي نب نيسحلا

 نع مالسلا مهيلع بلاط ىبا نب ىلع نب نيسحلا نب ىلع نيدباعلا نيز تلأس
 هّيبنب ىرسا املف :تلق .كلذ نع للاعت :لاقف - ؟ناكمب فصوي له هلالج لج هللا

 و هعنص بئاجع نم اهيفامو تاراسلا تركاب هيريل :لاق - ؟ءامسلا ىلا ُةْدََي دمحم
 - ؟' َقْدَأوَأ ِنيَسْوَق َباَق َنَكَف © ّلَدََ اند مث :لج وزع هللا لوقف :تلق .هقلخ عئادب

 رظنف ُهييَي ىلدت مث تاوامسلا توكلم ىأرف رونلا بجح نم ىند ُهيِكي هللا لوسر كاذ :لاق

 .«ىنداوا نيسوق باقك ضزالا نم برقلا ىف هّنا"ّنَظ ىّتح ضزالا توكلم ىلا هتحت نم

 ؛هصن ام نيعبزالا و عساتلا سلجملارخآ ىف ىلامالا ىف لاقو

 ةدح :لاق ىنانسلا دمحا نب دّمح انثّدح :لاق يرفعجوبا هيقفلا خيشلا انثدح»

 و دنسلا قاسف) هّمع نع ىعخنلا نارمع نب ىسوم نع ىفوكلا هللادبع ىبا نب دّمح
 "«(للعلا ىف اموحن نتملا

 :جارعملا باب ىف ًاضيا للعلا ىف لاقو

 دمحاو قاّرولا هللادبع نب ّىلعو بّدؤملا ماشه نب دمحا نب ميهاربا نب د نيسحلا انثّدح»

 نع مشاه نب ميهاربا نب ىلع انثّدح :اولاق - مهنع هللا ىضر - ىنادمه ارفعج نب دايز نب

 تلق :لاق نمحرلادبع نب سنوي نع ىدنسلا نب حلاص و نارمع ىبأ نب ىحي نع هيبا

 ١. :دكدح باج . 7 باب 66 ص ١/١1 ١.
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 يقفوا سلا نان ةضكو كلا رض ءةلغ جلال: قابلا اهيل خراب ىو ندرم ىسمملا ىلإ
 ؟ناكمب فصوي ال هللاو كانه هاجانو هبطاخ و رونلا بجح ىلا اهنمو ىهتنملا ةردس ىلا

 هب فّرشي نأ دارا لج ورع هنكلو نامز هيلع ىرجي الو ناكمب فصوي ال هللا ّنا :لاقف -
 دعب هبربخي ام هتمظع بئاجع نم هيريو هتدهاشمب مهمركيو هتاوامس ناكسو هتكئالم

 .«نوفصي اًمع ىلاعتو هللا ناحبس نوهتشملا هلوقي ام ىلع كلذ سيلو هطوبه

 :ةكرحلاو نوكسلا و ناكملا و نامزلا فن باب ىف ”ديحوتلا باتك ىف أضيا لاقو
 نب لع نب دمحا نب دّمحم انثّدح :لاق هيي تلصلا نب نيسحلا نب ىلع انثّدح»

 نسمحلا ىبال تلق :لاق نمحرلادبع نب سنوي نع تلصلا نب هللادبع هّمع نع تلصلا
 و ىهتنملا ةردس ىلا اهنمو ءامسلا ىلا هيفي هّيبنب هللا جرع ةّلع ىأل :اارفعج نب ىسوم

 هللا ّنا ذه لاقف - ؟ناكمب فصويال هللاو كانه هاجانو هبطاخ و رونلا بجح ىلا اهنم

 للعلا نعّرم ام لثم ثيدحلا) ...نامز هيلع ىرجي الو ناكمب فصوي ال ىلاعتو كرابت
 .(«نوكرشي» :انه «نوفصي» ناكم ناآلا

 .هْرَيَي ىنلا جارعم باب ىف 'راحبلا سداس ىف ديحوتلا و للعلا نع هلي ىسلجملا هلقنو

 لئاوا ءاملع نم لؤالا ديهشلا ذيملت ىلحلا ناميلس نب نسحلا ليلجلا خيشلا لاق
 :هّصن ام "رضتحملا باتك ىف (هدق) عساتلا نرقلا

 هيلع قداصلا نع هيقفلا هرضحي ال نم باتك ىف هيوباب نب ىلع نب دّمحم ىورو»

 نييبنلابّر ف ةالص نيسمخب ىلاعت هّبر هرما هب ىرسا ان ُهبَِي هللا لوسر ّنا :لاق هنا مالسلا

 ءىش ىأب :هل لاقف 3 نارمع نب ىسوم ىلا ىهتنا ىّتح ٍءىش نع نولأسي ال نين بن

 قيطت ال كتَما َّناف فيفختلا كتر لس :لاق ةالص نيسمخب :لاقف - ؟كّبر كرما

 دم ىو ىف: نع هنولأسي ال ف عيد نييبتلابزم © ارشع هفغ ظحف هير .لأسف كلذ
 فيفختلا كبر لس :لاق .ةالص نيعبراب :لاق - ؟كّبر كرما ٍءىش ّىاب :لاقف الكا ىسومب

 ١. :عئارشلا للع ١/١71.

 “"'. ديدج باج .787 ص 18//7751.
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 مود دلج ءهبدن ىاعد حرش

 هنولأسي ال ىبن ئون نييبنلابّرم مث ءارشع هنع حف هّبر لأسف ,ءكلذ قيطت ال كما ناف
 :لاق .ةالص نيثالثب :لاق ؟كّبر كرما ٍءىش اب :هل لاقف اللا ىسومبّرم ىّتح ٍءىش نع

 نيتبنلابّرم مث ءًارشع هنع ظحف هّبر لأسف كلذ قيطت ال كدا ناف فيفختلا كبر لس
 :لاق - ؟كّبر كرما ءىش ىأب :هل لاقف الا ىسومهّرم ىّتح ٍءىش نع هنولأسي ال نين بن
 طظحف هّتر لأسف كلذ قيطت ال كتنا ناف فيفختلا كبر لسف :لاق .ةالص نيرشعب

 ىاب :هل لاقف لفي ىسومبرم ىّتح ٍءىش نع هنولأسي ال نين جن نييبنلاب مث ءًارشع هنع
 قيطت ال كتَّما ناف فيفختلا كّبر لسف :لاق .تاولصرشعب :لاق - ؟كّتر كرما ٍءىش

 ءاووقي ملو هب اوذخأي ملف مهيلع ىلاعت هللا ضرتفا امب ليئارسا ىنب ىلا تئج ىَّناف كلذ
 نع هنولأسي ال ئين بن نييبنلابّرم ّمث ءاسمخ اهلعجف هنع فّنخف هر ُهيدَي ئنلا لأسف
 :لاق .تاولص سمخم :لاق - ؟كّبر كرما ٍءىش ّىاب :هل لاقف اللا ىسوعّرم ّكح ءىث

 ءاجف «ىّتر ىلا دوعأ نا ىبحتسأل ىلا :لاقف كلذ قيطت ال كتَما َّناف فيفختلا كّبر لسف

 .تاولص سمخب هللا لوسر

 دعب ةّرم مهيلع هللا تاولص نيّيبنلاب لَو دّمح رورم ىلع لدي فيرشلا ثيدحلا اذهو

 هوري لو مهري لولو «ءى نع هنولأسي ال» : له, قداصلا لوق ليلدب هوأرف مهآرف ىرخا

 و هلأسف هبحاص امهنم دحاو لك ىأر الكا ىسوم كلذكو .ٍءىش نع هنولأسي ال :لقي م

 هرمأ اًئارصبلا عاعش ذفني ىذلا ىئنرملاو ىئارلا نيب ءاوهلا دقفب انه ةيؤرلارّدعتت لو هباجا

 .نوكيف نك هل لوقي نا ائيش دارا اذا

 ال نم هلوقي امك ال فيرشلا هندبب ىلعالا ءالملا ىلا هدوعص و خيي هجارعم ناك و
 نم هلمح نع هفعض و هلقع ىلع هباعصتسال مهيلع هللا تاولص دّمح لآرما لمتحي

 .هندب نود هفيرشلا هحور ءارساب هليوات

 نم قاربلاب 3 ليئربج ءاج هّنا ىور ام فيرشلا هندبب هعفر نم هانلق ام ىلع لدي

 ةعرسو اهيلجر و اهيدي فصو و) لغبلا نمرغصا و رامحلا نمربكا ةّباد ىهو ةّتجلا

 .هندبب يي هبوكر ىلع لدي اذهو (اهريس

 ًاءامس غلب امّلكو لسالسو قلح ىذ هيف سلج لمحمب ءاج هنا :رخآ ثيدح ىفو
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 .قلحو لسالس هلمحم ىف هل ديز

 ,هندبب حيرع ُةْْيَي هّنا ىلع لدي اذهو

 لسغو ههجو لسغف شرعلا قاس نم جرخيرهنوه و داص نم أّضوت هّنا ىور امو

 هانلق اميف حيرص وهو هيلجر حسم مث هسأر حسم مث هلامهش لسغ مث هنيمي

 هلك اذهو هتنينأمطو هباصتناو هدوجسو هعوكرو هناسلب هتءارقو هتالص فصو 3

 .هدّبعت و ندبلا لعف نم

 ءاعو ىف ءام مهو شطعلا هباصا دقو ليللا ىف شيرقلر يعبّرم هيي هنا ىور ام م

 شطعلا و ؛هوركني ملو هوفرعف ءاملاب عنص ام ًةركب شيرق فرعف قابلا قفدو هنم برشف

 ىفوهو رومعملا تيبلا دنع َنييبنلا و ةكئالملاب ُهيِقَي هتالص مث ,ندبلا عباوت نم برشلاو
 ايو حا اقلناةفكلا ل راقيبو نارا لإ اقيوهرو عا رظقلا انني ينمي و نيرا ءاممللا
 ييبلا تقعلاف هالو قم كلف انلسرا نم لاس او هوزمأب اكلم ةلاحبتس: هللا لسسرا ةقيف نع

 هللا ديحوتب انلسراوا انثعب :اولاقف - ؟متلسرا :لاقوا ,متئعب اذامب ءايبئالارشعم اي :لاقو

 .كتيب لها ةيالوو كتّبنو

 .فيرشلا هندبب ناك جارعملا نأ هانرطس و ىور امبرهظف

 :هلوق نم 3 اضرلا هركذ اميف قا ميرم نب ىسيع لوق نم ىور ام أ ضيا هيلع لديو
 :لزفيو دعضي هتاف ملا بكار الا اندم لزق ره الا حاملا لا نيعضو ةلاثأا

 نم عفراب ُةْيَي ىجنلا سيردا نوكي امو ءةّرم نيرشعو ةئام هب جرع ُةْيِيََي هنا ىورو

 .اّيلع اناكم هانعفر و :لوقي هناحبس هللا ّناف هيي دّمح انّيبن

 قلف ةعبارلا ءامسلا زواج ىّتح هيلا هللا هعفرف توملا كلم هيري نا هّبر لأس هّنا ىورو

 ةعاسلا هذه ىف كحور ضبقا نا ىنرما تر نا :لاق و هسأر كّرح هآر اًملف توملا كلم
 .هحور ضبقل هندبب هعفرب حيرص اذهو .ةسماخلاو ةعبارلا نيب هحور ضبقف

 هحورب ُةَْيََي هجارعم ناكولو ءاهدحو حورلا ال أعم حورلاو ندبلاب ناك جارعملا نأ ّحصف

 .نينمؤملا نم هريغ نود هل ةّيصوصخ مث هب جارعملا ىف نكي مل هندب نود ةّصاخ
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 مود دلج .هبدن ىاعد حرش

 ىلا هحورب جيرع مان اذإ نمؤملا ّنا هيلع هللا تاولص نينمؤملاريما انالوم نع ىور دقف

 هئانما عم هثعبرضحب مل اهلجا ناك نا اهندب ىلا اهّدري مث اهيلع كرابيو اهلبقيف هناحبس هللا
 :ةنكتالاف نك

 هلهستساو ىندبلا جارعملاركني مل هفرع نم ًالصا فيرشلا ماقملا اذه نا هللا كاده ملعاو

 نيّيلع نم انحاورا قلخ هّللا ّنا ذقن قداصلا نع ىور اموهو هفذقيف هلقع ىلعرَعوتي ملو

 ةنوزحم ةنيط نم كلذ نود نم اننادبا هللا قلخو .ًابيصن هنم انقلخ ام ٍدحال لعجي ملو

 ابيصن هيف دحال لعجي ملو اننادبا هنم قلخ ام انتعيش حاورا قلخ و ءشرعلا تحن ةنونكم

 .انيلا ىوهت مهحاورا نا ىرت اذهو كلذ نود نم مهداسجا قلخو ءايبنالا آلا

 ىور دقف مالسلا مييلع ةّمألا نادبا هنم تقلخ امم تقلخ ةعيشلا حاورا اذه ىلعف

 ّنا مالسلا مهيلع هدج نع هيبأ نع قداصلا نع هدانساب هيوباب نب دّمحم قودصلا

 ناف روهط ىلعأالا ماني الو بنج وهو ملسملا ماني ال :لاق هيلع هللا تاولص نينمؤملاريما

 كرابي و اهلبقيف ىلاعتو كرابت هللا ىلا عفرت نمؤملا حور ناف ديعصلاب مميتيلف ءاملا دجي م

 ثعبرضح دق اهلجا نكي مل ناو هتمحر نونكم ىف اهلعجرضح دق اهلجا ناك ناف ءاهيلع

 .اهدسج ىف اهدريف هتكئالم نم هئانما عم اهب

 ىف اهب جرعي امهيلع هللا تاولص مامالا و ىبنلا دسج ميسق ىه ىتَلا نمؤملا حورف

 ىنلا ندبب فيكف ىلعالا ّلحملا ىلا اياطخلاو بونذلاب ثّولتملا ندبلل اهترواجم عم ايندلا
 نييلع نم تقلخ ىتَلا ةفيرشلا هحورل هترواجم عم للز و أطخ لك نم موصعملا مامالاو
 حور ّنأ اذه و ,رون نم هلاف ًارون هل هّللا لعجي مل نمو ءاوس ال ءلئامت الو كراشم ريغب

 نايصعلا الو َكشلا ال ورفكلا اهبيصي ال اهنا ثيح نم الفلا ةّجحلا ندب تهباش نمؤملا

 اهلمعوه ىذلا داقتعالا ىف أطنملا نم ةموصعم ّقحلا لهاو ّقحلاب ةفراع لب داقتعالا ىف

 .ناطلس مهيلع كل سيل ىدابع ّنا :ىلاعت هللا لاق

 داقتعا نع مهّلضي نا ناطلس انتعيش ىلع هل سيل ناذيشلا َّنا لها ىداصلا نع ىور

 امك بونذلاو اياطنملا ىف هعقوي نا ليبس هيلع ناطيشلل سيل ةّجحلا دسج ّناامك قحلا

 نتفلا نم مكنمآو للّرلا نم هللا مكمصع :ةعماجلا ةرايزلا ىف له ىداطلا نسحلاوبا لاق
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 .بويغلا ىلع مكنمتئا و بويعلا نم مكأربو
 نع ىور امك قلخلارئاس نادبا هب فّضتت مل امب ةفيرشلا مهنادبا فصتا اذهو

 ىف فيرشلا همدقرُتَأ ىشم اذإ هّناو ءهيدي نيب نم ىري امك هفلخ نم ىري هنا ُهيََي ىنلا

 لِلَو هدسج و ًابارتريصتو مهداسجا ىلبت توملا دعب قلخلا ناو ؛لمرلا ىفرّتؤي /ورجحلا
 ال تام اذا مامالا ناو هل ّلظ ال سمشلا ىف فقو اذا هّناو ًاميمرريصي الو ىلبي ال

 ىف ةئارازي امناو هيي ينل ًأبحاصم ةّنجلا ىلا لقتتي مث مايا ةثالث نمرثكا ضزالا ىف قبي
 ءىث هيلع ىنخي الو مهمالك عمسيو هراؤوز ىري الئقاوهو هيف هنفدب فّرشت ىذَلا هناكم

 «ةقاينلا هيلع بفرقالا 3 ءاجباةكد ويقع

 مص ىذْلا ُْيْييَي ننلا لوقل ا ئصولل هلثم تبن ُهْييَي نلل لضفلا نم تبثام لكو
 و ىلع اي كل ىدعب لضفلا و ىّتم هيلع مركا الو ىتم لضفا اقلخ هللا قلخ ام :هنع

 ةبترم دعب لضفلا ىف مامالا ةبتر نامّرلا ىف ال هجردلا ىف انه ةّيدعبلاو ءكدلو نم ةنمالل

 .امهنيب لصفريغب ُةْيَِي لوسرلا

 ىف ءاج امك ةجردب هِي ىبنلا نود ةتجلا ىف قا نينمؤملاريما ةجرد ّنأ ىور اذهو

 لسرلاو ءايبثالاو مهئاميا نع مالسلا مهيلع ةنمتالاو امهنيب لصاف الو ةليسولا ثيدح

 .ةعيشلا و مه تاجردلا ىلع مهنود

 الا هلثم انلف يي لوسرلل ناك ام ّلك :لاق هنا ذهب قداصلا نع ثيدحلا ىف ىورو
 امو لضفلا نم هل هانيور ام ّلك ىف هؤاكرش مهف مومعلا ليلد ءانثتسالا و جاوزالاو ةّبنلا

 .انيلا هملع لصي ملام و هورن م

 جارعملا هيلع بعصي ال مالسلا مهيلع مهنع ءاج ىذّلا فيرشلا ملعلا اذه فرع نف

 امو اذه انلرّخس ىذُلا ناحبس هللا نف ةمعن نم مكب امو ,فيرشلا هدسجم ُهِْيَي ىنلاب

 '«نوبلقنمل انّبر ىلا انا و نينرقم هل انك

 01 ووقت زنا ىذا ناكاقشاو نادت هلرق رسقا 3 اينلا منيع ق ىيربلتلا لاو
 ُعيِمّسلاَوُه ُّنِإ اتاي نم ُهَِرمِل لوح انكر ىِذَلا َصْقأْلا ٍدِحْسَمْلا لإ مارا ٍدِحَسَمْلا َنِم
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 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 هنن امنا ديضملا

 هب قطن دقو سدقملا تيب ىلا ءارسالا ّناف ناك نيا هيلا ىرسا ىذّلا عضوملا اًماف»

 ال ذا نالطبلا رهاظف مونلا ىف ناك كلذ ّنا :مهضعب هلاق امو ءملسم هعفدنال و نآرقلا

 هِي انّيبن جورع ىف جارعملا ةّصق ىف ةريثك تاياور تدرو دقو ناهرب الو هيف نوكيزجعم

 نبرباجو سناو دوعسم نباو ساّبع نبا لثم ةباحصلا نمريثك اهاور و ءامسلا ىل

 ضعب صقنو مهضعب دازو ُهْيِيَي ىنلا نع مهريغو ىناه ّماو ةشئاعو ةفيذحو هللادبع

 :هجوا ةعبرا ىلا اهتلمج مسقنتو

 .هتحصب ملعلا ةطاحاو هبرابخالارتاوتل هتّحص ىلع عطقي ام - اهدحا

 ىلع عطقن مث هزَوجْن نحنف لوصالا هابأت الو لقعلا هزّوجت امم كلذ ىف درو ام - اهيناثو
 .همانم نود هتظقي ىف ناك كلذ نأ

 قفاوي هجو ىلع اهليوأت نكمي هنا آلا لوصالا ضعبل ًافلاخم هرهاظ نوكي ام - اهتلاثو

 :للدلاو: قحلا قباظي اج: لع ةلوات نأ ,لوالاف لوقفملا

 ال نأ ىلوالاف ديعبلا فّعتلا ىلع آلا هليوأت نكمي الو هرهاظ ّمصي ال ام - اهعبار و

 ةلمجلا ىلع هب ىرسا هتاوهف هب عوطقملا لؤالا اًماف .هلبقن

 دينو ىقرغلاو ءاينتالا فاروو تاواسسلا قف ةقاطتدتا ضوز اهمتفد اغلا هاو

 «كلدو وراثلاو ةتللاو: نقلا

 رانلا ىف ًاموق و اهيف نومقنتي ةّنجلا ىف ًاموق ىأر هّنا ىور اموحنف - ثلاثلا اماو
 .مهئامسا وا مهتفص ىأر هّنا ىلع لمحيف اهيف نوبّدعي

 هريرس ىلع هعم دعقو هأرو ًٌةرهج هناحبس هللا مّلك ُةيَِي هنا ىور اموحنف - عبارلا اّماو

 ىور ام كلذكو ءكلذ نع سّدقتي هناحبس هللاو هيبشتلا هرهاظ بجوي امن كلذوحن و

 بلقلارهطي فيك و بيع و ءوس ّلك نم ًارهطم ًارهاط ناك ُهْيَِي هال هلسغو هنطب قش هنا
 | «؟ءاملاب داقتعالا نم هيفامو

 ١. .ءارسإلا ١



/1 

 «كئامس ىلا (دحورب) هب تجرع»

 :هانعم و جارعملا تابثا باب ىف 'راحبلا سداس ىف هلي ىسلجملا لاقو

 فيرشلا هدسجب ةدحاو ةليل ىف ءامسلا ىلا مث سدقملا تيب ىلا يقي هجورع نا ملعا»

 وا كلذ (لاثما)راكناو ةّماعلاو ةّصاخلا قرط نم ةرتاوتملارابخالاو تاِئآلا هيلع تّلدامت

 ,نيرهاطلا ةّمئالا راثآ ىف عبتتلا ةلق نم اما أشني مانملا ىف هنوكب وا ىناحورلا جيورعلاب هليوأت

 ةدراولا رابخالا و .نيفسلفتملا تاليوستب عادخنالاوا ءنيقيلا فعضو نّيدتلا ةّلق نموا

 ىلع ثعابلا ام ىردا اف بهذملا لوصا نم ءىث ىف درو اهلثم َنظَأ ال بلطملا اذه ىف

 لاقي نا ّىرحلابف ىصقالا دصقملا اذه ىف فقوتلاو ءاهيف ملعلا ءاعداو لوصالا كلت لوبق

 .ضعبب نورفكت و باتكلا ضعبب نونمؤتفا :مه

 ام نا ماهفالا ىلوا ىلع ىنخي الف مايتلالا و قرخلل كلفلا لوبق مدعب مهراذتعا اّماو

 ىلع لدي انا هماقريدقت ىلع مهليلد ّنا عم ماهوالا تاهبش نم آلا سيل كلذ ىف هب اوكَسم

 كلت لاثما تناكولو همزلتسي ال جبارعملاو ماسجالا عيمجب طيحملا كلفلا ىف قرخلا زاوج مدع

 ىفراص ام عيمج ىف فقوتلا زاجل تارتاوتملاب تبث ام لوبق نم ةعنام تاهبشلاو كوكشلا

 ىف نهولا مهباصا فيك انباحصا ىرَخأتم ضعب نم بجعأل ىَلاو ءتاّيرورضلا نم نيدلا
 اوزوجي مل مهنّيدت مدعو مهيلارظنلاب مهراثآ ةردنو مهرابخا ةلق عم مهيفلاخم ّنا عم كلت لاثما

 ام فاعضا مهدنعو راهظالا ةّمالا عابتا نم مهنوك عم مهو اهليوأت ىف اوصّخري مو اهّدر
 مهلاوقا نوركذي و نيفلاخملا ءاهفس نم ةمذرش راثآ نوّصتقي راثآلا حيحص نم مهيفلاخم دنع

 .نيلضملا تاليوست نم نينمؤملارياسو هللا انذاعأ نينّيدتملا ةعيشلا لاوقا نيب

 .كلذ ىف اوفّقوتي ل مهنم قيقحتلا لهاو انباحصا ءامدق ّنأ ملعا مث

 لهارثكا دنعو انباحصا دنع و» :نايبتلا ىف - هحور هللا سّدق - ةفئاطلا خيش لاق

 ةردس غلب ىّتح تاوامسلا ىلا ةليللا كلت ىف هب جرع هنا :اضيا ىنئابجلا هركذ و ليوأتلا

 و ةفرعم هب دادزا ام ضرالا و تاوامسلا تايآ نم هللا هارا و ةعباسلا ءامسلا ىف ىهتنملا

 مارحلا دجسملا نم ءارسالا نآرقلا هب دهشي ىذّلاو همانم نود هتظقي ىف كلذ ناكو ًانيقي

 «ىهتنا -ربخلاب ملعي ىناثلا و ىصقالا دجسملا ىلا

 ١. :ديدج باج .”58 ص ١18/5894.
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 ىلا بوشآرهش نبا دنسا امب أبعي الف كلذ ىلع مهقافتا ىلع ّلدي انباحصا دنع :هلوقو
 : قش انك ىشدقملا فيينا جازعلا لع ةحافلا راصتقا ىفاادا جبل

 لا ةمالا عامجاو ةنسلا و باتكلاب فَي ىنلا جارعم تبث دق» :هحرش و دصاقملا ىف لاقو
 ىصقالا دجسملا ىلاو .دسهملا عموا طقف حورلاب و ,ةظقيلا ىفوا مانملا ىف هنا ىف فالخلا نا
 3تاتكلا دايو ىضقألا حملا نا سلا بانطلاق قتلا راسم نلازا لطف

 ةّنجلا ىلا مث عدتبمركنملاو ةروهشملا ثيداحالاب ءامسلا ىلا هدعب نمو ىناثلا نرقلا عامجا

 شيرقل تعن هئارهتشا دقو ءدحاولاربخي ءاَآلا فالتخا ىلع ملاعلا فرط ىلاوا شرعلاو

 ىف ىأر امب وربخا ام ىلع ناكف مهريع لاحب مهربخاو هيلع وه ام ىلع ىصقالا دجسملا

 .ثيدحلا بتك ىف روكذموه ام ىلع ءايبنثالا لاوحا نم دهاش امبو بئاجعلا نم ءامسلا

 ىلع قرخلا زوجيف ماسجالا لئامت ناكمالا ليلدو قداصلا هبربخا نكمئرما هنا انل
 :تاسنالا عورصوب نك دالا# امنا

 لام ةعرقرب طرقا ىف: راي هناف عاستلا نلذ مدعانأو

 راكنالا ةياغ ةرفكلا هركنا امل حورلاب وأ مانملا ىف جارعملا ُهْيِتََي ىجنلا ىوعد ناكول اضياو

 .ك ىنلا قدص ىف هنم أدّررت ملسا نم ضعيب َدتري ملو
 :ُهلِكَي هللا لوسر دّمحم دسج تدقف ام هّللاو :تلاق اهنا ةشئاع نع ىور امب فلاخملا كَسق

 ىف ةّجح حلصي ال هتّحص ريدقت ىلع هتابريبخ تناو .ةحلاص ايؤر اهتا :ةيواعم نعو

 .«ىهتنا ةقحاللا نورقلا عامجاو ةباحصلار ابك لاوقاو ثيداحالا نم درو ام ةلباقم

 انهه درون امئاو ًاريبك أدّلجم راصل بابلا اذه ىف ةدراولا رابخالا ءافيتسا تدراول :لوقا

 .«باوبالارئاس ىف ةقّرفتم رابخالارئاسو هتقيقح و جارعملا ةّيفيكب قّلعتي ام ضعب

 ىف جارعملا ةّيفيك ىف ىذلا نيرشعلا ثيدحلا دعب نيعبرالا باتك ىف ييركذ دق :تلق

 .عجاريلف اهدارا نمو ءايشأ هيلع داز و تارابعلا هذه نيع لّصفم حيضوت

 و همالك نم هدافتسا اميف احيرص سيلف بوشارهش نبا مالك نم هيلاراشا ام نا مث

 :ُهيَيَي ىنلا جارعم باب ىف 'لؤالا ءزجلا ىف هلاق اموهو همالكركذنلف هيلآ هبسن

 .١الال/١ :ديدج باج .ىئبمب باج 12 ص.١



 م

 «كتئامس ىلا (دحورب) هب تجرع»

 همس حرق ةحورب عع ةقيودألا تللاقاوبهداقو ازيرا وتلا قا عيا رستم قب يمال كلعقلاو

 تيب ىلا همسجي و هحورب جبرع لب :ةلزتعملاو ةّيديزلاو ةّيمامالا تلاقو ءايؤرلا قيرط ىلع

 لا ةفسمو هوب جر ليون ورجا لاقنو صفا جيلا لا لاعتاهلرقل ىيدقملا

 ماو ةشئاعو سناو ةفيذح ورباجو دوعسم نباو ساّبع نبا نع كلذ ىور تاوامسلا

 اهووطلا ىلا قيوم جارعمدالا لان نقتو ةلالادلا تياقالا ا :كلوركدت لا رعود ناه

 :ةعبارلا ىلا ىسيعلو ءريهاربا ىرن كلذكو :ايندلا ءامسلا ىلا ميهاربال و ءروطلا بناجب تنك

 نيسوق باق ناكف ُهْيَِي دّمحملو ءاّيلع اناكم هانعفر و :ةّنِجلا ىلا سيردالو ءهيلا هللا هعفر لب

 ىذلا ناحبس :هجورع نم هللا بّجعتف هتّمهبريطي ءرملا :لاقي كلذلف هتّمهّولعل كلذو

 .«نيديكأت نيب هلوزنو هجورع نوكيف ىوه اذا مجنلاو :هلوزنب مسقأو ءهدبعب ىرسأ

 .ىنلا جارعم باب ىف راحبلا سداس ىف ىسلجملا هلقن ةرابعلا هذهو

 اليل هِدَبَعِ ىَرْسَأ ىلا َناَحبُس » :ىلاعت هلوقريسفت ىف هريسفت ىف ىزارلارخفلا لاق و

 ُعيِمَّسلاَوُه ُهّنِإ اتاي نم ُهَيثِل ُهَلَوَح اَنُكَراَب ىِذَلا ىصقَأْلا ٍدِحْسَمْلا ىلإ مارا ٍدِحْسَمْلا َنِم
 «' ُديصَمْلا

 ع اوقفتا قيما قنا ولع حرم نورتماالا: حار دركلا فذ شك قف نوعلسلا فلا

 نب دّمحم ىكح ءهحورب آلا ىرسا ام هنا :اولاق نوّلقالاو ُهيِكَي هللا لوسر دسجب ىرسا هنا

 ا ريبر يمسح دا اولا و ارك كلل اك ناقد ةقناط ىع سل طل درج
 :ةنواعم نع ةيقئاع نع اضيا لوقلا اذه ىكشو ةسورب قرسأ اماو

 و ؛ىلقعلا زاوجلا تابثا ىف امهدحا :نيماقم ىف عقي بابلا اذه ىف مالكلا نأ ملعاو

 .عوقولا ىف ىناثلا

 ىلاعت هللا و اهسفن ىف ةنكمم حلا اذه ىلا ةعرسلا ىف ةعقاولا ةكرحلا :لوقنف - لالا اما
 نيتمّدقم ىلارقتفنف تانكمملا عيمج ىلعرداق

 نم برقي ام هرخآ ىلا ليللا لوا نم كّرحتي مظعالا كلفلا ّنا - لؤالا :هوجوبف ىلالا اما

 ١. ص  .”9١ديدج باج 780/18.

  5.ءارسإلا ١.
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 مزليف عبُسو ةثالث ىلا دحاولا ةبسن ةرودلا ىلارطقلا ةبسن ّنا ةسدنطلا ىف تبث دقو ةرودلا فصن

 ّنا :لاقي نأ هريدقتو عبُسو ةثلث ىلا دحاولا ةبسن ةرودلا فصن ىلارطقلا فصن ةبسن نوكي نأ

 اًملفرطقلا فصن رادقمألا كّرحتي موهف مظعالا كلفلا قوف ام ىلا ةّكم نم عفترا لاَ هللا لوسر

 لوارطقلا فصنرادقمب ةكرحلا لوصح ناكفرودلا فصن ةكرح نامزلا نمردقلا كلذ ىف لصح

 رما ليللا ثلثرادقم ىف شرعلا قوف ىلا ةكم نم عافتزالا ّنا ىلع عطاق ناهرب اذهف .ناكمالاب

 .ناكفالاب ىلوا ليللا ّلك ىف هلوصح ناك كلذك ناك اذاو هسفن ىف نكمب

 ةّرم نيّدسو ةئام ضرالا ةرك ىواسي سمشلا صرق ّنأ ةسدنهلا ىف تبث هنأ - ىناثلا

 ّنأ ىلع لدي كلذو عيرس فيطل نامز ىف لصحي صرقلا عولط ّنا دهاشن انا مث ةّرماذكو

 .هسفن ىف نكمبرما روكذملا ّدحلا ىلا ةعرسلا ىف ةكرحلا غولب

 قوق لا لالا دك ديف قيتكلا سلا عض لقفلا ل هنتي امكادتا ءكلاتلا

 لاجل ز كرم ىلا ىذزغلا قوق نيف قاسولا يللا مسجلا كروت دعيعسي ككذكت نشرلا
 لوزنب لوقلا ناك لوقعلا ىف ًاعنتمت ةدحاولا ةليللا ىف ُهيْيي دّمحم جارعمب لوقلا ناك ناف
 ناك عانتمالا اذهب انيكحولو ًاعنتمت ةدحاولا ةظحللا ىف ةّكم ىلا شرعلا نم ذئب ليئربج

 .ةوبنلا لصا زاوج ميلست ىلع عرف جارعملا توبثب لوقلا و فا ءايبنالا عيمج ةوبن ىف ًانعط

 ىذّلاوه هنا نوملسيو سيلبا دوجو نوملسي لحنلا و للملا بابرارثكا ّنا - عبارلا

 قح ىف ةعيرسلا ةكرحلا هذه لثم زاوج اومّلس اًملف مدآ ىنب بولق ىف ةسوسولا ءاقلا ىلوتي
 :لوأ كلذ ناك ءايقلا باكا قع ق انقزاوج اوملسي' نالاق: سيلا

 قادما عضارملا لان ناتناسيربسم تناك عايزلا قا وا قلا ق اح هنا سناك
 ناكم نم اهبوبه ةّدش دنع لقتنت حايرلا ّنا ىلع لدي سحلا :لوقن لب ةليلقلا تاقؤالا

 ةكرحلا هذه لثم ّنا ىلع ّلدي ًأضيا كلذو ةدحاولا ةظحللا ىف دعبلا ةياغ ىف ناكم ىلا
 .ةنكمت اهسفن ىف ةعيرسلا

 وبلا ىلا عم ىتنلا نرعررا طعما مرن ارفلا هنلط ل ١ ان نمنح
 .كلذ زاوج ىلع ٌلدرصبلا حمل رادقم ىف ماشلا ىصقا

 عاعشلا جورخب تارصبملا رصيي انا ناويحلا نا :لوقي نم سانلا نم ّنا - عباسلا



 م

 «كئامس ىلا (هحورب) هب تجرع»

 ىف لحز ىلا انراصبا نم نيعلا عاعش لقتنا ءالؤه لوق ىلعفرصبملاب اطاصتا ورصبلا نم
 نم ةعرسلا نم ّدحلا اذه ىلع ةعقاولا ةكرحلا ّنا ىلع لدي كلذو ةفيطللا ةظحللا كلت

 .تاعنتمملا نمال تانكمملا

 ال نا بجو اهسفن ىف دوجولا ةنكمم تناك ال ةكرحلا هذه نا نايب ىف - ةيناثلا ةمّدقملا

 اهتاّيهام مامت ىف ةلئامتم ماسجالا نا انّيب دق انال ًاعنتم يي دّمحم دسج ىف اطوصح نوكي

 ماسجالارئاس ىف اهوصح ناكما بجو ماسجالا ضعب ىف ةكرحلا هذه لثم لصح اَنلق

 هسفن ف دوجولا نكمرما جارعملا اذه توسشب لوقلا نأ تامّدقملا هذه عومج نم مزليف

 د>«لابس حم لاعسمنتلا يديص لعن افاست اونا التناك ازعل عيط ق لساحوم
 .تازجعملارياس اذكو بيجعرما تناك امك ةريغص اصع لاحلا ىف دوعي م ىصعلا

 هّنا ىلع لدي ىذّلا :قيقحتلا لها لاق دقف جارعملا عوقووهو - ىناثلا ماقملا اماو

 اَمأربخلا و نآرقلا ىصقالا دجسملا ىلا ةّكم نم هدسجو هيدي دّمح حورب ىرسا ىلاعت
 .ةّيالا هذه وهف 8

 ير ويس ولا

 دارملا و هللادبع ماق ال هّناو :نيلا ةروس ىف ًاضيا لاقو ءدسهلاو حورلا عومج انهه

 ءانهه اذكف دسجلاو حورلا عومج

 نم باهذلا ّنا ىلع لديو ,روهشموهو حاحّصلا ىف ئورملا ثيدحلاوهفربخلا اًماو

 .«ىبتتنا ...تاوامسلا ىلا هنم مث سّدقملا تيب ىلا ةّكم

 بذك ام» :ىلاعت هلوق دنع مجنلا ةروسريسفت ىف 'نايبتلا ىف هب ةفئاطلا خيش لاقو

 :هّصنام «ىأر ام داؤفلا

 هللا ّنأ :مهرابخا ىف روهشملاو انباحصا بهذم نمرهاظلاوهو نيرسفملارثكا لاقو»

 ماو هيسأر نيعيددللا نكد انو تاومتسلا ثركلم ىأر كح اميلدب انح فيس دغض: لاق
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 .«ليئارسا ىنب ةروس ىف هانّيب دقو ةظقيلا ىف ناك لب مانملا ىف كلذ نكي

 .يلجلا نع ةابلقع ىلا ةقرابخ لا «ءانق دقو مترك رافأاو

 :هّصن ام «هيالا ...هدبعب ىرسا ىذلا ناحبس» :ىلاعت هلوقريسفت ىف ىواضيبلا لاقو

 هنا لع رفكلاو دسم وا هعورج» ةطقيلا قو اذانملا قف :كاكادلا ق:فلتخاو
 يوتا ة هبي للا نمتنا قد كازامستلا لا هيرورتف 2 ىنداقلا فب اة ديم فدل
 نان انما ةسدتملا قف تدق اخ ةمرق زعبل عشا وييورلا هع و رقنزل بكس كالاللاو

 اهفرط نا مث ةّرم نيئسو ًافّينو ةئام ضزالا ةرك ىفرط نيب ام فعض سمشلا صرق ىفرط

 ماسجالا ّنا مالكلا ىف نهرب دق و ةيناث نم لقا ىف ىلعالا اهفرط عضوم لصي لفساالا
 هذه لثم قلخي نأ ردقيف تانكمملا لك ىلع رداق هللا ّنأا و ضارعالا لوبق ىف ةيواستم

 .«تازجعملا مزاول نم بّجعتلاو هلمحي اميف وا ّىبنلا ندب ىف ةعيرسلا ةكرحلا

 ىلَع © ُنيِمْلا حوُرلا دب ّلَّرَن » :ىلاعت هلوق ريسفت ىف 'ىناعملا حود ىف ىسولالا لاقو

 « "َنيِرِذنُمْلا َنِم َنوُكَتِل كبلق
 هيلع لازئالا نوكو بغارلا لاق امك هتاقالطا دحاوهو حورلا انما بلقلاب دارملاو»

 ناتهج هيي هل ناك امل :لاقي دقو دسجلا نود فلكملاو كردملا هّثنال دحاو ريغ لاق ام ىلع

 هنال ُةْيَيَي هحور ىلع لازنالا لعج اهب ضيفي ةّيرشب ةهجو اهب ضيفتسي ةّيكلم ةهج

 ليق كلذ ىلا ةراشاللو .نيمالا حورلا نم اهب ضيفتسي ىتلا ةّيكلملا تافصلاب ةفصقملا

 .... كيلع نود كبلق ىلع

 صوصخملاوضعلا اما و ءبتكلا نم هريغك فحصلا ىف لزني مل نآرقلا نال اذه ّنا :ليقو

 هيلع لازنالاب هصيصخت و روهشملا قالطالاوهو

 هلوصو ىف ةطساوربتعت مل ثيح لزنملا كلذ همهفو ُةْيَِي هلقعت لامك ىلا ةراشالل ليق

 دهشيو ثيداحالاو تالا نمر يثكرهاظ هيضتقي امك لقعلا لحصوه ىذا بلقلا ىلا

 ىف لاطا دقو .ديهشوهو عمسلا ىقلاوا بلق هل ناك نم ىلع ىنخي ال ام ىلع لقعلا هل

 ٠١8. ص اكجما



 اهلا

 :كئامس ىلا (هحورب) هب تجرعا

 .لقعلا لح غامدلا نا ىلا بهذ نم ىلع درو هريسفت ىف مامالا كلذل راصتنالا

 ملعيل ىلاعت همالكل ًالزنم ناك ثيح هسّدقتو ُةَِْي هبلق حالص ىلا ةراشالل ليقو
 كلملا حلص ىتمو اهكلم و ءاضعالا عيمج سيئر بلقلا ناف ُهِيِيَي هئازجارئاس لاح هنم

 و هّلك دسجلا حلص تحلص اذإ ةغضم دسجلا ىف ناو الا :ثيدحلا ىفو ؛ةّيعرلا تحلص

 «بلقلا ىهو الا هلك دسجلا دسف تدسف اذإ

 ًاصوصخ ًاعم َُْيَي هلوسر بلقل لعج ىلاعت هللا نال صيصختلا نوكي نازوجي :لاقي دقو

 و ليق ام ّدح ىلع هيعيو هعمسي امرئاس ىلع هنأشل ًازييمت نآرقلا نم هيلع لزني ام هب عمسي

 وّرع هللا نا نم ىأر ام داؤفلا بذك ام :ىلاعت هلوق ىف ملسم حيحص حرش ىف ىوونلا هركذ

 .«(ليوطلا همالكر خآ ىلإ) جارعملا ةليل هناحبس هب هآرف ًارصب ُهْيََي هداؤفل لعج لج
 هعوقو رابخالا و ةيعدالارئاس ىف درو ام ىفاني ال درفملا ةظفلب «كئامس» :هلوق نا ضن

 ىف بغارلا لاق عمجلاو درفملا ىلع قلطي «ءامسلا» ةظفل ّنال كتاوامس ىا عمجلا ةظفلب

 :هلوقل عمجلاو دحاولل لمعتسي ورّكذي دقو ثّنْوم ضرالل لباقملا ءامسلا و» :تادرفملا

 هلوق هيلع لدي لب هدّيؤيو «تاوامس اهعمج ىف لاقي دقو نهاوسف ءامسلا ىلا ىوتسا ضن
 ضرالا لباقي ام ءامسلاب انه دارملا اف «هلا ضرالا ىفو هلا ءامسلا ىف ىذلاوه» :ىلاعت

 قعم هانعمو دحاولا ظفل هظفل قاحساوبا لاق» :(و م س) ةدام ىف سورعلا جات ىفو

 (قال) ّنأك تاوامسلاك ًاعمج ءامسلا نوكت نا بجيف تاومس عبس ّنهاوسف ليلدب عمجلا

 لوقت امك عمجلا هب داري ادحاو نوكي نازئاج هّنا شفخالا معزو ةوامحسوا ةءامس دحاولا

 .«سانلا ىدياب مهردلاو رانيدلارثك

 :ةدئاف

 لكيلا لع مرن جرا
 :برعلا ناسل ىف
 ' :مالسلا هيلع نينمؤملاريمأ حدم ف ةرامع تنب ةدوسلا تلاق

 خلا انوفدم لدعلا هيف حبصافربق هنّمضت حور ىلع هلاللا ىلص

 ١. :راحب ١/ .1149:قشمد ةنيدم خيراتت 06 :راحبلا ةنيفس كردتسم 720/89.



 ءاضقنا ىلا نوكي امو ناك ام ملع هتعدواو»

 «كقلخ

 هيلا هتعفد ىا ًالام هتعدوا لاقي :ىئاسكلا لاق عئادولا ةدحاو ةعيدولا» :حاحصلا ىف

 نموهو اهتلبقف كدنع ةعيدو نوكي ًالام كيلا عفد اذا ًاضيا هتعدواو ؛هدنع ةعيدو نوكي

 :رعاشلا لاق اهاتا هتظفحتسا اذا ٌدعيدو هتعدوتساو دادضالا

 «سيطارقلا ملعلا عدوتسم سئبف هعّيضف اساطرق ملعلا عدوتسا

 هينعدوا ام تلبق أضيا هتعدواو ةعيدو نوكيل هيلا هتعفد الام هتعدوا» :سوماقلا ىفو
 .«هنوصي ناوص ىف هلعجت نا بوثلا عيدوتو ّدض

 نوكيل هيلا هتعفد الام أديز تعدوا و ةلوعفم ىنعمب ةليعف ةعيدولا و» :رينملا حابصملا ىفو
 نوكيف ٌةعيدو هنم هتذخاوا «ةحارلا ىهو ةعّدلا نم اهقاقتشاو عئادو اهعمجو ٌةعيدو هدنع

 '«هظفحي ةعيدو هل هتعفد الام هتعدوتسا ورهشا عفدلا ىف لعفلا نكلو دادضالا نم لعفلا

 ٌرَمَتْسَمَف...» :ىلاعت هلوقف عدوتسا ام ىهو عئادولا ةدحاو ةعيدولا» :برعلا ناسل ىفو

 ةّجحلاو ةمكحلل هنع هللا ىضر ىلع هراعتسا و ماحزالا ىف ام عدوتسملا «' ...عدْوَتْسُم :

 '.«مههابشا بولق ىف اهوعرزيو مهءارظن اهوعدوي ىّتح هججح هللا ظفحي مهب :لاقف

 ةغالبلا ساسا ىف ىرشخزلا هب حّرص وزاجريبعتلا اذه ّنأ همالك نم دافتسي :تلق

 همالك عدواو ءاذك هباتك عدواو ,هعاتم ءاعولا عدوا و ءىّرس هتعدوا زاجملا نم و» :هلوقب

 . ١/2607

 .4/ .ماعنألا .؟

 . معمل .*
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 «كقلخ ءاضقنا ىلا نوكي امو ناك ام ملع هتعدواو»

 ' لاق اديح نعف

 ''سيطارقلا ملعلا عدوتسم سئبف هعّيضف ًاساطرق ملعلا عدوتسا

 :ديبل لوق هريظنو
 عئادولا درت نا اموي ّدبال و عئادو آلا نولهالا و لاملا ام و

 لامعتسالا دراوم ىف لمأتلاب دافتسي كلذ لاثما ىفزّوجتلا هجو ّلعلو
 هتعدواو) :هلوق» :هلوقب ةبرقلا ةليسو ىف هيلي ىنايدلولا هركذ ام هيف نحن اميف هجولاف

 ًاّيتاذ سيل ئبنلا ملع ّنا ىلا ةراشا هنا ىلا ًافاضم ةعيدولابريبعتلا (نوكي امو ناك ام ملع

 عاديتسالا و نيما ئععدولا قال ًانيما ُْيَي هنوك ىلا ءاميا هيف سدقالا هتاذ نم ذوخأم لب

 نيب قرف نكل و ةّيعرش ةناما اضيا ةيراعلا تناك ناو ةيراعلا كلذك سيل و ناميتسا
 اها ىنعي ةّيعرش ةناما اهاثماو ةراجالاك ةيراعلا ناف ةّيكلاملا ةنامالا و ةّيعرشلا ةنامالا

 تسميل اهنا ثيحو .هديب نيعلا نوكب آلا نوكت ال ةدافتسالا نال عرشلا بناج نم ةناما
 كلذك سيلو كلاملا ىلا ًاروف اهّدر بجي تقولا ءاضقنا دّدجمبف كلاملا فرط نم ةناما

 .«ناميتسالا نعم وهو كلاملا ةبلاطم عم آلا اهّدر بجي ال ذا ةعيدولا

 :هّصن ام «هتمكحو هملع هعدوا مث» :ءاعدلا نم ةينآلا ةرقفلا هذه حرش ىف ًاضيا لاقو

 ىف ةنامالا رابتعا ةهج نم ًاقباس هيلا انرشا ام ىلع ناميتسالا نع ةيانك عاديالا»

 :ةْيآلا مكحي هلها ىلا هّدر هيلع مزلي ةعيدو ملعلا اذه ّنا ىلا ةراشا هيفف كلذ عمو ىعدولا

 وا ماما دعب ين ّلكو ماما دعب ماما ّلك ةنامالا لهاو «'...اًِلْهَأ لإ ٍتاَناَمَأَلااوُدَوُ نأ...»

 ناك اذا ملاعلا نع ملعلل لئاس لك ّنا :لاقي نأ دعبي ال لب ءىجبن دعب بنوا ئبن دعب ماما

 اّمأَو » :ةْيآلا ىف هيلاريشا امك كاسمالا مدعو لذبلا مزليف هلوؤسم نيقلتل الح و ًالها

 ىلا ًافاضم لاملا لئاسف الاو ملعلا لئاسب هيف دراولاريسفتلا ىلع ًاءانب «رَهْئَنَالَف لْياَّسلا

 رانقتلا ضف ةرودق وب تايهتلالا ههباغ اهنا ءاظفالا يتلف لاؤسلا لدا ةنقازك

 '.«ران نم ماجلب ةمايقلا موي ىلاعت هللا همجلا هلأس نمل هلذبي ملو هملعب لخب اذا ملاعلا نا

 ١ صصص 27١.
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 أشي مل امو ناك هللا ءاش ام» :هلوقريظن ثدح و عقو ىنعمب ةّمات ىهف «ناك» :هلوق امو

 .هلثم ةرقفلا ىف نوكيف «" ُنوُكَيَف نكح ُهَلَلوُقَي نائب داو ادإةّرمأ امن » :هلوق و '«نكي م
 ىلا مالسلا مهيلع مهوقب ةريثك رابخا ىف عقو امريظنوهف «كقلخ ءاضقنا ىلا» :هلوقو

 ردصملا قالطا نم ظوفلملا ىنعمب ظفللا ليبق نم قولخملا قلخلاب دارملاو ءةعاسلا مايق

 .لوعفملا ىلع

 ىلع لديريبعتلا اذه نال ناك ام هتعدوا لقي ملو (ناك ام ملع هتعدوا) :لاق انا
 قيرط هتمّلع و هتعدوا :لاق هئأكف ةينآلاو ةيضاملا عئاقولاب ملعلا قيرط همّلع ىلاعت هنا

 عقي امو عقو امب ملعلا

 :لاق انا :رارسالا فشاك ىف هي ىناقلاطلا ىلع رظن آلم ليلجلا ىلوملا لاق مث نمو

 و مهفاف امهنيب قّرفو نوكي امو ناك ام هتمّلعو :لقي ملو نوكي امو ناك ام ملع هتمّلع

 .بيرق نم همالك قأيس

 ّنا ىلا ىموي ءاعدلا ىف هبرّبع ىذلاريبعتلا ّنا نيريبعتلا نيب قرفلاب ديري للي هتأكف
 علي ةدعاق هفّرعو ةينآلا عئاقولا و ةيضاملا ثداوحلا اهب ملعي ةطباض هّيبن مّلع ىلاعت هللا

 تاّيئزجلاب ملعلا هنم بعشني ّنِلك ملعوهو ,ةمايقلا موي ىلا نوكي امو ناك ام ىلع اهب
 مث نمو هيف دعب ال لامتحا اذه و .ةيهانتملا ريغ تاّيئزجلاب ملعلل حاتفملاك ىلكلا اذهف
 مهتاملك لقن نم ٌدبالف مهيلع هللا ناوضر انئاملع نم دحاوريغ دروملار يظن ىف هلثم حّرص

 :لوقنف لاقملا حضتيو لاحلا نّيبتي ىّتح

 ةغالبلا جهن حرش ىف هي ىنارحبلا مثيم نب ىلع نب مثيم نيدلا لامك ىنارلا ملاعلا لاق

 :هّصن ام كارتالا فصو ىلا هب ىموي ىذلا اله نينمؤملاريمأ مالك حرش ىف

 و «ملع ىذ نم مّلعتوه اناو بيغ ملعب سيل كلذ ّنا» :ىلكلل 34 هباوج اًماف»

 انهّبن دقو قدصو ٌّقحف هناحبس هللا آلا هملعي ال ىذلا بيغلا ملعب تامولعملل هديدعت

 ّنا ملعي نا ىغبني نكل تامّدقملا ىف تابيغملا نعرابخالاو بيغلا ملع نيب قرفلا ىلع

 .0ا/7/7 :ىفاك ١/8/24. :راحب ١.
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 «كقلخ ءاضقنا ىلا نوكي امو ناك ام ملع هتعدواو»

 ةّيئزج روص هيلا لا ام ّلك ّنا ليبس ىلع سيل فَي لوسرلا لبق نم هل لصاحلا مّلعتلا

 ًالفط ناك ثيح نمةبحصلا لوط ىلع ةّيسدقلا هسفن دادعاوه هانعم لب ةّيئزج عئاقوو

 عيوطت بابساو كولسلا ةّيفيك ميلعتو ةّماتلا ةضايرلاب مولعلا هذه ُةَِيََي لوسرلا ىفوت نا ىلا
 رومالاب شاقتنالل ةفيرشلا هسفن تّدعتسا ىّتح ةئئمطملا سفنلل ءوسلاب ةراّمالا سفنلا

 نأب ىلاعدو :لاق كلذلو ءاهبو اهنعرابخالا هنكماف ةيلكلاروصلا اهيف تشقتناو هيبيعلا
 نع محئناوجلاب ىتكو ءهيلع لمشيو ىلق هطبضي ىا ىحئناوج هيلع ّمطضتو ىردص هيعي

 ّناف ءاعدلا اذه لثم ىلا جتحي مل ةّيئزج ًاروص مولعلا كلت تناكولو هيلع اهلامتشال بلقلا

 امناو مهريغو ماوعلا نم ةباحصلا لكل نكمت اهنعرابخالاو اهطبضو ةّيئزجلا روصلا مهف

 و ةّيلكلا نيناوقلاوه هلوبقل ناهذالا ّدعتسيو ردصلا هيعي ناب ءاعدلا ىلا جاتحملا بعصلا

 اهب سفنلا تّدعتسا ذا ّتح اهكاردال ةّدعملارومالا كلت بابساو اهليصفت و اهباعشنا ةّيفيك

 '.«هيلا ةراشالا تقبس امك اهضيفم نم ةّيئزجلا روّصلاب شقتني نا نكما

 ىتلا ةفيرشلا سوفنلا هذه نا بير ال - هيبنت» :ماكحالا طانم ىف هلي ىناقلاطلا لاقو

 مهروصق و مهصقن آلا كلذ ببس سيل دّدرتلا اهضرعيو تابثالاووحملا اهملع ىف ىرجي

 .مالسلا مهيلع هلآو دّمحمب ًاملع ىندز بر فارظالا ةطاحال مهتقايل مدعو

 نوكي وا لوقعلاب ءاضقلا ٌصتخيف سوفنلا ةبطاق ىف تابثالا و وحملا ىرجي له مث

 نم ضعب تاملكر هاظ .لوقعلاك تابثالا و وحملا نع ًانوصم ةّيّلكلا سوفنلا ضعب
 .ًاعطاق ًاناهرب دعب دجن ملو ظوفحم حولب ةنوصملا سوفنلا هذه اوّممو ىناّئلاوه ءانكحلا

 نوموصعملا ىأ ةّيناسنالا ةفيرشلا سوفنلا اما و ةّيلوزنلا ىا ةّيوامسلا سوفنلا ىف اذه
 ناك امب مهتطاحا مدعرهاظلاف مهريغ اماو 84 هتيب لهاو دّمحم مولع ىف لاكشالا امئاف

 ةلدألا ىضتقف مييلع هللا تاولص مهاّماو .مهيف تابثالا ووحملا نايرجو نوكيامو

 ام ملع هتمّلعو :ةبدنلا ءاعد ىفف نوكيامو ناك ام عيمجب مهتطاحا ةّيلقنلاو ةيلقعلا

 نا لبق ىنولس :ءادفلا هل ىحور نينمؤملاريما لاق و .كقلخ ءاضقنا ىلا نوكي امو ناك

 مكاضتراو هملعب مكافطصاو ؛هملع ةبيعو ءملعلا ناّرخ و :ةعماجلا ةرايزلا ىفو ءىنودقفت

 .ىكنس باج 54١٠ ص ١.
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 لقعي الو .ءانفلا راد ءادهشو .هقلخ ىلع ءادهشو .هملعل ةنزخ و ءهّرسل مكراتخاو هبيغل

 .نيدوهشملا لامعا نم ءىش مهملع نع جرخي و ءادهش 2 مهنوك

 فيك هلقعو هحور هللا قلخ ام لوا ناكو لّوألا رداصلا ماقم هماقم ناك نم ًاضياو
 ئروضح هي مهملع ّنا ىف لاكشالا امناو ئيف هتطاحا نع جرخيو ءىش هملع نع دي

 .«ملعا هئايلواو هلوسرو هللاو ننوصحوا

 :ةّمئالا مولع نايب ىف ظعاوملا نف ىف 'رارسالا فشاك ىف أضيا لاقو
 ودرب هطاخا دك نتنكو ىهولو ىملاغدك نش رهاظ كفر ةرانغا همنا زا ح قيقالقال

 ورييغتزا ظوفحم حولواو تسا ملقلا جوا دزنردو اجنآرد دشاب هتشاد ًامامت هلسلس
 و عبطنم سفن هك هّيوامسو هّيردق حاولاو تسا نينج ًاعطق لقع ماع سي تسا ليدبت

 تسازيج ود رد لاكشا .تسا تابئاووحم ماعو ادب ملاع ًاعطق دنيوك شلصفنم لايخ

 .دنشاب موصعم هدراهج هكوا لآو متاخ ملاعرد ىكيو ىلوزن لك سفن رد ىكي

 تسا ظوفحم حول لك سفن هك تسائكح زا ىعمجرهاظ اي حيرص سي - لقا اما
 ملع هيفان تايأو تسا لكشم بلطم نيارب ىعطق ليلدو تسا طيحم وا ملع ىنعي

 .ملاعلا وهو دراد فالخب تلالد ادخ ريغزا بيغ

 ّنِإَلُق :ىلاعت لاق دسر هج لاوقاورابخأب ات تسا فلتخم تايآ سب - ىناثلا اما

 ٍنَمَألِإ © ادَحَ ِهببَع لعْهطْيالَف بيا مَع © أدَمَأ قره حجي ْرَأ َنوُدَعوُم اَم ٌبيرَقَأ ىرَأ

 هلل ىريسف اولمعا لقو :لاقو هبيغل مكاضتراو :ةعماجلا ةرايزلا ىف و ,'... ٍلوُسَر ّنِم ىَضَتَر

 رابخا .رما ّلك نم مهّتر نذاب اهيف حورلاو ةكئالملا لّرنت :لاقو .نونمؤملاو هلوسرو مكلمع

 رب تلالد اهنأ همه هك تسا دراو ناخد محوردق هروسو لَوأ هيأريسفت ردرتاوتب بيرق

 ترضحرب دننكيم ضرع هك ردق بش رابخا صوصخ ب دراد ناراوكرزب نآرب لامعا ضرع

 دراد تلالد همه اهنياو ار ادبو تيشم دننكيم طرش زاب و دوشيم لاس نآرد هجنأ (جع)مكاق

 مو كقلخ ءاضقنا ىلا نوكي امو ناك ام ملع هتمّلعو :ةبدنلا ءاعد ىفو .هطاحا مدعرب

 وا نيسوق باقوا نأشرد هك ىسكو ؛مهفاف امهنيب قرفو نوكي امو ناك ام هتمّلعو :لقي
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 «كقلخ ءاضقنا ىلا نوكي امو ناك ام ملع هتعدواو»

 هنوكجوا لازا كيره نينجمهو دشاب ناكما ماع هجيتنو دوش دراو نييبنلا اخو ىندا

 ما ىفوه نم نباي :ةبدنلا ءاعد ىفو ءدشاب باتكلا ّم ماقم زارت تسب وأ ماقم هك دوش

 نا «'ٌةيِكَح علام باكل أ ىفُهَّنإَو» نيسفت نمر هظيو ,ميكح ىلع هللا ىدل باتكلا
 ٍنيِبُم ٍباَنِح يف ًالإيِداَيَآَلَو ٍبظَرَآلَو ... :ىلاعت لاقو 3 نينمؤملاريما وهريمضلاب دارملا
 لاقو لكلا سفنوه ظوفحملا حوللاو نيبملا باتكلاب دارملا نا :ءامكحلا نم عمج لاقو «'
 14 نينمؤملاريما اثالوم هب دارملا نا :رابخالا ىف و '...ِنيِبُم ِماَمِ ف ُهاَنْيَصْح ِءَىَنَلُكَو :اضنا

 .(ثيدحلا) ...ةّيبوبرلا نم ىنولّرن :لاقف لوزنلا ىف نيبملا باتكلاك دوعصلا ىف نيبملا مامالاف

 :نيهجوب عمج ا نكميو

 لاوحا ىا تالاح هللا عم انل ءايندلا ىف اوماد ام ةفلتخم تالاح مهل ّنا - امهدحا

 ًامئاد ناك ام مامتو نوكي ام تاّيلكب طيحم ىلك ملع نيملع مهل نا :لاقي نا - ىناثلا
 اما 820 مهيلا قلي بيغلاو ءادبلاب قزج ملعو «ىلاعت هللودبي ام مامتب أطيحم سيلو
 اذاف اموي امويوا اعوبسا اعويساو ا رذقلا ةليل رابخا نضع نمرهظي هلعل امك ةنيم ةكش

 ماقملا ىف فّقوتلاو ءوحنلا اذهب نكلو هعوقو لبقو هب ها مهملعيوهو آلا ءىش عقي ال

 .«نوملعي امب ملعا مهوريخ

 اياضقلا نوملعي دق 8 ةّمالا نا عمجلا ىهجو نم لؤالا هجولاب هِي ديري - حيضوت

 ال ةريثك رابخا كلذ نع حصفيو اهنوملعي ال دقو تقوو لاح ىف اهتاّيئزج و اهليصافتب

 :اهنم اهلقن ماقملا عسي

 ةليل ىف هانلزنا انا روس نأش باب ىف ةّجحلا باتك ىف 'ىفاكلا ىف هِي ىنيلكلا هلقن ام
 :ةرابعلا هذمردقلا

 ىبحي نب دمحم و ,دايز نب لهس نع نسحلا نب دّمحم و هللادبع ىبا نب دّمحم»

 .؟ .فرخرلا ١.
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 مود دلج .هبدن ىاعد حرش

 رفعج ىبا نع (شيرح) شيرج نب سابعلا نب نسحلا نع ًاعيمج دّمحم نب دمحا نع

 ؟اذامل :لاق - ؟ىلع بضغت ال هللا لوسر نباي :الئارفعج ىبال لجر لاق و :لاق اي ىناثلا

 :لاق بضغا الو :لاق - ؟بضغت الو :لاق .لق :لاق .هنع كلأسا نأ ديرا امل :لاق -

 نكي ملرماب مهنوتأي ءايصوالا ىلا اهيف حورلاو ةكئالملا لّرنتوردقلا ةليل ىف كلوق تيأرأ
 و تام هللا لوسر ّنا تملع دقو ءهملعي هللا لوسر ناكرماب مهنوتأيوا هملع دق هللالوسر
 نمو لجرلا اتا كلو ىلام :رفعجوبا لاق - ؟عاو هل ذه ىاعو آلا ءىش هملع نم سيل

 ّنا كل لوقا ام مهفاف :لاق .نيدلا بلطل ءاضقلا كيلع ىنلخدأ :لاق - ؟ىلع كلخدأ

 و نوكيس امو ناك دق ام ملع هركذ لج هللا هملعا ّتح طبهي مل هب ىرسا امل هللالوسر

 بلاط ىبا نب ىلع ناك كلذك وردقلا ةليل ىف اهريسفت ىتأي المج كلذ هملع نمريثك ناك
 1 هللا لوسر عم ناك امك ردقلا لايل ىف هريسفت ىقأيو ملعلا لمج ملع دق

 هللا نمرمالاب ىتأي اما هّنكل و ىلب :لاق - ؟ريسفت لمجلا ىف ناك اموا :لئاسلا لاق
 اورمأ هوملع اوناك دقرمال .اذكو اذك لعفا :ءايصؤالا ىلاو ىبنلا ىلاردقلا ىلايل ىف ىلاعت

 (ةلمجلا لمحل ًاأظفاح آلا هللا لوسر تمي مل :لاق .اذه ىلرّسف :تلق .هيف نولمعي فيك

 رسبيلاورمالا :لاق - ؟وه ام ملعردقلا ىلايل ىف هيتأي ناك ىذلاف :تلق .هريسفتو ملعلا
 .ملع دق ناك اميف

 اورما اّمم اذه :لاق - ؟اوملع ام ىوس ملعردقلا ىلايل ىف مه ثدحي اف :لئاسلا لاق

 .هللا آلا هنع تلأس امريسفت ملعي الو هنامتكب

 ّىصو ملعي فيك و ال :لاق - ؟ءايبنالا ملعي ال ام ءايصوالا ملعي لهف :لئاسلا لاق

 هيلا ىضوا اهي لهريغ

 :لاق - ؟رخآلا ملعي ال ام ملعي ةاصولا نم ًادحا ّنا :لوقن نا انعسي لهف :لئاسلا لاق

 مكحلاب ردقلا ةليل ىف حورلاو ةكئالملا لّرنت امناو هّيصو فوج ىف هملعو آلا نبن تمي ملال

 .دابعلا نيب هب مكحي ىذلا

 ال يهتكل و هوملع دق ىلب :لاق - ؟مكحلا كلذ اوملع اوناك امو :لئاسلا لاق

 .ةلبقملا ةنسلا ىلا نوعنصي فيك ردقلا ىلايل ىف اورمؤي ىّثح هنم ءىش ءاضما نوعيطتسي
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 .اّنم سيلف هركنا نم :رفعجوبا لاق .اذه راكنا عيطتسا الرفعج ابا اي :لئاسلا لاق

 ؟هملع نكي مل :ىشردقلا ىلايل ىف هيتأي ناك له ىنلا تيأرأر فعج ابا اي :لئاسلا لاق

 ال و نين تومي سيلف نوكيس امو ناك ام ملع اما ءاذه نع لأست نا كل لحي ال :لاق -

 لج وزع هللا ّناف هنع لأست ىذلا ملعلا اذه اما ءهملعي هدعب ىذلا ىصولاو الا صو

 .مهسفنا آلا هيلع ءايصوالا علطي نا ىبا

 اذا :لاق - ؟ةنس ّلك ىف نوكتردقلا ةليل َّنا فرعا فيك هللا لوسر نباي :لئاسلا لاق

 نيرشعو ثالث ةليل تتا اذاف ةّرم ةأم ةليل لك ىف ناخدلا ةروس ءرقاف ناضمررهش ىتأ
 .«هنع تلأس ىذلا قيدصت ىلارظان كتاف

 :بيغلاركذ هيف ردان باب ىف ةّجحلا باتك ىف هيف ًاضيا لاقو

 لأس :لاق دالخ نبرّمعم نع ىسيع نب دّمحم نب دمحا نع انباحصا نم ةّدع»

 :19رفعجوبا لاق :لاقف - ؟بيغلا نوملعتا :هل لاقف سراف لها نم لجر ذه نسحلاابا
 هرساو الثا. ليئربج ىلا هّرسا هللاّرس :لاقف «ملعن الف اّنع ضبقيو ملعنف ملعلا انل طسبي

 '.«هللا ءاش نم ىلا ُةَْيَي دّمح هّرساو ُةْيييَي دمحم ىلا ليئربج

 اذه نم «ملعلا دعاوق نيا» :هلوق حرش ىف ىنعملا اذه قيقحت ىف ةريثكرابخا ىتأيو

 اهتا» :ةِئ نينمؤملاريما لوق ىف امك نولوقي ةراتف كلذك مالسلا مهيلع مهورظتناف ءاعدلا

 :هلوق و '«ضزالا قرطب ىّنم ملعا ءامسلا قرطب انالف ىنودقفت نا 0 نولس سانلا

 نيبو مكنيب اميف ءىش نع ىننولأست ال هديب ىسفن ىذلاوف ىنودقفت نا لبق ىنولأس اف»

 خانمو اهقئاسو اهدئاق و اهقعانب مكتأبنأ آلا ةئام لضتو ةئام ىدب# ةئف نعالو ةعاسلا

 '.«أتوم مهنم تومي نموأالتق اهلها نم لتقي نمو اهاحر ظحو اهباك

 بيغلا ملعن انا نومعزي ماوقال ًابجع اي» :340 قداصلا لوق ىف امك نولوقي ىرخاو

 تملع اف ىئم تبرهف ةنالف ىتيراج برضب تممه دقل لج وّرع هللا آلا بيغلا ملعي ام

 /1٠١. 7 :تآرم 105/١. :ىفاك ١.

 21١/7١. :راحب ."760 هبطخ :ةغالبلا جهن ."

 758/١. :راحب .47؟ هبطخ ءعر/ال :ديدحلا ىبا نبا حرش 0



17 
 0 و ا ا ج1 77ج ع بج
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 ةكيللا انك نين ببعلا رك هيقزوا» تاز افاكلا و انيك« ىسراذلا وبس
 .(ثلاثلا ثيدحلا)

 هلي ىرتستتلا هللا رون ىضاقلا لاق ام معنو ةرثك ىصحت ال رابخا نومضملا اذه دّيؤيو

 :هلوقب سماخلا سلجملا ف سواط نب هللادبع ةمجرت ىف "نينمؤملا سلاجم ىف

 -لإلا اضرلا ىنعي - ترضح نآزا :تفك هك تسا ىورم بحاص هللادبعزا»

 :تفك - ؟ار لك رفعج نب ىسوم ىنعي دادرهز ار تردي دلاخ نب ىيحي هك مديسرب
 ؟دنكانرهز اهبطر نأ هك تسناديم ترضحنآ :متفك .بطر ىس رد دادرهز اروا ىرأ

 ؟تشسيك كَذَخم :متفك .دوب هدش بياغوا شييزا ثّدحم تقونارد :تفك -

 و دوب ىم ُةْيََي لوسر ترضح اب هك ليئاكيمو ليئربج زا مظعا تسا ىكلم وا :تفك-

 لكنا كفا هج هداك يسع فص و هناي هانا ادور
 (راتتسالاو ىّلجتلا نيب راربالا ةدهاشم» :دناهتفك هك تسااجنيازا :ديوك فّلؤم

 ' :ىزاريشلا فراعلا لاقو

 دنمدرخ ريب رهك نشور ىا هك دنزرف هدرك مك نآزا ديسري ىكي

 ىديدن شناعنك هاج رد ارج ىدينش نهاريب ىوب شرصم ز
 تسا ناهن مدركيدو اديب ىمد تسا ناهج قرب ام لاوحا تفكب

 مينيبن دوخ ىاي تشيرب ىهك" 202 مينيشن ىلعا مراط رب ىهك
 «ىدناشفرب ملاع ودزا تسدرس ىدنامي ىلاح رب سشيورد رك

 وه و ُهْيِيَي دمحم لآ ركذ ىف ها هئاعد نم و» :ةّيداجسلا ةفيحصلا تاقحلم ىفو
 .«عبارلا ءاعدلا

 و ةليسولاب مهّصخو ةلاسرلاب مهابح و ةماركلاب هلآ و ًادّمحم ّصخ نم اي مهّللا»
 نم ٌةدئفا لعج و نوكي ام ملعو قب امو ناك ام ملع مهمّلعو ءايبثالا ةثرو مهلعج

 ١. :ىفاك ١// .501:راحب 179//191.

 .هيمالسا باج 519 صا” ج.”

 .ءارقفلا قالخا ىف ىذلا ىناثلا بابلا ىف ناتسلك هباتك ىف ىزاريشلا ىدعسلا نيدلا حلصم خيشلا هب ديري ."*

 .بابلا لئاوا ىف



 هللا

 «كقلخ ءاضقنا ىلا نوكي امو ناك ام ملع هتعدواو»

 و نيدلا ىف هلها تناام انب لعفاو نيرهاطلا هلآ و دّمحم ىلع لص مهيلا ىوهت سانلا

 '.«ريدق ءىث لك ىلع كنا ةرخآلا و ايندلا

 و» :هلوق ليذ ءاعدلا حرش ىف 'راونالا رون ىف أي ىرئازجلا هللا ةمعن دّيسلا لاقو

 :هّصن ام «ءايبنالا ةثرو مهلعج

 .مهيلع اوداز و قالخالاو ملعلا مهنم اوثرو مهئا - ىناثلا (لاق نا ىلإ) هوجو نم كلذو»

 اهنم 8 برم نب ىسيع ىطعا افرح نوعبسو ةئالث مظعالا مسالا نا :ىور ام كلذ نم

 24| حونو ,فرحا ةينامث الكا ميهاربا و .فرحا ةعبرا ٍالْئب ىسومو ءامهب لمعي ناك نيفرح

 و نينثا مهيلع هللا تاولص هتيب لهاو دّمحم ىطعاو ,نيرشعو ةسمخ مدآورشعةسمخ

 .دحاو فرحب هنأش لج وهرثأتساو ًافرح نيعبس

 ٌقر ىف فا ىسيع ّىراوح ةريخذ ىف دجو هنا نيعبرالا باتك بحاص هاور ام كلذ نمو

 ورادججلاو مالغلاو ةنيفسلا ةّصق ىف مالسلا امهيلعرضنلاو ىسومرجاشت ال :هّنأ بوتكم

 :99| ىسوم لاق .رحبلا بئاجع نم هدهاش اّمع نوراه هوخا هلأس هموق ىلا الكا ىسوم عجر
 ءام نم ةرطق هراقنم ىف ذخأفرئاط انيديا نيب طقس ذارحبلا طاش ىلعرضخلاو انا امئيب

 وحن اهب ىمرو ةئلاثلا ذخاو برغملاوحن اهب ىمرو ةيناث ذخاو .قرشملاوحن اهب ىمرورحبلا

 رضنحلاو انا تهبفرحبلا ىف اهيقلاف ةسماخ ذخأ مث ضزالاوحن اهب ىمرف ةعبار ذخاو ءامسلا

 انيلارظنفر حبلا ىف ديصي داّيصب اذاو كلذك نحن امنيبف ملعا ال :لاقف هنع هتلأسف كلذ نم

 دقو داّيص لجر انا :لاقف .كلذكوه :انلقف - ؟رئاطلارما نم ةركف ىف امكارا ىلام :لاقو

 اذه :لاقف لج وّرع هللا انمّلع امّآلا ملعن ال :انلقف ناملعت ال ناّيبن امتناو هتراشا تملع

 :لوقي ءاملا ىمرب هتراشاف ملسم هحايص ىف لوقي حاص هنال ًاملسم ىّمسيرحبلا ىفرئاطلا

 هملع دنع برغملاو قرشملاو ضزالاو تاوامسلا لها ملع نوكي بن نامزلارخآ ىف أي

 افا بلاط ىبا نب ىلع هّيصوو هّمع نبا هملع ثريورحبلا اذه ىف ةاقلملا ةرطقلا هذه لثم
 :«هملع اتم دحاو لك لقتساورجاشتلا نم هيف انك ام نكس كلذ ذنعف

 ١. :ةادهلا تابثا 80/7".

  .5ص 77٠١ .73171.
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 مود دلح .هبدن ىاعد حرش

 :صصقلا ةروس ىف 'هريسفت ىف تارف لاقو

 َتْنَح امو » :ىلاعت هلوق ىف ساّبع نبا نع اهتم كلام نب نسحلا نب ديعس انثّدح»

 عشوي ةفالخب ىضق :لاق «' َنيِدِهاَّشلا َنِم َتدُح اًمَوَرْمَأْلا ىَسوُ لِ اَْيَصق د َنْرَْلا باج
 لعاجو ًاّيبرع أّيبن ثعاب ىفاو ىصوريغ نماّيبن عدأ مل ىلا :هل لاق ّمث هدعب نم نون نب

 .«رمألا ىسوم ىلإ انيضق ذإ ىبرغلا بناجب تنك امو» :هلوق كلذف ًاّيلع هّيصو

 ةياصولا ىف :هيف دازو هلثم ساّبع نبا نع ...متاح نب دمحأ نب ىلع انثّدح :لاق

 هثّدحو نئاكوه امب ُةْيْيَ هّيبن ثّدح دقو :ساّبع نبا لاقف نئاكوه امو ناك امب هثّدحو

 بذك دقف ةّيصوريغب تام ُهْيِخَي هللا لوسر ّنا معز نف هدعب نم ةّمألا هذه فالتخاب

 .«هّيبن لهجو هللا

 ؟ :ةعماجملاورفيملا ملع باب ىف نونلقلا فشك ىف ىبلهملا بتاكلا لاقو
 ىوتحملا ردقلاو ءاضقلا حولب ىلامجالا ملعلا نع ةرابع وهو :ةعماجلاو رفجلا ملع»

 لكلا لقعوه ىذُلا ءاضقلا حول نع ةرابعرفجلاو .ًايئزجو اّيلك نوكي امو ناكام لك ىلع

 بلاط ىبأ نب ىلع مامإلا ّنا ةفئاط ىعّدا دقو ءلكلا سفنوه ىذّلاردقلا حول ةعمابجلاو

 دلج ىف مظعالا طسبلا قيرط ىلع نيرشعلاو ةينامثلا فورحلا عضو هنع ىلاعت هللا ىضر

 ام اهنم جرختسي ةصوصخم ظافلا ةنّيعم طئارش و ةصوصخم قرطب اهنم جرختسي رفجلا

 نم مهنم ذخأيو مهيلإ ىمتني نمو تيبلا لهأ هئثراوت ملع اذهو .ردقلاو ءاضقلا حول ىف

 باتكلا اذه ىف فقي ال :ليقو «نامتكلا لك مهريغ نع هنومتكي اوناكو نيلماكلا خياشملا

 امك ةفلاسلا ءايبنألا بتك ىف اذه دروو نامّرلارخآ ىف هجورخرظننملا ىدهملا الإ ةقيقح
 مكيتأيسف ليوأتلا اًماو ليزنتلاب مكيتأن ءايبنألارشاعم نحن :مالسلا هيلع ىسيع نع لقن
 . ىدعب مكناس قاذلا طيلق رابلا هب

 بتكو اضّرلا ىسوم نب ىلع ىلإ هدعب نم ةفالخلاب دهع امل نومأملا ةفيلخلا ّنا لقن

 ىلع نالدي ةعماجلاورفجلا ّنا الإ معن :باتكلا كلذرخآ ىفوه بتك هدهع باتك هيلإ

 .ديدج باج ١١0 صو ا2١ ص.١

 .لوبمالسا باج 01/1



 ماد

 «كقلخ ءاضقنا ىلا نوكي امو ناك ام ملع هتعدواو»

 ىف اذك .هّمسف مشاه ىنب نم ةنتفرعشتسا نومأملا نال ؛لاق امك ناكو متي الرمألا اذه نا

 .ةداعتلا حاتفم

 بلاط ىبأ نب ىلع مامإلا هركذ امهدحأ ناليلج ناباتك ةعماجلاورفجلا :ةحلط نبا لاق
 هرمأو هيلإ هيي هللا لوسر هّرسارختآلاو ,ربنملا ىلع ةفوكلاب بطخي وهو هنع ىلاعت هللا ىضر

 ىف ىنعيرفج ىف مدآرفس ةقيرط ىلع ةقترفتم أفورح هنع هللا ىضر لع هبتكف هنيودتب
 نيلوالل ىرج ام هيف دجو هنأل هب سانلا نيبرهتشافريعبلا دلج نم (اذك) غبص دق قر

 رفعج وهوريغّصلاريسكتلاب هرسك نم مهن هريسكتو هعضو ىف نوفلتخم ساّنلاو نيرخآلاو

 ىلإ دجياريغصلا بابلاو اهرخآ ىلإ ث ت ب اريبكلا بابلا ةيفاخ ىف لعجو قداصلا

 جرخيف ريغصلا رفج اب ريغصلاو ريبكلار فجل اب ريبكلا بابلا ىمس دق ءاملعلا ضعبو ءتشرق

 وهو طسوتملا ريسكتلاب هعضي نم مهنمو «ةئامعبس ريغصلا نمو ردصم فلاريبكلا نم

 قافوالا هب عضوي ىذلا وهو ةّيسمشلاو ةيرمقلا ةيفاخلا رادم هيلعو نسحألاو ىلوالا

 ءامسالاو تاغللا عيمج هنم جرخي ىذّلا وهو ريبكلاريسكتلاب هعضي نم مهنمو «ةّيفرحلا

 قيرطب هعضي نم مهنمو ءنوطالفا بهذم وهو ىفرحلا بيكرتلا قيرطب هعضي نم مهنمو

 .«بولطملا ىلإ لصوم لكو ءدنهلا لهأرئاس بهذم وهو ىددعلا بيكرتلا

 :ريجلا باب ىف ناويحلا ةايح ىف ىريمّدلا لاقو

 رفعج هيف بتكر فج دلجرفجلا باتكو :بتاكلا بدا باتك ىف ةبيتق نبا لاق :ةدئاف»

 ىلإ نوكي ام ّلكو هملع ىلإ نوجاتحي ام لك تيبلا لآل مالسلا امهيلع قداصلا دّمحم نب
 :هلوقب ىرعملا ءالعلا و بأ راشارفجلا اذه ىلإو ةمايقلا موي

 رفج كسم ىف مهملع مهاتأ ال تيبلا لهأل اوبجع دقل

 رفق و ةرماع لك هتترا ىرغص ىهو مّجنملا ةأرمو

 ام هيف ىأرفرفيملا باتكبرفظ ئدهملاب فورعملا ترموت نبا ّنا :ليقو دلجلا كسملاو
 ةّدم ترموت نبأ ماقأف همساو هتيلحو هتّصقو برغملا بحاص نمؤملا دبع دي ىلع نوكي

 :هرصبأ اذإ دشنيو ةباهضا تان ىلع همذدقيو همركي ناكو هبحصو هدجو ىتح هبلطتي
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 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 طسبنم هجولاو ةعساو سفنلاو ةحنام فكلاو ةكحاض َنسلا

 ىف هتراشا هباحصا ىعار امناو هتوم دنع نمؤملا دبع فلختسا ترموت نبا نأ ّمصي مو

 .«رمألا هل تف هماركاو هميدقت

 ةبيتق نبال بتاكلا بدا انعجار اّناف هنم هابتشا بتاكلا بدا باتك ىف هلوقو :لوقأ
 .هل ثيدحلا فالتخا باتك ىف روكنم وه اماو هيف بلطملا اذه دجن ملف

 قداصلا دّمحم نبرفعج مامإلا ةمجرت ىف راصنالا رون ىف ىجنلبشلا كلذ ىلإ راشأو

 . مالسلا هيلع

 :سداسلا لصفلا ىف مالسلا هيلع قداصلا ةمجرت ىف 'ةّمهملا لوصفلا ىف غابصلا نبا لاقو

 نم ىلع نب نمؤملا دبعونب هئراوتي برغملاب ىذّلارفجلا باتك نا ملعلا لهأ ضعب لقن»
 .«ةّيلع لضفلا ماقم ىف ىتَلا ةجردلاو ةّينسلا ةبقنملا هيف هلو مالسلا هيلع قداصلارفعج مالك

 رودص ببس نع ثحبلا ىف 'ةغالبلا جهن حرش ةمدقم ىف ىنارحبلا مثيم نبأ لاقو
 :هّصن ام مالسلا هيلع نينمؤملاريمأ نع ةيبيغلا رابخالا

 سيل» :بيغلا ملع تيطعا دقل نينمؤملاريما اي :هل لاق نم باوج ىف مالسلا هيلع هلوق»
 دادعاوهو هل لوسرلا ميلعت ةطاسو ىلإ ةراشا «ملع ىذ نم مّلعتوه اًناو بيغ ملعب اذه

 ةضايّرلاو عيوطتلا بابساو ىولَسلا ةّيفيك ىلإ هداشراو هميلعتب ةبحصلا لوط ىلع هسفن

 ناك ناو ملعلا داجياوه ,يلعتلا سيلو اهنعرابخالاو ةّيبيغلارومألاب شاقتنالل ّدعتسا ىّتح

 ىلع هفيقوت دّرجم نكي مل هل ُةِْدَي هللا لوسر ميلعت نا أذإ نّيبتف ملعلا داجيا همزلي دق أرما

 لَو لوسرلا نع اهاقلت ىتلارومألا تناكولو ةّيلكلا نيناوقلاب هسفن دادعا لب ةّيئزجلا روصلا

 لهس نكمئرما ةّيئزجلا روصلا مهف ّناف اه همهف ىف هئاعد لثم ىلإ جتحَي م ًةيئزج ًاروص

 وه تادادعالا عاوناب هل ناهذألا دادعاو ءاعّدلا ىلإ جاتحي ام ّنِإو مهف ىندأ هل نم ٌقح ىف

 رومألا لت بابساو اهليصفتو اهعيرفتو اهنع اهباعشنا ةّيفيكو تاّيئزجلل ةّماعلا ةّيلكلا رومألا

 نم باب فلأ ُهِْقي هللا لوسر ىنملع :مالسلا هيلع هلوق كلذ ديؤي اّمتو ءاهكارذال ةّدعملا

 .ناريا باج 7١60 ص ١.

 .ىكنس باج 7 ص."
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 «كقلخ ءاضقنا ىلا نوكي امو ناك ام ملع هتعدواو»

 ىطعاو ملكلا عماوج تيطعا : ُييَي لوسرلا لوقو ءباب فلأ باب ّلك نم ىل حتفناف ملعلا
 مهاوه اّمع ةّيلكلا نيناوقلا باعشناو عيرفتلا الإ سيل حاتفنالاب دارملاو ءملعلا عماوج ىلع

 رهاظ ليلد ؛لوعفملل ءانبلاب ىطعاو :هلوق ىفو «هنيناوقو هطباوض اّلِإ سيل ملعلا عماوجيو اهنم
 ىطعأ ىذّلاوه ىلذ هاطعا ىذلا لب َىَنلاوه سيل ملعلا عماوج لعل ىطعملا ّنا ىلع

 .«للاعتو هناحبس قحلاوهو ملكلا عماوج يبي ىتنلا

 :هدعب ًالئاق ىنارحبلا نع سيئاقملاو عدبلا باب ىف 'ىفاولا ىف ىناشاكلا ثّدحملا هلقنو
 .«ءىش ّلك نايبت نآرقلا ىف ّنا انريسفت دنعرخآ مالك ىنعملا اذه ىف قأيسو»

 .نيقيلا ملع هباتك نع هنع هلقننس ىذلا نيققحملا ضعب مالك ىلإ هبريشيو

 :لوألا لصالا ىف 'ةليصالا لوصالا ىف لاقو
 ةهج نم اهوذخأ ةّيعمس الو ةّيداهتجا تسيل : ةنمألا مولع ّنأ ملعيلو :لصو»

 لضافلا لاق ُهْيْيَي ىنلا ةعباتم ةكربب هناحبس هللا نم اهوذخأ ةيئدل وه لب شاوحلا

 لقنو) «ملع ىذ نم مّلعتوه اَما» :مالسلا هيلع نينمؤملاريمأ لوق حرش ىف ىنارحبلا

 .«(هرخآ ىلإ همالك

 هيلع باجا ثيدح حرش ىف سيئاقملاو ىأرلاو عدبلا باب ىف ”ىفاولا ىف ًاضيأ لاقو
 وهف ءىش نم كتبجا ام هم» :مالسلا هيلع هلوقب «تيأرأ» :لئاّسلا لوق نع هيف مالسلا

 :هّصن ام «ءىش ىف تمارأ مرض اندسنل ةيلوهللا لوس: نع

 نيبايقلاو ئارلا نريغ ًارداض نيل ةيانكفسلا اه. ناق فقفكا قعيرستةماةملك ناني

 ىنعم سيلو ُهْيِيَي هللا لوسر نعوه لب .ىأرلا نع لاؤس وه ىذّلا تيأرأ :لوقت ىّتح
 تح فلس نع ًافلخ لاوقألا ظفح مالسلا مهيلع مهنأش ّنا نوّيرهاظلا همهفي ام كلذ

 لب تاظوفحملا ةرثكب وأ تاعومسملل ظفحلا ةّوق ىف سانلارئاس ىلع مهلضف نوكي

 هلع لوسرلا عابتا ببسب ةفرعملا ةّوقو ملعلا رونب تلمكتسا ةّيسدقلا مهسوفن نا دارملا

 مهّبحا ٌّقح ةّيزيرغ ةراهطو ىرطف ءافصو ىلصا دادعتسا ةدايز عم ةدابعلاو ةدهاجملاب

 .؟٠52ر/ا :كيدح باج .ىدلج هس باج 5/8 صاج .؟

 1091/١. :ديدج باج .58 صاج ."
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 ًاراونا 'هقانل نم هيلع ضيفي هللا: هكحأ يوان ذللا كك تف قرقتتات علاق امك هللا

 ريصت نأب لب داهتجاوأ ةياور وأ عامس نم نيابمرمأ ةطساوريغ نم ةّينافرع ًارارساو ةّيملع
 .ةيلعوه امكرمألا اهيلا نسكعنيف قحلارطش اه ئذاخم ةؤلجم ةآرمك هسفن

 وه امنا» :مالسلا هيلع نينمؤملاريمأ لوق حرش ىف ىنارحبلا ثيم نبا نيدلا لامك لاق

 :هدعب لاقو «(هرخآ ىلإ همالك لقنو) ةطاسو ىلإ ةراشا كلذ نا '«ملع ىذ نم مّلعت

 .«ءىش ّلك نايبت نآرقلا ىف نا انريسفت دنعرخآ مالك ىنعملا اذه ىف ىتأيسو

 باتك ءاج دقو اَّلِإ ساّنلا هيلإ جاتحي امم ءىش سيل هنأ باب ىف ”ىفاولا ىف ًاضيأ هلقنو
 : (ةرابعلا هذه ةنس وأ

 ىهتنا :هدعب لاقو (هرخآ ىلإّرم امك مالكلا قاسو) هصّخلم ام (هدق) انداتسا لاق»

 :لاق سينخ نب ىلعملا نع هثّدح نّمع نوميم نب ةبلعث نع لاّضف نبا نع دمحأ نع
 هللا باتك ىف لصأ هلو اّلِإ نانثا هيف فلتخيرمأ نم ام :مالسلا هيلع هللا دبعوبأ لاق

 '.«لاجترلا لوقع هغلبت ال نكلو

 (لاقو هرخآ ىلإ مالكلا قاسو) ءىشلاب ملعلا نا هصّخلم ام ةفرعملا لهأ ضعب لاق»

 .٠ «ىلعملا ةياور ىف لصالا ةظفل هيلع هّبنيو .هماقم هللا ىلعا همالك ىبهتنا

 :لّوألا لصالا ىف *ةليصالا لوصالا ىف ًأضيأ لاقو
 .(هرخآ ىلإ مالكلا قاسو) ءىثلاب ملعلا ّنأ :هصخلم ام نيققحملا صعب لاق»

 ردصوه ةفرعملا لهأ ضعبوأ نيقّقحملا ضعبوأ انداتسا هلوق نم هدارم ّنا ملع دق :لوقأ

 عباسلا ثيدحلا حرش ىف "ىفاكلا لوصا حرش ىف هداتسا مالك فنصملا ذخأمو ىزاريشلا نيهأتملا

 .١7.نارمعلا ١.

 .ىتشد باج هغالبلا جهن 1١8 هبطخ ."

 .18عر/١ :ديدج باج .؟١/59 :ىفاولا ."

 .0ا//١ :ىفاصلا .*

 .ةعباسلا ةمدقملا :ىفاصلاريسفت .0

 .18 ص.
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 «كقلخ ءاضقنا ىلا نوكي امو ناك ام ملع هتعدواو»

 نم ةئاملاو نونامثلاو نماثلاوهورشاعلا ثيدحلا حرشو ةئاملاو نونامثلاو عبارلا وهو (سداسلا)

 .لؤألا عضوملا ىف لاق :هترابع نيع اذهو لهجلاو لقعلا باتك ةنسلاو باتكلا ىلإ درلا باب

 ةّيئزجلاو ةّيلكلا ءايشالا ّنا مارملا اذه نييبتو مالكلا اذه قيقحت :(ىلعملا ثيدح لقن دعب)»

 بّيستي ىذّلا همسا لج لوألا ببسلا نع ةبّبسم اهلك ىهو لئاؤالاو للعلا نع ةببسم اهلك
 ّلكو نبخو ملع ّلك هنم (ىشتني)رشتنيورئأو نيع لك هنم بعشتيو نكم دوجوم ّلك هنم
 ًاّيرورض املع ءىشلا كلذ فرعي ناو ّدبالف هبجويو هيضتقي ام ثيح نم هببس فرعام

 اذإو هنع ةرداصلا لئاؤالا ىلإو ىلاعت هيلإ تاجاحلا ةلسلس ىف ىهتنيو اّلِإ ءىش نم امو ًامئاد

 تايئزجلا ىلإ اهرخاوا تهتناو بابسنالا بسم ىلإ اهلئاوا تهتنا تابّيسملاو بابسالا تبتر

 ناهربلاب ةّيقيقحلا مولعلا ىف قّقحت دقو «لوالا هتّيرهاظ نعرهاظ ىثزجو ىلك لكف ةّيصخشلا

 هتوعنو ةّيلامكلا هفاصواب ىلاعت هتاذ فرع نفف هب ملعلا بجوي ءىشلا ببسب ملعلا نا ىنيقيلا

 ةّيناسفنلا تارّبدملاو ىناوثلا اهنمو ةسداقلا لوقعلا نم تاياغلاو لئاوألا فرعو ةّيلالجلا

 ىسنلاو ةمئادلا تادابعلاب ةّيلقعلا ةيلكلا ضارغالاو ةّيطالا قاوشالل ةّيوامّسلا تاكرحملاو

 تانئاكلا روص اهنع حش درتي نال ةبجوملا بوؤدلا ىف ءايعاو بوغلو روتف ريغ نم ةرمتسملا

 لياوألا نم ملعيف طلغلاو كشلاورييغتلا نع ًائيرب ًاملع اهلاوحاورومألا لكب هملع طيحيف

 راشملا ءايشالا ةفرعم ىف نيقيدّصلا ةقيرط هذهو اهيلع ةبترتملا تايئزجلا تاّيلكلا نمو ىناوّتلا

 اوفرعو ًالوأ هللا اوفرع مهئاف ديهش ءىث ّلك ىلع هّنا كرب فكي ملوأ :ىلاعت هلوق ىف اهيلا
 .ىناوثلا لئاؤالا نمو هلاعفا لئاوا هتافص نمو هتافص

 اوملعف تابكرملا طئاسبلا نمو تايئزجلا تاّيلكلا نمو تاّيلكلا اوملع ىّتح اذكهو

 ماع ىلإ اهدعصيو اهدعسبيو اهلمكيو اهيكزي امو ةّيناسنالا سفنلا لاوحاو ناسنالا ةقيقح

 لفسا ىلإ اهيوهيو اهيقشيو اهيدريو اهسندي امو نيبّرقملاو راربالا لزنمو ةّيبوبرلا»و سدقلا

 هذهف .بيرلا قرطتل ًالمتحالورّيغّتلل لباقريغ أتباث املع نيطايسّتلاو راججفلا لزنمو نيلفاسلا

 ما لد هذه لق» :ىلاعت هلوق ىف امك مهج اهنم ىلسي نمو وع ءاببتالا مولع لاح

 نم لصح لب ليبسلا هذه ىلع لصحي مل ملع لكو «'...ىنَعَبَت :ريِصَب ىلع ِهَّللا ىلإ



 م

 مود دلج .هبدن ىاعد حرش

 .(ائيش قحلا نم ىنغي ال نّظلا نال ءىش ىف قحلا نم سيلف سايق وأ َنظ وأ عامس وأ ديلقت
 لمتشم وهو ُهْيَيَي هلوسر ىلع هللا دنع نم لزان باتك نآرقلا نا :لوقنف انركذ امرررقت اذاف

 هأدبمو هلصا هيفو اّلِإ قزجالو ىلك مكح نما اهلك قئاقحلا مولعو فراعملا لوصا ىلع
 نع ةزجاع ةّيرشبلا لوقعلارثكأ ّنأ اَلِإ نيرخآلاو نيلؤألا مولع عيمج هيفف هاهتنمو هتياغو

 بناج نم ال اهرون ةّلقل ةفيعضلا لوقعلا بناج نم روصقلاف باتكلا نم اهكرد ىلإ غولبلا

 قحلي ام ىرت الأ ةعطاف اهججحو ةحضاو اهلئالدو ةعطاس اهراونأو ةرهاظ اهمايآ أل نآرقلا
 لوقع قحلي ام لاثملا اذه ىلعف لالكلاو ةفآلا نم سمشلا نيع ىلإ ترظن اذإ شيفافنلا

 اهولمحو ةديعبلا تاليوأتلا ىلإ اودمعف اهراونأ ةعشاو نآرقلا تايآ ىف رظّتلا نم ريهامجلا

 نم سوفتتلارثكأ عافتناو ةّيناملظلا ةّيمهولا مهئارآو ةّيرشقلا مهراظنال ةبسانملا ىناعملا ىلع

 نع تلاز ىّتح تاجالعلاب اهوهلاعو تاضايّرلاب مهسفنأ اوضارو بولطملا اذه ىلإ ةفرعملاو
 ةّينارقلا تانالا اوظحلي نأ مهنكمأ ىّتح ةفآلاو ةواشغلاو شمعلا مهرئاصبو مهوقع نويع

 ماكحألاو ةّيورخألا لاوحألاو ةّينيدلا تاماقملا عيمج نآرقلا رونب اوريف اهراونأب اوئيضتسيو

 نونمملا ةمكحلا ىهو ةّيعرشلا دودحلاو تاسايسلاو ةّيقلخلا باذآلاو ةّيممالا مولعلاو ةّيناميلا

 ميظعلا لضفلاو ريبكلا زوفلاو ريثكلا ريخلا ىهو اهلهأر يغ ىلع اهب نوئضملا اهلهأ ىلع اهب
 .'«ميظعلا لضفلاوذ هّللاو ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كىلذو ميسجلا َّنملاو

 عيمجو َىَنلا ملع اوئرو ةنممألا نأ باب ىف ةجحلا باتك ىف 'ىفاكلا ىف ىنيلكلا لاقو
 :مهلبق نم كيذلا ءابضوالاو ءايبنألا

 دادحلا بيعش نع ىحي نب ناوفص نعراّبجلا دبع نب دّمحم نع سيردإ نب دمحأ»

 وبأ لاقفريصبوبأ هدنعو مالسلا هيلع هللا دبع ىبأ دنع تنك :لاق ىسانكلا سيرض نع

 ترو اة ّنأو دواد ثرو ناميلس ّنأو ءايبنألا ملع ثرو دواد نأ :مالسلا هيلع هّللا دبع

 ّنا زيصب وبأ لاقف ىسوم حاولاو ميهاربإ فحص اندنع ناو ادع انترو اناو ناميلس

 ًامويراهنلاو ليللاب ثدحي ام ملعلا انا ملعلاوه اذه سيل دّمح ابأ اي :لاقف ملعلاوه اذه

 .7170/؟ :اردصالم ىفاك لوصا حرش ١.

 770/١. :ىفاك 7١0/7. :ديدج باج .189 ص ١ ج لوقعلا ةأرم .”
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 «كقلخ ءاضقنا ىلا نوكي امو ناك ام ملع هتعدواو»

 .«ةعاسب ةعاسو مويب

 نم مهضعب ملعلا ثري هّنأ باب ىف !ىفاولا ىف ثيدحلا لقن دعب ىناشاكلا ثدحملا لاق

 :هصن ام ءايبثألا عيمج ملع اورو مهّئاو ضعب

 بتكلا ةءارقو عامسلاب لصحي ام سيل ملعلا نا - هللا دنع ملعلاو - دارملا لعل :نايب»

 ًاموي نمؤملا بلق ىلع هناحبس هللا دنع نم ضيفي ام ملعلا اَناو ديلقت كلذ ّناف اهظفحو
 ردصلا هل حرشنيو سفنلا هب نئمطت ام قئاقحلا نم هب فشكنيف ٌةعاسف ةعاسو ًامويف

 .«هدهاشيو هيلإرظني هّنأك ماعلا هب (ققحتي) موقتيو بلقلا هبرونتيو

 :هّصن ام ىفاكلا نع ثيدحلا لقن دعب 'نيقيلا ملع باتك ىف ىناشاكلا ثّدحملا لاقو

 هيلع هدارم ّلعلو .ةعاسب ةعاسو مويب ًامويراهنلاو ليللاب ثدحي ام ىرخأ ةياور ىفو»
 اهلففتسو يفكلا 32 فز عاملا م لدم اه نينا هللا نإ د هللا نع لمار د ماعلا
 ةعاسو ًامويف ًاموي نمؤملا بلق ىلع هناحبس هللا نم ضيفي ام ملعلا امئاو ديلقت كلذ ناف

 هب موقتيو ردصلا هل حرشنيو سفنلا هب َّنئمطت ام قياقحلا نم هب فشكنيف ٍةعاس دعب

 .هدهاشيو هيلإرظني هنأك ملاعلا

 ىذ نم مّلعتوه انا» :مالسلا هيلع نينمؤملاريمأ لوق حرش ىف ىنارحبلا لضافلا لاق»

 ةدايز تئش ناو همالك ىهتنا :لاق 3 همالك نم هانلقن امرخآ ىلإ مالكلا قاسو «ملع

 اَمِإ ءىّتلاب ملعلا نا هصّخلم ام نيقّقحملا ضعب لاق :كيلع ىلتي امل عمتساف فاشكنا

 اذه لثمو كلذوحن وأ داهتجاوأ ةداهش وأر بخ عامس وأ ةبرجت وأ ةيؤرب سما نم دافتسي

 نامز ىف ءىشلاب قلعتي امنا هتال طيح ريغ ًايهانتم ًاروصح ًادساف ًارّيغتم اّلِإ نوكي ال ملعلا
 ,سانلا رثكأ مولعك اذكهو ثلاث ملع هدوخعو دعبو رخآ ملع هدوجو لبقو ملع هدوجو

 ّىِلقع هجو ىلع اطيح اطيسب اّيلك ادحاو املع هتاياغو هبابساو هيدابم نم دافتسي اّمإو

 بّبسم ىلإ ىهتني نأ ىلإ اذكهو ببس هببسلو ببس هلو اّلِإ ءىش نم ام هتافرّيغتمريغ

 ءىثلا كلذ فرعي ناو دب الف هبجويو هيضتقي ثيح نم هببس فرع ام لكو بابسألا

 .005/3 :ليدح باج .مود باج ١57 ص ١ج.١
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 هّنا فرعو ةّيلالجلا هتوعنو ةّيلاتكلا هفاصوأب هناحبس هللا فرع نف ًامئاد ًايرورض ًاملع

 نيرّبدملا ةكئالملا مث نيبّرقملا ةكئالملا فرعو دوج و ضيف لك لعافو دوجو لك ءدبم

 روتف ريغ نم ةّرمتسملا ىستلاو ةمئاّدلا تادابعلاب ةّيلقعلا ةّيلكلا ضارغالل نيرخسملا

 ىبّبسملاو ىببَسلا بيترّتلا ىلع كلذ ّلك تانئاكلا روص اهنع حّسرتي نال ةبجوملا بوغلو
 تمي لصيف طاقلاو هك شلاوركطتلا نم اجر ادلع اهقحارار اقاوم وووقلا 2 مهله سف
 ةقيقح ملعيو تابكرملا طئاسبلا نمو اهيلع ةبترتملا تاّيئزجلا تاّيلكلا نمو ىناوّنلا لئاوألا

 اهسّندي امو سدقلا ملاع ىلإ اهدعصيو اهدعسيو اهيكزيو اهلمكي امو هلاوحاو ناسنالا

 قرطتل لمتحالورييغتلل لباقريغ أتباث ًاملع نيلفاسلا لفسا ىلإ اهيوهيو اهيقشيو اهءدريو
 ناورّيغتالو هيف ةرثكال ثيح نمو ةيلك ةمئاد ىه ثيح نم ةيئزجلارومألا ملعيف بيلا

 ءايشالاب هناحبس هللا ملعك اذهو ضعب ىلإ اهضعب سايقبو اهسفنا ىف ةرّيغتم ةريثك تناك

 ةيضاملا تادوجوملا لاوحأب مالسلا هيلع ءايصوألاو ءايبنالا مولعف ؛نيبرقملا هتكئالم ملعو

 ىلك ملع هاف ليبقلا اذه نم ةمايقلا موي ىلإ نوكيس ام ملعو ناك ام ملعو ةلبقتسملاو
 ىنعم فرع ملعلا اذه ةيفيك فرع نمو اهرّثكتبالو تامولعملا دّدجتب دّدجتم ريغ تباث

 مولعلا عيمج َنأب قدصيو ..٠« ِءْىَّش لك انايْبت َباَتكْلا ىكِيَلعاَنَلَرَتَو ...» :لجورع هلوق

 ديلقُتلا هجو ىلع ال ةريصب ىلع اًينيقي اقيدصتو ايقيقح انافرع ميركلا نارقلا ىف ىناعملاو

 هتاموقمب وأ هسفنب اما نآرقلا ف روكذم وهو الإ رومألا نمرمأ نم ام ذإ امهوحنو عامشلاو

 نم اهمزلي امو هرارسا بئاجعو نارقلا تايأ مهف نم نكمتيالو هتاياغو هيدابمو هبابساو

 .«ليبقلا اذه نم هملع ناك نم الإ ةيهانتملاريغلا ماكحالا

 لثم نم ةرقفلا هذه حرش ىف 'ىفاكلا حرش ىف ىناردنزاملا حلاص دّمحم ىلوملا لاقو
 :ثيدحلا

 ىف ءىش ّلك نأ ًارارمّرم دق :تلق نا ,موي دعب أموي ثدحي ىذَلا ملعلا نا :هلوق»

 ؟ داكلا اذنه قمنا ال هيف ان. ةيبغ وعلو ةالاببلا مييلط مييقأو نآرقلا

 ١. .ءلحنلا 89.
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 هلا

 ةكقلذس ءاضقنا لا قوكي امور ناك اهيدلع متعذواو)

 موي دعب ًاموي مههتأي ىذّلاو ةّيّلكلا مولعلا وه نآرقلا ىف َنَأالَوَأ - ملعأ هللا - :تلق

 هنأب رابخالا وه ةّيمويلا ثداوحلا نم نآرقلا ىف ام ّنا ًايناثو اهيلع ةقبطنملا ةّيئزجلا اهليصافت
 .«دجو هّنأب رابخالا وه مهيتأي امو دجويس

 ':هّصن ام ثيدحلا لقن دعب نناثلا عضوملا ىف لاقو

 دحأ لكل ضعي ل اقيقد اضماخ ارا عشت: لك لغ ةتشلاو نارقلا لامعشا ناك الا

 مالسلا هيلع دكأف راكنالا هبش ماهفتسالا ةعامس رّرك اذهل هب قدصيو كلذ ملعي نأ

 رمألا اذه ةقيقح فرعت نا تدرأ نا ىيبح اي تنأو هنع مهفتسا امل ًاقيقحت باوجلا ىف

 :نيهجو ىلع ةّيئزجلا ءايشألاب ملعلا َنَأ ملعاف لامجالا هجو ىلع هّرس ىكل فشكناو

 داهتجاوأ ةداهش وأر بخ عامسوأ ةبرجت وأ سحب ءايشألا نم ءايشألا ملعت نا :امهدحأ

 ىف ملعي نأ مزلي هئاف طيحريغ ًايهانتم ًاروصح ًادساف ًارّيغتم اَّلِإ نوكي ال ملعلا اذه لثمو
 ملعلا اذهب ملاعلا لئس اذافرخآ ًاملع هدعب ٌمثرخآ ًاملع اهدوجو لبقو ًاملع اهدوجو نامز

 سمشلا تفسكنا ًالثم لوقيف باوجب بيجي هدوجو نيح ًالثم فوسكلاك ام ثداح نع
 هدعب لئس اذإ مث فوسكلا نوكيس لوقيفرخآ باوجب بيجي هثودح لبق هنع لئس اذإو
 رّيغتيف نوكيس ةراتو نئاك ةراتو ناك ةرات دحاو ٍءىشب هملعف فوسكلا ناك دق لوقيف

 .ًالصأرّيغتي ال ام ىنيقيلا ملعلا ذإ نيقيب سيل دسافرّغتم ىلاعفنالا ملعلا اذه لثمو هملع

 دوجولا لئاوأ ملعيف اهبابساو اه.دابمب ملعي لب ءايشألا نم ءايشألا ملعي ال نا امهيناثو

 ءايشألا تاّيلكب اطيح ًاطيسب ًالقعو أدحاو ًاملع تاّيئزجلا ىلإ ىهتني نأ ىلإ اذكهو اهيناوثو
 ءدبم هّنَأ فرعو ةمزاللا هتافصب لوألا أدبملا فرع نفر ّيغتمريغ ىلقع هجو ىلع اهتاّيئزجو

 بيتترتلا ىلع اهنع دّلوتي امو هنع تادوجوملا لئاوا فرع دوج و ضيف ّلك لعافو دوجو ّلك

 ءايشألا نم ءىش نم امو بيترتلا ىلع دحاولا نم ددعلا بتارم دّلوتي امك ىّبسملاو ىبسلا

 ىلاعت هيلإ ىهتني نأ ىلإ هببس ببسو هببسب أبجاو نوكي ام ةهج نمراص دقو اّلِإ دجوي
 نموحتلا اذهو ةّيئزجلارومألا اهنع دجوي نأ ىلإ ىدأتت اهتامداصمب بابسالا هذه نوكيف
 امك ىلاعت هللا ىلإ جاهو تاقّلعتلاو ٌداوملاو ناطوألا هسفن تقراف ناسنال لصح امنا ملعلا
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 ةّيبوبَرلا اع ىلإ قترا اذاف نيدهيس ىّبر ىلإر جاهم ىنا (اذك) مالسلا هيلع ىسيع لاق

 هيلع ضئافلا هللا ملعب ءايمثإلا لقعي أطيسب ًالقع ءايشألل هلقع راص هرون نم هيلع ضافاو
 ةبسنو هيفرّيغتالو ةرثك ال ثيح نمو ةّيَلك ةمئاد ىه ثيح نم ةّيئزجلارومالل ادم نوكيف

 دحاو راصباب تارصبملا ءازجا ىاردا ىلإ ةرصابلا ةّوقلا ةبسنك مولعلارئاس ىلإ ءايشألاب هملع

 ىلي امو هيلي ام مث ةيؤر قدصأوهو تاّلابولَوا نوكي ىرصبلا عاعّشلا مهس هيلع عقواف
 صخشك هلك ملاعلا ّناف ءايشألاب ءايلوألاو ءايبنألا ملع لاح اذكهف فارطظألا ىلإ اذكهو هيلي

 ًادحاو أملع اهندب ءازجا عيمجب سفتلا روعشك اهب مهملعو ضعبب اهضعب هؤازجا لصتم
 ةطساوبوُالَوَأ اهتاذب ةرعاش اهتاف فطلالاف فطلالاو برقألاف برقالا بيترت ىلع ًاتوافتم

 لاثموه ىذُلا بلقلا ىف ةنماكلا حاوزالاو ىوقلا نم اهتاذ برقي امرعشت اهتاذب اهروعش

 ةبكرملا مث ةطيسبلاو ةفيطللا ءاضغالا اهتطساوب ّمث ىسركلا لاثموه ىذا غامّدلاو شرعلا

 دحاو ملعب كلذ لكرافظالاورعّشلاو دلجلا ىلإ ىهتني ىّتح فطلالاف فطلالا بيترت

 اهرعاشمو اهاوقو اهمدب ءازجاب اه ىذّلا ملعلاو روعشلا كلذ ليصفت نايب اندرأولو طيسب
 .مولعلا نم هانتمريغ ىلإ كلذ ىّدأل لب تادلجملا هل عسيامل

 ةّيئزجلا ءايشالاب ةكئالملا نم هيبّرقم ملعو ىللاعت هللا ملع ةّيفيك فرع نم ةلمجلابو
 ةلاحتساالو لاوزورّيغتريغ نم ًامئاد اتباث ًاّيلك ًاملع نوكلا ىف ةبقاعتملا ةدسافلا ةنئاكلا

 سايقبو اهسفنأ ىف ةدّدجتم ةّينامز ٌةليحتسم ٌةنئاك ةّيِئْزَج تامولعملا تناك ناو لاقتناو
 لاوحأب نيلماكلا ءايلوألاو ءايبنألا ملع ةيفيك ٍذئنيح ملعي نأ هنكمأ ضعب ىلإ اهضعب

 ريغ ًاتباث ًاّيلك ًاملع ةمايقلا موي ىلإ نوكي امو ناك ام ملعو ةلبقتسملاو ةيضاملا تادوجوملا
 هيو 110 اعف ةلزق شم كرعم كل منسو انرتكتل ١ كتر ا ل روش ادراقل دونا ورعب
 ًاقيدصتو ًايقيقح ًانافرع ميركلا نآرقلا ىف ىناعملاو مولعلا عيمج ناب قدصيو «ءىش ّلك نايبت
 رومألا نمرمأ نم ام ذإ امهارجم ىرجي اموأ عامس وأ ديلقت هجو ىلع ال ةريصب ىلع ّينيقي
 نا تملع دقو .هتاياغو هيدابمو هبابسأو هتامّوقمب وأ هسفنب اما باتكلا ف روكذموهو الإ
 لضحي ال ببسلا ىذ لولعملاب قيقحلا ملعلا لب.هب ملعلا بجوي ءىثلا ببسب ملعلا

 امهيرجم ىرجي اموأ ةبرجتلاالو ءىشلاب ساسحالا سيل اذهلو هببسب ملعلا ةهج نم الإ
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 «كقلخ ءاضقنا ىلا نوكي امو ناك ام ملع هتعدواو»

 لوب هقفرعم قح لاف“ لزألا عدنملا اوفرعي لات نيانلا رثكأو ءىكلا كلذ ايقيقح املع

 ةّيلكلا عئابطلاالو سوفّتلاالو لوقعلا اوفرعالو تاياغلاو ةّيَلكلا ىدابملاو تادوجوملا لئاوأ
 نم اهنع حّرتي امو هتعاطو هللا ىلإ ابّرقت ةّيرودلا اهتاكرحو اهبوؤد ىف اهقاوشأو اهضارغأو
 مهيلإ ءىش برقأ ىه ىتلا مهسوفن نوفرعي ال مهتإ ّئح تانئاكلا ىلع هللا معنو تاريخا

 ىتَلا مولعلاو ماكحألا نم اهمزلي امو هرارساو هبئاجعو نآرقلا تايآ مهف مهنكمي ال مرجالف
 اهحتافصب كالفالاو ًامالقا راجسثالاو ًادادمرحبلا ناك ولو ىصحتالو دعتالو ىهانتت ال

 همجح رغص عم نارقلا نوك نم بّجعتي ناسنالا رص كلذ لجاالو ًاقاروأو أابتكو فئاحص

 مهو سانلا نم ليلقلا الإ هتايآو نآرقلاب نمؤيالو رابخألاو مولعلا عيمج هيف همظن ةزاجوو

 لضف ىلذ باطنخلا لصفو ةمكحلا مهاتآو هتايأب مهبولق رّونو هرونب هللا مهّصخ نيذلا

 .'«ميظعلا لضفلا وذ هّللاو ءاشي نم هيتؤي هللا

 "فيدكلا لقت نفي رقعلا هاه ةينلحملا لاق

 ناك هيي ىنلا ّنأ ىلع ةريثكلا رابخألا تلد دق هّنأوهو ئوق لاكشا انهيه دري :لوقأ»

 نينمؤملاريمأ كلذ عيمج مّلع دق هنأو ماكحألاو عئارشلا عيمجو نوكي امو ناك ام ملع ملعي

 ءىث ىأف اذكهو كلذ عيمج مالسلا هيلع نسحلا نينمؤملاريمأ مّلع اذكو مالسلا هيلع

 ؟راهنلاو ليللاب مه ثدحي ىّتح ىلذ دعب قبي

 :هوجوب هنع باجي نأ نكميو

 ىلذ ّناف اهظفحو بتكلا ةءارقو عامسلاب لصحي ام سيل ملعلا ّنا :ليق ام - لؤألا
 ةعاسو ًامويف أموي نمؤملا بلق ىلع هتاحبس هللا دنع نم ضيفي ام ملعلا انو ديلقت

 هب رّونتيو ردصلا هل حرشنيو سفتلا هب نئمطت ام قئاقحلا نم هب فشكنيف ةعاسف

 ةماركلاو نيقيلاو ناميالا ديزم بجوي ًاقباس ملع املرّرقمو دّكؤم كلذ ّنأ لصاحلاو بلقلا
 .ًاضيأ ةكئالملا طسوتر يغب لب نيّيبنلاو نيلسرملا ةطساوريغب مهيلع ملعلا ةضافاب فرّشلاو

 مهنكمأ ناو اهتالمجم مهدنع ىتَلا ليصافت مالسلا مهيلع مهيلع ضيفي نأ - ىناّعلا

 ١. :اردصالم ىفاك لوصا حرش 7/:707,70.
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 .هذاومو ملعلا كدتحا نم مهدنع م ليصافتلا جارختسا

 ريغتلاو ءادبلا لمتحي ام ًاقباس اوملع اميف ناف ءادبلا ىلع ًاّينبم نوكي نأ - ثلاثلا
 مالسلا مهيلع ججحلا نم مّدقت نم حاورأ ىلع ةضافالا دعب كلذ نمرّيغ امب اومهلأ اذاف

 .اهفرشأو مهمولع ىوقأ كلذ ناكرييغتلا لبقي ال ىمتح هنأب اوملع ام دّكاوأ

 ةريثكلا رابخألا ىواحف نم حولي هنأوهو هوجولا ىوقأ هّلعلو لابلابرطخ ام - عبارلا

 ةسّدقملا داسجألا ىف ةرّهطملا مهحاورأ لولح لبق ىأ تآشنلا عيمج ىف مالسلا مهيلع مهنأ

 فراعملا ىف تايقرت مه سدقلا ملاع ىلإ اهجورعو نادبالا اهتقرافم دعبو اهيف اهولح دعبو

 راح ىف نيصئاغو لاصولاو برقلا جراعم ىلع نيرئاس نولازيالو لامكلا تاجردو ةَيناَبَرلا

 ةّيِبوِبَرلا ةجرد نيبو ىلاعت هبرقو هّبحو هنافرع جرادمل ةياغ ال ذإ لالجلا ىذ ةفرعم راونأ

 .ىصحن هي لزانم ةّيدوبعلا تاجردو

 نم ًاردق قباسلا مامإلا نم مهتماما ودب ىف اومّلعت اذإ مهتاف كلذ تفرع اذاف

 برقلا ديزم ببسب مه لصحيو ةبترملا كلت ىف نوفقي ال مه ةلاح الف فراعملاو مولعلا

 قلخلارئاسل هلوصح عم مه لصحي ال فيكو تاّيقرّتلاو مكحلاو مولعلا دئاوز تاعالقلاو

 ىرحأو ىلوأ كلذب مالسلا مهيلع مهف مهتادادعتساو مهتاّيلباق صقن عم

 ّلعلو راهنلاو ليللا ىف ٌدعاسف ٌةعاسو أنآف أنآ لصحي امب دارملاوه اذه نوكي نأ نكميف
 املك ذإ بنذ ريغ نم رثكأو ةّرم نيعبس موي ّلك ىف مهتبوتو مهرافغتسا هوجو دزحأ انه

 تاعاطلا نم اهيف عقو امو ةقباَسلا ةجرّدلا نوري ةيلاعلا تاجرّدلا ىلت نم ةجرد اوجرع

 نوعّرضتيو ىلاعت هللا ىلإ نوبوتيو اهنم نورفغتسيف ةجردلا ىلت نع ةصقان تابرقلاو

 امب هيبش اذهو ءاهيف مه ىتَلا ةبترملا نمو اهنم ىلعأ وه ام ىلإ لوصولا ىف هناحبس هيلإ
 كلذ ىبهتنيالو ىلاعت أدبملاب هّبشتلل ماوّدلا ىلع اهتكرح نأ كالفألا ىف ءامكحلا همعزي

 '.«لاقملاو لقعلا نم هيضتري ال اّمث هللارفغتساو لابلاب لح ام اذه ءّدح ىلإ

 رئاصب نع ىفاكلا ثيدح لثم لقن دعب 'راحبلا عباس ىف مالكلا اذه دروأ :لوقأ

 ١. :لوقعلا ةأرم 18/7.

 ١ ليدح باج .7/1 ص 78/75١.
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 «كقلخ ءاضقنا ىلا نوكي امو ناك ام ملع هتعدواو»

 . عجاأرف تئش ناف عباَرلا هجولا ىف صيخلت سس مهمولع تاهج باب ىف رافصلل تاجردلا

 ةةراسعلا هذهمردقلا ةليلب قلعت قريخ _ ابم نمض

 انهيهو ؟ال مأ مهرابخا لبق حورلاو ةكئالملا مهربخي ام نوملعي له مهتأ - ها

 نع نيملاع مهيلع هللا تاولص انتتمئاو انّيبن نوكب رابخألا ترفاظت دق هنأل ميظع لاكشا

 همّلع ُةِيَي ىلا ملع ام ّلك أو ةمايقلا موي ىلإ نوكي امو ناك ام ملع مهدنع أو مولعلا
 مدعب لوقلا نكميالف هملع ام ّلك هدعب ىذّلا مامإلا مَّلع مامإ لك اذكو مالسلا هيلع يلع
 .ىلملا رابخإ ىف ةدئافرهظت ال مهملع عمو مهملع

 :هوجوب رابخألا نم انلرهظ ام ىلع باوهلا نكميو

 ال امردقلا ةليل ىف مهيلع لزنيو تابثالاو وحملا حول قفو ىلع نوملعي مهئأ - لوألا

 تربخأل هللا باتك ىف ةيآ الول :مالسلا هيلع نينمؤملاريمأ نع ىور ام هدّيؤيو هيف دب
 ا ,باتكلا ّمأ هدنعو تبثيو ءاشي ام هللا وحمي :ىهو ةمايقلا موي ىلإ نوكي امب

 مث ُهلَْي تلا حور ىلعالَوا ضافي هيف ءادبلا عقو اّمم مالسلا هيلعرضاحلا مامإلا ىتأي

 درو امك لوألا ملع نمرثكأرختآلا ملع نوكي الئلرصعلا مامإ ىلإ ةَّمألا نم هدعب نم ىلع

 ام ىلإ ءادبلا قّرطت رابخألا ضعب نمرهظي هنأ هيلإ انرشأ ام ًارهاظ هيفاني نكلرابخألا هب
 ام ةليّللا كلت ىف مهل نّيعيوأ ًاقباس هيف ادب ام مالعا ةدئافلا :لاقي نأ اّلِإًاضيأ اهيفردقي

 .ملعي هللاو ءادبلا هيف امو هيف ءادب ال

 نكل مولعلا نم مهدنع امم اهليصافت ليصحت مهنكمي تالمج نوملعي مهئأ - ىناثلا
 .ردقلا ةليل ىف ًاديكأت ليصافتلا مهيلع لزني

 مهيلع لزني ملام اهب رابخألا ىف نينوذأم ريغ مهتكل ليصافتلا نوملعي مهتأ - ثلاثلا
 .ردقلا ةليل ىف

 مهلا ميركت ةكئالملا مهيتأي نوملعي اميف ءادبلا مدعو مهنذإو مهملع عم مهتثأ - عبارلا

 .مهئالوو مهّتحب مهدوهع اوددجو مهراونأ نم اوسيتقيلو مهةمدخن ةكئالملا فدشت هلو

 .ىكنس باج ١7١ ص ١.
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 .«ملعي ىلاعت هللاو رابخألا نم ىل ترهظ ىتَلا هوجولا ىه هذه

 ':دئاقعلا لوصأب قّلعتي اميف ىذّلا لّوْألا بابلا ىف دئاقعلا ةلاسر ىف لاقو

 رئاغص نم هرخآ ىلإرمعلا لأ نم نوموصعم مهئأ :ةنمألاو ىبنلا ىف دقتعت نأ دال ّمث»

 ام ملعو ناك ام ملع نوملعي مهئأو ؛ةكئالملا عيمجو ءايبثألا عيمج ىف اذكو اهرئابكو بونذلا

 عيمجو ءايبثألا عيمج نم لضفأ مهنأو ًاعيمج تاقولخملا فرشأ مهّثأو ةمايقلا موي ىلإ نوكي

 ثيشو ميهاربإو مدآ فحصو روبّرلاو ليجنإلاو ةاروتلاك مهبتكو ءايبثألا راثآ مهدنع ّنأو ةكئالملا

 نم داهج ناك هّنأو كلذ ريغو حاولالاو توباتلاو ميهاربإ صيقو ناميلس متاخو ىسوم اصعو
 مهاوحأ عيمجو قطن نم قطنو تكس نم توكسو داهجملا نع دعق نم دوعقو مهنم دهاج

 مالسلا هيلع اًيلع هملع ُةْيِدَي هللا لوسر هملع ام ّلك َنأو ىلاعت هللارمأب مهاوقأو مهاعفأو

 لب داهتجاالو يارب نولوقي ال مهّئاو هتمامأ دنع قباسلا هملعي ام عيمج ملعي قحال لك اذكو

 تاغّلا عيمج نوملعيو هنع نولأسي ًائيش نولمجيالو ىلاعت هللا نم ماكحألا عيمج نوملعي

 .«اهراّجفو اهراربأ موي لك ةّملا هذه لامعأ مهيلع ضرعيورفكلاو ناميإلاب سانلا عيمجو

 دنع مالسلا هيلع هل ةيناّقلا ةبطخلا حرش ىف 'ةعاربلا جاهنم ىف ىونلا حراشلا لاقو

 اندنع نا» :ةرقف ىلع لمتشي ثيدح لقن دعبرفجلا هدنع مالسلا هيلع مامإلا نأ هركذ

 :هّصن ام ىسلجملا ةرابع لقن دعب و ةعاسلا موقت نأ ىلإ نئاكوه امو ناك ام ملعل

 ام ملعل اندنع نا مالسلا هيلع هلوق نم دافتسملا ناوهو ىوق لاكشا ماقملا ىفو اذه»

 ماكحألاو عئارشلا عيمج نوملعي مالسلا مهيلع مهتأ ةعاسلا موقت نأ نإ تاك وه اهو ناك

 ثدحي ّقح قبي ٍءىش أف ىلذ ىلعو ةريثكلا رابخألا ىف درو هلثمو نوكي امو ناك امو

 .ًاضيأرخالا رابخألا نم دافتسيو ءثيدحلارخآ هيلع لدي امكرابغلاو ليللاب مه
 :هوجوب هنع بيجأ دقو

 امناو ديلقت كلذ ّناف اهظفحو بتكلا ةءارقو عامّسلاب لصحي ام سيل ملعلا ّنا لوألا

 فشكيف ةعاسف ةعاسو ًامويف ًاموي نمؤملا بلق ىلع هناحبس هللا دنع نم ضيفي ام ملعلا

 .718 . 770/7 :ديدج باج .ىككنس باج ١9 صاج."
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 :كقلخ ءاضقنا ىلا نركي امو ناك ام ملع هتغدوأو»

 ّنا لصاحلاو بلقلا هب رّونتيو ردصلا هل حرشنيو سفنتلا هب َنْئمطت ام قئاقحلا نم هب

 ةضافاب فرشلاو ةماركلاو نيقيلاو ناميالا ديزم بجوي ًاقباس ملع امل رّرقمو دكؤم كلذ
 .نيلسرملا ةطساوريغب مهيلع ملعلا

 جارخا مهنكما ناو اهتالمجم مهدنع ليصافت مالسلا مهيلع مهيلع ضيفي نا ىناثلا
 .هداومو ملعلا لوصأ نم مهدنع اّمم ليصافتلا

 مهتافو دعب ًاقحالو ىندبلا ةايحلا ىلع ًاقباس نيتأشنلا ىف مالَسلا مهيلع مهنأ ثلاثلا

 .هبرقو ىملاعت هنافرعل ةياغ ال ذإ لامكلا جرادم ىلع ةيهانتملاريغلا ةّيناّبرلا فراعملا ىف نوجرعي

 رهاظو رابخالا نمريثك نم كلذرهظيو :هجولا اذه هتيوقت دعب ىسلجملا ةمالعلا لاق

 ديزم ببسب مط لصحيو ةبترملا كلت ىف نوفقي ال ًاملع مهتماما ءدب ىف اومّلعت اذإ مهنأ
 لصحي ال فيكو ىلاعت َبَرلا ةفرعم ىف تايقرّتلاو مكحلاو ملعلا دئاوز تاعاطلاو برقلا
 للوأ مالسلا هيلع مهف مهدادعتساو مهتيلباق صقن عم قلخلارئاسل كلذ لصحبو مه

 .ىرحاو ىلذب

 ذإرثكأو ةّرم نيعبس موي لك ىف مهتبوتو مهرافغتسا هوجو دحأ اذه ّلعلو (هدق) لاق مث
 ةقباَسلا ةبترملا ىف اوناك مهنأ نوري نافرعلا تاجرد نم ةعيفر ةجرد لك ىلإ مهجورع دنع

 .«ىلاعت هيلإ نوبوتيو اهيف نورفغتسيف ناصقنلا ىف

 :هّصن ام رابخألا تالكشم لح ىف راونألا حيباصم ىفرّبش هللا دبع دّيسلا لاقو

 :مالَسلا مهيلع مهنع ةديدع ترطب هانيور ام نيتئاملا دعب نورشعلاو ىناثلا ثيدحلا»

 نيضرألا ىف امو تاوامّسلا ىف ام نوملعيو نئاك وه امو نوكي امو ناك ام نوملعي مهنأ

 َبْيَعْلا ِضْرَأْلاَو ِتاَواَمَّسلا يف ْنَم ْمَلْعَيأال لق :ىلاعت هلوق نيبو كلذ نيب قيفوُتلا فيكو
 ؟ تلعن ريشا آل :لاعت هلوقو اهةتلاذلا

 :هوجوب امهنيب قيفوتلاو
 ام (اذك) ءاشي نم ىلع ءاشي نم علطي هّنكلو بيغلاب ملاعلاوه ىلاعت هللا نأ - لوألا

 .ءم.لحنلا ١.
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 ْنَم ِهِلْسُر ْنِم ىَتجي هللا َّنِكلَو ٍبّيَعْلا لَع ْمُكَعِلظُمِل ُهّللا َناَك امو :ىلاعت لاق امك هبّيغ

 ءادبلا عوقو زاوج ىلع أ ءانبر ييغتلاو ءادبلا اهيف زوجي :ةمئألاو ءايبنألا مولع نأ - ىناثلا
 .ًالصأر ييغت اهيف سيل ىلاعت هملعو مهتارابخإ ىف

 1 :نيتلاح مالّسلا مهيلع مه نأ - ثلاثلا

 ْمُكَل َلوُقأال َلُق :ىلاعت لاق امك مهلاوحأ عيمج ىفرشبلا ىرجم اهيف نورجي ةّيرشب ةلاح
 تيتكتسال تقفلا نلغا تتح ناك ةلوفو: "تقفل لقا كلوانللا رفا وت

 تافص ابيف مهيلع ىرجت ةيلوأ ةّيخزرب ةّيناحور ةلاح مهو " ُءوُسلا ََّسَم اَمَوِرَيَْل َنِم
 .«نوصلخملا ىدابع مهتثأ اَلِإ مهنيبو كنيب قرف ال :ءاعّدلا ىفريشا هيلإو ةّيبوبَرلا

 حابصم ىف ةفئاظلا خيش هلقن ٍءاعد ىلإ «ءاعدلا ىفريشأ هيلإو» :هلوقبر يشي :لوقأ

 انغلاق شايف نبأ نضةعابع قريع ار»دوفسلا ادي نفر ةيغدا ةزكذ: نع نيوعبتلا

 ةيحانلا نم هنع هللا ىضر ديعس نب نامثع نب دّمحمرفعج ىبأريبكلا خيشلا دي ىلع جرخ

 .هيلإ جيراخلا عيقوتلا نم هتبتك لاق هللا دبع نبريخ هب ىنثّدح ام ةسّدقملا

 عيمج ىناعمب كلأسأ ىنِإ ّمهَللا :بجر ماَيأ نم موي لك ىف عدا ميحّرلا نمحتلا هللا مسب
 :ىفردمل نوفضاولا كرما نوردقيسملا كس لف عوتومأملا كرما الو هيكون ام

 ًاناكرأو تاملكل نداعم مهتلعجف كتّيشم نم مهيف قطن امب ىلأسأ كتمظعل نونلعملا

 ال ىفرع نم اهب كفرعي ناكم لك ىف اط ليطعت ال ىتَلا كتاماقمو كتايأو ىديحوتل

 ىنم اهؤدب ىديب اهقترو اهقتف كقلخو ىدابع مهنأ الإ (ل خ مهنيب) اهنيبو كنيب قرف
 كىضراو كئامس تألم مهبف داؤورو ةظفحو داوذاو ةانمو داهشاو داضعا ىيلا اهدوعو

 '.«(ءاعّدلا) تنأ الإ هلإ ال نأرهظ ىّتح

 نب نسحلا نب هللا ديبع نب دّمح نب دمحأ وه اذه شاّيع نبا نم هدارمو :لوقأ

 .17/9 ؛نارمعلآ ١.

 0٠. .ماعنألا .؟
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 كتل ءاضقنا لا نركر امو ناك اهرلع هتغوبار)

 تسرهفلا ىف هيي خيشلا همجرت ىذا هللا دبع بأ ىرهوجلا ٍبوَيأ نب ميهاربإ نب شاّيع

 نم ةعامج هتاياورو هبتكرئاسب انربخأ» لاقو .بجر لمع باتك اهنم بتك ةّدع هل دروأو

 :(ةتامهاو ضوحا ةقيب تتانمور تكع انناجيصأ

 مالسلا هيلع هتبطخ حرش ىف 'ةعاربلا جاهنم ىف وخلا هّللا بيبح ازريم جاحلا لاقو

 دبع ثيدح لقن دعب .ةّمألاب نآرقلا ملع صاصتخا ىلع ةّيلقنلا ةّلدألا هركذ دنع لوألا
 :هضن ام قاكلاورئاصبلا نع ًاقباس هانركذ: ىذلا لفألا

 باتكلاب هملع نأ ىلع هيبنت «قؤك ىف هئأك» :مالسلا هيلع هلوق :نيقّقحملا ضعب لاق»

 ةدحاو ةيؤر ٌفكلا ىف ام ةيؤر نأ امك عيمجلاب قّلعتم تاذّلاب دحاو طيسب ىدوهش
 رابتعالا بسحب وه انا دّدعَتلاو هئازجا عيمجب ةقّلعتم

 لاوحاو اهتاكرحو كالفالا لاوحا نم ىنعي «ءامَسلاربخ هيف» :مالسلا هيلع هلوقو

 ريغ ىلإ اهتاريثأتو تاكرحلا ىلت عفانمو اهتارادمو بكاوكلا لاوحأو اهتاجردو ةكئالملا

 ,تاّيكلفلاب ةقلعتملا عفانملاو تاّيولعلا ىف ةنئاكلا رومألا نم كلذ

 اهئاجراو اهفوج ىف امو اهاهتناو اهرهوج نم ىنعي «ضزألا ربخو» :مالسلا هيلع هلوقو

 ىتَلا تابكرملاو طئاسبلا نم كلفلا تحت امو تاّيندعملا نم اهيف امو اهئاوهأو اهتحت ىف امو
 رظتلاوركفلارهاظ اهبتارم ىندأ غولب نودرسحتيورشبلا لوقع اهنم ذبن كاردا ىفرّيحتي

 رابخأو نيقباسلا رابخأ نم ىأ «نئاكوه امربخو ناك امربخو» :مالسلا هيلع هلوقو
 بائملارابخاو اهتاجردو اهبتارم توافتو اهتاماقمو ةّنجلا لاوحأو اهتاّيئزجو اهتاّيلكو نيقحاللا

 بتارم لاوحأو اهتاكردو رانلا لاوحأو ةداهّرلاو ةدابعلاب اهيف روجأملاو ةعالقلاو دايقنالاب اهيف

 ةحاّرلاب هيف قلخلا لاوحأ توافتو ةمللّطلاو رونلا ىف خزربلا بتارم توافتو اهتابيصمو ةبوقعلا

 .«هراكنا ىلإ ليبس الف هحاضياو هفشك ىأ ٍءىش لك نايبت هيف :هلوق ليلدب كلذ ّلك ةدّشسلاو

 ىرات ىف هِي هللا لوسر لوق باب ىف نماثلا ءزجلا ف تاجردلارئاصب ىفرافصلا لاق

 نبا نع بوبحم نبا نع امهريغو ديزي نب بوقعيو ىسيع نب دّمح انثّدح»نيلقثلا مكيف

 ىف فّلخو ُةييَي هللا لوسر ىضم :لاق مالسلا هيلع هللا دبع ىبأ نع بلاغ نب قاحسإ

 ١. صاج / .5١:ديدج باج "/550.
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 لبحو نيقتملا مامإو نينمؤملاريمأو مالسلا هيلع بلاط ىبأ نب لع هّيصوو هللا باتك هتَما

 دحاو لك دهشي نافلتؤم نابحاص دّكؤملا هدهعو اهل ماصفنا ال ىتَّلا قثولا هتورعو نيتملا هللا

 دابعلا ىلع هيف هللا بجوأ امب باتكلا ىف ٌلجووع هللا نع مامإلا قطني قيدصتب هبحاصل
 هنيد لامكتسا نم لِجوّرع هللا دارأ ىذلا هّقح بجوأو هتنالوو مامإلا ةعاطو هللا ةعاط نم

 هتريخ لهأ فطصمو هتوفص لهأ نداعم ىف هرونب ةئاضتسالاو هتجحب جاجتحالاو هرمأ راهظاو
 حتفو هجهانم ليبس نع مهب جلباو هنيد نع انّيبن تيب لهأ نم ىدهلا ةّمأب هللا حضوأف

 ةوالح معط دجو هماما قح بجاو ُةْيَِي دّمح ةَمأ نم فرع نف هملع عيباني نطاب نبع م

 لهأ ىلع ةّجح هلعجو هقلخل أملع مامإلا بصن هللا أل همالسا ةوالط لضف ملعو هنامبا

 هّداوم هنع عطقني ال ءامسلا ىلا ببسب دمي راَيبجلا رون نم هاّسغوراقولا جات هللا هسبلاو هملاع

 هتفرعمب الإ دابعلا لامعا هللا لبقيالو هليبس بابسا ةهج الإ ىلاعتو كرابت هللا دنع ام لانيالو

 هلا نكي مو نافلا تاهيتشمو ناسا تامعمو ىحولا تاسبتلم نم هيلع دريامب لاعوهف

 .«ةغلاب دابعلا ىلع هللا نم ةججحلا نوكتو نوقتي ام مهل نّيبتي ّتح مهاده ذإ دعب ًاموق لضيل

 ا ا ا و ا ري ييساو

 مامإلا لضف ىف عماج ردان باب ىف ةّجحلا باتك ىف ”ىناكلا ىف هيلي ىنيلكلا لاقو

 ا ع ل ل مل دم

 ةّنألا لاح اهيفركذي هل ةبطخ ىف مالسلا هيلع هللا دبع ىبأ نع بلاغ نب قاحسإ نع

 مهب جلباو هنيد نع انّيبن تيب لهأ نم ىدهلا ةّمئاب حضوأ لجوّرع هللا ّنا :مهتافصو

 بجاو هيلي دّمح ةَمأ نم فرع نف هملع عيباني نطاب نع مهب حتفو هجاهنم ليبس نع

 بصن ىلاعتو ربت هللا ّنأل همالسا ةوالط لضف ملعو هناميا ةوالح معط دجو همامأ قح

 راّبجلا رون نم هاش غو راقولا جات هللا هسبلاو هملاع لهأ ىلع ةّجح هلعجو هقلخل ًاملع مامإلا
 لبقيالو هبابسا ةهجي الإ هللا دنع ام لانيالو هّداوم هنع عطقني ال ءامّسلا نم ببسب ٌدميو

 ننسلا تايمعمو ىحولا تاسبتلم نم هيلع دري امب ملاع وهف هتفرعمب الإ دابعلا لامعا هللا

 .؟١/7١:تاجردلارئاصب ١.

 .152/70 ديدج باج 7١17. ص .؟
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 لك بقع نم نيسحلا دلو نم هقلخل مهراتخي ىلاعتو كرابت هللا لزي ملف نتفلا تاهبشو

 مهنم ىضم ام لك هسفنل مهيضتريو هقلخل مهب ىضريو مهبتجيو كلذل مهيفطصي مامإ
 نم ةما ًاملاع ةّجحو ًامّيق ًاماماو ًارّين ًايداهو ًانّيِب ًاملع اماما هبقع نم هقلخل بصن مامإ

 دابعلا مهادهب نيدي هقلخ ىلع هتاعرو هتاعدو هللا ججح نولدعي هبو قحاب نود هللا

 مالظلل حيباصمو مانالل ًةايح هللا مهلعج دالتلا مهتكربب ومنيو دالبلا مهرونب لهتستو

 وه مامالاف اهموتح ىلع هللاريداقم مهيف كلذب ترج مالسالل مئاعدو مالكلل حيتافمو

 هنيع ىلع هعنطصاو كلذل هللا هافطصا ىجترملا مئاقلاو ىبتجملا ىداهلاو ىضتترمملا بجتتملا

 ةمكحل اب ًاوبحم هشرع نيمي نع ةمسن هقلخ لبقًالظ هأرب نيح ةّيربلا ىفو هأرذ نيحرّذلا ىف

 نم ةريخو مالسلا هيلع مدأ نم ةيقب هريهطتب هبجتناو هملعب هراتخا هدنع بيغلا ملع ىف

 م هي دمحم ةرتع نم ةوفصو ليعامسإ نم ةلالسو ميهاربإ لآ نم ئطصمو حون ةيّرذ

 هنع ًاعوفرم هدونجو سيلبا لئابح هنع ًادورطم هرتسب هالكيو هظفحي هللا نيعب ًاّيعرم لزي

 نع ًابوجحم تاهاعلا نم أّربم ءوَسلا فراوق هنع ًافورصم ءقساف ّلك ثوفنو قساوغلا بوقو

 ملعلاو فافعلا ىلإ ًابوسنم هعافي ىفربلاو ملح اب ًافورعم اهلك شحاوفلا نم ًاموصعم تافآلا
 ةّدم تضقنا اذاف هتايح ىف قطنلا نع ًاتماص ؛هدلاورمأ هيلإ ًأدنسم هئاهتنا دنع لضفلاو

 ىهتنم غلبو هتّجح ىلإ هيف هللا نم ةدازالا تءاجو هتّيشم ىلإ هللاريداقم هب تبتنا اي هدلاو
 هدابع ىلع ةّجحلا هلعجو هنيد هللا هدّلقو هدعب نم هيلإ هللارمأراصو ىضف الكا هدلاو ةّدم

 نايب لضف هأبناو هرمأ ميظعل هبدتناو هّرس هعدوتساو هملع هاتآو هحورب هدّيَأو هدالب ىف همّيقو
 هدابع ىلع مّيقلاو هنيد لهأل ًءايضو هملاع لهأ ىلع ةّجح هلعجو هقلخل ًاملع هبصنو هملع

 هنيدل هاعرتساو هتئكح هأبختساو هملع هظفحتساو هرس هعدوتسا مه ًاماما هب هللا ىضر

 لهأر ّيحت دنع لدعلاب ماقف هدودحو هضئارفو هليبس جهانم هب ايحاو هرمأ ميظعل هبدتناو
 ّلك نم حئاللا نايبلاو جلبالا قحلاب عفانلا ءافشلاو عطاسلا رونلاب لدجلا لهأرّبجتو لهجلا
 لهجي سيلف مالسلا هيلع هئابأ نم نوقداصلا هيلع ىضم ىذلا جهنملا قيرط ىلع جرخم
 .«العو لج هللا ىلع ئرج الإ هنع دصيالو ئوغ الإ هدحجيالو قش الإ ماعلا اذه ٌقح

 .ىنيلكلا نع مامإلا تافص ىف 'ةبيغلا باتك ىف ىنامعنلا هلقنو

 ١ ص ١٠٠١ :كيدح باج .نارهط باج 5376
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 هل دروأو ىنامعنلا نع مامإلا تافص ىف عماج باب ىف ااحبلا عباس ىف ىسلجملا هلقنو
 .عجارف ًالصفم ًانايب

 :(لؤألا ثيدحلا) هتافصو مامإلا لضف ىف عماج ردان باب ىف 'ىفاكلا ىف ًاضيأ ؛ىنيلكلا لاقو

 هيلع اضرلا عم انك :لاق ملسم نبزيزعلا دبع نع هعفر ؛ءالعلا نب مساقلا دّمحموبأ»

 ةرثك اوركذو ةمامالارمأ اوراداف انمدقم ءدب ىف ةعمجلا موي عماجلا ىف انعمتجاف ورمب مالسلا
 هيف سانلا ضوخ هتملعاف مالسلا هيلع ىدّيس ىلع تلخدف اهيف سانلا فالتخا

 ضبقي مل لِجوّرع هللا نا مهئارآ نع اوعدخو موقلا لهجز يزعلا دبع اي :لاق ّمث مسبتف
 مارحلا و لالحلا هيف نّيِب ٍءىش ّلك نايبت هيف نآرقلا هيلع لزناو نيدلا لمكا ىّتح هتبن
 ىف انظَيَف ام » :لجو ٌرع هللا لاقف ًالمك سانلا هيلإ جاتحي ام عيمجو ماكحالاو دودحلاو

 ٌمُكَنيِد ْمُكَل ُتْلَمُحَ َمَْيْلا :ِيَي هرمعرخآ وهو عادولا ةجح ىف لزنا و «"عءْىَّش ْنِم ٍباّتكلا

 ضهمي ملو نيدلا مامت نم ةمامالارماو ."انيِد َمَالَسِإلا ْمُكَل ٌتيِضَرَو تَمْعِ ْمُكَيَلَع ع

 ليبس دصق ىلع مهكرتو مهليبس مط حضواو مهيد ماعم هتمال نّيب ىّتح ُهْدَي هللالوسر

 نف ءهنّيب اّلا ةّمالا هيلإ جاتحي ًائيش كرت امو أماماو ًاملع مالسلا هيلع ًاّيلع مه ماقاو قحلا

 رفاك وهف هللا باتك در نمو هللا باتك در دقف هنيد لمكي مل لجوّرع هللا نا معز

 ًاردق ّلجا ةمامالا نا .مهرايتخا اهيف زوجيف ةّمالا نم اهّلحتو ةمامالا ردق نوفرعي له

 اهولاني وا مهوقعب سانلا اهغلبي نا نم ًاروغ دعباو ابناج عنماو اناكم ىلعاو ًانأش مظعاو
 هيلع ليلخلا ميهاربإ اهب لِجورع هللا ّصخ ةمائالا َنا .مهرايتخاب اماما اوميقي وا مئارآب
 ىلعاج ىلا :لاقف هركذ اهيداشاو اهب هفّرش ةليضفو ةئلاث ةبترم ةّلخلاو ةّوبنلا دعب مالسلا

 ال :ىلاعتو ىابت هللا لاق - ؟ىتّيرذ نمو :اهب ًارورس مالسلا هيلع ليلخلا لاقف ًاماما سانلل

 0 ىف تراصو ةمايقلا موي ىلإ ملاظ ّلك ةماما ةْيآلا هذه تلطباف نيملالّقلا ىدهع لاني

 اَنْبَْعَوَو » :ىلاعت لاقف ةراهطلاو ةوفصلا لها هتّيرذ ىف اهلعج ناب ىلاعت هللا همركا مث

 ١. ديدج باج .718 ص 10:0/70.
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 اَنيَحَبأَو انما نو هكا دم المع ره قلك نلت اكسو ةلداث فرت فاقت

 اهثري هتّيرذ ىف لزت ملف «َنيدباَعاَنلاوُناَكَوَةاَحَزلا ءاَنيإوَةالَّصلا َماَقإَو ت ارْيَْلاَلْعِف َمِيلِ

 5 َّنِإ» :ىلاعتو لج لاقف ىبنلا لجوّرع ىلاعت هللا اهثرو ىّتح ًانرقف أرق صعب نم(صعب

 ةّصاخ هل تناكف «'َنيِنِمْئُمْلا لَو ُهَناَواوُعمآ َنذَلاَو تلا اًدهَوُهوَُبَت هند هيفا او يعاتلا

 هتيرذ ىف تراصف هلا ضرف ام مسر ىلع لجوّرع هللارماب مالسلا هيلع ًاّيلع يدي اهدّلقف

 َدَقَل َناَميِإَلاَو َمَلِعْلااوبوأ نب دل لاق ورز« لا هلوقر اقلالاو ملعلا هللا مهاتآ نيذلا ءايفصالا

 مالسلا هيلع ىلع دلو ىف ىهف «" ِثْعَبْلا ُمَوَي اَذِهَف ْثْعَبْلا موي ىلإ ِهَّللا بات يف ْمُكْنِبَل

 - ؟مامإلا لاّهجلا ءالؤهراتخي نيا نفث ُةْيِيََي دمحم دعب بن ال ذإ ةمايقلا موي ىلإ ةصاخ

 لوسرلا ةفالخو هللا ةفالخ ةمامالا نا ء.ءايصؤالا ثراو ءايبنالا ةلزنم ىه ةمامالا ّنا

 .مالسلا مهيلع نيسمحلاو نسحلا ثاريمو مالسلا هيلع نينمؤملاريمأ ماقمو
 سا ةمامالا نا ءنينمؤملاّرعو ايندلا حالصو نيملسملا ماظنو نيدلا مامز ةمامالا نا

 ريفوتو داهجلاو ّجحلاو مايصلاو ةاكرلاو ةالصلا مامت مامالاب .ىماسلا هعرفو ىمانلا مالسالا

 فارظالاو روغثلا عنمو ماكحالاو دودحلا ءاضماو تاقدصلاو ءىنلا

 وعديو هللا نيد نع ٍبذيو هللا دودح ميقيو هللا مارح مّرحيو هللا لالح لحي مامإلا

 ةللجملا ةعلاطلا سمشلاك مامإلا «ةغلابلا ةجحلاو ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب هّبر ليبس ىلإ

 رهازلا جارسلاورينملاردبلا مامإلا ءراصنالاو ىديالا اهطانت ل ثيحب قفالا ىف ىهو ملاعلل اهرونب

 مامإلا راحبلا ججحو رافقلا نادلبلا زاوجاو ىجدلا بهايغ ىف ىداهلا مجنلاو عطاسلا رونلاو

 عافيلا ىلعرانلا مامإلا ءىدّرلا نم ىجنملاو ىدهملا ىلع لادلاو ءامظلا ىلع بذعلا ءاملا

 ثيغلاورطاملا باحسلا مامإلا ,ىلاهف هقراف نم كلاهملا ىف ليلدلاو هب ىلطصا نمل راحلاو

 .ةضورلاوريدغلاو ةريزغلا نيعلاو ةطيسبلا ضزالاو ةليلظلا ءامسلاو ةئيضملا سمشلاو لطاهلا

 عزفمو ريغصلا دلولاب ةّربلا مالاو قيقشلا خلالاو قيفشلا دلاولاو قيفرلا سينالا مامإلا

 هدالب ىف هتفيلخو هدابع ىلع هتّجحو هقلخ ىف هللا نيما مامإلا دآنلا ةيهادلا ىف دابعلا

 وا الا
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 هللا مرح نع تاذلاو هللا ىلإ ىعادلاو

 ماظن ملحلاب موسوملا ملعلاب صوصخملا بويعلا نم اَربملاو بونذلا نمرهطملا مامإلا

 الو دحا هينادي ال هرهد دحاو مامإلا ءنيرفاكلا راوبو نيقفانملا ظيغو نيملسملاّرعو نيدلا

 بلط ريغ نم هّلك لضفلاب صوصخم ريظنالو لثم هلالو لدب هنم دجويالو ماع هلداعي
 :ةيناقولا لضفملا نيف ضاصتخا ليي انعكاةلودل غب

 تهاتو لوقعلا تّلض تاهيه تايه هرايتخا هنكميوا مامإلا ةفرعم غلبي ىذلا اذ نف

 ءامكحلا ترّيحتو ءامظعلا ترغاصتو نويعلا (تأسخ) ترسحو بابلالا تراحو مولحلا

 ءاياالا تدحعو نارا تلكو ءانلالا :تلهدنو ءايظنلا تردصحو:دامللا ترضافتو

 ريصقتلاوزجعلاب تّرقاو هلئاضف نم ةليضفو ا هنأش نم نأش فصو نع ءاغلبلا تييعو
 قغيو هماقم موقي نم دجوي وأ هرمأ نم ءىش مهفيوا ههنكب تعنيوا هّلكب فصوي فيكو

 نياف نيفصاولا فصوو نيلوانتملا دي (ىديا) نم مجنلا ثيحب وهف ىَّناو فيك ال هانغ

 .اذه لثم دجوي نياو اذه نع لوقعلا نياو اذه نم رايتخالا

 هللاو مهتبذك هلآو هيلع هللا تاولص دّمحم لوسرلا لآريغ ىف دجوي كلذ ّنا نوتظيا

 اومار ءمهمادقا ضيضحلا ىلإ هنع لت ًاضحد أبعص أقترم اوقتراف ليطابالا مهتئمو مهسفنا
 .ادعب الا هنم اودادزي ملف ةّلضم ءارآو ةصقان ةرئاب ةرئاح لوقعب مامإلا ةماقا

 اولضو اولاقو ًابعص اومار دقلو نوكفؤي ىلا هللا مهلتاق :هثيدح ىف ىناوفصلا لاقو

 مهامع ناطيشلا مه نّيزو ةريصب نع مامإلا اوكرت ذإ ةريحلا ىف اوعقوو ًاديعب ًالالض

 «نيرصبتسم اوناكو ليبسلا نع مهّدصف

 :مهمداني نآرقلاو مهرايتخا ىلإإ هتيب لهاو ُةْيِي هلوسر رايتخاو هللا رايتخا نع اوبغر

 ربع لاقو ' َنوُكرَشُي مَع َلاَعتَوِهَّلا َناَحْبْس هيجل ْمُهَّل َناَكاَمُر تن كا ا

 ْمِهرْمَأ نم ةرَيِخْلا ْمَُل َنوُكَي نَأأرْمأ ُهُلوْسَوو هللا ىَضَق اد ةَئِمْؤُماَو ِنيُؤمِل َناَك اَمَو :لجو
 .'ًانيِبُم ًالالَّض َلَض ْدَقَف ُهلوُسَرَو هللا ٍصْعَي مَ

 .ء58.صصقلا ١.
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 ]ديو تكل نإ نورت هين تانك مكل ا يوك نبك كلاب دو لحلو

 ميا َمُهْلَس © َنوُمُكَحت امل مك نإ: ةَماَيِقْلا موي ىلِإهَعِلاَباََْلَع ء ُناَمَيَأ مْكَل أ © َنوريَ

 ا اهوتع لاقود "َنيِقِداَص اوُئاَك نإ مياس اوتيل هش َمُهَل َدَأ © ٌميِعَر كلذ

 اولاق ما " َنوُهَقُم ُهَقْفَي ال ْمُهَق ميول لح عين م | 'اهُناَمكأ ٍبوُلُق لَع مَآ نقلا َنُرَبدتيال
 َمِعْولَو © َُِقْعَيأل نيا مكب صلاها دنت نإ نوعمسي ال مهو انعمس

 وه لب انيصعو انعمس 0و رللا ْمُهَعَمْساَوَلَو ْمُهَعَمْسأَلارْيَخ ْمِِف هلل
 ِميِظَعْلا ِلْضَملاَوُذ ُهَللاَو ُءاَمَي ْنَم ِهِِيَوُي ِهَّللا لصق

 سدقلا ندعم لكني ال (عار) عادو لهجي ال ملاع مامإلاو مامإلا رايتخاب مهل فيكف

 لوتبلا ةرهطملا لسنو لوسرلا ةوعدب صوصخ ةدابعلاو ملعلاو ةداهزلاو كسنلاو ةراهطلاو
 ةرتعلاو مشاه نم ةورذلاو شيرق نم تيبلا ىف بسح وذ هيناديالو بسن ىف هيفزمغم ال

 ملعلا ىمان فانم دبع نم عرفلاو فارشالا فرش لجوّع هللا نم اضرلاو ُهيْيَي لوسرلا نم
 حصان لِجورع هللارماب متاق ةعاطلا ضورفم ةسايسلاب ملاع ةمامالاب علطضم ملحلا لماك

 .هللا نيدل ظفاح هللا دابعل

 0 نوزخم نم مهيتؤيو هللا مهقفوي مهيلع هللا تاولص ةمئالاو ءايبنالا نا

 ... :ىلاعتو لج هلوق ىف نامزلا لها ملع قوف مهملع نوكيف مهريغ هيتؤي ال ام

 ا َنوُمْكَْحَت ٌفْيَك ْمُكَل اَمَق ىَدَهُي َنأَألِ يِدِهَيأل ْنّمأَّبّنُي نأ ٌىَحَأ ٍقَحلا َلِإ ىِدْعَي

 ّللا نإ... :تولاط ىف هلوقو ”"... ايديكم بكور ذقن ةقكلل تزلاقتو + :ىلاعتو كرابت
 ' طلع عا ُهّنلاَو ءاَسَيْنَم ُهَكْلُم ٍقْوُ ُهّنلاَو ِمَسِجلاَو مَلِعْلا يف َدطَسَبهَداَرَو ْمُكَيَلَع هاَمَطْصا

 ْلْضَف َناك َوْمَلعَت ْنْكَت مَ اَم كَّلَعَوَةَمِْلاَو َباَتِكلا كِيَلَع هلل َْرَأ... :هّيبنل لاقو

 ١. .ملقلا  "8الى١؟.
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 حبب بسس ل _  يي حجحجعجعحعحعصععصعععسسبب؟ف؟ب؟بابإ_ ااا ااا

 0 دلح «هيذن ىاعد حرش

 :مهيلع هللا تاولص هتّيرذو هترتعو هّيبن تيب لها نم ةمئالا ىف لاقو 'ًاميِظَع كَيَلَع ِهَّللا

 ّةَمكِلاَوتاتكلا ميل تدل دق فلضف رم هللا مش اتا اه لك نقانلا زد

 اريِعَس َمّنَهَجي قو ُهْنَع َّدَص ْنَم ْمُهْنِمَوِهِب َنَمآ ْنَم ْمُهْيَف © ًاميِظَع أكْلُم َمُهاَنَْتآ

 5 هبلق عدواو كلذل هردص حرش هدابع رومأل لجوّرع هللا هراتخا اذإ دبعلا ناو

 دّيؤم موصعم وهف باوصلا نع هيفريحيالو باوجي هدعب ىعي ملف اماهلا ملعلا همهاو ةمكحلا

 ىلع (هتّجح) ةّجح نوكيل كلذب هللا هّصخي راثعلاو للزلاو اياطخلا نم نما دق دّدسم قفوم

 .ميظعلا لضفلا وذ هّللاو هدابع نم ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذو هقلخ ىلع هدهاشو هدابع

 اوّدعت .هنومدقيف ةفصلا هذه مهراتخم نوكيوا هنوراتخيف اذه لثم ىلع نوردقي لهف

 ىده لا هللا باتك ىفو نوملعي ال مهتاك مهروهظ ءارو هللا باتك اوذبنو قحلا - هللا تيبو -

 ... :ىلاعتو لج لاقف مهسعتاو مهتقمو هللا مهّمذف مهءاوها اوعبتاو هوذبنف ءافشلاو
 0 :لاقو ." َنيِمِلاَطلا َمَوَقْلا ىدهَيل هلل نإ ِهَّللا َنِم ىَّدُه ري ُاَوَه بنا ِئِملَص

 لل عَبظَي كلذَح اثم نيل نعول دنِعأَتفمَرْبَك ... :لافو. ' قيلاَمْعا لص م

 «.ًاريثك اميلست مّلسو هلآو دّمح ئنلا ىلع هللا لصو هر اَبَجِرَبَكَتُم ٍبْلَق َلُك ىلع

 .ىنيلكلا نع مالسلا هيلع مامإلا تافص باب ىف ”ةبيغلا باتك ىف ىنامعنلا هلقنو

 سلجملارخآ ىف هيلاما ىفو باتكلا رداون باب ىف "نيدلا لامكا ىف قودصلا لاقو

 ”:باتكلارخآ وهو نيعستلاو عباسلا

 وبأ انتدح لاق بوقعي ندم اقدح: لاق كي لكوتملا نب يبوس ني نق انفتح

 اضرلا ىسوم نب ىلع مايا ىف انك :لاق ملسم نبزيزعلا دبع نع ءالعلا نب مساقلا دمحم
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 (كقلخ ءاضقنا للا نكي امو: ناك اه ريلع هكففراوا

 «.(ثيدحلا)ورمب مالسللا هيلع

 ام باب ىف 'رابخالا نويعو نيبملا مامإلا ىنعم باب ىف ابخالا ىناعم ىف ًاضيا لاقو
 نيرشعلا بابلاوهو مامإلاو ةمامالا فصو ىف مالسلا هيلع اضرلا نع ءاج

 دمحاوبأ انثّدح :لاق كلذ ىناقلاطلا قاحسإ نب ميهاربإ نب دّمحم ساّبعلاوبأ انئّدح»

 نع مهيهاربإ نب ىسوم نب نارمع دماحوبأ انثّدح :لاق ىنوراهلا ىلع نب دّمحم نب مساقلا

 ملسم نيزيزعلا دبع هيخا نع ملسم نب مساقلا ىنثّدح :لاق ماقّرلا مساقلا نب نسحلا
 * (فييدتلا ورع اضرلا يووم نم لع هانا ى انك: لاك

 مالسلا هيلع اضرلا نع ىور ام باب ىف ”لوقعلا فحت ىف ىنارحلا ةبعش نب ىلع لاقو

 اضرلا عم انك :ملسم نبزيزعلا دبع لاق :هتلزنمو مامإلاو ةمامالا مالسلا هيلع هفصو»
 «.(ثيدحلا)ورمب مالسلا هيلع

 ةمامالاب قلعتي اميف مالسلا هيلع اضرلا جاجتحا باب ىف "جاجتحالا ىف ىسربطلا لاقو

 :مامإلا رايتخا زوجي نم ّمذو اهيلع ناك نم ىلإ قيرطلا نايبو اهب ىلاعت هللا هصخ نم تافصو

 نب ىلع مايا ىف انك :لاق ملسم نبزيزعلا دبع هيخا نع ملسم نب مساقلا نع»
 +( فيدتحلا] ورع كالا ةيلغ اكرلا نيو

 عم بتكلا هذه نع مامإلا تافص ىف عماج باب ىف ثراحبلا عباس ىف ىسلجملا هلقنو

 .ثيدحلل هل نايب

 ١. ص 18.
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 «بعتلاب هترصن ّمث»

 و فونملا بعرلا ,رهش ةريسم بعرلاب ترصن :هيف» : «ب عر» ةدام ىف ةياهنلا ىنف
 مهنيبو هنيب ناك اذاف هنم فونلا مهبولق ىف ىللاعت هللا عقوا دق كي ئبنلا ءادعا ناك عزفلا

 '.«هنم اوعزف و هوباهرهش ةريسم
 كلذ و فونملا ىل ."...َبَعّيلا ُمِيِوَلُق يف َفَذَقَو ...) :ىلاعت هلوق» :'نيرحبلا عمجم ىفو

 ةزمهلابو هسفنب ىدعتيو تفخ عفن باب نم ابعر تبعر :لاقي لاتقلا اوكرت نيح دحا موي
 ترصن :ثيدحلا هنمو عابتالل نيعلا مضتو مضلاب بعرلا مسالاو هتبعراو هتبعر :لاقيف

 .«رهش ةريسم نم هوفاخف لبجلا ىلعا ىف فوخلا هللا عقوا هّنأ هانعم ورهش ةريسم بعرلاب
 :ةعبرالا باوبا ىف 'لاصخلا ىف هيلي قودصلا لاقو

 :عيراب تلّضف :ُهيِيَع ىنلا لوق»

 انثّدح :لاق جاجحلاوبا نيعا نب دهاجم انثّدح :لاق رادنبلارفعج نب دمحم دمحاوبا انثّدح

 همام: ىا نعرادس نع ىميعتلا ناميلس اكيخأ :لاق ديري انثّدخ «لاق ماوغلا قا نيركيونا

 نم لجر اَياو ًاروهطو ادجسم ضزالا ىتمال تلعج عبراب تلّضف يدي هللا لوسر لاق :لاق
 ترصنو ءاروهطو ادجسم هل تلعج دقف ضزرالا دجوو اءام دجي ملف ةالصلا دارا ىتَما

 .«ةفاك سانلا ىلا تلسراو «متانغلا ىتمال تلحاو ىدي نيبريسيرهش ةريسم بعرلاب
 :ةسمخخلا باونالا ىف ًاضيا لاقو

7/١ 

 .؟ ”/١لا.

 .قودص هبتكم باج 7١١ ص .؟

 م



 ف

 :هلبق دحا اهطعي مل اسم ُةِلْيَي ىنلا ىطعا »

 رافصلا نسحلا نب دّمحم انثدح :لاق هيلي ديلولا نب دمحا نب نسحلا نب دّمح انثدح

 مع قربلا هللا دبع نا نيدقلا و نبع ني دمع نب دعا نخ اعيفع هللا دبع ني ةعساو

 نب ديعس نع دوراجلا ىبارذنملا نب دايز نع نانس نب دّمحم نع قربلا دلاخ نب دّمح

 تلعج ىلبق دحا اهطعي مًاسمخ تيطعا هيي هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نعريبج
 :ملكلا عماوج تيطعاو منغملا ىل لحاو ءبعرلاب ترصنو ًاروهط و ًادجسم ضنالا ىل
 '.«ةعافشلا تيطعاو

 باوبا نم (1/) بابلا ىف ةراهطلا باتك ىف ةعيشلا لئاسو ىف للي ىلماعلارحلا امهلقنو
 'قودصلا نع 5و ” ثيدحلا مميتلا

 ":بقانملا ف بوشارهش نبا لاقو

 و ةئامب نييبنلا عيمج مالسلا هيلع قراف :ُيقَي ىنلاب ىلاعت هللا هصخ اميف لصف»
 و ءبعرلاب ترصنو :هلوقو .مكّبر مكددمي داهجلا باب ىفو (لاق نا ىلا) ةلصخ نيسمخ

 مزهني الو جرخ اذا عجري الو لتاقي ىّتح اهعزني مل هتمال سبل اذا ناكو مئانغلا ىل تلحا

 .«نيملاعلا سرفا هّناو هيلع اورثك ناو ّودعلا قل اذا

 هناك َذلِإ كَتْلَمَْأ امو » :ىلاعت هلوق ريسفت ىف نايبلا عمجم ىف لي ىسربطلا لاقو
 :هّصن ام « مالا

 ثيدحلا هدّيؤيو هريغو ىنابجلا نع ممالارئاسو مجعلاو برعلا مهّلك سانلل ةّماع ىا»

 ورمجالا ىلا تثعب أرخف لوقا الو ًاسمخ تيطعا :دَي ىبنلا نع ساّبع نبا نع ىورملا

 ترصنو «ىلبق دحال لحي ال و مغملا ىل لحاو ءًأدجسم و ًاروهط ضرالا ىل تلعجو .دوسالا

 .«ةمايقلا موي ىتمال اهترخّداو ةعافشلا تيطعا و ءرهش ةريسم ىماماريسي وهو بعرلاب

 :هصئاصخ و ُةْيَيََي ىنلا لئاضف باب ىف ”راحبلا سداس ىفو

 .88:/* :ةعيشلا لئاسو .؟
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 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ريمع ىبا نبا نع ديعس نب نيسحلا نع نابا نبا نع ديلولا نبا - قودصلا ىلاما»
 :يفَي هللا لوسر لاق :لوقيرفعج ابأ عمس هّنا ىنعبلا ليعامسا نع نامثع نب داّمح نع

 و متغملا ىل للحاو ًاروهطو ًادجسم ضزالا ىل تلعج ىلبق دحا اهطعي مل اسمح تيطعا
 .«ةعافشلا تيطعاو ملكلا عماوج تيطعاو بعرلاب ترصن

 :ثيدحلا ليذ ىف هل نايب ىف هي ىسلجملا لاقو

 هنيبو هنيب و ّودعلا هفاخي ناك هنا هب ىلاعت هللا هّصخ امم ناك بعرلاب ترصنو»

 .(رهش ةريسم

 :ىناثلا ءزجلا ىف 'هيلاما ىف خيشلا نبا لاقو

 دم هلا دنعوبا قريخا لاف نيت ني نقع هللا ويعوبا انزيخلا :لاق: هين نيك هيض

 لاق دّمحم نب نسحلا ىلعوبا انثّدح :لاق ىبا انثّدح :لاق ةزاجا ىثرقلا حابر نب ىلع نب

 نب ىلع نب دّمحنرفعج ىبا نعريصب ىبا نع بائر نب ىلع نع بوبحم نب نسحلا انثدح

 هّنأ :امهل ليقف ُهْيكَي هللا لوسر بلط ىف اجرخ ناملس ورذابا ّنا :لاق مالسلا مهيلع نيسحلا

 ؛مئان هنا انظ ىّتح هنارظتني اسلجف .ةرجش تحت ًأدجاس هادجوف هاعبتاف ءابق ةيحان ىلا هّجوت
 هللا نا ءًادقار نكا ملو امكلاقم تعمسو امكناكم تيأر :لاق مث امهيلا هسأر عفرف هاظقويل ايوهاف

 ىناطعاو «ةّيبرعلابر محا و دوسا لك ىلا ىنثعب و ,هموق ناسلب هما ىلا ىلبق ناك بن لك ثعب

 مهنيبو ىنيب موقلا ىب عمسي بعرلاب ىنرصن ؛ىلبق ناكأّيبن اهطعي ل لاصخ سمخ- ىتما ىف
 تنك امنيا ًاروهطو ًادجسم ضزالا ىل لعج و ءمنغملا ىل لحاو «ىب نونمؤيف رهش ةريسم

 ىف كلذ مهاطعاف اهاَيا هولأسف ةلأسم بن لكل لعجو ءاهيلع ىلصاو اهتبرت نم مّميتا اهنم
 كلذ لعفف ةمايقلا موي ىلا ىتَما نم نينمؤملا ةعافشل ىتلأسم ترّخأف ةلأسم ىناطعاو ايندلا

 ىلا ةغلاب ىتلأس ,ىلبق ناك أّيبن ىناطعا ام طعي ملو مالكلا حيتافمو ملعلا عماوج ىناطعاو
 .«ىتيب لهال اّبحم ىتصول ايلاوم ىب انمؤم ائيش هب كرشي ال هللا قل نمل ةمايقلا موي

 مامالا خيشلا نع هباتك نم ىناثلا ءزجلا ىف 'ىفطصملا ةراشب ىف ىربطلارفعجوبا هلقنو

 .مق باج 08 ص .فجن باج #6 ص ١ جو ميدق باج "6 ص ١.
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 هدفت

 «بعتلاب هترصن ّمث»

 رفص ىف ئرلاب هيلع هتءارقب هي هيوباب نب نيسحلا نب نسحلا دّمحم ىبأ سيئرلا دهازلا
 هنن: ىبنوطلا سلا ندع محم ىا ديعسلا عيشلا نع ةنامسخو رضع هن

 و خيشلا نبا نع هصئاصخو هلئاضف باب ىف راحبلا سداس ىف لي ىسلجملا هلقنو

 ىطصملا ةراشب نع

 :رشع (عباسلا) سداسلا ءزجلا ىف 'هيلاما ىف خيشلا لاقو

 ىدنغابلا ناميلس نب دمحم نب دّمح انئثّدح :لاق لضفملا ىبا نع ةعامج انربخا»

 وبا لاق .نيعا نب ىسوم انئّدح :لاق نازح ماما ديمحلادبع نب مالسلادبع ىنثدح :لاق

 ملسم نب دّمح انثّدح :لاق ليبدرأب ديفملا مساقلاوبا مهجلا نبرصن ىنثّدحو :لّضفملا

 بتاسلا نه اطع ندع نا قدح لاق قا ند: رع ون دمع انتدجولاةةرارز نب

 قا بلاط ىبا نب ىلع نع هّدج نع هيبا نع نيسحلا نب ىلع نب دّمحنرفعج ىبا نع
 دوسالاو ضيبالا ىلا تلسرا :ىلبق ناك نين نهطعي ملا سمح تيطعا :لاق ُةِْيَي ئىنلا نع

 ملو مكانغلا ىل تّلحاو ءبعرلاب ترصنو ءًادجسم و ًاروهط ضرالا ىف تلعجو ,رمحالاو

 .ملكلا عماوج تيطعاو «ىلبق - ىبنل لاقوا - دحال لحت
 .نآرقلا :لاق - ؟ملكلا عماوج امو :تلقرفعج ابا تلأسف :ءاطع لاق

 «ىناّرحلا نيعا نب ىسوم آلا قيرطلا اذه نم هب ثّدحي ملو ناّرح ثيدح اذه :لّصفملاوبا لاق

 هصئاصخ و هلئاضف باب ىف "”راحبلا سداس ىف هي ىسلجملا هلقنو

 عئارشلا باب ىف 'ملظلا حيباصم باتك ىف نساحملا ىف هلي قربلا لاقو
 نّمع نامثع نب نابا نع ناورم نب دمحم انثّدح :لاق ىنقثلا قاحسا ىبا نع هنع»

 ميهاربا و حون عئارش ُهيْيَي أد محم ىطعا ىلاعتو كرابت هللا ّنا :لاق ها هللا دبع ىبا نع هركذ

 ةرقبلا ةروس مهتاوخب و باتكلا ةحئافب هلّضف و ءوضولا هداز و (لاق نأ ىلا) ىسيعو ىبسوم و

 .ًاروهط و ًادجسم ضنالا هل لعجو بعرلاب هرصنو ؛ءىنلاو متغملا هل لحاو لّصفملاو

 ١. ص١7١. ديدج باج ١8/7١2.

 :مق باج .فجن باج 48 ص7 ج.؟ 587.
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 متي تب ا 77 _ ا تجب

 مود دلج «.هبدن ىاعد حرش

 وةك منا و ةةيوبللا ءاطعا وب ييفقلاو قتلو دلال لا ن1 ةلئسنااو
 .«(ثيدحلا) ...مهادف

 .نساحملا نع ُهْيِيََي هصئاصخو هلئاضف باب ىف راحبلا سداس ىف هلي ىسلجملا هلقنو

 ىف هّصن ام هل ليوط مالك ىف ُهْيَِي جنلا صئاصخ ىف ةركذتلا ىف هيي ةمآلعلا لاقو

 :حاكنلا باتك

 (لاق نا ىلا) لوالا روما وه و حاكنلا ىف لؤالا نامسقف تاماركلا و لضفلا اما و»

 (لاق نا ىلا) لؤالا :وماوه و حاكنلا ريغ ىف ىناثلا

 .رهش ةريسم نم هبهري َودعلا ناكف رهش ةريسم ىلع بعرلابرصن - عباسلا

 .ًاروهط اهبارت و ًادجسم ضزالا هل تلعج - نماثلا
 .ءايبنالا نم هريغ نود متانغلا هل تّلحا - عساتلا

 .ىتما نمرئابكلا لهال ىتعافش ترخذ :ُةيبََي هلوقلرئابكلا لها ىف عفشي -رشاعلا

 .« (لاق امرخآ ىلا) ةماع سانلا ىلا ثعب رشع ىداحلا

 .هصئاصخ و ّئنلا لئاضف باب ىف 'راحبلا سداس ىف هي ىسلجملا هلقنو

 'مميتلا باتك ىراخبلا حيحص ىفو دجاسملا باتك ىف "ملسم حيحص ىفو

 ديزي نع راّيس نع ميشه انربخا :لاق (خرضنلا نب ديعسو م) ىبحي نب ىبحب انثّدح»

 ّنهطعي مل اسمخ تيطعا : ُهْيِخَي هللا لوسر لاق :لاق ىراصنالا هللادبع نبرباج نعريقفلا

 ىل تلحاو ءدوساورمحا لك ىلا تثعب و ةّصاخ هموق ىلا ثعببي َّىن لك ناك ىلبق دحا

 هتكردا لجر اًياف ًادجسم و ًاروهط ةبيط ضزالا ىل تلعجو «ىلبق دحال لحت مو مكانغلا

 .«ةعافشلا تيطعاو ءرهش ةريسم ئدي نيب بعرلاب ترصنو ؛ناك ثيح ىلص ةالصلا

 .عجارف ىنعملا اذه ىفرخاآ تاياور لقنو

 .717 ص عم جو 70/18 ديدج باج .17/75 ص ١.
 ١8//591. ديدج باج .188 ص .؟
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 اه اكغإ

 «بعّرلاب هترصن رمث»

 .ىنعملا اذه ىف ًاباب ىربكلا 'صئاصنملا باتك ىف ىطويسلا دقع دقو

 ةميركلا تاّيالا فريشا ىنعملا اذه ىلاو

 هب لزم ْمَلاَم هللا اوُكْمَأ مب بلا اوُرَقَح َنِذَّلا ٍبوُلُق يف ىقَلَس » :ىلاعت هلوق ىف
 ) ' نيالا ىونم سُئل هه ماََأَمَو ًاناطلس

 ْمُهِماوُبِرْضاَو ٍقاَنعَأْا َقوَق اوُبرْضاَف َبْعُيلا اوُرَمَك ا 2 0

 + افي نورس ةرلققل اقيرف تقلل لمرات يقل و بحر ههلوقاو

 "بجعللا 1 يولف قوقدمو اردت دل كنح 0 < َنِم هللا ْمُهاَتأَ ...» :هلوقو

 .178ءرصم باج 107 . 100 ص * ج.١

 10١. «نارمعلآ .؟
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 نم نيمّوسملاو ليئاكيمو رنربجب هتففحو»

 «(كتكئالم

 ىا مهتحنجاب مهنوفحيف :ركذلا لها ثيدح ىف» : « ف ف ح» ةّدام ىف ةياهغنلا ىف

 '«ةكئالملا مهتْفح الا» :رخآ ثيدح ىفو ءمطوح نوروديو مهب نوفوطي

 .«مطوح ترادو مهب تفاط ةكئالملا مهب تّفح» :ريثنلا ردلا ىفو

 ىا '...شرَعْلا ِلَوَح ْنِم َنيِقاَحَةَكْيَالَمْلا ىَرَتَو :لجوّرع لاق» :بغارلل تادرفملا ىفو
 :رعاشلا لاق اهتحنجأب ةكئالملا هّحت :ُليَي ىنلا لوق هنمو هيبناج ىا هيتقاحب نيفيطم
 '«"...ٍلْخَنِب اَمُهاَنْفَقَحَو ... :لجوّرع لاق ةّمحا هعمجو .هريرس ىفافح ىف تاظحل هل

 لخنب امهبناوج نم امهانفطا ىا لخنب امهانففحو :ىلاعت هلوق» :نيرحبلا عمجم ىفو

 ىا شرعلا لوح نم نيفاح ةكئالملا ىرتو :هلوق هنم و ءهب اوفاطا ءىشلاب اوُمح نم

 مهتحنجاب ةكئالملا ىنعي مهب اوقحيف :ركذلا لها ثيدح ىفو هيلع نيريدتسم هب نيفيطم
 *.«تاوهشلاب رانلا تفحو هراكملاب ةّنجلا تفحو مهوح نوريدتسيو مهب نوفوطي ىا

 ليئاكيم و ليئاربج ىف ليقو» :تادرفملا ف بغارلا لاقف ليئاكيمو ليثربجب :هلوق انا
 هيلا فاضي نأ ىفتقي ناك ةقال برعلا مالك بس ضي ال اذهو نامتادللا مبنأ ليآ قا

 '.«ليإ بج لاقيف ليارجيف
 ١. اه مرا .

 مزلا .؟ 8/,.
 .77؟ .فهكلا .'"“

 ١5١. سص.؟
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 «كتكئالم نم نيمّوسملاو ليئاكيمو ليئربجب هتففحوا»

 وه و ليا ىلا افيضا اكيم وربج امه ليق ليئاكيم و ليئربج ركذ هيف و» :ةياهنلا ىفو

 '«ةّيبوبرلاوه ليقو ىلاعت هللا مسا

 لوقو نادرو نارتع لاعقاةئانعأ نيا نوكالا وردك: زرار يرحل يعلو
 و اا ىبنلا بوقعي وه ليئارسا و امهوحن و هللا ميتو هللادبع ةلزنمب ليفارساو ليئاكيم و ليئربج

 ليئارسا ىنب ءايبنا لوا ّنا ثيدحلا ىفو هللا ةوفصوا هللادبع مهئاسلب هانعمو هموق ليئارسأونب

 '.«هللا ةّيناربعلاب ليا نال هللا تيب ليق و سّدقملا تيبلاوه لياو ىسيع مهرخآو ىسوم

 ليربجل اودع ناك نم لق» :ىلاعت هلوق ريسفت ىف ”نايبتلا ىف (هدق) ةفئاطلا خيش لاقو

 :هّصن ام «ةرقبلا ةروس 9ا/ ةيا ...هلّرن هناف

 ةروطكم هوه نم ةلكاسلار اديب ورءازلارساك وربما حقي لذ تجربتك يبا قا
 اهدعب ةروسكم ةزمه اهدعب ءارلاو ميلا حتفب ىبحي ًالاركبوباو فلخو ىئاسكلاو ةزمح ءرقو

 .ليربَجر يصيف ةزمهلا هدعب فذح هنأ آلا كلذك ىبحي ىورو .ليعَرْبَج نزو ىلع ةنكاس ءاي

 هرب نو هلك لاب اهاقسمو بازل و تل ينك نوال
 فلالا دعب ةروسكم ةزمهب ةنيدملا لها أرقو .ءاي ال وزمهريغب لاكيم ةرصبلا لها ءرقو

 .ليعاكيم نزو ىلع ةزمهلا دعب ةنكاس ءاي تابئاب نوقابلا .لعاكيم لثم
 9و ل رو ليل ع الل فن ليو و نافل نيس را لاق

 و ءدسا ىنب ةغل ىهو ماللا لدب ًاضيا نونلاب جاجزلا ىكحو .ليربِجو لارُبِج و ليربَج
 ربج ّنأ ليقو ءابرعا ناّيمجعا نامسا ليئاكيم و ليئاربجو (لاق نا ىلا) .ماللا ديدشتب

 ليا ّنا - امهدحا :نيهجو نم ىسرافلا كعوبا كلذ فّعضو هللادبع لثم هللا لياو دبع

 لعف انك ةئلكلا خلا: برغل كلذك كاكولاهقأ-:قاقلا برغلا خل قلنا داععا قف فعيل
 .«هفالخيرمالاو ةفاضملا ءامسالارئاس ىف كلذ

 :هلوق هيلع داز و كلذريظن ةيالاريسفت ىف نايبلا عمجم ىف هلي ىسربطلا ىلعوبا لاقو

 01١
 .؟ه/0
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 حمم بسلا ا يشي سس سا

 مود دلح ءهبذن ىاعد حرش

 لئاربج و ليئاربج تاغل تس ليربج ىف :لاق هنا نسحلا ىبا نع انيور :ىلعوبا لاق»

 و ليطرب و ليدنق ظفل ىلع ناك ليرْبَج لاق نف ليربج و ليئربج و لاربج و لئربج و

 نمو شرَمْحَج نزو ىلع ناك لْيَرْبَج لاق نمو بيلدنع نزو ىلع ناك ليبئَرْبَج لاق نم

 ءامسالا هذهو برعلا مالك نع جراخ ليئاربج و ليئاكيم و راطُنِق نزو ىلع لاكيم لاق

 ىف ءاج دقو بيرعتلا باب ىف بهذا ناك هلثم برعلا ةينبا ىف ام ىلع اهب ىتا اذاف ةبرعم
 :لاق كلذ نع جراخوه امو بيرعتلا ظفل ىلعوه ام مهراعشا

 :ناسح لاقو

 «ءافك هل سيل سدقلا حورو اتم هللالوسر ليربح و

 َليِربِحَو ِهِلْسُوَو ِهيُكيَالَمَوِهِّاَوُدَع َناَك ْنَم » :ىلاعت هلوقريسفت ىف لي خيشلا لاقو
 ':هّصن ام 'َنيِرِفكَلإْوُدَع هلل َنإَف لاكيِمَو

 اًئاف - ةكئالملا ةلمج نم اناك ناو - ليئاكيمو ليئربج ىف ءارقلا فالتخا اًنّيِب دقو»

 :نيرما لجالركذلاب ادرفا

 مّدقت املو «ناّمرو لخن و ةهكاف امهيف» :لاق امك امهتلزنمو امهلضفل اركذ - امهدحا

 .امهركذ نم ىرج اميفو امهيف تلزن ةيالا ّنأو ءامهلضف نم

 معزي ًالئلركذلاب اًصخ انّيلو لاكيم و انّودع ليئربج :تلاق امل دوهيلا ّنا - ىناثلاو

 صنف مهتلمج ىف نيلخادريغو ةكئالملا ةلمج نم ناصوصخ ليئاكيم و ليئربج ّنأ دوههلا
 ”:«صيصختلا نم ةتولوأتي ام لاظنال انهيلع قاعتاهللا

 و ىعرملا ىف لبالا تم» :تادرفملا ىف بغارلا لاق «كتكئالم نم نيمّوسملاو» :هلوق

 :رعاشلا لاق ةفالتلا ءاسلا ورءادسللا ووباركمو انكيعا

 دضبلا لع ققتأل ءانمسب هل

 ىا نيمّوسم و هتملعا ىا هتمّوس دقو .'... ٌمهِهوُجو ىف ٌمُهاَميِس ... :ىلاعت لاقو

 .448 ؛ةرقبلا ١.
 .فجنلا ةعبط ١ج ”88 ص .؟
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 «كتكئالم نم نيمّوسملاو ليئاكيمو ليئربجب هتففحوا١

 مالسلا هيلع هنع ىورو اه نيلسرم وا ,مهويخل وا مهسفنال نيمّلعم نيمّوسم و :نيمّلعم

 '«تمّوست دق ةكئالملا ّناف اومّوست :لاق هنأ

 ٍةَكْيالَمْلا َنِم ٍفآلآ ...» :ىلاعت هلوق ريسفت ىف نايبلا عمج ىف هي ىسربطلا لاق و

 نوقابلا أرقو واولارسكب نيمّوسم مصاع و ورمعوبأ وريثك نبأ أرق» هظفل ام «' َنيِمّوَسَُم

 نيمّوسم أرق نمو ليخلا اومّوس مهتالفرسكلاب نيموسم أرق نم :نسح اوبا لاق و ءاهحتفب
 ةذتمو اهلسزا اذا ليلا مّوس نم نيلسرم نوكيو نيسلعت نيو »لاقو اومَّوُس مهئالف

 مهليخ اومّوس مهاب رابخالا رفاظتلرسكلا رايتخالا ّنأ :ىسيع نب ىلع لاقو .ةمئاسلا

 .«تَمَّوَس ةكئالملا ّناف اومّوس :ٌِيَي هّللالوسر لاقو .ةمالعب

 :هّصن ام نايبتلا ىف (هدق) خيشلا لاقو

 .«اهيلع اهولعج ةمالعب مهليخ اومّوس مهئاب تدرو رابخالا ّناَل ىوقارسكلاب ةءارقلاو»

 راهظاوه ىذلا ميوستلا نم نيملعم نيموسم» :ةّيآلا ريسفت ىف ىواضيبلا لاق و

 نم نيلسرم وأ ءتمّوست دق ةكئالملا ّناف اومّوست :هباحصال هبي هلوقل ءىشلا ءاميس

 .«واولا رسكب بوقعي و مصاع و ورمع وبا وريثك نبا أرق و .ةماسالا ىنعمب ميوستلا

 :هصن ام " ىواضيبلا ةرابع ليذ ىف هداز خيش لاقو

 ىتلا ةمالعلا ىنعمب امهالكو ةموسلاو أ ةمسلا نم مبوستلا نأ ىلع «نيملعم» :هلوق»

 هناا ةصوصتق ع انالب طويق اوبشن اويقنم ميتا ىعلا ربو وكلا ايقرم
 .ةمالع مطويخ- ىلعوا مهيلع لعج ىا مهمّوَس ىلاعت

 ةئاس لبا :لاقي ىعرتل ةيشاملا كرتوهو ميوستلا نم نوكي نا ىلع «نيلسرم وأ» :هلوق

 نينمؤملاو هيبنرصنل ىلاعت هللا مهلسرا نولسرم ىا نومّوسُم ةكئالملاف ىعرملا ىف ةلسرم ىا
 نوكي واولارسكب نيموسم ءرق ناو ءشيشحلا و تابنلا ةيشاملا كلهت امك نيكرشملا كالهاو

 .مطويخ وا مهسفنا اومّلع مهئاوا مهلتقت راّقكلا ىلع مهويخ تلسرا ةكئالملا ّنا ىنعملا

 . مهروهظ ىف اهولسرا دق ضيب مئامعردب موي ةكئالملا ءاميس تناك :ساّبع نبا لاق
 .588 ص ١
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 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ؛اهنانذاو:ليتملا ىضاوت قا ةفوصلاب نيموسم اوناك وسكلا لاكز
 :ءارفص ةنامعب ناكادلاف لرجل ضرب كاسب اوناك فتا فووو

 مهفاتكا نيب اهولسرا دق ضيب مكامع مهيلع قلب لويخ ىلع اوناك مهئا ىورو

 قلبا ناك هتاف دادقملا سرف ةقفاومل قلبلا ليخلا ىلع اولزن ةكئالملا لعلو ىبطرقلا لاق

 .«دادقملل ًاماركا

 ةراشبلاب فقاوم ىف ُهييََي ىبنلا ىلع تلزن تايآ ةّدع نومضم نم ةرقفلا ذخا دقو اذه
 هياحصضأ نم نينمؤملا ةرضتو هفرضتل ةيلع ةكتالالا لووتيرضتلل

 هلا طر هللا راك عل هقول ااا هيأ دايس لا ةيرسسل لاس لل لاطا
 ٍةَنالَقِب مكبر ْمُحَدُي نأ ْمُكيِفْكَي نأ َنينمْوُمْلِل لوُقت ذِإ 00 َنوُرْكْشَت ْمُكَلعل هلل َُتاَ

 كو اذه موق نم مكتوف أ ًاوُرِبَصَت نإ ىلَب ©” َنيِلَرنُم ِةَكِيَالَمْلا َنِّم آلآ

 َنْيَمْظَتِلَو ْمْكَل ىَرْمُم لإ هللا ُهَلَعَج اَمَو 0 َنيِهَوَسُم ِةَكِيَالَمْلا َنِّم ٍفالآ ٍةَسْمَخي مُكُيَر

 « ريكشا رعاه دنع نمالارضّل اتوب مكي
 يشم زي نا دك كاوقشات كتر ةرذ كتل ذا دنا عوال1 نافقلا روس ل: لاكأو
 را لا اور فك رأف ع كلا ولا
 ) ٌميِكَحُزيِزَع هللا َّنِإ هللا ٍدْنِع ْنِم

_- 

 ٍناَرَمَح نَا ُهََرْخَأ ذإ لا ُهَرَصتدَقَف ُهوُرُصنَ د لور 4851211 ةفاربلا ةروسق لاقو وَ 2 اى

 دودو هيلع هتك هلا لندن لاَ نَرخخأل ِهبِحاَصإ كيد اَعَلا ف اَمُه َذِإ نينا

 .«ٌميِكَحُر ًءيِرَعُهَللَو اَيْلُعْلا ىه هللا ُهَمِكَو لْفَّسلا اوَْفَك نذل َةَمِلَك َلَعَجَي ا

 ذإ نكح َمْوََوةرمْجك َنلِياََم ىف هللا ْمكَرصَت دَمل :٠ "و 10 ةيآ ةئاربلا ةروس ىف لاقو

 ره ْتَبْحَاَمب ضل مُكتلَع تَقاَضَ ةكبظعيلادللر دردَك زُكَبَجْع
 تا اش ا ا رد ةككش ثلا زنا ن6 خوريذم

 ظ) 7 تييفكلا ا ءاَرَج َكِلَدَوُرَمَك َنذَلا
 ىف تلقن ةريثك ثيداحا تاّيآلا هذهريسفت ىف درو و تاكرابملا تايالا نم كلذريغ ىل

 .عجاريلف اهدارا نف نيقيرفلا نيب ةلوادتملا ةدمتعملا بتكلا



 هركولو هلك نيدلا ىلع هنيدرهظت نأ هتدعوو»
 (نوكرشملا

 ىَِلاَوُم» :فضلا ةروس و: 7“ ةيآ ةئاربلا ةروسشت: ىف لاعت ةلوق نم ةسشقم ل هذه ٍ

 هلوق نمو « َنوُكرْشُمْلا ةركْوَلَو هل نبدا ىلَع ره قَلا ٍنيِدَو ىَدُهلا ُهَلوُسَو َلَسَ

 قَحَو هلْ نذل لعرب حلا نيدو ىَدُْلاب ُهوُسَوَلَسْرَأىِدلاَوه »:حتفلا ةروس ى
 .«"ًاديهَّم هّللاب

 :هّصن ام لؤالا دروملاريسفت ىف نايبلا عمجم ىف لي ىسربطلا لاقو

 (ىدهلاب) هتّما ىلا اهيّدؤي ىتَلا تالاسرلا هلّمحو هيدي ادّمحم (هلوسر لسرا ىذلاوه)»

 نم هنّمضتامو د (قحلا نيدو) نيهاربلاو لئالدلاو تانّيبلاو ججحلاب ىا

 باقعلا هب ٌقحتسي لطاب هاوس نيد لك و باوثلاب ءازجلا اهيلع قحتسي ىتَلا عئارشلا

 ةبلغلا و ةّجحلاب نايذالا عيمج ىلع مالسالا لها نيد ىلعيل هانعم (هّلك نيدلا ىلع هرهظيل)

 البال لها دا تلغي الواي واغمالا نيد ضال سو لع عضال قبال رفقلاو

 .ةّجحلاب نايدالارئاس لها نوبلغي مهو ةّجحلاب

 ىحاون نم ةيحان ىلع اوبلغ دق نيملسملا نم ةفئاط لك ناوهف ةبلغلاب روهظلا اّماو

 لها تبي ال ميرم نب ىسيع لوزن دنع دارا :ليقو .ءمهتهج نمرهق مهقحل و كرشلا لها
 دنع نوكي كلذ نا : ةيرفعجوبا لاق و .كاحّضلا نع ةيزجلا ىّدأ وا ملسا آلا نيد

 ,ىّدَسلا لوقوهو .دّمحمبّرقا آلا دحا قبي الف هل دّمحم لآ نم ىدهملا جيورخ

 .4 .فصلا ؛زينو .”” .ةبوتلا.١

 .58 .حتفلا ."

 6١م
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 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 الو دعب نكي ملو كلذ نوكيسو مالسالا هيلعرهظ آلا نيد تبي ال :ىلكلا لاقو

 .كلذ نوكي ىتح ةعاسلا موقت

 تيب ضرزالا رهظ ىلع قبي ال :لوقي ُهْيِقَي هللا لوسر تعم :دوسالا نب دادقملا لاقو

 مهلعجيف مهّرعي اما ليلذ ٌلذب اًماوزيزعّرعب اما مالسالا ةملك هللا هلخدا-الاربو الوردم

 اذه اوهرك ناو ىا (نوكرشملا هرك ولو) هل نونيديف مهذي اماو هب اوّرعيف هلها نم هللا

 .«مه ًامغر هرهظي هللا ناف نيدلا

 :كضلا ةروس هصت ام قاثلا ذروملا ف لاقو

 و) هل ةدابعلا صالخاو ديحوتلا نم (ىدهملاب) ةليأدمح (هلوسر لسرا ىذلاوه)»

 و ةّجحلاب (هّلك نيدلا ىلع هرهظيل) قلخلا هب دّبعت امو مالسالا نيدوهو (قحلا نيد

 هنال ُةِلِيَي دّمح انّيبن ةّوبن ةّحص ىلع ةلالد هذه ىفو (نوكرشملا هركولو) ةرصنلاو دييأتلا

 كلذ هدعو امك نأشلا ءالعاورهقلاو ءالعتسالاب نايدالا عيمج ىلع هنيدرهظا دق هناحبس

 :ماللاو فلالا لخدا كلذلف نايدالا سنج نيدلاب داراو «ناوعالا ةَّلقو فعضلا لاح ىف

 وه :لوقي الفلا نينمؤملاريما عمس هنأ ةيابع نع ثيم نب نارمع نع دانسالاب ىشاّيعلا ىورو

 اق .معن :اولاق - ؟كلذ دعبرهظأ هلك نيدلا ىلع هرهظيل ّقحلا نيدو ىدهلاب هلوسر لسرا ىذلا
 «ًاَيشعو ةركب هللا الا هلا ال نا ةداهشب اهيف ىدانيو آلا ةيرق قبي ال ىّتح هديب ىسفن ىذٌلاوفآلك

 .عجارف ثلاثلا دروملاريسفت ىف تاملكلا هذهريظنركذ و

 :هّصن ام (18 ثيدحلا) باتكلا رداون باب ىف نيدلا لامك ىف هلي قودصلا لاقو

 ىدابادعسلا نيسحلا نب نع انثدح :لاق هفإي لكوتملا نب ىسوم نب دّمح انثّدح»

 ةزمح ىبأ نب ىلع نعريمع ىبا نب دّمحم نع هيبا نع قربلا هللا دبع ىبا نب دمحأ نع

 ُهَلوُسَر لَسْرَأ ىِدَلاَوُه » :لج ورع هللا لوق ىف 3 هللادبعوبا لاق :لاق ريصب ىبا نع
 لزن ام هللا و :لاقف '١« َنوُكْرَمُمْلا ةرَكْوَلَو ِهَلُخ نييلا ىلع ُترِهظُيِل قَحْلا ِنيِدَو ىَدُهْلا
 هللابرفاك قبي مل 320 مئاقلا جرخ اذاف 39 مئاقلا جرخي ىّتح اهليوأت لزني الو دعب اهليوأت

 ةرخص نطب ىف ًاكرشم وا ًارفاك ناك ول نأ ىّبح هجورخ هرك آلا مامالاب كرشم الو ميظعلا
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 (نوكرشملا هركولو هلك نيدلا ىلع هنيدرهظت نأ هتدعوو»

 '.«هلتقاو ىنرسكافرفاك ىنطب ىف نمؤم اي :تلاقل

 :هّصن ام ١" ثيدحلا (”) ةبيغلا عوقو نم ذه. قداصلاربخا ام باب ىف هيف ًاضيا لاقو

 :لاق ىفوكلا هللادبع نب دّمح انثّدح :لاق هيلز نارمع نب دّمح نب دمحا نب لع انثّدح»

 ىبا نب ىلع نب نسحلا نع ىلفونلا ديزي نب نيسحلا هّمع نع ىعخنلا نارمع نب ىسوم انئّدح
 امب مالسلا مهيلع ءايبثالا ننس نا :لوقي الها هللادبع ابا تعمس :لاقريصب ىبا نع هيبا نع ةزمح

 .ةّذقلاب ةّذقلاو لعنلاب لعنلا وذح تيبلا لها اّنم مئاقلا ىف ةثداح تابيغلا نم مهب عقو

 ريصب ابا اي :لاقف - ؟تيبلا لها مكنم مئاقلا نمو هللا وسر نباي تلقف :ريصبوبا لاق

 نولطبملا اهيف باتري ةبيغ بيغي ءامالا ةدّيس نبا كلذ ىسوم ىنبا دلو نم سماخلاوه

 ىسيع هللا حور لزنيو اهبراغم و ضزالا قراشم هدي ىلع هللا حتفيف لج وّزع هللا هرهظي 3

 اهيف دبع ةعقب ضرالا ىف قبت الو ءاهتررونب ضرالا قرشتو هفلخ ىلصيف العلا ميرم نب

 '.«نوكرشملا هركولو هلل هلك نيدلا نوكيو ءاهيف هللادبع آلا هللاريغ

 :هّصن ام ' هيالاريسفت ىف ىثاّيعلا لاقو

 هرك ولو هّلك نيدلا ىلع هرهظيل» :هللا لوق ىف ةكارفعج ىبا نع مادقملا ىلا نع»

 دّمحع ّرقا آلا دحا قبي ال نا نوكي «نوكرشملا

 هرهظيل قحلا نيدو ىدهلاب هلوسر لسرا ىذلاوه» :الثلإ هللادبع ىلا نع ةعامس نع

 ال و ميظعلا هللاب كرشم قبي مل مئاقلا جرخ اذا :لاق «نوكرشملا هركولو هّلك نيدلا ىلع

 .«هجورخ هرك الار فاك

 لآ نم مئاقلا ىف تلزن اهئا» :هّصضن ام ةّيآلاريسفت ىف إي ىمقلا ميهاربا نب اع لاقو

 ".«هليزنت دعب هليوات انركذ ىذلاوهو القا دمحم

 .عجارف ةّيالاريسفت ىف ”ناهربلا ىف لِي ىنارحبلا ديسلا تاياورلا هذه لقن و :تلق

 .عالءرا ١

 .؟؟ةر/؟ .؟

 87١. ص ع 5و

 .امكقرلا .؟
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 (هلها نم قدص ءّوبم هتاّوب نا دعب كلذو»

 نم اهب ىلاعت هللا هّصخ ىتلا ةليلجلا ُهْيَي هفاصوا نمركذ ام ىلا ةراشا «كلذ» :هلوق

 .«نوكرشملا هركولو» :هلوق ىلا «كبيبح ىلا» :هلوق

 ءازجالا ةاواسم ءاوبلا لصا» :تادرفملا ف بغارلا لاق «قدص ءّوبم هتأّوب و» :هلوق

 ,هلزانب ايبان نكي ملاذا ءاوب ناكم لاقي ءازجالا ةافانموه ىذلا ةّوْبَتلا فالخب ناكملا ىف

 انيحواو :لاق هاواس ىا هب ءوبي نالف مدب نالف ءابو ءأوبتف هتيوس ًاناكم هل تأوب و
 ئوبت .قدص ءّوبم ليئارسا ىنب اناوب دقل و ًاتويبرصمب امكموقل اءّوبت نا هيخاو ىسوم ىلا
 أَوبتي امك هلوبل أَوبتي ُهليَي ناك هّنا ىور و .ءاشي ثيح اهنم ءّوبتي ,لاتقلل دعاقم نينمؤملا
 بذك نم :مالسلا هيلع لاقو هب نعطلا تدصق ما ناكم هل تأّيه حمرلا تأوب و هلزنمل
 :لبا ةفص ىف ىعارلا لاقرانلا نم هدعقم ًاّوبتيلف أدّمعتم لع

 انهم اويق رام ايفافخاب تاوبت ام اذا ىّتح اهرما اه

 نيستا اذ دم سقتا نعارلا بلل ىهلل ًاقفارم اناس تدجسو اذا نم ىعلاألا اهكذو لا

 لمعتسيو .هلهاب ىنب لاقيف ءانبلاب هنعرّبعي امك جؤزتلا نع ةيانك نالف أَوبت :لاقيو
 نم بضغب ءابو «هاواس اذا نالفل ءاوب نالف لاقيف صاصقلا و ةرهاصملا ةافاكم ىف ءاوبلا

 هفيسب جرخك لاح عضوم ىف بضغب و هتبوقع ىا هللا بضغ هعمو ْأَوَبُم لح ىا هلل
 ىلع ًاهيبنت ءاب لامعتساو ديزبَرُّموحن ًالوعفنم سيلو بوضغم هنا هل ءاجو عجر ىا
 ركذ ام ّدح ىلع كلذو ةنكمالا نم هريغ فيكف هللا بضغ هيف همزلي قفاوملا هناكم َّنا

 :لاق ةلاحلا هذهب ميقت ىا كثاو ىنأب ءوبت نا ديرا ىلا هلوق و ,باذعب مهرَشبف :هلوق ىف
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 ةدلها ناقص هوم ةتازيزنا دعب كلذو)

 .اهّقحب تْؤوّبو اهلطاب تركنا

 . ظفللا ىضتقم بسحب هريسفت سيلف اهّقحب تررقا لاق نم لوقو
 و هللا كاّيح مهلوق ىف لاق هئارملا فلخ نع ىكحو .عامجلا نع ةيانك ةءابلاو

 ٠.«اياشعلاو ايادغلا هتيتا مهوق ىفرّيغ امك ةملكلا جاودزالر ّيغف ًالزنم كأَوِب هلصا :كاَيب

 بّيط نالفوأبّيط ًالزنم نالف ءّوبتو قدصأأوبم هللا كأَوِب» :ىرشخزلل ساسالا ىفو

 نالف أرقو كلذ نع ًازاجم لزنملاو ةءابملا ىهو ةءابلا بيط لعج حجرفلا فيفعلل ةءابلا

 .ارصتخم لقن «أحاكن ناك اذا ةءابلا باتك

 لعج مث لالا هيلا ءوبت ىذلا عضوملاوه ةءابلا نا لاقيو» :لاق اميف ىمويفلا لاقو

 لجرلا نالوا ابلاغ ةءابلا ىف الا نوكي ال هنال اما عامجلا نع هب ىّتك ّمث لزنملا نع ةرابع

 :0(لاق امرتخا ىلا) راد: نم اوبش امك نكمتسي ىا ةلها نم ًاَوَبْعي

 نم قال لزنملا ةءابملا نم هنال أهاب حاكنلا ىمس امنا و» :لاق اميف نيرحبلا عمجم ىفو

 «هلزنم نم أوتي امك نكمتي ىا هلها نم أّوبتي لجرلا نال ليق و ًالزنم اهأَوب ةارما جوزت

 دقو ءابلاو ةءابلا هيف :لاقي جوزتلاو حاكنلا ىنعي ةءابلاب مكيلع :هيف» :ةياهنلا ىفو

 نم ءّبتي لجرلا نال :ليق و ًالزنم اهاوب ةارما جوزت نم قال لزنملا ةءابملا نموه ورّصقي
 هلا نش اوني انك :كنشتيو قا ةلها

 لجرلل تاب و (لاق نا ىلا) عضوم ّلك ىف موقلا لزنم ةءابملا» :لاق اميف حاحصلا ىفو
 ةغل ةعابلا لثم ةءابلاو (لاق نا ىلا) هيف هل تنكمو هتأّيه ىا ىنعمب ًالزنم هتاّوبو ًالزنم

 امك هنم نكمتسي ىا هلها نم أّوبتي لجرلا قال ًةءابو أءاب حاكنلا ىّمس هنمو ةءابملا ىف

 .«هراد نم اَوبتي

 " ...ٍضْرأْلا ف رك .» :ىلاعت هلوقريسفت ىف 'نايبتلا ىف هي ىسوطلا خيشلا لاق

 هيلا ىوأيل هنم هتنّكم اذا ًالدنم هتاّوب :لاقي ءابيلا هوو اك ]ذاع نم مكنكم ىا»

 ع4 :تادرفملا ١

 .فحن باج 5/١ ص 1

 ./ .فارعألا .*
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 تو 77 و ا ل ال جيس عم

 مود دلج .هبدن ىاعد حرش

 اوُءاَبَو ...> :هلوق و «'... ٍبَضَع ىلَع بَّضَعِب اوُءاَبَق ...> :هلوق نم عوجرلا نم هلصاو

 ' :رعاشلا لاق اوعجر ىا «'...ِهَّللا َنِم ٍبَّضَعِب

 اهاّوبم اهموق ىف ّتف اهرشعم ممص ىف تاّوب و

 .«بسنلا ميمص ىف مركلا نم تنكمو تلزنا ىا

 كلذ ر يظن ةّيآلاريسفت ىف نايبلا عمج ىفو
 :اهريسفت ىف للي حوتفلاوبا لاقو

 ىنكاسمو ىلزانم زا درك نكمتم نيمز ردو درك نيمز نكاسب ار امث و ضزالا ىف مكاوب»

 هيلا عجري ىا هيلا ءابي ىذلا لزنملا ءّوبملاو عجر اذا ءاب :مطوق نم ىدشيم اجنأ اب هك

 :لاق اًوبتف لزنملا هتاّوب :لاقي

 "«اهأوبم اهموق ىف تف اهرشعم مهمص ىف توب و

 و هلزناو هل هأّيه قعمب هيف هأَوِب و هل هأَوِب و هأَيا هأَوِب و الردم هءابا» :برعلا ناسل ىفو

 :لاق هيف هل نكم

 اهءوبم اهموق ىف تف اهرشعم مهمص ىف تأّوب و
 .«بسنلا ميمص ىف مركلا نم تلزن ىا

 هلوقك عم ىنعمب دعب ىتأتو» :رينملا حابصملا ىفف عم ىنعمب انهه ىه «دعب» :هلوقو
 «كلذ عم عا” ىلذ َدْعَب لمع » :ىلاعت

 كلذ دعب لتع) ىلاعت هلوق لثم عم ىنعمب [دعب ىأ] نوكي دقو» :نيرحبلا عمجم ىفو

 «كلذ عم ىا (مينز

 بيدا اذه دعبوهو رك نالف :لاقي عم ىعي دعب ئجن و» :ءاقبلا ىبال تاّيلكلا ىفو

 «اهيحد كلذ دعب ضرالاو مينز كلذ دعب لتع لواتي هيلعو

 ّرم امك عم ىنعمب نيبرعملا ضعب (دعب ىأ) اهلعج و :انخيش لاق» :سورعلا جات ىفو

 ا ةرقبلا ١.

 .7١1؟ .نارمعلآ ١.

 75١7. ص مج."

 .1 .ملقلا .؟
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 ةدلها نم قده عرترم نارين دعم كلذ ولا

 :بلك نب بّرضملا لوق ىف هيلاما ىف ىلاقلا لاقو اهيحد كلذ عم ىأ حابصملا نع

 ادلب دق نا نع ىنتاف كيلا ىئيف امل تلقف
 .«ميقم بيبل كاذ عم ىأ

 .«عم هأنعم انهه دعبو» «مينز كلذ دعب ّلتع» :ىلاعت هلوق ىف 'نايبتلا ىف هي خيشلا لاقو

 :«' اهاحَد 2 » :لاعت هلوق ىف لاقو

 و .كلذ عم ىا كلذ دعب لتع :لاق امك كلذ عم اهيحد هانعم ىّدسلاو دهاجم لاق»

 ءامسلا لبق تقلخ ضزالا تناك ناو ءامسلا دعب ضزالا ىحد هللا ّنا :ساّبع نبا لاق

 ".اهطسب اهيحد ىنعمو

 :هّصن ام «كلذ دعب لتع» :ىلاعت هلوق ىف نايبلا عمجم ىف هلي ىسربطلا لاقو

 .«ًاميثا ًايدتعم ريخلل ًاعانم هنوك عم ٌلتعوه ىا كلذ دعب لتع»

 :هّصن ام «كلذ دعب ضرالاو» :ىلاعت هلوق ىف لاقو

 :كلذ ىلع ةّجحلا ىف لاقو «اهيحد كلذ عم ضورالاو دهاج ةءارقو كلذ دعب ضرالاو»

 هيف ضرغلا سيل هّنال ةروهشملا ةءارقلل اريسفت كلذ لاق هلعلف كلذ عم ضرالاو ارق نمو»

 نامز نا ىف ال قلخلا ىف ضزالا و تاوامسلا ىنعا امهعامتجا ضرغلا امنا و نامزلا بيترت
 عمتجا دق ىا عاجش كلذ عموهو :عماسلا لوقيف رك نالف كلوقك اذهو دحاو نيلعفلا

 اهطسب ءامسلا قلخ دعب ىا اهيحد كلذ دعب ضرالا و» :ىنعملا ىف لاقو .«نافصولا هل

 تناك ناو ءامسلا دعب ضزالا ىحد ىلاعت هللا ّنا :سابع نبا لاق طسبلاوهووحدلا نم

 و دهاجم لاق و ءاهطسبف ةبعكلا تحت ةعمتج ةوبر تناكو ءامسلا لبق تقلخ ضآزالا

 .«كلذ عم ىا ميِنز كلذ دعب تع :لاق امك اهيحد كلذ عم ضنالاو هانعم :ىدسلا

 :هّصن ام ن ةروس ىف هريسفت ىف هي حوتفلاوبا لاقو

 نانج نياو كلذ عم هانعم ليقو ءءوسلا لاصخ نمركذ ام دعب ىا كلذ دعب»

 .الا/ ص 1

 757١. ص ٠١ ج .؟



0 

 مود دلج .هبدن ىاعد حرش

 هملك نياردوركيد ىزيجب تسا مهتم ىرسربو تسا نينجو نانج نالف هك دشاب

 .«دشأب عم ىنعم دعب
 هناا قعيوكذ هديك ام كاف انلا ةةوس ل: لاآقو

 ىسك هكنانج اهيحد كلذ عم ضرالاو ىا تسا عم ىنعمب دعب :دنتفكر كيد ىضعب»

 :رعاشلا لاق مينز كلذ دعب لتع :ىلاعت هللا لاق بسنلا ميئل كلذ دعبوهو قمحا نالف ديوك

 بيبل كاذ دعب ىناو مارح ىنتاف كيلا ىئيف اهل تلقف

 و :هلوقك كلذ لبق ىا كلذ دعب :دنتفكو كلذ (عم) دنع ضرالاو :دناوخ دهاجم و

 .«(لاق امرخأ ىلا) نارقلا ىنعيركذلا لبق نم ىاركذلا دعب نم روبزلا ىف انبتك دقل

 :هّصن ام اهب باجأ ىتلا هوجولا ىف 'بيغلا حيتافم ىف ىزارلارخفلا لاقو

 مينز كلذ دعب لتع :هلوقك كلذ عم ىا كلذ دعب ضرالاو :هلوق نوكي نا - اهثلاثو»

 لاقو بيترتلا هب ديرت ال اذك اهدعب تنا مث اذكو اذك تنا لجرلل كلوقكو كلذ عم ىا

 و ىنعملاو اونمأ نيذلا نم ناك ّمث (هلوق ىلا) ةبغسم ىذ موي ىف ماعطاوأ ةبقر َكف :ىلاعت

 و ىّدسلاو دهاجم و ساّبع نبا نع لقن امريرقت اذهف هللاب ناميالا لها نم اذه عم ناك

 .«اهيحد كلذ عم ىا اهيحد كلذ دعب ضزالا و :هلوق ىف اولاق مهتا حيرج نبا

 :هقلخ ءدبو ماعلا ثودح نع ثحبلا دنع 'ملاعلاو ءامسلا دلج لئاوا ىف ىسلجملا لاقو

 ةئلاثلا ةّيآلا ىف دعب ةملك لاقي نا لاكشالا لصا نع هب بيجا دق امم ىناثلا هجولاو»

 سيلا :لئاقلا لوقي امك اهلراكذالاو معنلا دادعت ةهج ىلعوه انا ىنامزلارخأتلل تسيل

 ىف مدقت ام ضعب نوكي امبرو كتطلخ كلذ دعبو اذكو اذك كب تلعفو كتيطعا دق

 دارملا لب ةنمزالاو تاقوالا نع رابخالا ضرغلا نكي مل هنال نامزلا بسحب ًارخأتم ظفللا

 .«هجولا اذه ىلع مالكلا داريا لاحلا تضتقا اًبرو اهيلع هيبنتلاو معنلاركذ

 بيرق اذهو» :هلقن دعب ىسلجملا لاق م نمو :ىزارلا هلاق امم بيرق اذهو :لوقا

 ”«ىناثلا نم

 .لوبمالسا باج 580 ص 8 ج.١
 .7؟/0 ديدج باج .8 ص 15 ج.؟

 . 7/0 :ناحب ."”



89 

 ةدلها نم قدك ءريم هتارب نأ دعي كلذو)

 ّلتع» :ن ةروس ىف ىلاعت هلوقريظن «نا دعب كلذو» :ءاعدلا ةرابع َّنا ملع دق هنا 3

 دعب ءاعدلا ىف و «ةريغملا نب ديلولل لئاذرلا ّدع دعب ىلاعت هلوق ىف هنا الا «مينز كلذ دعب

 .دحاو امهيلك ىف ىنعملاو نييبنلا متانل لئاضفلا ّدع

 - هتعدوأ» :نم قباسلا مالكلا ىف نّيب ام ىلا ةراشا ؛كلذو :هلوق» :هلِي ىربيلكلا لاق

 مسا لوعفملا ةغيصب ءوبملاو ؛هل هتأّيه ىأ هتأوبو الزنم لجتلل تأَوب :لاقي «هتدعوو - ىلا

 قدص راد مهوقك قدّصلا ىلا فيضارينحلا و حالصلا ىلا بسن ام ّلك عمجملا ىف .هنم ناكم

 هل تأّيه نأ دعب دعولاو حلاو ةرصّتلاو عادنالا َنأ ىنعملا صّخلم نوكيف .قدص سرفو
 ىف ليق افك دنع قعفدع فرح ةلهأ عم #هلوق ق ىف ةملكو مال

 :«اثيش هللا دنع ىأ اين هللا نم مهذالوأ الو ههلاوما ندع يفت نل :لازع هلوق

 :ةيالاريسفت ىف 'نانجلا حورريسفت ىف ىزاَرلا حوتفلاوبا لاقو

 هيلا ءابي ىذّلا لزنملا ءَوبملاو عجر اذا ءاب مهوق نم ضزالا ىف مكأوبو :ىلاعت هلوق»
 :لاق اًوبتف لزنملا هتاوب :لاقي هيلا عجري ىأ

 «اهأوبم اهموق ىف ّتف اهرشعم ميمص ىف تأوب و

 :"نايبلا عمجم ىف هي ىسربطلا لاقو

 نم هلصاو هيلا ىوأيل هنم هتنّكم اذا ًالزنم هتأوب :لاقي لزنملا نم نيكمتلا ةءوبّتلاو»

 :رعاَشلا لاق عوجَرلا

 اهاّوبم اهموق ىف ّتف اهرشعم ميمص ىف تاوب و

 .«تنكمو تلزنا ىا

 دوخ موقردوا هاكلزنم و دراد ىاج دوخ موق نايم رد :هتمجرت ىف هر ىئارعشلا لاقو

 .دوخ موقرد تّرعو فرش هب دنكىم ىنز حدم ؛تسوا

 ىف اولزن و ءأبّيط ًالزنم نالف أَوبتو ءقدص أّوبم هللا كأَوب» :ىرشختّرلل ساسأألا ىفو

 لبا مهيلع ءوبت نالفونب و اهمِطعَم ىه و ءاهتءابم ىف مهلبا اوخانأ و مهتءاب و مهتءابم

 .ىنارعش حيحصت ٠١8 ص 0 ج.١

 .ىنارعش حيحصت 574 صاج."
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 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 :لاق هتدّدس هوحن حمَرلا تأّوب و حارملا اهعسي ال ًامعن مكيلع هللا ءابأ و حورت ىأ «ةريثك

 «ةقيلاعتلا تنل ل ةءورذلا ىذه هل تلق مث ًارزش حملا هوب

 :هلي ىنايدلولا لاقو

 دارم ايوك ؛شلهأ زا تّيقداص هاكرارق رد ىداد ناكم اروا هك دوب نآزا دعب اهنياو»
 .«دنتفكيم نيماو قداص اروا شموق و لها دزن هك دشاب نيا

 رد اروا ىدينادرك نكمتم و ىداد ىاج هك دوب نيازا دعب نآو» :هي ىليجلا لاقو

 و لوبقم هك ىداد رارق تّيرذو ترتعوا ىاربزا ىنعيوا لهازا ىبوخ و قدص هاكياج

 ناشياب تعجارم سكنا هك تسا نيارابتعاب نتفكوا ءّوبم ار ىسك لهاو دناهديدنسي

 رما رد فرصتزا تسا هيانك هكنيا رابتعاب اي ءدشاب عجر ىنعمب ءابزا هك دنكيم رايسب
 دوك لهو هناخالا عيبا انك هكئاسم اننا

 :لوقنف هنايب ىف ضخنلف انه دارملاوه هني ىليجلا هيلا راشا ىذّلا ىنعملا اذه :لوقا

 ةغل ةعابلا لثم ةءابلاو (لاق نا ىلا) عضوم لك ىف موقلا لزنم ةءابملا» :حاحّصلا ىنف

 امك اهنم نكمتسي ىا هلها نم ءّوبتي لجَرلا ّنال ةءابو | ءاب حاكتلا ىمس هنمو «ةءابملا ىف

 .«هراد نم ءّوبتي

 دقو ءابلاو ةءابلا هيف لاقي حّوْزَتلاو حاكتلا ىنعي ةءابلاب مكيلع :هيفو» :ةياهّتلا ىفو

 نم ءّوبتي لجَرلا نال :ليق و ًالزنم اهاّوب ةأرما جيوزت نم ّنال لزنملا ةءابملا نموه ورصقي
 . «هلزنم نم ءّوبتي امك نكمتسي ىا هلها

 جقزتيلف حاكنلا نؤم ىنعي ةءابلا مكنم عاطتسا نم :ثيدحلا ىفو» :نيرحبلا عمجم ىفو

 عمدملاب ةءابلا تاغل عبرا كلذ ىف ىكحو حاكنلا دقعل ليق مث عامجلا ةغلدملاب ةءابلاو

 :لاقريصب ىبأ ثيدح هنمو ءاهلا عم هابلاو ةهاعلا نازو ةهابلاو اهفذحو روهشملاوهو ءاهل

 ىَمس ائاو عماج ىا هابلا نم اهاب دق هتدجوف ةعمجلا موي لف هللا دبع ىنأ ىلع تلخد
 نم أّبتي لجرلا ّنأل ليقو الزنم اهأوب ةأرما جقزت نم أل لزنملا ةءابملا نم هنأل أهاب حاكنلا

 «.هلزنم دم اردو افك دكت ىأ هلهأ



 م١2

 «هلها نم قدص ءّوبم هاي نأ. دعت كلذ ولا

 ءاملعلا هب ىهابيل ًاملع بلط نم :ثيدحلا ىف و» :ىحيرطلل نيرحبلا عمجم ىفو

 تأوبت نم وا هل هتأّيه ًالزنم لجرلل تأَوب نم اهنم هلزنم لزنيل ىاراتلا نم هدعقم ءَبتيلف
 عجري هبحاص نوكل ةءابم لزنملا ىّمسو عجر اذا ءاب نم عوجرلا هلصاو هتذختا ًالزنم هل

 .«هنم جرخ اذا هيلا

 .هلثمرتشلل نيلقثلا ءايض ىفو

 ملعف اهريغو سورعلا جاتورينملا حابصملاو برعلا ناسلك مجاعملارياس ىف اهريظنو
 ةّينايب هلها نم ىف «نم» ةملك اذه ىلعف نيّيوغللا تارابع نم ذوخأم ليلا هركذ ام نا

 ميظعتلل قدص ىف نيونّتلا نا كلذو ىناكمالا لامكلا ّدح غلاب ميظع قدص ءوبم هتأوب ىا

 .هدراوم ىف هب اوحّرص امك

 كلذورظتلا ودب ىف هنم ردابتي امك لوقلا قدص دّرجم هنم دارملا سيلف قدصلا اّمآو

 لك نعرّبعي و» :تادرفملا ىف بغارلا لاقف ةدوجلا قلطم هب دارملا َناب اوحّرص ءاملعلا نال
 يف هلوقوحن هب فصوي ىذّلا لعفلا كلذ هيلا فاضيف قدَّصلاب انطابو ًارهاظ لضاف لعف

 :هلوقو 00007 .اذه ىلعو ارِدَثْفُم يلم َدْنِع ٍقْدِص ِدَعْفَم

 '"َنيِرِحَآْلا ىف ٍقَدِص َناَسِل يل َلَعْجاَو ” ...ٍقَدِص َحرْخُم م نْجِرْخْأَو ٍقْدِص َلَخْدُم نْلِخْدَأ ...
 كلذ نكي مل هدعب نم هيلع ىنثأ اذا ثيحب ًاحلاص ىلاعت هللا هلعجي نا لاؤس كلذ ناف

 :رعاشلا لاق امك نوكي لب ًابذك ءانّلا

 «ىنثن ىذللا قوفو ىنثن ىذّلا تناف حلاصب كيلع انينثأ نحن اذا
 :هّصن ام 40...ٍقَّدِصاَوبُم ايم :ايئارن آدْسإ ب اَناَوَب دل و2 نات هلوقزيسفف ىف قروباسيتلا لآقو

 وريخلا نم هب نظي ام ّلك نا ملعيل قدَّصلا ىلا هتفاضا ًائيش تحدم اذا برعلاو»

 .«هيف دجويو نظلا كلذ قّدصي هتاف هنم بلطي

50 

 *'. .ءارسإلا ٠١/.

 8" .ءارعشلا 5

 5 نوم



 مع”
 حبحب سس _  يي بعصا _ىب_ب_ا_اأذ_

 مود دلح .هبذن ىاعد حرش

 :هّصن ام تعّنلا ثحبم ىف ةيفاكلا حرش ىف ىضّرلا ةمئالا مجن لاقو

 لجر ىدنعوحن ءوسو قدص وحن ىلا هفيضتو فوصوملا رّركت نا ًاضيا سيقملا نمو»

 ىف قدصلا ال ةدوجلا قلطم ماقملا اذه لثم ىف قدصلاب دارملاو ءوس رام رامح و قدص لجر

 ىف هنولمعتسي اوراص ىّتح مهدنع دّيج نسحتسم ثيدحلا ىف قدّصلا ّنال كلذو ثيدحلا

 مهدنع نجهتسم بذكلا نا امك ةضومحلا قداص لخو قدص بوث :لاقيف ةدوهملا قلطم
 لجر وحن ىف ةفاضالاو (لاق نا ىلا) مكيلع بذك اولاق ءىشبب ءارغالا اودصق اذا ثيحب

 ربخوحن ةفّصلاردصم ىلا فوصوملا نوفيضي ام ًاريثك مهو ةسبالملل ءوَسلا ةرئادو قدص
 لجر ىدنع تلق كناكف دّيج ىا قداص لجر قدص لجر ىنعف ْيَسلاربخلا ىا ءوَسلا

 امك لوالل ةفص هتفص عم لجرراص هتفص ىناثلا لجرركذ نم دارملا ناك اًملف قداص لجر

 .«(لاق امرخآ ىلا) ادراب اءام ءام الوحن ىف هئربتلا ال باب ىفّرم

 حرش ىف ةسداسلا ةضورلا ىف ةفيحّصلا حرش ىف ىندملا ناخ ىلع دّيَسلا لاقو
 لاقي امك ةداهشلا ىف لماك قدص دهاش ىا» :كتكئالم نم قدص دهاشو :إفا هلوق

 دعب لاق نا ىلا هاعّدم تابثا ىف ضاخف) اهيف لماك ةّيلوجرلا ف قداص ىا قدص لجر
 :(هّصن ام ةسبالملل ةفاضالا َنأ نم ئضرلا نع هانلقن ام لقن

 ردصملاب لصالا ىف فصوف هتفص ىلا فوصوملا ةفاضا باب نم وه :هريغ لاقو
 نم ىنعمب ةفاضالا :ليقو ءوسأرما كوبأ ناك ام :ىلاعت هلوقك هتفص ىلا فيضا مث ةغلابم

 رسكلاب قدصلا :سوماقلا ىفو ةغلابم هنم قلخ هّنأك قدص نم لجر ىأ ديدح متاخك
 دقلو قدص رامحو قدص ةأرما اذك و نيفاضم قدص قيدص و قدص لجروه ةّدَّسلا

 اذاف حتفلاب قدّصلا لجرلا اذه :لاقيو ًاحلاص الزنم مهانلزنأ قدص ءّوبم ليئارسا ىنب انأب

 قدصريزو هل لعجو :ثيدح ىف ئبيطلل ةاكشملا حرش ىفو داّصلا ترسك هيلا تفيضا

 '«قدّصلاب ًانطابو ًارهاظ لضاف لعف ّلك نعرّعيو ءًأقداص ًاريزو ىا
 ":نآرقلا بيرغ ىف و 'نيرحبلا عمجم ىف هني ىحيرطلا لاقو

 .7؟7//1 :نيكلاسلا ضاير ١.

 .577و 767 ص ١ ج ديدج باج .؟
 - ل 0 0



 مع

 ةةلها نه ق ديف ورم ةتازر نأ دعب كلذو)

 و قدص ءّوبم ىلاعت هلوقك قدصلا ىلا فيضاريخلاو حالصلا ىلا بسن ام لكو»

 .«قدص سرف و قدص راد مهوقك

 .«أاضر ناك ام لك كلذكو قدص موق مهو قدص لجروه» :ساسألا ىف ىرشخمزلا لاقو

 لاقيو» :ليصفتلا ليبس ىلع قدصلا ىنعمركذ نمض تاّيلكلا ىف ءاقبلاوبأ لاقو

 وذ قدص لجرو (لاق نا ىلا) اهترسك هيلا تفضا اذاو داصلا حتفب قدصلا لجرلا اذه

 نا ىلا) ةدوج وذ ىأ قدص رامح و قدص بوث :لوقت ىرت الا ناسللا قدص ال حالص

 .«أحلاص ًالزنم مه انلزنا قدص ءوبم ليئارسا ىنب انأَوب دقلو (لاق

 هيلع تفقتا ىذلا وه ىنعملا اذه و هترتع و ُةََْْي لوسترلا ةرسا انه لهالاب دارملاو

 رظنا) لوقي مالسلا هيلع نينمؤملا ريما لوق ىلا ىرت الا مركالا ََنلا بسن ىف نوملسملا

 :(ىديدحلا جهنلا حرش بطخلا نم راتخملا باب ىف هغالبلا جهن ىف ة4! هتبطخ

 ريخ هترسا ىداطلا باتكلاو ىدابلا جاهنملاو جلا ناهربلاو ئيضملا روتلاب هثعتبا»
 ةبيطب هترجه و ةكمب هدلوم ةلدهتم اهرامثو ةلدتعم اهناصغا ةرجش ريخ هترجش و ةرسا

 '«(ةبطخلا) هتوص اهنم ّدتماو هركذ اهبالع

 ىرخا ةبطخ ىف اضيأ لاق: «(هلها:هترسا ورز ةهحرتق: ىف لاق ايف: كيدحلا 'ىا نبا لاقإو

 :ممطلا دعب هغلبي ال ىذّلا هللا كرابتف :اهردص

 ٌرقتسم ريخ ىف مهرقأ و عدوتسم لضفأ ىف مهعدوتساف (ءايبنالا فصو ىف اهنمو)»
 هللا نيدب مهنم ماق فلس مهنم ىضم املك ماحزألا تارّهطم ىلا بالضألا مئارك مهتخسانت

 نم هجرخأف هلآو هيلع هللا ىلص دمحم ىلا ىلاعتو هناحبس هللا ةمارك تضفأ ىّثح فلخ

 بختتاو هءايبنأ اهنم عدص ىتَلا ةرجّشلا نم ًاسرغم تاموزالاّرعأ و أتبنم نداعملا لضفأ

 تقسبو مرح ىف تتبنرجشلاريخ هترجش ورسالاريخ هترسا ورتعلاريخ هترتع هءانمأ اهنم

 '.(ةبطخلا) ىدتها نم ةريصب و ىقتا نم ماماوهف لاني الرمث و لاوط عورف اهل مرك ىف

 و لجرلا طهر ةرسالا و» :هّصن ام ةبطخلا حرش نم لاق اميف ديدحلا ىبا نبا لاقو

 ١. ص ؟ ج ىدلج راهج باج ديدحلا ىبا نبا حرش  .18١اي 17 هبطخ .21/1/ :ديدج باج 17.

 هبطخ ."ا/ /4 :ديدحلا ىبا نبا حرش .؟ ١87 يا١18١.



 مع“

 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 و تلاط تقسبوّرعلاو ةعنملا هب ىنعي نأزوجيو ةّكم هب ىنعي نأ زوجي مرح ىف تتبن ن هلوق

 لب حدمب سيل كلذ ّنأل هب عفتني ال اهرمت ّنأ هب ديري نأ ىلع سيل لاني الرو :هلوق ىنعم

 و مالسلا هيلع هسفن اهرمثب ديري نأزوجيو ًابصغ ىنحي الو ًارهق لاني ال اهرُت نأ هب ديري
 لاني ال ىا لانيال و ةرجّشلا كلت ةرمث مهنأل مالّسلا مهيلع تيبلا لهأ نم هارجم ىرجي نم

 دحأ مهيرابي الو مهرثآمو مهيعاسم

 ضيفتسملاريثكلا مشاه ىنب و شيرق لضف ىف ُهْْدَي ىجَنلا نع ثيدحلا ىف ىور دقو

 ّنا :هلوق و ءشيرق نم ةنّمألا :هلوقو ءاهومّدقت الو ًاشيرق اومّدق :مالَسلا هيلع هلوقوحن

 نم هتاف ةطغاو ةناتك قنيردصتلا يي ةاعج نمت قظحاو ا فم بنرغلا نه يلا اهلل

 تفط دق دّمح اي :ىل لاق 34 ليئاربج ّنا :هلوقو ءمشاه ىنب نم ىنافطصاورضتلا ىنب

 نين نلفت ةةلزقو تناك قيوم هركأ اقينال ويكي وركأ اهيفدجا ملف ايرظو نرش نرلا

 ىتمورا ىف حافسب ىنسسمي مل ىلاعت هللا ّنا :30 هلوق و .ةّيكزلا ماحرألا ىلا ةرهاطلا بالصألا

 ةداسرشحملا لهأ ةداس :ُيِليَي هلوقو .بلطملادبع نب هللادبع ىلا ميهاربا نب ليعامسا ذنم

 :دشني الجر عمس دقو :هلوقو .رفعجو ةزمحو نيسحو نسحو نلعو انا اينّدلا لهأ

 زاةلاديف لاعب :تنلت الع هلحر لّوحملا لجَرلا اهِتااي

 اذكه لقي م هّنا هللا لوسر اي اال :ركبوبأ لاقف عمس امل اركنم - ؟ركب ابأ اي لاق اذكها

 :لاق هتكلو

 فانم دبع لآب تلزناله هلحر لوحملا لجّرلا اهّتااي

 فاجع نوتنسم ةكم لاجرو هموقل ديرّتلا مشه ىلعلاورمع

 :هلوقك و ًاثالث اهلاق ًاشيرق ّلذأ نم هللا ّلذَأ :هلوقو .كلذب ةيَيَرسف

 تنطظلايغ :نتنا :اننأ تدك 25 .نتثلا خا

 .نيمركالا نبا انأ :هلوقك و مهرجافل مهرجاف و مهبل مهرب . شيرقل عبت سانلا :هلوقكو
 ام :هلوقو .راّنلا ىف هيرخنم ىلع هللا هّبكا آلا دحأ مكضغبي ال هللا و :مشاه ىنبل هلوقكو

 هررح آلآ لهأ دحا نضغبي ال هتاو:ةففانل اها لب ةعقان ريغ ىتبارق نا .نوسغري لاخر لات

 ىرن الو ادج ةريثك مهفرش و مشاه ىنبو شيرق لئاضف ىف ةدراولارابخالا و ةّنجلا هللا
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 «هلها نم قدص ءّوبم هادي نا دعت كلذ ولا

 '.«اهءاصقتساب انهه ةلاظالا

 نب مشاه نب بلطملادبع نب هللادبع نب دّمحم انأ» :ريغّصلا عماجلا ىف ىطويسلا لاقو

 نب كلام نبرهف نب بلاغ نب َىْول نب بعك نب ةّرم نب بالك نب ىصق نب فانم دبع

 امو ناندع نب ّدعم نبرازن نبرضم نب سايلإ نب ةكردم نب ةميزخ نب ةنانك نبرضتلا

 ءىش ىنبصي ملف ىوبأ نيب نم تجرخاف امهريخ ىف هللا ىنلعج آلا نيتفرف ساّنلا قرتفا
 ىلا تيهتنا ىّبح مدآ ندل نم حافس نم جرخأ لو حاكن نم تجرخو ةّيلهاجلا دهع نم
 .«سنا نع لئالدلا ىف تييبلا - ابا مكريخ و ابسن مكريخ اناف ىماو ىبأ

 نع) ةّوبّنلا لئالد هباتك ىف ىا (لئالدلا ىف قييبلا)» :هحرش ىفريدقلا ضيف ىف لاقو

 نم الاجر نا ُييَي ىلا غلب :لاق روكذملا سنأ نعروبزملا ظفللاب اضيا مكاحلا هاورو (سنا
 كلذب انمأيل مكيلا امدق اذا نايفسوباو ساّبعلا كلذ لوقي اما :لاقف مهنم هّنا نومعزي ةدنك

 .«خلا دمحم انا :لاقف ساّنلا بطخ مث ةنانك نبرضتلاونب نحن انئابآ نم ىفتنن الانأو

 دارملا لب ةءابملا ىف ةغللا لها تاملك هيلاريشي امك ةجوّرلا سيل انه لهألاب دارملا َناآلا

 .«هابرق ووذو هتريشع لجرلا لها» :هترابع صنو سوماقلا ىف ىدابازوريفلا هلاق ام انه

 و (لاق نأ ىلا) هابرق ووذ و هتريشع لجَلا لها :ةديس نبا لاق» :برعلا ناسل ىفو

 .«هب ساّتلا ّصخا لجّلا لها

 اوثعباف :ىلاعت هلوق هنم و» :سوماقلا مالك حرش ىف سورعلا جات ىف ىديبزلا لاقو

 هموقب اهلها نمو هلها نم ىلاعت هلوق نورسفملاّرسفو «اهلهأ نم ًامكحو هلهأ نم ًانكح

 مهللا :ُلَِي هلوقريهطلا ةيآرابخا ىف ىقأيو امهانعم ديفي امو اهبراقاو هبراقابوا اهموقو
 .سجترلا مهنع بهذاف ىلهأ ءالؤه نا

 دعولاب كلذ ةملك ىف ةراشالا ىشعرملاو ىناقلاطلاك حارّتلا ضعب ٌّصخ دق :هيبنت

 نكل هلاصتاو هبرقل نايذألا عيمج ىلع مالسنالا نيد ةبلغ نم ةروكذملا ةّيآلا ىف هيلاراشملا
 .ىربيلكلا هب حّرص امك ىلوا بقانملا نمركذ ام عيمج ىلا ةراشا نوكي ىّبح ًاماع هلعج

 ىلع «قداص دعب قداص و» :هلوق حرش ىف قدَّصلا ىنعم نايب ىف ضوخ انا ملعا م
 : ناعم هللا ءاق نا ءافعشالا و ليضفتلا ليبش

 ١. :ديدحلا ىبا نبأ حرش /21/1.



 ىذّلل ساّنلل عضو تيب لوا مهلو هل تلعجو»

 ماقم تانّيب تايأ هيف نيملاعلل ىدهو اكرابم ةّكبب

 انما ناك هاغد فو ربيهاردا

 :لي ىربيلكلا لاق

 ىلا عمجلاريمضو ُهْيوَي دّمح ىلا عجار درفملا ريمضلا و ترّيص ىنعمب «تلعج» هلوق»
 «هلها

 0 .اكاَبُم َدَكَبِب ىِذَّلل ياّنلِل َعِضْو ِتْيَب ِتيَ وأن :ىلاعت هلوق ىلا ةراشأ تيب لوا :هلوقو

 مال ىّمستو َناربخ ىف دازت ىلا ماللا تيقباو تلعج ىلوعفم اراص اهربخ و ّنأ مسأو

 ماللا لخدت ال بولقلا لاعفا ّنا عم ديكأتلا فرح عامتجال ةهاركربخلا لخدتو ءادتبإالا

 لاب اراهشإ و ةءاكحلل اناا الوعي ق

 نوكي نأ انه بسنالاو ةفيرَشلا ةّْيألا ىف امك انه مالّلاب ىذّلل :هلوق» :ىليجلا لاقو

 .«مالالب ىذْلا

 هاّيا ىلاعت هناكسا ىهو ُةَِْيَي مركالا انّيبن بقانم نم ىرخا ةبقنم ىلا ةراشا اذه :لوقأ
' 

 َميِهاَرْبإِل اَنَوَبْذِإَو ... :ٌجحلا ةروس ىف ىلاعت لاق امك ةّكم ىف هتريشعو هدادجا ىا هلهاو

 و © ٍدوُجسلا عْيلاَو َنيِمِئاَْلاَوَنِفْئاَطلِلَقيَبْرَهَطَو ميس كرْشْنأل نأ ِتِيبْلا نكَم
 ٍ وُدَهْشَِل © ٍقيِمَع جف لُك ْنِم تير ياَص لك ُكَعَولَج كر نيالا يف ند

 اولكَف ِماَعْنَأْلا ِةَميِهَب نِم ْمُهقَْر ام لَع ٍتاَموُلعَم ِماَأ ف ِهّللا َمْسا اُرُكْذَيَو ْمُهَل َعِفاَنَم

 مع



 م1

 اق ناقل تاباديف نيلاكلل ىدهر ايم ةخبو يدلل سانلل هدر توج لرأ دهلو هلا علو

 (تايآلا) ريِقَمْلا َسْئاَبْلا اوُمِهظََو اهم
 و هانّيع ذاركذا و ىا تيبلا ناكم ميهاربال انأوب ذاو» :هريسفت ىف ىواضيبلا لاقو

 .هيف هانلزنا ذاو ىا فرظ ناكمو ةدئاز مالّلا :ليقو ةءابم هل هانلعج

 اهلسرأ حيرب هناكم هللا ملعاف نافوللا مايا سمطنا و ءامّسلا ىلا تيبلا عفر :ليق

 و نيفئاظلل ىتيبرّهطو ًائيش ىب كرشت ال نا) ميدقلا هسا ىلع هانبف هلوح ام تسنكف

 نم ةئوبّتلا نال اندّبعت ىنعم نّمضت هّنا ثيح نم انأَوبل هرّسفم نا (دوجستلا عكرلاو نيمئاقلا
 قيبرهطتو قدابعب كرشت الئل كلذ انلعف ىا ىهّلاب ةلوصوم ةّيردصمو ا ةدابعلا لجا

 ةلالّدلل اهناكأب ةالّصلا نعرّبع هّلعلو هيف ىلصيو هب فوطي نملراذقألاو نائوألا نم

 .«ءايلاب كرشي ئرقو تعمتجا دقو فيك كلذ ءاضتقاب لقتسم اهنم دحاو لك ّنا ىلع

 و بطنملا نم همالك راتخم باب ىف ىضرلا هلقن اميف مالَسلا هيلع نينمؤملاريما لاقو

 :'محالملا بطخ نم ىه

 ءايّضلا ةاكشم و ءايبنألا ةرجش نم هراتخا (هلآو هيلع هللا ىلص ىتلاركذ ىف اهنم)»

 .«ةمكحلا عيبانيو ةملظلا حيباصمو ءاحطبلا ةّرسو ءايلعلا ةباؤذو

 رثكأ نال مالَسلا هيلع ميهاربا دالوا ءايبنألا ةرجش» :هحرش ىف ديدحلا ىبا نبا لاقو

 سأّرلارعش نم ةفئاط ةباؤّذلا و حابصملا اهيف لعجي ةذفان ريغ ةّوك ةاكشملاو مهنم ءايبنألا

 مهئاب ىؤل (ىنب) نبرماع نب ىلع نورخفي ّىؤل نب بعكونبو اهطسو ءاحطبلا ةّرسو

 طهر كلام نبرهفونب اهعم نكسو ةكمب ةطيحملا لابجلابرماع تنكسو حاطبلا اونكس

 :رعاَشلا لاق هريغو حاّرجلا نب ةديبع ىبأ

 رهاولظلاب كريغ لح و حاطبلاب اهنم تللحف

 :ليعامسا نب حيرط لاقو

 جلولاو ىنحلاكيلع (قرطت)فطعت ملو حاطبلا حطنلسم نبا تنا

 :نيّيبلاطلا ضعب لاقو

 .58و ؟07وء .جحلا ١.
 .8١٠ايا6٠ا/ هبطخ امارال :كيدح باج ١52١. ص " ج ىدلج راهج باح ىديدح حرش 5



 ك6

 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 رهاوظ نوتم ىلع حارو ىريغ ادغ اذا حاطبلا جلتعم نبا اناو

 رظاتلا داوس نع حتفي نفجلاك اهميطح و اهنكر ىّبع رتفي

 .«ىرواجم ّنهئابظ لثم و قلخ افطوهس لثم و ىفرش اهلابجك

 طيسب ةّكم ءاحطب و هوحن ورعّشلا نم ىلدت ام ةباؤّذلا» :هحرش ىف مثيم نبا لاقو

 تاراعتسا لصفلا ىفو هيف عضوم فرشا ىداولا ةّرسو اهيداو

 ورمث اذ فنّصلا كلذ نوك ةهباشملا هجوو 5 ءايبنألا فنصل ةرجّشلا ظفل ىلوالا

 تاذ ةرجّشلا نا امك ةّيناسفتلا تالائكلا و مولعلا هرمثو ءايبنألا صاخشا هعورفف عورف

 .رمثو نوصغ

 و ءايبثالا مهنم ترهظ دق ءالوه ّنا ةهباشملا هجو و ىيهاربا لال ةاكشملا ظفل ةيناّلا

 .ةاكشملا نم حابصملا رونرهظي امك ةيادهلا رونو ةّوبّنلا ءايض مهتيب نم عطس

 ناصغا ىف مهيّلدت ةهباشملا هجوو شيرق ىلا هبريشي نأ هبشيو ةباؤّدلا ظفل هئلاتلا

 .سأّرلا ىلعرعشلا ةباؤذ ىلدتك مهئابا نعّولعلاو فرَشلا

 .ةكم ىف تيب لضفأ نم هرايتخا ىلا هب راشأ و ءاحطبلا ةّرس ةعبارلا
 ةّرمريغّرم دق ورهاظ ةهباشملا هجوو ًاضيا ءايبنألل حيباصملا ظفل ةراعتسا ةسماخلا

 .لهجلا تاملظ حيباصم مهنوك

 ناضيفك مهنع ةمكحلاو ملعلا ناضيف ةهباشملا هجوو عيبانيلا ظفل ةراعتسا ةسداسلا

 .«هعيباني نع ءاملا

 و حطنالا نم ىنمو اهحاطبنال ةفورعم اهحطبأ و ةّكم ءاحطب و» :برعلا ناسل ىفو

 ام نولزني نيذّلا رهاوظلا شيرق و اهئاحطب و ةّكم حطابا نولزني نيذّلا حاطبلا شيرق

 :لاق ةّكم لوح

 رهاوظلا شيرق ال حاطبلا شيرق ةباصع شيرق نم ىنتدهش ولف

 و ةّكم ىبشخا نيب بعشلا نولزني نيذّلا مه حاطبلا شيرق :ىبارعالا نبا :ىرهزالا

 «حاطبلا شيرق اهمركاو بعشلا جراخ نولزني نيذلارهاولظلا شيرق



 معاه

 ماقم تانّيب تايآ هيف نيملاعلل ىدهو ًاكرابم ةّكبب ىذّلل ساّنلل عضو تيب لَو مهلو هل تلعجو»

 سبييقوبا اهالبج ةكم ابشخاو» :هّصن ام ناسّللا نع هانلقن امركذ دعب سورعلا جات ىفو

 'ةبابص مهثال حاطبلا شيرق :لاقيو حطانالا شيرق :باسنالا بابرا ةرابعو هلباقي ىذلاو

 ١ نيذّلار هاوللا شميرق مهلباقيو اهولزن و ةكم ءاحطب اوظتخا نيذْلا اهميمص و شيرق

 «ةّيرهاظ الو ةّيحطباب سيل نم شيرق ىفو :اولاق لئابق لكلاو حطابالا مهعست

 هَباَتَم َتَيَبَلا ا ٌلَعَج ْذِإَو » :ةرقبلا ةروس نم ىرخا ةيأ تاهجلا ضعب ىف ةيالاريظنو

 َقْيَباَرهَط نأ َليِعاَمْسإَو م َميِهاَربِإ َلِإانَدِهَع و لَصُم ميار ِماَقَم نم اود ُةقاَوانمََو نائل
 .«'دوُجّسلا عّكيلاَو نيوكاعلاو تفئاللا

 اَذَه َلَعَجا تو ُميِهاَرْبِإلاَقَذِإَو »» :ميهاربا ةروس ىف ىلاعت هلوق اضيا ماقملا بساني انتو

 مق يالا نم ريك ضأن همام ننال نيو قولو ًانمآ َدَلَمْلا

 ىِذِرّبْغ ِداَوب قرد نو تنكتا نإ اَنَبَر © ميِحَيٌروُفَغ ىَنإَف ِناَصَعْنَمَو َئِمُهَنِإَف ىنَعِبَت
 ا راغب فور نيكل نو دكا كش هلق فنا ِّرَحُمْلا كتب دْنِع عر

 و يلع كارعتلا ف

 ىا (ىتّيرذ نم تنكسأ ىنا انّبر)» :هّصن ام هريسفت ىف نايبلا عمجم ىف ىسربطلا لاقو

 ىورو هدلوربكا وه ورجاه هما عم ليعامسا ديري هّنا فالخال و ىدالوا ضعب تنكسأ

 ةّصاخ انل ذك ميهاربا ةوعد تناك :لاقو ةرتعلا كلت ةّيقب نحن :لاق هنا ار قابلا نع

 اهب نكي مل هنال عرز ىذريغ لاق امناو حطبألاوهو ةّكم ىداو ديري (عرز ىذريغ داوب)
 .«(لاقامرخآ ىلا) عرض الو عرز الو ءام ٍذئموي

 نمو ليعامساوهو ىدلو ضعب (ىتّيرذ نم تنكسا ىنا انبر)» :ىفاصلاريسفت ىفو

 ىّمقلا و ىثاّيعلاو ةّيرَّذلا كلت ةّيقب نحن و مه نحن :الفارقابلا نع ىثاّيعلا هنم دلو

 .«ةّصاخ انل لها ميهاربا ةوعد تناك و عمجملا ىف داز و ةرتعلا كلت ةّيقب هللاو نحن :الفاإ هنع

 :هباحصأ نم ةعامجل لاق هنا ةِظإرفعج ىبأ نع ليوط ثيدح ىف ناهربلاريسفت ىفو

 .17؟0 .ةرقبلا .”

 .3ا/و ”عو 6 .ميهاربإ ."'



 /ا/

 مود دلج .هبدن ىاعد حرش

 :لاقف هسفن ىلع داَرلا وه ناكو دحأ مّلكتي ملف ةلزنم هللا دنع لضفا عاقبلا ّىا نوردتا

 «اهيف هّيبن لعجو امرح هسفنل اهيضر ىتلا مارحلا ةّكم كلت

 ىف اهبطخ ىتَلا ةروهشملا هتبطخ ىف مالَسلا هيلع داجَسلا لوقريشي ةبقنملا هذه ىلاو
 «افّصلاو مزمز نبا اناو ىنمو ةّكم نبا انا» :لوقي ثيحربنملا ىلع ماسلا دجسم

 :ةبهذملاب ةفورعملا هتديصق ىف ىنادمحلا سارف وباريشي كلذ ىلاو

 مرحلاو فيخلاو افّصلاو مزمز و مهزنم راتسألا و تيبلا و نكلا

 :لوقي ثيح ةبقنملا هذه ىلإ ًاراعشا أضيا قدزرفلا ةديصق ىف ّلعلو
 مرحلا و لحلا و هفرعي تيبلا و هتأطو ءاحطبلا فرعت ىذّلا اذه

 :ىعازخلا لبعد ةّيئات ىفو

 تاصرعلارفقم ىحو لزنم و ةوالت نم تلخ تايأ سرادم

 تارمج لاو فيرعتلاو تيبلابو ىنم نم فيخلاب هللالوسر لآل

 تاولّصلا ىلا ىعاذلا دّيسللو ىنم نم فيخلاب هللادبعل رايد

 رفعج و نيسحلاو ىلع رايد

 هونص لضفلاو هللادبعل رايد

 هّيصو ىنباو هللالوسر ىطبسو

 اهنيب لزني هللا ىحو لزانم

 مهأادهب ىدتهي موق لزانم
 ةتلل و ةالصلل تناك لزانم

 تانفتلا ىذ داحَسلاو ةزمحو

 تاولخلا ىف هلااوسر ىجمن

 تانسحلا و هللا ملع ثيراوو

 تاردضلا نوما دعا نع

 تارثعلا ةَّلز مهنم نمؤيف

 تانسح لاوريهطتلاو موّصللو

 تايبالارخآ ىلا

 :ىلاعت هلوق نم ذوخأم هيلا ةراشالا ترم امكوهف (ساّنلل عضو تيب لؤا) :هلوق اَماو

 .نارمع لآ ةروس ىف '«ساّنلِل َْعِضْو ِتْيَب لوأَّنإ »
 ًادّبعتم لعجو ةدابعلل عضو ىا (ساّنلل عضو تيب لوا َنا)» :هريسفت ىف ىواضيبلا لاقف

 تيبلل (ةّكبب ىذّلل) لعافلل ءانبلا ىلع ئرق هنا هيلع لديو ىلاعت هللاوه عضاولاو مهل

 ١. .نارمعلا 42.



 /ما/١

 دا كاني نارا هيد يبلاعلل دهر أ ام 2ك يذلا نيانلل عطر كوب عيل ركل كاس

 ىه :ليقو مزالو بزالو متارو بتاررماو طيمتلاو طيبتلاك ةكم ىف ةغل ىهو ةّكبب ىذلا

 ةربابجلا قانعا كبت اهئاف هّقد اذا هّكب نموا همحز اذا هّكب نم دلبلا ةّكمو دجسملا عضوم

 لئسو سدقملا تيب مث مارحلا دجسملا :لاقف ساّنلل عضو تيب لوا نع لئس الفلا هّنأ ىور

 مهرج نم موق هانبف مده ّمث ىيهاربا هانب نم لأ :ليقو ةنس نوعبرا :لاقف - ؟امهنيب مك

 ميهاربا هانب مث نافوظلا ىف سمطناف اا مدآ هانب تيب لواوه :ليقو شيرق مث ةقلامعلا مث

 رما طبه اًملف ةكئالملا هب فوطي حارَضلا هل لاقي تيب ا مدآ لبق هعضوم ىف ناك :ليقو
 تاوامسلا ةكئالم هب فوطي ةعباَرلا ءامّسلا ىلا نافوطلا ىف عفرو هلوح فوطيو هّجحي نأب

 وريخلاريثك (اكرابم) نامّرلاب ال فرَشلاب تيب لَا هنا دارملا :ليقو ةيالارهاظ مالي الوهو

 ىدهو) فرظلا ىف نكتسملا نم لاح هلوح فاطو هنود فكتعاو هرمتعاو هّجح نمل عفتلا

 فارحن اك (تانّيب تايأ هيف) لاق امك ةبيجع تايأ هيف ّنالو مهدّبعتم و مهتلبق هنال (نيملاعلل

 و مرحلا ىف دويّصلا طلاخت عابَسلا ىراوض ّناو راصعالا ىدم ىلع تيبلا ةازاوم نعرويظلا

 وا ىدهلل ةرّسفم ةلمجلاو ليفلا باحصاك هرهق ءوسب هدصق راّبج لك ّناو اط ضّرعتت

 لدب تايأ نم لدبوا ميهاربا ماقم اهنم ىا هربخ فوذح ءادتبم (ميهاربا ماقم) ىرخا لاح

 و ءاَمَصلا ةرخّصلا ىف مدقلارثا تاّيآلاب دارملا ّنا ىلع نايب فطع ليقو لكلا نم ضعبلا

 راثآرياس نود هءاقباو راخّصلا نيب نم ةنالالا هذهب اهصيصخت و نيبعكلا ىلا اهيف اهصوغ

 ببسو ديحوُتلا ىلع ةنّيب ةيا ىرق هنأ هدّيؤيو ةنس فولا هئادعا ةرثك عم هظفحو ءايبنألا

 تصاخغف ةراجحلا عفر نم نّكمتيلرجحلا اذه ىلع ماق ةبعكلا ناينب عفترا امل هتارثألا اذه

 ىلع ىنعملا ثيح نم ةفوطعم ةّيطرشوا هيئادتبا ةلمج (ًأنمآ ناك هلخد نمو) هامدق هيف
 ميهاربا ماقم تانّيب تايآ هيفوا هلخد نم نما اهنمو ىا هلخد نم نما ىنعم ىف هنال ماقم

 بّبح ٌةيَي هلوقك امهريغركذ ىوط و ةريثكلا تايالا نم امهركذبرصتقا هلخد نم نمأو

 ىف امهريغ نع ةينغ اهيف ّنال ةالّصلا ىف ىنيع ةرقو ءاسّنلاو بّيطلا ثالث مكايند نم نأ
 دحا ىف تام نم هِي لاق ةمايقلا موي باذعلا نم نمالا ورهّدلا ىدمرثالا ءاقب نيراذدلا

 و امهريغوا صاصقوا ةّدرب لتقلا همزل نم :ةفينح ىبأ دنعو انمآ ةمايقلا موي ثعب نيمرحلا
 .«جورنلا ىلا ئجلا نكلو هل ضّرعتي مل مرحلا ىلإ أجتلا



 مى

 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ىبَأل لاق هنا ه8 قداّصلا نع للعلا ىف (انمآ ناك هلخد نمو)» :ىفاًصلاريسفت ىفو

 :لاق - ؟ضرألا نم كلذ نيا أنمآ ناك هلخد نمو :لج وّرع هللا لوق نع ىنربخا :ةفينح

 ةبعكلا ىفريبّرلا نبا ىلع قينجنملا عضو نيح فسوي نب جاججحلا ّنا ملعتفأ :لاق ةبعكلا
 هعم لخدو انمئاق عياب نم :لاقف باوجلا نع لأسف تكسف :لاق - ؟اهيف أنمآ ناك هلتقف

 .انما ناك هباحصا ةدقع ىف لخدو هدي ىلع حسمو

 قكو هبونذ نم جرخ هب فراعوه امك انّقحي فراعوهو هلخد نم :هنع ىئاّيعلاو

 .ةرخآلاو اينّدلا مه

 رما ىذّلا تيبلا هّنا ملعيوهو تيبلا اذه َّما نم :لاق ذك هنع ىثاّيعلاو ىفاكلا ىفو

 ةرخآلاو اينّدلا ىف أنمآ ناك انتفرعم ّقح تيبلا لها انفرعو هب لج ورع هلل

 ىف أنمآ ناك هيلع هللا هبجوا ام عيمجب ًافراع هلخد نم نا :افايرقابلا نع عمجملا ىفو

 '.«(لاق امرخآ ىلا) مئاّدلا باذعلا نم ةرخآلا

 .هريظن ًأضيا ذِي ىنارحبلل ناهربلاريسفت ىف و

 .ةيمالسا باح 781/١ :ىفاصلا ١.



 اريهطت مكهطوو ثيبلا
 .تفركن رارق رايتخا رد ىاهتشونريهطت هيآ دروم رد حراشزا]

 ص كي دلج «ةنسلا لها صوصن ىف ةمامالا ةعوسوم» هدنزرا باتك هب ديناوتىم
 .دكينك عوجر دعب هب ل"

 ىهتنم اهنآريغو هباحص زارفن هدفه هب هك تياور دصيس دودح باتك نيارد

 هك تسا نيا تاياور نيا نومضم لصاح هك هدش لقن تنس لها بتكزا دوشىم

 .[تساإا١ تيب لها هرابردو هدش لزان ادج بازحا هروس 7١ هيأ تمسق نيا

 /ما/؟



 0 ير لق): :تلقر ١ك كياتك

 .(يرقلا ىف

 ريخ هلف ةنسحلاب ءاج نمو :ىلاعت هلوقريسفت ىف 'ليزنتلا دهاوش ىف ىناكسحلا لاق

 ,ىريحلا قاحسإ نب دمحأ ىّدج انربخأ «ىريحلا دّمحم نب ديعس نامثعوبأ انربخأ» :(اهنم
 :ةعبط نبا انريخلا ةالاق ئقرقلا هللا دنع ني نافقعو:ةغرز ونأ انربخأ «لهعن نيوفعج انريخأ

 اوراص ىّح اوماص ىتَمَأ نأ ول !ىلع اي :ُِيَِي هللا لوسر لاق :لاقرباج نع هريبزلا ىبأ نع
 ٍراَثلا ىف مهرخانم ىلع هللا مهتكال كوضغبا حث ايانحلاك اوراص ىّبح اوّلصو .اتوألاك

 .«نامثع نع ائباحصأ نم ةعامج هاور

 .ًاضيأ لاقو
 لف نسما وبأ انقدحب دما نيرمع ضصقشوبا انتقد يماملا لهنشوبأ ققذحتا

 ىرتستلا نيسحلا نب ميهاربإ قاحسإوبأ انئّدح .ىلوصلا ىلع نب هللا دبع نب (لمث)

 .ريبج نب لاضف نع .ىردحجلا نامثعوبأ انثّدح ىريرجلا سيردإ نب نسحلا انثّدح
 :لاق ىلهابلا ةماما ىبأ نع

 ةرجش نم ًاّيلعو ىنقلخو ىّتشرجش نم ءايبنألا قلخ هللا َنإ :ُيِلَي هللا لوسر لاق
 نصغب قّلعت نف ءاهقاروأ انعايشاو اهرامث نيسحلاو نسحلاو اهعرف ىِلعو اهلصأ انأف ةدحاو
 ماع فلأ مث ماع فلأ مث ماع فلأ هللا دبع ادباع َنأولو ءىوه غاز نمو اجن اهناصغأ نم

 مام
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 .(ىنرقلا ىف ةّدوملا الإ ًارجأ هيلع مكلأسأ ال لق) :تلقو»

 هل ارجَأ ِهَيَلَع ْمُكَلأسَأ ال لق ...) :الت مث راكلا ىف هرخنم ىلع هللا هّبكا انتبحم كردي مل مث

 '.©' ...َقَرُقْلا يف َةَدَوَمْلا

 :(َقُقْلا ىف دوما ًارخَأ ِهْيَلَع ْمُكَلَأسَأ آل ُلُق) :ىلاعت هلوق ريسفت ىف ًاضيأ لاقو
 مدق ىزورملا قدصلا ,يهاربإ نب دّمحم نب دمحأركبوبا انربخا ىدزيلاركبوبأ ىنثّدح»

 وبأ انثّدح :لاقو اراخبب مهثّدح ىسوسرطلا هللا دبع نب (لمن) لمت نسحلا ابأ نأ أَّجاح

 وبأ انثّدح ىرتستلا سيردإ نب نسحلا انثّدح روباسيدنجب نسحلا نب ميهاربإ قاحسإ
 لاق :لاق ىلهابلا ةماما ىبأ نع سيبج نب لاضف نع .دابع نب تولاط ىردحجلا نامثع

 .ةدحاو ةرجش نم ّىلعو تقلخو ىّئش راجشا نم ءايبنألا قلخ هللا َّنإ :ََُْْي هللا لوسر

 نم نصغب قلعت نف ءاهقاروأ انعايشأو اهرامث نيسحلاو نسحلاو اهعرف ّىِلعو اهلصأ انأف
 ماع فلأ مث ماع فلأ ةورملاو افصلا نيب هللا دبع ًادبع َنأولو ىوه غاز نمو اجن اهناصغأ

 مث رانلا ىف هيرخنم ىلع هللا هّبكأ انتبحم كردي مل مث ىلابلا نشلاكر يصي ىتح ماع فلأ مث
 .(ىبرقلا ىف ةّدوملا الإ رجأ هيلع مكلأسأ ال لق) :ًأرق

 ١ .ًاضيأ ني نينمؤملا ريمأ نع بابلا ىف دروو

 نع ةآلا (... مكلأسأ ال لق) :ىلاعت هلوقريسفت ىف نايبلا عمجم ىف أي ىسربطلا هلقنو

 .ىناكسملا مساقلا ىبأ مكاحلا نع ىنيسحلا رازن نب ىدهم دمحلا ىبأ دّيَسلا

 نم قلخ لإ ًاّيلع َنَأ ىف نينامثلاو عباسلا بابلا ىف 'بلاطلا ةيافك ىف ىجنكلا لاقو

 دّمحم انربخأ ءبلحب ىقشمدلا هللا دبع نب ليلخ نب فسوي ظفاحلا انربخأ» :ُْيَي ىتلا رون

 انربخأ ءىفريصلا ليعامسإ نب دّمحم روصنموبأ انربخأ «ىسوسرطلا دّمحم نب ليعامسإ نب
 ؛ىناربطلا بوَيأ نب دمحأ نب ناميلس مساقلاوبأ ظفاحلا انربخأ ءهاشذاف نب نيسحلاوبأ

 ىرصبلا ىفريصلا دابع نب تولاط نامثعوبأ انثّدح ىرتستلا سيردإ نب نيسحلا انربخأ

 :دازو (ثيدحلا) ُهْيِقَي هللا لوسر لاق :لاق ىلهابلا ةمامأوبأ انثّدح ريبج نب لاضف انئّدح

 .؟7 .ىروشلا ١.

 .مق ىدلج هس باج ء؟7 صا١جو .؟78 صاج.”

 .ىدلج هس باج 7525 ص 7 جو ١١ص ” ج ."'

 .فجن باج ١,78 ص .؟
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 مود دلج .؛هبدن ىاعد حرش

 :لاق مث .«اهحاقل ةمطافو»

 ثدح هاورو ءاوس هانجرخأ امك همجعم ىف ىربطلا هاور لاع نسح ثيدح اذه :تلق

 .ىتش قرطب هباتك ىف ماشلا

 :ىكلذ نف

 ميهاربإو دادغيب ىروباسينلا نزانخلا قفوملا نب ديعس نب دّمحم ناخيشلا انربخأ ام
 ىعفاشلا نسحلا نب ىلع مساقلاوبأ ظفاحلا انربخأ ؛الاق ىلعمرهنب ىرغشاكلا نامثع نب

 دبع نب دمحأ تاكربلاركبوبأ انربخأ سورك نب سراف نب دمحأ نب ةزمح ىلعيوبأ انربخأ

 وبأ انربخأ هيقفلا ىرهزلا ديعس نب ميهاربإ نبرمع بلاطو بأ انربخأ ىرقنملا ىلع نب هللا

 نامثع انثّدح ناطقلا هيوجنز ىسوم نب دمحأ ساّبعلاوبأ انئّدح زاّربلا بيرغ نب دّمحركب

 رباج تعمس :لاقريبزلا ىبأ نع ةعيهل نب هللا دبع انثّدح نامثع نبورمع نب هللا دبع نب

 الفا ىلع ىلإو ىلإ ئموأف ههاجت الفا ناعو تافرعب ُهْيِيََي هللا لوسر ناك :لوقي هللا دبع نب

 ىنعي ىسمخ ىف كسمم- عض :لاقف الثا ىلع هنم اندف ىنم ندا لوقيوهو هِي ىلا انيتأف

 نيسحلاو نسحلاو اهعرف تنأو اهلصأ انأ ةرجش نم تنأو انأ تقلخ ىلع اي ّقك ىف كفك
 ايانحلاك اونوكي ىّتح اوماق ىتمأ نأول ىلع اي «ةّنجلا لخد اهنم نصغب قلعت نف اهناصغأ
 الا ىف هللا مهتكال كوضغبا حن راتوألاك اونوكي ىّتح اولصو

 .«هباتك نم الفلا ىلع ةمجرت ىف هاور اذكه :تلق

 رفك هضغبو ناميا ذا نينمؤملاريمأ بح نأ باب ىف راحبلا عسات ىف لي ىسلجملا لاقو
 هّدج نع هيأ نع ءىلع نب ديز نع دانسالاب هيودرم نبا باتك» :بقانملا نعلقن

 لثم هل ناكو هموق ىف حون ماق ام لثم هللا دبع ًأدبع َنأول !نلع اي :لاق ُهيْيَي ىبنلا نع
 لتق مث هيمدق ىلع ماع فلأ يح ىّتح هرمع ىف ّدمو هللا ليبس ىف هقفنأف ابهذ دحأ لبج

 .اهلخدي مو ةّنهملا ةحئار مشي مل !ىاع اي كلاوي مل مث ًامولظم ةورملاو افصلا نيب

 .«هلثم 991 ىلع نع سودرفلا ىف هيوريش نبا ىور :لوقا

 ١. ديدح باج .507” ص 75027/79.



 معا

 .(ىنرقلا ىف ةّدوملا الإ ارجأ هيلع مكلأسأ ال لق) :تلقو»

 : يلع لوسرلا ةّبحم باب ىف 'بقانملا باتك ىف ىمزراوخلا لاقو
 ىنربخأ ةزاجا ىمليدلا رادرهش نب هيوريش نب رادرهش ظافحلا دّيس مامإلا ىنربخأو»

 رهاط وبأ خيشلا ىنثّدح ةباتك ىنادمهلا سودبع نب هللا دبع نب سودبع حتقفلا وبأ

 ,ساّبعلا نب لضفلا ىنثّدح .الإا ىلع نب ديز دنسم نم ةملس نب ىلع نب نيسحلا
 نب ميهاربإ ىنثّدح ىركابلا هللادبع نب دمحم ىنئّدح ليهس نب دمحم هللا دبعوبأ ىنثّدح

 نع بلاط ىبأ نب نع نب نيسحلا نب ىلع نب ديز نع ىبأ ىنثّدح ءالعلا نب هللا ديبع

 نأول !ىلع اي :نلعل لاق هنأ ْهْْيَي ىبتلا نع الفلل بلاط ىبأ نب ىلع نع هّدج نع هيبأ
 .«(ثيدحلا) ًادبع

 ىلع هلييذت ىف ىدومحملارقابدّمحم خيشلارصاعملا لضافلا ثيدحلا اذه لقنو :لوقأ

 :ةرابعلا هذهب "لوألا ءزجلا ىناكسحلل ليزنتلا دهاوش

 جرخأو :موجّنلا طمس نم هتمجرت نم الفلا نع نأش ىف درو امم (107) ثيدحلا ىف لاقو»

 ”.«(ثيدحلا) ًادبع أول :ُِيْيَي هللا لوسر نع ىلع نع سودرفلا دنسم ىف ىمليدلا

 ركاسع نبا نع ديناسأب ليزنتلا دهاوش نع هانلقن ىذّلا قباسلا ثيدحلا أضيأ لقنو
 .عجارف هخيرات ىف

 .فحن باج 58 ص ١.

 .559صسص .؟



 00 0 كل رتزجأ نم ركل ام كانو

 (ًاليبس

 : 01/ناقرفلا ةروس

 :نيلوق ءانثتسالا اذه ىف ءاملعلل نأ ملعا

 هب لاق و هنم ىنثتسملا سنج نم سيل ىنثتسملا ناف عطقنم ءانثتسالا نا :لؤألا

 .نيرّسفملا روهمج

 :ةيالاريسفت ىف نايبّتلا ىف هلي ىسوظلا خيَشلا لاق

 لا اليس وة هدلا ةانعا ةثاقد لق رجا لميخادلا هانز نسنملا ريغ نيم ءاقعتسا))

 :رعاشلا لوقك هاّيا هتعاطو هتر

 سيعلا الا و ريفاعيلا آلا نيسنا 'ايهني نسل ةدلي و

 ىف هلام هقافناب ًاليبس هر ىلا ذخّتي نأ ءاش نمآلا :ليقو ناكملا كلذ سينأ اهلعج
 .«هتاضرم عابتاو هّللا ةعاط

 .نانجلا ضور ىف ىزاَلا حوتفلاوبأ و نايبلا عمجم ىف ىسربظلا هوذح اذحو

 ءانثتساوه ءاش نم ّالا» :ةّيالا ريسفت ىف نآرقلا بارعا ىف نايبّتلا ىف ءاقبلاوبأ لاقو

 :(سشحلا ريغ نر

 هر ىلا ذختي نأ ءاش نم نكل ًالارجأ نم» :نيلالجلا ريسفت ىف ىطويسلا لاقو

 كلذ نم عشا الخ قامت هناضرم ق لام: قاقناب اقيرط ًاليبس

4164 
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 ةاينباقر ل حتر نأ ءاح مالا رجأ نم هيلع مكلاسأ ام لق هخاعو كل وهفرجا نم مكلفا

 .نيرّسفملا تاملك نم كلذريغو

 لصتم ءانئتسالا نأ - ىناقلا

 :هّصن ام ةّيالا ريسفت ىف فاّشكلا ىف ىرشخت لا هللا راج لاقف

 ةقفش ىذ لوقرجألا نع هؤانثتساو ءاش نم لعف لا دارملاو - ءاش نم الا لاثم»

 اذه ظفحت نأ آلا تيعس ام ىلع ًاباوث كنم بلطأ ام :لام ليصحت ىف كل ىعس دق كيلع

 ةروصب وه هروص نكلو باوّتلا سنج نم كسفنل لاملا كظفح سيلف هعّيضت الو لاملا
 هّنأك هلصأ نم باوّتلا ىف عملتلا ةهبش علق امهدحا نيتدئاف دافأف همساب هامسو باوَتلا

 و ةغلابلا ةقفشلا راهظا ةيناّتلاو باوقلا بلطأ ىّناف ًاباوث كلامل كظفح ناك نا كل لوقي
 ىرمعلو باوتلاب باثم لا ىضري امك هب ىضرو ًاباوث كظفحب ّدتعا كلام تظفح نا كنا
 ًاليبس هللا ىلا مهذاخُتا ىنعم و هقوف و ددّصلا اذهب مهيلا ثوعبملا عم ناك ُْيْيََي هللا لوسر نا

 ةقفتلاو ةقدّصلاب بّرقَتلا دارملا ليقو ةعاطلاو ناميالاب ىنِلّرلا هدنع مهبلط و هيلا مهبّرقت

 .«هّللا ليبس ىف

 :هّصن ام ةّيآلاريسفت ىف ليزنّتلا راونأ ىف ىواضيبلا ىضاقلا لاقو

 ىلّرلا بلطيو هيلا بّرقتي نأ ًاليبس هّبر ىلا ذخّتي نأ ءاش نم لعفآلا - ءاش نم ّآلا»
 زم دخلا و هلعف دوصقمادلا تويم يمر متالا ةويصرتنلل اووهف ةعاذلا وواقع ان ودقع

 و باوّتلل ضرعتلاب كسفن كعافناب ّدتعا ثيح ةقفَشلا ةياغل ًاراهظاو عمللا ةهبشل ًاعلق
 هيلع دوعت مهتاعاط ناب اراعشاو هيلع اروصقم هب اًيضرم ايفاو ارجا باقعلا نع صلختلا

 هّبر ىلا ذخّتي نأ ءاش نم نكل هانعم عطقنم ءانثتسالا ليقو هنلالدب اهتا ثيح نم باوَتلا

 .«لعفيلف اليبس

 :هّصن ام هنيعب فاّشكلا ةرابع لقن ام دعب نآرقلا بئارغ ىف ىروباشيتلا لاقو

 اوبلطت نأ مكلأسأ و ىسفنل ًارجأ مكلأسأ ال هانعم :ىضاقلا لاقو هللا راج هلاق ام اذه»

 .«ةعاطلا و نامنالاب مكتر ىلا ليبَسلا ذاختاب مكسفنًألر جالا

 :هّصن ام بيغلا حيتافم هريسفت ىف ىزاّرلارخفلا لاقو
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 مود دلج .هبدن ىاعد حرش

 و ءادالا ىلع مهلأسي ال - اهدحا .ةبراقتم ًاهوجو هيف اوركذف ءاش نم آلا :هلوق اَما»

 ةمحر ىلإ ًاليبس هب اوذختيف هريغو داهجلا ىف قافنالاب اوبّرقتي نأ اوؤاشي نأ لا ًارجأ ءاعّدلا
 مكلأسأ و ىسفنل ًارجا هيلع مكلأسأ ال هانعم :ىضاقلا لاق - اهيناثو ,هباوث لين و مهتر

 لاثم :فاّشكلا بحاص لاق - اهثلاث و ءمكتر ىلا ليبَسلا ذاختاب مكسفنألرجألا اوبلطت نأ

 .«- هنع هانلقن امرخا ىلا فاّشكلا ةرابع لقنف - ءاش نمآلا هلوق

 :هّصن ام 'ةيالاريسفت ىف ىواضيبلا لوق حرش ىف ىجافخلا لاقو

 قلعت لضم :ءانكتتتالا و اردنقم ًافاضم هيف: نا" ىعياخ:ءانش نم لعق الا ةهلوقؤتت

 رجألا نم هؤانثتساو ىناّتلا هجولا ىف عاطقنالاب فّنصملا حّرص اذلو هب اوحّرص امك اذه

 :هلوق ىف ءانثتسالاك

 نطولا و ةّبحألا نايسنب باعي مهليزن َنَأريغ مهيف بيعالو
 هنوكو خلارّوصف :هلوقب فّنصملا هيلاراشأ امك ّمذلا هبشي امب حدملا ديكأت نموهو

 ءانه هركذل ةجاح ال صيخلتلا حرش ىف ليصفت هيفو ءاعذدالا ىلع أءانب ًالصتم

 هب دارملاو هبانج وا هتمحر ىلا ىا هللا ىلا ليبَسلا ذاختا نأ ىنعي خلا برقتي :هلوقو

 .لصو لب هيلا برق ءىش قيرط كلس نم ّنال هانعم مزال

 كلذ و لعفلاب ًادوصقم هنوكو ىنثتسا ىّثح هيف هلاخدالرجألا ةروصب هرّوص :هلوقو
 :ءانش نم: لعق لا ةراشأ

 ىلا اراعتسا و اراهظا هلوق | ذكو اعلاق لئواك لاخ وار دعك ودل لوقت اننا اعلق هلق

 ؛لاملا ىف ًاعمط وا ةسائرلل اّبح هتوعد ىف هداهتجا نأ مّهوت نم ةرصاقلا لوقعلل ضرعي امل
 ًاضيا هل دّتعاريمضو هللاوا هما ىلع قي ىلا ةقفش راهظال ىا خلا ًاراهظا :هلوقو

 .ةغّللا ىف دجوي مل عافنالا َنَأّرم دقو غّلبم نمؤم لك دارملاو نّيعمريغل كعافناريمضو

 ام :لام ليصحت ىف كل ىعس دق كيلع ةقفش ىذ لوقك وهف هب قّلعتم ضرعتتلاب و
 .هعّيضت ال و لاملا اذه ظفحت نأ آلا تيعس ام ىلع ًاباوث كنم بلطأ

 .8917و 577 ص * ج ١.
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 حسي بسم. ب جي 0

 ةليبشةثر ىلا دكر نأ ءاغب نم ًالاردعأ نم هيلع دكلاما اه لق :تلقو : يكل وهف رجا نمووكتلاس اههتلقوا

 يهل انظم اناث: ايفاو ةقوكو لفحلا قمم هفتطتل دفعا بوصتم ارخأأ :ةلوقو

 5 مدمأ هيف

 اذلو هل ًارجأ اهلعج نم هيلع دوعت 5 نوك و هيدي لوسيرل ارجألل هيلعريمضو
 .هلعافكر يخلا ىلع لاذدلا ّنأل ىنعبّتي نمرجأو ىرجأ ىلإ :ُْيي هنع درو

 ريوصتلا و قيقحر جألا نأ ىلع أءانب راعشالا نال لوألا هجولا نيبو هنيب ةافانم الو

 هيلع بترتيو همزلي ام ىلارظنلاب اذهو مهلعف سفن ىلارظنلاب لوألا أل هفالخ ىلع أءانب

 .همدع ورجألا رابتعا زاجف

 ًاليبس ذخَتي نأ ءاش نم دارملا نارابتعاب كاردتسالا و نكل ىنعمب ًالاف خلا عطقنم :هلوق
 .«كاردتسالا بسانيل اقلطم ال هللا ليبس ىف ةقفّتلا و ةقدّصلاكر جلا ماقم متاقلا قافنالاب

 :هّصن ام 'ىواضيبلا ةرابع حرش ىف هداز خيش لاقو

 ليبسلا ذاختاو فاضملا فذح ىلع لصتم ءانثتسالا نأ ىنعي ءاش نم لعف آلا :هلوق»

 هيلا بّرقتي نأ ءاش نم لعف رّوص ةعالقلاو ناميالاب هيلا بّرقّتلا نع ةرابع ىلاعت هيلا
 و غيلبّتلا نم دوصقملا هنوك ثيح نمرجألاب هل ًاهيبشت همساب هاّمسورجألا ةروصب كلذب

 نا :ليق هناك هلصأ نمرجألا ىف هعمط ةهبش علقي نأ :اهادحا :دئاوفلرجألا نم هانثتسا

 ةغلابلا ةقفَشلا راهظا :اهيناث و ءهريغ لأسأ ال ىتاف لعفلا كلذ ىنوطعاف ًارجأ ىاَيا متيطعا

 نع بانتجالا و مهتر ةعاطب لاغتشالاب اط مهعفن و مهسفنأل مهيعس ّدع هّنأب مهيلع
 لعفلا كلذ ىلع نوباثي امك مهتاب راعشالا :اهثلاثو هب اًيضرم ارفاو ارجا هنايصعو هتفلاخم

 هلعافكر يخلا ىلع لاذدلا نأ مكحب مهاّتا هتلالد ببسب هيلع ًاضياوه بائي هل مهترشابمب
 نكل ىسفنل ًالعج مكلاوما نم بلطأ ال ىنعملا نوكي ًاعطقنم ءانثتسالا نوكريدقت ىلعو
 .«هنع هعنما ال قاف لعفيلف ىلاعت هللا هجول اهقافنا ءاش نم

 :هّصن ام ةيالاريسفت ىف 'ىناعملا حور ىف ىسولآلا لاقو

 .109و 508 ص 7 ج ١.
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 مود دلح «هيذن ىاعد حرش

 هتمحر ىلا ىا (ليبس هّبر ىلا ذختي نأ ءاش نم ّآلا) مكتهج نم امرجا ىا (رجأ نم)»

 ذخَتي نأ ءاش نم نكل ىا عطقنم روهمجلا دنع ءانثتسالاو ًاقيرط ىا ًاليبس) هناوضرو

 هللا ليبس ىف ةقفتلاو ةقدّصلاكر جألا ماقم متاقلا قافنالاب ىا ًاليبس هناحبس هّبر ىلا

 فاضم مالكلا ىف و لصتم هّنا ىلا ضعبلا بهذو :لعفيلف كاردتسالا بسانيل ىلاعت

 و امهيلا وعدأ امبسح ةعاطلا و نامنالاب ًاليبس هّبر ىلا ذخّتي نأ ءاش نم لعف الا ىارّدقم
 اذهو هب نايتالا دوصقم هنا ثيح نمرجألا ةروصب كلذريوصتو ءاعدالا ىلع ىيبموه

 نطولا و ةّبحألا نايسنب باعي مهليزن َنأريغ مهيف بيع الو
 عم كلذ لعج ثيح مييلع ةقفَشلا ةياغلراهظاو عمظلا ةبئاشل نِإك علق كلذ ىفو

 لَو هيلا اد ئاع مييلا ًادئاع هعفن نوك

 هناميا نم ىل لصاحلارجألا الا ىا نمآ نمرجأ الا ًارجأ هيلع مكلأسأ ام ىنعملا :ليقو

 ام ىلوالاو قباَسلاريوصتلاو ءاعّدالا ىلا جاتحي ال ٍذئنيحو هلعافكر يخلا ىلع لاذلا ناف

 .«ةّيلكلاب عمطلا ةبئاش علق هيف

 ىلع هيلع مكلئسا ام لق» :ةّيآلاريسفت ىف ىفاًصلاريسفت ىف هي ىناشاكلا ضيفلا لاقو

 خي نأ ءاش نم لعف آلا ءاش نم ًالارجأ نم ًاريذنو ًارَشبم الا هيلع لدي ىذّلا ةلاسترلا غيلبت

 رجألا ةروص ىف كلذ رّوصف ةعاطلاو ناميالاب هدنع ىنِلّرلا بلطيو هيلا بّرقتي نأ ًاليبس هّبر ىلا

 '.«ةقفَشلا ةياغل اراهظاو عمظلا ةهبشل ًاعطق هنم ءانثتساو هلعف دوصقم هّنا ثيح نم

 رجأ نم مكتلأس ام لق» :ىلاعت هلوقريسفت ىف تانايبلا هذهريظنب نورسفملا حّرصو

 :لوقنف مهتاملك نم ائيشركذنلف «مكلوهف

 :هّصن ام ةّيآلا ريسفت ىف ليزنتلا راونأ ىف ىواضيبلا لاق
 قن دارملاو مكلوهف ةلاسرلا ىلعرجأ نم مكتلأس ءىش ّىأرجأ نم مكتلأس ام لق»

 هنأل هيلع ئويند عفن عقوت ماو نونجلا اما نيرمألا دحأل ًامزلتسم ىتنتلا لعج هنأك لاؤسلا

 ةلوصوم ام :ليقو ءامهنم الك ىنن ّمث امهدحأ مزلي ناك ام اَيأو هريغل وا ضرغل نوكي نأ اما

 .؟ار//'؟ :ىفاصلا ١.
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 ادم هر لا ةهتر نا ءاع نهالا رجا يداه يكل سا انه لق تلق و مك روق رخل نم مكاني اكل كوز

 و ؛اليبس هّبر ىلا ذخّتي نأ ءاش نم ًالارجأ نم هيلع مكلاسأ ام :هلوقب مهأس ام اهب دارم
 .«مهابرق هابرقو مهعفني ليبَسلا ذاخّتاو ,ىبرقلا ىف ةّدوملا آلا ًارجأ هيلع مكلأسا ال :هلوق

 :هّصن ام ةلاسّرلارجأ مهتّدوم نأ باب ىف احبلا عباس ىف لِي ىسلجملا لاقو

 ام لق :ىلاعت هلوق ىف اف رفعج ىبأ نع دوراجلا ىبأ ةياور ىف :هريسفت ىف هي ىمقلا»
 مهوذؤي الو هبراقأ اوّدوي نأ هموق لأس هيي هللا لوسر نأ كلذو مكلوهفرجأ نم مكتلأس

 .مكل هباوث لوقي مكلوهف هلوق اَمأو

 .«(هرخآ ىلا هانلقن ام لقنف) مكتلأس ام لق ىواضيبلا لاق :نايب

 :هّصن ام ىواضيبلا ةرابع حرش ىف 'ىضاقلا ةيانع ىف ىجافنخلا لاقو

 ٍزئنيح ليق امل هجو الو ةّيطرش انه ام ّنا ىلا ةراشا خلا مكتلأس ءىش ّىا :هلوق»

 ةّيلوصوملا لمتحت و داوشلل ريثكت وهف ءىش ّىا هانعم ًأضيا امهم ّنال امهمب اهريسفت ىلوالا
 .رهاظ وهو طرشلا ىنعم اهنّمضتل ءافلا لوخدف ا ضيا

 ةيانك هنم لوؤسملل هلعجف هل نوكي لئاسلا هلأسي ام ّنال لاؤَسلا ىفن دارملاو :هلوقو
 ًالصأ لأسي ال هّنا نع

 .اهتؤي مل نمل ةّوبّتلا ىوعد فلكت ىنّتلاو
 ام ىلع ًاءانب اذهو عفتلا نم ّىوينّدلا ضرغلا و نونبلا ىا امهنم الك قن مث :هلوق

 دري الف هريغو هاجلا لمشي ىّتح عفّنلاو ضرغلا قلطمرجألا نم دارملاو هاوحف نمردابتي

 هريغ قيرطب هليصحت ىنن لاؤسلا نم الو ًاقلطم عفّتلا نرجألا ىنن نم مزلي ال هّنأ هيلع
 .ةمللّقلا ضعب نم دهاشي امك مهيلع قييضتتلاك

 .ىئلا لمتحي و خلا ةلوصوم ام ليقو :هلوقو
 .وهف (اذك) مكلأسا مل اذاف ىارّدقم طرش باوج مكلوهف :هلوقو

 ةّيلوصوملا نال ةّيطرَشلا ىف ىرشخّرلا هزّوج ناو ةّيلوصوملاب اذه ّصخ خلا دارم :هلوق

 نال هعبتي مل اذلفركذ امب هريسفت بسانيف ىضاملا ىف عقو لاؤس هّناو ةلّصلا ىف ًادهع ىضتقت

 ١. ديدح باج .58 ص 7782/7575.
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 مود دلج .هبدن ىاعد حرش

 داهشتسالاف «نيلفاغلا نم نكتالف عقي مل ضورفم لب نّيعمريغرمأ هنا ىضتقت ةّيطرَشلا

 .«لمأتف ءافخ هيف ىلؤوالا ةّآلاب

 :هّصن ام ىواضيبلا لوق حرش ىف هداز خيش لاقو

 لوعفم اهنا ىلع ّلحملا ةبوصنم ةّيطرش ام ّنا ىنعي - مكتلأس ءىش ىا :هلوق»

 مسن ىف تعب :مالَسلاو ةالّصلا هيلع لاق .اهباوج مكلوهف هلوقو هيلع مّدق مكتلأس

 لبقي نيح اهبوبه لواوهو حيّرلا مسن نم هلصأو اهناوأ لبقأو تأدتبا نيح ىا ةعاسلا

 .دتشي نأ لبق نيلب
 ناك ءاوس ًايذاك ةّوبّتلا ءاعّداوهو ىتنتلا ّنا ىنعي - امهدحأ مزلي ناك امًاَياو :هلوق

 0 ضرغريغل وا ضرغل نوكي نأ اما ىا نيرمألا دحأ مزلتسي هريغلوا ضرغل

 ائّبنتم نوكي ال ن نأ همزل امهنم دحاو لك ىنن الو ىويند عفنل اعقوتم وا ًانونبج نوكي ن 1

 .هاوعد ىف ًاقداص لب

 هيلا بّرقتي ناب - ًاليبس هر ىلا ذختي نا ءاش نم ًالارجأ نم هيلع مكلأسا ام :هلوق
 رجالاف باوتلاب باثملا ىضري امك هب دتعاو هيلا هبّرقتب ىضرأ ىلا ديري ةعاظلاو ناميالاب
 ًادئاع هعفن نوكي نا مه هنوك ىنعف ليبسلا ذاختا ىلع لمح نا ةروّسلا هذه ىف روكذملا

 هابرق َّنا ثيح نم ميلا اهعفن دوعي مالَسلاو ةالّصلا هيلع هئابرقأ ةّدوم اذك و مهبلا

 و ةالصلا هيلع هّنا ملعف ديهش ءىث ّلك ىلع هناو ىلاعت هللا ىلع هرجا ناركذ مث مهابرق
 .«ىلاعت هنم الا مهيلا ةلاسترلا غيلبتو مهحصن ىلعرجألا بلطي ال مالسلا

 هلوقوه ىذّلا طرَشلا ءازج - مكلوهف» :ةّيالاريسفت ىف فاشكلا ىف ىرشخرلا لاقو

 هللا حتفي ام :ىلاعت هلوقك مكل وهفرجأ نم مكتلأس ءىش ّىا هريدقترجأ نم مكتلأس ام

 هبحاضل لجَرلا لوقي امك أسأررجألا ةلأسم قن امهدحأ ناينعم هيفو ةمعر نم سانلل

 ذخألا هقيلعتل ٌتبلا هب ديري هّنكلو ًائيش هطعي مل هنا ملعيوهو هذخف ًائيش ىنتيطعا نا

 ًالارجأ نم هيلع مكلأسأ ام لق :ىلاعت هلوق ىف دارا امرجألاب ديري نا ىناّثلاو نكي ملامب
 ىبرقلا ىف ةّدوملا آلا ًارجا هيلع مكلأسأ ال لق :هلوق ىفو ًاليبس هّبر ىلا ذختي نا ءاش نم

 .اةر/'را
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 ناس هز لا ةختي نأ ءاشب نم الارجأ نم هيلع كلاس اهيلقكلقو كل رهترجلا نهوكتلا فاه كلكزا

 دق ةبارقلا نال ةبارقلا ىف ةّدوملا كلذكو مهعفن هيف امو مهبيصن هللا ىلا ليبسلا ذاختا نال

 .«مهاّياو هتمظتنا

 .كلذ نم برقي ام نآرقلا بئارغ ىف ىروباشينلا لاقو

 .ىناعملا حور ىف ىسولالا و عماجلا عماوج ىف ىسربظلا ىرشخزلا وذح اذحو

 .ءاعّدلا نم ةرقفلا هذه حرش ىف حارّشلا هركذ ام ىلا غصاف كلذب أربخ تطحا اذا

 :هّصن ام ةبدّتلا ءاعد ىف ةبرقلا هليسو ىف ىنايدلولا لاقف

 قيضقتلل ءاقلاو كام قرع بطعم ريف ها. ارخأ تل ةكلاسأ ال لك وس ةلوق اق وق
 لسغف أّضوت ديز :انلوقك هرئاظن ىف لّمأتملل حضاووه امك ىجراخلا ال ىركزلا بيترتلاو ا
 امهتا ال ءوضولل نايبو ليصفت ءافلا دعب روكذملاف هيلجرو هسأر حسم ّمث هيديو ههجو

 ىركلا بيترّتلاب هنعريبعتلاب سأبال معن بيترت امهنيب عقيل نارياغتم نارما
 دق ىتَلا ىبرقلا ىف ةّدوملا ّنا ىلا ةراشا مكل وهفرجأ نم هيلع مكتلأس ام تلقو هلوق

 لالا نم دخت ةقءراضلا ةراسلا نوعضم وهاس لع لامها نيومات ةلاسلا رخأ ةلغخ

 نم نيموصعملا طّسوتو ةّيسدقلا سافنالا تاكربب ىلاعت هللا ىلا ءادتهالا اذكو ةفيرّشلا

 ًالارجأ نم هيلع مكلأسا ام تلقو لاق ثيح ةيتآلا ةرابعلا نومضم وه ام ىلع ةّيرّذلا

 ّنال لاصتالا وحن ىلع ارهاظ ءانثتسالا ىنعم ّحصي ال ذا ًاليبس هّبر ىلا ذخي نأ ءاش نم

 نأ ديالرجألا ذا هيسنخ نم توك مدع ةرورتخ هم نفعا مغ ق الخاد سبل ءاش قم

 "لايسفتا ىف قاتقلا قف لاق امك افوذيع فاشملا نوكش نايمكلا ل :قايملا لييق نين نوكي

 ارهاظ ةئآلا نم دقعسي ل ناو.دللا لا ًاليس كيلا لهأ دعا و: ءاش ننس لعق ىأ انش نين

 رابخالاو ىبرقلا ىف ةدوملا الا رجا هيلع مكلأسأ ال لق ىرخآلا ةّيآلاب اهمامضنا دعب نكلو
 ةلاسترلا ىلع ًارجأ ديري ال هيي نجنلا نا ىنعملا نوكيف ىلاعت هللا ىلا ليبسلا مهنا ىف ةدراولا
 ,ىدتهملا سفن ىلا عجاروهو مهب ءادتهالا ناونعب ىبرقلا ىف ةدوملا آلا

 عفانملا نم نيترابعلا نيتاه ىف ةلاسّرلارجأ نالوعجملا ءادتهالا و ةّدوملاف ناك فيكو

 ىضتقم كلذو مكلوهفرجأ نم مكتلأس ام هلوق ىنعموهو ىدتهملاو ّبحملا ىلا ةعجاتلا
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 مود دلج ,هبدن ىاعد حرش

 ةللعم هلاعفا سيل ىلاعت هللا ّنا امكف هدابع ىلع هءانما و هضرأ ىف هللا ءافلخ مهنوك

 سدقالا هتاذ ىلا ةعجاّرلا ضارغألاب ىا ءاملعلا نيب ةرابعلا هذهرهتشا ام ىلع ضارغالاب

 هيلاو ًادضع نيّلضملا ذخّتم تنك ام :ىلاعت لاق امك تالامكلا عيمجل ًاعمجتسم هنوكل

 :تيبلا اذه ىف ىولوملا راشا
 منك ىدوج ناكدنبرب ات هكلب منك ىدوس ات قلخ مدركن نم

 تاهبلا عيمج نم مهامكتسال نيعمجأ مهيلع هللا تاولص هتيب لهاو دّمحم كلذكف

 هللا ناوضر ءاملعلا نيبرهتشا دق و مهب ءادتهالا وا ةّدوملا ببسب ةدايزلا مهيف ىجريال

 هيلع اودهشتساو نايبلا اذه لثمب مهيلا ال ىلصملا ىلا ةعجار تاولّصلا ةدئاف ّنا مهيلع

 نم هب انّصخ امو مكيلع انتاولص لعج و :لاق ثيح ةعماجلا ةرايّرلا تارابع ضعبب

 ريغ هضويف ضاّيفلا ءدبملا نا ثيحو انسفنال ًابيطو انبونذل ةراقكو انل ةدايز مكتيالو
 تاضويفلا لوبقل هلآو دّمحمل ةّيلباق و دادعتسا ءاطعا نكميف ةقلطم ةردقلاو ةيهانتم

 دييأت - امهرس سدق - ىرئازجلا ثّدحملاو ىناّثلا ديهشلا نمرهظي ام ىلع ةدّدجتملا

 نع ةيبآ ةعماجلا ةرايّرلا ةرابع تسيلو ًاضيا مهيلا تاولَّصلا ةدئاف عوجرزيوجت و كلذ
 هادع ام ني ال ءىّتلا تابثا نا عم ىلصألا دصقملاو دوصقملا ةدمع نايبرظتلا نال كلذ

 نيب لضافتلا نايب ىف بابلا اذه ىف مالكلا ضعب ىلا انرشا دقو كلذ لبق هانفلسا امك

 انتافلؤم نم كلذريغو رودصلا حيرشت باتك ىفو ةلمكتلا ناسل ةلاسر ىف ةمصعلا لها

 '.«كلذ نم ديزا عستال ةلاسرلا هذهو

 0 وا ا , ىربيلكلا لاق و

 ىف َةَدَوَمْلا الإ ارجأ ِهيَلَع ركلأسأال ل 5-5 ْمُكَلَوُمَف خأ قير 24 . تلقو»

 '.اليبَس هير لإ َدِحكي نأ ءاَن نَمالإِرجَأ نم ِهْيَلَع كأم ام .. . تلقو '...َىَرُقْلا

 ىنعم اهتّمضتل ورجأ نم هومتلأس ام ىا فوذحم دئاعلاوو ءادتبالاب ةعوفرم ةلوصوم ام

 ا ءابش

 .0ا/ .ناقرفلا .؟
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 سر ل م  ءا ف نم ل رحل مد كلا ااه لق تلقو يكل ريفرعا ني ركتلا ب اهاكلتوو

 .ربخلا ىف ءافلا تديز طرّشلا

 اوّدوي نا هموق لأس ُةييَي هللا لوسر نا كلذو :لاق ةّيآلا هذه ىف اثار قابلا نع :ىمقلا

 ىرجأ نا ىلا ال مكيلا ةدئاع هتبوثمرجالا كلذ ىا مكل وهف :هلوق .مهوذؤي الو هبراقا

 .هللا ىلع آلا

 وه لب هللا دنع ىرجأب سيلوهف أرجأ مكلأسأ نا هب هللا ىنرمأ ام نأ ىنعملا ةصالخ

 .مكيلا عجارو مكلوه لب مكيلع ىرجأوه الو هدنع نوزخم

 نم لعف آلا ىا :ًاليبس هّبر ىلا ذخّتي نأ ءاش نم لا :ىلاعت هلوق ىف ىفاَصلا ىف لاق
 ًاعطق هنم ءانثتساو هلعف دوصقم هّنا ثيح نمرجألا ةروص ىف كلذ رّوصف ذختي نا ءاش

 .ةقفشلا ةياغل ًاراهظاو عمللا ةهبشل

 ًالارجأ نم هيلع مكلأسأ ام :هلوق ىف عمجلار يمض نم ًاءانثتسا نوكي نأ لمتحي :لوقأ

 هنم كلذ ديراف هدارأ نمو هيلا بّرقتي و هللا دنع ىنلزلا بلطي نأ ءاش نمرجألاب لأسأ ىلا

 لوبقلاب برقأ نايب اذهف بلظلا نسح ىلا ًاضيا راعشا لاؤسلاب بلطلا نعريبعتلا ىفو
 لب هيلا ًادئاع أرجأ سيل كلذ ّنا كلذ نم ملعيف لوقعلا ىوذ دنع ضرغلا نع دعبأو

 .«مهيلا دئاعو ةمالا ىلا عجار



 (كناوضر ىلا كلسملاو كيلا ليبّسلا مه اوناكف»

 نوكي نأ نكميف ناك اما و هنم ةجيتّئلاك و تاْيآلا نم قبس ام ىلع عيرفتلل ءافلا

 .' َنيِرِفكْلا َنِم َناَكَو ... :ىلاعت هلوق ىف ليق امك راص ىنعمب وا ديكأتلل ةدئاز وا اهانعمب

 نيت ناك و, لوقا انتاوزربةنالا رست: ةزقنلا روس: ق :ناجبلا مج قب ىمربلللا لاق

 :ليق و «ةافاوملا ىف انبهذم قفاوي لوقلا اذهو لصالا ىف ارفاك ناك :هانعم ليق نيرفاكلا

 ّنِم َنآكَف :ىلاعت هلوقك نيرفاكلا نم راص هانعم ليقو نيرفاكلا نم هللا ملع ىف ناك دارأ
 ( 124 َنيِقَرْغُمْلا

 ريسفت ىف ىواضيبلا لوق حرش ىف ”ىضارلا ةيافك و ىضاقلا ةيانع ىف ىجافخلا لاقو

 :هظفل ام مهنم راص وا هللا ملع ىف ىا ' َنيِرِفكْلا َنِم َناَكَو ... :ىلاعت هلوق

 لو كلذ لبق هرفكب مكحي م هئالركذ امب ةّيآلا تلؤا انا خلاراصوا هللا ملع ىف :هلوق»

 هريدقتو هرفكب هللا ملع نم قبس امرابتعاب ناكبريبعتلا نوكي نا اّماف هيضتقي ام هنمرجي
 ونومخالا هكرن لاقو كلروقا نأ فرو ةاسقلا نوفر دفا اه ووو راض عع ناك ليقود كلا

 نيرفاكلا موقلا نم ناكو ىنعملاو اهباب ىلع اهتارهظالاو ءءافلاب ناكف ٍذئنيحرهاظلا ناك هّنال

 .«هللا ملع ىف ناكوا نجلا نم ناك هلوقك نوكيف مدآ قلخ لبق ضنالا ىف اوناك نيذْا

 :هّصن ام ”ىواضيبلا ةرابع حرش ىف هداز خيش لاقو

 وا دوه ."

 1١. 5 ص 5 ج .؟

 .108 صاج .ه
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 «كناوضر ىلا كلسملاو كيلا ليبَسلا مه اوناكف»

 نيرفاكلا نم ناكو ىلاعت هلوق نوكي نا لمتحا امل مهنمراصوا هللا ملع ىف ىا هلوق»
 ناك دقو هبرما ام لاثتما ىلعربكتسي الو عنتمي ال فيك ىنعم ىلع هرابكتساو هئانال ًاليلعت

 ناب رابكتسالاو ءابالا ىلع ًاقباس نيرفاكلا نم هنوك نوكي نا ىنعملا اذه مزلتساو نيرفاكلا نم

 نيقّمحملا روهمجو ةنَسلا لها ةماع دنعراتخملا ّنا عم دبالا ىلا هثودح لوا نم ًارفاك نوكي
 كلمو ضزالا كلم هاطعا ىللاعت هللا ّنا ىور لبرمالا ثودح لا نم ًارفاك نكي مل سيلبا ّنا
 ىف ةراتو ءامّسلا ىف ةراتو ضزالا ىف ةرات ىلاعت هللا دبعي ناكف نانجلا ةنازخو ايئّدلا ءامّسلا

 ةذوتجو لوأ عرم ارقاك ناك هنآ لاقي نفيكف ةقاس.نلا نينا لاعت هللادبع هلا اضيا كور ةتححلا

 لوبق ّنا ّحص دقف هاَيا هحابقتساو ىلاعت هللارما هّدرب ًارفاكراص مث ًانمؤم ناك هنأ لب دبنالا ىلا

 انمؤم ناك هتاراتخملا ناك ال ورفك هحابقتساو هّدرو ةيصعم هكرتو ةعاط هب لمعلاو ناميارمالا

 م هل ًاعضاوتو ةّيحت مذدآل ميظعتلا نع هرابكتساو هبرما اّمع هئاباب ًارفاكراص مث هلاح لوا ىف
 هل ةّلع نوكي ال ءىثلا ىلع عّرفملا نال نيرفاكلا نم هنوكب هرابكتساو هؤابا لّدعي نا ّمصي

 هدربرفكيس هّناب ىلاعت هللا ملع قبسب نيرفاكلا نم ناك ظفل نم دافتسملا قبَسلاّرسف كلذلف

 امهليلعت ّحصيفرابكتسالاو ءانالا ىلعرفكلاب هفاصتا قبسب ال هايا هحابقتساو ىلاعت هللارما

 .روهمجلا دنع راتخملاوه امل ًايفانم نوكي ال امهلًاليلعت هلعج ّنال ىنعملا اذهب قبسلاب

 رابكتسالا و ءابالا ببسب هلاح نايبل ًافانئتسا نيرفاكلا نم ناكو هلوق لعج ناو
 .«نيقرغملا نم ناكف جوملا امهنيب لاح و :ىلاعت هلوق ىف امك راص ىنعمب ناك نوكي

 :هّصن ام َّيالاريسفت ىف 'ىناعملا حور ىف ىسولآلا لاقو

 موقلا نم ناك وا نيرفاكلا نم ىلاعت هللا ملع ىف ناك ىنعملا و اهباب ىلع ناكو»

 ,مدآ قلخ لبق ضزالا ىف اوناك نيذّلا نيرفاكلا
 هال وب لوبمالا ةةزهاو ةكروف: نبا لاق ةأاحتلا: ضعي ةنبقا اوفو راض ىف لدقو

 .«ءافلاب ناكف ذئنيح رهاظلا ناك

 :نيينعم ىلع قأت «ناك» ةملك ّناركذ امم لّصحتف

 ناسل ىف امك ىرب نبا لاق ضيا ةدئاز ىّمست ىتَّلا ىهو ةصقان نوكت نا - لؤالا

 ١. صاج 1١5.
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 و ةصقاّنلا ىهو عاطقنا ريغ نم نامّرلا لاصتا ىنعمب ناك ىتأتو :سورعلا جاتو برعلا

 .كلذ ىلع لزي مل ىا ًاميحر ًاروفغ هللا ناك و :ىلاعت هلوقك ًاضيا ةدئاّرلاب اهنعرّبعي

 ىف اذكو ديكوتلل ةدئاز ناك ًاّيبص دهملا ىف ناك نم :ىلاعت هلوق» :نيرحبلا عمجم ىفو
 .(«ميحر روفغوه ىا ًاميحر ًاروفغ هللا ناكو :هلوق

 نم ناك وحن راص ىنعمب ىتأت ناك و :سوماقلا ىف لاق راص ىنعمب نوكت نأ - ىناثللا
 هلوقك راص ىنعمب أت نأ ًاضيا ةصقاّتلا ناك ماسقا نم و :برعلا ناسل ىف و .نيرفاكلا

 :هيفو ناهّدلاك ةدرو تناكف ءامسلا تقشنا اذاف :ىلاعت هلوقو ةماريبخ متنك :؛ :هناحبس

 .سورعلا جات ىف هريظن و (لاق امرخآ ىلا) ًاًمبنم اءابه تناكف

 مه اوناك ىا «ليبسلا مه اوناكف» ءاعدلا ةرابع ىنعم نوكي لؤالا ىنعملا ىلعو

 ءايبنالا عافشتسا كلذ نع حصفي امك ةلظالا و حاورالا ملاع ىف وا كملع ىف كيلا ليبسلا

 .ىلاعت هللا ىلا مهلّسوت و مهئءاجتلا دنع مهرخآ ىلا مدآ ندل نم مهب

 نم ءادتها كلذكو ةلاسّرلل ارجا مهتّدوم تلعج امب اوراصف ىنعملا نوكي ىناّثلا ىلعو

 .ليبَسلا كلذ مه اوراص ًاليبس هللا ىلا ذختي نا دارا

 و لصفلاريمضب هديكأت ورصقلا ةدافاورصحلا دصقل كلسملاو ليبسلا ىف ماللا اماو

 :ىلاعت هلوق اذك و مهيلع بيقَرلا تنا تنك :ىلاعت هلوق ىف امك روكذملارصح ا دّدشي دامعلا

 ريمض نا مولعملا نمو .نيملاظلا مه اوناك نكلو مهانملظ امو :اذك و نيبلاغلا مه اوناك نا

 .بارعالا نم هل لح ال دامعلاو لصفلا

 ىتسملاريمّصلا لاح حرش» ناونع تحت 'ىنغملا نم عبارلا بابلا ىف ماشه نبا لاق

 .«ادامعو الصف

 َنآبرمألا لَوأ نم مالعالا وهو ىظفل اهدحأ رومأ ةثالث ىهو هتدئاف ىف ةيناثلا ةلأسملا»

 هيلع دمتعي هنأل ًأدامعو عباتلاوربخلا نيب لصف هنأل ًالصف ىّمس اذهو عبات الربخ هدعب ام

 مهرثكأركذ نم ىلوأ عباتلاركذو ةدئافلا هذهركذ ىلعرصتقي نيّيوحنلارثكأو مالكلا ىنعم

 . فصوت الر ئامضلاو مهيلع بيقَرلا تنأ تنكوحن ىف لصفلا عوقول ةفصلا

 ١. ص 100.708.
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 («كناوضر ىلا كلسملاو كيلا ليبّسلا مه اوناكف»

 هسفن ديز لاقيالف ديكوتلا عماجي ال هّنأ هيلع اونبو ةعامج هركذ ديكوتلا وهو ىونعم ىناّكلاو

 .دّكؤيو ىؤقي ىأ مالكلا هب معدي هنأل ةماعد نيّيفوكلا ضعب هاّمس كلذ ىلعو لضافلاوه

 .هيلعرصتقي نيينايبلا نمر يثكو صاصتخالا وهو ًاضيأ ىونعم ثلاثلاو
 ّنأ ىلع ةلالدلا هتدئاف لاقف نوحلفملا مه كئلوأو ريسفت ىف ةثالثلا ىرشخزلاركذو

 .هريغ نود هيلإ دنسملل ةتباث دنسملا ةدئاف نأ باجياو ديكوتلاو ةفص الربخلا هدعب دراولا

 الف فرح هّنِإ مهرثكأ لاق ّمث هل لحم ال هّنأ نوّيرصبلا معز هّلح ىف ةئلاثلا ةلأسملا

 ةلومعم ريغ اهاري نميف لاعفألا ءامسا لوقلا اذه ىلع هريظنو مسا ليلخلا لاقو لاكشا

 لاقو هدعب ام بسحب هّلحم ىاسكلا لاق مث لحم هل نوّيفوكلا لاقو ةلوصوملا لأو ءىشل

 لومعم نيبو بصن نظ ىلومعم نيبو عفرربخلاو أدتبملا نيب هّلحفف هلبق ام بسحب ءارفلا
 '. سكعلاب ّنأ ىلومعم نيبو ىئاسكلا دنع بصنو ءارفلا دنع عفر ناك

 اوناكف لوقي نأ بجاولا ّنا :ليق ناف» :ةرابعلا حرش ىف نامجلا دقع ىف ىربيلكلا لاقو
 نادبالا ثيح نم دّدعَتلا نا :تلق .عمجلا ةغيصب كناوضر ىلا كلاسملاو كيلا لبَسلا مه

 .«دحاو بر ىلا دحاو ليبس و دحاو رون مه ةقيقحلا ىفو ةّيقيرظلاو ةّيليبَسلا ىف ال

 ىلا كلسملا و كيلا ليبَسلا مه اوناكف :هلوق» :ةبرقلا ةليسو ىف ىنايدلولا لاقو

 ريمضلاف هيلع و هيلع ًافطع كلسملا اذكو اوناكر بخ هنا ىلع ليبستلا بصنب كناوضر
 ءاوناك ىف رتتسملا ريمّضلل ديكأت وا لصفلا ريمض

 .اوناكربخ ةلمجملاو أدتبمريمّضلا و ًاربخ ليبَسلا نوكي نأ ىلع نيعوفرم امهنوك لمتحيو

 عون ىلا ةراشا ًاعمج هنعربخملا نوك عم كلسملاو ليبَلا دارفا ىفف نيريدقتتلا ىلعو
 ال و مهَوَأ هلوقي ام آلا مهرخآ لوقي ال ثيحب مهرّثكت و مهدّدعت ىلع ةمنألا نيب داحتا

 ةقباطملا نسح عم اذه ًادحاو دصقملا نوكل دحاو ليبسلا و دحاورمأ ىلا الا نوعدي

 .«اليبس هّبر ىلا ذختي نأ ءاش نمآلا :لاق ثيح ةقباسلا ةيآلاب

 و مظعالا ليبَسلا متنا :ْق هلوق نم ةريبكلا ةعماجلا ةرايّرلا ىف درو ام ةرابعلاريظن و

 ١. مق باج 54 ص ىنغملا 15:5.
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 نوك عم طارّصلاو ليبسلا دارفاف .ءاقبلاراد ءاعفشو ءانفلاراد ءادهشو موقألا طارَصلا

 ىف مهئا نمّرم امرابتعاب هنعربخملل اقباطم اعمج ءاعفشو ءادهشوهو امهيلع فوطعملا
 :ةنحاو سفنوا دحأو نضحشك هتلع ةلالكلا و هللا كا ةياذملا

 .ًاعمج ةحضاولا لبَسلا نبايو أدرفم ليبسلا دعب ليبَسلا نيا :ءاعّدلا ىف درو اماضيا هريظنو

 بضغ مكتيالو دحج نم ىلع و ناوضرلا ىلا كلسي مكب» :هلوق ةرايزلا ىف ًاضياو
 ىلا كولسلا ىارصحلا ىلع ةلالّدلل ىلؤالا ةرقفلا ىف مكب ىهو ةلّصلا ميدقت و «نمحتلا

 اذه .مكتطساوب آلا أتي ال ىلاعت هللا ناوضر

 مالَسلا هيلع داجَسلا ءاعد ىف درو ام دروملا لثم ىف عمجلا ظفلب ليبَسلار كذ دراوم نمو

 ّمهّللا» :هلوقب نآرقلا متخ دنع الإ هئاعد ىف نيعبزالاو ةيناثلا ةضورلا ىف ةفيحصلا ةرابع ىف

 دّمحم ىلع لصف كيلا اضرلا لبس هلآب تجهءناو كيلع ةلالدلل آملع أدّمحم هب تبصن امكو

 و ةمالّسلا لحم ىلا هب عيرعن أملس و ةماركلا لزانم فرشا ىلا انل ةليسو نآرقلا لعجاو هلآو

 '.«ةماقملا راد ميعن ىلع اهب مدقن ةعيرذو ةمايقلا ةصرع ىف ةاجّنلا هب ىزجمن اببس

 :هّصن ام ةرابعلا حرش ىف ةفيحّصلا حرش ىف هلي ىندملا ناخ ىىلع دّيَسلا لاقو

 ةلصوملا هاضر لبس مهب (ىلاعت هللا ىا) حضوا نيذّلا هترتع نم هئايصوا هلآب دارملاو»

 ليبس ىلا مهسوفنل نيدشرملاو هللا راونا لوبقل قلخلا ناهذال نيّدعملا مه الكل اوناك ذا هيلا
 و ءايبثالا ةنسلأ اهيلا ةيادهلا ىلع تقباطت ىتَلا ىلاعت هيلا ةلصوملا قيرطظلا ىهو هللا اضر

 انّيبن تيب لها نم ىدملا ةّمئاب حضوا هللا نا :الغإ قداّصلا نع ىنعملا اذه ىفو ءءايصوألا

 ةّما نم فرع نق هملع عيباني نطاب نم مهب حتفو هجاهنم ليبس نع مهب جلباو هنيد نع

 'همالسا ةوالط لضف ملعو هناميا ةوالح معط دجو همامأ ٌقح بجاو ُةْيِدَيَي دمحم

 و اوُرباَصَو اوُريَصا اوُمَمآ ذَا يأ اي » :ىلاعت هلوق ىف ”هريسفت ىف لإ ىثاّعلا لاق و
 :" ...هّللا اوُقَّناَو اوظبأَر

 .هفيحص مودو لهج ىاعد ١.

 .؟07/0 :نيكلاسلا ضاير .”

 .777 ص ١1ج.

 7٠١. .نارمعلآ .؟
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 «اوربصا» :ىلاعتو كرابت هللا لوق ىف الفلا هللادبع ىبا نع ةقدص نب ةدعسم نع»

 اوهنا و فورعملاب اورم لوقي «هللا اوقتا و» ضئارفلا ىلع «اورباص و» ىصاعملا نع :لوقي
 ىف :لوقي «اوطبارو» ؟ان ايا مهلتقو انل ةّمالا ملظ نمركناركنم ىئاو :لاق مركنملا نع

 دقف اّنع دهاج نف ىندالا طابرلا نحن و هقلخو هللا نيب اميف ليبَسلا نحن و هللا ليبس

 بجوت ةّنِجلا لعل :لوقي «نوحلفت مكلعل» هللا دنع نم هب ءاج امو ُهْيِيَي ىجّنلا نع دهاج
 ًاناطليعوللا لاق 3كم الت نقخا قو الدهللا لوقا نمت اهريظنو كلذ علف نأ ملكل

 زافل نورَسفملا اهرّسف امك 'نينّدؤملا ىف ةْيآلا هذه تناكولو «'َنيِمِلَْسَمْلا َنِم ىنَنِإَلاَقَو
 .«مهعم عدبلا لهاو ةّيردقلا

 .ىثايعلا نع ةيالا ليذ ىف ناهربلاريسفت ىف أي ىنارحبلا هلقنو

 وربصلا و ٌقحلا ىف ك0 ةّمئالا ىف لزن ام باب ىف ”راحبلا عباس ىف لِي ىسلجملا هلقنو
 :هدعب الئاق طابرلا

 نيملسملا مالعال روغثلا ىف نوعقوتي نيذلا نوطبارملا نينذؤملاب دارملا لعل «نايب»

 لهاو نيفلاخملا نم ةّيردقلا زوف مزل ىنعملا اذه طابرلاب دارملا ناكول ىا نيكرشملا لاوحا
 .«أضيا مهحالف ىضتقي هيلع حالفلا بترتف ةطبارملا كلت مهنم قأتي هنال عدبلا

 َمْوَيَو :ناقرفلا ةروس ىف ىلاعت هللا لوقريسفت ىف ةريثك تاياور تدرو دق :ةّمهم ةّمتت

 أ مَ ىبكيل يو اي © ًاليبَس ٍلوَُرلا َعَمُتْدا ىلا لق هيدي لع ُمِلاَطلا ضع
 :الرْذَح ناَنإْلل ُناطْيَنلا ناك قَءاَسْدإ َدفَيرَكرلا نَع ىلَصأ ذقل © اليخ انآلف

 :ةرابعلا هذهب تايالاريسفت ىف *ناهربلاريسفت ىف ام اهنم

 نع ئرايسلا دّمحم نب دمحأ نع مساقلا نب دمحا انثّدح :لاق ساّبعلا نب دّمحم»

 :ٌلجوّرع هلوق :لاق هّنأ مالّسلا هيلع هللادبع ىبأ نعزيرح نع دامح نع دلاخ نب دّمحم

 .77.تلصف ١.

 .«نيذؤملا» :لصالا ىف ."

 75//7١17. ديدج باج ١170. ص ."

 .19و 78و ؟ا/ .ناقرفلا .؟

 .المار/ا .6
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 يسيل 2 2 يي ل يي ب ع تم

 مود دلح .هبدن ىاعد حرش

 .مالسلا هيلع بلاط ىبأ نب ىلع ىنعي اليبس لوسرلا عم تذختا ىنتيل اي
 ىبا نع ليضف نب دّمحم نع ىلع نب دّمحم نع دلاخ نب دّمحم نع دانسالاب هنع

 لوسرلا عم تذختا ىنتيل اي لج وّرع هللا لوق ىف مالسلا هيلعرفعج ىبأ نع نامثلا ةزمح

 .مالسلا هيلع بلاط ىبأ نب اع ىنعي اليبس
 لوقي هبحاص نم امهنم دحاو ّلك أربتيو :ليوط ثيدح ىف ىفاكلا نعلن ًاضيا هيفو

 هتثوثر ىلع قشألا هبيجيف نيرقلا سئبف نيقرشملا دعب كنيب و ىنيب تيل اي :ايقتلا اذا هنيرقل
 ناطيشلا ناكو ىنءاج ذا دعبركذلا نع ىنّلضأ دقل اليلخ ًانالف ذختا ل ىنتيل ىتليو اي

 نفك هب ىذلا نامثالاو ءلام هنع ىذلا ليبسلاو ّلض هنع ىذلاركذلا انأف الوذخ ناسنالل

 .(ثيدحلا) بكن هنع ىذّلا طارصلاو بذك هب ىذُلا نيّدلاو رجه هاّيا ىذلا نآرقلاو

 هيلع لع انهه ليبَسلا :مالسلا امهيلع قداّصلا ورقابلا نع نابيسّتلا ًاضيأ هيفو
 . مالسلا هيلع ًاّيلع ىنعيركُدلا نع ىنَلضأ دقل ًاليلخ ًانالف ذختا ل ىنتيل ىتليو اي مالّسلا

 ىف تلزن تايالا هذه ّنا :مالسلا امهيلع قداصلا ورقابلا نع أضيأ ىورو ًاضيأ لاقو

 موي امهنيب ىخآو مالسلا هيلع ىلا ناقفاني اناك و امهتنسلأب املسأ شيرق خياشم نم نيلجر
 و ةرخآلا ىف امهتياكح ىلاعت هللا ىكحف ًاعيمج اكلهف ىدهلا نع هبحاص امهدحأ ّدصف ءاخالا

 مدّنلا هعفني ال ثيح مدنتيو مدق ام ىلع فسأتيو نزحيف باذعلا نم امهزني ام دنع امهوق

 'ًاروُجُهَم َنآَرُلا اًذه اوُددتا ىيْوَق َّنِإَبَر اي ُلوُسرلا َلاَقَو :ىلاعت هلوق
 هيلع نينمؤملاريمأ نع رفعج ىبأ نع ديزي نبرباج نع هدانساب بوقعي نب دّمح

 و :هلوق ىلا ثيدحلا) ىذلاركذلا انأف :ةّيآلا هذه لبق تمّدقت ىتَلا ةبطخلا ىف مالسلا

 .«بذك هب ىذلا نيدلا

 .اهعضاوم نم بلطت ةريثك بابلا اذه ىف ثيداحالا :لوقأ
 :هّصن ام تاألا ريسفت ىف لاق اميف ئزارلارخفلا لاق

 اولعج و هومتك و هما اورّيغ نيملسملا ناو هنيعب لجروه ملاظلا اذه :ةضفاَرلا تلاق»

 ىلع ظفتلا ءارجا نأ ملعاو .هللا ل وسر باحصأ نم نيلضاف اوركذو همسا نم ًالدب انالف



 م16

 «كناوضر ىلا كلسملاو كيلا ليبّسلا مه اوناكف»

 مسالا ىلع لخد اذا ماللاو فلالا نأ هقفلا لوصا ىف انّيب انأل ظفللا سفنل سيل مومعلا

 رعشم فصولا ىلع مكحلا بيترت ّنا ثيح نم ةنيرقلل هديفي امنا لب مومعلا ديفي ال درفملا

 معي ٍئنيح و ًاملاظ هنوك نيديلا ىلع ّضعلا ىفرّتؤملا نأ ىلع كلذ لدف فصولا ةّيَلعِب
 هانركذ ىذلا اذه ّنأل ةدحاو ةروصب صيصختلا نم ىلوأ لوقلا اذهو .هتّلع مومعل دال

 ٌّقح مومعلاوه دارملا نوكي نا ىناني ال ةّصاخ ىرخا ةعقاو ىف هلوزنو مومعلا ىضتقي

 ال كلذو مللّفلا نع لكلارجز ةّيآلا نم دوصقملا ّنألو ءاهريغو ةروّصلا كلت هيف 09
 رّيغ هّنَأ تابثاو نآرقلا ىف نعلتلاب آلا متي ال كلذف ةضفارلا لوق اَمأو ,مومعلاب آلا لصحي

 .«رفك هنا ىف عازن الو لّدبو

 ٍةَكْيااَمَلل اَنُق ذو :ىلاعت هلوق ريسفت ىف هريسفت ىف ىّمقلا ميهاربإ نب ىلع لاقو
 ضنا ةرقبلا رو تالا أ نسيب الإ اوُدَجََسَف ّمَدآَل اوُدُجْسا

 ىصع ةيصعم لّواوه رابكتسالاو ربكتساو سيلبا ساق نم لوا :الِلا قداّصلا لاق»

 اهك دبعي مل ةدابع كدبعأ انأو مذآل دوجّسلا نم ىنفعا بر اي :سيلبا لاقف :لاق اهب هلا
 نأ ديرأ امنا كتدابع ىلا ىل ةجاح ال :ىلاعتو كرابت هللا لاق لسرم ىنالو بّرقم ىلم

 كتاف اهنم جرخا :ىلاعت هللا لاقف دجسي نأ ىبأف ديرت ثيح نم ال ديرأ ثيح نم دبعأ

 ال ىذُلا لدعلا تنأو فيك بر اي :سيلبا لاق .نيذدلا موي ىلا ىتنعل كيلع ناو ميجر

 فلعل ناو تتش اهاايناقلا رتمأ ننهي لاسا نكاو 3/3 لاقع# للك لمع بناوقف وروح

 ,ىتيطعأ دق :ىلاعت هللا لاقف ةمايقلا موي ىلا ءاقبلا لِجوّرع هللا لأس ام لّوأف كيطعاف

 قورعلا ىف مدلا ىرج مهنم ىنرجأ :لاق تطلس دق :لاق لك! مدآ دلو ىلع ىنطلس :لاق

 مهل روصتاو ىنوريالو مهارأو نانثا ىل دليو الا دلو مه دلي ال :لاق كتيرجأ دق :لاق

 00 :لاق ىندز براي :لاق كتيطعأ دق : :لاقف تئش * ةروص لك ىف

 لإ © َنيِعَمْجا ْمُهَتيوْخْأَل كِّرِعِبَف لاَق :كلذ دنع سيلبا لاقف ىسح تر :لاق ًاناطوأ

 ع رب ع موو بيتل مث ©..٠' َنيِصَلْخَمْلا ْمُهْمِم كداَبِع

 ١. .هط زينو . ”* .ةرقبلا ١١28.
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 بي 7 تت و جو سمسم

 مود دلج .هبدن ىاعد حرش

 .«'َنيرماَس زُهَرتَحَأُدتَلَو مهلئاَمَك نَع
 سيلبا قلخودبو هصصقو سيلبا باب 'راحبلا نمرشع عبارلا ىف هلي ىسلجملا هلقنو

 .ىّمقلاريسفت نع
 و هريسفت ىف ىّمقلا نع هانعمو ةكئالملا دوجس باب ىف ”راحبلا سماخ ىف هلقناذكو

 :ةرابعلا هذهب ىدنواَرلل ءايبنألا صصق نع
 سيلبارمأ :لاق اها قداَّصلا نع ءملاس نب ماشه نع ءريمع ىبأ نبا نع دانسالاب»

 ام ًةدابع ىتدبعأل مآل دوجسلا نم ىنتيفعأ نأ كتّرعو بر اي :لاقف مذال دوجسلاب

 '.«ديرأ ثيح نم عاطأ نأ َبحأ ىلإ :هلالج لج هللا لاق اهلثم طق دحأ ىدبع

 دبع نع ملاس نب ماشه نع هدنسب (45"7) ثيدحلا ىفاكلا ةضور ىف هِي ىنيلكلا ىور

 تلف اا هللا دبع ىبأل ىلوم تيأرف مارحلا دجسملا تلخد :لاق ءالعلا ىبأ نب ديمحلا
 لاطف ًاليوط هترظتناف ًادجاس ا هللا دبع ىبأب انأ اذاف ذه هللا دبع ىبأ نع هلأسأل هيلإ

 ؟دجس ىتم هالوم تلأسف دجاس دعب وهو تفرصناو تاعكر تيلصو تمقف ّىلع هدوجس

 توندف ىّتم ندا دّمح ابأ :لاق مث هسأر عفر ىمالك عمس اًملف انيتأت نأ لبق نم :لاقف -

 موق ءالؤه :تلقف ؟ةعفترملا تاوصألا هذه ام :لاقف هفلخ ًاتوص عمسف هيلع تمّلسف هنم

 هوأر نأ اَملف هعم تمقف انب مقف ىنوديري موقلا ّنا :لاقف ةلزتعملاو ةّيردقلاو ةئجرملا نم

 تفمب تسل إف ناطلسلل ىنوضرعتو ىنوذؤتالو ىّتع مكسفنأ اوّفك :مهل لاقف هوحن اوضه

 نأول هللاو دّمح ابأ اي :ىل لاق دجسملا نم جرخ اًملف ىضمو مهكرتو ىديب ذخأ ّمث مكل

 ّرع هللا هلبقالو كلذ هعفن ام اينّدلارمعرّبكَتلاو ةيصعملا دعب هركذ ّدع هلل دجس سيلبا

 ةيصاعلا ةّمألا هذه كلذكو هل دجسي نأ لجوّرع هللا هرمأ امك مّدأل دجسي ملام هركذ

 كرابت هللا لبقي نلف مهل ُةِليَي مهتبن هبصن ىذا مامإلا مهكرت دعبو ُهيَِي اهيبن دعب ةنوتفملا

 اولوتيو مهرمأ ثيح نم لِجوٌرع هللا اوتأي ىّتح ةنسح مه عفري نلو المع مط ىاعتو

 ١. .فارعألا ١7.
 ديدج باج .ءا"ا“ ص .؟ 7175/2٠.

 .150و 151/1١ ديدج باج .ء”" ص .*
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 .مهل هلوسرو لجوع هللا هحتف ىذُلا بابلا نم اولخديو هتينالوب اورمأ ىذلا مامإلا

 مايَضلاو ةاكرلاو ةالّصلا» :ضئارف سم ُهِِيَي دّمح ةَمأ ىلع ضرتفا هللا نإ دمحم ابأ اي

 نيملسملا نم دحأل صّخري ملو ةعبرألا ضئارفلا نم ءايشأ ىف مه صحخرف ءانتيالوو جحلاو

 '.«ةصخر اهيف ام هللاو ال انتيالو كرت ىف

 لهأ نوفرعي هللا مهركذ نيذّلا مه ةمئألا نأ باب ىف تاجردلارئاصب ىف رافصلا ىورو

 نب غبصألا نع ءفيرط نبا نع ,ديعس نب نيسحلا نع ءدّمح نب دمحأ انثّدح»

 نينمؤملاريمأ اي :هل لاقف لجر هءاجف ًاسلاج الفا نينمؤملا ريمأ دنع تنك :لاق ةتابن

 فارعألا نحن :3فإ ىلع هل لاقف ؟4' ...ْمُهاَميِسِب الخ َنوُفرْعَي َلاَجِر ٍفاَرَعَأْلا َلَع..)

 نحنو انتفرعم ليبسب الا هللا فرعي ال نيذّلا فارعألا نحنو مهاميسب انراصنا فرعن نحن
 الو هانفرعو انفرع نم الا ةّنجلا لخدي الف راّتلاو ةّنجلا نيب ةمايقلا موي فقون فارعألا

 نماقلا هفدعل ءايشول نافتو كراع:هللا تاي: كلذوءافكناو انكنا نم الا رانلا لخيب

 هبابو هليبسو هطارصو هباوبأ انلعج نكلو هباب نم هوتأيو هودّحويو هوفرعي ّتح هسفن

 '".«دهنم ىتؤي ىنلا

 رئاصبلا نع فارعألا لهأ لإ مهنأ باب ىف 'راحبلا عباس ىف هي ىسلجملا هلقنو
 .رئاصبلا رصتخمو

 همامتبربخلاركذو ةتابن نبا نع ًانعنعم ريثك نب ديبع» ؛ًالئاق تارفريسفت نع ًاضيأ هلقنو

 نع مبّئاف انريغ انيلع لّضفو انتيالو نع لدع نه :لاق هنم ىقؤي ىذلا هبابو هلوق ىلا

 بهذو ضعب ىف اهضعب غرفي ةردك نويع ىلا ساّنلا بهذ اًناف بهذ نم بهذ ثيح ءاوس
 ”.«دافنالو اهل عاطقنا ال ىلاعت هللا نذإب مهيلع ىرجت ةيفاص نويع ىلإ انيلإ بهذ نم

 //71١. :ىفاك ١.
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 مود دلج .هبدن ىاعد حرش

 حَبْصُأ نإ مكْيرألُك) :ىلاعت هلوق ريسفت ىف هريسفت ىف ىمقلا ميهاربإ نب اع لاقو
 :هّصن ام «' ِنيِعَم ِءاَمِب ْمُكيِتَأَي ْنَمَف ارْوَغ ْمُكْؤاَم

 :لاق ءالعلا نب مساقلا نع دمحأ نب دّمح انثّدح :لاق رفعج نب دّمح انثّدح»

 لئس :لاق بوَيأ نب ةلاضف نع .روهمج نب دّمح نع ,ىرازفلا ىلع نب ليعامسإ انئّدح

 ؟«ِنيِعَم كامب ْمكيِتأَي نَمقارْوَع ْمُحْؤاَم َحَبْصَأ نإ متر َلُق> :هللا لوق نع هام اضّرلا
 ءامب مكيتأي نف هقلخ نيبو هنيب هللا باوبأ ةّمئألاو ةّمئألا ىأ مكباوبأ مكؤام :ِغ لاقف

 داق ىلع كيب نحف

 .ىّمَقلا ريسفت نع نيعملا ءاملا 22 مهّتأ باب ىف ”راحبلا عباس ىف هلي ىسلجملا هلقنو

 َتوُيُْلا اوَُأَو ...) :ىلاعت هلوقريسفت ىف ىفاَصلا ريسفت ىف هي ىفاساقلا ثّدحملا لاقو
 :هّصن ام 4

 أ ههجو نمرمألا ىتأي نأ ىنعي :فابرقابلا نع ىئاّيعلاو عمجملاو نساحملا ىفو»

 .ناك رومألا

 باوبأ مهّثأل نيِبّيَظلا هترتعو اها نينمؤملا ريمأ نع نيذدلا ماكحأ ذخأ هنمو :لوقأ

 ةنيدملا قؤيالو اهباب لعو ملعلا ةنيدم انأ :ُكِقَي لاق امك نيعمجأ ِيِيَي ىلا ملع ةنيدم
 ءاهباب نم الا

 دابعلا ىلع ضرفو ًالهأ ملعلل هللا لعج دق :إلئ نينمؤملا ريمأ نع جاجتحالا ىفو
 ءايبنألا هتعدوتسا ىذا ملعلا تويب ىه تويبلاو ءاهباوبأ نم تويبلا اوتأو :هلوقب مهتعاط
 , مهؤايصوأ اهباوبأو

 ىتؤي ىتلا هتويبو هللا باب نحن اهباوبأ نم ىتؤت نأ هللارمأ ىتَلا تويبلا نحن :الئاا هنعو

 دقف انريغ انيلع لضفو انفلاخ نمو اهباوبأ نم تويبلا ىتأ دققف انتيالوبّرقأو انعبات نف اهنم

 هباب نم هوتأيو هوفرعي ىّتح هسفن ساّنلا فّرع ءاشول هللا نإ .اهروهظ نم تويبلا ىتأ

 ."”٠١.كلملا ١.

 71/1/١. :ىمقلاريسفت .؟
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 انتيالو نع لدع نف :لاقف هنم ىتؤي ىذا هبابو هليبسو هطارصو هباوبأ انلعج هّنكلو

 .نوبكانل طارّصلا نع مسّئاف انريغ انيلع لضفو

 هلبسو هللا باوبأ مهيلع هللا تاولص دّمح لآ :ةئايرقابلا نع ىثاّيعلاو عمجملا ىفو
 .«ةمايقلا موي ىلإ اهيلع ءاّلدألاو اهيلإ ةداقلاو ةّنجلا ىلا ةاعّدلاو

 مه مهثأ باب ىف اراحبلا عباس ىف جاجتحالا نم ةيناثلا ةياورلا ىسلجملا لقن :لوقأ
 . فارعألا

 ثيدحلا ء,تكّشلا باب رفكلاو ناميإلا باتك ىف ىفاكلا ىف ًاضيأ كلي ىنيلكلا ىور و
 ءالعلا نع ,طابسأ نب ىلع نع .هللا دبع ىبأ نب دمحأ نع ءانباحصأ نم ةّدع» :عساّتلا

 لجَرلا ىرنل انا :هل تلق :لاق (مالسلا امهيلع)امهدحأ نع ءملسم نب دّمحم نع «نيزر نب

 امنا !دّمحابا اي :لاقف - ؟ًائيش كلذ هعفني لهف قحلاب لوقيالو عوشخو داهتجاو ةدابع هل
 ةليل نيعبرأ مهنم دحا دهتجي ال ناك ليئارسإ ىنب ىف اوناك تيب لهأ لثم تيبلا لها لثم

 نب ىسيع ىتأف هل بجتسي ملف اعد ّمث ةليل نيعبرأ دهتجا مهنمًالجر َنِإو بيجأف اعد الأ
 [نيتعكر] ىلصو اف. ىسيعرهطتف :لاق هل ءاعّدلا هلأسيو هيفوه ام هيلاوكشي يبل ميرم
 بابلاريغ نم ىناتا ىدبع َّنِإ !ىسيع اي :هيلإ لجوّرع هللا ىحوأف لجوّرع هللا اعد مث

 هلمانأر ثتنتو هقنع عطقني ىّئح ىناعدولف نم كش هبلق ىفو ىناعد هّنِإ هنم قوأ ىذلا
 - ؟ هّيبن نم كش ىف تنأو كتروعدت :لاقف الإ ىسيع هيلإ تفتلاف :لاق هل تبجتسا ام

 اعدف :لاق .ىّتع هب بهذي نأ ىل هللا عداف ءتلق ام هللاو ناك دق هتملكو هللا حور اي :لاقف

 '.«هتيب هلهأ ّدح ىف راصو هنم لبقو هيلع هللا باتف اللا ىسيع هل

 اِكا ىسيع ىراوح باب ىف 'راحبلا نم سماخلا دلجملا ىف ثيدحلا ىسلجملا لقنو

 .ىفاكلا نع هباحصأو

 لثم ىأ فاضمريدقت هيف نأك تيبلا لهأ لثم ّنإ» :هحرش ىف 'لوقعلا ةآرم ىف لاقو

 558/7 ديدج باج .1؟١ ص ١.
 .؟0/7 :ىفاك .؟
 .١/77/8؟ ديدج باج .8”77 ص ."“

 182/1١. :ديدج باج 95١0”7. ص " ج.؟
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 :تْشظ11ا 1 2 2 2

 مود دلج .هبدن ىاعد حرش

 نيعضوملا ىف لثم :ليقو .ًاعقاو مهل نولاوملا تيبلا لهأب دارملا وأ تيبلا لهأ باحصأ
 ىف امك ؛لؤألا لدب ىناّثلاو لثم وه ىأ فوذحم دود لؤألاو ةئلثملا نوكسو ميملارسكب
 ىلع ٌلديو (لاق نأ ىلإ) رهظأ لؤألاو «'...ٍةَبْذاَك ٍةَيِصاَن © ٍةَيِصاَّنلاِب ...» :ىلاعت هلوق
 .«(مالسلا يع 5 ىلا ىف كَشلا عم لمعلا لوبق مدع

 :هّصن ام كشلا باب "ىفاولا ىف ةياوّرلا لقن دعب ضيفلا لاقو
 اوّكش اذإ مهثأ ىف هتمأو لفلم ىسيعب هتمأو ا :ايب»

 ىف ٌكشلاك مهيف كّشلا نأ ىلع هيبنت هيفو ةدابع مهنم لبقت مو مهتوعد بجتست : مل مهيف

 .«أّيبن ناك لإ ىسيع 93 ,ال كري ىتلا

 :ةرابعلا هذهب لوألا سلجملا ىف ”هيلامأ ىف (هتبرت هللا سدق) ديفملا خيشلا هلقنو

 ىلع نسحلاوبأ انثّدح :لاق ٌةزاجا ىفوكلاريبزلا نب دّمحم نب ىلع نسحلاوبأ ىنربخأ»
 نع ءسلغم ىخأ ىحي نب دّمحم نع .طابسأ نب ىلع انثّدح :لاق لاّصف نب نسحلا نب
 اّنِإ :هل تلق :لاق (مالسلا امهيلع) امهدحأ نع ءملسم نب دّمحم نع ؛نيزر نب ءالعلا

 :لاق ؟ًائيش كلذ هعفني لهف عوشخو داهتجاو ةدابع هل مكيلع نيفلاخملا نم لجترلا ىرن

 ىف هيلع داز هنأ الا ىفاكلا ىف ام لثم ثيدحلا لقنو) .تيبلا لهأ انلثم (انا) نإ !دّمح اي

 .«انيف كشيوهو دبع لمع هللا لبقي ال تيبلا لهأ نحن ىلذك :(هرخآ

 ىلامأ نع ةيالولاب الا لامعألا لبقت ال هّنَأ باب ىف 'راحبلا عباس ىف هلي ىسلجملا هلقنو
 :هدعب الئاق هبادوه امك دنّسلا ف صيخلتب ديفملا

 .هلثم ملسم نب دّمحم نع هدانساب دهاّرلارمع ىبأ باتك نم -زنك»

 .هلثم ملسم نب دّمحم نع - ىعادلا ةّدع

 لثم (تيبلا) تيب لهأ لثمب دارملاوأ اننامز لهأو انباحصأ لثم ىأ انلثم اَنِإ - نايب
 .«تيب لهأ بحاص

 .١ءو ١6 .قلعلا ١.

 .7717/* :ديدج باج .١ع صا١ج .؟

 1 نما

 .191/717/ ديدج باج .754 ص .؟
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 «كتاوضر ىلا كلسملا و: كيلا ليبشلا مه اوناكفا

 ٠.ىناّثلا بابلا نم سماخلا مسقلا ىف ىعادلا ةّدع ىف دوجوم ثيدحلا اذه :تلق

 رصتخ وهو دئاوفلا عماج زنك باتك ىلا ةراشا هلي ىسلجملا ةرابع ىف «زنك» ةملكب دارملاو
 ىنيسحلا ىلع نيدلا فرش ىكتلا ةمالعلا لضافلا دّيسلل ةرهالّقلا تاّيآلا ليوأت باتك نم

 'راحبلا ةمّدقم ىف امرخآ ىلا ىدابارتسالا

 نيتخسن نع اهلقنن ةرابع ّمصأ اهيف ةياوّرلا تناكو ةعوبطم ريغ ةخسّتلا تناك الو
 0 .اهترابع ٌصنب اندنع نيتحيحص

 تار ىنعم ىف ىورو» :4" :ايباونا قه كركلا امئاَو ...» :ىلاعت هلوق ليذ ىف لاق

 نع ملسم نب دّمح ىلا هدانساب هباتك ىف دهاّرلارمعوبأ هاور ام اهباوبأ ريغ نم تويبلا
 ةدابع هل مكيلع نيفلاخملا نم لجّرلا ىرن انا :هل تلق :لاق (مالسلا امهيلع) امهدحأ

 ىنب ىف تيب لهأ لثمك مهلثم امنِإ !دّمحم اي :لاقف ؟ىكلذ هعفني لهف عوشخو داهتجاو
 دهتجا مهنم الجر ّنإو ءبيجأ هللا اعدو ةليل نيعبرأ مهنم دحأ دهتجا اذإ ناك ليئارسإ

 هيفوه ام هيلإوكشي هه: رم نب ىسيع ىتأف هل بجتسمي ملف هللا اعد ّمث ةليل نيعبرأ
 ىناتأ ىدبع !ىسيع اي :هللا ىحوأف هللا اعد ّمث ذه ىسيعرههطتف :لاق هل ءاعدلا هلأسي

 ولف نم كش هبلق ىفو ىناعد هنأ هنم (ل خ ىتوأ) ىنوتا ىذّلا بابلاريغ نم (قأ هّنإ)
 :هل لاقو لِ ىسيع تفتلاف :لاق هل تبجتسا ام هلمانأر ثتنتو هقنع عطقني ىّتح ىناعد

 لاساف تلق ام ناك دق هتملكو هّللا حور اي :لاقف - ؟هّيبن نم كش ىكبلق ىفو كبر وعدت

 هتيب لهأ ةلمج نم لجّرلا راصو هنم هللا لبقتف لإ ىسيع هل اعدف ىّبع هب بهذي نأ هللا

 .«انيف كشيوهو دبع لمع هللا لبقي ال تيبلا لهأ نحن كلذكو

 هنايب ىف ىسلجملا همشجت فّلكت ىلإ ةجاح ال ثيدحلا ةرابع نم باتكلا اذه ىف ام ىلعو
 .ثيدحلا ىف عقاولا ليثمتلا امهحيحصت نم ىفاولا ىف ضيفلاو لوقعلا ةأرمو راحبلا هيباتك ىف

 قتدّمحم خيّشلل ةرهالفلا تاّيآلا ليوأت باتك ىف ةروكذم ةياوّرلا ةمجرت ّنأ ىنخيالو

 ىلصألا فّلؤملا مساب ةراشاوأ حيرصت نود نم باتكلا كلذ نم ذوخأموهو ىناهفصإلا

 .ءع :ىعادلا ةدع ١.

 7١ ١17. ديدح باج .ل ص."

 .189 .ةرقبلا .'"
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 مود دلج .هبدن ىاعد حرش

 .'ىئقّتلل تاراغلا باتك ىلع انتاقيلعت ىف ىلذ انّيب دقو

 نع هيلإ ىحوأ امو هّبر ىسوم هب ىجان ام باب ىف 'راحبلا سماخ ىف ىسلجملا لقنو
 دّمحم نع .؛هيوليجام نع قودّصلا ىلإ دانسالاب ةرابعلا هذهب ىدنواَرلل ءايبثألا صصق
 ئرصبلا نمحرلا دبع نب هللا دبع نع :ءلجر نع .ةمروأ نبا نع ؛نابأ نبا نع .راظعلا

 ىسومَّرم :لاق مالَسلاو ةالّصلا مهيلع هئابآ نع ءاللم هللا دبع ىبأ نع ,ناكسم نبا نع

 ةعبس هنع باغف هتجاح ىف ىسوم قلطناف وعدي ءامّسلا ىلإ هدي عفار لجرب اا نارمع نب

 ول !ىسوم اي :هيلإ هللا ىحوأف هتجاح لأسيو عّرضتيو وعدي هيدي عفاروهو هيلإ عجر مث مايتأ

 .«هب هترمأ ىذّلا بابلا نم ىنيتأي ىّتح هل تبجتسا ام هناسل طقست ىّجح ىناعد

 نع قباَسلا ثيدحلا هلقن دعب " ءايبثألا صصق ىف هي ىريازجلا هللا ةمعن دّيَسلا لاقو
 :هّصن ام ىدنوارلل ءايبنألا صصق

 :ةريثك رومأ نع كل فشكي اذه :لوقأ»

 نم اوتأو اوكزو اوّجحو اوّلصو اوماص ناو مهن ىلذو نيفلاخملا ةدابع نالطب :اهنم

 رمأ ىتَلا باوبألا ريغ نم ىللاعت هللا ىلإ اوتأ مهثأ الا مهريغ ىلع اودازو تاعاطلاو تادابعلا

 نيملسملا نيب ّمص دقو .(اهباوبأ نم تويبلا اوتأو) :لاق ىلاعتو هناحبس هّنإف اهنم لوخدلاب
 اجن اهيف بكر نم حون ةنيفسك ىتيب لهأ :هلوقو ءاهباب لعو ملعلا ةنيدم انأ يي هلوق
 .قرغ اهنع فّلخَت نمو

 مهر نيبو مهنيب اباوبأو طئاسو تيبلا لهأل ةفلاخملا بهاذملا باحصأ اولعج دقو

 ىذّلا داهتجالاو ءازآلاو تاطابنتسالاو تاسايقلا نع اهوذخأ مهو مهنع ماكحألا اوذخأو

 .اهنم نيّدلا ىف لخد نم ىلع نعطو اهنع ماكحألا ذخأ نعءهناحبس هللا ىهن
 اهذخأو مهخياشم نع اهوذخأ مهتإف ةدسافلا مهوصأو ةّيفوّصلا تادابع كلذكو

 ةعيّشلا نم هنأ معز نفف :فالنلا لهأ نم ةّيفوّصلا ىلإ ىهتنت ام ّلكو مهفالسأ نع مهخياشم
 .(راّنلا ىلإ اهليبس ةلالض لكو ةلالض ةعدب ّلكو نيعدتبملا نم اندنعوهف ةّيفوّصلا نموهو

 .898و 847 ص١
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 «كناوضر ىلا كلسملاو كيلا ليبَسلا مه اوناكف»

 ىف هيبأ نع «ناميلس نب دّمحم نع .ىرمحألا ميهاربإ ىلإ هدانساب 'خيشلا ىلامأ ىفو

 ىفوع ىّتح ًاليلق الإ ثبلي ملف (8يرقابلا ىلع نب دّمحم) فرصنا ّمث» :ليوط ثيدح
 هقلخ ىلع هللا ةّجح كنأ دهشأ :لاقف .هالخأف ىنلخا :لاقف الكر فعج ابأ ىتأو ىماَشلا

 .«(ثيدحلا) ًاديعب ًالالض لضورسخو باخ كريغ نم ىقأ نف هنم ىقؤي ىذّلا هبابو

 رظنا) 9ارقابلارفعج ىبأ تازجعم ىف 'زجاعملا ةنيدم ىف ىنارحبلا مشاه دّيسلا هلقنو
 .(نيسمخلاو نماثلازجعملا

 .مق باج 2٠١ ص ١5 سلجم .فجن باج ”0و ”* ص "ج١

 .١٠١ا//6 :ديدح باج .”60 ص .؟
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 (هماّيا تضقنا اًملف»

 اهبورغ ىلإ سمّشلا عولط نم هرادقم فورعم مويلا» :برعلا ناسل ىنف «هماّيأ» :هلوق

 ءانبلا لصأ ىف ماُيألاو ,ةرثكلا عمج هيف اولمعتسي ملو كلذ ىلع الإرّسكي ال ماَيأ عمججلاو

 اومغدأ ةنكاس امهنم ىلوالاو عضوم ىف ًاواوو أءاي ةملك ىف اودجو اذإ برعلا نكلو ماويأ
 تاملك ىف الإ اهدعب وأ واولا لبق تناك ةبلاغلا ىه ءايلا اولعجو ىرخالا ىف امهادحا

 باجأف واولا تبهذ مل :مايأ نع لئسو ناسيك نبا لاقو ةّوطلاو ةّوتفلا لثم ىورت ٌداوش

 مغدتو عضوملا كلذ ىف ًاءايريصتواولا ناف نوكسبرخآلا امهدحا قبس اوو ٍءاي ّلك ّنأ
 ُتوْيَمو ُدوْيَس لصألا تّيمو دّيس اهلثمو ماويأ اهلصأ ماَيأ كلذ نم ىرخالا ىف امهادحا

 واولا امأو ةّيحو بيصاولاقل امهوّلعأولو ةويحو بويص نيفرح اَّلِإ اذه ىلع مالكلارثك أف

 .«أيولو ًايوش لضألاو أّيش هتيوشو أيل هتيول كلوقف تقبس اذإ

 ماّيأ لاقيفرثكأ عمجلا ثينأتو ماويأ هلصأو مايأ هعمجوركذم مويلاو»رينملا حابصملا ىفو
 تقولا ديرتو مويلا قلطت دق برعلاو نامزلاو نيحلا ىنعم ىلع ريكذتلاو ةفيرشو ةكرابم
 هيف ترقتفا ىذلا تقولا اذه ىأ مويلا اذهل كترخذ :لوقتف ًاليل وأ ناك ًاراهن نيحلاو

 «.ذئتعاس و ذئنيحو ذئموي نيب نوقّرفي نوداكيالو ىيلا

 «ىضقناك مرصناو ىنف ىضقت» :سوماقلا ىفو

 : ىلا ىضقلاو يضقتلا كلذكو هقانفو م ىقلا باهذ ءاضقنالا»:«برعلا ناسلا قو

 «. همارصناو هؤانف هيّضفتو ءىشلا ءاضقنأو ىنعمب ىّكقتو

 :ةفورعملا تايبالا نف برعلا مالك ىف ريثكر يبعتلا اذهو

4. 
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 (هماَيأ تضقنا اًملف»

 هماّيا تضقناو دّربملا بهذ

 :اضيأ ليقو
 ةموتح ةدم نم ىلذب |

 اهتاباغ ىف دسالا ىنتعراصول

 :ًاضيأ ليقو
 ةفرعمو لقع وذل بيبللا نا

 هتّدم ماَيأ تضقنا ام اذإ ىّتح

 :ًاضيأ ليقو
 اهماّيأ ىضقنت مراكملا ّلك

 ةليضف لك ترّيخ ىنثا ول

 'نايبلا سئارع ىف ىلاعتلا لاقو

 ىتفلا ىلع دق بئاصملا لك
 اهماّيا ىضقنت بئاصملا نا

 :ةبرقلا هليسو ىف هني ىنايدلولا لاق

 «هماتأ تضقنا اًملف :هلوق»

 ام ليلا ىف هيلإريشا ام اهنم دراوم ىف تعقو هماقم مالسلا هيلع ّىِلع ةماقا نإ ثيحو

 نم نيرهشلا ءاقب عم ماّيألا ءاضقنا قالطاف ًابيرقت هتافو لبق نيرهشب ّمخريدغ ىف ناك

 رمنحلا اذكو فرشملا ىلع تيما قلطي امك ةفراشملا ةقالعب زاجملا ليبق نم فيرسشلا هرمع
 هلوق اذكو ء(ًارمخ رصعأ ىنارأ ىلا) :ةفيرشلا ةّيألا ىف امك ةّيرمخلاو ةّيريصعلل ّدعملا بنعلا ىلع
 .بيرق نع لتقيس نم ليتقلا نم ديراف هبلسو هبوث هلف اليتق لتق نم :هلآو هيلع هللا ىلص

 :نامجلا دقع ىف للي ىربيلكلا لاقو

 اذه نم دارملا نوكي نأ ٌدبالف هتايح لاح ىف هماقم الإ نينمؤملار يما ةماقا تناك امل»

 بلعث دّربملا رثا نبهذيلف

 ّتم اهماّيأ تضقنا اذإف

 تقو ىل مادام اهترهقل

 ريخأت ناسنالا لجأ ىف مادام

 قاب ىل هتاف ءانقلا الإ

 قالخالا مراكمريغ ترتخا ام

 داضرملا» .ءكادقلا :ةتاشو

 «.ءاضقنالا ىلإ هرمع ةّدمو هماَيأ تفرشا ال هِي هنا مالكلا

 ١. ص 17.
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 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 حرش ىفرشع ةيناثلا ةضوَرلا ىف 'ةفيحّصلا حرش ىف هي ىندملا ناخ ىلع دّيَسلا لاقو
 .هّصن ام تهتنا دقرمعلا ةياغو تضقنا دق لمعلا ةّدم ىأر اذإ ىّبح :مالسلا هيلع هلوق

 دق لمعلا ةّدم ىأر ىاهتفراشم نع لعفلاب ريبعّتلا باب نم تبتناو تضقنا :هلوق»

 َءاَسّيلا ْمُكَُلَظ اَذِإَو) :ىلاعت هلوق هنمو .ءاهتنالا تفراش دقرمعلا ةياغو ءاضقنالا تفراش

 يشمل نرقلا قري تكتدلكمو ةالعلا ةءانهتلا نار ايف: ىف 10 رق كيكاد ةؤلعلا لفتت
 :ىلاعت لاق هلصت مل ناو هيلع تفرشأ ءىشثلا تغلب» :ىحيرظلل نآرقلا بيرغ ىفو

 برعلا ةغل ىف كلذريظنو فورعمب نهوكسماف نهلجأ غولب 07 ىا «َنهلجأ نغلب اذإف)
 :«لبق ةذاععتتالاو «':..ذهَكشاَف َناَرْقْلا َس اق ة اَذِإَف> :ىلاعت لاق ريثك

 .نيرحبلا عمجم ىف لاق هلثمو

 ناك ًاناكم ىهتنملاو دصقملا ىصقأ ىلإ ءاهتنالا غالبلاو غولبلا» :بغاّرلل تادرفملا ىفو

 نف هيلإ هتني مل ناو هيلع ةفراشملا نع هبرتتعي امبرو ,ةرّدقملارومالا نم ًارماوا ًانامز وا

 نا فيبعتا اذا اقل 4 ":بفورعتب ةفيكيك ا َءْوَلَجَأ َنْغَلَب اًذِإَف> :ىلاعت هلوق ةفراشملا

 «.اهكاسماو اهتعجارم جوّرلل ّمصي ال لجألا ىصقأ

 ةفراشم لجألا غولبب دارملا» :ةّيألا ريسفت ىف بيغلا حيتافم ىف ىزارلا رخفلا لاقو

 ىلع لكلا مسا هيف قلطي ىذّلا زاجملا باب نم اذهف ةلمجابو غولبلا سفنال غولبلا
 «.انغلب دق :دلبلا براق اذإ لجّرلا لوقك وهو رثكالا

 اهاهتنم نفراشو َنمتّدعرخآ ىأ نهلجأ نغلبف» * :نآرقلا بئارغ ىف ىروباشينلا لاقو

 هب ىهتني ىذّلا تومللو لجأ ناسنالارمعل لاقي اهرخآ ىلعو اهلك ةّدملا ىلع عقي لجألاو

 اذإ هبحاصل لجرلا لوقيو هانادو هفراش اذإ دلبلا غلب :لاقيف اضيأ غولبلا ىف عسّتيو ءلجأ

 قلطي ىذلا زاجملا باب نم اذهف غولبلا هتفراشم هب ديري ىوط ىذب لستغاف ةّكم تغلب

 ١. ص  128٠:ديدج باج .ىكنس باج 58/8/17.

 ١. البقرة.7١؟.

 ". ؛لحنلا 18.

 *. .؟ .قالطلا

 .55' ص ١ج .0



 4.ال/

 (هماَتأ تضقنا اًملف»

 اهثال هل هجو ال لجألا ضقت دعب كاسمالا ّنا ملع دق هالو رثكألا ىلع لكلا مسا هيف

 «.اهيلع هل ليبس الف هنم ةّدعريغ ىفو هل ةجوزريغ هيّضقت دعب

 هدارمو ةّدعلا انه لجألاب دارملا» :ةْيآلا ريسفت ىف 'نافرعلا زنك ىف دادقملا لضافلا لاقو

 «عوجر جوّرلل ناك امل اّلإو هؤاضقنا ال هئاضقنا ةفراشمو هتبراقم هغولبب

 .نيرسفملاو ءاهقفلا تاملك نم كلذريغ ىلإ

 ... :ىلاعت هلوق اهنمزيزعلا باتكلا نم دراوم فرضح ىنعم ىفريبعَتلا اذهريظن عقوو

 م توما كدا رطل

 اذإ :لاق امك توملا مكدحأ برق ىنعي» :هريسفت ىف نايبّتلا ىف إي ىسوطلا خيشلا لاق
 ءانلسر هتقوت توملا مهدحا ءاج اذإ ىّتح :لاقو ؛نألا تبت ىلا لاق توملا مهدحأرضح

 امل لذ الولو ةبراقملا ديري لكو نوعجرا بر لاق توملا مهدحأ ءاج اذإ ىّتح :لاقو

 .«توملا دعب لوقلا هيلإ دنسا

 ١. سص 55١.

 ". .ةرقبلا ١18١. ؛ةدئاملا زينو ٠١8.



 امهلآو امهيلع هللا لص بلاط بأ نب نع هّيلو ماقا»
 («.ايداه

 نوّيوغللارسف مث نمو هبصن ىا ملعلا ماقأ لاقي بصن ىنعمب ةغّللا ىف ماقأ نا ملعا
 .رخالا ىنعمب ةماقالاو بصتلا نم الك

 هتعفررجحلا تبصنو اهتقا برض باب نم ًابصن ةبشنلا تبصن» :رينملا حابصملا ىفف
 .«ةمالع

 .«هتقا اذإ ءىثلا تبصن» :حاحّصلا ىفو

 .«بصتتا ًامايقو ًاموق موقي ماق» :ًاضيأ حابصملا ىفو

 ماقأ» :ةرابعلا ىنعم ىف هي ىليجلا عيفّرلا لاق دحاو لوعفم ىلإ ًايّدعتم اذه ماقا ناك انو

 قىعمب اما انه َلولاو لعج ىنعم نّمض وأ الاح ايداه نوكيف (بصن ىا) روهشملا هانعمب

 .«ساتلارماب ىلوالاوه نم وأ بوبحملا وا ّبحملا

 ليصفتب هماقم مئاقلاو هدعبرمألاب ّىلولا ىاريخألا ىنعملاب انه لولا نا ّقحلا :لوقأ
 .رّبدت نمل حضاووه امك ءاعّدلا ىفركذي

 ءىشلاو ماد ةماقو ةماقا ناكملاب ماقا :سوماقلا ىف» :نامجلا دقع ىف هي ىربيلكلا لاقو

 وا لوعقملا نم لدب بلاط ىبأ نب ىلعوريخالا ىنعملا اذه انه دارملاو هسلجأ ًانالفو همادا
 دارملا نوكي هيلعف لوعفملا نم الاح نوكي نا لمتحيو لعافلا نم لاح ًايداهو نايب فطع
 اليها دعب انه كلو ةردنقن نوكت نأ لمع و« ةقراقم الاب قوكنل ةبادحلا ةكلم ةناذطا نم

 «.داه موق لكلو رذنملاوه ناك ذإ :هلوقوهو لعافلا نم لاح هنا نّيعي لب دّيؤي مالكلا
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 «.ًايداه امهلآو امهيلع هللا لص بلاط بأ نب ىلع هّيلو ماقأ»

 ًايداه 99 ىلع نوك ىف ةجاح ال هّنا - لؤالا :نيهجو نمرظن ىربيلكلا لوق ىف :لوقأ
 لعاف نم الاح ًايداه نوك اّماو لاح ّلك ىف هل هتباث ةيادهلا ةكلم ناف تافّلكتلا هذه ىلإ

 نم لاح ًايداهف ةيادهلل ًاّيلع ماقا ِيِيَي هنا تابثا دارملا ّناف هل ىنعم الف َىنلاوهو ماقا

 .ًاعطق 391 ىاعوهو لوعفملا
 ....ىناثلا]

 هلوق ليبق نم نوكي ىّتح ىلوا لعج ىنعمب انه ماقأ نوك ناركذ امم ىل حضتاف

 ءاعّدلارخاوا ىف قأي امك ًاماما نيقّتملل انلعجاو :هلوقو (ًاماما ساّنلل كلعاج ىّنإ) :ىلاعت

 افا داجسلا ءاعد ىف درو ام َنارهاَظلاو ءًاماما ام (ل خ نيقتملل) نينمؤملل هتلعجو» أضيأ

 هتقأ ماماب ناوا لك ىف ىنيد تدّيا تا مهللا» :94/ هلوق نم ةفرع موي ىف ةفيحّصلا ىف
 .ليبقلا اذه نم اضيأ «ىدابعل املع

 َلِإَو بَصْئاَف َتْعَرَف اًذِإَف» :ىلاعت هلوق ريسفت ىف هوركذ ام ماقملا بساني امم - ةدئاف

 « َتَعْراَف كبَر

 بصناف تغرف اذإف :لوقي مالسلا هيلع قداصلا نعو» :نيرحبلا عمجم ىف ىحيرطلا لاق

 «.ةالوم نلعف ةالوم تنك نم :ُِِيَي لاقف ةينالع هلضف مهملعاف كّيصو نلعاو كملع
 : ضيفلل ىفاصلا ىفو

 كلذ ىف بغراف كر ىلإو ًاّيلع بصناف كتوبن نم تغرف اذإف :لاق الها هنع ئمقلا»

 ىكّيصو نلعاو كملع بصناف تغرف اذإف :لوقي :لاق ثيدح ىف ا! هنع ىفاكلا ىفو

 ثيدحلا هالوم ّنإعف هالوم تنك نم :لاقف ةينالع هلضف مهملعاف

 .هسفن هيلإ تيعنو هتومب ملعأ نيح كلذو :لاق

 9 بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملاريمأ بصناف عادولا ةجح نم تغرف اذإ :لاق ئمقلاو

 عضولاو عفّرلا ىنعمب نيكستلاب بصتلا نم داّصلارسكب هنارابخالا هذه نم دافتسملاو

 ماكحألاو عئارشلا نم هؤاهنا كيلع بجي امو ةلاستزلا غيلبترمأ نم تغرف اذإف ىنعي

 .8و / .حرشلا ١.
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 مود دلج .هبدن ىاعد حرش

 كتقالخ هب موقي نم عضو ساّنلل كتياده ملع عفرا ىا ماللا حتفب كملع بصناف

 ةيادهلا طيخ عطقني الئل مانألا ةيادهو ماكحألا غيلبتب كماقم امئاق نوكي ىّتح كعضوم

 '«.ةمايقلا موي ىلإ ادبا ماما ماقم ماما مايقب أّرمتسم كلذ نوكي لب هدابع نيبو هللا نيب
 هنأش ىف ةلزانلا تاْيآلا رئاس ىف عماج باب ىف 'راحبلا عسات ىف :ي ىسلجملا لاقو

 ريسفتو ةرهابلا تاِيآلا ليوأت باتك نم ىنعملا اذه ىف ثيداحأ لقن دعب هيلع هللا تاولص
 :هّصن ام ىمقلا ريسفتو بوشا رهش نبا بقانمو تارف

 ىنعمب ئيرحُتلاب بصتلا نم داّصلا حتف ىلع اوقفتا ةماعلا ءاّرق ّنأ ملعأ - نايب»

 تغرف اذإ :ليقو ءىرخاب اهبّقعف ةدابع نم تغرف اذإ :هليوأت ىف ليقو داهتجالاو بعتلا

 رقابلا نع ىورملا وهو ءاعّدلا ف بصناف ةالّصلا نم وا «ةدابعلا ىف بصناف وزغلا نم
 مهيلع تيبلا لهأ ةءارق ىف ناك هّتارابخالا كلت نم دافتسملاو مالسلا امهيلع قداصلاو

 .عفَرلا ىنعمب نوكسلاب بصتلا نم داّصلارسكب مالسلا

 هبصن اهيف ىدبأو مهعدب نم اهّدعو ضفأورلا ىلإ ةءارقلا هذه ىرشخمّرلا بسن دقو

 لّمحنو مامتهالاو دجلا دارملا نوكيو حتفلاب ًأضيأ ها مهت ءارق نوكي نأ نكميو .هتّيبصعو

 ةغللا ىف هئيجم دعبيالو ىنعملا لصاحل انايب هوركذ ام نوكيو ىصولا بصن ىف قاشملا
 «.تاغّللا عيمج ىلع لمتشت مل ةغّللا بتك اف عفّرلاو بصتلا ىارسكلا ىنعمب ًأضيأ حتنفلاب

 :هّصن ام ًالبقركذ ام دعب ةّيآلاريسفت ىف ىفاّصلا ريسفت ىف ه4 ضيفلا لاقو

 بصناف ءرق هّنا ةضفارلا ضعب نع ىور ام عدبلا نمو :هفاشك ىف ىرشختزلا لاق»

 نأ ىصاّتلل مصل ىضفارلل اذه ّمصولو :لاق ةمامالل 4 اّيلع بصناف ىا داّصلارسكب

 .هتوادعو لع ضغبوه ىذّلا بصتلاب أرما هلعجيو اذكه هأرقي

 لب لوقعمرما ةدابعلا نم غارفلا وا ةلاسّرلا غيلبت دعب ةفيلخلاو مامالا بصن :لوقأ

 اا ىلع ضغنب اَماو هيلع بّترتي نا مصيف لالضو ةريح ىف هدعب ساّنلا نوكي البل بجاو

 ةماعلا بتك نأ ىلع هتّيلوقعم هجو امو ةدابعلاو أ ةلاسَرلا غيلبت ىلع هبّترت هجواف هتوادعو

 .هيمالسا باج 87١. ص ١ ج ىفاصلاريسفت ١.

 .170/7 8 ديدج باج ٠١8. ص .؟
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 «.ًايداه امهلآو امهيلع هللا ىلص بلاط ىبأ نب ىلع هّلو ماقا»

 ناميا هّبح ّناو هتايح ةّدم سانلل هلضف هراهظاو اه لعل هيي ىتلا ةّبحمر كذب ةنوحشم

 ,رفك هضغبو

 بّصعتلا ةّيمح ةواشغب هتريصب هللا ىمعأ فيك ةمالعلا هللا راجي بّلملا اذه ىلإ اورظنا

 ىمعت نكلو راصبألا ىمعت ال اها لب روّرلاوركنملا اذه لثمب ىتأ ىتح ماقملا اذه لثم ىف
 '«.رودصلا ىف ىتَّلا بولقلا

 ١. ص " ج ىفاصلا  87١:ديدج باج .هيمالسا باج 50/6 7.
- ٠. 0 



 (داه موق ٌلكلو رذنملاوه ناحذإ

 .' ٍداَه روق َلْكِلَوُرِذَنُم َتْنَأاَمَّنِإ

 :هّصن ام ةيالاريسفت ىف نايبتلا ىف هلي ىسوطلا خيشلا لاق
 موق ّلكلو هباقعو هللا ىصاعم مه فيوختلا هجو ىلع مهل ملعم ىارذنم تنااّما»

 .(لاق نا ىلإ) لاوقأ ةسمخ هانعم ىف ساّنلِلو ءقح ا ىلإ مهيدي داه

 لك ماما وه ىداحلا ّنا مالسلا امهيلع هللا دبع ىبأو رفعج ىبَأ نع ىور ام - سمانخلاو

 ,لطابلا دّمعتو طلغلا هيلع نمؤي موصعمرصع

 امنا تلزن امل :لاق ساّبع نبا نعريبج نب ديعس نع ءاطع نع هدانساب ىربطلا ىورو
 داه موق لكلو رذنملا انأ :لاقو هردص ىلع هدي ُهيي هللا لوسر عضو داه موق ٌلكلورذنم تنا

 «.ىدعب نم نودتهملا ىدتهي ب ىلع اي ىداهلا تنأ :لاقف 4 ىلع بكنم ىلإ هديب ىموأو

 :هّصن ام ةّيالاريسفت ىف نايبلا عمجم ىف هلي ىسربلا لاقو
 كيلا سيلو موق لكل داهو فّوخم ىارذنم تنا امنا هانعم ّنا :اهدحا - لاوقا هيف»

 أدتبم تنا نوكيف اذه ىلعو ىئابجلاو ةمركعو ىحّصلا ىنأو نسحلا نع تاْيآلا لازنا

 .فرظلاب فوطعملاو واولا نيب لّصفو رذنم ىلع فطع داهو هربخ رذنمو

 ريبج نب ديعسو ساّبع نبا نع ىلاعت هللاوه ىداهلاو دّمحم وه رذنملا نا :ىناتلاو

 .دهاجمو ىاَحّضلاو

 .ا/ .دعرلا ١.
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 (داه موق ٌلكلورذنملاوه ناحذإ)

 نع مهدشري عادو مهيده بن داه موق ّلكلو دّمحم ايرذنم تنا انا هانعم نا :ثلاثلاو

 .ديز نباو جاَجّرلاو ةداتقو ىرخا ةياور ىف ساّبع نبأ

 امل :لاق ساّبع نبا نع ىرخا ةياور ىفو ّىحلا ىلإ عاد لك ىداحللاب دارملا ّنا :عباَرلاو
 .نودتهملا ىدتبي ىب ىلع اي ىدعب نم ىداهلا ىكعو رذنملا انا هللا لوسر لاق ةْيألا تلزن

 نب ميهاربإ نع دانسالاب ليزنّتلا دهاوش باتك ىف ىناكسحلا مساقلا وبأ مكاحلا ىورو

 لَو هللا لوسر اعد :لاق ىملسألا ةدرب ىبَأ نعريبجلا نب مكح نع هيبا نعريهظ نب مكحلا

 مث هردصب اهمزلافّرهطت ام دعب لع ديب هللا لوسر ذخأف بلاط ىبأ نب ىلع هدنعو روهظتلاب
 مانألا ةرانم كنا :لاق مث داه موق ّلكلو :لاق مث لعردص ىلإ اهّدر ٌثرذنم تنا اا :لاق

 .كلذك كنا كلذ ىلع دهشأو (نآرقلا) ىرقلا (نيما)ريمأو ىده لا ةياغو

 نوكيو هيوبيس لوق ىلع هربخ موق لكلو أدتبم داه نوكي ةئالثلا لاوقالا هذه ىلعو

 «.شفخألا لوق ىلع فرلّملاب ًاعفترم

 لاقو ةّجحلا ىلإ ررطضالا باب ىف اراحبلا نم عباسلا دّلجملا ىف أي ىسلجملا هلقنو

 ةميركلا ةّيآلا نمرهظأ ىهو بابلا اذهرابخأ ٌلدتريخالا هجولا اذه ىلع :لوقأ» :هدعب

 «.بابلألا ىلوا ىلع ىنخت ال هوجوب

 .بابلا رابخأ نم ةذبن لقن ىف ضاخ مث

 رونلاو ركذلا هيلع هللا تاولص هيف لزن هّنا باب ىف 'عساتلا دّلجملا ىف ًاضيأ لاقو
 :هصن ام نارقلا ىف قّتلاو ىدهلاو

 :هّصن ام ىناكلاللاو ىرشخزلا نع ءىش لقن دعب :بوشارهش نبال بقانملا»

 '...ٍداَه ِمَوَق ٌلكِلَوُرِذَنُم تن امنا يدةلوق ف ًاناتك ديقس نرد ةتغ ني دعا كلو

 .مالسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نع

 نينمؤملا ريمأ ىف نآرقلا نم لزن اميف ىنابزرملاو ءليزنتلا دهاوش ىف ىناكسحلا

- ٠. 3 0 

 .79187/756 ديدج باج .,/6 ص."
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 ىبأ نب ىلع هدنعو روهلتلاب هيدي هللا لوسر انل اعد :(ةزرب) ةدرب وبأ لاق :مالسلا هيلع
 اهّدر مث رذنم انأ انا :لاق ّمث هردصب اهقصلأف رّهطت ام دعب ىلع ديب ذخأف الكا بلاط

 نآرقلا نيمأو ىدحلا ةيارو مانألا رانم تنا :لاق ّمُث داه موق لكلو :لاق مث ناعردص ىلإ
 .ىكلذك ىتا كلذ ىلع دهشأو

 اوفلختست نإ :ُيلي ىلا لاق :لاق ناميلا نب ةفيذح نع قرط ةئالئب ميعنوبأ ظفاحلا
 .ءاضيبلا ةجحملا ىلع مكلمحب ًاّيدهم ًايداه هودجت نيلعاف مكارأ امو ًأَيلع

 نب ديعس نع بئاسلا نب ءاطع نع دانسالاب ها نينمؤملاريمأ ىف لزن اميف هنعو

 لاق :ميعن ىبأل ظفّللاو ساّسع نبا نع سودرفلا ىف هيوريش نعو ,ساّبع نبا نعريبج

 رّسفملا ىكلفلا هاور نودتهملا ىدتهي كب ىلع اي ,ىلع ىداحماو رذنملا انأ ُييي هللا لوسر
 تلزن امل ؛لاق ساّبع نبا نعريبج نبا نع بئاَسلا نب ءاطع نع فشكلا ىف ىلعتلا

 ّىِلع بكنم ىلإ هديب أموأو رذنملا انأ :لاقو هردص ىىلع هدي ُهََِْي هللا لوسر عضو ةيالا هذه

 .ىدعب نودتهملا ىدتهي ىب ىلع اي ىداهلا تنأ :لاقف بلاط ىبأ نب

 نبا نع ةيوذره حيركيورأ ظفاحلاو :ةلثم لبحلا تدحملا علا ةجرخأ ةعغلا قنقك

 .هلثم قرط ةدعب سابع

 .هلثم بئاَسلا نبا نع هدانساب ميعن ىبأ ظفاحلا نع قيرطب نبا ىور :لوقأ

 .موق لكل ىداطلا تناو رذنم انأ :لاق لِي ىّنلا نع ةريره وبأ :بقانملا

 :ىل لاقف ةّيآلا هذه نع ُهْيِيَي هللا لوسر تلأس :لاق ةريره ىبأ نع بّيسملا نب ديعس
 '.مالسلا هيلع بلاط ىبأ نب لع ةمالا هذه ىداه

 ':ىفطصملا ةراشب ىف ىربطلا نيدلا دامع لاقو

 نيتموملا ربما تع ريك يع نع ىدسلا اقدح: لاق دايز: ني يلم انثدح#لاقال

 رذنملا :لاق (داه موق ٌلكلو رذنم تنااّما) :لِجوّرع هللا لوق ىف 32. بلاط ىبأ نب ىلع

 «.هسفن ىنعي مشاه ىنب نم لجر ىداحلاو ُِيَي ىنلا

 ١. ص 760 جراحبلا /79.

 :ديدج باج .7947 ص .؟ 7//771.
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 :لاق لقب بلاط ىبأ نب ىلع نعريخ دبع نع ىَدَسلا نع ىبلعتلا ':راحبلا ىف ًاضيا
 .هسفن ىنعي مشاه ىنب نم لجر ىداحلاو ُةِييَي ئتلا رذنملا

 لاق :لاق ساّبع نبا نع ريبج نبا نعريخ دبع نع دانسالاب ميعنوبأ ظفاحلا
 .مشاه ىنب نم لجر ىداهلاو رذنملا انأ هِي هللا لوسر

 لك فورح ددع ىنطصملا دّمحم ججحلا ءايبنالا متاخ هنزو رذنم تنا امنا باسحلا ىفو

 هدلوو ىلع هنزو داه موق لكلو ةْيآلا ابو نوثالثو ثالثو ةئامسمخحو فلا امهنم دحاو

 ,نوعبراو نانثاو ناتئام امهنم دحاو لك ددعو هدعب

 :لوقي اف[رفعج ابأ تعمس :لاق ىلاملا نع ًانعنعم ديعس نب نيسحلا :تارفلاريسفت
 :لاق مث هديب اهمزلأف بلاط ىبأ نب ىلع ديب ذخأ غرف اّملف :لاق روهطب هِي هللا لوسر اعد

 اي :لاق مث داه موق ّلكلو :لاقو هردص ىلإ لثإب بلاط ىبأ نب ىلع دي ّمض ّمثرذنم اناامتا
 .كلذب ىل دهشأ نيلّجحملا َرغلاريمأو ىدهلا ةياغو نامزالا رانمو نيّدلا لصأ تنا لع

 .هلثم ىلامّتلا نع بوبحم نبا نع نيسحلا نع دّمحم نب دمحأ :تاجرّدلارئاصب

 24! رفعج ىبأ نع هعفر ىميمتلا ىسيع نب ءاربلا نب هللا دبع نب نسحلا :تارفلاريسفت

 . ىرمأ ىلإ ىداهلا ىلع اي تنأو رذنملا انأ :مالسلا هيلع نعل ُهِي هللا لوسر لاق :لاق
 امل هُهِلقَي هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نبا نع ًانعنعم ىنعجلا دلخم نب دّمحم نب لع

 ىّتر تلأس ام ءلسرم ئبنالو بّرقم كلم ىتر نيبو ىنيب نكي مل ءامّسلا ىلإ ىب ىرسا
 ىلا :تلقف داه موق ٌلكلورذنم تنااّنا :ىعماسم ىف عقوف اهنم ًاريخ ىناطعأ اّلِإ ةجاح

 ماماو نيدتهملا ةيآ بلاط ىبأ نب ىلع كاذ دّمحم اي :هللا لاقف - ؟ىداهلا نف رذنملا انأ

 ...ةّنجلا ىلإ ىتمحرب ىتَما نم نيلَجحملاّرعلا دئاقو نيقتملا

 رذنم تناامنا :مالسلا هيلع هللا دبع ىبال تلق :لاق ريصب ىبأ نع هدانساب :ىفاكلا

 ؟مويلا داه نم له دّمح اب اي ىداهلا إعو رذنملا انأ :ُيَِي هللا لوسر لاقف داه موق ّلكلو
 :لاقف كيلا تعفد ىّتح داه دعب نم داه مكنم لاز ام كادف تلعج ىلب :تلقف -
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 ةْيألا تتام لجّرلا كلذ تام ّث لجر ىلع ةيآ تلزن اذإ تناكول دّمح اب اي هللا كمحر

 .ىضم نميف ىرج امك قب نميف ىرجي ئح هّنكل باتكلا تام

 :ىلاعتو كرابت هللا لوق ىف لهي رفعج ىبأ نعريصقلا ميحِرلا دبع نع هدانساب :ىفاكلا
 ام هللاو اما ىداطلا ىلعو رذنملا انا :ُيِقَي هللا لوسر لاقف داه موق ّلكلو رذنم تنا انا

 :ةعاشلا لا انفتلاز اهو (اذه) اني كيهذ

 نع نامثع نب نابأ نع ةزمح ىبأ نب دمحأ نع نيسحلا نع ديزيوبا :تاجردلارئاصب
 تنا امنا :ةّيآألا هذه ىف لوقي قار فعج ابأ تعمس :لاق ءاطع نب هللا دبع نع مجرم ىنأ

 .نودتهملا ىدتهي َنلعبو رذنملا انا :هللا لوسر لاق داه موق ٌلكلورذنم
 .هلثم ءاطع نب هللا دبع نع ًانعنعم مكحلا نب نيسحلا :تارفريسفت

 .هلثم هللا دبع :بقانملا

 دّمحم نب ميهاربإ نع هيبأ نع لاّضف نب ىلع نع نيسحلا نب ىلع :تاجردلارئاصب
 رذنم تنأ امنا :لوقي هكر فعج ابأ تعمس :لاق مجن نع ناورم نب دّمحم نع ىرعشألا

 3291 ىلع ىداحلاو ُهِيِدِي هللا لوسر رذنملا :لاق داه موق ّلكلو

 نعرباج نع لّضفملا نع نامثع نب ورمع نع نيسحلا نب دّمحم :تاجرّدلارئاصب

 يي هللا لوسر رذنملا :لاق داه موق ّلكلو رذنم تنأ امنا :ٌلجوّرع هللا لوق ىف 3 رفعج ىبأ
 .ىلع ىداهلاو

 ىبأ نعّرحلا نب بوَيَأ نع دلاخ نب دّمحم نع نيسحلا نع دمحم نب دمحأ :ًاضيأ

 39ارفعج ىبأ نعريصب ىبأ نعّرجلا نب بوَيُأ نع ىبلحلا بحي نعرضتلاو «34ارفعج
 . هلثم

 ىبأ نعريصقلا ميحَرلا دبع نع مزاح نبا نع ناوفص نع نيسحلا نع دمحأ :ًاضيأ

 افا هّدج نع هيبأ نع دمحم نبرفعج نع ةقدص نب ةدعسم نع :ىئاّيعلاريسفت
 لاقف داه موق لكلو رذنم تنأ انا :ةْيألا هذه تلزن انيف :الغا نينمؤملا ريما لاق :لاق
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 .نلع اي ىداطلا تناو رذنملا انأ هِي هللالوسر

 مالسلا هيلعرفعج ىبأ دنع ماّيألا نم ًاموي تنك :لاقريصقلا ميحّرلا دبع نع :ًاضيأ

 لاق ذإ داه موق ٌلكلو رذنم تنا اا :هللا لوق :لاق كيبل :تلق .ميحّرلا دبع اي :لاقف

 مث اليوط تكسف :لاق - ؟مويلا ىداطلا نمو ىداهلا ناعو رذنملا انا هيي هللا لوسر

 كيلا تبتنا ّىح لجرف لجر اهتوثراوت كيف ىه فادف تلعج :تلقف ىسأر تعفر

 ةْيآلاو تومي ال ئح نآرقلا ّنا ميحَرلا دبع اي تقدص :لاق ىداه لا ىادف تلعج تناف

 ىه نكلو نآرقلا تامل ةّيآلا تتام اوتام ماوقألا ىف تلزن اذإ ةّيآلا تناكولف تومتال ةّيح

 .نيضاملا ىف ترج امك نيقابلا ىف ةيراج

 ىرجي امك ىرجي هّناو تمي مل ئح نآرقلا نا :اي هللا دبعوبأ لاق :ميحرلا دبع لاقو
 .انلّوأ ىلع ىرجي امك انرخآ ىلع ىرجيورمقلاو سمّشلا ىرجي امكو راهنلاو ليللا

 ىف لوقي هتعمس :لاق 39رفعج ىبأ نع هيبأ نعريدس نب نانح نع :ىئاّيعلاريسفت

 ىلعو رذنملا انأ يي هللا لوسر لاقف :داه موق لكلو رذنم تنا انا :ىلاعتو كرابت هللا لوق
 .هيفوه ىلا نرقلل داه ماما لكو ىداحملا

 لكلو رذنم تنا اما :هلوق ىف هر فعج ىبأ نع ةيواعم نب ديرب نع :ىئايعلا أضيأ

 هب ءاج ام ىلإ مهيدهم اّنم ماما نامز لك ىفورذنملا انا َُْي هللا لوسر لاق :لاقف داه موق
 نم تبهذ ام هللاو امأ دحاو دعب دحاو هدعب نم ءايصوألاو ىلع هدعب نم ةادهلاو هللا نين

 .نودتهملا ىدتيي ىلعبو رذنملا ُهْدي هللا لوسر ,ةعاسلا ىلإ انيف تلازالو

 . ىرمأ ىلإ ىداهلا نلعو رذنملا انأ :ُِيَي وتلا لاق :لاق ٍةئرفعج ىبأ نعرباج نع :ًاضيأ

 لاق :لاقرمع نب هللا دبع ىلإ مهدانساب ةّماعلا قيرط نم ىور :ناذاش نبا بقانم
 داه موق لكلو رذنم تنا امنا أرقو متيدتها بلاط ىبأ نب عبو مترذنا ىب :ُهيِيَي هللا لوسر

 نم باب نيسحلا ناو الأ نوثبشت هب نودعست نيسحلابو ناسحالا متيطعا نسحلابو

 .ةّنجلا حير هيلع هللا مّرح هدناع نم ةّنجلا باوبأ

 اهيف ىّتلا تايآلا نم :لاق ىدحاولا دمحأ نب ىلع نع هدانساب :نيطمَسلا دئارف
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 .داه موق لكلو رذنم تنا امنا :ىلاعت هلوق ُهْيْيَي ىّنلا ولت ذه. ىلع

 .ةريره ىبأو ساّبع نبا نع هديناساب ةمّدقتملا رابخالا ىورو :لوقأ

 .ّرم ام لثم سابع نبا نع ةّمهملا لوصفلا ىف ىكلاملا ىورو

 نب ساّبعلا نب دمحم خيّشلا ىور هنأ :دوعّسلا دعس باتك ىف أي دّيَسلا لاق :نايب

 نحنو ًاقيرط نيسمخب داه موق ّلكلو :ىلاعت هلوق ىف ًاّيلع ىداهلا نوك هريسفت ىف ناورم
 .ادحأو اهتم ركذن

 دّمحم نع نيسح نب نسح نع دحاولا دبع نب نسح نع دمحأ نب ىلع نع هاور

 ىملسالا ةدرب ىبأ نع ىعيبَسلا دواد ىبأ نع دوراجلا ىنأ نع رواسم نب ىيحيوركب نب

 اذه :لاقف نإاع بكنم ىلع هدي عضوف :لاق داه موق لكلو رذنم تنا امنا ُيِيي َجَنلا نع

 .ىدعب نم ىداهلا

 لمتحي داه موق ّلكلو رذنم تنا انا :ىلاعت هلوق نا ملعاف كلذ تفرع اذإ :لوقأو

 :نيهجو ظفللا رهاظ بسحب

 .موق لكل داه تنا ىا تنا هلوقل اربخ داه هلوق نوكي نا :امهدحأ

 ,ىلاعت هللا وه ىداحلاب دارملا ّنا :ليقف هربخ فرلّقلاو أدتبم داه نوكي نا :ىناكلاو

 .هموق ىف ىبن لك دارملا :ليقو

 تلزن مهدشارم ىلإ مهيدهب داه ماما نامز ّلك ىف موق ّلكل ّنا :ىنعملا َنا ّقحلاو
 نم ةضيفتسملا رابخالا هيلع تّلد امك هدعب ءايصوالا ف ترج مث اف نينمؤملاريمأ ىف
 .ةمامالا باتك ىف اهنم ريثكّرم دقو بابلا اذه ىف ةّماعلاو ةّصاخلا

 ىورو ءديز نباو َجاَجَّرلاو ةداتقو ساّبع نبا نع الكلب ىلع ىف هلوزن ىسربطلا ىورو

 .بوشارهش نبا ةياوربّرم ام لثم ىناكسحلا مساقلا ىبأ نع

 ليَ ىتلا رذنملا :ثلاّثلاو :لاق نأ ىلإ الاوقأ انهه اوركذ :هريسفت ىف َىزاَرلا لاقو

 ًامواو رذنملا انأ :لاقف هردص ىىلع هدي ُهْيِوَي هللا لوسر عضو :ساّبع نبا لاق ىلع ىداهطلاو

 .ىهتنا ىدعب نودتهملا ىدتهب ىب لع اي ىداه لا تنأ :لاقو ىلع بكنم ىلإ
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 ّناو داه مامأ نم نامز لكولخي ال هنا ىلع رابخالا ىلت دورو دعب ةّيآلا ةلالد ىنخيالو

 .ىّتش هوجوب هريغ ال ُْيَِي ىلا دعب مامالاو ةفيلخلاو ىداهاوه نينمؤملاريمأ
 بيلاساب فراع لقاع بيريالو داه الك ىلعو رذنم هاب ْهْْيََي ىنلل هتلباقم - لؤالا

 ضح يو بسن هنالر ثكاو لب هب موقي ناك امب ًامئاق هدعب هنوك ىلع ّلدي اذه نا مالكلا
 .هيلإ هنم ىوقا ىتلا ةيادهاو هسفن ىلإ راذنالا

 ىلع لدي ماللابربخلا فيرعت ذإ ىداهطلا تنا هُْيَِيَي هلوق نم دافتسملارصحلا - ىناّنلاو

 ناف ىلع ىداحلاو هِي هلوق ىف اذكو هب ءاج ام ىلإ ىداهلا انأو :ا9إ هلوق ىف اذكورصحلا

 .هيلع ّلدي ًاضيأ ماللاب أدتبملا فيرعت

 اذكو ًاضيأرصحلا ىلع لاّدلا نودتهملا ىدتهي كب :هلوق ىف فرللا ميدقت - ثلاثلاو
 ,ةقباسلا ظافلالا نم هلاثما

 مهتايرتفم نم متيدتها متيدتقا مهّيأب موجتلاك ىباحصا ثيدح نارهظيرابخألا هذهبو
 مزح نبا اذكو ءهتاور فّعضو [ضايع ىضاقل] افَشلا حراش ًاعوضوم هنوكب فرتعا امك

 '«.ىلاعت هللا ءاش نا كلذ ىف لوقلا قأيسو قارعلا نيّدلا نيز ظفاحلاو

 و ,ىداهلا مامالا نم نامزلا ولخ مدع ىلع ّلدت داه موق لكل و رذنم انا امنا ةيآو]

 [مالسلا هيلع ىدهملا مامالا دوجو

 :ُهَيَي مركالا لوسرلل ةفورعملا ةيريدغلا ةبطخلا ىفو
 متاخ نا الا ىّتصو ّىلعو ىبن ىلا سانلارشاعم داه ىلع و رذنم ىناوالا سانلارشاعم»

 هنا الا اهمداهو نوصحلا حتاف هنا الا نيدلا ىلعر هاظلا هنا الا 940 ىدهملا مئاقلا انم ةمئالا

 رصانلا هناالا لج وزع هللا ءايلوال راث لكب كردملا هنا الا كرشلا لها نم ةليبق لك لتاق

 هنا الا (قيمعرحب نم حاشمملا ديسلا ةياورب و) قيمعرحب نم فارغلا هّنا الا هللا نيدل

 ةريخ هنآ الا هلهجب لهج ىذ لكو هلضفب لضف ىذ لك (ىزاجملا :دّيسلا ةياورب و) مسي

 رماب هّينملاو لج وزع هبر نعربخملا هّناالا هب طيحملاو ملع لك ثراو هنا الا هراتتخمو هللا

 الا هيدي نيب فلس نم هبرشب دق هنا الا هيلا ضوفملا هنا الا ديدسلا ديشرلا هنا الا هناميا

 ١. ص 0 جراحبلا 501 . 798.
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 ال و هل بلاغال هناالا هدنع ًالارون الو هعم آلا قحالو هدعب ةجح الو ةّجح قابلا هنا

 '.«هتينالعو هرس ىف هنيماو هقلخ ىف همكح و هضرا ىف هللا ىلو هناو الا هيلع روصنم

 هلعف و هتريس و الفلا مكاقلا ةفص ىف ىور ام باب ىف "ةبيغلا باتك ىف ىنامعنلا لاقو

 نب ىسوم دّمحم ىبأ نع ىولعلا ىسوم نب هللا ديبع ىنثّدح :لاق دمحا نب ىلع انثدح»
 نامي انقوخ# لاق: يفيق: نب ةنلايم مز هللا دبع انتالخ علاق ىالسملا يسع ني وراه

 مالسلا مهيلع ىلع نب نيسحلا نع هّدج نع هيبا نع دّمحم نبرفعج انثدح :لاق لالب نب
 اذا :لاقف اذه مكيدهمب انئّبن نينمؤملاريما اي :هل لاقف ذِي نينمؤملاريما ىلا لجر ءاج :لاق

 - ؟لجّلا نّم نينمؤملاريما اي :لاقف .كانهف نوبلجملا بهذو نونمؤملا َلقو نوجرادلا جرد
 و تيتا اذا اهلهارفخم و تدرو اذا اهضيغمرحب و برعلا دوط ةورذ نم مشاه ىنب نم :لاقف

 ذا لكني الو تفنتكا نونملا اذاروخي الو تعكه ايانملا اذا نيجي ال تردكت اذا اهتوفص ندعم

 سأر هللا فويس نم فيسركذ شدخم دصح ةماغرض رفظ بلولغمرمشم تعرطصا ةائكلا
 فراص هتعيب نع كنفرصي الف دتحملا مركا ىف هدجزراغو ددؤسلا خذاب ىف هسأرؤشن مثق
 ىلا عجر مثرئاعد وذف تكس ناو لئاقّرشف لاق نا صانم لك ةنتفلا ىلا صوني ضراع
 لعجاف مهللا ًامحر مكلصواو ًاملع مكرثكاو ًافهك مكعسوا :لاقف مالسلا هيلع ىدهملا ةفص

 نا هنع نثنت الو مزعاف كل هللا راخ ناف ةّمالا لمش هب عمجاو ةّمغلا نم ًاجورخ (هثعب) هتعيب

 .«هتيؤر ىلا اقوش - هردص ىلا هديب أمواو - هاه هيلا تيده نا هنع نزوجن الو هل تقفو

 ":ةمغلا فشك هباتكرخأ ىف هلي ىلبرالا ىسيع نب ّىِلع لاقو

 رونلا ةرهاظ لها ىدهملا بقانم :ىلاعت هللا هباثا ىسيع نب ىلع هللا ىلا ريقفلا لاق»

 ةلداع لدعلاب ةرمآ روسلا هيلاع ءالعلاب ةروسم روفسلا ةقرشم قارشالا ةرفاس ,روهظلا ةرينم

 و اهثالعو اهعافترال تباوثلا نعذتو اهئءايض قارشا نم ضتّيبي نا دادملا داكيرومالا ىف

 ةرمثلا و راربالا ةريخذ و راهظالا ةيقبو رايخالا ةلالس و راونالا رون اهثأل ألِل سومشلا لءاضتت

 لك ىف دوجوملا نايعلا نع بئاغلا ناهرلا لصخ ىواح نامزلا بحاص رامثلا نم ةفلختملا

 .مق باج 1/ :نيظعاولا ةضور ١.
 .قودص باج ؟١١7 صو نارهط باج ١١ ص .؟

 .ىمشاه ىنب باج 659 ص ١ ج .هيمالسا باج 51/8 ص ” جو ىلكنس باج 759 ص 0



 ف

 (داه موق ٌلكلورذنملاوه ناحكذإ»

 ةدضاعمب دعاسملارزولاو أجلملاورصعلاو لئوملاو ةحلاصلا ةيقبلاو ةعفانلا ةريخذلا نامزالا

 دّيؤملا هللا ءادعا ىلع ديدشلا هللا تاذ ىف ىوقلاررغلاو حاضوالا بحاص وردقلا و ءاضقلا

 ىلع رابخالا تدضاعت دق هللا نوعب روصنملا هللارماب مئاقلا هللا ةيانعب صوصخملا هللارصنب

 ىلجنتو هروفسب ىلايللاو مايالا ملظرفستسو هرون قارشا ىلع تاياورلا ترفاظت و هروهظ

 ريسيو هرورسب بولقلا ًالميف ةبيغلا رارس نم جرخيو هروجيد نع حابصلا ءالجنا ملظلا هب

 عرشلا جاهنم حضويو هنيد هب هللا ديعيو هريسم ىف ردبلا نم ءوضا نوكيف قافآلا ىف هلدع

 اهتلطع دعب ةيلاح مايالا ريو ةلاسرلاو ةمامالا دييأتب موقيو ةلالدلاب عدصيو .هنوناقو

 دعب اهدقع مربيو اهضاحدنا دعب ةّيدمحملا ةعيرشلا دّدجيو اهتّوق فعض دعب ةّيوقو

 هللا ىف دهاجيو اهضابقنا و اهدعجت دعب اهطسبيو اهضارقناو اهباهذ دعب اهديعيو اهضاقتنا

 هداسفا ىف ءادعالا تعس ام نيدلا نم حلصيو هدالب راطقا ساندالا نمرهطيو هداهج قح

 ملظلل قلخيو روج تئلم امك ًالدع ايندلا ًالميو هدادجاو هئابآ ةنس هداهتجاو هدجب ىبحيو
 رارشالا ةيداع كيو نيقفانملاو ةاتعلا ديبيو نيقراملا ةاغطلا ىدري ًارود لدعلل دّدجيو ًارود

 ىرت الو نيقباسلا نيقئاسلا نم دحا نم هلبق نمري مل ةقايس سانلا قوسيو نيقسافلاو

 هلوق ىف مهعم نوكلاب رومأملا مه هباحصاو نيقتملا نامز مح هنامزف نيقحاللا نم هدعب

 و بيرلا نم هكيلستب اوصلخ « 'َنيِقداّصلا عم اوُوُحَو َّل ات اوُيمآ نيل هيأ اي » :ىلاعت

 هّللا مهقفوو هقيقحن ىلا قحلا نم اودتهاو هقيرطو هيدهب اوذخاو بيعلا نم هتيبرتب اوملس

 ةماعزلاو ةسائرلا تهتنا هيلاو ةمامالاو ةفالنلا تمتخ هب هقيفوتو هديدستب تاريخلا ىلا

 قافآلا ىف ةعئاش هبقانمو قافرلا داز هفاصواف ةمايقلا موي ىلا هوبا تام ندل نم مامالاوهو

 نم دي هملس ىف ةمالسلاو هبوح ىف ليولاف هنكح ىلعرهدلا نيو دمحاب شوبجلا نمت
 عفري و ناودعلاو روجلارانم ضفخيو ةسماطلا ننسلا ماعم دّيشي دو ةسرادلا موسرلا نيدلا

 الملا ىعورنلا دخلا بعاولا لاويضديو, دعتلاو ثيمبنلا لاظميرب نامل لها راع
 حيرصلا قحلاو حيحصلاربخلا ىف درو امك حيسملا دّيسلا ىلع ةالصلا ىف مدقتيو دلولاو

 .مامالاو مومأملا ىلع ماركالاو ةيحتلاو مالسلاو هللا تاولص

 ١ .ةبوتلا 119.



 تف

 مود دلج .هبدن ىاعد حرش

 ًاناسلا دجا نيا حف ىريذاعم لوف هيما لأسلاز ريبضتت نما دن كاردقعا اأو

 نم ًاتايبا تلمع تنك دقو هدهج لذب دعب حانج دهتجملا ىلع امو هدمح بجاوب قطني
 :ىهو اك هقوشتاو هحدمأ نينس

 ىوزح ىملع نعو علس ىتناب نعو 2 ىوحالا ًاأشرلاب بيبشتلا نع ىنادع
 ىوجنلا وّرَسلا ىف بلقلل هلثق قركف و ىمازع نع ءانب ىمازع

 ىوصقلا هتياغ ىداعلا فرشلا نم اوكلق نيذلا رغلا رفنلا نم
 قفونقألا بتيبنلاب.ةارغا ىف كس ًاصلخم ّدولا مهافصا نم موقلا مه

 ىورت اهتانآ و ىلجت اهنساحم ١ ًارثآم نيملاعلا اوقاف موقلا مه
 ىوهي ىذلا ىدهيو ىلقي ىذلا لضي مهادهف ىده لا سانلا فرع مهب

 ىوقت مهو و ىبرق مهتعاط و ىده مهّبح و ضرف مهتالاوم

 ىولب تفدرا ىسا ىولب تفرصنا اذا ةديدن# كاملا : :قاونشا" لونا

 ىوقا دق تبغذمربصلا عبر تاهيهو ةلاهج كنعربصلا ىسفن فلكا

 «ىوكشلا كدعب نم ىنالوم اي هللا ىلا تماش لك انب ىرغا دق كدعبو

 ركذي )1١8( ةبطخ ىف اى نينمؤملاريما لوق حرش ىف جهنلا حرش ىف ديدحلا نبا لاق

 ىلع ىأرلا فطعي و ىوم لا ىلع ىده لا اوفطع اذإ ىدهلا ىلع ىوملا فطعي» محالملا اهيف

 .ىىأرلا ىلع نآرقلا اوفطع اذإ نآرقلا

 اهعاضر ًاولح اهقالخا ٌةءولم اهذجاون ًايداب قاس ىلع مكب برحلا موقت ىتح :اهنم
 ىلع اهلامع اهريغ نم ىلاولا ذخاي نوفرعت ال ام ٌدغ قأيسو ٍدغ ىفو الا اهتبقاع ًامقلع
 فيك مكيريف اهديلاقم املس هيلا قلتو اهدبك ذيلافا ضزالا هل جرخت و اهامعا ئواسم

 .«ةّنسلاو باتكلا تيم ىبحيو ةريسلا لدع

 نفك اه اننا لاقاو

 '.«راثآلا و رابخالا ىف هب دوعوملاوه و نامزلارخآ ىف هللا هقلخي ماما ىلا ةراشا اذه»

 ؛هّصن ام 'ةعاربلا جاهنم ىف وخلا حراشلا لاقو

 .701// :ديدج باج .ىكنس باج 47 ص ” ج.؟



 كفا

 (داه موق لكلورذنملاوه ناحذإ»

 همالك لقنف) ةراشا اذه :ةبطخلا نم لصفلا اذه حرش ىف ىلزتعملا حراشلا لاق :هيبنت»

 .ىهتنا (لاق مث

 ضآرالا المي ةّجح نامزلارخآ ىف ثعبي هللا ّنا ىف ةّصاخلاو ةماعلا نيب فالخ ال :لوقا

 ائاو اهيلع هللا مالس ةمطاف دالوا نم ىدهملا هناو ًاروجو ًاملظ تئلم ام دعب ًالدعو أطسق

 لبقتسم ىف هللا هقلخي هنا ىلا ةماعلا بهذف هيباو هما نييعتو هتذالو تقو ىف فالخلا عقو

 ءاهطاحم ىف ةروكذم ةفيخس هوجوو ةفيعض ججح ىلا ادنتسم نآلا دوجومريغ هّناو نامزلا

 نايعلاب دهاشملاوه ام ىلع ناسنالا ةينب ناف فيرشلا هرمع لوط داعبتسا مهتلدا ةدمعو

 .فراعتملارمعلا نم ديزا اهبيكرت قبي الرصانعلاو ,رمعلا لوط اهمدهيو نسلا اهذخأي
 نسحلا مامالا نب د م ح م نامزلا بحاصر شع ىناثلا مامالا هنا ىلا ةصاخلا تبهذو

 مامالا نب اضرلا ىلع مامالا نب داوبجلا دّمح مامالا نبا ىداملا ىلع مامالا نبا ىركسعلا

 نيدباعلا نيز ىلع مامالا نبارقابلا دمحم مامالا نب قداصلارفعج مامالا نب مظاكلا ىسوم
 ءا نسنحرت هناوت: قاسلا عينلغ بتلاط نا عي لع ماقألا نبا ديهدنلا قيسملا ماخلا ني
 هتبيغ و هتماماف «هتبيغ تضتقا حلاصمل سانلا نيعا نع بئاغ نآلا دوجوم ئح هناو ءدلو

 ةماعلا قرط نمو مهقرط نم ةرتاوتملارابخالا تلد هيلعو ةيمامالا بهذم تايرورض نم

 ميهاربا نب دّمحم باتك لثم فيناصتلا اهيف اوفنصو بتكلا ةبيغلا ىف ىا اهيف اونّود دقو

 نيدلا لامكا باتكو .ءىسوطلارفعج ىبا خيشلل ةبيغلا باتكو «ةبيغلابريهشلا ىنامعنلا

 ةمالعلا ثدحملل راونالا راحب نمرشع ثلاثلا دلجملاو قودصلا خيشلل ةمعنلا مامتاو

 هتمامأ ىلع لدتساو كلذب مهدنع رابخالارتاوتب حّرص نم ةماعلا نم لب اهريغ و ىسلجملا

 ىجنكلا دّمحم نب فسوي نب دّمحم هللادبع ىبا خيشلا لثم ةمكحم نيهاربب و ةريثك تاياورب

 و «ةبيغلا ىف ضارتعالا نع باوجلا ىف نامزلا بحاص رابخا ىف نايبلا باتك ىف ىعفاشلا
 تاتك ف ىتئادكلا ىيضنلا نسا دم نب ةحلط دمع هلا ةوعولا نيدلا لانك

 بقانم باتك ىف ىنيومح ا دّمحم نب ميهاربا و ءلوسرلا لآ بقانم ىف لوؤسلا بلاطم

 .نيطبسلاو لوتبلاو ىضترملا لضف ىف نيطمسلا

 مارملاةياغ باتك ىف هدروا امرثكا ىنارحبلا مشاه ديسلا ةمالعلا ثدحملا دروا دقو



 قف
 كة اااااةاةاةاة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة

 مود دلح «هيذن ىاعد حرش

 انخياشمو نوحلاصلا انفلس انافك دقو ةمغلا فشك ىف ىلبزالا ىسيع نب ىلع كلذكو

 اهنع اوباجاو ةماعلا هبش مهبتك ىف اودروأ دقو لاقملا اذه ىف لالدتسالا ةنوؤم نوضاملا

 .ةيفاو ةيفاش هوجوب

 رشب ملاعلا ىف نوكي نا نكمي ال هنا :مهوق نع باوجللا الا اهداريا ىلا انب ةجاح الو

 .ّشسحلا حيحص لقعلا لماك كلذ عموهو مكمامال هنوفصت ام َنَسلا نم هل

 آلا كلذر كني 1 لاحملاو رودقملا نيب قرف ورظنلا قيرط مزل نم نا :باوجلا لصحم و

 و ةايحلا دوجو ىف ايندلل نامّتلا لواطت نال فالنخحلاو دانعلا ىلا فاصنالا نع لدعي نم

 كلذ ّنأ ملع نيرمعملا باتك ىفرظنو رابخألا ءرق نمو «ةردقلا ىف هلريث تأت ال تاقوالا رورم

 آلا ةنس فلا هموق ىف ثبل هناو ذِي حونركذب يركلا باتكلا قطن دقو هب ةداعلا ترج انت
 تعمجاو مالسلا هيلعرضنملا ًارمع مدآ ىنب لوطا نابرابخالا ترفاظت دقو ًاماع نيسمخ

 ىف دوجوم هّنا ىلع جراونخلاو ةلزتعملاالخ ام اهرساب ةمالا لب ثيدحلا باحصاو ةعيشلا

 .باتكلا لهارثكا كلذ ىلع مهقفاو و جازملا لدتعم سحلا حيحص لقعلا لماك نامزلا اذه

 ةقارضنخلا ىنعا حلاصلا دبعلا اَماو :ةِك قداصلا نع هدانساب قودصلا ثيدح ىفو

 ةعيرش اهب خسني ةعيرشل الو هيلع هلّرن باتك الو هل اهرّدق ةوبنل هرمع لوط ام هللا َناف
 ّنا لب هل اهضرفي ةعاطل الو اهم ءادتقالا هدابع مزلي ةمامال الو ءايبنالا نم هلبق ناك نم

 رضنحلارمع نمردقي ام متاقلارمع نمردقي نا هملع قباس ىف ناك امل ىلاعتو كرابت هللا

 لوطلا ىفرمعلا كلذرادقمب هدابع راكنا نم نوكي ام ملع و رّدق ام هتبيغ مايا ىفردق امو

 مئاقلارمع ىلع هب لالدتسالا ةّلعل الا كلذ بجوي ببسر يغ ىف حلاصلا دبعلارمعردق

 .ةّجح هللا ىلع سانلل نوكي آلئل نيدناعملا ةّجح كلذب عطقيلو

 ةنسس ةتامسترا اسراق نق و412 هللا لويمر كردا  ىتيراقلا نافلستا اضيا تاؤلخاالاو

 ىف نارقلا عفد مهنكمي فيكف رابخالا عفد ىلع مهسفنا نولمحي جراونخلاو ةلزتعملا ّنأ بهف

 نفف نآرقلا هب ءاج امل لوقعلا ةهج نم اركنم ناكولورانلاو ةّنجلا لها ماود ىفو حونرمع

 نع ةئبنملاراثآلاو رابخالا هتّجحف هركنا نمو داعبتسالا اذه هنم حصي ملرضنلاب فرتعا
 .تفراعتملا داععملا ردنقلا لغ ةادنا) نيرقعملا رمغ لوط
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 (داه موق ٌلكلو رذنملاوه ناحذإ»

 مالَسلا هيلع ىدهملا ءاقب اما و :ىعفاشلا ىجنكلا دّمحم نب فسوي نب دّمحم لاقو

 وزع هلوقريسفت ىف ريبج نب ديعس لاق دقف باتكلا اما ةنسلاو باتكلا ىف ءاج دقف

 دقو ةمطاف ةرتع نم ىدهملاوه :لاق' َنوُكرْمُمْلا رَكْوَلَوِهْلُح ِندلا لَ هَرهظُمِل :لج
 نوكي ىدهملاوه :لاق ةعاسلل ملعل هّناو :لج وزع هلوقريسفت ىف ناميلس نب لتاقم لاق

 انباتك ىف مدقت دقف ةنسلا اًماو .اهتاراماو ةعاّسلا مايق هجورخ دعب نوكيو نامزلارخآ ىف

 .ىنكا ةضرضلا ةحيسلا قيذاقنلا ىفاذه

 بتك ىف ّنال ماربالاو ضقنلا هوجوركذو ماقملا اذه ىف مالكلا ةلاطا ىلا انل ةجاح الو

 معنل و دحاجلاركنملا لوقل ًالاطباو بلاطلل ةينغو دشرتسملل ةياده نيحلاصلا انئاملع
 هالبسلا هيلع عيدقا لبق ام

 «ىوهي ىذلا ىدهو ىلقي ىذلا ّلْضي مهادهف ىدملا سانلا فرع مهب

 ىوقت مهدو و ىبرق مهتعاط و ىده مهبح و ضرف مبهالاوم

 .6 .فصلا زينو ”"' .ةبوتلا.١



 هلم هر دف ذل هر هيدكم نم هاما دال و لاقكو
 هرصن نمرصناو هاداع نم داعو هالاو نم لاو مهلا
 «.هلذخ نم لذخأو

 تعمس :لاق ميلس نع شاّيع ىبأ نب نابأ» 'ىفوكلا ىلالها سيق نب ميلس باتك ىف
 تحت ناك امبرمأف ّمخ ريدغب ساّنلا اعد ُهْيِقَي هللا لوسر ّنِإ :لوقي ىردنلا ديعس ابأ

 ىلع عبضب ذخأو هيلإ ساّنلا اعد مث سيمخلا موي كلذ ناكو ءّمقف وسلا نم ةرجّتلا

 ةالوم تنك نم :لاقف هيي هللا لوسر طبا ضايب ىلإ ترظن ىّتح اهعفرف 3غ بلاط ىبأ نب
 .هلذخ نم لذخاو هرصن نمرصناو هاداع نم داعو هالاو نم لاو َمهّللا ةالوم َىلعف

 ُتْبَمْبَأَو ركن ْمُكَل ُتْلَمْحَأ َرَمَيْلا... :ةّيآلا هذه تلزن حي لزتي ملف ةديعسوبأ لاق

 لامكا ىلع بكأ هللا :ُِكي هللا لوسر لاقف .'...ًانيِ َمالْسِإلا ُمُكَل ٌتيِضَرَو ىتَمْعِن ْمُكتَلَع
 ىدعب نم ىلع ةيالوبو ىتلاسرب بولا ىضرو ةمعتتلا مامتاو نيّدلا

 ةكرب ىلع لق :لاقف ًاتايبأ نع ىف لوقأل ىل نذنا هللا لوسر اي :تباث نب ناسح لاقف
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ةداهشب ىلوق اوعمسا شيرق ةخيشم اي :ناّسح لاقف هللا
 :مّلسو هلآو

 ايدانم ماق نيح مخ حود ىدل ًادمحم ىلا َنأ اوملعت ملأ

 ايناو تالف موصعم ىئاب هّبر دنع نم ليربج هءاج دقو
 ًايغاب ترذاحو لعفت مل تنأ ناو مهتر هللا لزنأ ام مهغّبو

 .79 ثيدح 878/57 :ديدج باج .107 ص.١
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 تفي

 تل تتحلل 2 ا تحك اء.
 و هرصن نمرصناو هاداع نم داعو هالأو نم لاو رمهللا هالوم ّىلعف هالوم تنك نم :همامأ الملاو لاقف»

 مهلا نع مهتغلب اف كيلع
 هفك عفار ىاذ ذإ هب ماقف

 مكنم هالوم تنك نم مهل لاقف

 ىنلاو ىلع ىدعب نم هالوف

 هلاوف ًاّيلع ىلاو نم ترايف
 مهرصنل هيرصان رصناف َبرايو

 مهل نكو هيلذاخ لذخاف َبرايو

 ايداعألا ىثشخت تنك نا هتلاسر

 ايلاع توّصلا نلعم هيدي ىنميب

 ًايسان سيل ًاظفاح ىلوقل ناكو

 ايضار ةّيربلا نود مكل هب

 ايداعم ًاّيلع ىداع ىذّلل نكو
 ايجايدلاولجي ردبلاك ىدهلا ماما

 ايفاكم باسحلا موي اوفقو اذإ

 .ريدغلا رابخا باب ىف راحبلا عسات ىف هلي ىسلجملا هلقنو

 ':فئارظلا ىف هي سوواط نبا لاقو

 ىردخلا ديعس ىبأ ىلإ هدانساب مهدنع ظفاحلا هيودرم نبركبوبأ هاور ام كلذ نمو»

 موي كلذو ّمقف كوّشلا نم ةرجّشلا تحت ناك امبرمأو ٌمخريدغ ىلإ ساّنلا ىعد ىلا َنا

 طبا ضايب ىلإ ساتلارظن ىّتح اهعفرف هيدضعب ذخأف ىلع ىلإ ساّنلا اعد مث سيمخلا
 ك1 تيار ركود مل تمكنا لئلا دنع جرد عانس 1 هو هلا لدم
 مامتاو نيدلا لامكا ىلعربكا هللا :ُيَيَي هللا لوسر لاقف انيد مالسإلا مكل تيضرو ىتمعن

 نم لاو َمهّللا هالوم لعف هالوم تنك نم :لاق ّمث ىِلعل ةينالولاو ىتلاسرب بّرلا ىضرو ةمعتلا
 لقب نر داو ورك و دصنأو هاذا نود اعوالاو

 ىلع لق :لاق ًاتايبا لع ىف لوقأ نأ ىل نذأتا هللا لوسر اي :تباث نب ناّسح لاقف

 :ليَو هللا لوسر ةداهش اوعمسا شيرقرشعم اي :لاقف تباث نب ناّسح ماقف هللا ةكرب

 مهّيبن ريدغلا موي ميداني

 مكّيبن معنو مكالوم ىناب

 ىنتاف ىلع اي مق هل لاقف

 ١. ديدج باج .575”7< ص 17 190/7.
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 ًايدانم بتلاب عمسأو مخب
 ايماعتلا كانه اودبي ملو اولاقف
 ًايصاع مويلا كل اّنم ندجت نلو
 ًايداهو ًاماما ىدعب نم كتيضر
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 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 تحبصأ بلاط ىبأ نباي ىل ًائينه :لاقف كلذ دعب باظنحلا نبرمع هيقلف :لاق

 .ةنمؤمو نمؤم لك ىلوم تيسمأو

 ثيدحلا اذهل ىنابزرملا نارمع نب (دمحم) دومح هللا دبع ىبأ خيشلا ةياور كلذ نمو

 ناسح اهدشنا ىتَلا تايبالارخآ ىلإرعّشلا ةاقرم باتك نم عباَلا ءزجلارخاوأ ىف ًاضيأ

 «.تباث نب

 راصتخاب ىردنلا ديعس ىبأ ىلإ هدانساب 'هيلامأ ىف قودصلا هاور ثيدحلا اذه :تلق

 'راحبلا عساترظنا تايبالا ىلع نيرخآ نيتيب دازو

 ىردنلا ديعس ىبأ ىلإ هدانسابرشتلاو ىطلا باتك نع ”لابقالا ىف سواط نبا هاورو

 'راحبلا عساترظنا

 ةيلح) ميعن ىبال ىلع ىف نآرقلا نم لزن ام باتك نع كردتسملا ىف قيرطب نبا هاورو
 هراحبلا عساترظنا (ميعن ىبال ءايلوالا

 نع مويلا كلذ ىف ردص اموريدغلا رابخا باب ىف راحبلا عسات ىف هي ىسلجملا لقنو
 :هّصن ام ىزوجلا نبال بقانملا باتك

 ئدع انثّدح ةملس نب دام انثدح نافع انثّدح :ًاضيأ دمحأ لاقو :ىزوجلا نبا لاق»

 انلزنفرفس ىف ُهْلَْي هللا لوسر عم اّنك :لاق بزاع نب ءارب نع تباث نب ىدع نع ديز نب

 انب ىلصف نيترجش نيب هيدي هللا لوسرل حسكو .ةعماج ةالّصلا انيف ىدونف مخ ريدغب

 رصنا مهّللا ةالوم اذهف هالوم تنك نم هللا :لاقو 3ك بلاط ىبأ نب ىلع ديب ذخأورهللا

 تخينصأ يلاط نأ نب اكل ادده:باظللا نيرمغ لاقف :هلذتع نعل ذقناو نصت:

 ...ةنمؤمو نمؤم ّلك ىلومو ىنالوم
 :ىزوجلا نبا لاق مث

 .67/5 ص ١.
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 م لج ل ب ييجي تجحكشلا
 و هرصن نمرصنأو هاداع نم داعو هالأو نم لاو مهللا هالوم ّىلعف هالوم تنك نم :هماما الملاو لاقف»

 نكسي نّمو بارعالا نمو ةباحّصلا نم هعم ناكو ةّجحلا ىذ نمرشع نماثلا ىف عادولا

 هنم اوعمسو عادولا ةّجح هعم اودهش نيذلا مهو أفلا نورشعو ةئام ةنيدملاو ةّكم لوح

 :تباث نب ناشسح لاقفريدغلا موي ف ءارعشلا رثكا دقو .ةلاقملا هذه

 ًايدانم لوسرلاب عمسأف مخب مهتبن ريدغلا موي ميداني

 :هلوق نمّرم امرخآ ىلإ
 12511 ايداهو اماما ىدعب نم كتيضر

 ًايداعم ًاّيلع ىداع ىذّلل نكو هّيلو اذهف هالوم تنك نف

 .كناسلب اع تحفان ام سدقلا حورب ًادّيؤم لازت ال ناّسح اي :َىَنلا لاقف

 :نيّفص موي الكا نينمؤملاريمأ ىدي نيب اهدشناو ىراصنالا ةدابع نب دعس نب سيق لاقو
 ليكولا معنو انّبر انبسح انيلع ودعلا ىغب ال تلق
 ليزنتلا هب ىتأ انا وسل ماماو انماما ىلعو
 ليلج بطخ هالوم اذهف هال وم تنك نم ىبتلا لاق موي
 ليقو لاق هيف ام ةمالا ىلع لوسرلا هلاقافا

 :تيمكلا لاقو

 اعومّدلا اهنع ىرتمت امو اعوجملا قرألا كنيع نع ىنن
 اعيفش نسحلا وبأ انل ناكو ىناثملاب عفشت نمتلا ىدل
 اعيطا ول ةيالولا هل نابأ ّمخ ريدغ حود حوذلا مويو

 اعينم ًارطخ اهلثمرأ ملف اهوعفادت لاجّرلا كلو
 تايبألا هذه ةليل تدشنا :لاق انناوخا ضعب ّنلا اهاكح ةبيجع ةّصق تاينالا هذهلو

 تايبأ ىندشنا :ىل لاقف ىمانم ىف فا نينمؤملاريمأ تيأرف تمنف اهيف ًاركفتم تبو
 :مالسلا هيلع لاق اهتيهنا اًملف اهاّتا هتدشناف تيمكلا

 اعيضا ًاّقح هلئمرأ ملو ًاموي مويلا كاذ لثمرأ ملف
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 ببسي سس للا

 مود دلح «هيذن ىاعد حرش

 :ىريمجلا دّيَسلا لاقو

 هلا عما :اذنيع .نيفتل هايندب ىرخالا عياب اي
 هاضري ناك دق دمحأو اضتلا هع تضغبا نيأ نم

 هنتي قسصادعأ قرا ندم

 بلاط ىبأ نب ىلع اذه

 ىلعلا اذ اني هالو نم لاوف
 أبتك كلذ ىف انئاملع فّئصو ناقيرفلا هرتاوت ىلع تقفتا اًمتريدغلا ثيدح :لوقأ

 ريشع رشع لقن ىلإ ماقملا عسي الف ىنتكملل ةيافك هيف امب هدافم نايب ىف اوضاخو ةريثك

 تاقبعك بتكلا كلت نم ىديالاب ام عجاريلف اهيف ءاصقتسالا دارا نف هوقّقح امراشعم
 هللا همحر ىنيمألا خيَشللريدغلاو .[هحور] هللا سّدق ىدنهلا نيسح دماح دّيَسلل راونالا

 اةاذاعر ةادانن كل زيدق نوم
 هاّمسف  هيلاوح مهو

 ةلر تيك نأ ذأ لزم
 بنانا ناك دنا نينو

 بولقلا اهب ّنأمطتو سوفٌتلا اهيلإ نكست ام اهيف دجت "1 دلجملا راحبلا و ىلاعت

 :ريدغلا رابخأ باب ىف اراحبلا عسات ىف هي ىسلجملا لاق
 حرش ىف ىرابلا حتف باتك نم سداسلا دّلجملا ىف ىنالقسعلا رجح نبا لاقو :لوقأ»

 ةالوم ّىلعف هالوم تنك نم ثيدح اّماو :ىراخبلا حيحص نم نينمؤملاريمأ لئاضف باب

 باتك ىف ةدقع نبا اهبعوتسا دقو أّدِج قرظلاريثكوهو ىناستلاو ىذمرّتلا هجرخأ دقف

 «.نأسحو حاحص اهديناسا نم ريثكو درفم

 [ةّماه بلاطم اهيف دجت ٠١6 - 708 ص اال جراحبلا عجار و]
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 هيما اق هند فيك ىهلاقو

 .تسواريما ىلع سي متسه وار بمغيب نم ار هكره]

 صاخ باقلازا نياو .تسا اورنامرفو هدنامرف ىنعمب ليعف نزورب ريما - حرش

 هدش لقن سابع نبازا ىكنس باج اراحب 4 دلجم رد ءتسا الإإب بلاط ىبا نب ىلع

 دندادربخوا هب هك ىعقومربنم ىالاب هلآو هيلع هللا ىلص ربمغيي مدينش ديوك هك

 لزق اردد كا اي زذاز يطع ار مالاسنلا ةيلغ كله تلات( نيمنؤابلا بنار بعقل نيزك
 و هتخيكنارب امش تلاسررب ارم لج ورع ىادخ هك دينادب مدرم» دومرفىم - دنرادن

 واربمغيب نمار هكرهو «منادرك امشريماو دوخ نيشناج ار ىلع هك هدادروتسد نمب

 و ؛هدينادركر يما امشرب اروا لج ورع ىادخ هك تسواريما مه ىلع هك دنادب متسه

 رماو ديرب نامرفو ديونشب كنياو «منك مالعاو غالبا امشب ارنأ نم هك هدادروتسد نمب

 نامز رد هج درادن ار وارب ىياورنامرف ٌقح امشزا ىسك ديشاب هاك! ءديريذبب اروا ىهنو

 نينمؤملاريما مانبو هدادرارق ريما اروا ادخ اريز ءنم تافوزا دعب هجو نم تايح

 تبسنار دوخ تيرومأم نمو ؛هتشكن بقلم مان نياب ىسكوازا لبقو .هتخاس بقلم

 تعاطاار ىادخ دنك تعاطاارمرما نيارد هكرهو .مدرك غالبا امشب روتسد نياب

 درادن ىتجح و رذع ادخ شييو هدرك ىنامرفان ار اذخ دنك ىنامرفان هكرهو هدرك

 يفَو ٠ :هدومرف دوخ باتكرد لج وّزع دنوادخ هك نانج ءتسا شتآ شماجنارس و
- 
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 سلا يفي

 مود دلح «هيذن ىاعد حرش

 شتآرداروا ادخ ديامنزواجتوازرمو دحزاو شربمغيبو ادخزا دربن نامرف هكره

 .(هدننك راوخ تسا ىباذع ار نانآو دزاس ناديواج

 زا ثيدح هداروشاع ترايز حرش باتك رد ىفقث ىرون لضفلاوبا ازريم جاح موحرم

 ىتح دراد بانج نآ هب صاصتخا (نينمؤملاريما) بقل نيا هك هدرك لقن هماع قرط

 .دنناوخ ىم هللا ةّيقب بقل هب شروهظ نامز رد مه ار هجرف ىلاعت هللا لّجع نامز ماما
 بشرد» :دومرف هلآو هيلع هللا ىلص ادخ لوسر 762 هحفص اراحب ؛دّلجم رد

 و تياضرب ارواوت و مدرك باختتنا ار ىلعوت ىارب نم :دومرف نمب دنوادخ جارعم

 نانمؤمريماًاقحواو .مدرك اطع ىورب دوخ ملحو ملعزا نمو .ريذبب دوخ ىنيشناج

 .(...كلسرن ماقم نيا هب ناكدنيآو ناكتيس لك زا ىذا هلك تينا

 مجني مامازا :ديوك هدش لقن نمؤملادبع زا 757 هحفص 'راحب 4 دّلجم رد

 بقلب مالسلا هيلع ىلع ترضح ىببسو تهج هج هب مديسرب مالسلا هيلعرفعجوبا

 نوج «ملعلا مهريمّيوهو هنم نينمؤملا ةّريم ّنال» :دومرف .دش بقلم نينمؤملاريما
 "| كنك م ماعطا دوخ ملعب ار نانأوا هك ءتسوازا نانمؤم (ىونعمو ىحور) ىاذغ

 .ىسوط ىلامازا لقن 59١ ص :ديدج باج ١.
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 نم ساّنلارئاسو ةدحاو ةرجش نم ئاعو انا :لاقو
 (ّتش (رجش )راجشأ

 اذكهو هل لابقالا ىف و سوواط نبالرئاّرلا حابصم ىفو ىدهشملا نبارازم ىف اذكه

 ةظفل «راجشا» ناكم ىسلجملل داعملا داز ورئازلا ةّيحن و راحبلا ىفو هنبال دئاوفلا دئاوز ىف

 ناو «رجش» ةملك ّناف تاياور هقبط ىلع درو و حيحص نيريبعتلا نم لك و «رجش»

 امك كلذ ىلا ًارظن ّمصي ىّتشب اهفصوف عمجلا عضوم عقي سنج مسا اهنا الإ ةدرفم تناك

 :لوقنف تاياورلا نم ًافرطركذنلف هّلح ىف قمح

 :هبقانم عماوج باب ىف راحبلا عسات ىف لي ىسلجملا لاق

 ساّنلا :ََُْْي هللا لوسر نعرمع نبا نعرابخالا سودرف ىف ىمليدلا هيوريش نبا ىور»

 «ةدحاو ةرجش نم ّىلعو انأو ّتشرجش نم

 يفَو » :ىللاعت هللا لوق ريسفت ىف 'ناهربلا ريسفت ىف أي ىنارحبلا مشاه دّيَسلا لاق

 و نايبلا و فشكلا ىف ئبلعثلا و فطصملا فرش ىف ىشوكرخلا نع بوشار هش نبا»
 تعم :لاق هللادبع نبرباج نع مهدانساب هل ظفّللاو ىلامالا ىف ناذاش نب لضفلا

 هرج حم كنا و انإو ىشرحتت نم نساثلا كحل لوقي ةلاو هيلعهللا لض:ةللا لوشن

 ٍدحاو ٍءامب قست ٍناونص ريغو ٌناوفص ليخن و عرزو بانعأ نم تانجو :أرق 3 ةدحاو

 ١. ديدج باج .550 ص ١”/8/.

 .؟ .دعرلا .'"“
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 كة ااثثة خخخ

 مود دلح .هبدن ىاعد حرش

 نم ّىِلعو انأ :ةياور ىف و .ناملس نع صئاصنلا ىف ىزنطتلا هاورو :لاق كب و ىنلاب

 .ىّتش راجشأ نم ساّنلا و ةرجش

 ىف ىسيع نب ّىلعو نايبلا عمجم ىف ىسربطلا هللادبع نبرباج ثيدح ىورو :تلق

 .«ةّمْغلا فشك

 :نيثالثلا باب ىف اضرلا رابخأ نويع ىفو

 اهنم ُتقلخ ةرجش نم ىلع اي تقلخ ُةيِيَي هللا لوسر لاق لاق ىلع نع هدانساب و»

 اهنم ٍءىشب قّلعت نفف اهقرو انوّبحت و اهناصغأ نيسحلاو نسحلاو ءاهعرف تنأو اهلصأ انأ
 '.«ةّتجلا لج وّرع هللا هلخدأ

 :روكذملا بابلا ىف هيفو

 نم ساّنلا :هلآو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق لاق مالسلا هيلع ىلع نع هدانساب و»

 .«ةدحاو ةرجش نم ّىلع اي تنأو انأ و ىتش راجشا
 .نويعلا نع هتذالو خيرات باب ىف "'راحبلا عسات ىف هي ىسلجملا هلقنو

 :كردتسملا ىف مكاحلا لاق

 نب نوراه انثّدح دّمحم نب دمحأ ساّيعلاوبأ انثّدح ىميمتلا اع نب نيسحلا ىنربخا»
 نب دّمحم نب هللادبع نع فسوي نب قاحسا ىنثّدح داّمح ىبأ نب نمحرلادبع انأبنأ متاح

 ىلع اي :ىلعل لوقي ُهيِيََي هللا لوسر تعمس لاق هنع هللا ىضر هللادبع نبرباج نع ليقع

 نم تانج و يخي هللا لوسر أرق مث ةدحاو ةرجش نم تنأو انأو ىتشرجش نم سانلا

 .ٍدحاو ٍءامب قست ناونصريغو ناونص ليخن و عرزو بانعأ

 '«هاجرخي ملو دانسالا حيحص ثيدح اذه

 :ىلع بقانم باب ىف دئاوزلا عمج ىف ىمثيطلا لاقو

 انأو ىتشرجش نم سانلا :لوقي ُهيْيَي هللا لوسر تعمس :لاق هللادبع نبرباج نع»

 .80/7 :ديدج باج .ناريا باج 775١ ص ١.
 .81/7 :ديدج باج .777 ص .؟
 .70/70 ديدج باج .8 ص ."“

 7١١. ص ” ج.؟
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 (ىّتش (رجشاراجشأ نم ساّنلارئاسو ةدحاو ةرجش نم لعو انأ :لاقو

 ٠.«هيف فلتخا نمو هفرعأ مل نم ىفو طسوالا ىف ىناربطلا هاور ةدحاو ةرجش نم ىلعو

 '...ٌتاَِواَجَتُم م ف ةٍضْرَْلا فَو » :ىلاعت هلوقريسفت ىف روثنملاّردلا ىف ىطويَسلا لاقو

 0 ريا

 مث ةدحاو ةرجش نم ىلع اي تناو اناو ىتشرجش نم ساّنلا ىلع اي :لوقي ُةْييَي هللا لوسر

 ".«ناونصريغو ناونص ليخن و عرزو بانعا نم تانجو :ُةْْيَي ىنلا أرق

 :ليزنتلا دهاوش ىف ىناكسحلا لاقو

 انريخأ رقما نايبح جربت نناةيسملا| انريغل «ققتلا دمع حرب نييمملا انربخأ»

 نع دامح ىبأ نب نامحرلادبع نع متاح نب نوراه نع ثيللا نب دمحأ نب نسحلا

 تعمس :لاق هللادبع نبرباج نع ليقع نب دّمحم نب هللادبع نع راظعلا قاحسا ىبأ

 مث ةدحاو ةرجش نم تنأو انأو ىّتشرجش نم سانلا ىلع اي :ىلعل لوقي ُهيَي هللا لوسر
 *.«؟ٍدِحاَو ءاّمب قسد ٍناَوْئِصْرَيَغَوَناَوْنِص ٌليِخَتَو ٌعَرَو باَدْعَأ ْنِم ُتاَّنَجَو :ةييأرق
 ا يباب هوو يوسوس

 دَهاَع نذل لإ ِهلوَُرَو ِهّللاَنِم هارب » :ىلاعت هلوقريسفت ىف هريسفت ىف تارف لاقو
 «'َنيِكِرْشُمْلا َنِم

 خرم ةءارب ةهلوق هلي ىنانع نبا نع اتهكعم لجبلا نتاتعلا نيلغ انوع لاقز

 تاّيآلا هذه هعم ثعبو مسوملا ىلا ركبابا ُهِْيَيَي هللا لوسر ثعبف (لاق نا ىلا) هلوسرو هللا

 شيرق نم سمخلا عفري نا هرمأ وربكالا جملا موي سانلا ىلع اهأرقي نا هرماو ةءارب نم

 ىلع ليئربج لزنف ةفيلحلا ىذب لزن ىّتح ركبوبا راصف ,تافرع ىلا ةعازخ و ةنانكو
 ثعبف .ًايلع ىنعي كنم لجر وا كريغ ىّتع ىّدؤي نل هنأ :لوقي هللا نا :لاقف هيفي ىنلا

 .؟ .دعرلا ."

 .رصم باج ؟ ج ."
 .؟ .دعرلا .*

 770/١. :ديدج باج .184و9788 صج .4
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 ٠ممع

 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 نا هرمأ و ةءارب نم تاْيآلا هيلا عفديلر كب ىبارثا ىف الف بلاط ىبا نب ىلع ُهْيِخِي ىنلا

 و دهع لك نم هلوسرو هللا ةمذ ئربي ناورحنلا موي وه وربكالا جحلا موي نب ىداني

 هآر اَملف ةفيلحلا ىذب هكردأف لوسرلا ةقان ىلع الا كاع راصف ءابضعلا هتقان ىلع هلمح

 :لاق .ةءارب ىلا عفدتل هِي هللا لوسر ىنثعب :الإ ىلع لاقف ؟رومأم واريمأ :لاق ركبوبا

 ةءارب ىنم تعزن ىلام هللا لوسر اي :لاقف هيي هللا لوسر ىلاركبوبا فرصناو هيلا اهعفدف

 ىَدْؤي نل هنا ىنرمأي هللا نا :ىنربخأف ىلع لزن ليئربج نا يي ىنلا لاقف ؟ءىش ف لزنأ
 ىضرت اما ىتشرجش نم ساتلاو ةدحاو ةرجش نم ّلعو اناف ءىّبم لجروأ ىريغ نع
 '.«(ثيدحلا) هللا لوسر اي ىلب :لاق ؟راغلا ىف ىحاص كناركبابا اي

 .ةءارب ةروس لوزن باب ىف 'راحبلا عسات ىف هلي ىسلجملا هلقنو

 :لَيَي هللا لوسر ىلا سانلا برقا هنا باب ىف بقانملا ىف مزراوخ ءابطخ بطخا لاقو

 ,نادمه نم َىلا بتك اميف ىمليدلارادرهش نب هيوريش نبرادرهش ظافحلا ديس ىنربخاو»

 فيرشلا ىنربخا ةزاجا نادمهب ىنادمهلا سودبع نب هللادبع نب سودبع سيئرلا ىنربخا

 ىنثدح ةزاجا هيودرم نبركبوبا ظفاحلا ىنربخأ ناهبصاب ىرفعجلا دّمحم نب لضفلا بلاطوبا
 نا قتادح ماوغلا نا نج دما نيت قف قولا قاحسا ني هللادع قتالح ىدج

 ليقع نب دّمح نب هللادبع نع ىمللا ىلع نب دمحم ىنثدح رافغلادبع نبورمع ىنثدح
 ".«ىّتشراجشا نم سانلاو ةدحاو ةرجش نم ّىلعو انا ليي هللا لوسر لاق :لاقرباج نع

 :نيسحلاو نسحلا لئاضف باب ىف 391 نيسحلا لتقم ىف لاقو
 دمحا نب نيسحلا ىنربخا لا بتك اميف هيوريش نب رادرهش ظافحلا ديس ىنربخا»

 ىبانجلا دّمحم نب ىحي انثدح دمحا نب دّمح انثدح ظفاحلا هللادبع نب دمحا انربخا

 لاق“ لاقرن اج ننع رمزلا نا نع ةعمل ونا انتاج ىقرقلا هللادغ نب. نامقع انتر

 نم تناو انأ تقلخ ىلع اي ءىسمخ ىف كسمخ عضو ىّتم ندا ىلع اي :ىلعل يدي هللا لوسر
 هلكندا اهتم يضقي قلطاوم اناصغا ننسحلاو نسنلاو انهعرو: تناو اهلصا انآ ةز جبت

 .فجن باج 0/8 ص تارفلاريسفت ١.
 .701/7 0 ديدج باج .ن7/ ص.

 .فحن باج ٠١/ ص ١



 رف

 (ىّتش (رجش)راجشأ نم ساّنلارئاسو ةدحاو ةرجش نم ىلعو انأ :لاقو
 '.«ةّنجلا هللا

 :"لئاضفلا باتك ىف ليئربج نب ناذاش لاقو

 ًايلعو ىنقلخ هللا نا ُهْيِكَي هللا لوسر لاق :لاق ىلهابلا ةماما ىبا ىلا هعفري هدانساب»

 ةدحاو ةرجش نم

 اجن اهب كسمت نف اهقاروا انتعيشو اهترمث نيسحلاو نسحلاو اهعرف ىلعو اهلصا انأف
 .«ىوه ابهنع فلخت نمو

 :ةئامعبراو نيسمحو عبس ةنس لؤالا عيبر نم ةعمجلا موي سلجم ىف هيلاما ىف خيشلا لاقو

 بتاكلا ىئاتربعلا نيسحلاوبا ىبحي نب ءاجر انربخا :لاق لّضفملا ىبا نع ةعامج انربخا»
 ىسيعويا لضفلا نب هللاديبع انثدح :لاق لضفملا ىبا مساقلا نب دواد مشاهوبا انثدح :لاق

 راكب انثدح :لاق ناهدلا ىرصملا لولهب نب ىسيع نب نوراه انثدح :لاق ساطسقلاب ىناهبنلا

 قدح لاق ةماشلا نفاق لهتلا ديعنق ني دع كوس لاق قاما دقت نم هج ب

 94 نينمؤملاريما هّدج نع هيبا نع نيسحلا نب ىلع نع ىرصبلا قتعالا كلملادبع نبركب

 ةرجش نم تناو ىنقلخ و ىتش راجشا نم سانلا هللا قلخ ىلع اي هِي هللا لوسر لاق :لاق

 '.«اهعرف نم لكاو اهلصأب كَسَمت دبعل ىبوطف ءاهعرف تناو اهلصا انا «ةدحاو
 :اضيا لاقو

 نب قاحسا نب هّللادبع انثّدح :لاق لّصفملا ىبا نع ةعامج انربخا :لاق هنعو»

 لاق ىنامثعلا ورمعوبا هللادبع نب نامثع انثدح :لاق ىنئادملا بيطنملا داتح نب ميهاربا

 لَ ىتلا انيب :لاق هللادبع نبرباج تعمس :لاقريبزلا ىبا نع ةعيهل نب هللادبع انثدح

 ىّتم ندا :لاقف الف ىلع ىلا يي ىتلا أموا ذا هعم نحن و ههاجت اها ىلع و تافرعب
 ىلع اي :لاقف هفكب ذخاف ّقك ىف - كفك ىنعي- كسمخح حض :لاقف هنم اندف ىلع اي

 قلعت نم اهناصغا نيسحلا و نسح او اهعرف تناو اهلصأ انأ ةرجش نم تناو انا تقلخ

 تفحم اعتذر ننف
 .177 :لديدج باح .فحجن باج ١٠١ صسص .؟

 .ديدج باج 2٠١ ص .فجن باج ” جزا 777 صو ىككنس باج 7٠١5 ص ."
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 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 '.«ةّنجلا هللا هلخدا اهناصغا نم نصغب

 . هللا لوسرب سانلا صخا ناك هّنا باب ىف 'راحبلا عسات ىف لِي ىسلجملا هلقنو

 :' نيثالثلا بابلا ىف القا اضرلا رابخا نويع ىف هيلين قودصلا لاقو

 دمحم نب لع انثدح :لاق ىدادغبلا فسوي نب نيسحلا نب دمحا نب دّمحم انثدح»

 هيبا نع الفا اضّرلا ىسوم نب ىلع ىنثدح :لاق ةصيبق نب مراد انثدح :لاق ةنييع نب

 نب ىلع هيبا نع نيسحلا هيبا نع ىلع هيبا نع دّمحم هيبا نعرفعج هيبا نع ىسوم

 و ّتشرجش نم ساتلا قلخ نع اي :ُيِيي هللا لوسر لاق :لاق مالَسلا مهيلع بلاط ىب

 و ايتاضغا نيسملاو نسملاو اهغرف تداو اهلضا انا ةنخاو ةزحش نى كنأو انأ تقلخ

 «ةّتجلا هللا هلخدا اهناصغا نم نصغب قلعت نف اهقاروا انتعيش

 . اغا ىلع ةدالو خيرات باب ىف 'راحبلا عسات ىف هلي ىسلجملا هلقنو

 :نطصملا ةراشب ىف ىربطلا نيّدلا دامع لاقو

 هظخب ًابوتكم هيلع هللا ةمحر دّمحم نب مساقلا ىبا هيقفلا نبا باتك ىف تدجو»

 (ىناسلا) ىناسلا دّمحم نب دمحا رمع وبا ىنثدح :لاق ملكتملا نسحلا خيشلا ىنثدح

 نب دّمحم انثدح دّمحم نب هللادبع نب لضفملا انثدح ناجرجب ىدع نب هللادبع انربخا

 نع ةداتق نع ىلع نب دّمحم نب لهس نب ليعامسا انثدح (ديفب) ىفوكلا سيرض ىبحي

 نم ساّنلا قلخ :ُيَيََي ىنلا لاق :لاق ساّبع نبا نع دهاجم نع ثيل نع ىروثلا نايفس

 انا ةرجش ىف مكلوق امف :ةدحاو ةرجش نم بلاط ىبا نب كعو انا تقلخ و ,ىّتشراجشا

 قلعت نف اهقاروا انتعيشو اهرامث نيسحلاو نسحلاو اهحاقل اعو اهعرف ةمطافو اهلصأ
 .رانلا ىف ىوه اهكرت نمو ةنجلا ىلا هقاس اهناصغأ نم نصغب

 :لاقف ىئارصبلا بوقعيوباربخلا اذه مظن دقو

 .فجن باج ”١١7 ص لئاضفلا ١.
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 يس حبب يي ب ع ل بحجج

 (ىتش (رجش )راجشأ نم ساّئلارئاسو ةدحاو ةرجش نم ناعو انألاقو
 رجش نم دلخلا ىف دبا اهلثمام ةضاتوتلا ف ةحوواةكاو

 ربشتلا ديس :لمع.حانقللا مت ةمطاف عرفلاو اهلصا ئنطصلملا

 رمّتلاب هفتلملا قرولا ةعيشلاو رُمث اهل هاطبس ناتمشاهلا و

 ربخلا نم ىلاعلا ىف ةياوّرلا لها هب ءاج هللا]وسر لاقم اذه

 «رمّرلا لضفا نم ةرمز ىفزوفلاو ًادغ ةاجنلا وجرا مهتحب ىلا
 :دحاولا باب ىف 'لاصتخملا ىف هلي قودصلا لاقو

 :لافزاطملا نم ني دمع قرع ةييدنلولا ني دما نب عملا ني دمع اكاخ
 نيك ىولزللا نيستا ني وسلا انقيعحر لاق ىمدلا كاز ني لوس دسسرلا قرع

 :لاق 15 رمح نا ىهروزاللا نأ نه فاعلا حب ةلقلا نع قبلا ضدنب يدم
 ةرجش نم بلاط ىبا نباو انا تقلخو ىتشرجش نم ساّنلا قلخ يي هللا لوسر لاق

 نفح سرفو كح ليسا .ةدعلاو
 اذهو ةدحولل اهيف ءاّثلا ناف ةرجش نم دافتسملا ةدحولل ديكأتف «ةدحاو» :هلوق اّماو

 نينثا ناف «نينثا نيهلا» :هريظن و «دحاو هلا» :ىلاعت هلوق نم ةريثك تايأ ىف عقو امريظن

 :ىصخ هل ةريقك هلاثماو:نيهلا ةلوق نم .داقتتنملا ةكيشالل دبكأت

 ةباثمب ىهف عيونتلا ىلع لدت اهتاف ةعونم ةفصف ىتش راجشا ىف «ىّئش ّدش» :هلوقاَّماو

 ةتوافتم وا ةفلتخم

 :رشع ىناثلا ثيدحلا ىف نيعبزالا ىف نيّدلا بجتنم خيشلا لاقو

 هيلع ىتئارقب ناهبصاب ىذماطلا ىرقملا هللادبع نب لع نب هللادبع دّمحوبا انربخا»

 ىدهم نب ورمع نب ّىلع نب دّمحم ديعسوبا انربخا ًءالمأ رافغلادبع نب دما انثدح اهب
 اقدح نارا خلغ ىأ باب لع قمزالا ىونبتلا زادني ني لانس ديعسولا اقدح ظفاخملا
 انثدح عديمّسلا نبرفظ انثدح ىطلملا قشمدلا (ةيالص) ةبالص ىبا نب دما نب ناميلس

 :هيلَر ىسرافلا ناملس ىل لاق :لاق ىدهنلا نامثع ىبا نع فوع انثدح ىراصنالا ديزوبا

 فيك :لاق ؟390 نإعل كّبح ّدشا ام :تلق .اهلها نم ىلا :لاق .معن :تلق ؟زمرهمار فرعتا

 ١. سص ١١ صو ميدق باج ١" :ديدج باج .ىرافغ باح 7١/١.



4٠ 
 جب جب بيه بسس

 مود دلح .هبدن ىاعد حرش

 ةرجش نم ّىلعو اناو ىتش راجشا نم ساّنلا :لوقي يي هللا لوسر تعم دقف هّبحا ال

 '.«ةدحاو

 '.نمحرلا سفن باتك ىف ىرونلا ثدحملا دنسلا عم هردص لقنو

 :[ديوك] ىفشك
 ىداه ىلع و رذنم منم هك 0 دومرف ىده ربهر نآ ىبن
 ىداو ره درون هر دربيم دوصقم ةبعك هب ىب ىلعب

 هرفك لتافق ناش رد تفك ىادخ لوسر تفرعم رجش

 هرجش ىكيزاودرهواو نم تسيرجش زا كيره سان تقلخ

 .730 ص ١.

 .ىكنس باج 7” ص .؟



 ىتم تنأ هل لاقف ىسوم نم َتوراه لحم هلحأو)
 (ىدعب ئناال هنا الإ ىسوم نم نوراه ةلزنمب

 هبو ديناشن ىسوم هب نوراه ماقم دننامه ىماقم رد دوخ هب تبسنار ىلعربمغيبو

 تياور دصكي - ىنارحب - 'مارملا ةياغ باتك همجرت ماصخلا ةيافك باتكرد - حرش
 الإ ىسوم نم نوراه ةلزنمب ىتم تنأ» :دومرف ىلع هبربمغيب هك هدرك لقن هماع قرطزا

 نيعبرا باتك بحاص مينكىمافتكا نأ تياور كيركذب اجنياردامو «ىدعب ئبنال هنأ

 ىدهمزاواو نومأمزا ىسابع هفيلخ نومأم ىصو ىرهوج ديعس نب ميهاربازا دوخ لنسب

 تكرح ماكنه هك تسا ُهْلِقَي ادخ لوسرزا ىنخس تسا نيقيرف نيب روهشم ورتاوتم ثيداحازا هك ةلزنم ثيدح نيا ١.

 ىكي اب كنج ىارب كوبت هب تشاد دصق لوسر ترضح نوج هك دوب نيا تهجو ءدومرف الف ىلع هب كوبت هوزغ هب
 وهدغو ةَدِع لماك تازيهجت مزلتسم هك دورب نأ هدناشن تسد خويش تموكحو (ىقرش مور) نامز ىاهتردقربازا

 .دوب ىئالوط تبيغو دايز هار تفاسم ىط

 ءوس دنتساوخ تيعقوم نيازا دندوب تصرف ىيرد هشيمه ىمالسا داينبون تموكح ىنوكنرس ىارب هك هنيدم نيقفانم
 هئطوتو هاك اهنآ ديلي تينزا هنيدمزا شدتفر نوريبو تكرحزا لبق مركاربمغيبو دندمآرب داص ردو «دننك هدافتسا

 .درب نايمزاار نآو دومن رداص ار اهنآ عامتجا ندرك ىشالتمو هئطوت لحم ىناريو روتسد عقوم نامهو درك فشكار اهنآ

 رد دوخ ىاجبار بلاط ىبا نب ىلع ىمالسا تموكح ىاقبو ظفحو اههئطوت ليبق نيازا ىريكولج ىاربرظن نيازااذل

 .دزادريب نانآ ىرادهككنو ظفحو هنيدم ناناملسمرومابو دشاب لاوحاو عاضوا بقارموا بايغرد هك تشامك هنيدم

 .دش دهاوخن ىلمع نانآ ديلي هشقنوا تماقاو هنيدمرد اللي ىلع دوجو اب هك دنتسنادىم نوج قفانم ناركهئطوت
 نآ هك دندرك عياشرهشردو دندرك حرط ىاهشقن ىسك نينج دوجو زارهش ندوب ىلاخو راوكرزب نآ جورخ ىارب اذل
 .تسا هدنامرهشردو هتفرن كنج هب امرك تدشو هار ىرود هطساوب ترضح

 لابندب ماهتا نيا عفر ىارب .دش نيكمغو نيكهودنا تخس دنتسبوا هب ناقفانم هك ىادهياريب نيازا مه ترضح

 هلمج نآ مه مركاربمغيبو تفكوا هب اررما نايرجو ديناسروا هبار دوخ هارريسم ردو درك تكرح ُهيَِي ادخ لوسر
 .دنادركرب هنيدمب هرابود اجنامهزا ار واو دومرف ار (تلزنم ثيدح ) فورعم

 .187 ص.”
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 ده
 زن تبت اة ببر ا ا ا ب حج يو

 مود دلج .هبدن ىاعد حرش

 رمعزا مدينش :تفكوا هك دنكىم لقن سابع نبازا ششّدجو شرديزاواوروصنمزاواو

 هرابرد اما :تفك ءدوب مالسا ناقفانمزا نخسو دندوبوا دزن ىعمج هك ىتقو باطخ نب

 «تسوارد تلصخ هس :تفك هك مدينش ادخ لوسرزا دوخ نم بلاط ىبا نب ىلع

 مامتزا دوبرتهب ارم نآو دشاب نمرد اهنآزا ىكي هك متشاد تسود نم :تفكرمعو

 نآ تمدخ رد ىريثك عمجو ةديبعوبا وركبوباو نم :تفك هاكنآ ءايند ىاهتمعنو ايند

 تنأ ىلع اي» دومرفو تشاذك ىلع هناشاي تشيربار شكرابم تسدواو ميدوب ترضح

 .«ىسوم نم نوراه ةلزنمب ىّئم تنأو ًامالسا نيملسملا لّواو ًاناميا نينمؤملا لا

 دراو هصاخ قرط زا هجو هّماع قرط زا هج باب نيارد هك ىرابخا هكنأ هصالخ

 نأ هيراصتقاو ءتسا هماع ثيداحازا تياور نيملهج ؛ثيدح نياو ءتسا دايز هدش

 .تسا «ءادعالا هب ثّدهش ام لضفلا» بابزا

 روما ماجنارد تكرشو تفالخ ماقم ىسوم ترضح هب تبسن نوراه ماقم هكنادب

 ْنِمأريزَو يل ُلَعَجاَو » :ديامرف لها ىسوم لوقزا ميرك نآرق رد دنوادخ هكنانج هدوب توبن
 مناسك زا ىريزو نم ىاربو ''ىرْمأ ف هل 9 ىو هب َدَدّسا © ىخأ َنوُراَه © ىلْهَأ

 .نادرك كيرش مراكردارواو نك مكحموا هليسوب ارم تشيو ءار مردارب نوراه ؛هدرارق

 وت تلايو ىسوم ىا «'ىَسوُماَي 1 يقرا د َلاَق » :دمآ باطخ ادخ فرطزا هاكنآ

 .(ىتفايار دوخ بولطموتو) دش لوبق

 ,هماع تاياور هلمجزا ”«ىِرَدَص يل َمَّْشا بر َلاَق » هكرابم هيآ ليذ ناهربريسفترد

 .ميروأىم اجنيا ردار نآ همجرت ام هك دنكىم لقنار ميعنوبا ظفاح تياور

 ادخ لوسر :تفك ىو هك هدرك تياور سابع نبازا دوخ دنس هب ظفاح ميعنوبا

 رد ام هك ىعقوم - تفرك ارم تسدو بلاط ىبا نب ىلع تسد هلآو هيلع هللا ىلص

 درك دنلب نامسآ تمسبار دوخ ىاهتسد هاكنآو درازكزامن تعكرراهج - ميدوب هكم

 ار مراكو ىاشككب ار ماهنيس اراكدروريب هك تساوخوتزا نارمع نب ىسوم ايادخ تفكو

 ."5.59 هط.١

 .”ع هط ؟

 .70 هط ا.“
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 (ىدعب ّئنال هّناآلإ ىموم نم نوراه ةلزنمب ىتم تنأ هل لاقف ىسوم نم َنوراه لحم هّلحأو)

 رارق ىريزو نم ىارب مناسكزاو دنمهفباار مراتفك ات نكزاب منابززا ار هركو نادرك ناسآ

 ماهنيس هك مهاوخىموتزا متسهوتربمغيب دمحم مه نم ايادخ .ار نوراه مردارب «هداد

 و دنمهفب ارم نخس هك ىياشكب منابززا هرك و ىنادرك ناسآ ميارب ار مراك و ىنك زاب ار

 سابع نبا .نادرك كيرش مراكر د ارواو ار مردارب ىلع هدرارق مناسكزا ىريزو نم ىارب

 .(دلش تباجاوت تلأسم» هك دادرد ادن ىدانم مدينش تفك

 شردارب هرابرد لاعتم دنوادخ زا ىسوم ترضح ميرك نآرق تايأ بجوم هب - هيبنت

 نوراه لهأ نم ًاريزو ىل لعجاو» درك ضرع هك ترازو ماقم ١- درك اعدتسازيج هس نوراه

 قيدصت ماقم ىاطعا -7 «ىرمأ ىف هكرشأو» تفك هك توبن روما رد كارتشا ١- «ىخأ

 ًاهذر نوم هلي اف اداسيل قو ضف رخ ةور اه خا ١ ديوك ”* هيأ صصق هروس رد هكنانج

 نم كمك هب اروا سي تسارتروآنابز نوراه مردارب و « ٍنوُبْذَكُي نأ ُفاَحَأ نإ نكَدَصُي

 مه لاؤس نيا هتبلا .دننك بيذكت ارم هكديازا مسرتىم نمو دنك قيدصت ارم هك تسرفب

 تيوزاب ىدوزب ىنعي « .٠" ..كيِخأب كَدصَع مَع َذُشَنَس ...» :دومرف هك دش عقاو قح لوبق دروم

 .دادرارق دوخ نيشناجو هفيلخ ار وا مه ىسوم ترضح و .مينكىم ىوق تردارب هليسوب ار

 ىاجبوت نوراه شردارب هب ىسوم تفكو .ىنْفَلْخا َنوراه حل موم َلاَقَو .

 .«شاب نيشناج نم موق نايم نم

 ادخ لوسر هك تلزنم تاياورو هدوب ىسوم ترضح ىبسن فردارب نوراه ترضح

 دوخب تبسنار ىلع ادخ لوسر هكنيارب دراد تلالد هدومرف بلاط ىبا نب ىلع هرابرد
 *.«... تيما ةذادزارق ىسوم هب تبسن نؤراه عاقم دننامه

 ةوبتلا مشا ىوس ٌلضف هتافامو ايواست لضف لك ىف امهنإ و

 «ىدعب نبن ال هّنأ الإ دومرف هك تسا انثتسا عوقو تلزتم ونا مومعرب ليلد و...

 دوجوب هك توبنركم تسا تباث بلاط ىبا نب ىلع ىارب نوراه بتارم عيمج سب

 ١157. .فارعألا .'*

 .تسينوا لضف رد ىرسك توبنرمازجو دنيواسم مه اب ىتليضفرهردود نأو .*
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 يحب بسسس ل ___ يي سس

 مود دلج .هبدن ىاعد حرش

 .دوب دهاوخن ىربمغيب وازا دعب هك هدش متخ ءايبنالا ديس كرابم

 ىارب زين نآو هدوب تفالخ ىسوم ترضح هب تبسن نوراه تاماقم هلمجزاو

 ثنا قدا نيسزملا ما

 و دوبوا هفيلخ ىسوم تايح نامز رد نوراه «ىموق ىف ىنفلخا» هميرك هيآ بجومب

 .دوب هفيلخ مه ىسوم ترضح زا دعب دوب هدنز نوراه ترضحركا

 ليئارسا ىنب عيمجرب هك دوبوا ندوب هعاطالا بجاو نوراه ترضح ماقم هلمجزاو

 نب ىلع ىارب تلزنم ثيدح بجومب مه ماقم نياو .دنيامن تعاطاوازا دوب بجاو
 .دنيامن تعاطا اروا تسا بجاو مالسا تما مامتربو .ءتسا تباثزين بلاط ىبا

 و تسا ليئارسا ىنبرب ىسوم ترضح ماقم نامه نوراه ترضح ماقم هلمجزاو

 ىبا نب ىلع ىارب مه ماقم نياو ءىسوم ترضح دننام تسوا ندوب فّرصت هب ىلوأ نآ

 اييدييتلا زو َنيِنِمْؤمْلاِ 9 يللا ١» دومرف هك هلي ادخ لوسر دننام تسا تباث بلاط

 - .«هالوم ىلعف هالوم تنك نم» ليي ئبنلا لاقو
 رب تسا ليلد نيرتهب دوخ «تلزنم فيرش ثيدح نياردروكذم ءانثتسا هلمجلابو

 ماقمو بتارم مامت هكنيارب تسا ىرايسب نئارق «هدراو تاياور نياردو ءتلزنم مومع

 .تسا تباث مه بلاط ىبا نب ىلع ىارب نوراه



 (نيملاعلا داع ةدكيدعلا | ةدقرور
 .درك جيوزت مالسلا هيلع ىلع هب تسا ملاع نانز هدّيس هك ار شيماركرتخدو

 ّىلع هب همطاف جيوزترد ىزودنق ىخلب ناميلس خيش فيلأت ةّدوملا عيباني رد - حرش

 لقن كلام نب سنازا 'ىتياور هلمج نآزا ؛.هدش لقن ىدايز تاياور - مالسلا امهيلع -

 رب ىحو تلاح هك مدوب هلآو هيلع هللا ىلص ادخربمغيب تمدخ رد نم :ديوك هك هدرك

 ليئربج هك ىتسناد سنا ىا دومرف ىحو لاحزا تغارفزا سب ءدش ضراع ترضح نآ

 هج ليئربج تيادف مرداموردي مدرك ضرع ؟دناسر نمب ار ىمايب هج دنوادخ فرطزا

 نونكا ميامن جيوزت ىلعب ار همطاف هك تسا هدركرما ادخ تفك نمب ليئربج دومرف ؟ دروأ

 نم تفك سنا ءنك توعد ارراصنازا ىاهدعوريبزو هحلطو نامثعورمعوركبوباورب

 هب همطاف جيوزت هبطخ ادخ لوسر دناشرضاحو دندمآ اهنآ نوجو مدرك توعدار اهنآ

 امهلسن لعجو ءامهلسن باطأو امهلمش هللا عمجف» دومرف هبطخرخآر دو داريا ار ىلع
 ىكناكيو داحتا هب ار نانآ عامتجا دنوادخ) «ةّمالا نمأو ةمكجحلا نداعمو ةمحّرلا حيتافم

 تا تينماو تمكح ندعمو تمحر شياشكو «دنادرك هزيكاي ار ناشلسنو ءدروأرد

 هك ارم هدومنرما دنوادخ ىلع اي :تفك مسبت ابربمغيبو "دش رضاح ىلع هاكنآ (دادرارق

 .مدومن جيوزت هرقن لاقثم دص راهج قادصبوا هباروت مه نمو «مروآردوت دقعب ار همطاف

 هدجس هب تمعن نياركشرطاخب هاكنآ هللا لوسر اي ميضار نادبو مراد لوبق تفك ىلعو

 امشرب ار جيوزت نيا دنوادخ :دومرفوا هب ادخ لوسر تسشادرب هدجس زارس نوجو .داتفا

 ١. ص ١76.

 ”. هدوبرضاح عمج نآرد مالسلا هيلع ىلع دوخ هك تساركيد تاياور اب فلاخم و تسا ىمماع تياور نيا هتبلا

 .تسا هدينش مهار ٌُيِظَكِربمغيب هبطخو
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 تسسسبيبم_ _  سس بيتو يباب

 مود دلح ,هيبذن ىاعد حرش

 ديوك سنا .دروأ دوجوب ىدايز هزيكاب لسن امش زاووكين ار امش هرهبو «دنادرك كرابم

 .دروأ دوجوبوكينو هزيكاي لسنود نآزا مه دنوادخ

 .تسا نايملاع نانزرورسو دّيس همطاف ترضح هك هدشركذ ىدايز تاياورردو

 لقن هماعزا ىددعتم تاياور (رودصلا ءافش) اروشاع ترايز حرش باتكرد هلمجزا

 نانز دّيسوت» :دومرف مالسلا اهيلع همطافب هلآو هيلع هللا ىلص ادخ لوسر هك هدرك

 نوكت نأ نيضرت الأ» :دومرف همطافب ادخ لوسر هك هدش لقن مه هشياعزاو .«ىنايملاع

 ردو .(ىشاب نايملاع نانز هدّيسوت هك ىوشىمن دونشخ ايآ) «نيملاعلا ءاسن ةدّيس

 ةدّيس» قالطا هماعركيد بتكرياسو ىئاسن صئاصخو ملسم حيحص و ىذمرت ننس

 .تسا هدش اهيلع هللا مالس ارهز ترضحرب «نيملاعلا ءاسن

 مالسا اهيلع همطاف هك دنكىم نيقي ىلَمأت كدنا اب ىناملسمره فصو نيااب سب

 ٍءاَسْي ىَلَع ِكاَفَطَصاَو ...» دومرف هك نارمع تنب ميرم دننامه ءتسا نايملاع نانز رورس

 ريهطت هيآ بجوم هبآلوا ارهز همطاف ترضحو .ديزكرب نايملاع نانزرب اروتو ''َنيِمَلاَعْلا
 قانا مهيب هكا ا يولع تك كلو ىيكلا زها يتلا فكانت كيذا هلل رق كن و
 هدرب نانآزا ىديلبو سجر هك تسا تيب لها نيا لخاد مهارهز ترضح تما مامت

 و مالساربمغيي دننام ىردب ار ميرم نوج ًايناثو هتخاس هزيكابو كاب ار نانآ دنوادخو

 ىبتجم نسح نوج ىنادنزرف و ىضترم ىلع دئنام ىرهوش و ىربك هجيدخ نوج ىردام

 ارهز ترضح تاكربو ماقمرظن نيازا سي دوبن (مالسلا مهيلع) ادهشلاديس نيسحو

 .دوب دهاوخ مالسلا اهيلع ميرمزارتشيبورتالاب مالسلا اهيلع

 .؟7 .نارمعلآ ١.

 .87* «بازحألا .؟



 الا تارالا ةسوفل دامو دعس نهقل زهاوإ
 (هباب

 ' :رشعيداحلا ءزجلا ىف هيلاما ىف لن ىسوطلا خيشلا لاق
 انالوم دهشمب هيلي ىسوطلا دمحم نب نسحلا ّىإعوبا ديفملا مامالا لجألا خيشلا انربخا»

 ديعسلا مامالا خيشلا انثدح :لاق هلآو هيلع هللا تاولص بلاط ىبا نب ىلع نينمؤملاريما

 ىبا نب ىلع نينمؤملاريما انالوم دهشمب هيي ىسوطلا ىاع نب نسحلا نب دّمحرفعجوبأ دلاولا
 ماّحفلا دّمحوبا انربخا :لاق ةئامعبراو نيسمخح و تس ةنس نم ىلوالا ىدامج ىف فلي بلاط

 نب نافع انثدح :لاق لكوتملا نب ىلع نب نسحلا ىنثّدح :لاق ءىّمع ىنثدح :لاق ىرماسلا

 رمع ىنلأس :لاقرمع نبا نع هيبأ نع سوواط نبا نع ةملس نب دامح انثّدح :لاق ملسم

 ّلحأ نم :هل تلق :لاق ؟ُهْي هللا لوسر دعب ساّنلاريخا نم نب اي :ىل لاقف باظنلا نب
 مرح ءتقدصف تلق دقل هللاو :لاقف سانلل ّلحا ام هيلع مّرحو ساّنلا ىلع مّرح ام هل هللا

 مهو دجسملا اولخدي نأ مهيلع مرحو .ءسانلل تّلحاو ةقدصلا بلاط ىبا نب ىلع ىلع

 .«دسي ملو باب لعل قلغي لو تّدسو باوبالا تقلغو ءهل لحاو بنج

 .هئادعا ناسل ىلع هبقانم نم ىرج ام باب ىف 'راحبلا عسات ىف هلي ىسلجملا هلقنو

 اذه نمريخ اذه :لاقيف ليضفتللريخ ىتأيو» :رينملا حابصملا ىف ىمويفلا لاق :لوقأ

 تاذ ىه ىا مونلا نمريخ ةالصلاوحن ليضفتلا هب داريال لعاف مسا نوكيو هلضفي ىا
 ةقا كلذك ورماع قب ةغل' نفلالاب اذه: نمريكا اذنهو كلذل ةعماج ىا لضفؤوريخ

 ١. ىكنس باج 18759175 ص 1717.
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 :ليضفتلا لعفا باب ىف ةّيفلالا حرش ىف ةّيضرملا ةجهبلا ىف ىطويسلا لاقو

 اذك وريحلالا نداو نساثلا ريخأ لالي هته ءاج امو شعم هاكلإل وريخأ ةلصأ ريكو

 .«رشألا باّدكلا نم ًادغ نوملعيس ةبالق ىبأ ةءارق ىلع لصألا ىلع هنم ءاج اًمتوّرش

 ةنس مرحملا نم نيرشعلاو سداسلا ةعمجلا موي سلجم ىف 'هيلاما ىف خيشلا لاقو

 :ةئامعبراو نيسمخح و عبس

 :لاق (لاق نأ ىلا) ىروشلا موي موقلا ىلع مالسلا هيلع هجاجتحا ثيدح ىف»

 انا ام» :ُهييي هللا لوسر لاقف كلذ ىف متلقف ىباب حتف و مكباوبا دسبرما هنا نوملعتا

 .«معن :اولاق - ؟«هباب حتفو مكباوبا دس هللا لب هباب تحتف اناالو مكباوبا تندد

 ' :ىناثلا ءزجلا بولقلا داشرا ىف ىمليّدلا لاقو

 .(هلوطب مالسلا هيلع هجاجتحا ثيدح لقن و) لضفملا ىبا نع ىورو»

 .بولقلا داشراو ىلامالا نع ىروشلا باب ىف 'راحبلا نماث ىف هِي ىسلجملا هلقنو

 :«باوبالا دس ثيدح» ناونع تحت ' هبقانم ىف ىإزاغملا نبا لاقو

 دمحوبا انربخأ ءىعفاَشلا هيقفلا راطعلا دمحا نبرفظملا نب دمحا نسحلاوبأ انربخأ»

 سابّعلا نب لع انثدح .ظفاحلا ءاقّسلا نباب بقلملا ىزملا نامثع نب دّمح نب هللادبع

 ,نلكعلا ىسيع نب دلاخ انثدح ءمحازم نبرصن نب نيسح انثّدح ,ةفوكلاب ىلجبلا

 :لاقرمع نبا ىلوم عفان نع هيبأ نع دّمحم نبرفعج انثدح :قراخم نب نيصح انثدح

 مة - ؟كل َماال كاذو تنا ام :لاق - ؟ُهْيِقَي هللا لوسر دعب ساّنلاريخ نم :رمع نبال تلق

 مرحي ناك ام هيلع مرحيو ءهل لحي ناك ام هل لحي ناك نم هدعب مهريخ هللارفغتسا :لاق

 ىف كل :هل لاقو لع باب كرتو دجسمملا باوبا ّدس لع :لاق - ؟وه نم :تلق هيلع

 قادعزجنتو ىنيد ىضقت ىّتصوو ىفراو تناو «لع ام هيف كيلعو ىلام دجسملا اذه

 .05/ ص ديدج باج .فجن باج 1820١ ص " ج.١

 .فحجن باج 60 ص .؟

 10/2/75١”7. ديدح باح .0 76017/- ص.”

 .1 8اس .؟



 1و

 هنا لا تاريألا ةييورفلا زها ة دهم نفدل لعاوق

 .«ىنبحيو كضغبي هنأ معز نم بذك ,ىتّتس ىلع لتقتو

 اهزيتانأ ديخلو قرشا ننكر راو ناعف هلزق ريستت قف نريمسفا و ىكابتلا لاقو

 ىسومرما هللا نا سانلا اهيا :لاقف سانلا بطخ ُهِيِدي هللا لوسر نا :لاق عفار ىبا نع»

 هيف برقي الو بنج امهدجسم ىف تيبي ال نأ امهرمأو اتويب امهموقل اينبي نأ نوراهو

 دحال لحيالف ىسوم نم هتيرذو نوراه ةلزنمب قم ابلغ ناو هتّيرذو نوراهآلا ءاسنلا

 انهاهف كلذ هءاس نف هتّيرذو نإعآلا بنج هيف تيبي الو ىدجسم ىف ءاسّنلا برقي نا
 '.«ماَشلا ىلا هديب راشاو

 باوبالا دس هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نا باب ىف 'راحبلا عسات ىف هلي ىسلجملا هلقنو
 ريسفت ىف ىفاصلا ىف ىناشاكلا ثّدحملا و ناهربلا ىف ىنارحبلا مشاه دّيسلا هلقنو

 .ةيالا

 ١. ءسنوي /817.

 ص 7 ج7 157.

 ف0 5-07 ا



 و ملعلا ةنيدم انا لاقف هتمكحو هملع هعدوأ مث»
 ااينايرم اهناملو هيك كلج أ نمو اهباب ىلع

 :الا هلوق حرش ىف ةغالبلا جبن حرش ىف ديدحلا ىبا نبا هلقن ام ةرابعلا هذهريظنو

 انا :َُِي هللا لوسر لاق» :ةرابعلا هذهب «باوبالا و ةنزخلا و باحصالا و راعشلا نحن»
 '.«بابلا تأيلف ةمكحلا دارا نف اهباب ناعو ملعلا ةنيدم

 ىف امك معّنلا دادعت ماقم ىف ىه لب بيترتلاو ىخارتلل تسيل انهه م ةملك ّنارهاظلا

 ءاَمّسلا َلِإ ىَوتْسا مث ًاعيِيج ٍضْرَأْلا يف اَم ْمُكَل َىَلَخ ىِذَلاَوُه » :ةرقبلا ةروس ىف ىلاعت هلوق
 ) '... ِتاَواَمَس َعْبَس َنهاَوَسَف

 :ةّيآلا ريسفت ىف ”نايبتلا ىف كي ىسوطلا خيشلا لاقف

 + املا لإ وتلا اذن اهينكج نضرالا ى اك ونكت قاع ضرار ملوك زنق نافل

 معصوم ق لافؤو# يا هال ءامسلا لبق ضزالا قلخ هّنا بجوي هرهاظ

 َدْعَب َضْرَأْلاَو ) :لاق مث 4 اًهاَوَسَق اَهَكْمَس َْس َعَقَر © اَهاَنَب ُءاَمّسلا مأاقّلَح ُدّمَأ ْمُتْنَأأ» :رخآ

 ريغ ءامّسلا لبق ضرالا قلخ كلذ ىف ىنعملا :انلق .ضقانتلارهاظ اذه «' اَهاَحَد كلذ

 ةيحدا هنمو اهّدمو اهطسب اهوحدو ,كلذ دعب اهاحد ءامّسلا قلخ اًملف اهحدي مل هنا

 .١ءم ص ج١
 .19 ؛ةرقبلا .؟
 .فجن باج 1779178 ص ٠١ج."
 .79 ؛ةرقبلا .*
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 و اهباي لظو ىلعلا هتيم اذ لاقف ةكيكحتر مدلك ةعدرأ قل

 ىف (دعب)و (مث) ىنعم نوكيال نازوجيو .اهيف ضيبتل اهطسبت اهثال كلذب تيم ماعنلا

 و معّتلا دادعت ةهج ىلعوه اما اهيفرخأتلا و مدقتلا و تاقؤالا ىف بيترتلا تاّيآلا هذه

 كتلزنم ىف كتعفر مث كتلمح مث كتيطعا دق سيلا هبحاصل لئاقلا لوقي امك اهراكذالا

 ىف هركذ ىذلا ضعب نوكي اًبرو ءتلعفو كب تلعفو ىسفنب كتطلخ هلك كلذ دعب مث

 وركذلا دارملا امناو لعفلا تاقوا نع رابخالا نكي مل دارملا نال ارخأتم ناك ًامدقتم ظفّللا

 .«اهيلع هيبنتلا

 ةيالاريسفت ىف ىزارلا حوتفلا وبا و نايبلا عمجم ىف هي ىسربطلا ةرابعلا هذهوحنركذ و

 :ةّيالاريسفت ىف نارقلا بئارغ ىف ىروباسينلا لاقو

 ىلعوه اماو انهه بيترتلل سيل مث :لاقي نا ضقانتلا عفد ىف مهضعب دنع دمتعملاو»
 كردق تعفر مث ةميظع أمعن كتيطعا دق تسلا :كريغل لوقت نا هلاثم معنلا ديدعت ةهج

 .عوقولا ىف مدقمركذلا ىف هترخا ام ضعب لعلو ,موصنلا كنع تعفد مث

 .«(لاق امرخآ ىلا) لوقعم حيحص اذه و :تلق

 :هتفك هيأريسفت رد ىزار حوتفلاوبا

 بيترتوا ىنعم هك (َمث) فرح هب هكنآ مديرفآ نيمز لوا :تفك هيآ نيارد :دنيوكركا»
 مأ أقْلَخ ُدَّمَأ ْمُثْنأأ» :تفك هيآركد ردو ءمديرفآ نامسآ سي :تفك ىخارت اب دشاب

 دركو حد نيمز نآزا سي 4' اَهاَحَد كلذ َدَعَب َضْرَدْلاَو ١ :تفك هكاجنآات «ااَهاَتَبُءاَمَّسلا

 ؟دراد ضقانت ًارهاظ نياو

 ىنعا دركنوحدو ديرفايب نيمز هلالج لج ميدق هكنأ ىكي تسا باوج ود نيازا :ميئوُك

 .قلخ هن مدركر يخأت تفكو حد هيآرد هج درتسكب نيمز هكنأ ديرفايب نامسآ هكنآ درتسكل
 تساريخأتو ميدقتو بيترت هن تايآ نيارد «دعب»و «ّمث» هب دارم هك تسا نآ مّود باوج

 مث كتيطعا مث كتوسك مث كمعطا ملا :ديوكامزا ىكي ىنيب هن تسا تمعن دادعت ضرغ

 مدقم هجنآ هجركاو مداد بساو مداداطعو مداد هماجو مداد ماعطاروت نم هن ؟كتلمح
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 !.«دشاب دادعتوارظن دشابنريخأتو ميدقت هبوارظن هج دشاب هدركر خؤم ديوك

 ىلع سداسلا ليلدلا هركذ دنع "نيقيلا عمش ىف قازرلادبع نب نسحلا ىجيهاللا لاق

 :نينمؤملاريما ةيلضفا

 ىلعو ملعلا ةنيدم انا» :هك ٌيَكربمغيب ترضحزا هدرك تياور ىبلعثريسفتردو»

 جيه هبو تسا نآرد ىلعو مملعرهش نم ىنعي «اهباوبا نمآلا تويبلا ىتؤي الو اهباب
 ليش ديانن لخاد نكرفربغ لا هتاخ

 ترضح هك هدرك تياور الفي نينمؤملاريما ترضح زاريسفت رد ىبلعت ًاضياو
 دنك نامك هك ىسك ديوكىم غورد ىنآٍردوتو مملعرهش نم ىلع اي :دومرف ُةييَيِربمغيب
 ورتاوتم اهباب ىلعو ملعلا ةنيدم انا ثيدح نيمهو ءدوشىمرهش لخاد ردريغزا هك

 ملعلا ةنيدم ظفل هب ىضعب ردو هدش تياور ناشياربتعم بتك ردزواجتمرتاوت ددعزا

 لآم هك تسارهاظو .ةنجلا ةنيدم ظفل هب ىضعبو ةمكحلا ةنيدم ظفل هب ىضعبو

 .تسا ىكي همه

 هك ىتقو :دومرف ُةيِيََي هللا لوسر هك هدرك تياور ىعفاش ىلزاغم نبا بقانم باتكردو

 ركم تفكن نم هبزيج جيهو تفكر ارساو دومن ملكت نم اب مدوخ ىادخ شيب متفر
 ىلع اي :دومرف نآزا دعب ءتسا نم ملع هنيدم رد ىلع سي متفك ىلع هبار همه نم هك

 تماو ىاهطساو نم نايم نمزا دعبوتو .تسا نم برحوت برحو نم ملسوت ملس

 دنرآوت هبورو دنهاوخوتزا دياب دنهاوخ نمزا هجره نم

 و ُةيَِي هللا لوسر مديد :تفك هك هملس مازا هيودرم نب ىسوم نب دمحا هدرك تياورو

 رهظ كيدزن ات هتشاذك مه شوكبرسو هتفرك ار مه تسد هكار الب بلاط ىبا نب ىلع
 ؟منكبو مورب :تفك هتساخرب نينمؤملاريمارخآر دو دنتفكىمزارو دندزيم فرح مهاب

 ادخ شيبزا ليئربج :تفكو دومنرايسب تفطالمو تقفش نماب نآزا دعب ىلب :دومرف
 دهاوخ نمزا دعب هجرهو ميج بناجرد ىلعو دوب هتسشن نم تسار بناجر د هدمأ

 ١. هيمالسا باج 1717و 117 صاج 1585.
 ص.” 87.
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 و اهباب ىلعو ملعلا ةنيدم انا لاقف هتمكحو هملع هعدوأ مث»

 .متفكىم ىلع هبار همه نمو تفكىم نم هب تمايقزور ات دش

 ةنيدم انا ثيدح هقرحم قعاوص باتك ردرجح نبا هكنيا عياقو بيارغ هلمجزاو

 هدرك شتحص عنم ناشدوخ نايم تيمّلسم ورتاوت هبترم نيا اب ار اهباب ىلعو ملعلا
 تسا ضراعم ًاضياو تسا ملع هنيدم بارحمركبوبا ميلستريدقترب :هتفك نآزا دعب

 اهفقس نامثعو اهناطيحر معو اهساساركبوباو ملعلا ةنيدم انا :هك سودرف ثيدحاب

 رتاوتم ثيدح اب هضراعمو دندحاو ربخ ودره نيا هك تسا نيا شباوجو اهباب ىلعو

 رهاظ ودره رد عضورثا نيا دوجو ابو ناشيا صوصخم ناشتياورو دننكن هيلع قفتم

 دجسم بسانم بارحم هج هدوب تغالب مدعو ىفوقو ىب تياهنرد ناش عضاو و تسا

 ليدنقو دجسم هب تسا لطس ليبقزا هنيدم هب ناشتبسنو هناخ باب فقسو تسا

 و ددرت هج ناشيا هبرضمو تسا ام ديؤم ودره تحص ميلستريدقتربو .ماّمح هب
 هنوراويدو هيايزا هن تساردزا اهنآزا عامتساو اهنآ هب عافتناو هنيدمو هناخ لوخد

 َسْيَل ...» 00 ا اي

 ورووطاقلا باه ابأ قفهشرتلاا ارثأو ىف وكول كلو اقررهلا قيبكوتالا ارتأت كيذا
 ىارب 7-5 نيمه ىاضتقم هب سي تسارتاوتم و حيرص هروكذم ثيداحا ورهاظ
 هاوخو تالماعمو تادابع هاوخ نيتم عرشو نيبم نيد ماكحا تفرعمو ملع ليصحت

 ناركيد لابند هن تسا نأش ىلاع نآ هانيو ذاعم عجرم هشيمه تادهاجمو تاسايس

 '.«نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 :هتفك دراد نينمؤملاريما تمامارب تلالد هك ىنآرق تايآ نمضردزينو

 نتا نمل وكلَواَهروُهملُم نم توي اوت نأبْلا َسْيَل ...: :هردق لج رق مهل ليدل
 هك تسين نيا ىكين :ديامرفىم هك تسا نيا شتلالد نايب '... اهِباَوبأ نِم تيرم اوتار

 ردريغزاو ديسرتب ادخزا هك تسا نيا ىكين هكلب ديوش لخاد اهردريغزا اههناخ هب

 ىطملاب ان ظفللابهزئاركب كاياورتبرت نستيوددروشل انف ةناخخ خا ذاهرد راو هنت نارك
 .189 ؛ةرقبلا ١.
 ./7 ص نيقيلا عمش ."

 .1869 .ةرقبلا .'"
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 تسمين فالخ نياردار سك جيهو تشك ققحمو تشذكامو ناشيا نايم هيلع قفتم

 تاولص نينمؤملاريما ترضحو تنجو تمكحو ملع هنيدم ىوبن سّدقم بانج هك

 رهش لخادردريغزا هك دنكىم نامك هك ىسك ديوكىم غوردو تسا نآ باب هيلع هللا

 تمكحو ملعرومازا ىرمارهردار سكره وي توبن ترضح زا دعب سي دش دناوتيم

 ايندو كلم ماظن وريبدت هب قلعتم ماكحا هلمجزا هجركا ديآ شيب ىتجاح تنجو

 تسا نيملسم تناعاو نيد تيوقت هب قلعتم هجره ايند ىئزج اي ىّلك رومازا هج دشاب

 ترضح هب عوجر هك تسا تنج لوخد بابساو تمكح هلمجزاو نيد ماكحا لخاد

 دوب ديابوا تمحرم هياسب ىجتلمو تقفش ليذب ثبشتمو دومن دياب ا نينمؤملاريما

 '.«تساوكغورد مالساو نيد ىاعدارد تساواريغ هب لسوتم سكرهو

 رب تلالد هك ىتايآركذ رد مجني دصقم رد 'نيقيلا قح باتك رد يي ىسلجمو

 :ديوكيم دراد نينمؤملاريما تماما

 نم كرس قتال كاوا رول نيبو لا نايل ل 0

 راهن تيفيوا ةيوشاولا لخ ادرار اسدناخ روررانكلا نكت تست ى حت "اونو
 و اهنآ ىاهردزا ار اههناخ دوش لخادو ديامن ىراكريهرب هك تسا ىسك راكوكين نكل

 .ديدركر اكتسر دياشوا باذعو ادخزا ديزيهريب

 دياب شهار زاار ىبقعو ايند روما هك تسا نآ دارم هك دناهتفك نارسفم و ناققحم

 هَّمئا نآ هاكرد و ملع هارو دومن دياب ذخا شندعم زاار تمكح و ملع و درك بلط

 دّمحم لآ هك تسا لوقنم اا رقاب دّمحم ماما ترضح زا هكنانج دنامالسلا مهيلع

 تلالدو تشهب ىوسب دناناكدنشكو ناكدننك توعدو دنيوا هليسوو دنيادخ باوبا

 زا لوصالا عماجرد هكنأ تسا ىنعم نيا ديؤمو .تمايقزور ات تشهب هاررب دتناكدننك

 و /اهباب ىلعو ملعلا ةنيدم انا» :دومرف هُو ادخ لوسر هك دناهدرك تياور ىذمرت حيحص

 اهباب ىلعو ةمكحلا راد انا :دومرف ُةْيَي ادخ لوسر هك دناهدرك تياور ىذمرتزا ةاكشم رد

 ١175. ص نامه ١.
 .ىدمتعم باج ””؟ قرو.؟
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 وءاهباب لعو ىلعلا ةتيد انا لاقف هتيكشو ةملع ةكورأ رعك)

 نم اهتأيلف ملعلا دارا نم اهباب ىلعو ملعلا ةنيدم انا :دناهدرك تياور باعيتساردو

 منم هك تسا نأ همه نومضم و دناهدرك تياور ار نيا لثم ىمزراوخ بقانم ردو .هباب

 ؛ديايب هاكرد ىوسب دياب دهاوخ ملع هكره سي تسنآ هاكرد ىلعو تمكحو ملعرهش

 تواقش و بصعتر يغب ىهار ثيدح نيارد كش و تسا تارتاوتم زا ثيدح نياو

 نآ ىوسب تسا ملعرب فوقوم هجنآو ملع بلط ىارب دياب هميرك هيآ ىاضتقمبو .درادن

 دنج ىرما هب تفرعمو ملع ليصحت تهجزا ماما هب جايتحا هدمعو دنيايب ترضح
 دوجو اب هك دش مولعم سب .تسا ملعرب فوقوم اهنآ ىارجا هك ماكحاو اياضقزا تسا

 .تسااطخ نيع ناركيد تماما ىموق نايمرد ترضح نآ ندوب

 نأ تيملعاو ترضح نآ ندوب ملعا لئالدزا تسا ليلد كي ثيدح نيا هك نادبو

 باتك رد تسا نيفلاخم ىاملع مخافازا هكّربلادبع نبا ,تسارتنشور باتفازارورس

 نب ىلع مكاضقا :تفك هباحص قح رد ُةْيييَي لوسر ترضح هك تسا هتفك باعيتسا

 تسا ترضح نآ مدرم نايمرد مكحو اضق ملع هب هباحص نيرتاناد ىنعي بلاط ىبا

 .اروا دشابىمنرما نيارد تراهم دشابن رهام مولع عيمج ردات ىسكو

 «تسا الا ىلع اضق هب ام ملعا :تفكرمع هك تسا هدرك تياور سابع نبازا ًاضيا

 رتاناد ىلعزا ىسك ُةْيَيَي دمحم باحصاردايآ هك دنديسري اطعزا :هك تسا هتفكو

 .تسا ناشيا نيثدحمو املعرباكازا اطعو «منادىمنرتانادوازا ار ىسك هللاو هن :تفك ؟دوب

 هب دوب هدش هداد هك دنكوس ادخب :تفك هك تسا هدرك تياور سابع نبازاًاضياو

 مدرمرياس اب ىقابرشع كيرد هك دنكوس ادخبو دوب وا صوصخم هك ملعرشع هن ىلع

 .دوب كيرش

 هلاسم:زا اذخ :ةياةريوف.هانيرمع هك قسا ةدرك كياور بيس نب ليعس او

 ىلعركا :هك تفكىم رّركم و ؛,دشابن رضاح اِقي ىلع و دوش رورض ار وا هك ىلكشم
 .دشىم كاله رمع دوبىمن

 :هك هعيش بناجزا تسا هتفك نيعبرا باتكرد تسا نافلاخم ماما هك ىزاررخفو

 رد هكنآرد تسين ىعازنار سك جيه هكنآ ىارب ًالامجا اما تسا هباحص ملعا ها ىلع
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 و دوب ملع بلط رد صرح تياغو ملع دادعتساو تناطفو اكذ تياغرد تقلخ لصا

 تَيلوفط رد ىلعو دوبوا داشراو تيبرترد صرح تياهنرداملع ملعاو ءالضف لضفا لوسر

 زازكرهارواو تفر ىموا شيب تاقوا همهردو دوبوا داماد ىكرزب ردو «دوبوا تيبرترجح رد

 نينج اب ىداتسا نينج تمدخ رد ىدركاش نينج هك تسا مولعمو دوبن ىعناموا تمدخ

 نآ تمدخ هب ىكيزبر دركبوبا اّماو دسرىم لامكو لضف جراعم ءاهتناب لاوحا تايصوصخ
 رتشيب ىنامز كدنا مه نآو ديسرىم هبترم كي ىزورهنابش مه تقو نآردو ديسر ترضح

 ربكلا ىف ملعلاو ءرجحلا ىف شقنلاكرغصلا ىف ملعلا :هك تساروهشمو دوبىمن تمدخرد

 و دوش ىمن فرطرب هك تسا كنسرب شقن دننام ىكدوكرد ملع ىنعيردملا ىف شقنلاك
 .ددركىم لياز ىبيسأ كدنا هب هك تسا خولكرب شقن دننام ىكرزبر د ملع

 .تسا ملعا اللا ىلع هك دش تباث لمجم نيازا سب

 هك تسا نأ تسا هدركر يرقت هعيش بناجزاوا هك بلطم نيا ديؤم :هك ديوك فلؤم

 :هك تفك الكريما ترضح :هك تسا هدرك تياور ىذمرت حيحصزا لوصالا عماجرد

 اطع ُهْيْيَي لوسر ترضحرزا مدركىم لاؤس هاكره هك ُةيِوَي لوسر ترضح تمدخ رد مدوب

 .دومرف ىم ادتبا مدش ىم تكاسركا و دومرف ىم باوج ىنعي دركى م

 ترضح هب تبسن ارم :هك تفك ىلع :هك تسا هدرك تياور ىئاسن حيحصزا ًاضيا

 ىنعي دنلبرحس رد متفريم دوبن تلزنم نآ ار قيالخزا ىدحا هك دوب ىتلزنم ٌةَي لوسر
 دركيم حنحنت ر كا هللا ئبن اي كيلع مالسلا :متفكىمو ترضح نأ هناخ رد هب دوز

 .مدشيم لخاد آلاو متشكىمرب

 ترضح :تفك هك هيطع ٌَمازا ىذمرت حيحص زا تسا هدرك تياور ةاكشم ردو

 ىوسب ار كرابم ىاهتسد هك مديد داتسرف ىكنج هب ار ةكاريما ترضح ُيَيَي لوسر
 .ىئامن نم هبار ىلع اتربم ايند زا ارم ادنوادخ هك دركىم اعدو دوب هدرك دنلب نامسأ

 ابراوكرزب ود نأ صاصتخا تدشو تاقالم ترثكرب تلالد هك ثيداحا عون نيازاو

 .تسارايسب دنكيم الكريما ترضح تيبرترد ُةِيَي لوسر ترضح مامتها تدشوركيدكي

 .دوش ىم ليلد دنج هب نآ ليصفت اما و :تسا هتفكر خف سب
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 و اهباب ىلعو ملعلا ةنيدم انا لاقف هتمكحو هملع هعدوأ مثا

 صوصخم هاكرهو تسا هدش لزان اللا ىلع نأش رد هك اٌَيِعاَو 3 اَهّيِعَتَو ... :لقا

 . ملع ىتدايز هب دوب دهاوخ صوصخم مهف ىتدايز هب دشاب

 تسا جاتحم اضق هج ىلع مكاضقا :هك دومرف هبي لوسر ترضح هكنآ :مود ليلد

 قئاف همهرب مولع همهرد دشاب حجار سك همهرب اضقردوا هاكره سب مولع عيمج هب

 .دوب دهاوخ

 و دومرف تيادهاروا ترضح نآو دومن طلغ مكح رد هبترم نيدنجر مع هكنأ :ميس

 و تسا هتفك سب تسا ليوطت بجوم اهناركذ هك هدومن داريا هيضق دنج باب نيازا

 اهنيا لثمزكره ترضح نآزاو دوبىمرايسب ار قب ىلعريغ اياطخو اياضق نيا لاثما
 .داتفين قافتثا

 نم ىارب تفالخ بصنمركا هك دنكوس ادخب :دومرف دوخ ترضح نأ هكنا :مراهج

 هب تاروت لها ىارب منك مكح هنياره ددرك هدامأ نم ىارب تموكح دنسمو دوش ايهم

 لها نايمو ناشياروبز هبروبز لها نايمو ناشيا ليجنا هب ليجنا لها نايمو ناشيا تاروت

 نامسآو هوكو تشدو ايردو ارحص رد هدشن لزان هيآ جيه هك هللاو ناشيا ناقرف هب ناقرف

 .هدمآ هج ىاربو هدمآ ىك نأشرد هك مئادىمار همه هك نآركمزورو بشردو نيمزو

 نأ تاملكو بطخو تساادخ تفرعمو نيد لوصا ملع مولع لضفا هكنآ :مجنب

 ردق نآداعم لاوحاوردقو اضقو توبنو لدعو ديحوترارسارب تسا لمتشم ترضح

 .دوشىمن تفاي نآزا ىاهّمش هباحصزا كي جيه مالك رد هك

 هب ناشيا باستنا هعيش اما ءملع نياردوا هب دنابوسنم نيملكتم قرف همه ًاضيا

 دندوخر باكا وريب همه دنرادوازاهك ىرود لامك اب جراوخ اّماو تسارهاظ ترضح نأ

 ىاههقرف لضفا هك نيملكتم ىاههقرف همه هك دش تباث سي .؛دنيوا نادركاش ناشياو

 نأ دركاش تسا نارسفم سيئر هك سابع نباريسفت ملع اًماو دنيوا دركاش دنامالسا

 وا نأش ردربمغيي هك دوب هديسر ىاهجرد هب ملع نيارد هقف ملعاّماو ءتسا ترضح

 كي جيه هك تسا مولعمو تسا تحاصف ملع هلمج نآزاو «ىلع مكاضقا :هدومرف

 ١. الحاقة١ ؟١7.
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 وحن ملع هلمج نآزاو «دناهديسرنوا هجردزا ىكدنا هب دندوبوازا دعب هك ىئاحصفزا
 زاو ءدومن ملع نيا نيودتوا داشرا هب ملع نيا نّودم دوسالاوبا هك تسا مولعمو تسا

 .تسا ىهتنموا هب ملع نيا تبسن هك تسا مولعمو تسا نطاب هيفصت ملع هلمج نآ

 تافص همهرد تساملاع همه داتساواربمغيب ترضحزا دعب هك دش تباث سي

 بجاو سب ملاع همهزا تسا ملعاوا هك دش تباث نوجو هفيرش تاماقمو هّيضر

 ىوَتَسَي لَه .. .» :تسا هدومرف ىلاعت قح هجنانج 0 0 ا

 رك اوما َنذَلا ُهَّللا عقر ...» :تسا هدومرف ًاضياو .«' وعلا كدا َنوُمْلْعَي َنيِذَ

 ..ٍتاَجَرَد َمَلِعْلا اوُتوأ 0

 طانم هك دش مولعم تشذك هك ىتايآرياس اب هميرك هيآود نيازا سي :ديوك فلؤم
 تفص ود نيارد ترضح نآ ىتدايزو تساملعو ناميا تاجرد عفرو لامكو فرش

 .نيقيلا قح مالك ناياب .«تسويب دهاوخ حوضو هبزين نيازا دعبو دش مولعم
 :هتفك متفه بايرد " ةّيرشع انثا ةفحت باتك رد ىولهدزيزعلادبعو

 و ءاهباب ىلعو ملعلا ةنيدم انا :لاق ٌهْلْيَي ىبنلا نا :ُهْيِْلَِي رباج تياور مجنب ثيدح»

 ركنم هنا :ىراخبلا لاقو ءهل لصا ال :نيعم نب ىيحي لاق تسا نوعطم زينربخ نيا

 ىف ىزوجلا نبا هركذ و ءبيرغركنم هنا :ىذمرتلا لاق و .حيحص هجو هل سيلو
 لاق ؛هوتبثي مل ثيدحلا اذه :دبعلا قيقد نبا نيدلا ىقت خيشلا لاق .تاعوضوملا

 نيدلا سمش خيشلاو ىبهذلا نيدلا سمش ظفاحلاو ىوونلا نيدلا ىيحم خيشلا
 هريادزا ار نآ تنس لها هك هعوضوم ثيداحا نيا هب كسمت سي .عوضوم هنا :ىرزجلا

 ىدنمشنادرب تسا حيرص ليلد ناشيا مازلا ماقم رد دناهدرك جراخ جاجتحاو كسمت

 وا هك ىصخش ركون اب دنك اديب تفرعم ىصخش هك دنام نادب نياو .هعيش ىاملع

 دوخ هناخزا هدومن مولعم اروا تنايخو هديداروا تاريصقتو هدرك فرطرب ىركون زا ار

 وارادهّمذ نم تسين ىراك و رس نم اب ارركون نالف هك هدنادركر هش رد ىدانم هدروأرب

 .9 نمزلا ١.
 ةلداحملا .؟ ١١.
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 و اهباب ىلعو ملعلا ةنيدم انا لاقف هتمكحو هملع هعدوأ مث»

 نآب هتسنادار بتارم همه نيا حول هداس صخش نيا مرادنوا تالماعم هلهعو متسين

 حول هداس نيا ءداهن زاغأ نتساوخ رد صخش نآزا هلماعم رزو دومن نيد هلماعم ركون

 هك اريز تسين مه اعدم ديفم اذه عمو دوب دهاوخ تهافس هبترم لامك ردالقع دزن

 دشاب همه ماع تساير بحاص هك تسا مزال هج دش ملعلا ةنيدم باب ىصخشركا

 ىورد تاما طيارشزا طرق كي هنأ ب ابلا ىفامةياغ ورسم غيب زا دعب لضفالاب
 فصو اب ديأىمن مزال طورشم دوجو طرش كي نادجوزاو تشك ققحتم متا هجو هب

 دشاب هدش تباث تنس لها تاياور هب مه ناركيد رد طرش نآزا هدايز اي طرش نآ هكنآ

 هتخيرن ىنعيركب ىباردص ىف هتببص دقو ألا ىردص ىف ًائيش هللا بصا ام :لثم

 ناكول :لثمو ءركبوبا هنيس رد ارنا ماهتخيرركم نم هنيسردار ىزيج ىلاعت ىادخ تسا

 درك دياب رابتعا اجرهرد تسا ىرابتعا ار تنس لها تاياورركارمع ناكل اّيبن ىدعب

 .«دنروخ ىمن مازلا تياور كي هب هك دومن ديابن ناشيا مازلا دصق الاو

 هكرهو دش مولعم ىولهدزيزعلادبع تاملك نياراتفك فعض هتشذك تانايبزا

 .دنك هعجارم (ملعلا ةنيدم دّلجمراونالا تاقبع باتكب دشاب نآ ٌدررد ليصفت بلاط

 :هتفك ىسودرف ميكح
 ىهن دنوادخ و رما دنوادخ ىحوو ليزنت دنوادخ نأ تفك هج

 تساربمغيب تفك نخس نيا تسرد تسا رد مّيلع مملع رهش نم هك

 تسوا زاوآ رب مشوك ود ىئوك وت 2تسوازار نخس نياك مهد ىهاوك

 اي اني يل

 وارس ربكاخ تسين شردكاخ هكيسك تسارس ود ره ىورباك ىبرع دّمحم

 وا روري حور لعل بل ثيدح نيدب حيسموجمه دومن ملكت هك ماهدينش

 وارد كسنم تساىثيدح هتسجخ بجع ارم تسارد ىلع مملع هنيدم نم هك

 ار ابر نيل

 رد وا دوب ار ىفطصم ملع هك وا نتفك ىنولس دش مّلسم



 ا

 سد دلح «هيذن ىاعد حرش

 ارم تسارد ىلع مملعرهش نم هك تفك هج لمعو ملعرحب

 ةظفل اهباب ىلعو ملعلا ةنيدم انا لاقف هتنكحو هملع هعدوا مث» :ي ىربيلكلا لاقو

 :هتّيفلا ىف كلام نبا لوقي امك ةلهملاو بيترتلا عم مكحلا كيرشتل م
 لاصفناب بيترتلل مثو لاصتاب بيترتلل ءافلا و

 ديفت مث و ءبيترتلا و كيرشتلا ديفت ءافلا و ,كيرشتلاو عمج لا قلطمل واولا نا ةلمجلابو

 دعبلا ةلزنم ةبترلا بسحب دعبلا لزني دقو «ىناثلاو لؤالا مكحلا نيب ىنامزلا دعبلا كلذ عم
 اهانعمل نا لقف تئش ناف ءىترلا دعبلل ىنامزلا دعبلا ةدافال تعضو ام لمعتسيف ىنامزلا

 ىف كلذريظن لوقت امك ىنامزلا دعبلا ىلع اهقابطناك ىبترلا دعبلا ىلع قبطنت ةيصوصخ

 هريغ ىلع قبطني دقو ىضملا ىلع قبطنت ةيصوصخ اهعضو بسحب اه ّنا ىضاملا ةغيص
 .هعضو فالخ بجوي ام ناهذالا ىف دجوي الو ءىش هعم نكي ملو هللا ناك :لاقي امك

 ًةبتر لجاو أماقم عفرا ملعلا ةنيدمل باب هلعجو ةنكحلاو ملعلا عاديا ةبترم ناك الو
 ةقيقدلا هذه ىلع اهيبنت مثب هفطع ىف ىتاف اهيلع فوطعملا لمجلا ىف ةروكذملا ىناعملا نم

 لعج مث ةدحاو سفن نم مكقلخ ىذلاوه» :ىلاعت هلوق ىف امك دعبلا نم اهنيب ام ىلعو

 نم سفثالا قلخ نم دعبا فراعتملاوه ام فالخب اهنم سفنلا جوز لعج ناف «اهجوز اهنم

 مهعايروصقل ةاحنلا ناك الو .سونأملا فورعملا لسانتلا نم فراعت امبسح ةدحاو سفن
 اولمحمتروشقلا ةيوستوروصلا حالصا مهلغش مه:ديد هيلع ىرج امبسح مهعارذرصقو

 امو ةعيرشلا ملع ةمكحلا نا [ىور]و اهلقن ىف ةدئاف ال ةكيكر ةدراب ةبوجاب ماقملا لاثما ىف

 عضوم ىف ةنكحلا عضو اذلفريسفت فطع ملعلا ىلع هفطع نوكيف نيتأشنلا حالصا نمضت

 «اهباب نم اهتأيلف ةمكحلا دارا نف» :هلوق ىف ملعلا

 دارا نق اهباب ىلع و ملعلا ةنيدم انا» :ةماعلا و ةصاخلا نع عامجالاب بقانملا ىف لاق

 ىلا)ًالها ملعلل هللا لعج دق :الفإ نينمؤملاريما نع جاجتحالا ىفو '«بابلا تأيلف ملعلا

 .اهباويا نم ىتؤي نا ىلاعت هللارما ىتلا تويبلا نحن :هنعو '«مهؤايصوا اهباوباو (لاق نا

 ./79بقانم ١.

 .558 صاج .؟
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 واهيات لغو ملعلا ةئيدم انا لاف ةمكحو:ةيلع هعدوأ ثا

 'نوبكانل طارصلا نع مهناو (لاق نا ىلا) انَعَبات نمف هنم ىقؤي ىتلا هتويب و هللا باب نحن

 :بحاصلا لاق

 لسرملا كاذ باصنلا تبثا ول اهباب وه ةنيدم ىنلا ناك

 .«ابابلا دصقيلف اهمار نف باب اهله و هللا ملع ةنيدم ىف
 ' :ةّيوبّنلا تازاجملا ىف هي ىضرلا فيرشلا لاق

 لخدت نلو ءاهباب ىلعو ملعلا ةنيدم انأ :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق كلذ نمو»

 :ايناببوم آلا ةئيذللا

 ال ىتَلا ةنّصحملا ةنيدملاب هملع هّبش مالسلاو ةالّصلا هيلع هنأل زاجم لوقلا اذهو

 هيلع نينمؤملاريمأ ًايلع ماقأ و ءاهباب نم الا اهيلا لوصولا الو اطوخد ىف عماط عمطي
 «هتيحان نم اهيلا لصويو هتهج نم حتتفي ىذلا بابلا ماقم ةنيدملا كلتل مالسلا

 :ةحفصلا ليذ ىف ىنيّرلا دمحم هط هحراش و هحّحصم لاقو

 ملعلا ةنيدمب هسفن مالَسلا هيلع لوسرلا هّبش ثيح ناغيلب ناهيبشت ثيدحلا ىف»

 ٌئحريثكلا ملعلا ىلع مّلسو هيلع هللا ىلص هلامتشا و اهيف ام ىلع ةنيدملا لامتشا عماجب

 .ّلك ىف ليصوتلا عماجب ةنيدملا هذه بابب مالَسلا هيلع اّيلع هّيشو «ةنيدملا ألمي هتأك راص

 و هيلع هللا ىلص لوسترلا ملع ىلا لصوي مالسلا هيلع ِّلعو ةنيدملا ىلا لصوي بابلاف
 .«ةادألاو هبّشلا هجو فذحو لس

 ثري ملعلا ةئرو ةمنالا ّنأ باب ىف ةّجحلا باتك ىف "ىفاكلا ىف ُهيَي ىنيلكلا لاق

 :كارفعجوبأ لاق :لاق رفعج ىبأ نع هعفر نامعنلا نب ىلع نع دمحأ نع دّمحم»

 و ُهْيَْي هللا لوسر :لاق - ؟ميظعلارهنلا امو :هل ليق ميظعلارهّتلا نوعدي و دامثلا نوّصمي

 .199 ص حلاص ىحبص باج .رهزالاب داتسالا ىنيزلا دمحم هط قيقحت 7٠١7 ص .؟

 777/١. ىفاك .188 ص ١ ج لوقعلا ةآرم .'"



 هع

 مود دلج ءهبدن ىاعد حرش

 اًرج مله و مدآ نم نييبنلا ننس ُهيِيَي دّمحمل عمج لجوزع هللا نا هللا هاطعا ىذلا ملعلا

 يي هللا لوسر ناو ءهرساب نيّيبنلا ملع :لاق - ؟ننّسلا كلت امو :هل ليق ُةْيِقَي دمحم ىلا

 ما ملعا نينمؤملاريماف هللا لوسر نباي :لجر هل لاقف .9 نينمؤملايما دنع هّلك كلذريص
 ىلا ءاشي نم عماسم حتفي هللا نا لوقي ام اوعمسا :39؛رفعجوبا لاقف - ؟نييبنلا ضعب

 وهو لف نينمؤملاريما دنع هلك كلذ عمج هناو نييبنلا ملع ُيِْيَي دّمحمل عمج هللا نا هتئدح

 .«نييبنلا ضعب ما ملعاوها 5

 :ملعلاب الكا نينمؤملاريما ةقباسم باب ىف 'بقانملا ف بوشارهش نبا لاقو

 نع كولا » :ىلاعت هلوق ىف مالسلا امهيلع نينمؤملاريما ورقابلا نع ىناهفضالا»

 ِنَمّرلا َّنكلَو اَهِروُهْظ ْنِم َتوُيَبْلا وئا َنآبربْلا َسَيَلَو جَحْلاَو ٍساّنلِل ٌتيِقَوَم ه لكَ لمد

 اوُلْخَدا اَنْلُق ْذِإَو » :ىلاعت هلوقو « قوُحلفُت مكّلمَل هللا اوُقَتاَو اهباوبأ نم توبا اونو نا

 ىتلا هتويبو هللا باب نحن ءايعاوعا نتف فوقنا هلازعا ىتلا تويبلا نحن :« ".. ةيرَملا ءَدْه

 انيلع لّصفو انفلاخ نمو اهباوبا نم تويبلا ىنا دقف انتيالوبّرقاو انعبات نف هنم قؤت
 .اهروهظ نم تويبلا ىتا دقف انريغ

 «بابلا تأيلف ملعلا دارا نفف اهباب ناعو ملعلا ةنيدم انا» :عامجالاب ِةِِيَي ىنلا لاقو

 و ,قرط ةّنس نم هب نباو ءقرط ةعبس نم ىقثلا ميهارباو ,قرط ةينامث نم دمحأ هاور

 نم ىخيراتلا بيطخلاو «قرط ةعبرا نم نيهاش نباو ءقرط ةسمنخح نم ىباعبلا ىضاقلا

 وباو ىدرواملاو ىضاقلاو ىناعمسلا هاور دقو .نيقيرط نم نيعم نب ىبحي و «قرط ةئالث

 .رباجو دهاجم و سابع نبا نع كيرشو قازرلادبعو ىورطا تلصلاوباو ىركَسلا روصنم

 ربخاو ةنيدملاب هنع ىنك يي هنال 990 نينمؤملاريما ىلا عوجرلا بوجو ىضتقي اذهو

 الا لخدي ال ىتلا ةعذللا باك ةلدجدتال ةضاخ ةزع ةيد وم ةهلع: لا لوبضولاا نا

 سيل نم ّنال هتمصع ىلع ليلد هيفو .بابلا تأيلف :هلوقبرمالا كلذ بجوا مث هنمآلا

 هيلع نوكي نا ىلا ىدؤيف ًاحيبق هب ءادتقالا ناك عقو اذاف حيبقلا عوقو هنم حمصي موصعمب

 :مف ىدلج راهج باج 75 ض1 جو ىتسس سباح 7 نصا” جرا
 .189 .ةرقبلا .؟

 .0/ .ةرقبلا .'*



 وعام

 و اكهناي لهو رلعلا ةتيذم انا لاقف هتتكحو هجلع هدو اعث»

 .زوجي ال كلذو حيبقلابرما دق مالسلا

 ةمالا ملعا هنا ىلع أضيا لديو

 و .اهنع الك. هؤانغو ضعب ىلا اهضعب عوجرو اهفالتخا نم هانملع دق ام كلذ ديؤي

 آلا هتافو دعب هتايح ىف ةئكحلاو ملعلا ذخا حصي ال هّناو هتماماو ىلع ةيالو ُهِْيَي نابا

 4 مباوتا قه كويملا اونو هدنا# نلاعتادللا لاق انيك دفع هعياورو لزق نم

 .«رشع ةيناُم و نيتأم ىف ايوتسا ةمكحلا ةنيدم باب بلاط ىبا نب ىلع باسحلا ىفو

 ملعلا ةنيدم باب ايا نينمؤملاريمأ نأ باب ىف 'راحبلا عسات ىف همامتب ىسلجملا هلقنو

 بوشار هش نبا نع هانلقن ام برقي نايبب ثيدحلا هيلع لدي اميف ضونلا دعب ةمكحلاو

 .ركذلا قباسلا همالك ىف

 :هّصن ام قحلا قاقحا ىف ىرتستلا ىضاقلا لاقو

 هيلع ىوتحا ىذلا مكحلاو مولعلا هذه نم ًائيش ذخا نم نا ىلع ًأاضيا لديو»
 ريغ نم الخد اذا امهناف روستملاو قراسلاك ًايصاع ناك ىلع ةهجريغ نم ُهِْيَي هللا لوسر
 تأيلف ملعلا دارا نف :ُيْيَي هلوق و نييصاع اناك امهتيغب ىلا الصوو امهب رومأملا بابلا
 ّنَمَف ...» :لجوزع هلوقك ديدهتلا و باجيالا هب دارملا لب رييختلا هب دارملا سيل بابلا
 لَو دمح ريغ ئن انهه سيل هنا كلذ ىلع ليلدلاو «..نُفُكَمْلَف َءاَّش َنَمَو َنِموُمْلَف َءاَ

 دقف ورخآلا نود امهدحا نم ذخالا نيب ارّيخم ملاعلا نوكيف ةمكحلارادو ملعلا ةنيدموه

 (لاق نا ىلا) هلل دمحلاو مزال ضرف هناو هباجيا ىلع ليلد كلذ

 ًالَوا ثيدحلا ةحص عنم هنا هتقامح نع ةئشانلارخأتملارجح نبا تابصعت ةلمج نمو

 بسني ال ةنيدملا نا ملعي ملو ءاهبارحركبوباف هنسح وا هتحص ميلست ىلعو» :لاق مت

 .دجسملا ىلا بسني امناو بارحملا اهيلا

 ةنيدم انا :سودرفلا ربخي ةضراعم ةياورلا كلت نا ىلع :لاق ىتح كلذب فتكي مل مث

 ١. .ةرقبلا 186.
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 0 ا ا 7 ا جا يا ل ت7 ج7. جبس

 مود دلج .هبدن ىاعد حرش

 نم الك نا ةرورض اهباب ىلعو اهفقس نامثعو اهناطيجرمع و اهساساركبوبا و ملعلا
 .ىهتنا «بابلا نم ىلعا فقسلا و ناطيحلا و ساسالا

 مالك اشاحو اهيف هعقاولا تويبلاو رودلل فقسلا امناو فقس اهل نوكي ال ةنيدملا :لوقاو

 نم ملعلا ذخال ناينالا ىف لب ضافخنالاوولعلا ىف سيل مالكلا ًاضياو .كلذ نع حيصفلا

 و اهساسا ناكول لب كلذ ىف اهفقسو اهناطيحو ةنيدملا ساسال لخدم الو ةنيدملا بحاص

 ىلع مهتأرج ّنا ىرمعلو .كلذ نكم ال شيشحلاو موقزلاو كاوشالا نم اهفقسو اهناطيح
 روهظ و مهتحاضف ةدايز بجوي ةرهاظلا تالحمتلا ىلع ةلمتشملا تاملكلا هذه لاثما عضو

 .«تئش ام عنصاف ىحتست ملاذا :ليق ام معنل و 82+ تيبلا لهال مهتوادع

 «اهباب ىلعو ملعلا ةنيدم انا» دومرف هك لوسر ترضح نخسرد 'ماصخلا ةيافكرد

 هك ىعفاش ىلزاغم نبازا هلمج نآزا تسا هدرك لقن ار هماع تاياورزا ثيدح هدزناش

 رهش نم» :دومرف هلآو هيلع هللا ىلص ادخ لوسر هدرك تياور سابع نبازا دوخ دنسب

 .«ديآرد نأ بردزا دياب دشاب ملع بلاط هك ىسكو تسارهش نآرد ىلعو مملع
 !انهاتا هانا خنق كانلا وهاو ٍِملع ةنيدم ىنطصللا اَمِإ

 بلاط ىبا نب ىلع هب ُهْيِدَي هللا لوسر هك هدرك لقن سابع نبازا "راحب ؟ دلجم رد

 لبق نم آلإ ةنيدملا ىتؤت نلو اهباب تنأو ةمكحلا ةنيدم انا ىلع اي» تفك مالسلا هيلع

 :ديوك ىسودرف «بابلا

 ىوش بآ نيدب اهيكريت زز لد ىوج هار تربمغيب راتفكب
 ىهن دنوادخ و رما دنوادخ ىحوو ليزنت دنوادخ نآ تفك هج

 تساربمغيب لوق نخس نيا تسرد 20تسارد مّيلع مملعرهش نم هك

 تسوا زاوآرب مشوك ود ىيوكوت 2تسوازار نخس نياك مهد ىهاوك

 هدش تياور مالسلا هيلع نينمؤملاريمازا هتابن نب غبصازا 'راحب 4 دلجم ردزينو

 .ء78ص ١.
 .دوش دراورهشب ديآرد ردزا هكرهو تسا نآرد ىلعو تسا ملعر هش ُةْيَي ىفطصم انامه .؟

 و ىتسه نآردوتو متمكح ر هش نم ىلع اي :دومرف ربمغيب هك رابخالا عماجزا لمن ”7١7 ص ديدج * .17"ص."

 .نآرد تمس زاركم دوش رهش دراو دناوتنزكره ىسك

 .تاجردلارئاصبو لاصخزا لقن ١17ص ديدج ٠ .؟ 07ص .؟



 وعم

 و اهباب ىلعو ملعلا ةنيدم انا لاقف هتمكحو هملع هعدوأ مثا

 زا مارحو لالحزا باب رازه مركاربمغيي» :دومرفىم هك ترضح نآزا مدينش تفك هك

 بابرازه نآزا ىبابرهزا هك «داد ميلعت ارم تمايقزور ات دوش ىم عقاو هجنآزاو هتشذك

 اهيراتفركو تارّدقموريمو كرم هك ىروطب تسا باب رازه ءرازه نياو دوش ىم هدوشك

 «.متسناد ار لطابزا قحزيمتو ليلحتو هيزجت تردقو

 تعيرشو نيد ىاقب ىارب هلاو هيلع هللا ىلص ادخ لوسرزا دعب هفيلخ دوجو :هدئاف
 زا هج ءدشاب ىئبنلا هب ءاج ام عيمج هب ملاع دياب مهوا نيشناجو تسا مالساربمغيب

 و دودحو تالماعمو تادابعزا هجو ؛مارحو لالح لئاسمزا هجو ,؛فراعمو دياقع

 دناوتب ات دشاب انشا فلتخم ناسلو تاغلو عياقوو ثداوح عيمجب ىتسيابو ...واضق

 .ديامن تجح مامتا نامدرمرب

 همئا هكنيارب دنكىم تلالد هك هدش لقن ىددعتم تاياور 'راونالاراحب متفه دلجمرد

 نيا هلمجزا دنشابىم تمايقزور ات نوكي امو ناك امب ملاع مالسلا مهيلع نيموصعم

 تشهبو نيمزو اهنامسآر د هجنآ» :دومرف مالسلا هيلع قداص ترضح هك تسا تياور

 منادىم دوش عقاو تمايقزورات هدنيأ ثداوحو هتشذك عياقوزا هجنأآو تسا منهجو

 تفكو دركز ابار دوخ تسد فكود هاكنآ ءمتفايرد ادخ باتكزاار نأ نم :دومرف سيس

 لكل انا َباَتْكْلا َكيَلَع اَنَلَرَت ...» :ديامرفىم ادخ دومرف سبس ءمركن ىم نادب روط نيا
- 

 .«تسازيج همه حيضوت نآرد ميدرك لزانوتب هك باتك نيا ىنعي "« '...ءعوُس ل

 هك ار هجنآره» :دومرف هك هدش تياور مالسلا هيلع مجني مامازا 'راحب " دلجم رد

 و هديسر امب ات هتخومأ ىلع هبار نأ مه ادخ لوسر ءهداد ميلعت شربمغيب هب دنوادخ

 .«دومن هراشا هنيس هب دوخ تسدابو دشابىمام تسدرد مولع نآ نونكا

 دور ىمن ايندزا تيب لها امزا ىملاع» :دومرف هك هدش تياور مالسلا هيلع مجني مامازا

 .«ضرالاو ءامسلا ملع مهنع بجحي ال مهنا» باب ديدح <8ع.١

 ./4 .لحنلا .؟

 تاياوررد هكنانج تساّلغ ىفنو داعبتسا عفر ىارب نأرق هيآ هب داهشتساو تاجردلارئاصبزا ٠١١ ص ديدج ”ع."

 .هدومن «ادخ هزاجاو نذاب» ديقمار مولع نآركذ مه تاياورزاىضعبردو «تسا هدش داهشتسا هيأ نادب مه ىركيد

 .تاجردلارئاصب و صاصتخازا لقن 17١ ص ديدج 7” 7١7. ص .*



 عع

 مود دلج .هبدن ىاعد حرش

 لاؤس ىوار «دشابرتشيب اي وا ملع دننامه شملع ءدريكى م ار وا ىاج هك ىسك دنيبب ات

 ىلعو ُهْيِيَي ادخ لوسرزا هك تسا ىثوروم :ديامرف ىم ؟ تسا هنوكج ملع نيا هك دنكىم

 وازا مدرم ىلو .دوشىم زاينىب مدرم زاوارظن نيازا هك «هديسر الكاب بلاط ىبا نب

 '.«دندنمزاينوا دوجو هبو دنوش ىمنزاينىب

 و لجأ ادخ راك» :دومرف هك هدش تياور مالسلا هيلع مشش مامازا 'راحب  دلجمرد

 نيمزو نامسارابخازاو دهدرارق تجح ار دوخ ناكدنبزا ىاهدنب هكنيازا تسا مظعا
 .«(درادب ىفخموازا ىزيج

 ٠. :ىلاعت هللا لاق .دشابرومارد تما عيمج زارتملاع دياب ادخ هفيلخ سلا

 دنكىم ىيامنهار هك ىسك ايآ ىنعي "...ىّدِهَيأل نم عَبتي نأ خا وكلا لإ عدت قي

 .دننك شيئامنهار هكنآر كم دباين هار هك ىسك اي دننك درع تسارتراوازس « ٌقحب

 تسناآزارتكرزب ورترب دنوادخ» :دومرف هك هدش تياور مشش مامازا 'راحب « دلجم رد

 زاار نيمزو نامسآ ىاهربخ هاكنآو ديامن مدرمرب تجح ار دوخ ناكلنبزا ىاهدنب هك

 .«درادب ناهنبو ىفخموا

 .دشاب رانا عيمج زار ملاع ديأب تسا تما ماما هك قح هفيلخ هكنأ لصاح

 0 3 يا .» ىلاعت ىادخ مريبد ةءاحب 9 دلجم رد

 تالا ارلختتا ز ادني قنتفي كيفح وكم ارك ةيرقلا ونه ارلخل الف ذا

 سبيس سوي يسوم

 زا هك هدومرفرما دنوادخ هك ىياههناخ مييام» :دومرف نآ ليوأترد هك هدش تياور مجنب

 ١. 5صرد هلمجزا هدرك لقن مه ىركيد تاياور نومضم نيابو .تاجردلارئاصبزا 175 ص ديدج راحب 77

 هرامش تياور ١ ميهاكأ نامراكدروري فرطزا ىروما هبام» :دومرف ليضف هب ايي مجني ماما هك صاصتخازا لقن

 .«ميدوب مدرمر ياس دننام مهام دوبنرما نياركاو ام ىارب مه شربمغيبو هدرك نايب شربمغيب ىارب ار نأ هك
 .ركيد تاياور نومضم نيمهبو تاجردلارئاصبزا لقن 1١ ص ديدج 78 .707”ص .؟

 .70 «سنوي ."

 .تاجردلارئاصبزا لقن ٠١١ ص ديدج 78 .707”ص .*

 .بقانمزا لقن 7٠08 ص ديدج 7٠ .51775ص .6

 .1868 .ةرقبلا .*

 .0/ .ةرقبلا ./



 هعا/

 و اهباب ىلعو ملعلا ةنيدم انا لاقف هتمكحو هملع هعدوأ مثا»

 ىسك سب ء«دش دراو اجنازا دياب هك ادخ ىاههناخو اهرد مييام ء«دش دراو دياب شياهرد

 سلك و هود هناضكراو ناشر دوا ةقلا ذب امتار ام فورت دن اهتوارقأ اهيكنال يذق

 دوش ىم دراو تشب و سب ههاريبزا دهد ىرترب امرب ار ناركيدو ديامن ارام تفلاخم هك

 نم «بابلا تأيلف ملعلا دارا نمو اهباب ىلعو ملعلا ةنيدم انا» :دومرف ُهَْْي ادخ لوسرو

 نياو دوش دراورد نآزا دياب تسا ملع بلاط هكره سي ءتسنآرد ىلعو مملعرهش

 يمر اسك تلا دس باسسسم اجب نا نيكولا راو ودك اسكت

 '.«ةمكحلا ةنيدم باب بلاط ىبا نب ىلع» هلمج

 ١. .ةرقبلا 189.

 ". .نامه



 و ىمحل نم كمحل راو و ىّيصوو ىخا تنا لاق مث»
 ناميالاو برح كبرحو ىملس كملسو ىمد نم كمد
 (ىمدو ىمجل طلاخ امك كمدو كمحل طلاخم

 درك ترجه هنيدمب هكمزا ٌةَيَوربمغيب نوج هك هدش لقن راحب ؛ دلجم رد - حرش

 نامحرلادبعو نامثع ورمع وركبوبا نيبو تخاس رارقرب ىردارب راصنا ورجاهم نيب

 نينمؤملاريماو تخاسرارقرب ىرداربرامعو دادقمو ءرذوباو ناملسو ءريبزو فوع نب

 ردب هللا لوسر اي تفكو ءدومن ىكنتلد راهظاو دش نوزحم ترضحنآو تشاذك اهنتار

 مدوخ ىارب اروت ىلع اي :دومرف ؟ىدادن رارق ىردارب ىدحاو نم نايم تنابرق مردامو

 ريزوو ىصووتو مشابوتردارب نمو نم رداربوت هك ىوشىمن دونشخ ايآ متشادهاكن

 ىنك افو نم ىاههدعوبو «ىنك ادا ارم نيدو «ىشاب نم تما نايمرد نم نيشناجو

 نوراه هلزنمب نمب تبسنوتو .دهدن ماجنا ار ناوتريغ هك ءارم لسغ ىشابرشابمو

  «تسين ىربمغيي نمزا دعب هكنيازج ىتسه ىسومب تبسن
 ةّوخالا كلتل الها هل هار دمحأ هافاو قلخلا لك نيب نِمو

 'ةؤبنلامشا ىوس لضف هتافامو 2 ًايواست لضف ّلك ىف امهنإ و

 ثيدح هسو تسيب نينمؤملاريما ب ُةْيََي ادخ لوسر ىرداربرد "ماصخلا ةيافك باتكرد

 و تسيب ثيدح .مينكىمافتكا نأ ثيدح كيركذب اجنياردامو هدرك لقن هماع قيرطزا

 ىكي دناهدرك لقن تاخاوم هنوك ود مالساربمغيي هريس حرشرد نيخرومو ءىّمقريسفتزا لقن 775 ص 78 .50ص ١.

 .(دوش تقد) تسا ترجهزا سب هنيدمردراصناو نيرجاهم نيبركيدو .,ترجهزا لبق نيرجاهم ٍدوخ نيب تاخاوم
 ودنأو .ديد ىرداربو توخا نيا ىارب هتسياشو هتسناد لماك اروا (ُةِّيِقَي مالساربمغيب) دمحا مدرم همه نايمزاو ."

 .0/87 ص ."

 عم



 ٠عو
 ببر _ لا, مر _ ا ي_ بصي سيت اا

 :دومرف ىروش لها هب الإ ىلع هك تسا هدروأ هغالبلا جهن حرشرد ديدحلا ىبا نبا :مكي

 .هن :لنتفك ؟تخاس دوخ ردارب ار ىسك نمزج ناركيدو دوخ نيب دومن رارقرب ىردارب

 ًءاغتبا هسفن ىرشي نم سانلا نمو» :ىلاعت ىادخ لوقريسفت رد راحب ؟ دلجم رد

 رمع ٌتلعجو امكنيب ٌتيخا دق ىنإ :ليئاكيمو ليئربجل لج وّرع هللا لاق «هّللاتاضرم

 امهيلإ هللا ىحوأف :ةايحلا امهنم ٌلكر اتخاف ؟هاخارْثؤي امكّياورخآلارمع نم لوطا امكدحأ

 .«(هسفنب هيدفي هشارف ىلع تابف ءدّمحم نيبو هنيب تيخا بلاط ىبا نب ىلع لثمامتنك الأ

 تاياورورابخارد - امهيلع هللا تاولص ىلعو ادخ لوسر نيب ىرداربو تاخاومو

 رظن زاودنأآ نايم ىردارب نيا قالطا هحجحوو «تساهدش لقن (هصاخو هماع) نيقيرف

 زا تقيقح ردو دنراد تّيخنس ركيدكي اب الماك هك تسا ىقالخاو ىركف و ىحور

 تقلخ أشنم هك تسا هدمآ تاياورورابخا رد هكنانجمه ءدناهدلش بعشنمرون كي

 .دناودش هديرفآ نآازاودرهو تسارون كيزا ىلع وربمغيب

 هنأ معز نَم بذك ىلع اي» :هلآو هيلع هللا ىلص هللالوسر لاق 'راحب 4 دلجم رد

 غورد ىلع اي :دومرف ادخ لوسر «دحاورون نم كاّياو ىنقلخ هللا ّنال كضغبيو ىنّبحي

 هكنيا ىارب ءدرادىم نمشداروت هكيلاح رد «درادىم تسودارم درادنب هك نملك كيوك

 زا كلام نب سنازا ”راحب  دلجم ردزاب .تسا هديرفآرون كيزااروتو نم دنوادخ

 ىرآ :دومرف ؟تساوت ردارب ىلع هللالوسر اي متفك - ديوك سنا هكنآ ات - ادخ لوسر

 ”21 ص ١ جرد سيمخلا خيرات فلؤم ىركب رايدو 7١ هيآ هرقب هروسو .ةّمغلا فشكزا لقن 5١ ص ”١8.91ص ١.

 ىحو ليئاكيمو ليئربج هبادخ ,دنارذكر بمغيب شارفرب ىلع هك ىبش» :لنكىم لقن ىلازغ مولعلا ءايحازا

 ناتمادك كنيا «مدرك رارقرب ىركيد زارتشيب ار امشزا ىكيرمعو مدومن رارقرب ىرداربرفن ود امش نيب نم هك درك

 ودنآ هب ادخ سب .دندرك رايتخا ار دوخ ندوب هدنز ودره ؟ديهد حيجرت دوخرب ار ىركيد ندوب هدنز هك ديرضاح

 .«ةيالا .ىرشي نم سانلا نمو» درك لزان ار هيأ نيا دنوادخ هاّكنأ دننكىم

 .59*5 ىافوتم ىكجارك خيش دئاوفلازنكزا لقن 774 ص ديدج 758 .779ص .؟

 .ىسوط ىلامازا لقن ١" ص ديدج 0 .8ص .'"
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 بلص ردار بآ نآادخ - دومرف هكنآ ات درك نايب ىبلاطم دعب - .تسا نم ردارب ىلع

 ات ءدرك لقتنم ىتشب هب ىتشبزاو ربمغيب ثيش بلص رد نآزا سيس «دادرارق مدآ

 نب هللادبع بلص رد ىمين درك فصن ودار نآ هاكنآ ء«داد رارق بلطملادبع بلص رد

 سمي «نآزا ىلعو بلاط ىباردركيد فصن نآو ممين نآزا نمو دادرارق بلطملادبع
 ترضح هاكنآ ءىلعزا نمو تسا نمزا ىلعو ترخآو ايندرد تسا نم ردارب ىلع

 ''...ًارْهِصَو بسن ُهَلَعَج أرَكَب ِءاَمْلا َنِم َقَلَخ ىِذلاَوُهَو ٠ :درك توالت ار هيآ نيا
 لوسرزا مدينش :تفك هك هدش تياور ىسراف ناملسزا "نيدحوملا ةيافك باتكرد

 مدآ (ىكاخ) تقلخزا شيب لاس نارازه هب ىلعو نم» :دومرف هلآو هيلع هللا ىلص ادخ
 و تمظع هبارواو حيبستار ادخو ميدش هديرفا شرع تسار بناج رد ىرون زارشبلاوبا

 ميدش لقتنم "هرهطم ماحراو هرهاط بالصاب امو ديرفا ار مدآ ادخ سي «ميدركىم داي ىكرزب

 هللا دبع مردي تشي هب ىمين ءدش همينودرون اجنآردو بلطملادبع بلص هب ميديسرات

 نيازا ىلعو مدش قلخ همين نآزا نمو تفركر ارق بلاطوبا ميومع تشي هب نآركيد مينو

 نمو تسادومحموا ؛ديزكرب ام ىارب ار دوخ ىاهمانزا مان دنج ىلاعت ىادخو .ركيد همين
 و تسا نسحمواو ؛همطاف مرتخدو تسارطافواو ىلع مرداربو تسا ىلعأواو ءدمحم

 .تسا تفالخرد ىلع مانو تلاسر ناويدرد نم مانو نيسحو نسح مرسيود نيا

 ىتليضف عون كي امهلآو امهيلع هللا ىلص ربمغيب اب ىلع تاخاوم تليضف نياو

 نيا هب راوكرزب نآ ىتاياور بجومبو ءدراد مالسلا هيلع ىلع هب صاصتخا طقف هك تسا

 '«باذك الإ ىدعب اهلوقي ال هللا لوسروخأو هللا دبع انا» :تفكىمو دومن ىم راختفا ماقم

 رد راوكرزب نأ هك دناسرىمو ءدراد مهوا تفالخ ماقمرب تلالد تاخاوم نيا هتبلاو

 ىكتسياش اذلو هتشاد تكرش مالساربمغيب اب توبنرما زاريغ لئاضف و بتارم مامت
 :دومرف هكنانجمه دراد مه تياصوو تفالخ

 ١. .ناقرفلا *0.

 .1 2” ص .؟

 .«ةرهطملا ماحرالاو ةخماشلا بالصالا ىف ًارون تنك كنا دهشا» تسا هدمآ ثراو ترايز رد هكنانجمه ."

 و هماع ىاملعزا مه نومضم نيا هبو .ىسوط ىلاماو قودص رابخالا نويعزا لقن 775 ص ديدج ”8راحب .*

 تدم وف لق ناركيو



 (قراوو ّئصوو)

 .(ىنم ثراوو ئصووت و)

 تثارو نامه هدمآ تاياور و رابخا رد هك ىروطنامه تثارو نيازاروظنم هتبلا - حرش

- 

 يلع نإ و ثراو و ّىصو بن لكل» :هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق احب 4 دلجم رد
 و ىصو مه ىلع هتبلا و تسا ىثراو و ىّتصو ىربمغيب ره ىارب :دومرف «ىثراو و ىّتصو

 .ثسا نم ثراو

 و ماقم ىلع اي» :دومرف ادخربمغيب هك تسا ىركيد تياور 'دلجم نامهردزينو

 هك توبن ماقمزج تسا ىسوم ترضح هب تبسن نوراه دننامه نمب تبسنوت هبترم

 مالسلا هيلع ىلع .ىتسه نم ثراووريزو و رداربوتو دوب دهاوخن ىربمغيب نمزا سي

 نمزا لبق ناربمغيب هك ار هجنآ :دومرف ؟ مرب ىم ثرازيج هجوتزا نم هللا لوسر اي :تفك
 و ادخ باتك :دومرف ؟دندربىم ثرا هج امش زا لبق ناربمغيب :ديسري .دندربىم ثرا

 .«ار نيشيب ناربمغيب تّئس

 :دومرف راوكرزب نآ هك هدرك تياور مالسلا هيلع مجني مامارفعجوبا زا نيعأ نب ةرارز
 ار لوسر ملع مالسلا هيلع ىلع ىنعي «هتكرت ةمطاف ُتَبروو هللالوسر ملع ىلع ثرو»

 " .اروا كرتام (مالسلا اهيلع) همطافو هدرب ثرا

 .همغلا فشكزا ”5” صو قودص ىلامازا لقن 775 ص ديدج 7” .#592ص ١.

 .73؟2 ص .؟

 هطساوب هعماح رد ىدرفره تيعقومو هبترمو ماقم نوح اوكا .تاجردلارئاصبزا لقن ١٠١ ص كديدح 0.7

 ١/0



 و

 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ارمربمغيب هاكنآ» تسا هدمآ 'هلآو هيلع هللا ىلص هتّيصو» بابراحب ءدلجمرد

 ىاههدعوو ىشابىم نم نيد دهعتمو نماضو ىنكىم لوبق ارم تيصو ىلع اي :دومرف

 .«- هللا لوسر اي ىرآ :متفك ؟ ىريكى م هدهعب مهارم

 ىا» :دومرف ىلع هبربمغيب هك هدش لقن ىددعتم تاياور 'دلجم نيمهرد مهزاب

 وا ثراو ءىنكىم اداار وا نيدو ءىهدىم ماجنا ار دمحم ىاههدعووت ايأ دّمحم ردارب

 تفكو درك لالب هب ىورربمغيب دعب .تيادف مردامو ردي ىرآ تفك ىلع ؟ ىريكى مار

 اهناربمغيبو «دروأ لالبو روايب ارم بكرمو مجربو هرززا صوصخم لاوما نآ لالب ىا

 .درك ميلست ىلع هبار

 نامه ىارادو ماقم نآ قيال هك دوش راذككاو ىسك هب هبترمو ماقم نآ دياب وازا سبو «دريكىم تروص ىتيصوصخ
 ماقم ثراو مالسلا هيلع ىلعرظن نيازاو ىسايس روما ايو ىكشزب «.ىسلنهم .ىرامعم لوح دشاب تيصوصخ

 ملع ثراو هك «ربمغيب ملع» باب ١7١ ص ديدج راحب ١7 دلجم ردو .هدوب ىوزا سب ُهِيبَي ادخ لوسر ملعو تيالو
 ثرااماو .هدش لقن ىددعتم تاياورو رابخا هدرك راذكاو ىلع ترضح دوخزا دعب ىصو هبار نأو هدوب ايبنا

 زا ىتايأ هبو دومرف هنيدم دجسم رد دوخ جاجتحارد هكنانجمه دسرىم مالسلا اهيلع همطاف شرتخد هب كرتام

 .ىسوط خيش ىلامازا لقن 554 ص ديدج 77 .877ص ١.

 عيارشلا للعزا لقن دلحم نامه 560 ص ردروكذم تياورو .«هتافو برق دنع هتيصو» باب ”00 ص ديدج 5

 .:تشساأ هدمآ داشراو



 .ىملِس كملسو ؛ىمد نم كّمدو .ىمحل نم كمحل)

 امك كمدو كمحل طلاخم ٌُناميالاو ىرح كبرحو

 اب حلصوتاب حلصو ؛تسا نم نوخوت نوخو نم ندب تشوكوت (ندب) تشوك)

 هدش هتخيمآوت نوخو تشوك اب نانج نامياو تسا نم اب كنجوت اب كنجو :نم

 .(هتخيمآرد نم نوخو تشوك اب هك ناسنأ

 ىلص ادخ لوسر :ديوك هك هدش لقن سابع نبازا 'هّدوملا عيباني باتكرد - حرش
 تشوكو ىلعزا نمو تسا نمزا ىلع هملس ّما ىا» :دومرف هملس ما هب هلآو هيلع هلل

 هب تبسن نوراه هلزنمب نمب تبسنواو تسا نم نوخزاوا نوخو نم تشوكزاوا
 .تسا ىسوم

 اب كنج ىلع اي :دومرف هلآو هيلع هللا ىلصربمغيب هك تسا هحفص نامهردزابو

 دوخ لثم نمب تبسن ىلعو :دومرف .,تسا نم اب حلصوت اب حلصو «نم اب ٍيكئجوت

 فىنج ىلعاب كنجو ؛نمزا ىنامرفانوازا ىنامرفانو .نم تعاطوا تعاط ءتسا نم
 و تساادخ تسود ىلع تسودو «تسا ادخ اب شزاسوا اب شزاس و ءتسادخ اب

 .تساادخ نمشد ىلع نمشد

 اروت سكره :دومرف هلآو هيلع هللا ىلص ادخ لوسر هك هدش لقن 'عيباني ردزينو

 هنيكو) هدرك ىنمشد نم اب (دزرو هنيكو) دنك ىنمشدوت اب سكرهو «هتشك ارم دشكب

 .00 ص ١.
 .67 ص 35
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 دف
 سى سام هيي سس سس لل

 مود دلح .هبدن ىاعد حرش

 دوخ نوجمه نمب تبسنوت نوج «هداد مانشد ارم دهد مانشد اروت سكرهو (هديزرو

 و نم ىلاعتو كرابت دنوادخو ءتسا نم تنيطزاوت تنيطو ءنم حورزاوت حور «ىنم

 ىارب اروتو هدرك باختنا توبن ىارب ارم ؛هديزكرب اروتو نمو «هديرفآ شيوخرونزا اروت
 و ىصووت ىلع اي .هدرك راكنا ارم توبن دنك راكنا اروت تماما هك ىسك سي .تماما

 .«ىنم نادنزرف رديو ثراو

 ىلع هك :هدرك لقن هماع قيرط زا ثيدح هدزيس دودح 'ماصخلا ةيافك باتكرد

 'هدوملا عيباني باتكردو تسا هلآو هيلع هللا ىلص ادخ لوسر سفن لثم مالسلا هيلع

 نيسحلا نب ىلع شدجزا شرديزا هك هدروأ مالسلا هيلع قداصرفعج مامازا ىتياور

 دنوادخ» :دومرف شاهبطخ رد مالسلا هيلع نسح ماما هك دنكىم لقن مالسلا مهيلع

 رالي يس ورخام ارز ناجل قار اتعب دك يرحل دح يمحو دج تاهو ابت

 َنَء ءاََبأ ٌعَدَن اَولاََت لق . .» درك لزان ار هيآ نيا دندمآربوا اب هّجاحم ماقمردو دندوبرفاك

 ات:... دييآرضاح هكوكب اراراصن .َمُكَسْفْنَأَواََسْفْنَأَو ْمُكَءاَسِنَو اَنَءاَسنَو َمُكَءاَتَبأَو

 نم نادنزرفزاو ءار مردب صاخشا نايمزا مّدجو .مينك نيرفنركيدكي قحردو هلهابم

 سمي «درب نوريب (ورضاح هلهابم ىارب)ار همطاف مردام نانز نايمزاو ار نيسح مرداربو

 .«دشابىم امزاواووازاامو ءميشابىموا ناجو نوخ و تشوكو ميتسهوا لهاام

 و داحتا ىارب هدومرف ادخ لوسر هك مدو محل و سفن زا تاريبعت هنوك نيا :هيبنت

 ..كثسلالا ئكناكي

 ىلص - ادخ لوسر هباشمو لثامم مالسلا هيلع ىلع هك تسناد ديابرظن نيازاو

 و تدابعو دهزو تعاجشو مركو تراهطو تمصعو ملعرد -امهلآو امهيلع هلل

 هدافتسا «انسفنأو» هلهابم هيآزا ار نآ ناوتىم هك «ندوب ةعاطالا بجاوو ندوب اوشيب

 تسوا سفن هلزنم هب هك ىسك سي تساايبنا لضفا مالساربمغيب هكنانجمهو ,درك

 :ديوك ىسرافرعاش .دشاب لضفا دياب

 ١. ص 007.

 .05 ص .؟



 و

 و قرح كبرحو .ىملس كملسو ,ىمذ نِم كّمدو .ىمحل نم كمجل)

 ندب ود ردنا ميحور ىكيام نم تسيك ىليلو ىليل ءميك نم

 دنرهوك كيز شنيرفأ رد هك 02 دنركيب كيوضع ىلعو ىئبن
 رارق دنامن ار اهوضع ركد راكزور دروأ دردب ىوضع وج

 هب ناميا ندش هتخيمآ ءبلطم نياّرس «كمدو كمحل طلاخم ناميالا و» هلوق

 ناميا ندش هتخيمآ دننامه مالسلا هيلع ىلع نوخو تشوك هب ىهلا قياقحو ادخ

 ندب نوخ و تشوك نوج هك تسا نيا هلآو هيلع هللا ىلصربمغيب نوخو تشوك هب

 دهدىم ليكشت اروا ىتسهو دوجوو دوشىمن ادجوازاو تساوا كفنيال ءزج ناسنا
 هك هلآو هيلع هللا ىلص ادخ لوسر ناميا دننامهزين مالسلا هيلع نينمؤملاريما ناميا

 فرطربو هداد ليكشت اروا تشرسو تسوا ىتاذ مزال و هتخيمآرد وا نوخ و تشوكاب

 .دشابىم ءتسين ىندش

 ناميا خوسر هرابرد هدرك لقن هماعزا ثيدح هدراهج 'ماصخلا ةيافك باتك رد

 لوقزا مشش ثيدح رد هلمج زا ترضح نآ نيقي تدشو توقو الثلب نينمؤملاريما

 نيمزو اهنامسآ همهركا» دومرفىم هك مدينش ادخ لوسرزا تفك هك هدرك لقنرمع

 .«دراد ىرترب اهنآرب ىلع نامياركيد هفك رد ار ىلع نامياو دنراذك و زارت هفك كيردار

 ٌتْدّدزاام ءاطغلا ًفشكول» :دومرف ىلع هكروهشم تسا ىثيدح هصاخ تاياورردو

 .دش دهاوخن هدوزفا نم نيقيرب ىزيج دوش هتشادرب هدرب باجحرككا ىنعي '«أنيقي

 فم عباسلا هررلا قب ىاقلا وليعلا ف ؟ةنلاقلا ىلإ وللا عيشلا لاف
 ىدج ىنثدح :لاق زازرلارفعج نب دمحم انثدح :لاق لضفملا ىبا نع ةعامج انربخا»

 را ند دعس اكو لاق الفلا دير نت ناجسا ادن دع ل5 ىييتلا يسع دمع

 .ءا” ص١

 بابرا ضعب لاقو» تسا هدمآ نينج (ىكنس) ميدق باج 817 ص «هملثالا ةفرعم ىف همغلا فشك» باتكرد ١.

 و هل فشك ءاطغلا َناف هرمارخآ ىف اًماف هلاح ادتباو هرما لّوا ىف «ءاطغلا فِشُكول» :لاق امنا ًايلع ّنا هقيرطلا

 لاح ىادتباورما لئاواردار هلمج نيا مالسلا هيلع ىلع هك هتفك تقيرط ناكرزبزا ىضعبو «هنود عفر باجحلا
 دلحم ءاضيبلا ةّجحملا ردار نآ مه ىناشاك ضيف موحرمو .دش هتشادرب هدريو ششويرمارخاوارداماو .هدومرف

 .تسا هدروأ 50” ص *

 .5806 ص ديدج باج .فجن باج ١٠ص " ج."



 4ع
 2.155 ا 5 ا م ل

 مود دلح .هبدن ىاعد حرش

 ىلا هموق دفو ىف ناكو ىلهذلا ديز نب جودحم نع ىفوعلا دعس نب ةيطع نع ىلظنحلا
 ْمُهِةَنِجْلا ُباَحَصَأِةّنجْلا ُباَحَصْأَوِراَّنلا ُباَحَصأ ىوَتْسَي ال » :ةّيآلا هذه التِي ىنلا

 اذهل ملسو ىنعاطا نم :لاق ؟ةنجلا باحصا نم هللالوسر اي :تلقف :لاق «' َنورِاَقْلا
 ّنا الا :لاقو اهعفرف هبنج ىلا ٍدئمويوهو ىلع فكب يدي هللا لوسر ذخاو :لاق ىدعب نم

 :لاق مث لجوزع هللا طخسا دقف ىنداح نمو ىنّداح دقف هّداح نف هنم اناو ىنم ًايلع

 .ىتما نيبو ىنيب ملعلا تناو ىملس كملسو ىبرح كبرح ىلع اي

 ديز نب جودحم ثيدح هل تركذف هلزنم ىف مقرا نب ديز ىلع تلخدف :ةّيطع لاق

 هب انثدح دقل دهشا .ءىريغ اذه لوقي ُْلْدَي هللا لوسر عم نمم ىتب هنا تننظ ام :لاق

 «اودرو دق و اذه هلوق دي هللا لوسر اوعمح لاجر هّداح دقل :لاق مث ُهْلِدَي هللا لوسر

 :هدعب ًالئاق هتماما ىلع ةلادلا رابخالا عماوج باب ىف 'راحبلا عسات ىف هلي ىسلجملا هلقنو

 .«ميحججلا وأ مهلمع ىلع اودرو ىا - نايب»

 :ةحفصلا هذه ىف ًاضيا هلي ىسلجملا لاقو

 نع هئابآ نع اضرلا نع لبعد ىخا دانساب (ىسوطلا خيشلا ىلاما هب ديري) - ام»

 اَهيِف ْمُهِراَّنلا ُباَحَّصَأ كِيلوأَف ...» :ةّيآلا هذه الت هنا ُهِييَي ىبنلا نع مالسلا هيلع ىلع
 مه كنلوا ىدعب ًاّيلع لتاق نم :لاق ؟رانلا باحصا نم هللالوسر اي :ليق «َنوُدِلاَخ

 نف ىنم [ةعضب] ًايلع ناو الأ .مهءاج امل ٌىحلاب اورفك دقف رافكلا عم رانلا باحصا
 كملس و ىبرح كبرح ىلع اي :لاقف اًيلع اعد مث ءىبر طخسا و ىنبراح دقف هبراح

 '.«ىدعب ىتما نيبو ىنيب اميف ملعلا تناو ىملس

 ليوط دنس عمرشع ثلاثلا ءزجلا ىف ”ىسوطلا ىلاما ىف ثيدحلا اذه و لوقا

 رشع ىناثلا ءزجلا ىف ' ىلامالا ىف اضيأو

 ٠١. نشحلا ١.
 .118 ص 7/7 ج ديدج باج .58/8 ص."

 .71/0 .ةرقبلا زينو 8١. «ةرقبلا ."“

 1١7. ص 78 جراحب .*

 . 75 ص ديدج باج .فجن باج 0*٠ ص .ه

 .778 ص ديدج باج .ىكنس باج 777 صو فجن باج ا/* ص .ع
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 و قرح كبرحو ,ىملس كُملسو ,ىمد نِم كّمدو .ىمحل نِم كمخل)

 دمحم نب ميهاربا انثدح :لاق ةدقع نبا انئدح :لاق تلصلا نبا انربخا دانسالاب و»

 ىَّدَسلا نع حابص انثدح :لاق ديزي نب قاحسا انثدح :لاق ىئاطلا ديزي نب قاحسا نب

 و ةمطاف و ىلع اذاف ُةِْخَي هللا لوسر جرخ :لاق مقرا نب ديز نع حيبص نع (ىرسلا)

 «مكملاس نمل ملسو مكبراح نمل برح انا :لاقف مالسلا مهيلع نيسحلاو نسحلا

 ' :ىؤفطصملا ةراشب ىف لي ىربطلا نيدلا دامع لاقو

 ىف ىنيسحلا ىناوجلا نيسحلا نب دّمحم نب دمحم نب ىبحي بلاطوبا دهازلا دّيسلا ىنربخا»
 هللادبعوبا لجألا دّيسلا انثدح :لاق لمآب هراد ىف ًأظفلو ةءارق ةئامسمخ و عست ةنس مرحملا

 انربخا :لاق ىنيسحلا دّمحم نيرفعج ريهارباوبا دّيسلا انثدح :لاق ىعادلا نب ىلع نب نيسحلا

 لاق بوقعي نب دّمحم ساّبعلاوبا انثدح :لاق ظفاحلا هللادبع نب دّمح هللادبعوبا مكاحلا

 رصن نب طابسا انثّدح :لاق ليعامسا نب كلام انثدح :لاق ىرودلا دّمحم نب ساّبعلا انئدح

 هنا هِيَ ىتلا نع مقرا نب ديز نع ةملس ما ىلوم حيبص نع (ىرسلا) ىّدَسلا نع ىنادمهلا

 «متملاس نمل ملسو متبراح نمل برح انا :الفاا نيسحلاو نسحلاو ةمطافو نعل لاق

 :اضيا لاقو

 هراد ىف لمآب أظفل ىنيسحلا ىناوجلا نيسح ا نب دّمحم نب ىبحي بلاطوبا دّيسسلا انثدح»

 ىعاّدلا نب ىلع نب نيسحلا هللادبعوبا دّيسلا انثدح :لاق ةئامسمخ و عست ةنس مرحملا ىف

 ىيسحلا دّمحم نبرفعج ميهارباوبا دّيسلا انثدح :لاقروباشينب هراد ىف قيلَسلا ىنيسحلا

 نب رذنملا انثدح :لاق ةفوكلاب ظفاحلا هللادبع نب دّمح هللادبعوبا مكاحلا انثدح :لاق

 ميهاربا نع فاححجلا نبا نع مرقلا نب ناميلس انث نبا انثدح :لاق ىسوباقلا رذنملا نب دّمحم

 - ؟كب ءاج ام :لاقف مقرا نب ديز تيتا :لاق هّدج نع هيبا نع حيبص نب هللادبع نب

 نسحلاو ةمطافو َىِلعَّرم دق و لوقي هتعمس :لاقف ُةْبِدَي هللا ل وسر نع ىنثدحتل تئج :تلقف

 '.«متملاس نمل ملسو متبراح نمل برح انا: هللا لوسر لاقف ذِي نيسحلاو

 :اضيا لاقو

 ١. صو فحن باج الك" سص ٠١8 باج .؟١2 مق باج  17١87ص 2١.

 ". صو فجن باج الا/ ص ٠٠١١ باج .مق باج 87/١١ ص ”2.
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 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ناوملا سلا (نسسملا) نسحلا ني دهغ نيو نهازلا فلاطولا وكيلا انوعازر

 دهازلا دّيسلا انثدح :لاق هلصاب ةناباقوب هك الكفل ةئامتنشخو عيت ةحبس,لاوشرهس 3

 ريا رباوبا للملا ديبللا اقدح لاق قيما نسعاذلا ني تلعب ني نيسيملا كلبا ذيعولا

 :لاق ظفاحلا هللادبع نب دّمح هللادبعوبا مكاحلا انربخا :لاق ىنيسحلا دّمحم نبرفعج

 ىتحللا ىو دعم نيودنلا ارح لاق نيييمتلا نيك نب ضرشلا ندع نوعا اووغا

 نب ديز قاحسا ىبا نع بلغت نب نابا نع هيبا نع ىّمع انثدح :لاق ىبأ انئدح :لاق
 انا :ُْيلَي هللا لوسر لاقف نيسحلاو نسحلاو ىلعو انا ِلِخَي هللا لوسر دنعل ىنا :لاق مقرا

 '.«مهملاس نمل ملسو مهبراح نمل برح

 :هضناام انفنا:لاقو

 ميهاربا نب ىلع انثدح :لاق ىنادمهارفعج نب دايز نب دما انثدح لاق دانسالا اذهب»

 نب ميهاربا نع ىقّثلا دّمح نب ميهاربا انثدح :لاق ةملس نبرفعج انثدح :لاق مشاه نب

 مضل ءالعلا نيكل وع وع قارملا ةةاق ونا انت لاق قيلقاولا هد نعوم

 و موي تاذ ًاسلاج ناك للي هللالوسر نا ؛لاق سابع: نبا نع بيسملا نب ديعس نغ
 ءالؤه ّنا ملعت كنا َمهّللا :لاقف مالسلا مهيلع نيسحلاو نسحلاو ةمطافو ّىلع هدنع

 ىلا مهّللا :لاقف ءامّسلا ىلا هيدي هِي عفر مث (لاق نا ىلا) ىلع ساّنلا مركاو ىتيب لها

 مهبراح نمل برحو مهملاس نمل ملسو مهضغبا نمل ضغبم و مهّبحا نمل بح ىنا دهشا

 '.«مهالاو نمل لوو مهاداع نملّودعو

 :انهنأ لاق

 هى اضّرلا ىسوم نب ىلع نسحلا ىبا نع لاّضف نب ىلع نب نسحلا ىنثدح :لاق»

 لتاق ىلع نم اناو ىنم ىلع هِي هللا لوسر لاق :لاق مالسلا مهيلع هئابآ نع هيبأ نع
 لع ىلع مدقت نم ؛ىدعب ةقيلخلا ماما نع ًاّيلع فلاخ نم هللا نعل اّيلع لتاق نم هلل
 هملاس نمل ملس انا ىاعرثأ دقف يلع ىلعرثأ نمو ىنقراف دقف هقراف نمو ىلع مّدقت دقف

 ١. صو فجن باج 157 ص  11١ص 1787 باج .مق باج 118.
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 و ٍنرح كبرحو .ىملِس كّملسو .ىمذ نم كّمدو ؛ىمحل نِم كمخل)

 '.«هاداع نملّودعو هالاو نمل لوو هبراح نمل برحو

 :ةبايضلا ةقرعت هناتك 'كردخسلا ]ىف كافلا لأفاو

 انثدح ىبأ ىنثّدح لبنح نب دما نب هللادبع انئّدح ىعيطقلارفعج نب دمحا انربخا»

 ىلا ُةْيَِ ىتلارظن :لاق ةريره ىبا نع مزاح ىبا نع فاحخجلاوبا انثّدح ناميلس نب ديلت
 كلاب نا كدمو مكبر ادي ودل برعلابا :لاقق نييبملا و وسينما و ةيلئاق و كلع

 لاف ناميلس نب ديلت نع لبنح نب دمحا هللادبع ىبا ثيدح نم نسح ثيدح اذه

 .اهريغ ةياور هل دجأ ١

 نب ساّبعلا انثدح بوقعي نب دّمحم ساّبعلاوبا هانثدح مقرا نب ديز نع دهاش هلو

 نب ليعامسا نع ىنادمطارصن نب طابسا انثدح ليعامسا نب كلام انثّدح ىروّدلا دّمح

 لاق هنا هيي ىىّتلا نع مقرا نب ديز نع ةملس ما ىلوم حيبص نع ىّدَسلا نمحّرلادبع

 .«متم لاس نمل ملسو متبراح نمل برح انا :نيسحلاو نسحلاو ةمطافو ىإعل

 ".(كردتسملا ليذرظنا) كردتسملا صيخلت ىف ىهلا امهلقنو

 و نسحلا لئاضف ىف لوالا :ةرابعلا هذهب 'نيسحلا لتقم ىف ىمزراوخلا امهلقن و

 يف اربخلا ىبضانلا نبع ني نع نستللاوبا لفانملا دهازلا مانقلا ةيشلا انرخا)
 نب دما ركبوبا ةنسلا خيش ىدلاو انربخا قييبلا دمحا نب ليعامسا ىاعوبا ةاضقلا
 ني دعا اش دع يدع ىو دوا انريخلا ناديه يندم وي لع اهريغا قيم نيس

 ىبا نع فاحجلا ىبا نع ناميلس نب ديلت انثدح ليوطلا متاح نب دمحا انثدح ىلع
 (ثيدحلا) مزاح

 قداضعب ذخأف ةمطاف تيب ىلا ُيْيَي ىنلا ءاج :مقرا نب ديز ةياور ىفو :هدعب لاقو
 نرملا بريح انا :لاققا مالتبنلا جينلط قيستملاو نسللاو ةيظافو: لع فينلا قو باذلا

 ١. ص  7١08ص 1787 باج .فجن باج 7١4.
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 .«متملاس نمل ملسو متبراح

 :كا ةمطاف لئاضف باب ىف ىناثلاو
 مالّسلا ةنيدمب ىخركلا مساقلا ىبا نب كلملادبع حتفلاوبا حلاصلا خيشلا ىنربخا »

 نيزيزعلادبعرصن ىباو ءىدزالا مساقلا دومحمرماع ىبا ىضاقلا ةئالقلا هخياشم نع

 رابجلادبع دّمح ىبا نع مهتثالث ىجروفلا دمّصلادبع نب دمحاركب ىباو «قايرتلا دّمح

 ىسيع ىبأ ظفاحلا نع ىبوبحملا دمحا نب دّمحم ساّبعلا ىلا نع ىحارجلا دّمحم نب

 ما ىلوم حيبص نع ىدَسلا نعرصن نب طابسا انربخا مداق نب ىلع انربخا ىذمرّتلا
 '.«(ثيدحلا) مقرا نب ديز نع ةملس

 فرعأل ىنا ُهْلِيي هللا لوسر لاق» :هنتم ثيدح لقن دعب نيودتلا ةمدقم ىف ىعفاتلا لاق

 لاقي ةدلب ىف نولتاقي مهئامدو مهموحلب ناميالا طلتخا دق نامزلارخآ ىف نونوكي ًاماوقا
 :هظفل ام «اهدلو ىلا ةقانلا نحت امك نحن و ةنجلا مهيلا قاتشت نيوزق :اه

 .«ةمزالملا لوط و قانتعالا ةدش نع ةيانك ءامدلاو موحللاب ناميالا طالتخاو»

 ١. ص 2١.



 '"(ىتفيلخ) ىىعم ضوحلا لع ادع تناو»

 :'نماثلا ءزجلا ىف ىلامالا ىف للي خيشلا لاق

 اثالوم دهشمب هيفي ىسوظلا نسحلا نب دّمحم نب نسحلا ىلعوبأ ديفملا خيَشلا انربخا»

 دلاولا ديعسلا َخيَِسلا انربخا :لاق هيلع همالسو هللا تاولص بلاط ىبا نب ىلع نينمؤملاريما

 نيسلاوبأ قربخأ :لاق هللا هنخر كيفما نانمفتلا نودع هلا ديضوبا انزيخلأ لاق ةئانجعتراو

 ققثلا دّمحم نب ميهاربا نع ىنارفعُرلا اع نب نسحلا ىنربخا :لاق بتاكلا دّمحم نب ىلع
 سيق انثّدح :لاق ىناّمحلا ديمحلادبع نب ىحي انثّدح :لاق ىدعلار فعجوبا انئّدح :لاق

 ّنَأ ىراصنالا ٍبوَيُأ ىبأ نع ةتابن نب غبصالا نع فيرط نب دعس انثّدح :لاق عيبرلا نب

 هللا نمركأ ضوحلا ّنا مكربخأ هنع ىومتلأاس اذا امأ :لاقف ضوحلا نع لئس ُةَِْي هللا لوسر

 لسلا نم ليخأ و نيللا نم اضايياتسأ قاماءالا نم ناجياخ ة يف ليدي ءامسلا موت

 آلا ىِتَمُأ نم دحأ هدريال ّير نم طورشم طرشرفذأ كسم هؤاحطب توقايلاو دّرمّرلا هاصح

 رسي ىف مهيلع ام نوطعي نيذلا ىدعب نم ّىصولل نوملسملا مهاّين ةحيحّصلا مهولق ةّيقتلا

 لجلا دوذي امك هتعيش نم سيل نم ةمايقلا موي هنع دوذيرسع ىف مهام نوذخأي الو

 .ًأدبا أمظي مل هنم برش نم هلبا نم برجألاريعبلا
 ”:ىفطصملا ةراشب ىف ىربطلا نيدلا دامع لاقو

 ...ىتفيلخ تناو ىعم هدمآ روط نيا ىاهخسن رد ١.
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 ىف هللا ةمحر ىسوظلا نسحلا نب دّمحم نب نسحلا َلعوبا ديفملا خيشلا ىنربخا»

 :لاق ذا نينمؤملاريما انالوم دهشمب هيلع ىتئارقب ةئامسمخح و ةرشع ىدحا ةنس نابعش

 هللا همحر قراحلا نامعنلا نب دّمحم نب دّمحم انربخأ :لاق هللا همحر دلاولا ديعَلا [ان]ربخا

 م امن اوح هعشلا و تيدحلا):بقاكلا نقع نب لع ىسحلاوبا انربغتا :لاق

 ىلامألا نع هيقاس و ضوحلا ةفص باب ىف ااحبلا ثلاث ىف هب ىسلجملا هلقنو

 :بابلا كلذ رخآ ىف هلي ىسلجملا لاقو

 ىراصنالا بويا ىبا نع هدانساب ديعس نب نيسحلا باتك نم - ىمليدلل نيّدلا مالعا»

 ضوحلا نع ىنومتلأس اذا اَمأ :لاقف ءضوحلا نع لئس دقو ُهِيَِي هللا لوسر دنع تنك :لاق
 ليسي ءاعنص ىلا ةليأ نيب ام هّناو ءايبنألا نود هب ىنمركا ىلاعت هللا َّنا هنع مكربخاس ىَناف

 رقذأ كنميم اهقن اهلدر ديما نش كنحأ وءيللا نم قضي انهفاميداملا نش اهي هيف

 ةيقتلا مهتاّين ةحيحّصلا آلا امهدري ال ىّبر نم طورشم طرش .توقايلا وّردلا امهؤابصح

 نم ّىصولل نوملسملا ,رسع ىف مهل ام نوذخأي ال ورسي ىف مهيلع ام نوطعي نيذّلا ءمهبولق
 '.«هلبا نع برجألا لمجلا لجّرلا دوذي امك هتعيش نم سيل نم دوذي ,ىدعب

 بتك ىف هب اوحّرص امك ةبصان نأريدقتب عراضملا بصنب (امهدري ال) :لِغ هلوق :لوقا
 ىديعملاب عمست :ىف اولاق امكو بصتلاب (كذخأي لبق صُللا ذخ) :مهوق ليبق نموحتلا
 نأ رامضاب عمست بصنب ءهارت نأ نمريخ

 ":نيعبزألا و عساتلا سلجملا ىف هيلامأ ىف هلي قودصلا لاقو

 ئدسنالا نيسحلاوبأرفعج نب دّمح انثّدح :لاق لِي ىسوم نب دمحأ نب ىلع انثّدح»

 نع ميميمتلا دمحم نيبدحأ نيرفعج انتدح :لاق يكمربلا ليعاعأ نب ديت انثذح#لاق

 لاق ساّبع نبا نع هّدج نع هيبأ نع َنابيَشلاريمع نب كلملادبع انثّدح :لاق هيبأ
 :َُدَي هللا لوسر لاق

 ءايصوأ ةداس ىئايصوأ و نيبّرقملا ةكئالملا نم لضفأ و نيلسرملاو ءايبنألا دّيس انأ

 .عجارف عوبطملا نيدلا مالعا ىف هدجن ملو . 0 ا 1
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 1( ةفيلخ) ىم ضوللا لعاذغتتاو)

 اوكلس نيذّلا باحصأ و نيلسرملاو نيَيِبَنلا تاّيّرذ لضفأ ىتّيّرذ و نيلسرملاو نييِبَنلا

 و« نيملاعلا ءانن ةدغس ةحطاف قنا و نيلميرلا و نيقنلا باجصأ نم. ظنا ىجابش

 نييِبّئلارثكأ انأ و .ساّنلل تجرخا ةّماريخ ىتَمَأَو ,نينمؤملا تاهّمأ ىجاوزأ نم تارهاظلا
 .ةمايقلا موي ًاعبت

 و ءامَسلا موجن ددع قيرابألا نم هيف ءاعنص و ىرصُب نيب ام هضرع ضوح ىلو

 ماما :لاق ؟هللالوسر اي كاذ نم :ليقف اينّدلا ىف ىتفيلخ ٍذئموي ضوحلا ىلع ىتفيلخ

 هنع دوذيو هءايلوأ هنم قسي بلاط ىبأ نب ّىلع ىدعب مهالومو نينمؤملاريماو نيملسملا

 هعاطأو ًاّيلع َبحأ نم هِي لاق مث ءاملا نع لبالا نم ةبيرغلا مكدحأ دوذي امك هءادعأ

 راد ىف اّيلع ضغبأ نمو «ةّنجلا ىف ىتجرد ىف ىعم ناكو ًادغ ىضوح ىلع درو اينّدلا راد ىف

 .«راثلا ىلا لامّشلا تاذ هب ذخأو ىنود جلتخاو ةمايقلا موي ىنري ملو هرأ ل هاصعو اينذدلا

 هّصن امراحبلا ثلاث نم هيقاس و ضوحلا ةفص باب ىف هلقن دعب هِي ىسلجملا لاق

 «دادغبب ةيرقو ماشلاب دلب ىلبحك ىرصب - نايب» :(5960)

 '؛ىفطصملا ةراشب ىف ىربطلا نيدلا دامع لاق :لوقأ

 نع ةئامسمخ و ةرشع هنس ىَرلا ىف نيسحلا نب نسحلا دّمحم وبأ خيشلا انربخأ»

 ىلع نب دّمحمرفعج ىبأ هّمع نع نيسحلا نب نسحلا هيبأ نع نسحلا نب دّمح هّمع
 رفعج نب دّمح انئّدح :لاق ىسوم نب دمحأ نب لع انئّدح :لاق هللا مهمحر هيوباب نب

 1( قورعضملا لاما نفتةلقنوم اهوا لا: ىوقلالا نيني

 :لاق هيفي ديلولا نب دمحا نب نسحلا نب دّمحم انثّدح» :قودصلا خيشلا لاصخ ىف

 نب بوقعي و باطنخلا ىبأ نب نيسح لا نب دمحم نع رافصلا نسحلا نب دمحم انئّدح

 ىبأ نع ذوبّرخ نب فورعم نع نانس نب هللادبع نعريمع ىبأ نب دمحم نع ًاعيمج ديزي

 :لاق ّئرافغلا ديسأ نب ةفيذح نع ةلئاو نبرماع ليفطلا

 رمأف ةفحجلا ىلا ىهتنا ىّتح لبقا هعم نحنو عادولا ةّجح نم ُهَِْي هللا لوسر عجراتل

 لبقأ مث نيتعكر هباحصأب ىلصف ةالّصلاب ىدون ّمث مهزانم موقلا لزنف لوزئلاب هباحصأ

 .ديدج باج 75 ص ١ ج .فجن باج 5١ ص ١.



1 

 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 دق أكو نوديم مكنأو تيم قأريبخخلا فيطللا ىنأبن دق هنا مهل لاقف مهلا ههجوب
 هللا باتك نم مكيف تفلخ اًّمعو مكيلا هب تلسرا اًّمع لوؤسم ىَلاو تبجاف تيعد

 و تحصن و تغب دق :لوقن :اولاق - ؟مكترل نولئاق متنأ اهف نولوؤسم مكتلأو هتججحو

 ىنأو هللا آلا هلا ال نأ نودهشت متسلا :مهط لاق مث ءازججلا لضفأ اّنع هللا كازجف تدهاج

 دهشن :اولاقف - ؟ّقح توملا دعب ثعبلا َنأو ٌقحرانلاو ٌقح ةنجلا نأو مكيلا هّللالوسر

 اناو ىنالوم هللا نا دهشا ىنأ مكدهشا ىناو الا نولوقي ام ىلع دهشا مهللا :لاق كلذب

 ؟هب ىل نودهشتو كلذب ىلإ نوّرقت لهف مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوا اناو ملسم لك ىلوم

 ذخأ مث اذهوهو هالوم ًاّيلع ناف ةالوم تنك نم الا :لاقف كلذب كل دهشن معن :اولاقف -

 و هأداع نم داعو هالاو نم لاو مهللا :لاق مث امهطابأ تدب ىّتح هدي عم اهعفرف ىلع ديب

 .هلذخ نم لذخاو هرصن نمرصنا

 نيب ام هضرع ضوح وهو ًادغ ىضوح ضوحلا ىلع نودراو متناو مكطرف ناو الا
 اميف متعنص اذام أدغ مكلئاس ىّناو الا ءامسلا موجن ددع ةضف نم حادقا هيف ءاعنصو ىرصب

 ىدعب نم نيلقثلاب متعنص اذامو ىضوح ىلع متدرو اذا اذه مكموي ىف مكيلع هب هللا تدهشا

 ؟هللا لوسر اي نالقتلا ناذه امو :اولاق ىنوقلت نيح امهيف ىنومتفلخ نونوكت فيك اورظناف
 هللاديب هفرط مكيديأ ىف ىنمو هللا نم دودمم ببس لج وّرع هللا باتكفربكالا لقثلا اما :لاق

 وهفرغضالا لقثلا اماو ةعاسلا موقت نا ىلا قبامو ىضم ام ملع هيف مكيديابرخالا فرطلاو

 .ضوحلا ىلع ادري ىتح اقرتفي نل امهناو هترتعو بلاط ىبا نب نإاعوهو نارقلا فيلح

 ليفطلاوبا قدص :لاق ةئيرفعج ىبأ ىلع مالكلا اذه تضرعف ذوبرخ نب فورعم لاق
 'هانفرعو مالسلا هيلع ىلع باتك ىف هاندجو مالكلا اذه - هللا همحر -

 :هّصن امريدغلا رابخا باب ىف 'راحبلا عسات ىف هلقن دعب ىسلجملا لاق

 .نميلاب ةبصق ّدملاب ءاعنص و ماشلاب عضوم ّمضلاب ىرصب :حاضيأ

 :نيثالعلا و عباسلا سلجملارخآ ىف هيلامأ ىف هلي قودصلا لاق ًاضيأو

 .ىرافغ باج ع٠ ص لاصخلا ١.
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 ؛(ىتفيلخ) ىم ضوحلا ىلع ادع تناو

 قاحسا نب نيسحلا انثّدح :لاق راظعلا ىحي نب دّمح انئّدح :لاق هلي ىبأ انئثّدح»

 دايز نع ناولع نب نيسحلا نع ديعس نب نيسحلا نع نارهم نب ىلع انثّدح :لاقرجاتلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعم :لاق كلام نب سنأ نع هللادبع نبردب نع رذنملا نب

 ساتلا ىندأو ءادهّشلا دّيسو ءايصوألاريخ بابلا اذه نم مكيلع لخدي :لوقي هلآو

 اي اذه لوقأ ال ىلامو :هللالوسر لاقف ذا بلاط ىبأ نب ىلع لخدف ءايبثألا نم ٌةلزنم

 ا.«ىنيد ىتع ىدؤملاو ىتّمذب ىفوملاو ىضوح بحاص تنأو نسحلا ابأ

 شع عباتلا سلجملارخآ ىف ىلاألا ىف ًاضيأو
 نب نيسحلا نب ىإع نب ديز نب دّمحم نبرفعج نب دمحأ نب دّمحم نب ةزمح انثّدح»

 :لاق ةئامثالثو عبس ةنس مشاه نب ميهاربا نب اع ىنربخأ :لاق ذهب بلاط ىبأ نب نع
 نع ها اضّرلا ىسوم نب ىلع نع دلاخ نب نيسحلا نع دبعم نب ىلع نع ىبأ ىنثّدح
 :َُيَو هللا لوسر لاق :لاق مالسلا مهيلع هئابآ نع هيبأ

 بحاص تنأو «ةرخآلاو اينّدلا ف ىئاول بحاصو (ىريزو) ىّتصوو ىخأ تنأ ىلع اي

 '.«ىنضغبأ كضغبأ نمو :ققحا كتحأ نم ىضوح

 :اهميعن و ةّنِجلا باب ىف ”راحبلا ثلاث ىف هلي ىسلجملا لاقو

 لضفلا نع ةبيتق نبا نع سودبع نبا نع - هي قودّصلل ةعيشلا تافص باتك نم»

 نيتعتملاو ةعجتلابّرقأ و (لاق نا ىلا ثيدحلا قاسو) هللا ديحوتبّرقا نم :لاق ذِي اضَرلا نع
 و طارصلا و راّنلاو ةّنِجلا قلخو ةعافّشلاو ضوحلا وربقلا ىف ةلءاسملا و جارعملاب نمأو

 .«تيبلا لها انتعيش نموهو أقح نمؤموهف باسحلاو ءازجلاوروشّتلاو ثعبلاو نازيملا

 ةنيطاق: لئاتعف ق:نسنانللا لئضفلا ق "ظن نيسمحلا لققم باق :ىمتزاوتملا لأفو

 : 26+ ءارهزلا

 انربخأ ءنادمه نم ىلا بتك اميف هللادبع نب دعس بيجنلاوبا نيدلا باهش ىنربخأ»

 ١. ص قودص ىلاما 5٠١١.

 2١. ص .؟

 .197 ص 4 ج ديدج باج .537*7 ص .''
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 مود دلج .؛هبدن ىاعد حرش

 رمع نب قازيلادبع لغيوبا بئذالا انربخا ًاثذا دادحلا دنا نب نسا كعوبا ظفاحلا

 ىناهبصالا هيودرم نب ىسوم نب دمحاركبوبا نيثدحملا زارط ظفاحلا مامالا انربخا :ىناربطلا

 ناميلس انربخا ريثك نب نسحلا انربخا ىسوم نب دّمح انربخا ءدمحا نب ناميلس انربخا

 ةريره ىبا نع ةملس ىبأ نعريثك ىبا نب ىبحي نع راّمع نب ةمركع انربخا «ةبقع نب

 ةمطاف :لاق - ؟ةمطاف ما انأ كيلا َبحأ اَتا هللا لوسر اي ها بلاط ىبا نب ىلع لاق :لاق

 ءساّنلا هنع دوذت ىضوح ىلع تناو كب ىنأكو ءاهنم كعّرعا تناو كنم ّنلا بحا

 و ةمطافو نيسحلاو نسحلاو تناو ىناو ءءامسلا موج ددع لثم قيرابالا هيلع نأو

 .«هبحاص افق ىف مهدحارظني ال نيلباقتم ررس ىلع اناوخا ةّجلا ىف ًارفعج وًاليقع
 :نيعبرالا و ثلاثلا بابلا ىف بلاطلا ةيافك ىف ىجنكلا لاقو

 انريخلا كرا يبشلا لي نينوق ويدل ةبهن وب دمع رس ونا ىضاقلا اكيغاو

 نب دمحأركبوبأ انربخأ ئوريشلا نيسح نب دمحم نب راّمغلادبع انربخأ ىإع مساقلاوبا

 هللادبع انثدح مصألا فسوي نب بوقعي نب دمحم سابعلاوبا انثّدح ئربحلا نسحلا

 نب نايفس انثدح ىركسلا حيبص نب ليعامسا انثدح دروتسملا نب دمحم نب دمحأ نب

 مسقم نب نارمع نع بلغت نب نابأ نع ئراصنالا مساقلا نب نمؤملادبع نع ءميهاربا

 هيلع بلاط ىبأ نب ىلع عمس هّنأ لفون نب ثراحلا نب هللا دبع نع ورمع نب لاهنملا نع
 دحاو ديعص ىف سانلا هللا عمج اذا اع اي ىضرت الأ هِي هللا لوسر ىل لاق لوقي مالسلا

 مالسلا هيلع ,يهاربا ىعدي نم لوا ناكف شطعلا مهقانعأ عطق دق ةاشم ةافح ةارع

 ىضوح ىلا ةّنجلا نم بعئم رجفي مث شرعلا نيمي نع موقي مث نيضيبأ نيبوث ىسكيف
 نم ناحدقو ءامّسلا موجن ددع لثم ةينآ هيف ءاعنص و ىرصب نيب اميف بعزا ىتح

 أي ىعدت ّمث شرعلا نيمي نع موقأ مث نيضيبا نيبوث ىسكا مث أّصوتا و برشأف ةّضف
 الا ريخب ىعدأ الف ىعم ىنيمي نع موقتف نيضيبأ نيبوث ىسكت مث أضوتت مث برشتف نع
 «ًايلاع هانقزر نسح ثيدح اذه .تيعد

 2 ص

 ِنْحَيلِل ٌتاَوَصْأْلا ِتَعَّسَخََو ... :ىلاعت هلوقريسفت ىف 'هريسفت ىف مههاربا نب ىلع لاقو

 .2؟/17 ديدج باج .ىكنس باج 5775 ص ١.



 مال

 «( ةفيلخ) ىم:ضوملا ىلع ادغ ثناوذ

 لمت ا 'ًاسْمَهَلإْعَمَسَتالَ

 نع درولا ىبأ نع ئشباولا دمحم ىبأ نع بوبحم نب نسحلا نع ىبأ ىنثّدح»

 :لاق ائانرفعج ىب
 ىف نوفقويف ةارع ةافح مهو ٍدحاو ٍديعص ىف ساتلا هللا عمج ةمايقلا موي ناك اذا

 وهو ًاماع نيسمخ كلذ ىف نوثكميف مهسافنأ دتشت و ًاديدش أقرع اوقرعي تح رشحملا
 :شرعلا ءاقلت نم ٍدانم ىداني مث اسمه آلا عمستالف نمحّرلل تاوصألا تعشخو :هللا لوق

 نيأ ؟ةمحّرلا نين نيأ :ىدانيف همساب ٌمسف تعمسأ دق :ساتلا لوقيف ىمالا َىَنلا نيأ

 ضوح ىلا ىهتني ىّتح مهلك ساّنلا مامأ هيي هللا لوسر مّدقتيف ؟ىالا هللادبع نب دّمح

 سانلا مامأ نينمؤملاريمأ مّدقتيف مكبحاصب ىدانيف هيلع فقيف ءاعنصو ةليأ نيب ام هلوط
 ىأر اذاف هنع فورصم نيبو ٍذئموي ضوحلا دراو نيبف نوّرميف ساّنلل نذؤي مث هعم فقيف

 ثعبيف :لاق ىلع ةعيش بر اي :لوقيو ىكبي انيّبحم نم هنع فرصي نم ُةْيِيَي هللا لوسر

 دق مهارأ لع ةعيش نم سانأل ىكبأ :لوقيف ؟دّمح اي كيكبي ام :لوقيف أكلم هيلا هللا

 5 لوفر هلاول هكالكا هل لرقتف :لاقا يضرعم دوو ويهتم وراكلا تاج لاقلت ودرع
 و كب مهتقحلاو كل مهتحب مهبونذ نع تحفصو دمحم اي كل مهتبهو دق ىلع ةعيش

 ِكاب نم مكف :رفعجوبأ لاقف كضوح مهدروأف كترمز ىف مهانلعجو هب نوُلوتي اوناك نمب

 ءّربتيو انّبحيو انالاوتي ٍذئموي دحأ قبي الو كلذ اوأر اذا هادّمحم اي :نوداني ةيكابو ٍذئموي
 «انضوح نودريو انعمو انبزح ىف اوناك ألا مهضغبي و انّودع نم

 ':ثلاثلا ءزيملا ىف خيشلا نبا ىلاما ىف ثيدحلاو

 :هصن ام ”راحبلا ثلاث نمر شحملا ةفص باب ىف هلقن دعب هي ىسلجملا ةمآلعلا لاق

 دّمحم نب نيسحلا نب دّمحم نع هيولوق نبا نع ديفملا نع هيلاما ىف خيشلا هلقن»

 نع بوبحم نب نسحلا نع ىمعلا روهمجلا نب دّمحم نع دّمحن نب ىلعملا نعرماع نب

 ةّمغلا فشك ىف #إ نإبزالا هلقنو ضوحلا باب ىف قتأيسو هلثم درولا ىبأ نع ىشباولا

 ١ هط ٠١8.
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 كيل

 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ءايلاب ةليا خستلا ضعب ىف - نايب هلثم مالسلا هيلع رفعج ىبأ نع ةحلط نبا باتك نم
 ىفو ماشلا ورصم نيب اميف فورعم دلب ءايلا نوكسو ةزمهطلا حتفب ىهو تحت نم ةاّنئملا

 فورعملا دلبلا مالا ديدشتو ءابلاو ةزمهلا ّمْضب ىه :ىرزجلا لاق ةدّحوملا ءابلاب اهضعب

 .«نامّرلا اذه ىف ةفورعملا ةرصبلا عضوم ناك هّلعل :لوقأ ئرحبلا اهبناج نم ةرصبلا برق

 و خيشلا ىلامأ نع ضوحلا ةفص باب ىف راحبلا ثلاث ىف ثيدحلا لقن دعب لاقو
 ' :ىفطصملا ةراشب و ديفملا سلاجم

 درولا ىبأ نع ئشباولا نع بوبحم نبا نع هيبأ نع هريسفت ىف ميهاربا نب ىلع هلقن»

 انهه و ميهاربا نب ّىلعل كانه ظفّللا ورشحملا ةفص باب ىفربخلا انتبثأ دق :لوقأ هلئم
 .«ريسي فالتخا امهنيبو خيّشلل

 :هترابع ٌصنو 'نيثالثلا و عبارلا سلجملا ىف هيلاما ىف هي ديفملا هلقن :لوقا

 رماع نب دّمحم نب نيسحلا انثّدح :لاق هي هيولوق نب دّمحم نبرفعج ىنربخا :لاق»

 نب نسحلا ىلعوبا انثّدح :لاق ئمعلا روهمج نب دّمحم نع ىرصبلا دّمحم نب ىلعملا نع
 مالسسلا هيلعرفعجابا تعمس :لاق درولا ىبأ نع هاور ىشباولا دمحم ابأ تعمس :لاق بوبحم

 .«(ثيدحلا) ناك اذا :لوقي

 "ثلاثلا ءزجلا ىف هيلاما ىف ضيا خيشلا هلقنو

 'ىنطصملا ةراشب ىف ىربطلا هلقنو

 14/رفعج ىبا نع ًانعنعم ىرازفلا دمحم نبرفعج نع *هريسفت ىف ميهاربا نب تارف هلقنو

 ريسي فالتخاب

 ”:نيرشعلا و ىداحلا سلجملا ىف هيلاما ىف ديفملا لاقو
 نب نيسحلا هللادبعوبأ انئّدح :لاق ىرقملا نيسحلا نب دّمحمرصنوبا ىنربخأ :لاق»

 .ديدج باج ١7/8 راحب ١.

 .دهتكم باج 75١ صو فجن باج ١7١ ص."
 .عمو ئ* ص فجن باج ."“

 و ما

 .ففجن باج 45 ص .6

 .دهشم باج /١2 صو فجن باج 14ص .#
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 «(ىتفيلخ) ىعم ضوحلا لعارغ تناو»

 مشاه نب ىحي ىنثّدح :لاق نحلا دّمحم نبرفعج انثّدح :لاق (ىزارلا) ىنابزرملا ىلع

 هللادبع نبرباج نعريبّلا ىبأ نع دام انثّدح :لاقرمث نب ورمع انثّدح :لاقراسمشلا

 :لاق - ؟كّيصو نم هللالوسر اي :تلقف ُةْْي هللا لوسر ت تيتأ :لاق ىراصنالا ما مربح نط

 تنا ىبأب :تلقف - ؟ىنتلأس اًمع كربخا الأر باج اي :لاق مث ىنبيجيال ارشع ىّبع كسماف

 اي كيلع تدجو ام :لاقف ىلع تدجو كنأ تننظ ىّتح ىّتع تكس دقل هللاو ما ىماو

 كبر ّنا دّمح اي :لاقف 4 ليئربج ىناتأف ءامَسلا نم ىنيتأي امرظتنا تنك نكلورباج
 كتّماو كلهأ ىلع كتفيلخ و كّيصو بلاط ىبأ نب ىلع ّنا :كل لوقيو مالسلا كؤرقي

 ال نم هللا نين اي :تلقف .ةّنجلا ىلا كمدقي كئاول بحاص وهو كضوح نع دئاّذلاو

 ناك هعبات نمف هيلع عباتيل آلا عضوملا اذه عضوامرباج اي معن :لاق - ؟هلتتقا اذهب نمؤي
 .«أدبا ضوحلا لع دري مل هفلاخ نمو ًادغ ىعم

 :عباشلا ءزجلا ىف هيلاما ىف خيشلا لاقو

 انربخأ لاق يإَز ىسوطلا نسحلا نب دّمحم نب نسحلا ىلعوبا ديفملا خيشلا انربخا»

 ةنس نم مّرحملا ىف هيلز ىسوظلا ىلع نب نسحلا نب دّمحمرفعجوبا دلاولا ديعسلا خيَشلا
 :لاق هللا هنعجب نامعتلا دمع ني نك هلا دبعوبا انيخأ هلاق ةتايصرأ و نهستكو قيم

 .«(ديفملا ىلاما نع هانلقن امك ثيدحلاو دنسلا قاس مث) نيسحلا نب دّمحمرصنوبا انربخا

 .هتماما ىلع ةلاّدلا رابخالا عماوج باب ىف 'راحبلا عسات ىف هلي ىسلجملا هلقنو

 ىلا - ناميالا ثيدح ىف و» :ةياهنلا ف لع تبضغ ىا (لع تدجو) :هلوق :لوقأ
 «ةدجومو ًأدجو دجي هيلع دجو :لاقي ىلاؤس نم بضغت ال ىا نع دجت الف كلئاس

 رشع ىنثالا ةّمئألا ىلع صوصتلا نم ءاج ام باب ىف 'رثالا ةيافك ىف ةيزاّرخلا لاق
 :هّصن ام مهيلع هللا تاولص

 اننتدخ# لاقل هن سوم وي وراش انترعو لاق ةنكم نب وسلا ني كعانرعو

 ف 7-75 7

 4 7 رضلا#
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 نب ىسيع ىسوموبأ ىنثّدح :لاق ىمئاهلا روصنملا نب ىسيع نب دمحأ نب دّمحم نسحلاوبأ
 ديعس نب ماشه نع مزاح ىبأ نيزيزعلادبع انثّدح :لاق ىدملا تباثوبأ انثّدح :لاق دمحأ

 هللا ىلص هللالوسر تعمس :لاق :باظنلا نبرمع نع كلام نب هللادبع نب ىسيع نع

 ام هضرع ًاضوح ضوحلا ىلع نودراو مكئاو مكل طرف ىنا ساّنلا اهّتأ اي :لوقي هلآو هيلع

 نع ىلع نودرت نيح مكلئاس ىناو ةّضف نم موجّتلا ددع ناحدق هيف ىرصبو ءاعنص نيب

 مكيديأب هفرطو هللا ديب هفرط هللا باتكربكألا ببسلا امهيف ىنوفلخت فيك ىنورظناف نيلقّتلا

 اقرتفي نل امهر يبخلا فيطللا ىنأبن دق هتاف ىتيب لهأ ىترتعو اولّدبت الو هب اوكسمتساف

 و ىلع دلو نم ىتيب لهأ :لاق - ؟كتترتع نم هللا لوسر اي :تلقف ضوحلا ىلع ادري ىّتح

 .«ىمدو ىمحل نم قرتع مهراربأ ةمنا نيسحلا دلو نم ةعستو ةمطاف

 :'نيثالثلا و سماخلا سلجملا ىف هيلاما ىف هيي ديفملا لاقو

 نيسحلا نب دمحا ساّبعلا وبأ :لاق ىلهملا لالب نب ىلع نسحلاوبا ىنربخا لاق»
 وبأ انثّدح :لاق تلّصلا نب دّمح انثّدح :لاق ليعامسا نب دّمح انربخأ :لاق ىدادغبلا

 لزن امل :لاق ساّبعلا نب هللادبع نعريبج نب ديعس نع ءاطع نع (ةنيدكوبا) نيزر

 هللا لوسر اي :الغا بلاط ىبأ نب ىلع هل لاق (رثوكلا كانيطعا انا) هيي هللا لوسر ىلع
 ّدشأ هءام لجوزع هللا شرع تحت ىرجيرهمنرثوكلا ىلع اي [لاق نا ىلا] - ؟رثوكلا ام

 و توقايلا و دجيبّرلا هؤاصح دبّرلا نم نيلأ و لسعلا نم ىلحأ و نبّللا نم ًاضايب

 برض مث .لج وّرع هللا شرع تحت هدعاوقرفذالا كسملا هبارت نارفعّرلا هشيشح ناجرملا

 رهّنلا اذه ّنا ىلع اي :لاقو مالَسلا هيلع ىلع نينمؤملاريمأ بنج ىلع هدي هِي هللا لوسر
 .«ىدعب نم كيّبحملو كلو ى

 ':ثلاقلا ءزجلا ىف هيلاما ىف خيشلا لاقو

 دهشمب لَ ىسوطلا نسحلا نب دّمحم نب نسحلا ىلعوبا ديفملا ديعسلا خيَشلا انثّدح»

 دمحم رفعجوبا دلاولا ديعسلا خيشلا انئّدح :لاق 34 بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملاريما انالوم

 .دهشم باج 75” صو فجن باج ١7١ ص ١.

 .فجن باج 20 ص١ ج.؟
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 ١»وانت ((ىتفيلخ) ىعم ضوحلا لع ادع

 دّمح انربخأ :لاق ةئامعبراو نيسمخح و سم ةنس نابعش ىف هللا همحر ىسوطلا نسحلا نب

 ةنيدكوبأ انئثّدح :لاق تلّصلا نب دّمح انئثّدح :لاق ليعامسا نب دّمح انربخا :لاق دّمح نب

 (ثيدحلا) لزن امل :لاق ساّبعلا نب هللادبع نعريبج نب ديعس نع ءاطع نع
 :'فطصملا ةراشب ىف ىربطلا نيدلا دامع لاقو

 ىدامج ىف هي ىسوللا نسحلا نب دمحم نب نسحلا ىلعوبا ديفملا خيشلا انربخأ»
 القا بلاط ىبا نب ىلع نينمؤملاريما انالوم دهشمب ةئامسمخ ورشع ىدحا ةنس ىرخالا
 دمحم نب دمحم هللادبعوبا انربخا :لاق هنع هللا ىضر دلاولا ديعسلا خيَشلا انثّدح :لاق

 .«(خيشلا ىلاما ىف ام لثم لقن و) ليعامسا نب دمحم انربخا :لاق هللا همحر نامعتتلا نب

 و قالا ا ًاّيلع نا لصف ىف ىناثلا ءزجلا ىف 'بقانملا ف بوشآرهش نبا لاقو
 :عيفَشلا

 .«(ثيدحلا) ىلع اي :لاقفرثوكلا نع يي ىنلا لئس سابع نبأ نعريبج نبأ»

 .ضوحلا ةفص باب ىف ”راحبلا ثلاث ىف بتكلا هذه عيمج نع هلي ىسلجملا هلقنو

 ىف نيثالثلا و ىناّثلا بابلا ىف 'تارايّرلا لماك ىف هي هيولوق نب دّمحم نبرفعج لاقو

 القا نيسحلا ىلع ىكب نم باوث

 لاس ني دمع نب تاغ نع ةينأ نع فريمملا رفعخ نم هللادبغ نيم قمدحاو

 نع ملا نمحّرلادبع نب هللا دبع نع ىرصبلا داّمح نب هللادبع نع دلاخ نب دّمحم نع

 لهأ نم تنأ عمسم اي :اله هللا دبعوبأ ىل لاق :لاق ىرصبلا نيدرك كلملادبع نب عمسم
 اندنع و ةرصبلا لهأ دنع روهشم لجر انأ ال :تلق - ؟إ81 نيسحلاربق قأت امأ قارعلا

 تسلو «مهريغو باَصَتلا نم لئابقلا لها نمريثك انّودعو ةفيلخلا اذه ىوه عبتي نم
 :تلق - ؟هب عنص امركذت اهفأ :ىل لاق ىب نولّئميف ناميلس دلو دنع ىلاح اوعفري نأ مهنمآ

 نم عنتماف ىلع كلذرثأ ىلهأ ىري ىتح كلذلر بعتساو هللاو ىا :تلق - ؟عزجتف :لاق معن

 ا
 .ديدج باج 121/7و ىئبمب باج 11 ص.
 .18// ديدج باج .595 ص."

 ٠١١. ص .؟
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 مود دلح .هبدن ىاعد حرش

 نم نوّدعي نيذّلا نم كنا امأ كتعمد هللا محر :لاق ىهجو ىف كلذ نيبتسي ىّتح ماعلتلا

 اّنما اذا نونمأي و انفونل نوفاخي و اننزحل نونزحيو انحرفل نوحرفي نيذّلاو انل عزجلا لهأ

 نم هب كنوقلي امو كب د توملا كلم مهتّيصوو كل ىناباروضح كتوم دنع ىرتس ك كتإامأ

 :لاق اهدلو ىلع ةقيفشلا الا نم كل ٌةمحر دشَأو كيلع ٌقرأ توملا كلملو لضفأ ةراشبلا

 لهأ انّصخو ةمحّيلاب هقلخ ىلع انلّضف ىذلا هلل دمحلا :لاقف هعم تربعتسا وربعتسا مث

 امو انل ةمحر الفا نينمؤملاريما لتق ذنم ىكبتل ءامّسلاو ضزالا نأ عمسم اي «ةمحّرلاب تيبلا

 املو انل ةمحر دحأ ىكب امو انلتق ذنم ةكئالملا عومد تأقر امورثكأ ةكئالملا نم انل ىكب

 ةرطق نأولف هّدخ ىلع هعومد تلاس اذاف هنيع نم ةعمّدلا جرخت نأ لبق هللا همحر آلا انيقل

 حرفيل انل هبلق عجوملا ّنأو ّسح اه دجويال ىّئح اهّرح تئفظال متهج ىف تطقس هعومد نم

 رثوكلا ّنأ و ءضوحمللا انيلع دري ّئح هبلق ىف ةحرفلا كلت لازت ال ةحرف هتوم دنع اناري موي
 .هنع ردصي نأ ىهتشي ال ام ماعلا بورض نم هقيذيل هّنا ّجح هيلع درو اذا انّبحمب حرفيل

 روفاكلا درب ىفوهو أدبا اهدعب قتسي ملو أدبا اهدعب أمظي مل ةبرش هنم برش نم عمسماي

 ىكذأو عمدلا نم ىنصأو ديلا نب نجنأ و لادبتلا نين لجأ ليبجنرلا معطو كسملا حيرو

 نم هيف . توقايلا وٌرَّدلا ضارضر ىلع ىرجي نانجارامأبّرميو مينست نم جرخيربنعلا نم
 بهّذلا نم هناحدق ؛ماع فلا ةريسم نم هحير دجوي ءامّسلا موجن ددع نمرثكأ ناحدقلا

 اي :هنم براَشلا لوقي ىّتح ةحئاف لك هنم ٍبِراَشلا هجو ىف حوفي .رهوجلا ناولاو ةّصفلاو

 .هنم ىورت نّمت نيدرك نباي كنإ امأ .ًاليوحت هنع الو ًالدب اذهب ىغبا ال انهه تكرت ىنتيل
 براَشلا نو انّبحأ نم عم هنم تيقس ورثوكلا ىلارظتلاب تمن آلا انل تكب نيع نم امو

 ىلع ّنإو ءانّبح ىف هنودوه نم هاطعي اًمترثكأ هل ةوهّشلاو معظلاو ةذّللا نم ىطعيل هنم

 لجّلا لوقيف انئادعأ اهب مطحي جسوع نم اصع هدي ىفو مالسلا هيلع نينمؤملاريمارثوكلا
 :لوقيف كل عفشي نأ هلئساف نالف كماما ىلا قلطنا :لوقيف نيتداهشلا دهشأ نأ :مهنم

 ىلع همّدقتو ةالوتت 7 تنك ىذّلل لقف كئارو ىلا عجرا :لوقيف ةركذت ىذلا نمافا قم ارت

 ىلا :لوقيف عفشي نم قلخلاريخ ّناف كل عفشي نأ كدنع قلخلاريخ ناك اذا هلئساف قلخلا

 ردقي فيكو كادف تلعج :تلق ًاشطع هللا كدازو أمظ هللا كداز :هل لوقيف ًاشطع كلهأ
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 «(ىتفيلخ) ىعم ضوحلا ىلع ادغ تناو»

 انمتش نع كو ةحيبق ءايشأ نع عرو :لاقف ؟هريغ هيلعردقي لو ضوحلا نمونذدلا ىلع

 وانل هنم ّىوهل الو انّبحل كلذ سيلو هريغ اهيلع ىرتجا ءايشأ كرتو انركذ اذا تيبلا لهأ

 هبلق اًماف ساّئلاركذ نع هب هسفن لغش دق املو هنّيدتو هتدابع ىف هداهتجا ةّدّشل كلذ نكل

 «دحأ ّلك ىلع امهل هميدقتو نيضاملا ةيالوو بصتلا لهأ هعابتاو بصتلا هنيدو قفانف

 'راحبلارشاع ىف أضيا هلقنو ضوحلا ةفص باب ىف اراحبلا ثلاث ىف هلي ىسلجملا هلقنو
 وا ىصحلا ضارضرلا - نايب» :هدعب ًالئاق لقب نيسحلا ةبيصم ىلع ءاكبلا باوث باب ىف
 «كلذل اهتيّتبسل ىزاج اهيلا قشلا دانسا تيقسو الل هلوق ءاهراغص

 باب ىف رازملا باتك ىف ىناثلا دلجملا ف صيخلتب ”لئاسولا ىف ةييرحلا خيشلا هلقنو

 الئ نيسحلا لتقل ءاكبلا بابحتسا

 ال ىتلا نينمؤملاريما صئاصخ ضعب هركذ دنع ؟ىرولا مالعا ىف ةي ىسربطلا لاق

 :هنكت اموري اينق ةكردشي

 نع ردكنملا نب دمحم ىور .ةمايقلا موي ُةِْدَي هللا لوسر ضوح بحاص هنا اهنمو»

 لوقيف ضوحلا ىلع ىتَما عفارت ىلارظنأ ىنأك هِي هللا لوسر لاق :لاق هللادبع نبرباج
 هللاو ال :مهضعب لوقي و تبرش دقل هللا و معن :لوقيف - ؟تبرش له :رداّصلل دراولا

 .هاشطع لوطايف تبرشام

 امك ًالاجر هنع دوذت ىضوح نع دئاذل كنا همركاو ادّمحأَبن ىذّلاو :إإ! نعل لاقو

 .ىضوح نم كماقم ىلارظنا ٍّنأك جسوع نم اصع كديب ءءاملا نع ىداَصلاريعبلا داذي

 ةمايقلا موي ندوذأل دادّشلا عبسسلاو دالبلاو دابعلا ّبرو :لاق الثا. ىلع نع قراط نعو

 قلف ىذّلاو :ىرخا ةياور ىفو .هيدي طسبو :لاق .نيتريصقلا نيتاه ىديب ضوحلا نع
 .«انءاّبحا هّتدروألو انءادعأ ضوحلا نع نيتاه ّىديب نعقأل ةمستلا ءربو ةّحلا
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 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 .ءاوللا لماح و ضوحلا ىقاس نينمؤملاريما ّنا باب ىف اراحبلا عسات ىف ىسلجملا هلقنو

 حرش ىف نيعبزألا و ةيناّثلا ةضورلا ىف ةفيحّصلا حرش ىف ىندملا ناخ ىلع دّيَسلا لاقو
 :هّضن ام «هسأكب انقساو هضوح اندرواو» :الكإ هلوق

 و .ًاداريا هتدروأ :لاقيف ةزمهلاب ىّدعيو هافاوو هغلب ًادورو هدري ءاملا هريغ وريعبلا درو»

 .ةمايقلا موي هتمارايخ هدري ىذّلاوه ُهِيِيَي هضوحو ءاملا عمتجم ضوحلا

 ةقاعلاو ةضانلا قرط نم ةرغتلا ىف ًأضوح التو هل نأ تيفدق :اكياحضأ ضعي لاق

 :ضايع لاق .مهريغ مهنم ةرشع نع هريغ هاور و ًاّيباحص رشع ةعبس نع ملسم هاور
 .ىهتنا ناميالا نم هب قيدصتلاو بجاو هب ناميالا

 دق ىلاعت هللا نا هب قّدصي و هملعي نأ فلكم لك ىلع بجي اّمت :ىبطرقلا لاقو
 ةحيحّصلا ثيداحالا ىف هبارشو هتافصو همساب حّرصملا ضوحلاب ُهَِِيأدّمح هّيبن ّصخ
 فّين ةباحّصلا نم هِي هنع كلذ ىور ذا ىعطقلا ملعلا اهعومجمب لصحي ىتْلا ةريهشلا

 امك ,كلذ ةّيقب امهريغ ىف و نيرشعلا ىلع فيني ام نيحيحّصلا ىف مهنم نيثالّتلا ىلع

 .هتياور ترهتشا و هلقن مص

 طارّصلا دعب نوكي ضوحلا ّنا ىلا هريغو ةّوقلا بحاص بهذ :ًاضيا ىبطرقلا لاقو

 لبق فقوملا ىف امهدحأ نيضوح ُهْيْيَي ىنلل نأ حيحّصلا و .سكعلا ىلا نورخآ بهذو

 .ارثوك ىّمسي امهنم لكو ةّنجلا لخادرخآلا و طارّصلا

 ىلع قلطي و ءضوحلا ىف ّبصي هءامو ةّنِجلا لخادرهمنرثوكلا نابرجح نبا هبّقعتو

 .ىهتنا هنم دمي هنوكلرثوك ضوحلا

 ىفاكلا ىف ىنيلكلا مالسالا ةقث هاور ام ضومحلا فصو ىف انقرط نم درو ات و :تلق

 و قايح ىبحي نأ هّرس نم هيفي هللا لوسر لاق :لاق ةكرفعج ىبأ نعرباج نع هدنسب

 لاوتيلف هديب ىّتر هسرغ بيضقب كسمتيو تر اهيندعو ىتَلا ةّنجلا لخديو ىتتيم تومي
 مكنوجرخي ال و لالض باب ىف مكنولخدي ال مهتاف هدعب نم هءايصوأ و بلاط ىبأ نب نع



440 
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 نيبو مهنيب قّرفي ال نأ ىّتر تلأس ىّناو مكنم ملعأ مهتاف مهومّلعت الف ىده باب نم
 ةليا ىلا ءاعنص نيب ام هضرعو .هيعبصا نيب ّمضو اذكه ضوحلا ىلع ادري ىّتح باتكلا
 ىبتنا موجَنْلا ددع ةّصفو بهذ ناحدق هيف

 نم ةاّنثملا نوكسو ةزمه لا حتفب ةليأو ؛نميلا دالب نم ةفورعم ةبصق ةدودمب ءاعنصو

 .عبني برق ةنيدملاو ةّكم نيب لبج ىه :ليقورصمو ةكم نيب ام فصن ةفورعم ةنيدم تحن

 لاق ثيح 3 ىسيعل ىلاعت هللا ةّيصو ىف ةضورلا باتك ىف ًاضيا مالسالا ةقث ىورو
 ضبقي و شاعم مركأ شيعي ندع تاّنج ىفربكألا ماقملا ورثوكلا هل :ُييَي دمحم فصو ىف
 موجن لثم ةينآ هيف موتخم قيحر نم سمّشلا علطم ىلا ةّكب نمربكأ ضوح هل ءأديهش

 نم ةّنجلا رام لك معط و بارش لك نم هيف بذع ءضزألا ردم لثم باوكاو ءامسلا

 .ادبا أمظي مل ةبرش هنم برش

 0 لولقلا ىف رادقملا ىلعربخلا اذه ىف ديدحتلا لمح نم ّدٍبال :باحضألا ضعب لاق

 مهّللا .امهنيب فالتخالا عقو الا و ضرعلا ديدحتب هيف حّرصملا قباَسلا ثيدحلا نيبو هنيب

 .ىهتنا قّحملاريدقتلا ىلع ال ةعّسلا نع ةيانكلاوه امهنم دوصقملا :لاقي نأ آلا

 و حادقألا ىلا ةراشا ضوحلا ىلا هدوع لمتحي هسأكب انقساو لإ هلوق ىفريمّصلاو

 ىقاَسلا هّئارابتعاب هيلا اهتفاضاو ُيِيَي ىنلا ىلا هدوع لمتحيو ,هيف ىتَلا باوكألاو ةينآلا

 '.«هلآو هيلع هللا ىلص هنذاب نوكي اما اهب قَّسلا نأ ر ابتعاب وا اهب

 :ضوحلا ىف داقتعالا باب ىف تاداقتعالا باتك ىف ل قودّصلا لاقو

 وهو ءءاعنصو ةليا نيب ام هضرع ّناو ّقح هنا ضوحلا ىف انداقتعاو :رفعجوبأ لاق»

 نينمؤملاريمأ ةمايقلا موي هيلع قالا َنأو ءءامّسلا موجن ددع قيرابالا نم هيف أو َُْي ىنلل
 أمظي : ةبرش هنم برش نمو :هءادعأ هنع دوذيو هءايلوأ هيف قسمي اللا بلاط ىبأ نب ىلع

 مهب ذخؤيف ضوحلا ىلع انأو ىنود ىباحصأ نم موق نجلتخيل ُهِيِخي ىلا لاقو .ادبا اهدعب

 '.«كدعب اوثدحأ ام ىردتال كنا :ىل لاقيف ىباحصأ ىباحصأ تراي :ىدانأف لامشلا تاذ

 .؟940/0 نيكلاسلا ضاير ١.
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 مود دلج .هبدن ىاعد حرش

 ىف درو امرئاس عباَسلا ثحبملا» :هلوق حرش ىف 'دصاقملا حرش ىف ىنازناتفتلا لاقو

 :هّصن ام «ضوحلا و نازيملاو طارّصلا و اهلاوهأ و ةبساحملا نم ةّنّسلاو باتكلا

 ةمالا عامجا اهيلع دعقنا و ةّنسلا و باتكلا اهب قطن ةنكمم روما اهتارمألا ةلمج و»

 ضوحلا اهنمو (لاق نأ ىلا) ةبساحملا اهنف ابجاو اهب قيدصتلاو ًاّمح اهب لوقلا نوكيف
 هؤام ءءاوس هاياوز ورهش ةريسم ىضوح :ثيدحلا ىفو (رثوكلا كانيطعا انأ) :ىلاعت لاق

 اهنم برش نم ءءامّسلا موجن نمرثكأ هنازيك و .كسملا نم بيطأ هحيرو نبّللا نم ضيبأ
 ناف طارّصلا ىلع :لاقف - ؟رشحلا موي كبلطن نيأ :ف/ هل ةباحّصلا لاقو دبا أمظي الف

 .«ضوحلا ىلعف اودجت مل ناف :نازيملا ىلعف اودجمت مل

 :داعملا نم ىناَتلا دصرملا ىف 'فقاوملا ىف ىجيالا نيّدلا دضع ىضاقلا لاقو

 باسحلاو نازيملاو طارّصلا نم عرَشلا هب ءاج ام عيمج ّنأ فرشع ىناّثلا دصقملا»

 اهناكما اهتابثا ىف ةدمعلا و ءقح ءاضعالا ةداهش و دوروملا ضوحلا و بتكلا ةءارقو

 هيلع عمجأو اهنع قداّصلا رابخا عم ؛هتاذل لاحم اهعوقو ضرف نم مزلي ال ذا اهسفن ىف
 لإ ْمُهوُدَهاَق ِهَّللا ِنوُد ْنِم> :هلوق وحن باتكلا هب قطن و فلاخملا روهظ لبق نوملسملا

 و) :هلوق و «'ُقَحاِذِيَموَي ُنَْوْلاَو) :هلوق و 4" َنوُلوُتْسَم ْمُجبإ ْمُهوُفِقَو © وحجم طاَرِص
 عم © ًاريِسي ًاباَسِح ب ماحب قؤس) :هلوق و 4”... ِةَماَيِقْلا ِمْوَيِل طَسِقْلا َنيِاَومْلا ٌعَضن

 6" ِهِئِيِمَيِب هَباَنكك قو نَماَمَ) :هلوق و .باسحلا موي ةمايقلا موي ةيمست ىلع عامجالا

 يقيس قوما ريما ين قلو :هلوق و <. . ىَباَتحارفا> :هلوق و
 يَ هلوق عم ضوحلا ىلع لدي هتاف © ةقيكلا كَِيظْعَأ اَنإ> :هلوق و «*َنوُلَمْعَي اوُنآك
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 «(ىتفيلخ) ىعم ضوحلا ىلع أدغ تناوا١

 ؛نازيملا ىلع وا طارّصلا ىلع :لاقف - ؟رشحملا موي كبلطن نيا :هلاولاق دقو هباحصأل

 ,ضوحلا ىلعوا

 .«كرتشملا ردقلارتاوت ثيحب كلذب ةحفاط ثيداحالا بتكو

 :هّصن ام فلالا فرح ىف اريغّصلا عماجملا ىف ىطويسسلا لاقو
 (حص) -رمع نبا نع (ذح) حرذأ و ءابرج نيب امك ضوح مكمامأ»

 :هّصن ام ةرابعلا حرش ىف 'ريدقلا ضيفلا ىف ىوانملا لاقو

 هريغ هّنارهظالا و رشوكلاوه :ليق ةمايقلا موي هودرت ىك (ضوح) ةزمهلا حتفب مكمامأ)»

 نوكسو ميلا حتفب (ءابرج نيب امك) ددعتلاب عمجو نالوق هلبقوا طارّصلا دعبوه لهو

 مضو ةمجعملا لاذلا نوكسو ةزمهلا حتفب (حرذأو) ماّشلاب ةيرق ٌدميورصقي ةدحوم و ءارلا

 ام)وهو ىنطقرادلا ةياور هتنّيب فذح ثيدحلا ىفو ءاضيا ماَشلاب ةيرق ةلمهم ءاحو ءارلا

 امهنيبو ةنيدملا نيب ةفاسملاف ءحرذأو ءابرج نيبو ةنيدملا نيب امك (ىضوح ئيحان نيب

 ءادتقا سوماقلا بحاص هنّيب امك مايا ةثالث امهنيب لاق نم طلغ دقو امهنيب ال ماَيأ ةثالث

 هرّرح امك هذهرظني هذه ىف فقاولا لب لقا لب اليم حرذأو ءابرج نيب نال مالعألا ضعبب

 .«هوحن ىناربطلا ىفو باظنملا نب (رمع نبا نع ذح) تاقّثلا ضعب

 و ءابرج نيب امك هيبنج نيب ام (ضوحلا ثيدح ىفو)» :ميجلا فرح ىف ةياهتلا ىفو

 فرح ىف هوحنركذو «اناما َىَنلا امه بتكو لايل ثالث امهنيب ماَشلاب ناتيرق امه حرذأ
 .«حرذا» ىف فلالا

 لاّدلاب (حرذأ بنجي ةيرق ءابرجلا و)» :سوماقلا ةرابع حرش ىف سورعلا جات ىفو

 ملسم ةياور ىف ىريذعلل عقو و روهمجلل اذك :ضايع لاق نيتلمهملا ءاحلاو ءارلاو ةمجعملا

 اهتا ىلع لاد فلؤملا مالك حيرص نا مث ءماَّشلاب ناتيرق امهو مهووهو ميجلاب اهطبض

 و قراشملاو علاطملا ىف اذك ةروصقم اهنوكب هريغ مزج و حيحّصلا ىف تباّتلاوهو ةدودمت

 ملسم حرش ىف ىووّتلا بّوص دقو :تلق :انخيش لاق ىراخبلا باتكل ّدملا ةبسن امهيف

 ١.شس١12١١.

 .181و 181١ ص "ج5
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 مود دلج .هيدن ىاعد حرش

 روهمجلا و ىمزاحلا هركذ كلذكو :لاقرصقلا

 وهو (ماَيا ةثالث امهنيب لاق نم) لوعفملل ًاّينبم ًأدّدشم ةخسن ىفو حرفك (طلغو)

 ةئالث باوَصلا :اولاقو هريغو ضايع هيلع هّبنو ملسم ةياور ىف عقو دقوريتثألا ن با لوق

 هباتك ىف (ىنطقرادلا) مامالا اهركذ ةدايز طاقسا نم ثيدحلا ةاور نم مهولا اًناو) لايمأ
 امك) ضوحلا ىتفاح نيب امرادقم ىا (ىضوح ىتيحان نيب ام) ةدايزلا كلت ىا (ىهو)

 فادح حححص نم مهنمو (حرذأو ءايرج) نيبراقتملا نيدلبلا نيذه نيب (و ةنيدملا نيب

 حرذأ لبق ةفطاعلا واولا

 حرذأ تيأر :لاق ىنايذهلا دّمحم نب بوقعي نيّدلا فرشريمألا ىتئّدحو :توقاي لاقو

 ىعدتساو هذهرظني هذه ىف فقاولا نال زف دا دجلاو لدم نيكو مرتع ءاوزملاو
 انأ تيقل ّمُث هب دهشف كلذ ةّحص ىلع هدهشتساو قشمدب نحنو ةيحاتلا كلت نمًالجر

 و حرذأ تحتفو .هلوق لثم لاق لكف كلذ نع مهتلأسو ةيحاّنلا كلت لهأ نم دحاوريغ

 '.«ةيزج رانيد ةئام ىلع حرذأ لهأ حلوص عست ةنس ُهيِيَي هللا لوسر ةايح ىف ءايرجلا

 هيقاس و ضوحلا بحاص هنوك ىف راعشألا

 :مالسلا هيلع هيلا بوسنملا ناويدلا
 ةمايقلا ىدل ضوحلا بحاصو ةماصمصلا بحاص ٌلعات

 ةمامعلا ىنممع ذا لاق دق ةمالعلا ىذ هللا ين وخأ

 ؟ةدفاقلا قدتقي نيف: هل هنو ةماكلا ندم و: ىتخأ تَنأ

 -يمقلعلا نياريزولا هعمج باتك نع لقن مالسلا هيلع رقابلا نع القت ”ةمغلا فشك ىف

 ”مالسلا هيلع نيدباعلا نيز ىلا اهبسن بوشارهش نبا بقانم ىفو

 مالسلا هيلعرقاي ترصح تالاح رد ةءاح ردو

 ,57*13* ينال 20/١” سواعلا جاتا
 0 - بم دكر تت

 1 8 عجم ءل يد . م 2
 - همن فراح ص ت6 اس ىىدبيم هم .

 ”١م صر -

 ١32. ص *جا؟
 هه

 .1841/7 ج ديدج باج . فن صا . 2
 ا" اا ل تت
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 1( ةفيلخ) ىف ضوخلا لع ادع تناوق

 هدازو دعست و دوذن هداّوذ ضوحلا ىلع نحنل

 هدازانّبح نم باخامو انب ًالازاف نم زاف امو

 هداليم ءاس انءاس نمو رورسلا اّنم لان انرس نمو

 هداعيم ةمايقلا مويف انقح انبصاغ ناك نمو

 فَلا موي ها ءادهشلا دّيس أشنأ اًممو

 'ركني سيل ام هلال وسر سأكب انّيلو قسن ضوحلا ةالو نحن و

 :هّصن ام ئريمحلا دّيَسلا ةمجرت ىف "نينمؤملا سلاجم ىف هلل هللا رون ىضاقلا لاق

 لاجر باتكرد تسا هّيماما هعيش نادهتجمزا هك هّرس سّدق ىشك ورمعوبأ خيش»
 اضرلا ىسوم نب ىلع ترضح تمدخب ىزور هتفك وا هك هدوم تياور نايبذ نب لهسزا

 «(ىسلجملا لقنب أي امرخآ ىلا) متفر مالسلا هيلع

 هيلع قداصلا ىحدام باب ىف راحبلا نم "رشعيداحلا دّلجملا ىف هي ىسلجملا لاقو
 :ئريمحلا ةمجرت ىف لاق ام نمض مالسلا

 :لاق نايبذ نب لهس نع هدانساب ىور هّنأ انباحصأ تافيلأت ضعب ىف تدجو»
 نمركذ امرخآ ىلا) مايألا ضعب ىف مالسلا هيلع اضرلا ىسوم نب لع مامالا ىلع تلخد

 :اهعلطم ةديصقركذ ىلع لمتشت ايؤر ةروص

 عبرم ىوللاب ورمع مالا

 لاق نأ ىلا

 هضوح اودري هيلع مهال»

 ىلا اعنص نيبام هل ضوح

 رثوك هتمحر نم ضيفي

 ةناجرم و توقاي هاصح

 .87 ص ؟ ج بوشأآر هش نبا بقانم.١

 .لوا باج 57506 ص 5

 دا الا اكس 0 د ا

 «عقلب اهمالعأ ةسماط

 «عفشي مهيفوه الوأدغ

 عسوأ مأ ماَشلا ضرأ ةليأ

 عرتم م نم ضوحلاو
 عصنأ وأ ةّضفلاك ضيبأ

 عبصا هنجت مل ؤؤلؤل و
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 يبس _ _ يي اا

 مود دلح ءهبذن ىاعد حرش

 عبرم قنوم اهنم ّرتهب هتافاحو كسم هؤاحطب
 عصنأ وأ رفصأ عقاف و ربضات ضرولا نوؤامزيكخا

 علصالا لجترلا اهنع بذي هناحدق و قيرابأ هيف
 عّرش لبا ىبرجك اَبذ بلاط ىبأ نبا اهنع بذي

 عزعز هب تّبه دقو ِكاذ هعاونأ ناحيّرلاورطعلاو
 ةرومأم ةّنجلا نم حير

 اوبرشي ىكل هنم اوند اذا

 ًالهنم اوسمتلاف مكنود
 دمحأ ىنب ىلاو نمل اذه
 مهضوح نم براشللزوفلاف

 عجرم امل سيل ةبهاذ
 اوعجراف مكلأَبت :مهل ليق
 عبشي ًامعطم وأ مكيوري

 عبتي مهريغ نكي ملو

 عفدي نمل ُلَّذلاو ليولاو

 :هريغ و يثكلا لاجر ىف تيور ةعطق نم ةلاضأو

 ءام نم ةبرش دمحأ ضوح نم اهّلك ًاعيمج اينّدلا لدعي ام

 ىريمحلا ةمجرت ىف راحبلا نم ارشعيداحلا دلجملا ىف هلي ىسلجملا اهاورو

 'ةعاربلا جاهنم ىف ىئونخحلا حراشلا راعشالا هذه ىورو

 ىدهلا ملع حرش نم ةبهذملاب ةفورعملا ةّيئابلا هتديصق ىف ًاضيا ىريمحلا دّيَسلا لاقو

 "ةديصقلل

 ديحم لآ تح نيدت انا

 دري نمو ءالولاو ةذدوملاانم

 دري الو ميحجلا دري تمي ىتمو

 هباكرّرعت نا رذاحملا برض

 بجوتسي مهببحي نمو ًانيد

 ببحي ال دمحم لآب ًالدب

 برضي هدري نأ و لوسرلا ضوح

 «برجألاريعبلا ةفلاس طوسلاب

 :هلّصح ام ةديصقلا حرش ىف ىضترملا دّيَسلا ىدهلا ملع لاقو

 مهيلع دّمحم لآ ىلاوت نم ّنأو ءكلذب هيلا بّرقتن و مهّبحب ىلاعت هللا عيطن انا ىا»

 نو ولا اال ا

 .ديدج باج 188/17 ج .ىكنس باج 00٠ ص ” ج .؟

 .15و955؟ ص.”

 .١7191/75ج ديدج باج ”3١7. ص 1
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 «(ىتفيلخ) ىعم ضوحلا لع أدغ تناو»

 َيَو دمحم لآ ودع ناو ءهّبحن ال مهريغب لدبتسي نمو ةّدوملاو ءالولا انم ٌقحتسي مالسلا

 ضوح درو اذا و .هماقم راد و هلزنم اهثال يحج لا دري مهب ققحتي و مهالاوتي ال نمو

 دع ةقيلا لوكوو ةماكلاو ةقالتقلا ةرانا ةمايقلا هوي دق برتشلا ىذلا الث هللا لوسر

 ًاعنم برجألار يعبلا ةفلاس هباكرو هتّيطم برجت نأ نم قفشملا برضي امك برضو هنع

 .«اهيدعيو اهبرجيف اهعم دورولاو اهب طالتخالا نع هل

 :ىريمحلا نع القن 'بقانملا ىفو

 اير و ًانمأ عمجت ضوحلا نم ةبيرش هّبيح ىف لقَؤَأ
 اًيقّشلا داذ و ديعسلا ىندأف هضوخ ادع. انرو.ااذإ

 اًّيرم ًائينه برشا و ضوحلا در :لقي هنم هالوم ندي ىتم

 ايصق ًاناكم نلع هذي هل ودع هنم ندي نأو

 هلو
 توضق .ةيبنات نم تنا اف انخلا عد ًاَيلع ىحآللا اهتأ الأ

 برشمريخ هبرش ضوح بحاصو هنيمأ دعب هللا ريمأ ىحلتأ

 بهذمو نيجل نم ءامزاح دقو هبارت كسم ورد هتافاح و

 برضي و ىزخب عجري هل ودع دري نأ و برشي هالوم دري ام ىتم

 أضيأ هلو
 متِهِج رسج رسبجلاب :طصلا عم عاق ضوحلا ىدل هاقلت كتاف

 مّركملا ليلللا ٌلظلا و حوّرلا ىلا هتايح ىف امهالو نم ناريجي

 هلو
 ىدعلا هعنمي و هيبحم قسي هّيصوو دّمحم ضوح ضوحلاو

 هلو
 اقفر ال و ابخا ال قئالخلا نم هب أ نم قسي ضوحلا بحاصو

 اقلع نكي مل مسق كلاذو ىل اذ :اط لوقي ىضرت هب ران مسق

 .125"صسص ج١



 الاد

 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ئريمحلا ةمجرت ىف 'ىناغالا ىف ىناهبضالا يرفلاوبأ لاق

 ليضف نع ىمئثيطلا ليعامسا نب ىلع نع وكلا دّمحم نب نمّرلادبع ىنثّدح»
 رعش كدشنأ الأ :هل تلق مث ديز هّمع نع هيّرعا دمحم نبرفعج ىلع تلخد :لاق ناسا

 :اهيف لوقي ةديصق هتدشناف دشنأ :لاق - ؟دّيَسلا

 عيرأ كلاه اهنف سمح مهتايار ثعبلا موي ساتلاف
 عنشملا ةقالا ئرماس و مهنوعرف و لجعلا اهدئاق

 عكوأ عكل دبع دوسأ جرخم هنيد نم قرام و
 «علطتاذ سمّشلا هناك هدهجو. اهزئاق ةنار“ و

 هر #لاقف دعسلا لق رغتكلا اذه: لتاق نم لاقف رؤعشلا ءارو: نم اي كغم

 هرفغي نأ هللا ىلع بنذ اف هللا همحر :لاقفرمخلا برشي هتيأر ِّنا كادف تلعج :تلقف هللا

 «ىرخا هل تتبثآلا مدق هل لزت ال ىلع بح نا ,ىنلع لآل

 ':ىناغالا نم ةمحرتلا هذه ىف ًاضيأ لاقو

 مونلا ىف هيلي ىنلا ىأر هنأ دّيَسلا نع قرتسملا دواد ىنأ نع مصاع نب دمحم ىورو»

 :هلوق هدشناف هدشنتساف

 عقلب اهمالعأ ةسماط ... عيرم ىوُللاب ورمع مال
 عزفملا و ةياغلا نم ىلا ...انتملعأ تئشول هل اولاق :هلوق ىلا ىهتنا ىّتح

 .«مهتملعأ هللا ودق لاقو هدي (ضغن) ضقن مث كبسح :لاقف

 :نيثالّثلا بابلا ىف اهئ اضرلا رابخا نويع ىف هيَ قودَصلا لاقو

 دمحيوبا ىنثّدح :لاق ىباعجلا ءاربلا نب ملس نب دّمحم نبرمع نب دّمح انثّدح»

 نب ىلع ىديس ىنثّدح :لاق ىميمتلا ىزاّرلا سابعلا نب دّمحم نب هللادبع نب نسحلا

 درت :ُهْيَي ىنلا لاق :لاق بلاط ىبا نب ىلع نع مالسلا مهيلع هئابأ نع اضرلا ىسوم

 ".«نوقسي الف نوقستسي اشاطع كّودع دري و ,شاطع ريغ ًءاور ةمايقلا موي كتعيش

 .7/ج.؟

 .مق باج كيلا .ىئبمب باج 559 ص ."
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 «(ىتفيلخ) ىعم ضوحلا ىلع ادغ تناوا»

 هيقاس و ضوحلا ةفص باب ىف اراحبلا ثلاث ىف ةرات هِي ىسلجملا هلقنو

 .ةعيّشلا لئاضف باب ىفرفكلا و ناميالا باتك ىف راحبلا نم 'رشع سداسلا ىف ىرخأو

 ةئامعبرألا ثيدح ىف لاصنلا ىف هلي قودّصلا لاقو

 اندارا نف ضوحلا ىلع ىطبسو قرتع ىعمو هللا لوسر عم انأ :ِلِغِ نينمؤملاريما لاق»
 ةعافش انتّدوم لهالو ةعافش انلو بيجن تيب لهأ لكل ّناف انلمع لمعيلو انلوقب ذخأيلف
 نمو انءايلوأو انءاّبحأ هنم قسنو انءادعأ هنع دوذن اًناف ضوحلا ىلع انئاقل ىف اوسفانتف

 نم امهدحا ةّئهلا نم ناّبصني نابعثم هيف عرتم انضوح ًادبا اهدعب أمظي مل ةبرش هنم برش

 ".«رثوكلاوهو توقايلاوؤلؤللا هاصحو نارفعرلا هيتفاح ىلع نيعم نمرخالاو مينست

 :هدعب ًالئاق اهيقاس و ضوحلا ةفص باب ىف 'راحبلا ثلاث ىف هلي ىسلجملا هلقنو
 .«اهئام لياسم ةنيدملا بعاثم لاق و ءىدابازوريفلا لاق ًالتما لعتفاك عرتا - حيضوت»

 *:تاراغلا ىف هي ىنقثلا ديعس نب دمحم نب ميهاربا لاقو

 .391 بلاط ىبا نب اع بسي ناكو ءًثيبخ ًانوعلم جيدح نب ةيواعم ناك و»

 ىلع نب نسحلا ىلع جيدح نب ةيواعم لخد :لاق فوع ىبا نب دواد انثدح :لاق

 ٌبستت ىذلا تنا ةيواعم اي كليو :نسحلا هل لاقف ةنيدملا دجسم الكاب بلاط ىبا نب

 نع ًافشاك هتيرتل هارت كّنظا نا امو ةمايقلا موي هتيأر نئل هللاو اما ؟ةًِايلع نينمؤملاريما
 .«لبالا ةبيرغ برض نيقفانملا هوجو برضي قاس

 ”:ةغالبلا جه حرش ىف ديدحلا ىبا نبا لاقو

 فرعتأ :هل ىلومل مالسلا هيلع نسحلا لاق :لاق ليفطلا وبا ىور و :ىئنئادملا لاق»

 نب ورمع راد نم اجراخ هآرف ىنملعاف هتيأر اذا :لاق معن :لاق ؟(جيدخ) جيدح نب ةيواعم
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 مود دلح «هيذن ىاعد حرش

 نئل هللاو اما ؟دابكالا ةلكآ نبا دنع ًايلع متاّشلا تنأ :هل لاقف هاعدف اذوه :لاقف ثيرح

 «نيقفانملا هنع دوذي هيعارذ نع ًارساح هيقاس نع ًارّمشم هتيرتل هدرت نل و ضوحلا تدرو
 ':دئاوزلا عمج ىف ىمثيهملا لاقو

 دقل :لاقف لجر هءاجف الإ ىلع نب نسحلا دنع ًاسلاج تنك :لاقريثك ىبا نعو»

 اذا :لاق هفرعي ملف جيدح نب ةيواعم :هل لاقي لجر ًاحيبق أّبس ًاّيلع ةيواعم دنع بس

 ؟مجيدح نب ةيواعم تنأ :لاق هاّيا هارأف ثيرح نب ورمع راد دنع هآرف :لاق هب ىنتأف هتيأر

 تدرو نئل امأ ؟دابكالا ةلكآ نبا دنع ًاّيلع باَسلا تنا :لاق مث ًاثالث هبجي ملف تكسف

 نيقفانملاو رافكلا دوذي هيعارذ نع ًارساح ًارمشم هّتدجتل هدرت كارا امو ضوحلا هيلع
 .ُهليَي دمحم قدصملا قداّصلا لوق ُهْْيَي هللا لوسر ضوح نع

 ٌجحو نايفس ىبا نب ةيواعم ٌجح :لاق ةّيما ىنب ىلوم ةحلط ىبا نب ىلع نع ةياور ىفو

 .ىرتفا نم باخ دقو :داز هّنا آلا هوحن ركذف .سلاج ىلع نب نسحلاو ُيديَي هللا لوسر

 و ,هفرعأ مو ةّيما ىب ىإوم ةحلط ىبأ نب لع امهدحا ف نيدانساب ناربطلا هأور

 ريضتلا موي ىتا أايلع نا ىجن ىبا نب هللادبع نعو فيعضرختلا و ءتاقث هلاجر ةيقب

 اورهظ اذا ًادغ ماشلا لهأ ىّرغ ىريغ ىّرغو ىّرفصاو ىَضيِبا :لاقف ةّصفو بهذب

 ّنا :لاق هيلع اولخدف سانلا ىف نذأف هل كلذر كذف ساّلا ىلع كلذ هلوق ّقشف كيلع

 كيلع مدق و نيّيضرم نيضار كتعيش و هللا ىلع مدقتس كنا لع اي :لاق هيدي ليلخ
 «حاقالا مهيري هقنع ىلا هدي عمج مث نيحمقم ًاباضغ كّودع

 :رشاعلا بابلارخآ ىف 'بلاطلا ةيافك ىف ىجنكلا لاقو

 انثّدح هاشزاف نبا انربخأ دومح انربخا ديز ىبأ نبا انربخأ فسوي ظفاحلا انربخأ»

 تنك :لاقريثك ىبأ نع ليلخ نبردب نع سباع نب ىلع انثّدح ىدسالا بوقعي نب

 7١. ص .؟
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 «(ىتفيلخ) ىعم ضوحلا نلعادغ تناوا»

 بس ًاّيلع ةيواعم دنع بس دقل :لاقف لجر هءاجف ف اع نب نسحلا دنع ًاسلاج
 هآرف هب ىنتأف هتيأر اذا :لاق معن :لاق ؟هفرعت :لاق جيدح نب ةيواعم هل لاقي لجر ًاحيبق

 مث اثالث هبجي ملف تكسف جيدح نب ةيواعم تنا لاق هاا هارأف ثيرح نب ورمعراد دنع

 هدرت كارا امو ضوحلا هيلع تدرو نئل امأ دابكألا ةلكآ نبا دنع ًاّيلع ٌباسلا تنا :لاق

 داذت امك لِي هللا لوسر ضوح نع نيقفانملاو رافكلا دوذي هيعارذ ًارساح ًاّرمشم هّئدجتل

 لِلَي مساقلا ىبأ قّدصملا قداصلا لوق اهبحاص نع لالا ةبيرغ

 «ءاوس هانجرخأ امك مالسلا هيلع نسحلا ةمجرت ىف ىناربطلا هجرخأ :تلق

 :نينمؤملاريمأل ىّتش بقانم هيفركذ لصف ىف 'ةّمغلا فشك ىف هلي كبزالا لاقو
 لَكَ هللا لوسر ضوح نع نيتريصقلا نيتاه ىديب ندوذأل هللاو :لاق اق ناع نعو»

 «انؤاّحا هتدريلو انءادعأ

 :ىقاَسلا وه اه اّيلع نأ لصف ىف "بقانملا ىف بوشآر هش نبا لاقو
 :لاقف ُهيدي هللا لوسر ىلع تلخد :لاق سنا نع ةيطع ىلا هدانساب ميعنوبأ ظفاحلا»

 نيبام هلوط و هضرع ةّنجلا ىف رهن :لاقرثوكلا امو هللا وسر اي :تلقف رثوكلا تيطعأ دق

 دانا يرش كيكة تم وح أ يقرتيالاو نظف هددت | يرشيالا نقلا و وردت
 .ىتيب لهأ لتق الو ىتمذرفخأ

 .ًأدبا أمظي مل هنم برش نمو هتعيش نم سيل نم ةمايقلا موي هنع ىلع دوذي :ىنلا

 نع نيتاه ئديب نعقأل ةمسنلا أرب و ةّبحلا قلخ ىذلاو :الف نينمؤملاريمأ لاق قراط

 .انواتتحا ةتدوو اذا اتءادغا نطوحلا

 «ّيلئدلا دوسالا ىبأ ا برح ىبأ نع هنم ًاوحن لئاضفلا ىف دمحا ىورو

 :هنع ضوحلا ةفص باب ىف ”راحبلا ثلاث ىف هلل ىسلجملا هلقنو
 ':سداسلا ءزجلا ىف هيلامأ ىف لي ىناثلا ديفملا لاقو
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1١.6. 

 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ىسوطلا ىلع نب نسحلا نب دمحم نب نسحلا ىلعوبا ديفملا ديعسلا خيشلا انربخأ»
 ىسوطلا ىلع نب نسحلا نب دّمحمرفعج وبا دلاولا ديعسلا خيشلا انربخا لاق هنع هللا ىضر

 ةئامعبراو نيسمخ و سم ةنس نم ةدعقلا ىذ ىف هنع هللا ىضر -

 انربخا لاق هللا همحر نامعنلا نب دّمحم نب دّمح هللادبعوبأ ديعسلا خيشلا انربخأ لاق

 نسل انريخا :لاق ديعتس ني دمتم عرقا نناتعلاوا اقدح لاق رمع نب هتف كيوب

 نب فيس نب ىلع انثّدح :لاق ىميّتلا ىلعي نب ميهاربا نب ىلع انثّدح :لاق مساقلا نب

 نع نيعأ نب نارمح نع ةباّيس نب نمحّرلادبع نع نامثع نب نابأ نع هيبأ نع ةريمع

 بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملاريمأ تعمس :لاق هيبا نع ىلئدلا دوسألا ىبأ نب برح ىبأ

 هللا لص هللا وسر ضوح نع نيتريصقلا نيتاه ىديب ندوذ ال هللاو :لوقي مالَسلا هيلع

 .«انءاّحأ هتدروالو انءادعأ هلآو هيلع

 لدب هيف نا آلا هيقاس و ضوحلا ةفص باب ىف راحبلا ثلاث ىف هي ىسلجملا هلقنو

 .«هتدريل و» «هتدروال»

 :'ىطصملا ةراشب ىف ىربطلا نيدلا دامع لاقو

 اثالوم دهشم ىف ىسوطلا نسحلا نب دّمحم نب نسحلا لعوبا هيقفلا خيشلا انربخا»

 :لاق ةئامسمخح و ةرشع ىدحا ةنس نابعش ىف هيلع ىتئارقب ايا بلاط ىبا نب ىلع نينمؤملاريما

 .««(ىلامالا نع هانلقن امك نتملاو دنسلا قاسو) ديفملا خيشلا انربخا :لاق دلاولا ديعسلا ىنربخا

 :باحصألا لضفأ نينمؤملاريمأ نأ ىف هل نايب ىف ”ةّمغلا فشك ىف للي كبزالا لاقو

 و ُهيَي هللالوسر انءاج :لاق هنأ هلي هللادبع نبرباج نع مزراوخلا بقانم نم»

 دق انلق !؟دجسملا ىف نودقرت :لاقف بطر بيسع هدي ىفو دجسملا ىف نوعجطضم نحن
 ام دجسملا ىف كل ّلحي هّنإ لع اي لاعت هِي هللا لوسر لاقف انعم ّنِلع لفجأو انلفجأ

 .ةّبنلا آلا ىسوم نم نوراه ةلزنمب ىّتم نوكت نأ ىضرت الأ ىل لحي

 داذي امك ًالاجر هنع دوذت ةمايقلا موي ىضوح نع ٌدئاذل كنا هديب ىسفن ىذلاو
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 ١١١ا/

 «((ىتفيلخ) ىعم ضوحلا لعام تنأوا

 ىضوح نم كماقم ىلارظنأ ّلأك .جسوع نم كل ًاصعب ءاملا نع َلاّصلا ريعبلا

 ىف اوعرسأ اولفجأ و ساّنلا لفج و ءهفعس وه و لختلا ديرج بيسعلا :ببزالا لاق
 «هتدرط اذك نع هتدذ :لاقي درظلا دايّدلاو .برحلا

 :ةّمغلا فشك نع ةلزنملا رابخأ باب ىف اراحبلا عسات ىف هلي ىسلجملا هلقنو
 ّنأ ىفوهو ةئام و نيئالثلا و عساتلا بابلا ىف 'مارملا ةياغ ىف هلي نارحبلا دّيسلا و

 :ةماعلا قيرط نم ضوحلا ىققاسو ءاوللا لماح 4ٍِ!اًيلع

 كلذك اهانلقن امك مالّلاو ةمجعملا داضلاب «ٌلاَّصلا» ةملك دراوملا هذه عيمج ىف :لوقأ

 ةغّللا لهأ حيرصت هيلع لديو نيتلمهملا لاّدلاو داّصلاب «داّصلا» ةّقحصم اهتأ نَظأ ىتكل

 ':قئافلا ىف ىرشخّرلا لاقف كلذب
 ىضوح نع دئاذّلا تنأ :هنع ىلاعت هللا ىضر لعل مّلسو هلآو هيلع هللا ىلص لاق»

 فاخ :مهوقك لصألا ىف ديّصلاوه [و] داَصلاريعبلا داذي امك لاجّرلا هنع دوذت ةمايقلا موي

 ىولي نأ هلجأ نمردقي ال سأرلا ىف ذخأي ٌءادوهو ديّصلا هب ىذّلاوهو .فوخ هلصأ

 نم ًالعاف نوكيو لاّدلارسكب ىوري نآزوجيو ءديصأ :هل ليقفرّبكتملا هّبش هبو هقنع

 .«شطعلاوهو ىدَصلا

 تنأ :هنع هللا ىضر لعل لاق هنأ (ثيدحلا ىف ىأ) هيفو» ةياهتلا ىفريثألا نبا لاقو

 هب ىذلا ىنعي داَّصلاريعبلا داذي امك لاجّرلا هنع دوذت ةمايقلا موي ىضوح نع دئاذلا

 ىولت نأردقت الو اهسوؤر عفرتو اهفونا ليستف اهسوؤر ىف لبالا بيصي ءادوهو ديّصلا
 و لام وذ ىأ حار مويو لام لجر :لاقي امك داص وذ ىأ داصر يعب :لاقي اهقانعأ هعم

 لعاف مسا هنأ ىلعرسكلاب داص ىوري نأ زوجي ورسكلاب ديص داص لصأ :ليقو ,حير

 .«شطعلا ىنعمب ىدَّصلا نم

 اذاف رودمرمت هل كوّشلارجش نم لعوف جسوعلا» :نيرحبلا عمجم ىنف جسوعلا اَما
 «ةجسوع ةدحاولا ءدقرغلا وهف مظع
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 مود دلج .هبدن ىاعد حرش

 دقرغلا عيقب هنم و اضغلارجش نمرجش نوكشلاف حتفلاب دقرغلا» :دقرغ ىف لاقو

 .«روهشم وه و ةفّرشملا ةنيدملاب ةربقمل

 ىلع ضنا نم ُهْْيََي ىنلا نع ةفيذح نع ءاج ام باب ىف ارثألا ةيافك ىف ييزاّرخلا لاق
 :مالسلا مهيلعرشع ىننثالا ةنمألا

 :لاق ّباعجلارمع نب دّمح انثّدح :لاق ىئرصبلا دّمحم نب نابهو نب دّمحم انثّدح»

 نب دمحأ نب دمحم ىنثّدح :لاق ىرصبلا ىضاقلا ةبيش نب دّمحم نب ليعامسا ىنثدح

 نسحملا نب ديزي انثدح لاق نمجرلا دبع نع ىساّرلا فلخ نب ىحي انثّدح :لاق نسحلا

 للي هللا لوسر تعمس :لاق ديسأ نب ةفيذح نع ليفظلا ىبأ نع ذوبّرخ نب ةيواعم نع

 :هربنم ىلع لوقي

 و ىرصب نيب ام هضرع ًاضوح ضوحلا ّىلع نودراو متنأو مكطرف ىلا ساّنلا رشاعم

 ؛نيلقّتلا نع ىلع نودرت نيح مكلئاس ىلاو ءةّصف نم ناحدق موجَنلا ددع هيف ءءاعنص

 مكيديأب هفرطو هللا ديب هفرط ببس هللا باتكربكألا لقّلا ؛امهيف ىنوفلخت فيك اورظناف

 ريبخلا فيطّللا ىنأّبن دق هئاف ىتيب لهأ ىترتع ىف اولّدبت الو اوّلضت نل هب اوكسمتساف
 دري نمرظتنأ ضوحلا ىلع ىنأك ساّنلارشاعم .ضوحلا ىلع ادري ىّتح اقرتفي نل امهأ

 له دّمحم اي :لاقيف ىتقا نمو ىتم تر اي :لوقأف ىنود سانأرخْؤي فوسو مكنم ىلع
 قرتع ىف مكيصوا :لاق مث مهباقعأ ىلع نوعجري كدعب اوحرب ام مهنا اولمع امب ترعش

 نع ىنربخت الأ هللالوسر اي :لاقف هي ناملس هيلا ماقف ىتيب لهأ ىف لاقوأ ًاثالث ًاريخ
 ىنب ءابقن ددع قرتع نم ىدعب ةّمالا معن :لاقف ؟كترتع نم مهامأ ؟كدعب ةنمألا

 مهتاف مهومّلعت الف ىمهف و ىملع هللا مهاطعأ لف نيسحلا بلص نم ةعست ليئارسا

 .«مهعم ٌقحلاو قحلا عم مهتاف مهوعبتاف مكنم ملعأ

 (نوثالثلا و سماخلا بابلا وه و) ضوحلا باب ىف 'ىنلّرلا ملاعم ىف هِي ىنارحبلا دّيسلاو
 هفل ةياقكلا نا نم اشعز ةيروبان نبا لا ايناتكلا تمس هنأأألا

 ١. ص ديدج باج .705 ص ىكنس باج 17/8.
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 للا

 «((ىتفيلخ) ىعم ضوحلا ىلع ادغ تناو»١

 وهو نيرشعلاو ىناثلا بابلا ىف 'لؤألا ءزجلا ىف تاجردلارئاصب ىف يرافَصلا لاقو

 رظنا) ىمهف و ىملع مهاطعأ هللا نا مالسلا مهيلع ةّمالا ىف لاق دق ُةْيِيَي لوسررلا نأ ىف

 :(سداسلا ثيدحلا

 نع مساقلا نب هللادبع نع نادعس نب ىسوم نع نيسحلا نب دّمحم انثّدح»

 ىبحي نأ هّرس نم :َُْْي هللا لوسر لاق :لاق فار فعج ىبأ نع ىعجلارباج نعرهاقلادبع

 و اّيلع ٌلوتيلف ّثر هسرغ بيضق ندع ةّنج لخديو (ىتتيم :ل خ) ىتامم توميو ىتايح
 و ىده باب نم مكنوجرخي الو لالض باب ىف مكنولخدي ال مهتاف ىدعب نم هءايصوأ

 ادري ىّبح باتكلا نيبو مهنيب قّرفي ال نأ تر تلأس ىّناو مكنم ملعأ مهئاف مهومّلعت ال

 ناحدق هيف ةليا ىلا ءاعنص نيب ام هضرعو هيعبصا نيب ٌّمضو اذكه ىعم ضوحلا لع
 «موجَنلا ددع ابهذو ةضف

 ّصَنَلاو مالسلا مهيلع تيبلا لهأ لئاضف باب ىف 'راحبلا عباس ىف هِي ىسلجملا هلقنو

 ةّصف ناحدق هيف ّبأ» :«ابهذو ةضف ناحدق هيف ةليا» لدب لقن هنآ آلا «ةلمج مهيلع

 :هدعب لاق و «بهذو

 «نميلاب ةيرقرسكلاب و نميلاب نيع ألا :ىدابازوريفلا لاق - نايب»

 ثيدح هنمورصمو عبني نيب دلب نوكسلاف حتفلاب ةليأ» نيرحبلا عمجم ىف ةليأ اَمأو
 .«ةليأ ىلا ءاعنص نيب ام هضرع هيي هللا لوسر ضوح

 :ليقو ماشلا ىليامت مزلقلار حب لحاس ىلع ةنيدم حتفلاب ةليأ» :نادلبلا مجعم ىفو

 لاق ءلبج وهو ىوضرب عضوم ًاضيأ ةليأو (لاق نأ ىلا) ماشلا لّوأ و زاجح ار خآ ىه

 ةروكذملا ةنيدملاريغوهو ةنيدملاو ةّكم نيب حبشي لبج وهو ىوضر نم ةليأ :بيبح نبأ

 .«هظفل اذه

 بطخ :لاق هباحصأ ضعب نع حلاص نب لّضفملا ةليمج ىبأ نع ىئاّيعلاريسفت ىفو
 :(لاق نأ ىلا) لاقف سانلا ىلع فرصنارهظلا ةولص دعب ةعمجلا موي ُةْيِدي هللا لوسر

 .ميدق باج ١١ ص وزيربت باج 55 ص ١.

 ف 7-75 7
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 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 و ىرصب نيب ام هضرع ىضوح و ضوحلا ىلع نودراو متنا و مكطرف ىلا سانلا اهنأ

 .«(ثيدحلا) ةّصف نم ناحدق موجنلا ددع هيف ءاعنص

 'تيبلا لها لئاضف باب ىف لي ىسلجملا هلقنو

 لئاضف ىف ىذلار شع عساتلا لصفلا ىف "نينمؤملاريمأ بقانم باتك ىف ىمزراوخلا لاقو
 :مالسلا هيلع هل ىتش

 ىمليدلا رادرههش نب هيوريش نب رادرهش روصنم وبأ ظفاحلا مامالا خيشلا ىنربخأ»

 نب دمحأ نع ىناربطلا انربخأ هاشداف نب دمحأ انربخأ ليعامسا نب دومح انريخأ ةزاجا

 هيبأ نع نادرو نب ىسوم نب ديعس نع ةعيط نبا نع حالص نب حور نع ةبتع نب دامح

 :يلَي هللا لوسر لاق الاقرباج و ةريره ىبأ نع نادرو نع ىسوم

 ةعس و موجّنلا ددعك ٌباوكأ هيف ةمايقلا موي ىضوح بحاص بلاط ىبأ نب لع
 .«ءاعنص ىلا ةيباجلا نيب ام ىضوح

 :سمانحلا سلجملا ىف هيلاما ىف هي ديفملا لاق

 رفعج هللادبعوبأ انئثّدح :لاق ىباعجلا ملس نبرمع نب دّمحركبوبا ىنربخا :لاق»

 نانعانوخا »لاق قطيعمل ا نارين توب ىسع ىدوسوبا اقنع لاق ىدعلا لم ند

 ةكيلم ىبا نبا نع ميثخ نب نامثع نب هللادبع انئّدح :لاق بيهو انئّدح :لاق ملسم نب

 مكنم ىلع دري نمرظنأ ضوحلا ىلع ىّنا :لوقي ُةِيِخَي هللا لوسر تعم :تلاق ةشئاع نع

 اولمع ام ىردت ال كنا :لاقيف «ىباحصأ ىباحصأ تر اي :لوقأف ىنود لاجرب نعطقيلو
 ".«ىرقهقلا مهباقعأ ىلع نوعجري اولازام مهنا كدعب

 :هّصنام (هوجو ٌدوستو هوجو ضيبت موي) :ىلاعت هلوقريسفت ىف 'نايبلا عمجم ىف ىسربطلا لاقو

 مه تبث ىا باذعلا كلذ تقوب هناحبس ربخأ (هوجو ٌدوست و هوجو ضيبت موي)»

 ,ةعاطلا و ناميالا ىلع مهل ًاباوث نينمؤملل هوجولا هيف ٌضيبت امناو هتفص هذه موي ىف باذعلا

 .151/51' ج ديدج باج .79 ص جرا

 .فحن باج 5١9 ص .؟

 .77 ص ديدج باج .77 ص ."”
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 ة( هيفا ىف ضوملا لع اره تباو»

 :هلوقوهو هدعب ام ةلالدل تائّيَسلاورفكلا ىلع مهل ةبوقع نيرفاكلل هوجولا هيف ٌدوستو

 نميف تفلتخاو ؟مكناميا دعب مترفكأ :مه لاقي ىا (ترفكأ مههوجو تّدوسا نيذلا اًماف)

 نع ةمالا هذه نم ءاوشالاو عدبلا لها مهما اهعبار و :(لاق نا ىلا) لاوقأ ىلع هب اونع
 ىذلا و :لاق هنا ُةيَْي ىتلا نع ىوري و .دادترالاب اورفك نيذلا مهنا ةداتق نع هلثمو الئ ىلع

 :نلوقألف ىنود اوجلتخا مهتيأر اذا ىّئح ماوقأ ىنبحص نّمم ضوحلا لع َندريل هديب ىسفن
 مهباقعا ىلع اوّدترا مهتا كدعب اوثدحأ ام ىردت ال كنا :لاقيف باحصأ ىباحصأ ىباحصأ

 (لاق نا ىلا) هريسفت ىف ىلعُتلا هركذ ىرقهقلا

 و ةيغبلا لين و رورَسلاب اهرافسا و اهقارشأ هوجولا ضاضيباب دارملا مهضعب لاقو

 ةكحاض ةرفسم ٍذئموي هوجو :هلوقك باوّتلا نم هيلاريصي امب راشبتسالا و ةينملابرفظلا

 هوجو :هلوقك باقعلا نم هيلاريصي امل اهيلع نزح ارثأ روهظ اهدادوساب دارملاو «ةرشبتسم

 نم ظفللا ةقيقح نع لودغ لوقلا اذه: ق و:ةربغ ايبلغ لثموي هوجو و: ةرساب ذوي

 «لؤالا ّحصَألا و ةرورضريغ

 ثّدحملا و نانجلا ضور ىف اضيا ىزاّرلا حوتفلاوبا هلقن هاور ىذّلا ثيدحلا و :لوقأ
 .ةيالاريسفت ىف ىفاَصلا ىف ىناساقلا

 ةريثك تاياور َىَنلا دعب ةّمالا قارتفا باب ىف راحبلا نماث ىف لي ىسلجملا لقن دقو

 مهبتك نع ةماعلا قرط نم نومضملا اذهب

 ه0 ه0 . 00 س0 »



 (قادعزجنتو ىنيد ىضقت تناو»

 و 'هيقفلا و "بيذهتلا و 'ىفاكلا ىف ثيدح ىف ةنادتسالا زاوج باب ىف 'لئاسولا ىف

 ”:نساحملا ىفو نيدنسب “للعلا

 .«(ثيدحلا) نيد هيلعو نينمؤملاريمأ لتقوو نيد هيلعو هللا لوسر تام دقو»
 باتك نعرمع نب لّّصفملا ةياور راحبلا نمرشع ثلاثلا دّلجملا ىف لي ىسلجملا لقن

 :ةرابعلا هذه اهيفو ىنيصحلا نادمح نب نيسشحلا

 باطنخلا نبرمعو ذفنقو ديلولا نب دلاخ هذافناوركب ىبأ ةّصق هيلع ةمطاف ّصقتو»

 لاغتشا و ةدعاس ىنب ةفيقس ىف ةعيبلا ىلا هتيب نم نينمؤملاريمأ جارخال سانلا هعمجو

 و هفيلأت و نآرقلا عمج و مهتيزعت و هجاوزأ مض و هللالوسر ةافو دعب الث. نينمؤملاريما

 نع اهاضقو هفراطو هديلت ابيف عاب مهرد فلا نونا ىهو هتادعزاجناو هلنيد ءاضق

 '.«ربخلا هدي هللا لوسر

 :ةرابعلا هذهب اهيلا ةجاحلا عم ةنادتسالا زاوج باب ىف *كردتسملا ىف هي ىرونلا هلقنو

 ."149 ص18 ج.١
 .97" ص 0 ج١
 .1815 ص ع ج .*
 .187 ص ” ج.*
 .090و 058 ص” ج .
 .719/7 ديدج باج .عء”١٠ ص .ع
 .19/07 راحب ./
 .740/17 ديدج باج .58/8 ص 7 ج .4
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 «قادعزجنتو ددد ضقت كنا ولا

 نع (لضفم) لضف نب دمحم نع تارف نبرمع نعريصن نب دّمحم بيعش ىبأ نع

 قايس ىف : - لاق نا ىلا - ةعجرلا ىف ليوط ثيدح ىف قداصلا نعرمع نب لضفملا
 :تلاق - :لاق نا ىلا -ركب ىبأ ةصق هيلع صقتو اهيبا ىلا مالسلا اهيلع ةمطاف ةياكش

 هفيلأتو نارقلا عم. و مهتيزعت و هجاوزا مضو ُةْيِدَي هللا لوسر ةافوب نينمؤملاريما لاغتشاو»

 نع اهاضقو هفراطو هديلت اهيف عاب مهرد فلا نونامثوهو هتادع زاجناو هنيد ءاضقو

 . «ربخلا ُةْيِدَي هللا لوسر

 ':هلقن دنع هِي ىسلجملا لاقو

 و ليعامسا نب دمحم نع نادمح نب نيسحلا نع انباحصا تافّلؤم ضعب ىف ىور»)

 ديم نع: تارقلا نيم معرضا نيس بيعتش نا نع ةيتسنلا هلا دع وب نزع

 52706 ثيدحلا قداصلا ىديس تلأس لاقرمع نب لضفملا نع لضفلا نب

 نيسح نب دّمحمر فعجوبا ىخيش ىنئّدح :لاق بقانملا بقاث باتك نم أضيا هيفو

 لاق هيفي ساّبع نبا نع اطع ىلا هدانساب افا اضَرلا دهشمب هراد ىف (ىناهوشلا) ىبارهشلا
 ًاقباس هانلقنو ' .(ثيدحلا) ماصمصلاوبا مدق

 دمحم وبا ىور اموه ورخآ هجو ىلعربخلا اذه ىوريو :بقانملا بقاث بحاص لاق

 دّمحم نب دمحا نع ىرابثالا ديزي نب بوقعي نع ىمليدلا دواد نب ةزمح نع ىسيردالا

 نبأ نع بشوح نبرهش نع ىلامُثتلا ةزمح ىبا نع لوحالا بيبح نعرصن ىبأ نب
 . هانلقن و ” (ثيدحلا) ىّنلا ضبق امل :لاق سابع

 «هانيور امم وحن ةّصاخلاو ةّماعلا نمرخآ قرطب ثيدحلا اذه ىور دقو :هللي لاق مث

 .مارملا ةياغ نم ةئامو نيرشعلاو نماثلاو عباَسلا بابلا ف ثيداحاالا هذه لقن :لوقا

 :توبكنعلا ةروس ىف 'هريسفت ىف تارف لاقو

 اك :لاق ىراصنالا هّللادبع نبرباج نرتع انتفدعم نوراه نب ىسيع نب دمحأ ىثذدح»

 7 0357 ص بقاثلا ١
 17١. ص بقاثلا .*

 ١١17. ص .؟
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 تس بحبس بسسس اال

 مد دلح «هيذن ىاعد حرش

 بر هلل دمحلا :لاق ُْيْيَي ىنلا هيلارظن اَملف 39 ىلع لبقا ذا ُهَْي هللا لوسر دنع ًاسولج
 كيرش ال نيملاعلا بر هلل دمحلا يقي هللا لوسر اي تقدص :انلق :لاق هل كيرش ال نيملاعلا

 تركذ ًالبقم ًاّيلع تيأر امل معن :لاق هتيأر ءىش نم ًابجعت آلا اهلقت مل كنا اننظ دق هل
 لا هيلع ىباف هيلع ةئالا عمجي نا هللا تلأس ىلا :لاق :لاق ليئربج ىيبح ىنئّدح ًاثيدح

 يح او :ًاباتك كلذب انيلع لزناو بيظلا نم ثيبخلازّمي ىتح ضعبب مهضعبولبي ن 1

 ملفا قهلتت قي وددلا اذه دقل و © ةرتكتت ١ مخ انك اول ولوُقَي نأ اوُكرتُي نأ الا
 :لاصخ عبسب اهناكم هضّوع دق هنا اما «ةيالا ... 'َنيِبْذكْلا َنَمَلْعَيِلَو اوُقَدَص َنِذْلا ُهّللا

 كل ةاكشم وهو كضوحر قع ىلع كعموهو كتادعو كنيد ىضقيو كتروعرتس ىي

 هل عطاق سرض نم مكف ناصحا دعب ًايناز الو ناميا دعب ًارفاك عجري نلو ةمايقلا موي

 ةبارقلا ورهصلا عم هللا نيد ىف هقفلاو هللا مالكب ملعلاو مالسنالا ىف مدقلا عم مالسالا ىف

 و ىتلول ةيالولا وركنملا نع ىهنلا و فورعملابرمالا و نوعاملا لذب و برحلا ىف ةدجنلاو

 .«كلذب دّمح اي هرّشب ىّودعل ةوادعلا

 ىف ُهْييَي ىلا نع كلام نب سنا نع ءاج ام باب ىفرثالا ةيافك ىف ةييزاّرْخخلا لاقو
 :رشع ىنثالا ةمئالا لع صوصنلا

 نب ىسوم محازموبا انثّدح :لاق هي ىنابيَشلا هللادبع نب دّمحم لّضفملاوبا انثّدح»

 نب لضفلا نب نسحلا نب دمحا انثّدح :لاق دادغبب ئرقملا ناقاخ نب ىحي نب هللادبع

 :لاق سنأ دنسم ىف ةبيش ىبا نب نامثع ىنثّدح :لاق مشاه ىنب ىلوم ساّبعلاوبا عيبَرلا

 نب سنا نع نيريس نب سنا نع فوع نب هللادبع انثّدح :لاق نوراه نب ديزي انثدح
 نوموقي نيذّلا ءايبنألا ءايصوأ :لوقي هلآو هيلع هللا ىلص هللالوسر تعم :لاق كلام

 الفا ىلع ىلا تفتلا مث مهتّنس ىلع نولتاقيو مهتادع زاجناو مهنويد ءاضقب مهدعب نم

 لتاقت ىتّئس ىلع لتاقتو قادعزجنتو ىنيد ىضقت ةرخآلاو اينّدلا ىف ىّتصو تنا :لاقف

 ريخ ىاطبسو ءايصوألاريخ تناو ءايبنالاريخ انأف هليزنت ىلع تلتاق امك ليوأتلا ىلع

 ةّمئالاو طسقلاب نوماّوق نوموصعم نورّهطم ةعسشلا ةمئالا جرخي امهبلص نمو طابسألا
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 «قادعزجنتو قيد ئطقت كنا ولا

 '.«ىمدو ىمحل نم قرتع نم مهو ىديع ىراوحو ليئارسا ىنب ءابقن ددع ىلع ىدعب

 . )1 ةمئالا ىلع ُةْيَِي لوسرلا صوصن باب ىف 'راحبلا عسات ىف هِي ىسلجملا هلقنو

 ةبقنم نوعبس ناونع تحت نيعبسلا بابلا ىف "لاصخلا ىف ه,قودصلا لاقو

 :دحأ اهيف هكرشي ال نينمؤملاريمال
 هتّيصو ىف ىرمأ يي هللا لوسر ناف نوعبرالا و ةعباسلا اما و - ثيدح ىف لاق»

 كنييس»لاقف لام: ىدتع نسل هلا تملعدق هللا لؤَسر ان :تلقفذتا غو ةنوند ءانطقي

 و:هتاذعو هتويد تيضق قح ىل هللا هرشي الا هتاذغو ةتويد ءاضق نم ارمأ تدرا اف هللا

 :«انيضقي عا سلا تيضوأ ةتقيقوو افلا نينامث غلبف كلذ تيصحا

 نم ةعامج ىلع ها نينمؤملاريما جاجتحا باب ىف 'راحبلا نماث ىف هي ىسلجملا هلقنو

 راصنالا و نيرجاهملا

 نب ىلع مامالا نع ىور ام باب ىف *لوقعلا فحت ىف ةبعش نب ىلع نب نسح لاقو

 :ظعاوملاو مكح لا نم ٍاِكااضَرلا ىسوم

 .لَع هللا لوسر عنص امك ًانيد انيلع اندعو ىرن تيب لها انا :مالَسلا هيلع لاقو»

 .هنع الا اضرلا ظعاوم باب ىف ”راحبلا نمرشع عباسلا ىف يي ىسلجملا هلقنو

 «مبرغلا نيد نم مزلا ميركلا دعو» :نيدّلوملا لصف ىف "لاثمالا عمجم ىفو

 :نيففطملا ةوسريسفت ىف *هريسفت ىف تارف لاقو

 ىراصنالا هللادبع نبرباج نع ًانعنعم ىنادمهارمع نب دمحا نب ميهاربا ىنثدح :لاق»

 ىتح اهعفرف ىلع ىعبضب ُةََِْي هللا لوسر ذخاف تيزلا راجحاب ُهْيِيَي هللا لوسر انيف ماق :لاق

 .ل6 ص ١.
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 يب بى يي سس ا

 مود دلحج .هبدن ىاعد حرش

 ىبا نب ىلع اذه ساتلا اهتا :لاقف مخ ريدغ مويو مويلا كلذ ًالاري لو امهيطبا ىرا

 ىّتصو و ىملع ةبيع و نيلّجحملاّرغلا دئاق و نيملسملا ديس و نينمؤملاريما الا بلاط

 ىف ىعمو ةّتجلا حيتافم ىلع ىنوعو ىدعوزجني و ىنيد ىضقي ىتَما ىف و ىتيب لها ىف

 .«(ثيدحلا) ةعافشلا

 :قىظضملا هزات هز ىرطلا ىيذلا دامغ لاو

 ىبا نع هّمع نع هيبا نع هّمع نع هيوباب نب نيسح لا نب نسحلا دمحوبا ىنربخا»
 نيم قز هلع يدع اسوعتالاف دق افلا ورام ىو وبلا تاس لف رتزتج

 نعرمجالا نابا نعريمع ىبأ نب دمحم نع حون نب بويا نع هيبا نع ىريمحلا عماج

 :ىلعل ُهيِكَي هللا لوسر لاق :لاق ساتبعلا نب هللادبع نع ةتابن نب غبصالا نع ىنانكلا دعس

 ماسكو مدأ نم ثيشك ىنم تناو قوم دعبو ىتايح ىف ىتما ىلع ىتفيلخ تنا ىلعاي

 تنا ىلع اي ,ءىسيع نم نوعمشك و ىسوم نم عشويك و ميهاربا نم ليعامساك و حون نم

 زجنتو ىنيد ىنع ىّدؤتو قرفح ىف ىنيراوت ىذلا تناو ءىتثج لساغو ىثراوو ىبصو

 يقتل يبوح ناجحا رقلا فاكر نيدلمتلا ءاكاو نيكيزلا ربا كنا نماج نادغ
 هللا نأ لغاز ةينسلا وب هرمتملا طيبون اور قنا ةنللاقناسكلا ديس عوز: كنا نعا

 كبحا نم ىلع اي ,كبلص نم ىتيرذ لعجو هبلص نم ىبن لك ةيرذ لعج ىلاعتو كرابت

 اي ءكنم اناو ىنم كنال هتيداعو هتضغبا كاداعو كضغبا نمو هتيلاوو هتببحا كالاوو

 حافس ىلع (ناوبا انل قتلي مل ل خ) باوثا انل فنلت مل انافطصاو انرهط ىلاعت هللا نا نع

 ىدعب مولظم كناف ةداهشلابرشبا كلع اي هتدالو تباط نم لا انّحيالف مدآ ندل نم ظق
 نم ةمالس ىف :لاق - ؟ىنيد نم ةمالس ىف كلذو هللا لوسر اي :الِفا. لع لاقف لوتقمو

 '.ىدعب هللا بزح فرعي مل كالولو ءلزت نلو لضت نل كنا ىلع اي كنيد

 'قودصلا ىلامأ ىفوهو

 .هتماما ىلع ةلادلا رابخالا عماوج باب ىف ”راحبلا عسأت ىف ىلامالا نع ىسلجملا هلقنو
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 لاق :لاق ها هدج نع هيبا نع لإ دمحم نبرفعج ىلا هدانساب :ًاضيا لاق و
 :ةفوكلا ربنم ىلع الفا بلاط ىبا نب ىلع نينمؤملاريمأ

 هيلع تعلط امن ىلا بحا نه لاصخر شع هللا لوسر نم ىلل ناك هنا سانلا اها اي

 قئالخلا برقا تناو ؛ةرخآلاو ايندلا ىف ىخا تنا :ُيدي هللا لوسر ىل لاق :لاق .سمشلا

 هجاوتت امك ىلزنم هجاوم ةّنِجلا ىف كلزنم و راّبجلا ىدي نيب فقوملا ىف ةمايقلا موي ىآا

 و ىتادع ىف ىدعب نم ىصولا تناو :ءثراولا تناو ءلجوزع هللا ىف ناوخالا لزانم

 ىف طسقلاب مكاقلاو ىتمال مامالا تناو «ىتبيغ دنع ىلها ىف ىل ظفاحلا تناو .؛ىرما

 '«هّللا ودع ىودعو ىودع كودعو هللا ىلو لوو ىبلو تناو ىتيعر

 عباسلا ءزجملا ىف 'هيلاما ىف ىسوطلا خيشلا هركذ ثيدحلا اذهو

 :اضيا لاقو

 ىلع نب دّمح انربخا ىسوم نب نيسحلا نب ىلع نب دّمحمرفعجوبا انثّدح لاق هبو»
 دام بدلات هع ددبلا نع ربلا هلا ديك ىلإ قي ديما نه ناقلا ىلا وبدت هتف نع

 ساّبع نب هللادبع نع ىعبر نب ةيابع نع شمعالا نع ىدبعلا نسحلا ىبا نع ىدسالا

 هجؤزا نا ىنرماو ةمامالاب ًاّيلع لضفو ةوبنلاب ىنلضف ىلاعت هللا نا :ِِيَِي هللا لوسر لاق :لاق
 ".«ىودع هودعو ىبلو هيلوو ىنيد ىضاقو ىنثج لساغو ىدلووباوهف ىتنبا

 :اضيا لاقو

 نا يالا نوب قدما رم لاح انتالح ولدا غانا ينم اكد لاق هفانساب)

 هيبا نعرفعج نب ىسوم هيبأ نع اضرلا ىسوم نب ىلع انثدح ىبا انثّدح قّرلا ةقدص
 :ة3 هللا لوسر ىل لاق :لاق مالسلا مهيلع بلاط ىبا نب نِلع نع هئابآ نع دمحم نبرفعج
 ىنيد ىضاقو ىدلووبا تنا ,كراتخاف ةيناث اهيلا علطا مث ىنراتخاف ضرالا ىلا علطا هللا نا

 '.«كضغبا نمل ليوو كبحا نمل ىبوط ءىضوح ىلع أدغ تناو قادعزجنملاو
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 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 :عباسلا سلجملا ىف 'هيلاما ىف هين ديفملا لاقو

 هللادبع لضفلاوبا انثدح :لاق ىنابزرملا نارمع نب دّمحم هللادبع وبا ىنربخا :لاق»

 :لاق لبنح نب دمحم نب دمحا نب هللادبع نمحرلادبعوبا انثدح :لاق ىسوطلا دّمحم نب

 انتحال يوه هوما ديبغا قت روعم لاقإإ نيف ةيينق ىلا نب دع نم دين اطدخ

 نمريخ و ىلها ىف ىتفيلخ و ىريزو و ىخا نا يقي هللا لوسر لاق :لاق فاكسالا رطم

 «بلاط ىبا نب ىلع ىدعوبزجني و ىنيد ىضقي ىدعب كرتا

 :(84: نص هانا لغاةلاذلارابخلا نارج باب: ق اراحتلا عينات ق ىنلجلا لهو

 الفا نينمؤملاريما ةمامأ ىلع ةلادلا رابخالا عماوج باب ىف 'راحبلا عسأات ىف ىسلجملا لقنو

 :ةزادعلا هالو بوت هش ىنثال نفانلا نع
 لَكَو هللا لوسر لاق :لاق سنا نعرطم نع دانسالاب ةباحصلا لئاضف ىف ىناعمسلا»

 ىضقيو ىدعومزجني نم ىدعب كرتا نمريخو ىلها ىف ىتفيلخو ىريزوو ىليلخ نأ

 .«بلاط ىبا نب ىلع ىنيد

 :الِقا نينمؤملاريمأ بقانم عماوج باب ىف ”راحبلا عسات ىف هلي ىسلجملا لاقو

 ال و نع آلا ىنع ىّدؤي ال :ِيَِي ىبنلا لاق :لاق دانسالا اذهب - اضرلا رابخا نويع»
 .«نع آلا قادع ىضقي

 :بابلا اذه ىف ًاضيا لاقو

 نب ىلع :لاق ُهِْيَي هنع ناملس نعرابخالا سودرف ىف ىمليدلا هيوريش نبأ ىورو»

 ؛.«ىنيد ىضقيو قادعزجني الاب بلاط ىبا

 :ةئاملا دعب نيئالثلا بابلا ىف ”نيقيلا باتك ىف هلي سوواط نبا ديسلا لاقو
 ١. ص ديدج باج .فجن باج 38 ص 2١.

5 ٠. 3 0 

- 3 3 0 

 ب 78-0777 77# 6

 .افحن باج 718 ص.



 لح

 «قادعزجنتو ىنيد نيقت كنا ولا

 دادغبب ةقيتعلا ةّيماظنلا ىف هظخب هباتك نم نسحلا نبرفعج نبرفظملا نع هركذن اميف»

 رغلا دئاق و نيملسملا ديسو نينمؤملاريماب لق بلاط ىبا نب نعل هِي هللا لوسر ةيمستو

 رفعج وبا ىمعثملا صفح نب نيسحلا نب دّمح انثدح :لاق هنعو هظفلب هركذن نيلجحملا

 نع ءارفلا ماس نب ىحي انثدح :لاق ىدشارلا دشار نب قاحسا نب ليعامسا انئثدح :لاق

 :لاق كلام نب سنا نع بدنج نب مساقلا نع ةريضح نب ثراح لا نع ىنزملا حاّبص

 و نينمؤملاريما :لاق - ؟نالا لخدي نم هللا وسر اي :ليق نالا لخدي :ُةييَي هللا لوسر لاق

 لخدف راصنالا نم ًالجر هلعجا مهللا :تلق :لاق نيلجحملارغلا دئاقو نيملسملا ديس

 كنا :لاقف 30 ىلع هجوب ههجو قرع حبسمي لعجف ًارشبتسم ُهِييَي ىنلا ماقف 9 ىلع
 و قادعزجنتو ىنع ىّدؤت تنأو اذه عنصا ال ملو :لاق ؟ىب هتعنص ام ًائيش ىب عنصت

 .«ىدعب هيف أوفلتخا ىذلا مط نيبتو ىنيد ىضقت

 .نينمؤملا ةرماب هيلع ميلستلا نم هيي ىنلا هبرما ام بأب ىف زاحبلا عسأت ىف ىسلجملا هلقنو

 نيرشعلا و عساتلا بابلا ىف ' كا اضرلا رابخا نويع ىف هلل قودصلا لاقو

 نب نيسح لا نب ىلع نب ديز نب دّمحم نبرفعج نب دمحا نب دّمح نب ةزمح انثّدح»

 نع ىبأ ىنثدح :لاق ةئامثالثو نيئالثو عست ةنس بجر ىف مقب لف بلاط ىبأ نب ىلع
 نب نيسحلا نع هئابأ نع هيبا نع اضرلا ىسوم نب ىلع نسحلا ىبا نع مداخلارساي
 تناو «هّللا باب تناو هللا ةجح تنا ىلع اي :إلفلا نعل ُهْيَيَي هللا لوسر لاق :لاق الإ ىلع

 لع اي ؛ىلعالا لثملا تناو.ميقتسملا طارصلا تناو ميظعلا أبنلا تناو هللا ىلا قيرطلا

 قورافلا تنا ىلع اي ,نيقيّدصلا ديسو نييصولاريخو نينمؤملاريماو نيملسملا ماما تنا

 تناو ىنيد ىضاق تناو ىتما ىلع ىتفيلخ تنا ىلع اي ,ربكالا قيّدصلا تناو مظعالا
 روجهملا.تنا ىلع اي ىدعب قرافملا تنا ىلع اي ءىدعب مولظملا تنا ىلع اي .قادعزجنم

 ّناو هللا بزح ىبزح و ىبزح كبزح نا ىتّما نمرضح نمو ىلاعت هللا دهشا ىدعب

 «ناطيشلا بزح كئادعا بزح
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 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 .هتماما ىلع ةلادلا رابخالا عماوج باب ىف اراحبلا عسات ىف هإي ىسلجملا هلقنو

 ةنس مرحملا نم نيرشعلا و سداسلا ةعمجلا موي سلجم ىف هيلاما ىف خيشلا لاقو

 :هّصن ام ىروشلا لها ىلع الكا. نينمؤملاريما جاجتحا ثيدح ىف ةئامعبراو نيسمخح و عبس

 '.4ل :اولاق - ؟ىريغ هتادعرجناو ُهقي هللا لوسر نيد ىضق دحا مكيف لهف :لاق»

 .ىناثلا ءزجلا ىف "بولقلا داشرا ىف ىمليدلا هلوطب جاجتحالا ثيدح لقنو

 .بولقلا داشرا و ىلامالا نع ىروشلا باب ىف 'راحبلا نماث ىف ىسلجملا هلقنو

 لصفلا باوبا نم لؤالا بابلارخآ ىف *مارملا ةياغ ىف هي ىنارحبلا مشاه دّيسلا لاق

 :هّصن ام ا ىلع نينمؤملاريمأ لضف ىف باوبا ىلع لمتشي ىذلا
 نأ نيب.هللاديبغ نب دم ىور.دق :فاكسالا رفعجوبأ انخيش لاق ةيدخلا نأ ناز

 :لاق عفار ىبأ نع هّدج نع هيبأ نع عفار

 ةنتف نوكتس :ىعم سانال و ىل لاق فارصنالا تدرأ اًملف هعّدوا ةذبّرلا ىفّرذابأ تيتأ

 لوقي ُهَْْي هللا لوسر تعمس ىاف هوعبتاف بلاط ىبأ نب ىلع خيشلاب مكيلعو هللا اوقتاف
 تنأوربكألا قيّدصلا تنأو ةمايقلا موي ىنحفاصي نم لّوأو ىب نمآ نم لأ تنأ :هل

 نيرفاكلا بوسعي لاملاو نينمؤملا بوسعي تنأ و لطابلا و ّقحلا نيب قّرفي ىذلا قورافلا

 .«ىدوعوم زجنت و ىنيد ىضقت ىدعب كرتأ نمريخو ىريزوو ىخأ تنأو

 يْيَي هللا لوسر صن ىف ىذلا نيرشعلا و ثلاثلا بابلا ىف ”مارملا ةياغ ىف ًاضيأ لاقو

 :هّصن ام ةّماعلا قيرط نم نيلقثلاب كّسمتلا بوجو ىلع

 دفا نإع نينمؤملاريمأ لئاضف باتك ىف دمحأ نب قوم نيفلاخملا دنع ةّمالاردص»

 ىلع ةنوعملا ىلا صاعلا نب ورمع ءاعدتسا ىف صاعلا نب ورمع ةيواعم ةبتاكم ثيدح ىف

 ف3 7-7 - 7577# 7
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 «قادعزجنتو ىنيد نطقت قم ولا

 :ةبتاكملا باوج صاعلا نب ورمع هباجاف اغا نينمؤملاريما

 دقف دعب اما .نايفس ىبأ نب ةيواعم ىلا هيي هللا لوسر بحاص صاعلا نب ورمع نم

 روهّتلاو قنع نم مالسالا ةقبر علخ نم هيلا ىنتوعد ام اًماف هتمهف مث هتأرقف كباتك لصو
 هنع هللا ىضر َنِلع هجو ىف فيسلا طارتخا و لطابلا ىلع كايا ىتناعاو كعم ةلالضلا ىف

 ةدّيس هتنبا جوز و هدعوزجنم و هنيد ىضاق و هئراو و هّيصو و ُةْدَي هللالوسروخاوهو

 ىفو) نوكي نلف ةّنجلا لها بابش ىديس نيسحلاو نسحلا نيطبسلاوباو ةّنجلا ءاسن

 .«باتكلا ..(هلعاف هللا حّبق دقرمأ اذهف ةخسن

 لها لاتق نايب ىف ثلاثلا لصفلا ىف 'ىمزراوخلا بقانم ىف روكذم بوتكملا اذه :لوقا
 .نوطساقلا مهو نيفص مايا ماشلا

 :سداسلا لصفلا (هتبحم ىلع هضيرحت و ًايلع لوسرلا ةبحم باب) ىف 'بقانملا ىف ىمزراوخلا لاقو

 ىربخا ؛ةزاجا ىمليدلا رادرهش نب هيوريش نب رادرهش ظافحلا ديس مامالا نربخاو»

 دمحم نب لضفملا بلاطوبا فيرشلا ىنربخا «ةزاجا نادمهب ىنادمه لا هللادبع نب سودبع

 نب دومحم نب دمحا ىنثدح ىدج ىنثدح .هيودرم نباركبوبا ظفاحلا ىنربخا .ىرفعجلا

 ىنثدح .ديمح نب سيبد نب نمحرلادبع ىنثدح ,ىضاقلا نيسحلاوبا ىنربخا .داذرخ

 لاق :لاق يي ناملس نع سنا نعرطم نع ىديبزلا اجر نب ليعامسأ نب دمحم

 .«ىنيد ىضقيو ىتنادعزجني بلاط ىبا نب ىلع هيي هللا لوسر

 ًالقن ىمليدلل بولقلا داشرا نع هلقن ثيدح ىف ”راحبلا نماث ىف هي ىسلجملا لاقو
 :هّصن ام هن ءارهزلا نع

 نبا اوجرخيل ديلولا نب دلاخ و باطنخلا نبرمع هعمو ًاذفنق انراد ىلا نوذفني ّمث»

 هب هاصوا امب ًالغاشتم مييلا جرخي الف ةرساخلا مهتعيبل ةدعاس ىنب ةفيقس ىلا ًايلع ىّمع

 هنع اهئاضقب هاّصو مهرد فلا نينامث ءاضق و نآرقلا فيلأتب و هجاوزاب و ُهََْْي هللا لوسر
 .«(ثيدحلا) انيدو تادع
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 :هتادعو ُهْيِيَي هللا لوسر نيد ىضق نمركذ ىف اريبكلا تاقبطلا ىف دعس نبا لاقو

 ّنا :نوع ىبأ نب دحاولادبع نعرفعج نب هللادبع ىنثدح رمع نب دّمحم انربخا»
 نيدوا ةدع هللا لوسر دنع هل ناك نم حيصي ًاحئاص الف اعرما ىفوت ان ُيَْي هللا لوسر

 م ىلع ىفوت ىّئح كلذب حيصي نمرحتلا موي ةبقعلا دنع ماع لك ثعبي ناكف :ىنتأيلف
 هدعب كلذ عطقناو كلذ لعفي نيسحلا ناك مث ىفوت ىّتح كلذ لعفي ىلع نب نسحلا ناك

 .همالسو ميهيلع هللا ناوضر

 .«هاطعا آلا لطابالو قحب لع ىلا هللا قلخ نم دحأ ىتأي الف نوع ىبا نبا لاق

 القا نينمؤملاريما دلوم باب ىف ةّجحلا باتك ىف 'ىفاكلا ىف هلي ىنيلكلا مالسنالا ةقث لاقو
 :نماثلا ثيدحلا

 نع اعيمج دايز نب لهس نع دّمحم نب لعو ءدّمحم نب دمحا نع ىحي نب دّمحم»

 نب نسحلا ماق ذئب نينمؤملاريما ضبق امل :لاقرفعج ىبا نع ةزمح ىبا نع بوبحم نبا

 اهيا :لاق مث ُهيَْي ىنلا ىلع ىلص و هيلع ىنثاو هللا دمحف ةفوكلا دجسم ىف الا ىلع
 ناك هّنا نورخآلا هكردي الو نولوألا هقبس ام لجر ةليّللا هذه ىف ضبق دق هّنا ساتلا

 هللا حتفي ىّتح ىنثنيال ليئاكيم هراسي نع و ليئربج هنيمي نع ُهيِيَيَي هللا لوسر ةيار بحاصل
 ىرتشي نا دارا هئاطع نع تلضف مهرد ةئامعبس لا ءارمح الو ءاضيب كرت ام هللاو ءهل

 .«(ثيدحلا) هلهال ًامداخ اهم

 :هّصن ام القا نينمؤملاريما ةمجرت ىف باعيتسالا ىفّربلادبع نبا لاقو

 وا مهارد ةئاماُ آلا ىبأ كرتي مل :لاق هّنا هوجو نم ىلع نب نسحلا نع تبث دقو»

 .«هلهأل اهيرتشي مداخل اهّدعي ناك هئاطع نم ةئامعبس

 :ا9ا بلاط ىبا نب ىلع ةمجرت ىف 'ءايلوالا ةيلح ىف مهعنوبا لاقو

 هللاديبع انثدح ثراحلا نب ناميلس نب دمحم انثدح نسحلا نب دمحرحوبا انثدح»

 .ايورا باج 89 ص ”ج.١
 .ةضرتعم ةلمجك نيتحفص ىلا هدعبامو ثيدحلا اذه نا ىفخي ال 6017/١. ىفاك ١/. ص ١ ج لوقعلا ةأرم ."
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 «قادعزجنتو ىنيد قففت ثنا ولا

 ني ديما نا كري نب ةرهغ نع قاعتنا نا ندا نأ ني ايعاعلا انتدخ وسب

 :لاق و سانلا بطخو ماق اف ىلع

 دي هللا لوسر ناك ءملعب نورخآلا هكردي الو نولوالا هقبسي ل سمالاب لجر مكقراف دقل

 نع ليئاكيم و هنيمي نع ليئربج ؛هيلع لج وزع هللا حتفي ىّيح دتري الف ةياّرلا هيطعيف هثعبي

 «انداخ اهم ف تقي نا نارا هئاطعي و ةلتطف ةنادعتس ألا ءاظي "لو دازفس كت اهراس

 ' :ؤطصملا ةراشب ىف هلي ىربطلا نيدلا دامع لاقو
 ةريبه نع قاحسا ىلا نع دلاخ ني ديعس هع نع قزاتلا هالتعلا نب ىئح انربخاا)

 :لاقف بلاط ىبا نب ّىلع لتق ةحيبص مالسلا امهيلع ىلع نب نسحلا انبطخ :لاق ميري نب

 ىف هحورب دعص دقلو ملعب نورخآلا هكردي ملو نولؤالا هقبسي مل لجر ةليللا مكقراف دقل

 ليئربج هفنتكيف ثعبلا ىف هثعبي هللا لوسر ناك ءايركز نب حي حورب اهبف دعص ىلا ةليّللا
 و ءارفص كرت ام هيلع لج وزع هللا حتفي ّتح ىنثنيالف هراسي نع ليئاكيمو هنيمي نع

 «هلهال ًامداخ اهب عاتبي نا دارأ هئاطع نم تلضف مهرد ةئامعبسآلا ءاضيب ال

 :اضيأ لاق

 نع فورعم نع ةرمع ىبا نب مالس نع قاّرولا ىدزالا نابأ نب ليعامسا انثدح لاق»

 914١ ىلع نينمؤملاريما ةافو دعب ىلع نب نسحلا بطخ :لاق ةلئاو نبرماع ليفطلا ىب
 ءايبنالا متاخ ئصوو ءايصؤالا متاخ :لاقف ًاّيلع نينمؤملاريمأركذو هيلع ىنثاو هللا دمحف

 .ءادهشلاو نيقيدصلاريماو

 نورخألا هكردي الو ملعب نولؤالا هقبس ام لجر مكقراف دقل ساّنلا اهيا :لاق مث

 امث هراسي نع ليئاكيم و هنيمي نع ليئربج لتاقي ةياّرلا هيطعي ُهِْيَي هللا لوسر ناك دقل

 ّىصو اهيف ضبق ىتلا ةليللا ف لج وزع هللا هضبق دقل هللاو ,هيلع هللا حتفي ىّتح عجري

 ىتلا ةليللا ىف و الها ىسيع ىصو حورب عفر اهيف ىتلا ةليللا ىف هحورب جرعو اياب ىسوم

 تيب ىف كرت امو هل بص ىلع أئيش آلا ةّضف الو ًابهذ كرت ام هللاو .ناقرفلا اهيف لزنا

 .موثلك مال ًامداخ اهب ىرتشي نا دارا هئاطع نع تلضف ًامهرد نيسمخو ةئامعبسالا لاملا

 ١. ديدج باج .757 ص 777/7.
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 ُلْيَع ىتلا دمحم نب نسحلا اناف ىنفرعي مل نم و ىنفرع دقف ىنفرع نم :لاق مث
 '.«(ثيدحلا)

 :القا ىلع لتقم باب ىف 'فارشالا باسنا ىف ىرذالبلا لاقو

 نب هللادبع انثدح الاق ىسوموبا ىورفلا قاحساو دقانلا دّمحم نب ورمع ىثدح)»

 نسحلا تعم :لاق ميري نب ةريبه نع قاحسا ىبا نع دلاخ ىبا نب ليعامسا نعريم
 ةنامعتس هلا هام ذل ومرفق كارت اهلل ود لاك 2 كياني دلل و ءاناركذت يلمع
 .«امداخ اهب ىرتشي نا دارا هئاطع نم تلضف مهرد

 هلتقمركذ دنع ىلع ةمجرت ىف نييردبلا نم ىلوالا ةقبطلا ىف "تاقبطلا ىف دعس نبا لاقو

 دلال فا ند ايمانا ريغ الاف ضيوف: ندد دبع ورد نيالا ا ديمع دروع ةناقو

 :لاقف سانلا بطخي ماق ىلع نب نسحلا تعمس :لاق ميري نب ةريبه نع قاحسا ىبا نع
 :(قوؤخلار ككفراف نقل ياكل انبي

 امل :لاق ميري نب ةريبه نع قاحسا ىبا نع حلجألا نعريم نب هللادبع انربخا :لاق

 ضبق دق سانلا اهيا :لاقف ربنملا دعصف ىلع نب نسحلا ماق بلاط ىبا نب ىلع ىفوت

 .«(ثيدحلا) هقبسي مل لجر ةليللا

 :نيعبسلا و عبارلا بابلا ىف "بلاطلا ةيافك ىف ىجنكلا لاقو
 : ليغ اعلا ودوم اهزيخلا فعن ىلا نما انتي دل دستوري طفاسللا ندعو

 ةايبع ند دك انفال قارتلا مسناقلاولا ناقل انرتخلا ”هآسذاف: نب يمسح ربا ارا

 ا نا ا ب او دلل سنن ١ را ادي رحل
 ل لا اور انو تلا اق كيو ملدا نع رزان ا كيعس قا يق ترج نيدن وع
 و هيلا تعرساف ناملس اي :لاق ىنآر دعب ناك اًملف ىّبع تكسف - ؟كيصو نق ىصو ىبن

 :تلق - ؟مل :لاق .نون نب عشوي معن :تلق - ؟ىسوم ّىصو نم ملعت :لاق .كيبل :تلق

 ١. باج .758 ص ىفطصملا ةراشب ١787 ص 77١.
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 «قادعزجنتو ندد وطقت كا ولا

 قدعزجني ىدعب كرتا نمريخ و ىرس عضوم و ىبصو ناف :لاق .ٍذئموي مهملعا ناك هنال

 .بلاط ىبا نب ىلع ىنيد ىضقيو
 ناملس نع ديعس ىبا ةمجرت ىفريبكلا همجعم ىف ىناربطلا هاور :تلق

 ريخ و ءايصوالا ديس و ىصولا ف! هنا باب ىف راحبلا عسات ىف هلي ىسلجملا لاقو

 ؛هّصن ام ىجنكلا نع ثيدحلا لقن دعب ىنلا دعب قلخلا

 :لوقي ُهناََي هللا لوسر عمس هنأ ىسافلا ناملس ىنثدح :لاق كلام نب سنا نع هنمو»

 .بلاط ىبا نب ناع ىدعب هفلخا نمريخو ىريزو و ىخا ّنا

 ىلع هُو هللا لوسر لاق :لاق سنا ىلا ًاعوفرم ىلبنحلا ثدحملارغلا انقيدص هاورو
 .ىدعوم زجني و ىنيد ىضقي ىدعب كرتا نمريخ و ىّمع نباو ىبحاصو ىخا

 :لاق - ؟قثن نمبو كدعب ذخأن نّمع هللا لوسر اي :تلق :لاق ناملس نع سنا نعو

 ىريزو و ىخاو ىتفيلخ و ىّتصو نا ناملس اي :لاق مثأرشع تلأس ىّبح ىّبع تكسف

 (لاق نا ىلا) .ىدعومزجنيو ىنع ىدؤي بلاط ىبا نب ىلع ىدعب هفلخا نمريخو

 كرتا نمريخو ىتفيلخ و ىريزوو ىليلخ نا :لاق ُةْييَي ىنلا نع اضنا نمنا نع دشو

 .«3ِق. بلاط ىبأ نب ىلع ىدعومزجني و ىنيد ىضقي ىدعب
 فشك بحاص لوق نم ثيدحلا اذه ليبق عقو ام ىلا ةراشا «هنمو» :هللي هلوق :لوقا

 هذي ىلبزالا اهدروا اهلك تاياورلا هذه ناف هيودرم نبا ظفاحلا بقانم باتك نعألقن ةّمغلا
 هيودرم نبال بقانملا نع الا نينمؤملاريما لئاضف ىف 'ةمغلا فشك هباتك ىف

 :الق نينمؤملاريما بطخ نم راتخملا باب ىف لَن ىضرلا لاقو
 مامتو ءتادعلا مامتاو تالاسترلا غيلبت ُتْمَلُع دقل هللات :مالَسلا هيلع هل مالك نمو»

 و ةدحاو نيّدلا عئارش ناو الأرمألا ءايضو مكحلا باوبا تيبلا لها اندنعو ءتاملكلا

 .«(مالكلا) مدنو ّلض اهنع فقو نمو ءمغو قحل اهب ذخا نم ةدصاق هلبس

 و نيعلا حتف و فيفختلاب تملع دقل موق اهاور» :هحرش ىف ديدحلا ىبا نبا لاقو
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 هيف و نيفلكملا ىلإ ُةَِيَي لوسرلا ةافو دعب عئارشلا غيلبت تالاسرلا غيلبتف نسحأ ىلوالا ةياورلا

 و( ميدما الإ اذهل قرَمْحي و ةنوففكو هللا كالاكو قرات دنا هرقل فراش
 اهزاجنا تادعلا مامتاو ءىّتم لجرو انأ آلا ىّتع ىّدؤي ال :ةءارب ةّصق ىف هلي ئجنلا لوق ىلا

 لوق ىلاو «'... ِهّيَلَع هللا اوُدَهاَعاَم اوُقَدَص ُلاَجِر َنيِنِمْؤُمْلا َّنِمإل :ىلاعت هلوق ىلا ةراشا هيفو

 هيفو نآرقلا ليوأت تاملكلا مامتو .ىدعومزجنم و ىنيد ىضاق :الفلا هّقح ىف هدي ىنلا

 ُميِمََسلاَوْهَو ِهِتاَمِلكِل َلِدَبُمالًالَدَعَو اقْدِص كبر ُهَمِلَح ُتَمَتَوإ) :ىلاعت هلوق ىلا ةراشا
 .هناسل تّبثو هبلق دها مهللا :اِغا هّقح ىف ُةْبََي ىجنلا لوق ىلاو 4"ُميِلَعلا

 ىلا عئارشلا ءادا نيتياوّرلا فالتخا ىلع ملعوا مّلع دق هّنا هللاب مسقا هّنا اذه ةصالخو

 دعووه ام اهنق اهب دعو ىتَلا هللا ل وسر ديعاوم ملعو ءهللا هلزنا امب مهنيب مكحلاو نيفلكملا

 رابخاك ثدحيرمأب دعووه ام اهنمو ءاذك كيطعأس هل لوقي ناوحنرمأب ساّنلا نم دحاول
 هب متي ىذلا اهنايبو اهليوأت ىا ىلاعت هللا تاملك مامت ملعو .ةدّدجتملا رومالاو محالملا

 و ءاطغلا فشك مث .هحضوي نّيبم و مّمتم نع ىنغتسي ال ىذلا لمجملا ىلاعت همالك ىف نال
 رمألا ءايضو ىواتفلا و تاّيعرَشلا ىنعي مكحلا باوبأ تيبلا لهأ اندنعو :لاقف دارملا حضوا

 ةيلغ هاوس:ةنع دين نأ نيقولخملا نم دحأرسجي ال ميظع ماقم اذهو دئاقعلا و تاّيلقعلا ىنعي

 ,ساّنلا هبّدكو بذكل هريغ هئاعّدا ىلع دحا مدقاولو مالَّسلا

 صاصتخالا ىلع بوصنم تيبلا لهاو

 ةنّيه ىا ةهفار و ةدصاق ةليل ءاملا نيبو اننيب لاقي ةلهس ةبيرق ىأ ةدصاق هلبسو

 '.«ءطُب الو اهيف بعت الر يسملا

 مالك لقن دعب هتفالخ ماَيا ىف عقو ام رداون باب ىف ”*راحبلا نماث ىف هلي ىسلجملا لاقو
 :هّصن ام ديدحلا نبا

 هجوو تيبلا لهأل ةبراشلا دراوم ىهو عئارشلا ظفل راعتساو :مكيم نبا لاق و»

 .79 .بازحألا ١.
 .77* «بازحألا .؟
 ١0. ؛ماعنألا ."

 .58/8/1/ ديدج باج .ىدلج راهج باج 180/7 ىديدح حرش .*
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 «قادعزجنتو قود: فق كفا ولا

 ةراشأ ةدحاو اهتوكو ءاملا ةبلط دراوم عئارشلا نا امك ملعلا بالطل دراوم مهنوك ةراعتسالا

 مهلكف هيف مهتملك فلتخت مل هرارسا اوملع امل لب نيدلا ىف فلتخت ال مهاوقا نا ىلا

 نيّدلا ىف مهاوقأ ّناف 221 تيبلا لها هلبس و نيدلا عئارشب دارملا لعلو ةدحاولا ةعيرشلاك
 .فالتخالا نع ةيلاخ ةدحاو

 ماكحالا ىف فالتخالا فن ضرغلا نوكيورهاظلا هانعم دارملا نوكي نا لمتحيو :لوقأ

 .«ىخي ال امك تيبلا لهاريغ ةماما نالطب هنمرهظي و سيياقملاو ءازآلاب

 :الِفا نينمؤملاريما ةرابع حرش ىف 'ةعاربلا جاهنم ىف هلل ىئونحلا حراشلا لاقو

 و هعابتا بوجو ىلا ةراشالا هقايس نم مهفي امك مالكلا اذهب دوصقملا نأ ملعا»

 ماعم ذخا بوجوو هتّيرذو هترتع نم نيبيطلا عابتاو هتيالو ليذب كسمتلاو هتمزالم

 هب ةصوصخملا هلئاضف نم ةلمجركذ كلذل و 224 مهنع نيبملا عرشلا ماكحا و نيذلا

 لع حرش هيف بق لا الظن ةفرط يرجو لعتةلاذلا نع لع هنيالقل ةديقلا
 و حضاو ناهرب صئاصخلا هذه نم الك ناريصبلا ىكُذلا ىلع ئخ ريغ وه و حجاتلا

 «مهريغ نود مط ٌقح اهتا ىلعو غ5 مهل ةيالولاو ةفالخلا صاصتخا ىلع قدص دهاش

 ىا تالاسرلا غيلبت تمّلع دقل هللات :لاقف دصقملل ًاقيقحت ءاّثلاب مسقلاب همالك حتتفاو

 ىحوب همّلع هّنأ ال ىلاعت هنمرمأب هينملعو هناحبس هللا نم ,يلعتب ُْدَي هللا لوسر هنيمّلع
 لااعت هللا دارم نعرابخالاوه ةلاسرلاو ,نوثدحم كلل ةممئالا نال ةالغلا ضعب هموت امك

 ىلا هب ءاج ام غالبا هِي هللالوسر همّلع اها هنا دارملاو ءرشب ةطساو نودب همالكب

 هقدلك لوسيا ةايخ لاخي ىف كلذ: ناك ءاوتن ميلاغل ةالمتو ميضتنلا قالثخا لع قلخلا

 آلا اهغلبي ال نا ترما هِي هلوقب ًالّدعمركب ىبأل هلزعو ةّكم لها ىلا ةءارب ةروسب ذئب هل
 هدالوا و وه ناك دقلف هِي هتافو دعب وا .كلذوحن و نجلا ىلا هل هثعبو ءىّتم لجروأ انا

 ىلا هل نيّدؤم هعرش ةظفح و هّرس ةلمح و ىنلا ملع ةيعوا مهيلع هللا مالس نورهاظلا

 ىف ملعلا باب حاتتفاو مارحلاو لالحلا لئاسمراشتناو ماكحالارشن ةدمع ناكو هنا

 دهشيو كلذب ًارومأم ُكيدَي هللا لوسر ناك امكراذنالاو غيلبتلاب نيرومأم اوناكو الفا مهنمز
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 ..» :ىلاعت هللا لوق ىف فا قداصلا نع ىئاّيعلا و ىسربطلا و ىنيلكلا هاور ام كلذب

 هل ا ىلا مَ نأ نودَهْهَتل مكتب نَمَو هب كِل كآرقلا اه لإ أ

 لآ نم أماما نوكي نا غلب نمو :لاق « 'قركرلل اّمِم ءىِرَب ىَنِإَو ٌدِحاَو ُهلِإَوْه اَمَنِإْلف دهم

 دي هللا لوسر هب رذنا امك نارقلاب رذني وهف ُةِْيَي دّمح

 ىنال تلق :لاق ىلجعلا ةيواعم نب ديرب نع هدانساب قودصلا نع مارملا ةياغ ىفو

 لك ىفو ىداحلا نع وهدي هللا لوسر رذنملا :لاقف ' ِداَه ِووَق َلكَلَوٌرِذْنُم ٌتنَأاَمنِإ... :رفعج

 يي هللا لوسر هب ءاج ام ىلا مهيده اّنم ماما نامز و تقو

 دقو ُهيوَي هللا لوسر ىلع تلخد لاق ةريره ىبا نع ًادنسم قودَّصلا نع ضيا هيفو

 انا: لاف ةيلعنا لوس اهياغ اها تق واه روق لكل و قف كنا انت نورت هله فلو
 ذا قانعالا تلّوطف لعنلا فصاخوه :لاق 00 ايال :انلق - ؟ىداحلا نوفرعتا رذنملا

 الأ :لاقو انيلا تفتلا م ليي هللا لوسر لعن هديب ورجحلا ضعب نم الفا. ىلع انيلع جرخ

 اّنع بهذا تيب لها نحن ًارخفف ىطبسوباو ىتنبا جوزو ىدعب مامالاو ىّتع غّلبملا هنا

 :(كيدنملاىنيقاتلا نم ايظا قلعو نسلا

 :لاق ُهيِيَي هللا لوسر مداخ كلام نب سنا نع هدانساب تاجردلارئاصب نعراحبلا ىفو

 امب :الغإ ىلع لاقف نوملعي ال امب نآرقلا ليوأت ساّنلا مّلعت تنا ىلع اي :ُيِيي هللا لوسر لاق
 ".نآرقلا ليوأت نم مهيلع لكشأ امب ساّئلار بخت :لاق هللا لوسر اي كدعب كتلاسر غلبا

 نع ًادنسم ناميلس نب هللادبع نب دّمح باتك نم نيقيلا باتك نم أضيا هيفو
 و نينمؤملا ماما لجر ىلع لخدي كلام نب سنأ اي :ىل لاقف َىَنلا مدخا تنك :لاق سنا

 لعجف قرعب لخدف بلاط ىبا نب ىلع اذاف بابلا برضف نييصولاريخ و نيملسملا ديس

 هللا لوسر اي :لاقف ىّنع غلبت وا ىّتع ىّدؤت تنا :لوقي و ههجو نع قرعلا حسم هيدي ىلا

 '.ساّلا مّلعت تنا نكلو ىلب :ُِيَي لاقف - ؟كّبر تالاسر غّلبت موا

 ١. .ماعنألا 15.
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 «قادعزجنتو ا قت تا ولا

 دقف هّقح ىف هناحبس هللا هدعو ام اهب دارملا نوكي نا لمتحي اهزاجنا ىا تادعلا ماتو

 ان دم ا ةلاق يح ماعلا ف هيلع كرنا اه هج قيس»للا مان تع ل انور هحلغ
 مفعل وناشد

 نفرد ابق ىلا نع هذاننلاب ىدليدلا نرسفللا ا عي نيمحلا نع ماركا ةياغق قوز
 اينّدلا ىف هءادعا نم مقتني نا هللا هدعو ذه بلاط ىبا نب ىلع دوعوملا :لاق ةّيآلا هذه ىف

 ةرخآلا ىف هءايلوالو هل ةّنجلا هدعوو

 هب دهشيو هناحبس هللا اهيلع دهاع ىتَلا دوهعلا و تادعلا اهب داري نارهظألا نكلو

 ْنَم َمُهْنِمَو ُهَبْحَح ىَضَق ْنَم ْمُهْئَف ِهَيلَع هللا اوُدَهاَع اَماوُقَدَص َلاَج َينمْؤملا نم :ىللاعت هلوق
 دهر دمج ولن له قسد اننا ةكاملاو ةضانلا تورردتف !ةليققت ار دة م ورتب

 :لاق :لاق ميقتسملا طارصلا باتك بحاص سنوي نب ّىلع نع مارملا ةياغ ىف ىورو

 نماف لعب تّصتخا ةزمح لتق ال هّنأ بيرالو ةزمح و ىلع ىف تلزن اها نورّسفملا ىور

 .ليزنتلا مكحب ليدبتلا هنم
 .ميعنوبأ و يا قداصلا و ساّبع نبا الكا لعل اهصاصتخا ىورو

 هدانساب 39 تيبلا لهأ ىف لزن اميف هريسفت ىف ةقّثلا ساّبعلا نب دّمحم نع ًاضيا هيفو
 لاق«لاق هلي ة يقتل ني دكت نع للا انيييلح هللا دب ىاورتشع ىأ نضرب اج نع
 نب ةديبع ىّمع نباورفعج ىخاو ةزمح ىّمعو انا هلوسرو هللا تدهاع تنك :الؤلا ىلع

 اهيوزع هللا دارا ا هدي تقلغيو ناحما قلعت ةلوييرو. هل هن اهيفورمأ لع ترانملا

 ُهَبْحَن ىَضَق ْنَّم َمُيَنَف ِهيَلَع هللا اوُدَهاَعاَم اوُقَدَص ٌلاَجِ َنيِنِمْؤُمْلا َنِم » : :انيف هناحبس هللا لزئاف

 .ًاليدبت تلّدب امورظتنملا انا ”ًاليِدبَت تاوَدَباَم َورْطَتْنَي نم ْمُهْنِمَو ةديبع ورفعج و ةزم

 تنا هُهِيقَي هللا لوسر لاق دقف ساّنلل اهدعو ىتلا ُةيَِي هللالوسر ديعاوم اهب داري وا

 .اهيّدؤي نيا نمو اهئادأ ةّيفيك َيَي هملعو ىقدعزجنمو ىنيد ىضاقو ىراوو ىبصو

00000 



 اواو

 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ةماعلا ءاملع نايعا نم ىذمرتلا ميكحلا ىلع نب دّمح نع مارملا ةياغ ىف ىور دقو

 نيعبس ىّدا دق ههجو هللا مرك نينمؤملاريما ّنأ ىور و :لاق ...نيبملا حتفب ىّمسملا هباتك ىف

 '.لاصوالا باتك ىف اذك دوعوملا نم هرثكا ناكو ُهْيِقيَي هنيد نم افلا

 :بولقلا داشرا ىف ىمليدلا لاقو

 ءاضق لقا نينمؤملاريما دارا نا ال :لاق ةقايرقابلا نع ىنعجلا رباج ىلا ًاعوفرم ىور»
 وا نيد ُهِْيَي هللا لوسر دنع هل ناك نم :ىداني ًايدانمرما هتادعزاجناو ُهْيِيَي ّىنلا نويد

 مهّللا :لاقف ًاًئيش كلمي ال ناكو إلا نينمؤملاريمأ ىلا لجتلا لبقي ناكف انيلا تأيلف ةدع

 صققتني الو امهرد ديزي ال طاسبلا تحت ُهييَي ىنلا دعو ام بيصيف ُهْيْيَي كّيبن نع ضقا
 ليمي نا ىشخت و طاسبلا تحت ُهَِِي ىنلا دعو ام بيصي اذه :رمعل ركبوبا لاقف ًامهرد

 :هيدانم ىدانف .ءىضق امك ىضقتس كناف ًأضيا كيدانم ىداني :رمع لاقف هيلا سانلا

 نا :لاقو ًاّيبارعا هيلع هللا طّلسف لبقيلف نيدوا ةدع هدي هللا لوسر دنع هل ناك نم الا

 :ركيويا لاقف اهاحرو اهتمزأب لقملا دوسربولارمح ةقان نينامث ةدع ُهيَِي هللا لوسر دنع ىل

 كنا ؟رمألا اذه ىرت الا :رمعلركبوبا لاقف ىبارعالا ىضف .دغ ىف اندنعرضحت ىبارعا اي

 آلا ديرت ام ةفصلا هذهب ةقان نورشع ايندلا ىف ىل نيا نم كحيو ةّيذا ّلك ىف ىنيقلتل
 و :لاقف هنم كصلخت ةليح كانه ناركبابا اي :رمع لاقف ؟سانلا دنع نيباّذك انلعجت نا

 كيفون ىتح هتركذ ىذُلا اذه هِي هللا لوسر ىلع كنتي انرضحا :لوقت :لاقف - ؟ىهام
 رضح دغلا نم ناك اًملف ةدع الو نيد ىف ةنيب هيلع موقت ال ُهيدي هللا لوسر ناف هات

 ىلع كتتنّيب انرضحا ىبارعأ اي :رمعوركبوبأ هل لاقف دعولل تئج دق ىلا :لاقف ىبارغالا

 ال موق ىلا ئوجاو ةنّيب الب ىنيطعي ًالجر كرتأ :ىبارعألا لاقف كيفون ىتح ُهِيَي هللا لوسر
 ناك ُةِيِي هللا لوسر ّنا نومعزت وا بابساالا مكب تعطقنا دقو آلا ىرأ ام ةنّيبب آلا ىنوطعي
 ىلا ءاجف مالساالا نع ندتتزال متلق ام لثم ىل لاق نئلف ا! ًايلع نسما ابا َنينآل ءاباذك

 لاقف لقملا دوسربولارمح ةقان نينامث ةدع يوي هللا لوسر دنع ىل ّنا :هل لاقف نينمؤملاريما

 نسح اي: لاق مث هّيبن نع ىضقيس هللا ناف ىبارعا اي سلجا : نينمؤملاريمأ هل

 ١. لديدح باج مارملا ةياغ 105/9.



6 

 «قادعزجنتو ضقت نما ولا

 ّىصو الوسر اناب :ىداولا ريفش دنع ايدان و نالف ىداو ىلا ابهذاف ايلاعت نيسح ايو

 ربولارمح ةقان نينا ةدع ُةْيَِي هللا لوسر دنع ىبارعال ّناو هابيبحو مكيلا لَو هللا لوسر

 و ُْلْيَي هللا لوسر ابيبح امكنا دهشن :ىداولا نم بيج امهباجأف ايدانو ايضف لقملا دوس

 دوسربولارمح ةقان نونامث ترهظ ىّتحًاليلق آلا اسلج اف اننيب اهعمجن ىّبح ارظتناف هاّيصو
 ناكو .ىبارعالا ىلا اهعفدف 3 نينمؤملاريما ىلا اهاقاس ٍةإ نيسحلاو نسحلا ناو لقملا
 '.«هلئالد نم اذه

 هئايصواو ىبنلا ةازاوم لوصف نم لصف ىف حئارجلا و جئارخلا ىف هلي ىدنوارلا لاقو

 'اهريغ و تازجعملا ىف نيمدقتملا ءايبنالل
 هللا جرخا دقف برش هموقل و برش اهل لبجلا نم ةقان حلاصل هللا جرخا ناك ناو»

 اهب ىضقف لبجلا نم ةّرم ةقان ةئامو ةّرم نينا و ةرم ةقان نيسمم هِي دّمحم ىصول ىلاعت

 ُحِلاَّصَو ٌليِرْبِجَو ةالَوَمَوْه َهَّلل نق ِهَيَلَع اَرَهاَت ْنِإَو ... :ىلاعت لاق و هدعو و دمحم نيد

 «هريسفت ىف ةاورلا هاور ام ىلع بلاط ىبأ نب بعوهو '... َنيِنؤُمْلا

 قلخحلا هامس حلاص :حلاص عم هتاواسم هركذ دنع بقانملا ف بوشآر هش نبا لاقو

 و لبجلا نم اهايقسو هللا ةقان حلاص جيرخاو نينمؤملا حلاص ًايلع قلاخلا ىّمسو احلاص

 '.خينلا نيد ىضقو ةقان ةئام لبجلا نم ىلع جرخأ

 : :لوالا بابلا ىفزجاعملا ةنيدم ىف هلي ىنارحبلا دّيسلا لاق
 :لَيَي هللا لوسر ةدع لبجلا نم قولا عبَسلا هجارخا - ناتئام و نورشعلا»

 ربح ُهْيََي هللا لوسر ىلع مدق :لاق هنا اها بلاط ىبا نب ىلع نع ديناسالاب ىور

 ىسوم انّيبن انيلا دهع انا ىموق كيلا ىنولسرا دق هللالوسر اي :لاقف دوهيلا رابحأ نم
 هيلا اوضماف ىبرعوهو دّمحم همسا ىبن ىدعب ثعتب اذا :لاق هّنا مالّسلا هيلع نارمع نب

 .717/8/7 ديدج باج .فجن باج 7/8 ص ” ج.١
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 ترفل

 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 مكل اهجرخا ناف قدحلا دوسربولارمح قون عبس كانه لبج نم مكل جرخي نأ هولأساف

 هّيصوو ءايبثالا دّيسوهف [ايصو] هعم لزنا ىذلاروتلا اوعبتاو هب اونماو هيلع اوملسف

 اخا اي انب مقربكا هللا :لاق كلذ دنعف ىّبم نوراه ىخا لثم هنم وهف ءايصؤالا دّيس

 لبج ىلا ءاجو ةنيدملارهاظ ىلا هلوح نوملسملا و ُهيََِي هللا لوسر جرخف :لاق دولا

 قشناو ًاميظع ًاريرصرصي لبجلا اذاو ءخ مالكب مّلكتو نيتعكر ّلصو ةدربلا طسبف

 كنا دهشاو هللا الا هلا ال نا دهشا كيدي ّدم :ىدوبهلا لاقف قوّنلا نينح ساّنلا عمسو

 ىلا ىضمأ تح ىنلهمأ هللا لوسر اي لدعو قدص هب تئج ام عيمج ّنأو هللا لوسر دّمحت

 مهربخاف هموق ىلاربحلا ىضف :لاق كب اونمؤي و كنم مهتدع اوضبقيل مهربخاف ىموق

 اولخد اًملف مهتدع اوضبقيل ةنيدملا نوبلطي اوراسفريسملل اوزَهَت و مهعمجأب اورفنف كلذب
 دقو ءامّسلا نم ىحولا عطقنا دقو يي هللا لوسر دقفل ةّدوسم ةملظم اهودجو ةنيدملا

 ؟هللا لوسر ةفيلخ تنا :اولاقو هيلع اولخدفركبوبا هناكم سلجو «مالَسلا هيلع ضبق

 تنا :اولاقف - دع ام و :لاق يخي هللا لوسر نم انتدع انطعا :اولاق معن :لاق -

 قحريغب كيبن سلجم تسلج فيكف نكت مل ناو أقح هتفيلخ تنك نا انتدعب ملعا
 لجبب اذاو عنصي اذام ملعي ملو هرما ىفرّيحتو دعقو ماقف :لاق - ؟الها هل تسلو كل

 جرخف :لاق ُهيِلي هللا لوسر ةفيلخ ىلع مكلدأ ىّتح ىنوعبتا :لاقو ماق دق نيملسملا نم

 و ا ءارهزلا ةمطاف لزنم ىلا اوتا ىّتح لجتلا اوعبتا وركب ىبأ ىدي نيب نم دولا
 ىلع نزحلا ديدشوهو مهيلع جرخ دق اليا ىلع اذاف حتف دق بابلاب اذاو بابلا اوقرط

 :اولاق - ؟ُْيَي هللا لوسر نم مكتدع نوديرت دوهيلا اهيا :لاق مهأر اًملف ذ هل هللا لوسر

 اًملف هِي هللا لوسر هدنع ىلص ىذا لبجلا ىلا ةنيدملارهاظ ىلا مهعم جيرخف معن

 نيتعكر ىلص من ةئينه ذنم عضوملا اذهب ناك نم ىّماو ىباب :لاقو ءادعصلا سّفنت هناكم

 ناسلب اولاق كلذ اوأر اًملف قون عبس ىهو هنم قولا تجرخو قشنا دق لبجلاب اذاو

 وه انتر: دفع نم ةيدفاح امنا واللا لوغو ادهم نا وللا الا هلا ذل قا هيف دشت كلا

 مث اريخ مالسنالا نع هازجو هللا كازجف هملع ثراوو هّيصوو ًاقح هتفيلخ كناو قحلا
 .«نيدحوم نيملسم مه دالب ىلا اوعجر



 ليش

 «قادعزجنتو ىيد ىضقت تنأ ولا

 ىف هتازجعم نم رهظ ام باب ىف راحبلا نم 'عساتلا دلجملا ىف هلي ىسلجملا هلقنو
 تاتابنلا و تادامجلا

 :ُلََي هللا لوسر نامض لبجلا نم ةقان نينامث الكا هجارخا - ناتئامو نورشعلا و ىداحلا

 :لاق مالَسلا هيلع هيبا نع نيسحلا نب ىلع نع ىلامثلا ةزمح ىبا نع ىدنورلا

 ناك و ىنتأيلف نيد وا ةدع هللالوسر دنع هل ناك نم :ىداني مالَسلا هيلع ىلع ناك
 ىناثلا لاقف هيلا هعفديف هتحت كلذ دجيف هآلصم عفري ةدعوا ًانيد بلطي هاتأ نم لك

 انك ثيداتاول كلعل لاققف - ؟ةليحلا ان :لاقق انتو حس اننادلا فرشب اذه بهذ :لوألل

 فرعفركبوبأ ىدانف ُهْيَِي هللا لوسر نيد ىضقي امنا ناك ذا دجي امك دجت تنكوه ىدان
 و ىبارعا هاتا دغلا نم ناك اًملف لعف ام ىلع مدنيس هنا اما :لاقف لاحلا 38 نينمؤملاريما

 اوراشاف - ؟ُهْلِدَي هللا لوسر ىصو مكَيا :لاقف راصنالا و نيرجاهملا نم ةعامج ىف سلاجوه

 ّمله :لاق ؟ءاشتاف 7 :لاق - ؟هتفيلخ و هيي هللا لوسر ىصو تنا :لاقفركب ىبا ىلا

 نينا ىل نمض :لاق - ؟قوّنلا هذه ام :لاق ُةْيِيَي هللا لوسر ىل نمض ىتلا ةقانلا نينامَلا
 :هلأساف لاهج بارعالا نا :لاق - ؟نآلا عنصن فيك :رمعل لاقف نويعلا لحك ءارمح ةقان

 للي هللا لوسر ىلع دوهّشلا هنم بلطي ىلثمو :لاق - ؟هنم مهبلطتف هلوقت امب دوهش كلأ

 ىبارعا اي :لاقو ناملس ماقف هتفيلخ الو هللا لوسر ّىصوب تناام هللا و ؟ ىل هنمضي امب

 :لاقف الفا ىلع ىلا ىهتنا ىّتح ىبارعألا هعبتف لِي هللا لوسر ىصو ىلع كّلدا ىتح ىنعبتا

 نينامث ىلإ نمض ُهِيقَي هللا لوسر نا :لاق - ؟ءاشت اف معن :لاق ؟هْلدي هللا لوسر ىصو تنأ

 - ؟كتيب لهاو تنا تملسا :مالسلا هيلع ىلع هل لاق اهتاهف نويعلا لحك ءارمح ةقان

 هتفيلخ و ُهيوَي هللا لوسر ىصو كنا دهشأ :لوقيوهو امهلّبقي هيدي ىلع ىبارعالا َبكناف

 نسح اي :مالسلا هيلع ىلع لاقف ًاعيمج انملسا دقو هنيب و ىنيب طرشلا عقو اذهبف
 نا :لقف كباجا اذاف حلاص اي :دانف نالف ىداو ىلا ىبارعالا اذهو ناملس و تنا قطنا

 لَو هللا لوسر اهنمض ىتلا ةقانلا نينامثلا مله :كل لوقيو 00 كيلغأ ينس لربما

 هللا لوسر نباي كيبل :هباجاف نسحلا ىدانف ىداولا ىلا انيضفف :ناملس لاق ىبارعالا اذهل

 ١. ديدج باج .ها/* ص 197/5١.
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 مود دلج ءهبدن ىاعد حرش

 ةقان مامز انيلا جرخ نا ثبلي ملف ةعاطلا و عمسلا :لاقف لإ نينمؤملاريما ةلاسر هيلا ىداف

 ىٌقح جرخت قولا تلعجف ذخ :لاق و ىبارعالا هلوانف اهمامز نسحلا ذخاف ضزالا نم
 :ةنقضلا لع قوقانفلا كلبك

 يومنا حاجتنا قاقلا فابلا قف ايارخلا قا تيدنكلا اذه
 :ُيَكَي هللا لوسر نامض ةرخصلا نم ةقان نينا هجارخا - ناتئام و نورشعلا و ىناثلا

 رفعج نب نيسحلا نب دّمحرفعج وبا ىخيش ىنثدح :لاق - بقانملا بقاث بحاص

 مدق لاق هلي سابع نبا نع ءاطع ىلا هدانساب #9 اضرلا دهشمب هراد ىف ىناهوشلا
 '(ثيدحلا) دجسملا باب ىلع هتقان خاناو ُهْيِقَي هللا ل وسر ىلع ىسبعلا ماصمصلاوبا

 يلا نار ىف" كاتم ا كالطور هناك قت انيمارتللا يحتل لاق
 تقانملا قف بنقاقلاب نمسا هياتك ءاؤنه اذه هفرقتما ًاضيا كل قام ةلتع نمو)

 ةبيرغ ةريثك تازجعم و ةّمج لئاضفل عماج هبارتاو هرئاظن نيب زاتمم هباب ىف فيرط باتك
 دع ادوجنوم كي ل اكو قالا دينك قلو هلأ لس يلع هتفالا و ةنطاقو يقلل
 نيدلا لها نيب ةروهشملا ةثالثلا مهبتك ىف هنع اولقني ىتح نيرخاأتملا ثالثلا نيدّمحم

 رابقللا قلق فاران: نمد ىفنلا ةراضلا نمااذه اهباتك لق ذل" حا ذا قرخلاب انل ناك
 انركذتف راصنالا و ةدئفالا ىلوا نويع اهبّرقت ىكلراثآلا كلت فئاطل نم ذبنل ةءاجالاو

 ًايقاب أرجاو ًارخذ انل نوكي و راوذالا عيمج ىف ةيطعلا هذهريخ قبيو رايخالا مهتنسلاريخلاب
 :لوقنف رادلا ىقع تاصرع ىلا

 تازجعم عيمج تابثا باب ىف روهشملا مامالا انتزمح نباوهو روكذملا باتكلا بحاص لاق
 و مهيلع هللا تاولص نيموصعملا نيرهاطلا هتيب لهاو دّمح ءايبنالا فرش ال نيضاملا ءايبثالا

 هللا لانا دقف ةّيآلا نم اهب ىلاعتو هناحبس هللارهظا امو ةقانلا اّماو نيدلا موي ىلا كئلوا ىلع

 ىنثدح اموهو هيكاحيو هسناجيو هيناديو كلذ براقي ام الكاب تيبلا لها ىلاعتو كرابت

 ا1ئا اضرلا دهشمب هراد ىف هي ىناهوشلا رفعج نب نيسحلا نب دّمحرفعج وبا ىخيش هب

 .ديدج باج ١70 ص ١ جو ىسلجم همالع نيعبرا هب قحلم باج 184 صو ىئبمب باج ١ ص ١.
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 «قادعزجنتو يد كت كنا ولا

 لي هللا لوسر ىلا ىسبعلا ماصمصلاوبا مدق :لاق ساّبع نبا نع ءاطع ىلا هعفري دانساب

 ىوغلا ىتفلا مكَيا :لاق مثميلستتلا نسحاو مّلسو لخدو دجسملا باب ىلع هتقان خاناو

 بحاص ىرتاما برعلا اخا اي :لاقف هير ىسرافلا ناملس هيلا بثوف ؟نبن هنا معزي ىذلا

 و ةعمجلاو ةوارطاو جاتلاو ةلبقلاو نارقلاو ةعافشلاو ضوحلا ورهزالا نيبجلا ورقالا هجولا

 و ليلهتلاوريبكتلاو بيضقلاو فيسلاو ةباجالاو ةلأسملاو ةنيكسلاو عضاوتلاو ةعامجلا

 ةعاجشلاو ءاخسلاو ةعفرلا و ولعلاو فرشلا و رونلا و ةيفنحلا ماكحالاو ةيضقلا و ماسقألا

 مارحلارعشملاو ماقملاو مزمز و مارحالا و جحلاو ةبوتكملا ةاكزلاو ةضورفملا ةالصلاو ةدجنلا و

 انالومو اندّيس كلذ ىربكلا ةعافشلاو دوروملا ضوحلاو دومحملا ماقملاو دوهشملا مويلاو

 ءىش ىاورطملا نيجي ىتمو ةعاسلا موقت ىتم لقف ًايبن تنك نا :ىبارعالا لاقف ُهيَْي دمحم
 قطني.أل انكاس ىقلا قتف ؟توفا قسو ادع يدستكا هش ىأ وروتس قات نطبق

 َلْزَتُيَو ٍةعاّسلا ُمَلِع ُهَدَنِع هللا َنِإ :ةِيآلا هذه أرقأ دّمح اي :لاقو الكا ليئربج طبهف ءىثب

 ِضْزأ أب ٌسْفَن ىِرْدَت اَمَو أدع ُبِسْكَت اذ اَم ٌسْفَت ىرَدَت اَمَو ِماَحْرَأْلا يف ام ُمَلْعَيَو َتَيَعْلا

 دّمحم كناّرقاو هللا آلا هلا ال نا دهشا ىناو كدي ّدم :ىبارغالا لاق .ٌريِبَح ٌميِلَع َهَّلاَنِإ ٌتوُمَت

 لِي ىنلا هل لاقف - ؟نيملسم ىّمع ىنبو ىلهاب مكتيتا نا كدنع ىل ءىش ئاف هللا لوسر

 طقن و نميلا فئارط نم اهيلع قدحلا دوس نوطبلا ضيب روهظلارمح ةقان نونامث ىدنع كل

 مدقو هللا لوسر ضبقف هلها ىلا ماصمصلاوبا جرخو هباحصا عيمج هيلع دهشاو زاجحلا

 ؟ُهكَي هللا لوسر لعفام موق اي :ماصمصلاوبا لاقف اهلك سبعلاونب ملسا دقو ماصمصلاوبا

 نم ةفيلخلا نف :لاق ًادحا انيف فّلخ ام :اولاق - ؟هدعب ىصولا نف :لاق ضبق :اولاق -
 ىلع ىل نا هللا لوسر ةفيلخ اي :لاقف دجسملا ماصمصلاوبا لخدفركبوبا :اولاق - ؟هدعب

 هللاو لقعلا قوف ام تلأس برعلا اخا اي :ركبوبا لاقف ةفصلا هذه ةقان نيناف ُةْلِيَي هللا لوسر

 لضافلا هعردو لدلدلا هتلغب انيف فلخو ءاضيب الو ءارفص ال 0 هللا لوسر انيف فلخ ام

 ثروي ال ُهْيِدَي دمحم انيبنو ٌّقحب اهتذخاف اكدف انيف فّلخو بلاط ىبا نب لع امهذخاو

 لمعلا درركبابا اي ىدربب هريم ّقحو ىدركن و ىدرك :ةّيسرافلاب لاقف ىسرافلا ناملس حاصف

 .”؟:نامقل ١.
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 مود دلح .هبدن ىاعد حرش

 نال بلاط ا ني كلغ لوم نا هناقاق: ماضحسلا قاادي لغ ةدنب ترده هنها لأ
 ماصمصلاوبا و تنا لخدا الإ ىلع ىدانف ناملس بابلا عرقف ةالصلا ءوضو ًاضوتيوه

 ؟ىنفرعي مل و ىمساب ىنامس ىذلا اذه نم ةبعكلا برو ةبوجعا :ماصمصلاوبا لاقف .ىسبعلا

 ّىلعو ملعلا ةنيدم انا :ُْي هللا لوسر لاق ىذلا اذه هِي هللا لوسر ىصو اذه :ناملس لاقف
 نم نوراه ةلزنمب ىنم تنا هللالوسر هل لاق ىذلا اذه «بابلا تأيلف ملعلا دارا نف اهباب

 دقف ىضر نفرشبلاريخ ىلع هِِيَي هللا لوسر هل لاق ىذلا اذه ءىدعب ئناال هناّالا ىسوم
 اذه .ًاّيلع قدص ناسل مهل انلعجو :هيف لجوزع هللا لاق ىذلا اذه سفك دقف ىبا نموركش

 نذل اذه ورة لن ذل اقرب ناكه ودكم ايتن كك ره نق يودع دل لاق: عقلا
 واو ِهّنلاب َنَمآ نَمَك مارا دِحْسَمْلا ةراَمِعَو جالا َةياَقِسْمُتلَعَجَأ :هيف لجوزع هللا لاق
 يأ اي :هيف لجوزع هللا لاق ىذلا اذه ٠ '... هَل َدْنِع َنوُوَتَسَيل ِهَّللا ليِبَس ىف َدَماَجَورِغَدلا

 هيف كَّجاَح ْنَمَف :هيف لجوزع هللا لاق ىذلا اذه ."...ىكَبر ْنِم كِيَلإ لِ امَِْلَب لوسيل

 َواَنَسْفَنَأَو ْمُكَءاَسِنَو انَءاَسْنَو ْمُكءاَنْبََواَنَءاَنَبأ ُعَدن اَولاَعَت ْلُمَف مْلِعْا َنِم كج اَم ِدْعَب ْنِم
 ... :هيف لجوزع هللا لاق ىذلا اذه . "َنيِبِذَكْلا ىلع ِهَّلل َةَنُعَل ّلَعْجَنَف َلهَتَبَت ّمُم ْمُكَسْفْن

 رتخ هللا لاق ىلا اذه ريباك دك لعن ءاكتعلا رجا ضم دك كو دل هللا لرق اكن

 ْمُهَو َةاَكَرلا َنوُبويَو ةالَّصلا َنوُميِقُي نذل اوَُمآ َنيَِلاَو ُهلوُسَرَو هللا ْمُكُيِلَواَمّنِإ :هيف لجو
 ىلع ىل نا :لاق مث هيلع مَلسو لخدف .هيلع مّلس و ماصمصلا ابا اي لخدا 'َنوُعحأر
 عفدو معن :لاق - ؟ةّجح كعما :لفإ نإع لاقف ةفصلا هذهب ةقان نينا ُهْيي هللالوسر

 ءاضق ىلارظني نا دارا نم الا :سانلا ىف دان :[ناملس اي] اغا نينمؤملاريما لاقف هيلا ةقيئولا

 و سانلا جرخ ةادغلا ناك اَملف ةنيدملا جراخ ىلا ًادغ جرخيلف هيي هللا لوسر نيد ئصولا

 هل نيا نمو حضتفي أدغ ءىش هعم سيلو نيدلا ىضقي فيك :نوقفانملا لاقف ىلع جرخ

 ١. .هدحسلا 18.
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 «قادعزجنتو د نظفت كفا ولا

 و هيحمو هلها ىف ذهب لع رخو سانلا عمتجا ةادغلا ناك اًملف ةفصلا هذهب ةقان نونا

 ايااي :لاق مثوهام دحا ىرديام اّرس نسحلا هنبا ىلاّرساو ُهيَي هللا لوسر باحصا ةعامج

 ىلصف ماصمصلاوبا هعمو نسحلا جرخف لمرلا بيثك ىلا نسحلا ىنبا عم ضما ماصمصلا

 برض ىا ضزالا برضو ىه ام ىردن ال تاملكب ضزالا ملكف بيثكلا دنع نيتعكر

 رون نم نارطس هيلع بوتكم ةململم ةرخص نع بيثكلار جفناف هيي هللا لوسر بيضقب
 هلا ال :رخآآلا ىلعو ُيْيَي هللا لوسر دّمح هللا آلا هلا ال ميحرلا نممحرلا هللا مسب :لوالارطسلا

 لاقف ةقان ماطخ نع ترجفناف بيضقلاب ةرخصلا كلت نسحلا برضف هللا ىلو ىلع هللاآلا

 دوس نوطبلا ضيب روهظلارم< ةقان نونامث اهنم جرخف :لاقف ماصمصلا ابا اي ُهْدَتَقِإ :نسحلا
 كقح تيفوتسا :هل لاقف 3 ىلع ىلا عجر و زاجحلا طقن و نميلا فئارط نم اهيلع قدحلا

 نربخا اذكه :لاق مث اهقرخف هيلا اهملسف ةقيثولا ملس :لاقف معن :لاق - ؟ماصمصلا ابا اي

 ةقان ىلاعت هللا قلخي نا لبق ةرخصلا هذه ىف قونلا اذه قلخ هللا نأ :ىّمع نباو ىخلا

 .«ليلق |عرحس نم اذه :نوققفانملا لاقف ماع ىنلاب حلاص

 :تسرهفلا باتك ىف هي ىزارلا نيدلا بجتنم خيشلا لاقو
 ماع هيقف ىدهشملا ىسوطلا ةزمح نب ىلع نب دمحم رفعجوبا نيدلا دامع مامالا خيشلا»

 .هقفلا ىف لئاسم ,تازجعملا «عئارشلا ىف عئارلا .ةطساولا «ةليسولا :اهنم فيناصت هل ظعاو

 ىلعو هيلع اضرلا دهشم ليزن ىناهوشلا نيسحلا نب دّمحمرفعجوبا فيفعلا خيشلا
 '.«ةقث حلاص هيقف مالّسلا نيرهاطلا هئابآ

 ءدق هنأ هدانساب ىناهوشلا دّمحم ىنثدح :لاق ثيدحلا اذه بوشآرهش نبا ىورو

 و كلذ دعب لاق مث هثيدح قاسو ؟رطملا ئوجت ىتم لاقو ىبنلا ىلا ىسبعلا ماصمصلاوبا

 اذه :لوقا «هركذ مدقت ام ىلع ةصقلاو ثيدحلا اذه ا! رقابلا نع ىنعجلارباجركذ دق

 ".ثلاثلا ءزجلا نم 5/١ ص بتقانملا ىف ثيدحلا

 :هاكَي هللا لوسر ةدع ةضفو ًابهذ ةرقوم ةقان ةئام هجارخا - ناتئامو نورشعلاو ثلاثلا

 .ىئابطابط حيحصت ١*؟ صو .ىومرا ثّذحم حيحصت 86١٠و ٠١7 ص تسرهفلا ١
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 حبببييييبب(ييب بح حسب ؟أ

 مود دلح «هبذن ىاعد حرش

 بوقعي نع ىمليّدلا دواد نب ةزمح نع ىسيردالا دمحم وبا ىور :لاق - بقانملا بقاث

 ةزمح ىبأ نع لوحالا بيبح نعرصن ىبأ نب دّمحم نب دمحا نع ىرابثالا ديزي نب

 ركبوبا سلجو ُيَيَي ىنلا ضبق امل :لاق سابع نبا نع بشوح نبرهش نع ىلامثلا

 وركبابا تأيلف نيد وا ةدع ُهْيِي هللا لوسر ىلع هل ناك نم الا :ساّلا ىف ىدان هناكم

 ءاجف نيدهاش بلطريغ نم قالظالا ىلع كلذب ىلع ىدانو نيدهاشب هعم تأيل
 و ثيدحلا قاسو هرفاح آلا هنم ىري ال هسرفو هتنانك بكنتم هفيس دلقتم مثلتم ىبارعا

 '(ثيدحلا) ةئام هدعو ام ناكو ةليبقلاو مسالاركذي مل

 دعو ةرخَصلا نم ةقاتلا ةئام مالَسلا هيلع هجارخا - ناتئام و نورشعلا و سماخلا

 ا هللا لوسر

 و هسلج ىف ًاسلاج ناك 98 نينمؤملاريما ّنا دانساب ىور :صئاصنلا ىف ىضرلا دّيسلا
 ملسف برعلا نم لجر ىفاو ىّتح ُهْْقي هللا لوسر ةافو دعب ةنيدملاب هيلع نوعمتجم ساتلا

 هدعوزجنمو هنيد ىضاق نع تلأس دقو دعو ُهيي هللا لوسر ىلع ىل لجر انا :لاقو هيلع
 ىضاقو هدعوزجنم انا معن :نينمؤملاريما لاقف - ؟ىل ليق امك وهفأ كيلا تدشراف هتافو دعب
 ىضاق تأف تضبق اذا :ىل لاقو ءارمح ةقان ةئام :لاق ؟هب كدعو ىذَلا امف هدعب نم هنيد

 لّجعف اّمح هتّيعدا ام نكي ناف هِي ىنبذك امو كيلا اهعفدي هّناف ىدعب نم ىتفيلخو ىنيد
 هنبال لاق مثًايلم 9 نينمؤملاريما قرطاف اهضعب الو اهفّلخ ُيَِي نلا نكي ملو اهب ىلع
 الفلا ُهييَي هللا لوسر بيضق ذخف بهذا :هل لاقف هيلا ضهنف مق نسح اي :الكلا نسحلا
 اذه ىلا هعفداف اهنم جرخي امرظناف تاعرق ثالث ةينالفلا ةرخّصلا هب عرقاف عيقبلا ىلارصو

 هرمأ ام لعفف هعم بيضقلاو عضوملا ىلا ةئب نسحلاراصف ىآر ام متكي :هل لقو لجترلا
 ةقان مث ةقان لاز ام مث ةقاّثلا ترهظف اا نسحلا هبذجف اهمامزب ةقان سأر ةرخّصلا نم علطف

 لاقف ىأر امل نامتكلاب هرماو قوتلا عفدف ةرخصلا تمضنا ّمث ةئام ىلع راطقلا عطقنا ىّئح

 نم مامالاو هدعوزجنمو هنيد ىضاقوه الفا كوبا قدصو ُةْيَِي هللا لوسر قدص :ىلارعالا

 .«ديجم ديمح هّنأ تيبلا لها مكيلع هتاكربو هّللا ةمحر هدعب

 .1777ص بئقاثلا ١.



 الوحا

 «قادعزجنتو قد ضقت كنا ولا

 .(12؟ ص) فجنلا ةعبط صئاصخملا ىف ريخالا ثيدحلا و :لوقا

 ءايحا ىف نينمؤملاريما ةوعد ةباجتسا باب ىف راحبلا عسات ىف هلي ىسلجملا هلقنو

 مالسلا هيلع اضَرلا نع جئارخلا نع ضرملا ءافش و قوملا

 :هضن اهاظيا لاقو

 يجن و حيرخن :اولاقو ُهييََي ىتلا ىلع اولخد اوناك ىراصتلا نم موق ّنأ ىور - جئارخلا»

 ليصف ةدحاو لك عم ءادوسرجحلا نم ةقان ةئام انل تجرخا تنا ناف انموقو انيلهاب

 يي هللا لوسر ةافو دعب ناك اَملف مهدالب ىلا اوفرصناو هيي هللا لوسر كلذ نمضف ءانمأ

 هنأ انبتك ىف دجن :اولاقف هِي ىفوت :مه ليقف ُةييَي بنا نع اولأسف ةنيدملا اولخدف اوعجر
 ىلع اولدف - ؟دّمحم مكّيبن ىصو ناك نمف ىصو هل نوكيو لا ين اينّدلا نم جرخي ال
 لك عم ةقان ةئام :اولاق - ؟وه امو :لاق دّمح ىلع نيدانل :اولاقو هيلع اولخدفركب ىبأ

 ضعبل مهضعب لاقف كلذب ىنت ةكرت ُةِْيَي هللا لوسر كرت ام :لاقف دوس اهلك و ليصف ةقان

 انأ :مهل لاقف مهتغل فرعي ناكو ًارضاح ناملس ناكوًالطاب الا دّمحرما ناك ام :مهاسلب

 :اولاقف هيدي نيب اوثجو هيلا اوضهنف دجسملا لخد دق يلعب اذاف دّمحم ىصو ىلع مكلدا

 ؟ٍلئنيح نوملستو :لقا. ىلع لاق ةصوصخم تافصب انيد ةقان ةئام نيد مكّيبن ىلع انل

 حضتفي هّنأ نومعزي نوقفانملاو ةناّبجلا ىلا مهب جيرخ مث دغلا ىلا مهدعاوف معن :اولاق -

 عمسفرجحلا ىلع هللا لوسر بيضقب برض من ًاّيفخ اعدو نيتعكر لص مهيلا لصواّملف
 و ةقان سأر هنم جرخ ورجحلا قشنا اذا كلذك امنيبف اهضاخم دنع قوّنلل نوكي نينا هنم

 ةدحاو ّلك عم ةقان ةئام هنم جرخف هذخ نسحلا هنبال 99 لاقف مامّرلا سار هنم قّلعت دق

 و ةدحاو َىَنلا حلاص ةقان تناك :اولاق مث مهلك ىراصنلا ملساف ناولالا دوس اهلك ليصف

 الئلرجحلا ىف اهاصفو قونلا لخدت ىّتح نينموملاريمأ اي عدافريثك موق كاله اهببسب ناك

 '.«تجرخ امك تلخدف اعدف ُدِيَقَ دّمح ةّما كاله ببس اهنم ءىش نوكي

 وا راحبلا ىف عقو هابتشا هّنأكف ناك ةعبط ىا نم جئارخلا ىف ثيدحلا دجن مل :لوقا

 ١. ديدج باح 668 ص 7١1/5١.

 ديدج باج .6006 ص 4 جراحب .؟ 118/75١.
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 مود دلج ءهبدن ىاعد حرش

 ةعوبطملا خسنلا نم تطقس و هل ةدجاو هتخسن تناك

 :زجاعملا ةنيدم ىف ًاضيا ىنارحبلا دّيَسلا لاقو
 يي هللا لوسر نيد ءاضقل رابحالل لبجلا نم قونلا جارخا - ةئامثالثو نوتسلا و عبارلا»

 .افإ ءايبثالاو

 ةربق نب ليعامسا ةعيرشلا بطق نيّدلا فرش لجألا خيشلا ىنربخأ :هباحّصلا ريس باتك

 نع ميهاربا نب لوحكم نع ىّدِج ىنثدح :لاق ىوفزالا بيطخلا ةربق ىدلاو ىنثّدح :لاق
 هيلع مدق دقو يقي هللا لوسر دنع تنك :لاق حلاّصلا دبعلا نسحلا نب هللادبع نب ىحب

 و ةاروتلا ءرق نّمت ءاملعلا نم ةعبراو فالآ ةعبرا نحن هللا لوسر اي :لاقف ماشلا نم لجر

 ةا:لخ انفك انعنتحلا انآزو قيوعتم:قامزلا خا قاد نايت ىمأألا انهانو ليخألا وروبإلا

 انعابتاربخت نحنو انتربخا نيعباتلاو ,نيعباتلا تربخا ءايصوالاو ءءايصؤالا تربخا ءايبنالا

 جرخي هنا كلذو هتؤبن اندنع تبثت نيدلا كلذ ءاضقبو نيد هيلع نامّرلارخآ ىبن ىتأي هناب

 ربولار مح قدحلا دوس قون عبس ةنيدملا لابج نم هدعبرمالا ىف هيلي نم ىلعوا هدي ىلع هللا

 و طبسلا ةايحل ايحت انم طبسل ةقان لك اهليصف ةقان لك عبتي ذِي حلاص ةقان نم نسحا
 فرعتا :ُهْاكَي هللا لوسر هل لاقف كيلا ىنوثعب دقو انا مهنيب نم ءاملعلا راتخا دقو هتاممل تومت

 و هباحصا ووه يي هللا لوسر عيرخ و هنع ىنئبنت ىعم بهذا :لاقف معن :لاقف - ؟لبجلا

 وه اذه :لجرلل لاقو لابجلا نم لبج ىلا هديب ىمواو ةنيدملارهاظ ىلا ملاعلا كلذ مهعم

 و ءاعدلل هيفك طسب و نيتعكر ىلص و هيمدق يي هللا لوسر فصف معن :لاقف - ؟لبجلا

 هللا لوسر اي الهم :لجرلا لاقف لبجلا نم قونلا تاوصا عمسن نحن اذاو هتوص عمسن مل

 هلا ال نا دهشا انا لب مهئاميا ىناميا الو مهضبق ىضبق اف ىتقان جرخا نككلو قونلا جرفتال

 تيأر امب مهربخم و مهيلا دئاع ىنا هللا لوسر اي «نامزلارخآ ىبن هللا لوسر دمحم كناو هللا آلا

 هباحصا ىلا عجرف كلادب ام لعفا :ِليكَي ىبنلا هل لاقف ىتقان اوري نا دعب مهب آو ىمالساب و

 رمالا لو نمو :اولاقف ضبق دقو هللا لوسرل نيبلاط هعم اولحرو اوحرفف نياع امب مهربخاو

 :لاقف - ؟انبحاص لوقي ام ىلع ًارضاح تنكوا :اولاقف هيلا اوتأفركبوبا :اولاقف - ؟هدعب نم
 نضرة و الا :ىتي ووكر 5) هتئافبديضو كنك نأ قولا انثلا مليمو ادعم تيه ذاق ةاولاق رن



 م١6

 «قادعزجنتو ىنيد ىضقت تنأو»

 مل ناركبابا اي :نوملسملا لاقف بيحنلاو ءاكبلاب اوّجْضو نوملسملا قرطاو هسأر قرطاف

 هيصو انا ام هللاو ءاملعلارشاعم اي :لاق وركبوبا ضبنغف مالسالا هللاو نبهذيل قوّنلا نجرخت

 نه كلدا اناو نبنلعللا اذنه تينا :ىناذلا ىبىقر لجان انا ودلع كراذالاو

 هدي ىلع دوصقملا غلبيس هناو هيلا انب بهذاف :اولاق لع هونصو هيخاو همع نبأو هيصو

 241 ىلع جرخف بابلا هيلع اوعرقف القلاب نينمؤملاريما باب ىلا هعبتت هباحصا وركبوبا لبقاف

 مو رابحالا دوعت نا اوشخ و نزحلاو بيحنلاو ءاكبلا اورثكا دق مهأر اَملف كلذب هوربخاف

 ًاعضوم ٍائاب هيمدق فص هنا مث لبجلا ىلا ىتحرابحالاو ةباحصلا هعبتف 9 مدقتف ملست
 .همهفن مل ءىثسب هيتفش نيب اعدو هيي هللا لوسر ةالص لئثم ىلصو كيدي هللا لوسر امهفص

 قونلا تاوصا تعمس دقل اريذنو اريشب قحاب ًادمحم ثعب نم قحو :ثيدحلا بحاص لاق
 نيد نوضبقت :رابحالل الآ ىلع لاقف ُةِْي هللا لوسر ةايح ىف اهانعمس ام لثم لبجلا نم

 و لبجملاوحن ىلا ةفيرشلا هديب أمواق معن :اولاق - ؟هلبق نم ءايبمالا نيدو لي هللا ىن ىخا
 لكو ىلاعت هّللا نذاب تجرخف هلوسر ىصو نذاو هلوسر نذاو ىلاعت هللا نذاب نجرخا :لاق

 طبسلا نم تناو نالف اي كتقان ذخ :رابحالل اى نينمؤملاريما لوقيف اهليصف اهعبتي ةقان

 هلا آل :لوقترابحالا تنعذاف اهرخآ نع قودلا تجرخ ىتح كلذك كنقات هذهو قالفلا

 ىنال رابحالا تلاق مث ليجنالاو ةاروتلا ىف اندنعروكذملا هيصو كناو هللا لوسر دّمح هللا آلا
 نهر دولا اذه انف هنا تقاس كعن طالا ىهولا لع هدفا نعمة هاو
 رشاعم اي :مهعمجاب ءاملعلا تلاق مث هيصو تصع تيح اهيبنب ةما تنمأ ام هل ةعئاطريغ

 انبر قلت نا ىلا انعمجاب كلذ ىلع اناو ىصولا فلخ.الا ُِقَي ىنلا دعب ةالص ال ةباحصلا

 برح ىف اولتق نيقابلاو لمجلا ةعقو ىف دهشتسا مهرثكا ناو الكا نينمؤملاريما دنع اوماقاو

 رما ىلع هوقرافي لو هريغ وركب ىبا فلخ ةولصلا نع ءاملعلا عانتما ببس ناك اذهف نيفص

 و ىباحص هللادبع نب ىحيوهو مهعم ثيدحلا بحاص ورفن ةعبزالاو فلالا ءالؤهو دبا

 ةسمخر كب ىبا فلخ اوّلصي مل نيذلا موقلا ةدعراصو حبصلا قلف نمرهشا حضاو مهرما
 '.«الجر نيسممح و ةئامو فالا

 .ديدج باج 77١5 ص "جو ميدق باج ١"١٠صس ١.



 له

 مود دلح «هيبذن ىاعد حرش

 ىاعد حرش رد نيملاعلارخذ بحاص ىنيوزف ىدهم دمحم خيش ليلج ملاع

 اروا ىاهضرق هك نمب درك تّيصو ُءإَيِربمغيب ترضح هكنيا :متفهو لهج تبقنم»

 ىلام نم هك ىناديموتادخ لوسر ىا :هك مدرك ضرع سي منك افواروا ىاهدعوو مهدب

 ءاضق مدركن هدارا سي مرك بحاص دنوادخ اروت دنك تناعا هك تسا دوز :دومرف .مرادن

 مدرك ادا ار اهضرق نآ سي ارنآ تخاسرّسيم ىلاعت ىادخ هكنياركم ار ىاهدعوب افو ايار ىنيد

 و تصش لصارد تشذك هجنانج مهردرازه داتشه هب ديسر مدرمش ار اهنآ ددع نوجو

 .ةِظَن نسح ماما ترضح ديناسر دهاوخ نم ةّيصولا بسح هدنام ىقاب هك ىليلقو مكي

 نيح رد هور بمغيب ترضح هكنيا رد تسا حيرص ثيدح نيا :هك ديوكر يقفو

 ,«تشاذك مالسلا هيلع ىلع ترضح تّمه تّمذرب ارنآ هيدأتو تشاد ضرق تلحر

 :هك تسا ىورم هدانساب ىفاك ةشيعملا باتك نيدلا بابرد هجنأ كيف نياريظنو

 :هك اللا قداص رفعج ماما ترضح تمدخيب مدرك ضرع :هك تفك بهو نب ةيواعم

 ناونعب الط رانيدودو دومن تافوراصنازا ىدرم هك هّيماما هعيش ام ىارب دش روكذم

 :ظفلب ار ناركيدو تخادرينوازامن هب عير بمغيب سي دوب هتفرك رارقوا تّمذرب ضرق

 درم نأ ناشيوخ ىضعب هك ىتقو ات تاس ووم اجو ان نآب (مكبحاص ىلع اولص»

 كلذ :هك دومرف اللاب قداص ترضح سب .دزاس ىّدؤم ار ضرق نآ هك دش نماض دمآ

 دي هللا لوسر ّنا :هك دومرف ترضحنآ نآزا دعب مالك نيا تسا قدصو ٌّقح ىنعي ٌّقحلا

 تامدقو نيّدلاب اوّفختسي ًالثل و ضعب ىلع مهضعب دريل و اوظعتيل كلذ لعف امنا

 .نيد هيلع و نيسحلا لتقو نيد هيلع و نسحلا تامو نيد هيلعو ُهبَيَي هللالوسر

 ضرق نياربزامنزا قَيراتخم دمحأ هقياضم هك تسين نيازج هكنيا ىنعم لصاح

 ار مدرم ضرقو دنهد شنابحاصب ار مدرم قوقحو دنريك دنب مدرم هك دوب نيا ىارب راد

 لّمحتم هّيعرش ترورض نودب هكنيا اي دنرادن اور نآ ءادأرد هلهاسمو دنرامشن كبس

 و دومن تلحر ايندزا ٌةيَيوربمغيب هك قيقحتبو ؛ىفاَصلا حرشلا ىفام ىلع دنوشن ضرف

 نوريب مدق ارس تيراع نيازا هك ىتقو ٍةقل نسح ماما ترضحو دوب ىضرفوا تمذرب



 ع

 «قادعزجنتو ىره ىطقت ثنا ولا

 ىصخش دش ديهش اللب نيسح ماما ترضح هك ىماكنهردو تشاد ضرق تشاذك

 .ديبلطى م ىغلبم وازا

 هللا ىَلص راتخم دمحا بانج هكنيارد تسا حيرص رابخا نيا لاثما نوج :داريا

 سي دوبرادضرق دومن تلحر هدكتنحم نيازا هك ىتقوردراهتلاو ليللاب هلآو هيلع

 ىضترم ترضح نأشرد هك ىنيد ىضاق ظفل اي ىنيد نمضي ظفل هك تسين رورض

 ددرك نياب لوأمو دوش هدناوخ لادرسكب تسا ىورم هضاخو هّماع قيرطزا اها ىلع

 هسفن ىف ىنعم نيا هك دنجره مانأب دناسريم ار نيبم نيد ماكحا الفا ىلع ترضح هك

 هحور هللا حّور ىسوط قّمحمو هدقرم هللارون هللا رون ىضاق هجنانج مالكالب تسا ٌقح

 دناهدرك باكترا ىسودقلا

 تفالخ و تماما هّلدا لقن ئطرد ةمحلا هيلع همالع هكنيا لامجا نيا ليصفت

 «نيبرقالا كتريشعرذناو» :هميرك نوج هك دمحأ دنسمزا هدرك لقن الِقِإ ىلع ترضح

 هسره سي دومرف عمج ار دوخ تيب لهازا سك ىس ُةييربمغيب ترضح دومن لوزن

 نآزا دعب دندومنيم واراكرسزا برشو لكاو دندوب ترضح نآ تمدخ ردزور هنابش

 ىف ىعم نوكيو ىتفيلخ نوكيو ىديعاومو ىنيد ىّنع نمضي نم» :هك ناشياب تفك
 هفيلخو دنك افو نم ىاههدعوبو ادأ ارم نيد هك تسيك هكنيا ىنعي هصالخ «ةّنجلا

 ىنعي انأ :هك درك ضرع لاب ىلع ترضح سب دوش قيفر تشهبرد نم ابو دشاب نم
 هكنيا ىنعم لصاح اذه ىلع تنا :هك دومرف ُةْييَي ترضحنآ منكيم ار تامدخ نيا نم

 .مناديم اهنيا لهأ اروت مه نم
 نياردو هدرك تياور دوخ ريسفت رد زين ىبلعث ار ثيدح نيمه :هك هتفك همآلع

 موق هبترم ره رد و ىوبن بانج دومن ار ماهفتسا نيا هبترم هس هك تسه ىاهميمض

 . اللي ىلع ترضح ريغب دندوب تكاس

 و هدرك لقن هليوط هصق رد ىزوج نبا ار ثيدح نيا :هك هتفك ناهبزور نب لضفو

 هدرك عضو دنا ضفاور هكوا خياشم ايارنآ همالع سي تسين اجنآرد ىتفيلخ نوكي ظفل

 .تسا اياب ىلع ترضح لئاضفبرعشم ثيدح تارقفرياسو دناهتفك غوردو



 لدهن

 مود دلح ءهيبذن ىاعد حرش

 لطاب ىاهنخس هلمجزا ىتفيلخ ظفل فذح :هك هتفك هدقرم هللارون هللارون ىضاقو

 رد ىزوج نبا «ىتفيلخ نوكيو» ظفل ابار ثيدح نيا هكنيا هطساوب تسا ىبصان لضف

 نبا هك تسا نيا لضف دارمرككاو هدرك نأ ندوب عوضومب مكحو هدروأ تاعوضوم باتك

 نآ مان تسياب ىم سي هدرك تياور ىتفيلخ ظفل نودب ىركيد باتكردارربخ نيا ىزوج

 ىدنواجس هكنآ لاحو دوب دناوت تاعوضوم هلمجزا نيا هنوكجو هدرك عارتخا شدوخ هك

 هتفك هدقرم هللا رون ىضاق ني يازا دعب و ء.تسين عوضوم ثيدح دمحا دنسم رد: :هكهتفك

 لاّدلارسكب هنارهاظلا ّنال ىعذملا توبث ىف ىفكي «ىنيد نمضي» :ُبَيََي هلوق ًاضياو :هك

 رب هكنيا ىنعم لصاح خلا هتافو نيح ىلا هيلع ىقب نيد هِي هيلع نكي مل ذا اهحتفب ال
 ا ل يي

 527 هع ارنآ ءاكحا تا 0 مدرمب دئا ىلعارا ةلكربمغيب نيد هك
 ليو ربمغيب تّمذرب ىضرق هك تسا نيا تسا لادرسكب اجنيارد نيد هكنيارب ليلدو

 مدرمزا تّمذ تئارب بلط توملا ضرم ماّيارد دومنىم تلحر ايندزا هك ىتقورد دوبن

 ًاوهس ترضحنآ هنايزات هك درك اعّدا هك ىسكركم دومننو ارب ىّمح ءاعّدا سك جيهو دومرف

 لاكشا لامك رد تسا ىرما لادرسكب نيد ظفح نامض هكنياركيدو دوب هدروخوارب

 نيد نامض دارمركاو دينشن ىباوج الكا ١ ىلع ريغزاو ديسري هبترم هس ترضحنا اذهلو

 داقتعاب درك فرص ادخ هاررد ىرايسب لام هكركبوبا هك دوب نيارهاظ دوبىم لاد حتفب

 هتفك ديرجترد ا, ىسوط قّمحم هجنأ تسا نيا دّيؤمو «نآ ىارب دشىم نماض نايتس

 ىهتنا لاّدلارسكب ىنيد ىضاقو ىدعب نم ىتفيلخ و ىّيصو و ىخا تنا :َِْي هلوقل و :هك

 .هدقرم هللا رون ىضاقلا مالك

 :تسا نيا شمالكو هدوميب فّلكتب ارنآ عفد قيرطو هدومن ىثحب دوخرب نيازا دعبو

 :تلق لاذلا حتفب اهلبق روكذملا نيدلا نوكي نا ةدعاوملاركذ نمرهاظلا :ليف نا

 و دوعسم نبال عقو امك لاملا تيب نم ًائيش دحا ءاطعاب ةدعاوملا دارملا نوكي نازاج



١0 

 «قادعزجنتو ىنيد ىضقت تنأ ولا

 مايق دنعرهالّطلا نع لودعلا نم ٌدبالف مّلسولو لاّدلارسكب نيّدلا قحاول نم ًاضياوه
 امك ساتلا ٌقح نع ُيَْيَي ىبتلا ةّمذ ةءارب توبث انههوهو هفالخ ةدارا ىلع لاّدلا ليلّدلا

 .ىهتناّرم

 رهظتسم ىدنسبرهاظ فالخ نيا باكترا تهجب هدقرم هللا رّون ىضاق :هك دنيوكر كا
 ضرم رد هك ىتقو دوبىم ىنيد ترضح تقذربركا هك تسنيا نأ هصالخو هدش

 لاحو دومنىم دوخ ٌقح هبلاطم دوب راكبلط هك ىسك هّبلا دومرف راسفتسا توملا
 ةاراكيلظ:نا دنابق هك يترك فردت فراهظا سكسيه نايرات تيباكس يفي هكذا
 ترضح نآزا نوج روضح ضرفرب هكنيا اي نامز نياو ناكم نيارد دنشاب هدوبنرضاح

 ربخم ارواو مامّتلاب ار ٌويَءربمغيب ضورق داد دهاوخ ايي ىلع ترضح هك دندوب هدينش
 .ماقم نيارد دنتفكن ىنخس اذهل مالكالب دنتسنادىم قداص

 لوسر نآ كرابم ندبزا ٌقح ءافيتسا هك تسيابىم ًاعرش هنايزات تياكحردًاضياو
 نوجو ددرك ىضار ىضوع هب اي دنك وا تّمذ ءاربا راكبلط نآ هكنياركم دوش قلطم

 لوبقر كيد ىضوع تّوبنرهم ترايزر يغب راكبلط نيا هك دوب ير بمغيب ترضح مولعم

 انالوم لقن ىوعد نيا قداص دهاشو ,دومرفن هلاوح دوخ ئصوب ارنآ اذهل دومن دهاوخن
 :هكتسنيا نأ صحخلمو ءادهشلا ةضور باتك رد تسا ىفشاك نيسح دّمحم

 دجسمب باحصأ عادو دصقب توملا ضرم رد ُهيَيربمغيب ترضح هكنآ زا دعب

 هك سكره هك ادخبار امش مهديم مسق هك دركر اهظاار نومضم نيارّركمو دروأ فيرشت

 قحو ديايب كنيا مشاب هدرب ار ىو لامركاو ءدنك صاصق ارمو دزيخرب مشاب هدرزآ ار وا نم

 نم اب ادخ لوسر مناتسبار دوخ صاصقرككا هك مسرتىم نم :هك ديوكنو دناتسب ار دوخ
 ءافيتساب دشاب هتشاد نمرب ىّقحركا هك تسا ىسك نماب امشرت تسودو ءدوش نمشد

 دزادنين ىبقع ىادرفب ار دوخ زورماراكو «ديامن همذلا ءىربو لالح ارم اي «دزادرب دوخ ٌقح

 هك مسرتيم ىدرك هغلابم رايسبوت نوج هللا لوسر اي :تفكو ىدسا هشاكع تساخرب سب
 هنايزات نآ ىنز ءابضع هقانرب ات ىدروآرب هنايزات كوبترفس رد موش ىصاع ميوكن نخسركا
 .مهاوخ ىم ارنآ صاصق مد نيا ديدرك ملأتمرايسب مشود تلع نانو ديسر نم شودرب



 ٠١5 ع
 حبيبي بى ب _  يي جس ببا__اا_ا_ا_ا_ا__.

 مود دلج .هبدن ىاعد حرش

 تسا قوشمم بوح ىراآ :تفك ؟دوب هنايزات مادك نآ هك ىتسناد :هك دومرف ترضحنآ

 هناخرد نأ ناملس ىا :هك دومرف ترضحنآ «هتفرك ميداردو دناهتفاب نارزيخ بوجزا هك

 و ديبلط ار مالسلا امهيلع نيسح و نسح همطاف ترضح و ديدرك دنلب هباحص ناغف

 نوج :هك ديئوكب دنكيم امش ّدجزا صاصق بلط هك درم نآبو ديورب دجسمب :تفك

 :هك دومرف ُهِلِكَوربمغيب ترضح دندرك لمع ردام هدومرفب ناشيا «نزب امرب هنايزات دصوا

 .نك صاصقزيخرب هشاكع ىا دننك صاصقار امشو ماهدز نم ار هنايزات هك دياش هنوكج

 ار دوخ كرابم فتك ُةْيََي ترضحنآ دوب هنهرب نم فتك زورنآ هللالوسر اي :تفك هشاكع

 كرابم فتك ر درظن هشاكع نوج دوب سلجم نآرد هكره داتفا هيركب هبترم كي سي دوشك

 نايمرب ار دوخ ىورو ديسوب ارنأو تسجربروفلا ىف دروأرظنب ار تّوبنرهم درك ترضح نأ

 هلل دمحلاو «دوبن تّوبنرهم نديدزاريغ نم ضرغ :هك تفكو ديلام ترضحنآ هناشود

 .«دومن دلعستسم تداعس نيابارم هك

 ركذ نمض 'نيقيلا عمش رد ىناجيهال قاّررلا دبع المرسي نسح ازريم ليلج ملاعو

 :هتفك دراد الِفا نينمؤملاريما تمامارب تلالد هك ىثيداحا

 تيسا ىقىورم تسا تياصوو تثاروو ثراوو ىصو ظفلب هك ىثيداحا مشش ليلد»

 قيقحتب و دوب ىثراو و ىّيصو ار ىبنره :دومرف ُعْيِدَي هللا لوسر هك ىمزراوخ بقانم رد هك

 .تسا نم ثراوو ىصو ىلع هك

 تياور تيقذك دربازا نكن هك هملس نبا ثيدحر خآرد هيودرم نبا بئقانمردو

 اناف ًاّيصو ئبن لكل راتخاو ًاَيبن ةّما لك نم راتخا هللا ّنا :دومرف ُةْيِيَي هللا لوسر هك هدرك

 .ىدعب نم ىتّماو ىتيب لهاو ىترتع ىف ىّيصو ىلعو ةّمالا هذه ىبن

 نب عشوي :متفك - ؟دوب هك ىسوم ئصو :دومرف - ؟ تسيكوت ئىصو دوب ىّيصوار ىّيبن

 ١ص 153١.
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 «قادعزجنتو ىنيد ىضقت تناو»

 و نم ئصو هك قيقحتب سي :دومرف .دوب وا ملعا هكنيا ىارب :متفك - ؟ارج :تفك .نون

 نم نيد ىضاقو دنك نم ىاههدعوب افو هك نمزا دعب نم تما نيرتهبو نمّرس عضوم
 نياو تسا ىورم لبنح نب دمحا دنسم رد نيا لثم و.تسا بلاط ىبا نب ىلع دشاب

 .«تشذك تّلضفا لئالدزا مّوسو تسيب ليلدرد ليصفتب ىحرش اب ثيدح

 :هتفك دومن هراشا هك ترضحنا تّيلضفا هلدارد 'باتك نامه ردزينو

 ىسراف ناملس زا تسا ىورم هيودرم نب ركبوبا بقانم رد :مّوسو تسيب ليلد»

 هكوت ىصو تشاد ىّيصو ىربمغييره :هك يور بمغيب ترضح زا مديسري :تفك هك

 ىارب :متفك ؟ارج :تفك .نون نب عشوي :متفك ؟دوب هك ىسوم ئصو :دومرف ؟ دوب دهاوخ

 كرتا نمريخ و ىّرس عضوم و ىّيصو :تفك .دوب همهزا ملعا دوخ نامز ردوا هكنيا

 ىورم دمحا دنسمرد نيا لثمو .بلاط ىبا نب ىلع ىنيد ىضقيو ىتدعزجني ىدعب

 افو هك دوب دهاوخ نمزا دعب هك ىسك نيرتهبو نمّرس بحاصو نم ىئصو :ىنعي تسا

 .تسا بلاط ىبا نب ىلع تسا نم نيد ىضاقو دنكيم نم هدعوب

 زا ىنادمه سودبع نبا باتكو «ىمزراوخ بيطخ بقانمردو باتك نآرد مهو

 دعب هك ىسك نيرتهبو نمريزوو نم ردارب :دومرف ُةْيََي ترضحنآ هك تسا ىورم ناملس

 .تسا بلاط ىبا نب ىلع دوب دهاوخ نمزا
 تما ىرتهبو «درادن تّيلضفارب تلالد ترازوو تّوخا دناهتفك نايّئسزا ىضعبو

 دشاب دعو زاجناو نيد ىاضق ىرتهب دارم هك دناوت هكلب ار تهجر هزا ىرتهب درادن مزال

 .تسوا لوا لوعفم زا لاح اي كرتا مّود لوعفم ىنيد ىضقيو ىتدعزجني هج
 و دش نايبرتشيي ىهلا قيفوتب تّيلضفارب تّوخا تلالداّما هك تسا نيا شباوجو

 هّنبلا دوخ روما تيشمتو ترازو ىارب سكره هج تسارهاظ تياغب ترازو تلالداَما

 دوخ ملعو تردق بسحب ار مدرم نيرتهب ورتنادراك و رتدمتعم ورتنيما ورتت سود
 درك نما هحبنا هك دش كباث ىلقنو ىلقع لئالدب هلي هاني تلاسر ترضخ و دكر ابغا

 .هدومن رايتخا اررتهب هّثبلا سي دركىم ىهلارماب

 ١.صس 16.
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 تت جسم ل ل يو را مج مس مجسم

 مود دلح .هبدن ىاعد حرش

 ديق نيازاو قلطمرثكا هكلب تسين تاياوررثكارد ىنيد ىضقيو ىتدعزجني اّماو

 فالخ شندوب كرتا لوعفمزا لاح اي لوعفم تسه هك تاياور ىضعب ردو ءتسا ىلاخ

 تتريخ تّلع نايب ىارب تسا هفنأتسم هلمج هك تسا نيارهاظ هكلب تسارهاظ

 تروص فاعضا تروص نيارد حدم هج تسا نيا دّيؤمزين مالك ندوب حدم ماقمو

 تسا ليلد حدم ماقم هكنانج دشاب لادرسكبركا نيد ءاضقريدقترهب و ءتسا لوعفم

 و درك ناوت حدم نآب ار ىسك هك درادن نأش ردقنآ لاد حتفب نيد ىضاق اريز نآرب

 دشاب فنأتسم هلمج هك ًاصوصخ و ار الل نينمؤملار يما ُةََْي هللا لوسر ًاصوصخ

 دشاب ندرك لمعو ندروأ اجب ىنعمب اي ىفريدقتب تسا تموكح اي ءاضقزا دارمو

 تسا مكاح هك ىسك هك دوشيم نيا مالك ىنعم هج تسارهاظزين ناريدقتب تجاحيب

 ىناثريدقترب دنكيم نآب لمعو دروأىم اجب ارم نيد هك ىسك اي لؤاريدقترب نم نيدرد

 .تسا بلاط ىبا نب ىلع

 نيدركاو ءتساروهظ تياهنرد ترضحنآ نّيعتو تّيلضفارب مالك نيا تلالدو
 ليلدزاب اما ميتفك هكنانج درادن ىح دم ردقنا اهنتراك نيمه هجركا دشاب لاد حتفب

 رايتخا بحاصو ئصو ار ىسك سكره هك تسارهاظ هج تّيلضفارب تسا حضاو

 ماقم ردار نيا هكًأصوصخو نيد ىاضق لثم دنشاب ىئزج روما هجركا دنك دوخروما

 و تنايدو فوقو و روعشرب دامتعا هك دوب دهاوخ ىسك هرورّضلاب ديامنركذ وا حدم

 نيا نآرب تسا دهاش رابخا وريس عّبتت هكنانج ىنعم نياّرسو دشابرتشيب شتناما

 تّيصو هك دوب نيا مالسلا مهيلع ىده هّمئاو ءايبنا همه تتسو تداع هك تسا

 ىصو ودره و دناهدومرفىم نيد ماكحا و نطاب تّيصو تمالع ار ايند روما و رهاظ

 نم هك تسا ىئاههدعوب ندرك افو دارمرّكازين نأ دعوزاجنا اًماو .هدوب ىم ىكي ناشيا

 ابوا هك ىاهدعوب افو دارمر ككاو ءدوب دهاوخ حتفب نيد ىاضق ليبقزا ماهدرك مدرم |ب

 رسكب نيد ىاضق لثم نآرب تسا ليلد حدم ماقم ورهاظ هكنانج دشاب تسا هدرك نم

 ىاهدعوب دنكيم افو هك ىسك هك تسا نيا مالك ىنعم تروص نيارد هج دوب دهاوخ

 تقيقح و تعاطا ٌقح و دنكيم نمرماو نيدب لمع و نم تعاطا هدرك نم اب هك



 خا

 «قادعزجنتو ىيذ ضقت كنا ولا

 اوفوا لثم تسوا مكح لاثتماو تعاطا نيمه ترضحنآ اب تّما هدعو هج تسوا افو

 .«نآ لاثماو مكدهعب فوا ىدهعب

 نيد» هلمج هبار «ىنيد ىضقي» هلمج] 'دارمر هوك رد لِي ىجيهال قازرلادبع ىلومو

 [عجارف تساءهدرك همجرت «دراذك نم

 .ىكنس باج 747 ص ١.



 لوح مههوجو ةّصيبمرون نمربانم ىلع كتعيشو»

 («ىاريج مهو ةنجلا ىف

 ىلع بوصنم وهف ضايباذ راص ىا ًاضاضيبا ٌضيبا نم لعاف مسا ةّضيبم :هلوق

 هيلا فاضملاريمّصلا طبارلاو «رون نمربانم ىلع» قّلعتم ىفرتتسملا ريمّصضلا نم ةّيلاحلا

 نم لوعفملا مسا ةغيصب ةضّيبم ئرقو هل ةّيلعافلا ىلع ةعوفرم مههوجو و ءمههوجو ىف

 لعاف بئان هّنا ىلع ًاعوفرم مههوجو نوكيف ضايب اذ هرّيص ىا هضّيب نم ليعفتلا باب

 لّوعملا بسنألا وه لؤالا هجولا نكل ءلوهجملا لعفلا مكح ىف لوعفملا [مسا] ّناف هنم
 ءىشلا فصو ليبق نم ةعيشلل ًالاح هنوك نيهجولا ىلعو ؛ءاملعلا نيب روهشملاو هيلع
 نارقلا ف فصولا اذه ليبق نمو .هئانف بحرو هراج عينم لجر وه :مهوقك هقّلعتم لاحب

 .ءاسنلا ةروس 70 ةيآ «'...اًهلْها ِمِلاََطلا ِةَيَرَقْلا هذه ...) :ىلاعت هلوق ميركلا

 ىَمس هيلا لوحي نا نكمي ىذا هبناج ءىثلا لوح» :نيرحبلا عمجم ىف ىلوح :هلوقو

 :04' وتزعلا لوح قم نيفاتخ )4 لاعتةلوق هيو ةقاطالا و:نارولاب ارابغعا كلذ

 وّرع لاق هيلا لوحي نا هنكمي ىذلا هبناج ءىثلا لوحو» :تادرفملا ىف بغارلا لاقو

 .««" ...َُلْوَح ْنَمَو َشْرَعْلا َنوُلِمحي َنيِذَّلا> :لج
 ةطيحملا تاهجلا ىف ىا فرظلا ىلع مآللا بصنب هلوح اندعق و» :رينملا حابصملا ىفو

 .«هانعمب هيلاوحو هب

 .7 نفاغ .؟
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 ير 0 ا 7 ا 77 حم

 (ىاريج مهو ةنجلا ف ىلوح مههوجو ةّصضيبمرون نمربانم ىلع كتعيشوا

 سانلا تيأر :لاقي انيلع الو انيلاوح َمِهّللا (ءاقستسالا ثيدح ىفو)» :ةياهتلا ىفو

 ىف ال تابنلا عضاوم ىف ثيغلا لزنا مهّللا ديري هبناوج نم هب نيفيطم ىا هيلاوحو هلوح
 .«ةينبالا عضاوم

 .هريغ و ناسللا ىف هلثمو

 نوفحي ةعيّشلا نأ ىلع لديف .مّلكتملا ءاي ىلا افاضم هنوكل ًاريدقت انه بوصنم وهف
 ىاريج مهو» :هلوق هيلع لدي امك هنم نوبيرق مهّئا دارملاو هب نوقدحي و ةنجلا ىف هِي هب
 .«ةّنجحلا ىف

 ناتيانك امهنأ لمتحي «'...ةوُجُودَوْسَنَو هوجو ضَيَْت َمْوَي) :هلوق» :نيرحبلا عمجم ىفو
 داوّسلاو ضايبلا ةقيقح امهب دارملاوا ءلجنلاو فونملا ةباكو رورَسلاو حرفلا روهظ نع

 .«ءاعّدلا 0-5055 دوست موي ىهجو ضيب مهللا :هلوق ىف ناهجولا ناذهربتعا دقو

 ضيب) :ةلر هلوق دنع سمانلا ثيدحلا حرش ىف نيعبرالا ىف هي ىناهبلا خيشلا لاقو

 :هّصن ام (هوجولا هيف دوست موي ىهجو

 و ا ةباكو حرفلا و رورّسلا ةجهب روهظ نع ناتيانك اما هداوسو هجولا ضايب»

 َْصَيبَ َمَوَي » :ىلاعت هلوق نيهجولابرّسف و داوّسلا و ضايبلا ةقيقح امه دارملا اّماو لجخلا

 ...ةوَجُو دَوَسَو هوجو

 و ةيمسّتلا باب ىف ةراهطلا باتك ىف 'راحبلا نمر شع نماثلا ىف هي ىسلجملا لاقو
 موي ىهجو ِضَيِب مهللا) :ىهو ءاعّدلا ةرابع حرش ىف ءوضولا دنع ةّبحتسملا ةيعدالا

 :(هوجولا هيف ضّيبت موي ىهجو دّوست ال و هوجولا هيف دّوست

 بع فونحلا ةبأكو حرفلاو رورسلا ةجهب نع ناتيانك اما هداوسو هجولا ضايب»

 وُجُو صيْبَت َمْوَي) :ىلاعت هلوق نيهجولابر سف و ضايبلاو داوسلا ةقيقح : دارملاوا

 0 .ةوُجَو دوس
 هوجولاف لالعفالا باب نم بئاغلا عراضم ىلع ّدوستو ٌضيبت :هلوق ءرقي نأ نككميو
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 ىلاعت هيلا ابطاخم ليعفتلا باب نم بطاخملا ةغيصب أرقي ناو ةّيلعافلاب امهيف ةعوفرم
 وه لؤالاو هتجرد هللا عفر ىناّثلا ديهشلا هركذ امك ةّيلوعفملا ىلع امهيف ةبوصنم هوجولاف

 «ءالجالا خياشملا نع عومسملا ءاعّدلا بتك ىف طوبضملا

 ًاضاضيبا ٌضيبا :لاقي داوسلا ّدض ناولألا ىف ضايبلا» :تادرفملا ىف بغاتلا لاقو
 نيذلا اًماف هوجو دوستو هوجو ٌضيبت موي) :لج وزع لاق ضيبأو ٌصيبموهف ًاضايبو

 نول لضفا ضايبلا ناك الو ,ضيبأ هنوكل هب ىّمس قرع ضيبألاو (مههوجو تضيبا
 نعرّبع لكشأ ةرفّصلاو لمجأ ةرمحلاو لوهأ داوسلاو لضفأ ضايبلا :ليق امك مهدنع
 :ىلاعت هلوق و هجولا ضيبأ وه :باعمب سندتي مل نمل ليق ىّتح ضايبلاب مركلاو لضفلا
 اذاو) :كلذ ىلعو ّمغلا نع اهدادوسا و ةّرسملا نع ةرابع هوجولا ضاضيباف هوجو ٌضيبت

 ذئَمْوَي ةوْجُو) :ىلاعت هلوق ضاضيبالاوحن ىلعو (ًاًدوسم ههجو لظ ىثنالاب مهدحأرَشب
 .(6' ٌةرِشَبَئَسُم هكِحاَص © ٌةَرِفَسُم ِذْئَمْوَي ٌءوُجْو) :هلوق و 4 ةَرِضاَ

 و ٌةوُجُو َضَينَت َمْوَي » :ىلاعت هلوق ريسفت ىف ليزنتلا راونا ىف ىواضيبلا لاقو
 و وو
 :هصن ام ) ...هةوجو

 :ليقو ءهيف فونلا ةباك و رورّسلا ةجهب روهظ نع ناتيانك هداوسو هجولا ضايب»

 و هيدي نيب روّتلا ىعس و ةرشبلا قارشاو ةفيحّصلا و هجولا ضايبب قحلا لهأ مسوي

 .«كلذ دادضاب لطابلا لهاو هنيميب

 ا

 :(208 ص ١. جرظنا) هّصن ام ىواضيبلا لوق حرش ىف هداز خيش لاقو

 رورَسلاو حرفلا نع زاجم ضايبلا ّنأ ىنعي (ناتيانك هداوسو هجولا ضايب و) :هلوق»

 َرَمُب اَذِإَو) :ىلاعت لاق لمعتسم زاجم اذهو ّمغلاو نزحلاو ةباكلا نعزاب داوسلا ناو

 ههجو صيبا :هبولطمب زافو هتيغب لأن نمل ليقو «' ...ادَوْسُم ُهَهَج ُههَجَو لع قدُألاب ْمُهُدَحَأ

 تلدبتو هنولّربغاو ههجو ٌدوسا :هوركم و ىا

 ١. .ةمايقلا ؟7١.



 ككل

 «ىناريج مهو ةنجلا ىف ىلوح مههوجو ةّضيبمرون نمربانم ىلع كتعيشواا

 نم كلذ ناك ناف هادي تمدق ام ىلع ةمايقلا موي دري نمؤملا نا :ةّْيآلا ىنعف هتروص

 هلامعأرفاكلا ىأر اذاو هلضف و ىلاعت هللا معنب رشبتسا ىنعي ههجو ٌضيبا تانسحلا

 .هّمغو هنزح ٌدتشا ىا ههجو ّدوسا ةحيبقلا

 نيرفاكلا و نينمؤملا هوجو ىف نالصحب امهئاف ناتقيقح هداوسو هجولا ضايب :ليقو

 هنع هفرص بجوي ليلد دجوي ملو قيقحلا هانعم ىلع ظفللا لمح نكما ىتم هنال ٌةقيقح

 .هيلاريصملا بجو

 نم هّنا هموق ملعي نأب حرفي ديعسلا نا ةقيقح هجولا ىف امهروهظ ىف ةمكحلاو :ليق
 َوِقَر إَرَفَغ مب © َنوُمَلعَي بوق َتْيَل اي َلاَق ...) :مهنع ًاربخم ىلاعت لاق ةداعسلا لهأ
 .«كلذ سكعب ّمتغي قَّشلا و © ...َنيِمَرْكُمْلا َنِم ىنَلَعَج

 ىفاًصلاريسفت ىف هيلا ةبسن نود نم ىناشاكلا ثّدحملا ىواضيبلا ةرابع لقنو

 :الف هلوق حرش ىف ىلوالا ةضورلا ىف ةفيحّصلا حرش ىف ىندملا ناخ ىلع دّيسلا لاقو
 :هّصن ام «راشبالا تّدوسا ذا انهوجو هب ّضيبتو»

 اذراص ًاضاضيبا ءىّقلا صيبا (راشُبألا تّدوسا ذا انهوجو هب ضيبتو) : ذه هلوق»

 وهو بابسأو ببسك كيرحئلابرشب عمج راشببألاو داوس اذ راض ا دادوسا ةؤيشاو نفاس

 هلوق ىلا حيملت هيفو ؛عمج عمج راشبالا و هريغو ليق ناسنالا ا ىهو ةرشب عمج

 :نالوق هيف نيرسفمللو (ٌهوَجَو و دوست ةوُجُو صيت َمْوي) :ىلاعت

 ةّينمالابرفظلا و ةيغبلا لينب اهرافسا و اهقارشأ هوجولا ضاضيباب دارملا ّنا - امهدحا

 ُهَكِحاَص © ةَرِفَسُم ٍذِئَموَي هوجو :ىلاعت هلوقك باوّتلا نم هيلا ريصت امب رادع و
 هلوقك باقعلا نم هيلاريصت امل اهيلع ةبآكلاو نزح ارث روهظ اهدادوساب و « ل رسبت

 «' ُهَرََق اَهُفَهْرَت © ُةَرَبَغ اهيَلَع ِذِئيَمَْي ةوُجْوَو) :هلوق و 4" ةَرِساَب ِذِيَمَْي 5-0 55

 لصالا ذا ةمللّقلا و روتلا امهو امهرهاظ ىلع نالومح داوَسلا و ضايبلا ّنَأ - امهيناثو

 .؟ا/و 78 ءساي.١

 .؟* .ةمايقلا .“



 ليك
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 و هقارشاو هرافساو نوّللا ضايبب مسو ٌقحلا رون لهأ نم ناك نف ةقيقحلا قالظالا ىف

 مسو لطابلا ةملظ لهأ نم ناك نمو هنيميبو هيدي نيبروتلا ىعس و هتفيحص تّضيبا

 بناج لك نم ةمللقلا هب تطاحاو هتفيحص تّدوساو هدمكو نوّللا داوسب

 مهورّعصي و مهومظعيف فنص لك فقوملا لهأ فرعي نأ كلذ ىف ةنكحلا و :اولاق
 .روبث و ليو وإ رورس و ةجه ديزم هببسب مط لصحيو كلذ بسحب

 تدادزا نيتلاحلا ىدحا ةرخآلا ىف هل لصحي هنا اينّدلا ىف فّلكملا فرع اذا ًاضياو

 قالخألا و تائيهلا نا كلذ ىف قيقحّتلاو ءىصاعملا نع ًافزعو تاعالّلا ىف ةبغر هسفن

 دنعي الا ةزاثا رتهظت ال انتعف لك و :تافلظ: ةميمدلا تاداعلا و :ةاكلملا و ناونا ةديمحلا

 دادوساو راونألا كلتراثآ نع ةرابع هوجولا ضاضيباف هركذ قبس امك ةرخغتألا ىلا ةقرافملا

 'ابتم هللا انذاغا تاملظلا كلثراثآ نتغ ةرابغراشبلاو هونخولا

 تلاق اذازر: ةهلوقن بم ديقلا ىغ ينرعلا نال ىف هلقت ام.لقالا ةيجوتلا نقوياو

 كلذ نفوز نويعلا و نيفدلا نه ندرعلا ءانق عملاء اضم ةنالفو نشينا هلق: يوقلا

 الجر حدميريهز لوق
 اقبرلا اهقانعا نعو ةانعلا ىديا نع ككفي ضايف ضيبا مشا

 :لاقو

 هبنط ىف لظتست ىذلا تيب لا ىف ةعاضق نم ءاضيب كما

 مركلاب حدملا نوديري مهنكلو نوّللا ضايب هب نوديري ال مهرعش ىفريثك اذهو :لاق

 ءاقن اودارا هجولا ءاضيب ةنالفو هجولا ضيبا نالف اولاق اذاو بويعلا نم ضرعلا ءاقنو

 .«نئاشلا داوّسلاو فلكلا نم نوللا

 ضتتبت و» :لِف هئاعد حرش ىف نيعبزألا و ةيناّثلا ةضورلارخآ ىف أضيا دّيسلا لاقو
 :هّصن ام «ههجو

 ةجهب كلذلرهظيف هبرَسي ام ةليضفلا و ةماركلا نم هئاتيا نع ةيانك هجولا ضييبتو»

 بغاترلا ةرابع لقنف) مهدنع نول لضفأ ضايبلا ناك امل :مهضعب لاق ههجو ىف ةّرسملا

 ١. ضاير السالكين8/١؟7.
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 دا يعور دنلا ن لع مهعرر هطييمروب نشرباسم لع وتدير
 '.«(هانتفلسا امك

 ل نوفل | مق دف اين مسرلا ةادوسلا قا: كاناورلا نعي دم, ةاقنسم# لوقا
 ّنَأ باب ىف 'راحبلا نم عباستلا دلجملا ىف لاق ىسلجملا َنا كلذو ةمايقلا موي يي دمحم
 :ةرابعلا هذهب فارعالا لها 4 ةممالا

 نبا نع ًانعنعم ىسابعلا لضفلا نبرفعج نب ليضفلا نب دّمحم - "تارفلاريسفت»

 :لاق «'...َمُهاَميِسِب لك َوُفِرْعَي لاَجِر ٍفاَرعَأْلا لَعَو ...> :ىلاعت هلوق ىف سابع
 و ةّنجلا نيب روس ىلع الإ نيسحلاو نسحلاو ةمطافو بلاط ىبا نب ىلعو ُةيِيَي ىنلا

 ”.«هوجولا داوسب مه نيضغبملا و هوجولا ضايبب مه نيبحملا نوفرعي رانلا

 لاجر فارعالا ىلع و) :ىلاعت هلوق ريسفت ىف ناهربلا ىف  ىنارحبلا دّيَسلا لاقو
 :هّصن أم (نوفرعي

 َنوُهرعَي لاَجِر ٍفاَرْعَأْلا َلَعَو ...) :هلوق ىف ىبلعتلا ريسفت نيفلاخملا قيرط نم و»
 هيلع طارّصلا نم لاع عضوم فارغالا :لاق هنا ساّبع نبا نع «'...ْمُهاَمِيِسب ذُك

 هوجولا ضايبب مهتعيش نوفرعي نيحانجلاوذرفعجو بلاط ىبأ نب ّلعو ةزمح و سابّبعلا

 .«هوجولا داوسب مهيضغبم و

 :ةّيالاريسفت ىف نآرقلا بئارغ بحاص لاقو

 ذْيَمْوي هوُجُوَو © ٌةَرْسْبَنْسُم هكِحاَص © ٌةَرِفْسُم ْذِيَمَوَي ٌةوُجْو) :نآرقلا ىف كلذ ريظن و»

 :نالوق نيرشفملل ناولألا هذه لاثمأ ىف و «'ٌةَرتَق اَهْقَهَرَت © ٌةَربَع اَهَيَلَع

 000 دع نعل .

 /5١.57. «سبع .؟

 و ىربكعلا ةنابا» : (مق عبط ” ج 777” ص) هيقارمو ىلع بكارم لصف ىف بقانملا ىف بوشارهش نبا لاقو .5

 و هوجولا ضايبب مهيبحم نوفرعي نيحانجلا وذ رفعجو بلاط ىبا نب ىلعو ةزمحو سابعلا ...ىبلعثلا فشك
 باج .(798 ص) هلضف نم نياعي امرئاس باب ىف راحبلا عسات ىف ىسلجملا هلقنو «هوجولا داوسب مهيضغبم

 .570/79 ديدج

 *. .سبع 57/8.5١.

 .51 7/8 .سبع .ا/
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 اذهو ّمغلا نع داوَسلا و حرفلا نع زاجم ضايبلا ّنأ :ملسم ىبأ ليم هيلاو امهدحأ

 الو (ٌميِظَكَوْهَواتَوْسُم ُهُهَجَو لل دأب مُهُدَحَأَرِكُجاَدإَو) :ىلاعت لاق لمعتسم زاجي
 ربخلا مامتو نينمؤملا هوجو دّوسم اي :لجر هل لاق ةيواعم ىلإرمألا اع نب نسحلا مّلس
 تكلا ىفاءارعبللا طعنا وزدقلا ةوسريمش قالا هاش نا يع فرض

 نورقلا دوس هوجولا ضيب دنع ىهجو تدّوس نورقلا ضايب اي

 لصالا ذا ةملظلا و رولا امهو امهرهاظ ىلع نالومحم ضايبلا و داوَسلا ّنأ امهيناثو

 و هقارشاو هرافساو نوّللا ضايبب مسو ّقحلا رون لهأ نم ناك نف ةقيقحلا قالظالا ىف

 مسو لطابلا ةملظ لهأ نم ناك نمو .هنيميبو هيدي نيبروّتلا ىعسو هتفيحص تّضيبا

 و :اولاق .بناج ّلك نم ةمللقلا هب تطاحاو هتفيحص تّدوساو هدمك و نوللا داوسب

 و كلذ بسحب مهورّكصي وا مهوملّظعيف فنص ّلك فقوملا لها فرعي نأ كلذ ىف ةمكحلا

 هنا ايندلا ىف فّلكملا فرع اذا ا ضياو ,روبثو ليووأرورسو ةجهب ديزم هببسب مهل ل صحب

 :تامرحلا كد ثافاطلا قب هعفر تداذزا قيال ىدحا رعكلا ق هل نضع

 ثنادافلا و :تاكلملاو زاونا ةدنمتملا ىالغتلاو :تاعطلا نا هيف قيقحتلا وكلف
 «ةرخآلا ىلا ةقرافملا دعب آلا ىه امك امهراثآ رهظي ال امهنم لكو تاملظ ةميمُلا

 :'هريسفت ىف لي تارف لاق
 مويرشحي :لاق ذا دّمحم نب رفعج نع ًانعنعم ديعس نب نيسحلا ىنئثّدح :لاق»

 ةمايقلا موي ىلع ءادعأرشحيو مههوجو ةّصيبم نيّيورم اءاور الفا ىلع ةعيش ةمايقلا

 .©' ٌةوُجُو ُدَوْسّنَو ٌةوُجو َصَيِبَت َمْوَي :ارق مث مههوجو ٌةدوسم نيئماظ

 .نيمرجملا و نيقّتملا لاوحأ باب ىف 'راحبلا ثلاث ىف هلي ىسلجملا هلقنو

 *:تارفريسفت ىفو

 ١ .لحنلا 08.

 .47 ص ديدج باج ١17. ص .؟

 *"'. ؛نارمعلا ٠٠8 لو ٠١.

 .195 ص ٠ ج ديدج باج .7517 ص 1
 درو عيد

  .6ص 8١5.
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 منج هرم و لجميع ةادسمرر نوتات لع فدع ترا

 هوي دانم ىداني :لاق لهب لع نب ديز نع ًانعنعم ديعس نب نيسحلا ىنثدح»

 موق نوموقيف :لاق مكيلع مالس :نولوقي نيبّيط ةكئالملا مهاّفوتت نيذّلا نيأ :ةمايقلا
 نب ىلع نينمؤملاريمأل نوّبحملا نحن :نولوقيف - ؟متنأ نم :مهل لاقيف هوجولا نيّضايبم

 :مهل لاقيف كلوسرل و كل هتعاطب انّبر :نولوقيف - ؟هومتببحأ امب مهل لاقيف ذِق بلاط ىبأ
 .«نولمعت متنك امب ةنحلا اولخدا متقدص

 و ةعبارلا ةلمجلا نم نيعبرالا بابلا ىف 'ىئئلزلا ملاعم ىف هلي ىنارحبلا مشاه دّيَسلا لاق

 :شرعلا دنع نيفص نيّيبنلا مايقوه

 رفعج قداصلا انالوم نع ىعجلارمع نب لّضفملا نع هدانساب 'لوكشكلا بحاص»
 اي كّبحي ال :ثيدح ىف هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق مالسلا امهيلع دّمحم نب

 كتعيشو كغ اي قناو:: نقش قفانم الا كضقيي الو موت نمؤم ألا ناحضأ نفع

 كتعيش تنا قستف هوجولا ضيب ضوحلا ىلع نودري كتعيش ّنا «ةمايقلا موي نوزئافلا

 ا ٌتّدَوْسا َنيِذَلا اما و وشل دول نمت 1 لا فقادللا لدداف كرذيغ عنمت و

 ْمُهُهوُجُب ْتَّضَيْبا َىِذّلا اَنَأَو وُرْفْكَت منح اَمِب َباَذَعْلا اوُقوُذَف ْمُكَتاَميِإ َدْعَب ْمُثَرَفَك

 .« 'َنوُدِلاَح اَهيِف مه ِهّللا ِةَمحَر ىنف

 » :نارمع لآ ةروس ىف ىلاعت هلوقريسفت ىف هريسفت ىف 00 لاق
- 

1 ّ 
 2 . بوو بوس

 « ' ةوجو دَوَسَل و هوجو صيِبَن موي

 كلام نع مثيه نب نارمع نع دوراجلا ىنأ نع ىبحي نب ناوفص نع ىبأ ىنثّدح»
 «هوجو ٌدوستو هوجو ٌضيبت موي :ةيالا هذه تلزن امل :لاق ِهِيِئَرذ ىبأ نع ةرمض نب

 دكه لاعب جالب ف ةكاباز, نيت لص ةنئازتلا موتر قنا لم ورم هازل وهرب لاف
 ءارو هانذبن و هانفّرحفربكألا اما :نولوقيف - ؟ىدعب نم نيلقتتلاب متلعف ام مهأسأف ةمالا

 ةّدوسم نيئمظم ءامظرانلا اودر :لوقأف هانملظو هانضغبأو هانيداعفرغضألا اًماو ءانروهظ

 ١. ص 177.

 *". :نارمعلآ ٠٠8 ولا٠١.
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 ؟ىدعب نم نيلقّتلاب ملعف ام :مهل لوقأف ةّمالا هذه نوعرف عم ةيار ىلع درت مث .مكهوجو
 اهنضوهاعتمو:ءانل دف دقسألا ماو ءاشلاخ و هان ووءافسو دكألا اننا ةوولوقيف

 ئرماس عم ةيار ىلع درت مث .مكهوجو ةّدوسم نيئمظم ءامظراتلا اودر :لوقأف حيبق ّلك هب

 هانكرت و هانيصعف ربكالا اما نولوقيف ىدعب نم نيلقثلاب متلعف ءمهل لوقاف ةمالا هذه

 نيئمظم ءامظ رانلا اودر لوقأف حيبق لك هب انعنصو هانعيض و هانلذخف رغضالا اَماو
 متلعف ام مهأسأف مهرخآو حيراوخلا لَو عم ةّيدّتلا ىذ ةيار ىلع درت مث .مكهوجو ةّدوسم

 ى.انلتاقف فلا انا ودكم انئريو ةانقزف ريكألا انمأ :نولوقتف:> ؟ ىدنغي نم نيلقتلاب

 نيقتملا ماما عم ةيار ىلع درت 2 .مكهوجو ةّدوسم نيئمظم ءامظراتلا اودر :لوقأف هانلتق

 متلعف اذام : :مط لوقأف نيملاعلا بر لوسر ىصوو نيلّجحملاّرغلا دئاقو نيّيصولا دّيسو

 نب هانيسحاف فصلا انا و: ةانعطا ودانستاق ردكألا امأ :قولوقف < ؟ قدعت نم نيلقتلاب

 ةّضيبم نيّيورم ءاور ةّنجلا اودر :لوقأف انؤامد مهن تقيرها ىّتح هانرصنو هانرزاوو هانيلاو

 امك ٌتّدَوْسا نيا أك دوجو دَوَسَنَو ةوُجُو صين َمَوَي :ُهْيَي هللالوسر الت م م مكهوجو

 ْمُهْهوُجُو ْتَّضَيَبا َنِذَّلا اَنَأَو ©© َنوُرُدُكَت ْرّثْئُح امي َباَذَعْلا اوُقوُذَف ْمُكَناَميِإ َدَعَب ْمُثْرَُك

 .« َنوُدِلاَح اهيِف مه ِهّللا َةَمحَي ىف

 :دنَسلا اذهب ةئاملا دعب نيرشعلا و عبارلا بابلا ىف نيقيلا ف سوواط نبا دّيسلا هلقنو

 تايار سمخلا ثيدح ىف مهلاجرب هباتك نم ىربظلا دمحم نب دمحا نع هركذن اميف»

 و نيقتملا ماماو نيملسملا دّيسو نينمؤملاريمأ مالّسلا هيلع ىلع انالوم ةيمست اهيفركذو
 ني كعو لدنعلا ىعتتملا صفح ني نيسملا نيدو انتدح لاقف نيلكحملا فلا دقاق

 نيرفعج و ىلجعلا نيسحلا نب ىلعو ىلجبلا ساّعلا نب ناعو ىميمتلا متاح نب دما
 نب داّبع انثّدح :اولاق نوّيفوكلا ىدسالا نكَسلا نب نسحلاو ىرازفلا كلام نب دّمحم

 نارمع نع رذنملا نب دايزو دوراجلا ىبا نع ديز نب مشاه نب ىلع انربخا :لاق بوقعي

 «(ريسي فالتخاب ثيدحلا) ئبساورلا ةرمض نب كلام نع لاّيكلا مثيم نب

 ةعمج نبا و ؛ناهربلا ىف هي ىنارحبلا دّيسلاو «ىفاَصلا ىف هلي ىناشاكلا ثّدحملا هلقنو

 ١. .نارمعلا ٠٠8 ولا٠١.
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 ةيآلاريسفت ىف نيلقثلا رون ىف ىزيوحلا
 ىرخاو ةرات ىمقلا ريسفت نع تايارلاربخ باب ىف اراحبلا عسات ىف هلي ىسلجملا هلقنو

 لايف قف

 سوواط نبال نيقيلا نع ”راحبلا نماث ىفو 'ةادلا تابثا ىف ةييّرحلا خيشلا هلقنو

 :ةدلعب ًالئاق

 تايأارلا باب ف اندروا دقو ةمالا هذه نوراق ةيارربخ ا اذه نم طقس :لوقا 2 نايب»

 نوعرفو لجعلا نيرخآلا رارش ّنا :اهيفو ةياورلا هذه رذ ىبا نع هريغو ةدقع نبا ةياورب

 ماما نالف ةيار و نوعرف ةيار و لجعلا ةيارركذ مثرتبالاو ئرماسلاو نوراقو ناماهو

 هيلع هللا تاولص نينمؤملاريما ةيار مثأفلا نيعبس ماما نالف ةيارو ىتما نمأفلا نيسمخ

 .راركتلا نم ًارذح انه اهانكرت ديناسابر خا ًارابخا هيف اندروا دقو

 فارغالا لك ميول اع هلوق ريستت قا" ايلا نهاونقد ف قاكسملا لاقاو
 :«*...لاَجر

 نبا نع كاحضلا نع ديعس نيربيوج نع قاحساوبا ناميلس نب مصاع انثدح ىرصبلا
 هيلع طارصلا نم لاع عضوم فارعالا :لاق «...لاَجِر ِفاَرَعَأْلا ىلَعَو ...» :هلوق ىف سابع

 «هوجولا داوسب مهيضغبم و هوجولا ضايبب مهيبحم نوفرعيرفعجو ّنلعو ةزمح و سابعلا

 نبا نع كاحضلا نعربيوج نع ناميلس نب مصاع انثدح مسر نب ميهاربا انثدح ماقرلا

 .«(ءاوس هلثم ثيدحلا) عضوم :لاق «...لاَجر ٍِفاَرَعَأْلا لَعَو ضن لاق هلوق: ىف نابع

0 1 077 
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 «ءاميسب» «ضايبب» ةملك لدب ناآلا

 ناونع تحت مالسلا مهيلع مهيف لزن ام باب ىف 'ةقرحملا قعاوصلا ىفرجح نبا لاقو
 :هّصن ام (ةّيآلا ...لاجر فارعالا ىلعو» :ىلاعت هلوق :رشع ةئلاثلا ةيالا

 عضوم فارغالا :لاق هنا كَِط سابع نبا نع ةّْيآلا هذهريسفت ىف ىبلعثلا جرخا»

 نوفرعي قيعاتجلاوةرفعتت و: بلاط نأ قب لفوتةفعو نسانفلا ةيلع طارصلا نيلاغ

 «هوجولا داوسب مهيضغبم و هوجولا ضايبب مهيبح

 نيعستلاو سداسلا بابلا ىف 'نيقيلا ف سوواط نب ىلع نيّدلا ىضر دّيسلا لاقو

 1١١(: ص) هّصنام

 ةيمست ىف مهاجرب ىنجاورلا بوقعي نب داّبع فيلأت ةفرعملا باتك نم هركذن اميف»

 باتكلا اذه هلمتحي ام هظفلب هنمركذن نيلّجحملاّرغلا دئاق و نينمؤملاريمأ اذ نعل َُي ىبلا
 نمرلادبع وبأ انثّدح :داّبع لوقيف :تايار سمنخلا ثيدح نم باوّصلاب هركذ قيليو
 نب نايح نع ىرازفلا مكحلا نبرخص نع ةريصح نب ثراحلا انئّدح :لاق ىدوعسملا

 هيلو ٌرذ ىبأ نع ىباوَرلا ةرمض نب كلام نع ىنيَّصلا ليمج نب عيبَرْلا نع ّىدزألا ثراحلا

 :لاق ىدنكلا دوسنالا نب دادقملاو نيسؤملاريمأ ناعووه عمتجا هي رذوبأريس نأ ان :لاق
 ةيار اهَوأ تايار سمخ ىلع ضوحلا ّىلع درت ىتَما :لاق ُةِقيَي هللا لوسر ّنأ أ نودهشت متسلأ

 هؤاشحا تقفخو هامدق تفجرو ههجو ٌدوسأ هديب تذخأ اذاف ديب لشاف موقأف لجعلا

 وربكألا انبّدك :نولوقيف - ؟ىدعب نيلقّتلا ىف ىنومتفلخ اذام :لوقأف هعبت كلذ لعف نمو
 نوفرصيف لامّشلا تاذ اوكلسا :لوقأف هّمح (هانيزتبا) هانززتباورغصألا اندهطضاو هانقّرم

 مهن ىتَما نوعرف ةيار ىلع درت مث .ةرطق هنم نومعطي ال مههوجو ةّدوسم نيئمظم ءامظ

 و ال :لاق - ؟قيرطلا اوجرهبأ نوجرهبملا امو هللا لوسر اي :تلق نوجرهمملا مهو ساّئلا رثكأ

 نوبصني اهو نوطخسمي اهو نوضري اهو اينّدلل نوبضغي نيذلا مهو مهنيد اوجرهب مهّتكل

 نمو هؤاشحا تقفخو هامدق تفجرو ههجو ّدوسا هديب تذخأ اذاف مهبحاص ديب ذخآف

 ١. ص ٠١١ ص ديدج باج .رصم باج 77/0.

 ص. < /0.
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 «ىاريج مهو ةنجلا ىف ىلوح مههوجو ةّصيبمرون نمربانم ىلع كتعيشوا»

 هانقّرم وربكألا انبّذك :نولوقيف - ؟ىدعب نيلقّتلا ىف ىنومتفلخ اذام :لوقأف هعبت كلذ لعف
 ةّدوسم نيئمظم ءامظ نوفرصنيف مكباحصأ قيرط اوكلسا :لوقأف هانلتق ورغضألا انلتاقو
 ىتما نم أفلا نيسمخ ماماوهو نالف ةيار ىلع درت مث .ةرطق هنم نومعطي ال مههوجو

 نمو هؤاشحا تقفخو هامدق تفجر و ههجو ٌدوسا هديب تذخا اذاف هديب ذخاف موقاف

 هانيصع وربكألا انبّذك :نولوقيف - ؟ىدعب نيلقّتلا ىف ىنومتفلخ ام :لوقأف هعبت كلذ لعف
 نيئمظم ءامظ نوفرصنيف مكباحصأ ليبس اوكلسا :لوقأف هنع انلذخ ورغصألا انلذخو

 أفلا نيعبس ماماوهو هتيارب جدخملا ىع دري مث .ةرطق هنم نومعطي ال مههوجو ةّدوسم
 و هؤاشحا تقفخو هامدق تفجرو ههجو ٌدوسا هديب تذخا اذاف هديب ذخاف ىتَما نم

 وربكألا انبّذك :نولوقيف - ؟ىدعب نيلقّكلا ف ىنومتفلخ اذام :لوقأف هعبت كلذ لعف نم
 نيئمظم ءامظ نوفرصنيف مكباحصأ ليبس اوكلسا :لوقأف هانلتقفرغصالا انلتاقو هانيصع
 .ةرطق هنم نومعطي ال مههوجو ةّدوسم

 ههجو ٌضيبيف هديب ذخآف موقأف نيلّجحملاّرغلا دئاق و نينمؤملاريمأ ةيار اع درت مث
 وربكألا انعبتا :نولوقيف - ؟ىدعب نيلقّتلا ىف ىنومتفلخ اذام :لوقأف هباحصأ هوجوو

 ال ةبرش نوبرشيف نيّيورم ءاور اودر :لوقأف هعم انلتق و هانرصنف رغصألا انرزاو و هانقّدص
 اوناكو ردبلا ةليلرمقلاك مههوجو و ةعلاظلا سمّشلاك مهمامأ هجو ءادبأ اهدعب نوأمظي

 .ءامّسلا ىف مجن ءوضأك

 .نيدهاَشلا نم كلذ ىلع انِإ و معن :اولاق - ؟كلذ ىلع نودهشت متسلأ :لاق مث

 :رخص لاق هب ىنثّدح مكحلا نبرخص َّنا هللا دنع اذهب ىلع اودهشا :ثراحلا لاق

 اذهب ىلع اودهشا :عيبرلا لاقو هب ىنثّدح ليمج نب عيبَرلا نأ هللا دنع اذهب ىلع اودهشا
 رذابأ نأ هللادنع اذهب ىلع اودهشا :كلام لاقو هب ىنثّدح ةرمض نب كلام نا هللا دنع

 :رذ ىبأل لاق ُهيِقي هللا لوسر ّنا هللا دنع اذهب ىلع اودهشا :هثللي رذوبأ لاقو هب ىنثدح

 هللا دنع اذهب ىلع اودهشا نمحرلادبع لاقو .ىللاعت هللا نع هب ىنثّدح ليئربج ّنأ دهشا

 هب ىنثدح نمحرلا دبع نأ هللا دنع اذهب ىلع اودهشا :دابع لاقو هب ىنثدح ثراحلا نأ

 نب هللادبع نب ةديبع ىبأ نب كلملادبع نب هللادبع نمحرلادبع ىبا مسا :داّبع لاقو
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 وبأ لاق هب ىنثّدح ًاداّبع نأ هللا دنع اذهب ىلع اودهشاو :ساٍّعلا نب نع لاق دوعسم

 .«هب ىنثّدح ساّبع نب ىلع نأ هللا دنع اذهب ىلع اودهشا :مع نع

 مهماماب سانا ّلك هيف ىعدي هنا بابرخآ ىف راحبلا ثلاث ىف هي ىسلجملا هلقنو
 :هدعب ًالئاق

 وه جدخملاو هعابتا نم هّنال ةيواعمركذي ملامناو ثلاّثلاوه ثلاّتلا لجتلا - نايب»

 ىف ماعلا و صاخلا قرط نم ةّمج ديناسابربخلا اذه قأيسو جراوخلا سيئرو ةّيدّتلاوذ
 .«اهحرش عم نتفلا باتك ىفو نينمؤملاريما لئاضف باوبأ

 :ةئاملا دعب نيسمنلا بابلا ىف 'نيقيلا ىف أضيا سواط نبا دّيسلا لاقو

 39 ًايلع انالوم ُْلْدي هللا وسر ةيمست نم الإ ىلع انالوم ءامسا باتك نم هركذن اميف»

 ضعبريغب كلذب ةياور باتكلا اذه ىف انمّدق دق .نيلّجحملاّرغلا دئاق و نينمؤملاريماب

 لاقف تالالّدلا ىف غلبأ وهف تاياوّرلا ىف قرظلا فلتخت ثيحو نآلا مهركذن نيذّلا لاجّرلا
 :لاق اّيركز نب لع نب نسحلا انئّدح :هظفل اذه ام ةئام ثالثو نيسمخلا ةمجرت ىف

 نع ةريصح نب ثراحلا نع كلملادبع نب هللادبع ىنثّدح :لاق دسا نب نسحلا ىنثّدح

 ىبا نع ةرمض نب كلام نع ليمج نب عيبرلا نع ثراحلا نب نايح نع مكح لا نبرخص
 راّمعو ةفيذحو دادقملاو لها بلاط ىبا نب كعووه عمتجا رذوبأرّيس اك لاق ةنسحلا

 ىلع درت ىتما ّنا :لاق ُهْيِقَي هللا لوسر ّنا نودهشت متسلا :رذوبأ لاق دوعسم نب هللادبعو

 هامدق تفجر و ههجو ٌدوسا هديب تذخأ اذاف لجعلا ةيار اهَوأ تايار سمح ىلع ضوحلا
 دوسا هديب تذخأ اذاف جدخملا ةيار لع درت مث .هعبتي نمب كلذ لعفو هؤاشحأ تقفخو

 ليبس اوكلسا :مه لوقأف هعبت نمب كلذ لعفو هؤاشحأ تقفخو هامدق تدعتراو ههجو

 ةيارلاركذي مل و ةرطق هنم نومعطي ال مههوجو ةّدوسم نيئمظم ءامظ نوفرصنيف مكباحصأ

 موقأف نيلّجحملاّرغلا دئاق و نينمؤملاريما ىلع دري مث :هظفل اذه ام لاق مث ةعباتلاو ةئئاَتلا

 :نولوقيف - ؟ىدعب ىنومتفلخ اذامب :لوقأف هباحصأ هوجو و ههجو ٌضيبيف هديب ذخآف
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 (ىناريج مهو ةنجلا ىف ىلوح مههوجو ةٌضيبمرون نمربانم ىلع كتعيشواا

 هنم نوبرشيف اودر :لوقأف ءهعم انلتق و هانرصن ورغضألا انرزاو و هانقّدص وربكألا انعبتا
 و ةعلاطلا سمّشلاك مهماما هجو ىرت نيّيورم ءاور نوفرصنيف أدبا اهدعب نوؤمظيال ةبرش
 .ءامَسلا ىف مجن ءوضأ ىلعوردبلا ةليلرمقلاك مههوجو

 ىلع نودهشت متسلأ :دوعسم نباو ةفيذح و راّمع و دادقملاو 32 لعل ٌرذوبأ لاق

 موي لج وّرع هلوق ليوأت كلذو نيدهاشلا نم كلذ ىلع انأو :لاق ىلب :اولاق ؟كلذ

 .«هوجو ٌدوست و هوجو ٌضيبت

 ةرماب هيلع ميلسَتلا نم هِي ىنلا هبرمأ ام باب ىف اراحبلا عسات ىف لي ىسلجملا هلقنو
 :هدعب الئاق نيئمؤملا

 «ًاحورشم ربخلا مامت ىقأيس :لوقأ ءبارطضالا قفخلا - نايب»

 :هّصن ام "نيسمنخلاو عباسلا بابلا ىف ضيا نيقيلا ىف هيي سواط نبا دّيسلا لاقو

 و نينمؤملاريمأ و نيملسملا دّيس و نيقتملا ماما 39!ًاّيلع انالوم ُةِِيَي ىىتلا ةيمست ىف»

 نينمؤملاريمأ ىلع صّنلا ىف ليزنتلا باتك نم هركذن نيلَجحملاّرغلا دئاق و نيّيصولاريخ
 دمحا ساتعلاوبا هيلع ىنثاو هحدم دقو جلَتلا ىبأ نب دمحا نب دّمح ةقّثلا بتاكلا فيلأت

 نب هللادبع نب دمحا نب دّمحم» :هظفل اذه ام لاقف تسرهفلا باتك ىف ىثشاجتلا لع نب

 نيع ةقث بتاكلا ليعامسا نب هللادبعوه جلئلاوبأو جلقلا ىبأ نباب فرعيركبوبأ ليعامسا

 اذه ىورن نحن و «41 نينمؤملاريمأ ىف نآرقلا نم لزن ام باتك اهنم بتك هل ثيدحلا ريثك

 نوكت نأ ىسع ةقيتع ةخسن ىف اندجوو تازاجالا باتك ىف اهانركذ دق قرط ةّدع نم

 ىف هظفل قأي ام اهنف ثيداحا ةّدع ىف ورا نأ ىلا ةديئاتساب انهفلؤم ةايح. ق ايخاتك

 لاق 3مرفعج ىبأ نع دوراجلا وبأ هاور ("ةوُجو دَوََّْو ُةوُجُو صيت َمْوَي) :ىلاعت هلوق ليوأت
 دعب ْمُثْرَدَكُأ ْمُهْهوُجُم ثّدوْسا َنَِّلاَمأَد موجُو دَوَْنَو ُهوُجُو ُصْيبَت َمْوَي) لج وزع هلوق قف
 ٌٌّقح ةمايقلا موي ىتمارشحت :ُْيَي ىتلا لاق «'َنوُوُمْكَت ْمُثْئُح اَمِب َباَذَعْلا اوُقوُذَف ْمُكَناَميِإ

 هما ديدخ تاما صا
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 و نييصولاريخو نينمؤملاريماو نيملسملا ديسو نيقكملا ماما ةيار درتف ضوحلا ىلع اودري
 :نولوقيف - ؟ىدعب نيلقّتلاب مملعف ام :لوقأف بلاط ىبأ نب ناعوهو نيلَجحملاّرغلا دئاق
 انءامد تقره ىّبح هانيلاوو هانببحاف رغصألا اما و هانعطاو هانقّدص و هانعبتافربكأللا اَما

 .«ةيالاريسفتوهو ضوحلا مكهوجو ةّضيبم نيّيورم ءاور اودر :لوقأف

 و نيلوالا رش) :ناونع تحن رشع ىنثالا بابلا ىف لاصنخلا ىف كلت قودّصلا لاقو

 يشع اننا نيورفلالا

 نب تارف انثّدح :لاق ةفوكلاب ىفوكلا ىمئاحلا ديعس نب نسحلا نب دّمح انثّدح»

 داّبع و نسحلا نب ىحي ىنثّدح :لاقريثك نب ديبع ىنثّدح :لاق ىفوكلا تارف نب ميهاربا

 ثراحلا ىنثّدح :لاق ىدوعسملا نمحّرلادبعوبأ انثّدح :اولاق دينجلا نب دّمحمو بوقعي نب

 نب عيبرلا نع ىدزالا ثراحلا نب ناّيح نع ىرازفلا مكحلا نبرخصلا نع ةريصح نب

 :لاق ىساورلا ةرمض نب كلام نع ىبَّضلا ليمج

 نبراّمعو دوسالا نب دادقملاو ذهب بلاط ىبا نب ناعووه عمتجا ةيرذوباريس ان

 ركذن اثيدح اوثّدح :هللا همحر رذوبا لاقف دوعسم نب هللادبعو ناميلا نب ةفيذح ورساي

 اذه ام مالسلا هيلع ىلع لاقف ديحوتلاب هقدصنو هلوعدنو هل دهشنو هيدي هللا لوسر هب

 تالضعملا تلأس ىَنا متملع دقل :لاقف ةفيذح اي انثدح لاقف تقدص اولاق ىثيدح نامز

 م نآرقلا تأرق ىلا متملع دقل :لاق دوعسم نباي انئّدح :لاق اهريغ نع لأسأ م نهترّبخو
 :لاق دادقم اي انئثّدح :لاق .تقدص :اولاق ثيداحالا باحصأ متنأ نكلو هريغ نع لأسأ

 ثيداحألا باحصأ متنا نكلو هريغ نع لأسأ ال فيَسلا بحاص تنك امنا ىنا متملع دقل

 لاقفركذأفركذا نأ آلا يسن لجر ىنا متملع دقل :لاقراّمع اي انثّدح :لاقف تقدص .:اولاق

 متسلا هيَ هللا لوسر لاق مكنم هعمس نمو هومتعمس دق ثيدحب مكئّدحا انأ :كيرذوبأ
 هللا ناو اهيف بير ال ةيتآ ةعاسلا ّناو هللا لوسر ًادّمح ناو هللا آلا هلا ال نا نودهشت

 :لاق دهشن :اولاق - ؟قحراتلاو قح ةتجلا ناو ٌقح ثعبلا ناو روبقلا ىف نم ثعبي

 و نيلوألارش» :لاق هِي هللا لوسر ّنا نودهشت رتسلأ :لاق مث نيدهاّشلا نم مكعم اناو

 نبا نيلؤألا نم ةّمسلا ىمس مث .نيرخآلا نم ةّمسو نيلؤألا نم ةّئسرشع انثا نيرخآلا
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 «قاريج مهو ةنجلا ىف ىلوح مههوجو ةّضيبمرون نمربانم ىلع كتعيشوا»

 و نيلُوألا ىف همسا لاجدلا و ّىرماَسلا و نوراق و ناماهو نوعرفو هاخأ لتق ىذلا مدآ
 و ةيواعموهو نوعرفو لثعنوهو لجعلاف نيرخآلا نم ةتَسلا اما و .نيرخآلا ىف جرخي

 نب هللادبع ىسوموبأ وهو ىرماَسلاو ديعسوهو اهنوراقو دايز وهو ةّمالا هذه ناماه

 ورمع وه ورتبالاو «لاتق ال ىا ساسم ال :ىسوم موق ئرماس لاق امك لاق هّنال سيق

 :لاق مث نيدهاّشلا نم كلذ ىلع اناو :لاق معن :اولاق كلذ ىلع نودهشتفا ءصاعلا نب

 تايار سمن ىلع ضوحلا ىلع درت ىتَما ّنا :لاق ُهيَِي هللا لوسر ّنا نودهشت متسلا
 و هامدق تفجرو ههجو ّدوسا هديب تذخا اذاف هديب ذخآف موقأف لجعلا ةيار اهو

 ؟ىدعب نم نيلقتلا ىف ىنومتفلخ اذامب :لوقأف هعبتي هلعف لعف نمو هؤاشحأ تقفخ
 تاذ اوكلسا :لوقأف هّمح انذخا ورغصألا اندهطضاو .هانقّرم وربكألا انبّذك :نولوقيف -

 ةرطق هنم نومعطي ال مههوجو تّدوسا دق ؛نيئمظم ءامظ نوفرصنيف لامَّسلا

 و هللا ل وسر اي :ليق نوجرهبملا مهنمو ساّنلارثكا مهو ىتَما نوعرف ةيار ىلع درت مث

 نوبضغي نيذلا مهو مهنيد اوجرهب نكلو ؛ال :ُْيِيََي لاق - ؟قيرطظلا اوجرهب نوجرهبملا ام

 تفجر و ههجو ٌدوسا هديب تذخا اذاف مهبحاص ديب ذخاف موقاف ء.نوضري اهو اينّدلل

 ؟ىدعب نيلقثلا ىف ىنومتفلخ امب :لوقأف .هعبتي هلعف لعف نمو هؤاشحأ تقفخو هامدق

 مكباحصأ ليبس اوكلسا :لوقأف هانلتقفرغصألا انلتاقو .هانقّرم وربكأألا انبّذك :نولوقيف -

 .ةرطق هنم نومعطي ال مههوجو ةّدوسم نيئمظم ءامظ نوفرصنيف

 و ههجو ٌدوسا هديب تذخأ اذاف هديب ذخآف موقأف ىتَما ناماه ةيار ىلع درت مث :لاق

 نيلقتلا ىف ىنومتفلخ اذامب :لوقأف «هعبتي هلعف لعف نمو هؤاشحأ تقفخو هامدق تفجر
 ليبس اوكلسا :لوقأف ءهانيصع ورغضألا انلذخ و هانقّرم وربكألا انبّذك :نولوقيف - ؟ىدعب

 .ةرطق هنم نومعطي ال «مههوجو ةّدوسم نيئمظم ءامظ نوفرصنيف مكباحصأ

 ذخآف موقأف ىتَما نم فلا نيسمخ ماماوه و سيق نب هللادبع ةيار ىلع درت مث

 هلعف لعف نمو هؤاشحأ تقفخ و هامدق تفجر و ههجو ٌدوسا هديب تذخأ اذاف ةدايع

 انلذخ و هانيصع وربكألا انبّذك :نولوقيف ؟ىدعب نيلقّتلا ف ىنومتفلخ اذامب :لوقأف هعبتي

 ةّدوسم نيئمظم ءامظ نوفرصنيف مكباحصأ ليبس اوكلسا :لوقأف .هنع انلدع ورغصألا
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 .ةرطق هنم نومعطي ال «مههوجو

 هامدق تفجرو ههجو ٌدوسا هديب تذخأ اذاف هديب ذخآف هتيارب جدخملا ىلع درت مث

 - ؟ىدعب نيلقّتلا ىف ىنومتفلخ اذامب :لوقأف هعبتي هلعف لعف نمو هؤاشحأ تقفخو

 مكباحصأ ليبس اوكلسا :لوقأف هانلتق ورغصألا انلتاق و هانيصع وربكألا انبّدك :نولوقيف
 .ةرطق هنم نومعطي ال مههوجو ةّدوسم نيئمظم ءامظ نوفرصنيف

 اذاف هديب ذخآف موقأف نيِلَجحملاّرغلا دئاق و نيقتملا ماماو نينمؤملاريما ةيار ىلع درت مث
 ؟ىدعب نم نيلقّتلا ىف ىنومتفلخ امب :لوقأف ءهباحصأ هوجوو ههجو ّضيبا هديب تذخأ

 :لوقأف هعم انلتاق و هانرصن و رغضألا انرزاو و ءهانقّدص وربكألا انعبتا :نولوقيف :لاق -

 ,ةعلاظلا سمشلاك مهمامأ هجو ادبأ اهدعب نوأمظيال ةبرش نوبرشيف «نيّيورم ءاور اودر

 .ءامَسلا ىف مجن ءوضأك و ردبلا ةليلرمقلاك هباحصأ هوجوو

 .نيدهاّشلا نم كلذ ىلع انأ و :لاق معن :اولاق - ؟كلذ ىلع نودهشت متسلأ :لاق مث

 انثّدح نمّرلادبع ابأ ّنا :لجوزع هللا دنع اذهب ىلع اودهشا :داّبع لاقو :ىحي لاق
 ةريصح نب ثراحلا ّنا لجوزع هللا دنع اذهب ىلع اودهشا :نمحّرلادبعوبأ لاق و ءاذب

 مكحلا نب رخص ّنا لجوزع هللا دنع اذهب ىلع اودهشا :ثراحلا لاق و اذهب ىنثّدح

 ىنثّدح ناّيح ّنا لجوزع هللا دنع اذهب ىلع اودهشا :مكحلا نبرخص لاقو ءاذهب ىنثّدح

 ءاذهب ىنثدح ليمج نب عيبَرلا نا لجوزع هللا دنع اذهب ىلع اودهشا :ناّيح لاقو ءاذهب

 لاقو اذهب ىنثّدح ةرمض نب كلام ّنا لجوزع هللا دنع اذهب ىلع اودهشا :عيبّرلا لاقو

 لاقو ءاذهب ىنثّدح ىرافغلا رذابا ّنأ لجوزع هللا دنع اذهب ىلع اودهشا :ةرمض نب كلام

 '.«ىلاعتو كرابت هللا نع ليئربج هب ىنثدح هلي هللا لوسر لاق :لاقو كلذ لثم رذوبأ

 :هدعب ًالئاق لاصنحلا نع تاياّرلاربخ باب ىف 'راحبلا عسات ىف هِي ىسلجملا هلقنو
 ىبأ نع ىنجاورلا بوقعي نب دابع فيلأت ةفرعملا باتك نم - نيقيلا فشك»

 .هلثم ىدوعسملا نمحرلادبع

 .قودص باج 5017 ص لاصخ ١.
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 م ب عر لل ار رح ءاقرج سيبو ققرباس لع لعتموا

 نب دمحأ نع نيسحلا نبرفعج نبرّفظملا فيلأت ةحضوملا ةلاسرلا باتك نم -ًاضيا

 نع هيبأ نع جاّرد نب حون نب دّمحم نبرفعج نب دّمحم نع ىنادمهلا ديعس نب دّمح

 نب نايح نع ىرازفلا مكحلا نب رخص نع نامعتلا ىبأ نب حون نع جاّرد نب دّمحم

 .هلثم ةرمض نب كلام نع ىبَصلا ديمح نب عيبر نع ىدزألا ثراحلا

 نب دّمحم نب نيسحلا نع ىنعجلا هللادبع نب دّمحم ىضاقلا ىور قيتع لصا نم أضيا

 نمحّرلادبع ىبأ نع تارف نب نسح نب ىبحي نع عيزب نب ىلع نب نيسحلا نع قدزرفلا
 .«هلثم ىدوعسملا

 داضلا انك ىف اهم كلل ةمافلارابققألا ضف ادورباز ةفيدملا لقدم لاق:

 .«باوبألا نم اهريغو نينمؤملاريمأ 99 ىلع ةيمست باب ىف اهضعبو

 ام لاصخلا ىف قودصلا ةياورب اهتلئاممب مكحو اهاور ىتَلا ثيداحألا نم هدارم و :لوقأ

 لوا ىف هاندروا ىتلا نيعسقلا و سداستللا باب ىف اهوا نيقيلا ىف هلي سواط نبا ديلا دروا
 :ةرابعلا هذهب 'ةئاملا دعب نيرشعلا و عساّتلا بابلا ىف هدروا ام اهيناثو بابلا

 ةنازخلاب هيلا انرشأ ىذّلا هباتك نم روكذملا نيسحلا نبرفعج نبرّقظملا نع هركذن اميف»
 افا ىلع انالومل هللا لوسر انديس ةيمست و تايار سمخلا ثيدح نم ةيماظتلاب ةقيتعلا
 هنعو :هظفل اذه ام لاقف نيعمجأ امهيلع هللا تاولص َنيِلَجحملاّرغلا ماماو نينمؤملاريماب

 ةنبع هللا وبا قدم لاق ادعم دعم نت دمع جد دخلا ساشلاربأ اكان الاف

 دمحم ىنثدح :لاق ىبأ ىنثّدح :لاق هباتك لصا نم جارد نب حون نب دّمحم نبرفعج نب

 نع ىرازفلا مكحلا نبرخص نع ىدزالا نامعّتلا ىلا نب حون نع جارد نب بويا نب

 ىبأ نع ىساورلا ةرمض نب كلام نع ىبَّضلا ديمح نب عيبر نع ىدزالا ثراحلا نب ناّيح
 .«(ريسي توافتب ثيدحلا) عمتجا رذوبارّيس امل لاق ىرافغلارذ

 :ةرابعلا هذهب 'ةئاملا دعب نيتسلا و عساتلا بابلا ىف دّيسلا هدروا ام اهثلاث و

 ةبطخ و تاياّرلا ثيدح ءزجلا اذه ىف :بوتكم هيلع قيتع ءزج نم هركذن اميف»

 ١. ص  .1١١8ص ديدج باج 27 7.

 سص.؟ 529595.
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 ةيمست ىف ةئامعبرا و نينثا ةنس ةرخآلا ىدامج ىف هخيرات عامس هيلع و بعك نب نبا

 ثيدحلا اذه مدقت دقف نيِلَجحملاَّرغلا ماماو نينمؤملاريماب ل ًاّيلع انالوم ُْيَي هللا لوسر
 نيسحلا هللادبع نب دمحم هللادبعوبا ىضاقلا انثدح هظفل اذه ام لاقف دانسالا اذهريغب

 ىعيطقلا قدزرفلا دّمحم نب نيسحلا هللادبعوبا انربخأ :لاق هبّرقأف هيلع ةءارق ىنعجلا

 تارف نب نسح نب ىبحي انثّدح :لاق عيزب نب ىلع نب نيسحلا انثّدح :لاق ىرازفلا
 نب ثراحلا نع كلملادبع نب هللادبع نع ىدوعسملا نمحلادبعوبا انثّدح :لاق ىرازفلا

 نع ليقع ابا ىنكي ىدزالا ثراحلا نب نايح نع ىرازفلا مكحلا نبرخص نع ةريصح
 وه عمتجا هّنا ىرافغلارذ ىبا نع ىبساورلا ةرمض نب كلام نع ىبضلا ليمج نب عيبرلا

 «(فالتخا ىنداب ثيدحلا)و

 :هدعب ًالئاق نيقيلا نع ةثالثلارفك باب ىف اراحبلا نماث ىف أضيا هأي ىسلجملا هلقنو

 خوسرل ةيقت عون ناماهو نوعرف و لجعلاريسفت ىف ةاورلا ضعب لمع هلعل :نايب»

 «سانلا بولق ىف شيرق ىمنص بح

 ':ةئاملا دعب نيتّسلا و ثلاثلا بابلا ىف نيقيلا ىف أضيا دّيسلا لاقو
 فيلأت (بلاط ىبأ نب ىلع بقانم ىف بلاطلا ةيافك) ىمسملا باتكلا نم هركذن اميف

 سداسلا بابلا نم ىعفاَشلا ىجنكلا ىشرقلا فسوي نب دمحم ظاقحلا ردص ماشلا ثدحم

 :هظفل اذه ام لاقف َنيِلَجحملاّرغلا ماماو نينمؤملاريما 3 ايلع ُكيي هللا لوسر ةيمست ىف هنم
 دع [انرخا] نيه دافي لا لع ككوتملا نينا نيوهارلا دبع نيوتن انوا

 نسما انتتنع هلا دبع ني نس اننكضش نعل بع نب تيما بع انفتح هللازيه ون

 [نسحلا نب] نسحلا نب ىحي انثّدح عيزب نب لع نب نيسحلا انثّدح قدزرفلا دّمحم نب

 نب ثراحلا نع كلملادبع نب هللادبعوهو ىدوعسملا نمحرلادبعوبا انثدح تارفلا نب

 ليمج نب عيبرلا نع ىدزالا ثراحلا نب نايح نع ىرازفلا مكحلا نبرخص نع ةريصح

 :لاق ىرافغلا رذ ىبأ نع ىساورلا ةرمضلا نب كلام نع ىمَّضلا
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 "ىناريج مهو ةنج ا ف ىلوح مههوجو ةّصيبمرون نمربانم ىلع كتعيشوا

 موقأف نيلَجحملاّرغلا ماما و نينمؤملاريمأ ةيار ضوحلا ىلع درت :ُهَي هللالوسر لاق
 - ؟ىدعب نيلقّتلا ف ىنومتفلخ ام :لوقأف هباحصأ هوجو و ههجو ٌصيبيف هديب ذخآف

 اور اوؤونلوقأف: نعم انلتاقتو ءانرصت ورمل نيوز اورو :ءانفالتغ ونتككلا انعيت :نولوقيل
 مههوجوو ةعلاطلا سمّشلاك مهماما هجو أدبأ اهدعب نوئمظي ال ةبرش نوبرشيف نيّيورم

 .«ءامسلا ىف مجن ءوضأك و ردبلا ةليلرمقلاك

 .تايانلاربخ باب ىف ازاحبلا عسات ف ىسلجملا هلقتو
 نعل ُةْْيَي ىنلا ةبحم لصف ىف 'ةمغلا فشك ىف ىلبرالا هلقنو

 ل دّيَسلا هيلا راشا ىذّلا بابلا ىف ”بلاطلا ةيافك ىف دوجوم ثيدحلا اذه :لوقأ
 هين ان: فيدتللا لفحدعي كلا لآقاو

 و لج وزع هللاب نمأ نملف ةراشبلا اما .ُْْدَي ىجّنلا نم ةراذنو ةراشبربخلا اذه ىفو»

 لاقو هتيب لها ضغباو هلوسرو هللابرفك نملف ةراذّنلا اما و هتيب لها بحاو هلوسر

 هّنأب هتيب لها َبحا نمل ةراشب وهو بصاوتلا ىأروا جراوخلا ىأر ىأرو مهب قيلي الام

 دورو نم عم نمو :ةّنجلا لوخد ناونعوهو ًادبا أمظي الو هنم برشيو ضوحلا دري

 اّماو «ىوأملا ةّنج لوخد نامرحو شطعلا ماود ناونع كلذو ءأمظ ىف لازي ال ضوحلا

 لجأ امهو هتيب لهاو ُهِكَي ىنلا ةرتعرخآلا و لج وّرع هللا باتك امهدحاف نالقتتلا
 .«هللا دنع ءاعقّشلا مركاو لئاسولا

 هلع لوسرلا رابخا ىف نماثلا لصفلا ىف ' لف نيسحلا لتقم باتك ىف ىمزراوخلا لاقو

 :هلاوحاو اا نيسحلا نع

 وهو عجر مث هلرفس ىلا ةريسي ماياب هتوم لبق ُيْيَي ىنلا جرخ :سابع نبا لاقو»

 :اهيف لاق ًاعومد نالمهت هانيعو ةزجوم ةغيلب ةبطخ بطخف هجولار ّمح نوللا ريغتم

 قرمث و ىنام جازمو ىتموراو ىترتعو هللا باتك نيلقثلا مكيف تفلخ ىلا سانلا اهتا
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 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 آلا كلذ ىف مكلأسا ال ىّناو الا ءامهرظتنا ىَّناو الا ءضوحلا ىلع ادري ىّتح اقرتفي نلو

 متضغبا دقو ضوحلا ىلع ىوقلت ال اورظناف ىبرقلا ىف ةّدوملا هب مكلأسأ نا بر ىنرمأ ام
 ءادوس ةيار .ةمالا هذه نم تايار ثالث ةمايقلا ىف ىلع درتس هّناو الأ مهومتملظ و قرتع

 برعلا نم ديحوتلا لهأ :نولوقي و ىركذ نوسنيف متنا نم :لوقأف لع فقتف ةملظم

 فيك :مهل لوقأف دما اي كتما نم نحن :نولوقيف مجعلا و برعلا بن دما انا :لوقأف
 هانعّيضف باتكلا اما :نولوقيف - ؟ىتر باتكو قرتعو ىلهأ ىف ىدعب نم نومتفلخ

 مهنع ىهجو ىلوأف ضزالا ديدج نع مهذبنن نأ ىلع انصرحف كترتع امو .هانقزم و

 ,مههوجو ةّدوسم ًأشاطع ءامظ نوردصيف

 لؤالا لوقلاك نولوقيف ؟رخنا نم :مهل لوقأف ىلوالا نم ًاداوس دشا ىرخا ةيار لع درت مث
 فيك :مهط لوقأف كتتما نحن :اولاقو ىنوفرع ىمسا مهل تركذ اذاف ديحوتلا لها نم مهاب
 ءاتلدخفرغضالا اماو:هانفلاحفريكالا انا :نولوقيف -؟هضالا و ربكالا نيلقتلا ق قومتقلخ

 مههوجو ةذوسم ًاشاطع ءامظ نوردصيف ىنع مكيلا :مه لوقأف قّرم لك مهانقزمو

 ةملك لها نحن :نولوقيف - ؟متنا نم :مهل لوقأف ًارون عملت ىرخا ةيار ىلع درت مث
 انللحف انبر باتك انلمح نيذلا قحلا لها ةيقب نحن و ءدّمحم ةما نحن ىوقتلاو ديحوتلا

 انلتاق و انسفنا هب انرصن امب مهانرصنف دّمح ةّيرذ (انببحا) انبجاو ؛همارح انمرحو ؛هلالح
 امك ايندلا راد ىف متنك دقل و ءدّمحم مكتبن اناف اورشبا :مهل لوقأف .مهاوان نم انلتقو مهعم

 .ًاءاور نوردصيف ىضوح نم نيقسأ مث ءيتفصو

 الأ ءالب و برك ضراب نيسحلا ىدلو لتقت ىتَما ناب ىنربخا دق ليئربج ناو الا

 .رهدلارخآ هلذاخ و هلتاق ىلع هللا ةنعلف

 لوتقم نيسحلا ناب نّئيتو ًالاراصنالاو نيرجاهملا نم دحأ قبي ملوربنملا نع لزن مث :لاق
 ةنيدملا لها لعج ةنيدملا مدقورابحالا بعك ملساو باطخلا نبرمع مايا ىف ناكاذا ّتح

 .نتفلاو محالملا عاوناب مهثّدحي بعكو نامزلارخآ ىف نوكت ىتلا محالملا نع هنولأسي

 ىذْلا داسفلاوهو أدبأ ىسنت ال ىتلا ةمحلملا ىه ةمحلم اهمظعاو :مهل بعك لاقف

 و «رحبلا وربلا ىف داسفلا رهظ» :هلوق ىف مكباتك ىف هركذ دق و بتكلا ىف ىلاعت هللا هركذ



 ا

 دج دعو هع ى لج عيهرجر : يمرون نمر اذه لع كيتون
 .«ىلع نب نيسحلا لتقب متخيو ليباه لتقب حتفامنا

 .ىناكلا بابلا ىف ىناثلا دلجملا ىف بختتملا ىف ىحيرظلا هلقنو
 :نيئالثلا بابلا ىف ارابخالا نويع ىف و
 موي كتعيش درت هلآو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق لاق مالسلا هيلع لع نع هدانساب و»

 .«نوقسي الف وقيس اقاطغ كّودع درتو ,شاطع ريغ ا ءاور ةمايقلا

 و سداَسلا بابلا ىف ةعباّرلا ةلمجلا ىف 'ىنلّزلا ملاعم ىف هِي ىنارحبلا دّيَسلا لاقو

 - لي دمحم ةّما نم سم ةمايقلا موي تايارلا» :نيتستلا
 و هوجو ضييبت موي) :ةّيآلا هذه تلزن احل :لاق ةليرذ ىبا نع هدانساب ميهاربا نب ىلع

 (بابلا ردص ىف هاندروا امك ثيدحلا لقنف) (هوجو دوست

 يلا و وبا ريت انا :للاق ىوتناورلا ةزهيط: نيد نلنلاج نع منان اهم ان نتا لاق
 (لاصخملا نع هانلقن امك ثيدحلا) بلاط ىبأ نب لع و رذوبا

 تارلض: بلاط: ىا نم له نينمؤملا ها لاق»# لاق لوهتكني نع مذاعس ات هفعوت: لاق
 57005 1جدت نابل ين ياسا مانا وبعلا

 اي :تلقف مهنم دحأ اهيف ىنكرشي مل ةبقنم نوعبس ىلو ؛هتلّضفو اهيف هتكرش دقوّلا

 نوثالثلا اَما و :نيعبَسلا ىف لاق و نيعبَسلا ركذ و :الغا لاقف نهب ىنربخاف نينمؤملاريما

 درت ةيار لؤاف تايار سم ىلع ةمايقلا موي ىتَما ىتأت :لوقي ُةْْيََي هللا لوسر تعمس ىناف

 نب ورمع وهو ةّمالا هذه ئرماس عم ةيناّثلاو ةيواعموه و ةّمالا هذه نوعرف عم ىلع

 روعالا ىبا عم ةعباَرلاو ىرعشالا ىسوموباوهو ةّمالا هذه قيلئاج عم ةئلاّثلاو صاعلا

 دك ايام لوتقي 2 بونانأ: عفا وي نويتيزلا انت لا يىدعف ةنينباكللا انآ و ىفلتتلا

 ةمحَرلا هيف هنطاب باب هلروسب مهنيب برضف ًارون اوسمتلاف مكءارو اوعجرا ةعبرألل ىلاعت
 مه ةمحَرلا باب و طارّصلا نع ةبكانلا ةيغابلا ةئفلا ىعم لتاقو ىنالاو نمو ىتعيش مهو

 متبترا و تصترتو مكسفنأ متنتف مكتكلو ىلب :اولاق ؟مكعم نكن ملا ءالؤه ىدانيف ىتعيش



 ٠١و

 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ةيدف مكنم ذخؤيال مويلاف رورغلا هللاب مكرغو هللارمأ ءاج ىّتح اينّدلا ىف ىنامالا مكتّرغو

 نودريف ىتعيش و ىتَما درت ٌريصملا سئبو مكاوثم ىهوراتلا مكالوم اورفك نيذّلا نم الو

 .«لبالا ةبيرغ درط ىئادعأ اهب درطأ جسوع اصع ىديبو ُهْيْيََي دّمحم ضوح ىضوح نم

 م ةبقنم نوعبس) ناونع تحت نيعبسلا بابلا ىف 'لاصخلا ىف ثيدحلا اذه :لوقأ
 «ةرانعلا هدتسلا ةقالا نم ذا انف: ةكدشي

 ىسوم نب دمحأ نب ىلعو ىنائسلا دما نب دّمحمو ناظقلا نسحلا نب دمحا انئثّدح»

 لي قاولا هللادبع نب ىلع و بّتكملا ماشه نب دمحا نب ميهاربا نب نيسحلا و قاقّلا

 نب هللادبع نبركب انثّدح :لاق ناظقلا اّيركز نب ىحي نب دمحا ساتعلاوبا انئثّدح :اولاق

 نع ديزي نب روث نع ميكح نب ناميلس انثّدح :لاق لولهب نب مي انثّدح :لاق بيبح
 «(ثيدحلا) نينمؤملاريما لاق :لاق لوحكم

 نم ةعامج ىلع يا نينمؤملاريما جاجتحا باب ىف 'راحبلا نماث ىف لي ىسلجملا هلقنو
 :اضتالا و ندرك املا

 و َنوُقِفاَُمْا ُلوُقَي َمْوَي) :ىلاعت هلوقريسفت ىف ناهربلا ىف ًاضيا ىنارحبلا دّيسلا هلقنو
 ترق اوت اوُسِمَعْلاَف مُكَءاَرَو اوُعجْرا لق ْمُكروُت نِم سحق اَوُرُْا اوُمآ َنَِِّل ُتاَقِفاَنمْلا
 .«”ُباَذَعْلاِِلَبِق ْنِم ُهَرِهاَطَو ُهَمحَيلا هيف ُهُنِطاَب ٌباَب ُهلِروُسِب ْمُجَتِيَب

 :هذه ثيدحلا ةرابع صنب ىهو ماقملا بساني اًمتاضيا نيثالثلا ىلع ةقباسلا ةبقنملا :لوقا

 ضوحلا بحاص تنا نع اي :لوقي ُهَِِي هللا لوسر تعمس ٌّناف نورشعلا و ةعساتلا اًماو»

 مههوجو ةّدوسم نوفرصنيف ةّرذ لثم الو ال :لوقتف كنوقستسيف موق كيتأيسو كريغ هكلميال
 .«مههوجو ةّصيبم نيّيورم ًءآور اودر :لوقتف كتعيشو ىتعيش كيلع درتسو

 :"نيعبزالا سلجملا ىف هيلامأ ىف يي ديفملا لاقو

 ديعس نب دّمحم نب دمحأ انثّدح :لاق ىباعجلارمع نب دّمحمركبوبأ ىنربخا :لاق»
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 «ىاريج مهو ةنجلا ىف ىلوح مههوجو ةّضيبمرون نمربانم ىلع كتعيشواا

 :لاق ىدوألا ىحي نب دما انثّدح :لاق ناظقلا فسوي نب ىسوم ةناوعوبأ انثّدح :لاق

 قازّرلادبع نع هيبا نع ديربلا نب مشاه نب ىلع انئّدح :لاق نابا نب ليعامسا انئّدح

 ىّتحرصقلا باب ىلع 0 بلاط ىبأ نب نع عم ًاسلاج تنك :لاق ىبحرلا سيق نب

 :لاقف هبوثب قّلعتف نادمه نم لجر ماقف لخديل بثوفرصقلا طئاح ىلا سمشلا هتأجلا
 :لاقريثك ثيدح ىف نكي ملوا :لاق هب هللا ىنعفني ًاعماج ًاثيدح ىنثّدح نينمؤملاريمأ اي
 ىلا يو هللالوسر ىليلخ ىنئّدح :لاق هب هللا ىنعفني ًاعماج ًاثيدح ىنثّدح نكلو ىلب
 ةّدوسم نيئمظم ءامظ انّودع دريو مههوجو ةّضيبم نّييورم ءاور ضوحلا ىتعيشو انا درأ

 اي ىنلسرا تبستكا ام كلو تببحأ نم عم تنا ةليوط نم ةريصق كيلا اهذخ مههوجو
 .«رصقلا لخد مث نادمه اخا

 ديفملا نع 'عبارلا ءزجلا ىف هيلاما ىف خيشلا هلقنو

 .فجنلا ةعبط نم 'ىفطصملا ةراشب ىف هي ىربطلا نيّدلا دامع هلقنو

 خلس ةعمججلا موي سلجم ىف "هيلامأ نم ىناثلا دلجملا ىف هي ىسوطلا خيشلا لاقو
 :ةئامعبراو نيسمخ و عبس ةنس بجر

 ىلع نسمحلاويأ انربخا :لاقرشاحلا نباب فورعملا نودبع نب دمحأ هللادبعوبا انربخا»

 ساتّبعلا انثّدح :لاق لاّصف نب نسحلا نب ىلع انربخا :لاق ىشرقلار يبّرلا نب دمحم نب
 هللادبع ىبأ نع ىزاريلا ءالعلا نب ىحي نع ىناشمغلا قزر نب دما انثّدح :لاقرماع نب

 ىفوهو هلآو هيلع هللا ىلص هللالوسر ىلع مالسلا هيلع لع لخد :لاق مالَسلا هيلع

 زرب و نيزاوملا تعضوو ممالا تعمج اذا ىلع اي تنأ فيك :لاق هآر اًملف ةملس ّءا تيب

 لاقف ها نينمؤملاريمأ نيع تعمدف :لاق - ؟هنم ّدِبال ام ىلا ساّنلا ىعدو هقلخ ضرعل

 نيّيورم ءاور نيلَجح اَّرغ كتعيش و تنا هللاو ىعدت ؟لع اي كيكبي ام هِي هللا لوسر
 لوق ىلا تعمس اما ءنيبّدعم ءايقشأ مههوجو ةّدوسم كّودعب ىعديو «مكهوجو ةّضيبم

 نيذّلاو) كتعيشو تنأ (ةّيربلاريخ مه كئلوا تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا ّنا) :هللا

 تفتيت تاج 116 نحالا
 .فحن باج 60١١و ٠2ص .؟
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 .«ىلع اي كّودع (ةيربلاّرش مه كئلوا انتايآب اورفك

 ّنا الا ةعيّشلا لئاضف باب ىف راحبلا نمرشع سمانا دلجملا ىف هي ىسلجملا هلقنو

 :هدعب لاقو ةداوسمو ةّضايبم «ةدوسمو ةّضيبم» لدب اهيف

 .«ىنعملاب لقنو ةّيالا ىف راصتخا اورفك نيذلاو :نايب»

 «ةّيربلاريخ مه كئلوا» :ىلاعت هلوقريسفت ىف ناهربلا ىف هي ىنارحبلا دّيسلا هلقنو

 "لا

 رمع تام انمل موقلا ىلع 3 نينمؤملاريمأ جاجتحا ىف "جاجتحالا ىف لإ ىسربطلا لاقو
 :هّصن ام ليوط ثيدح ىف ىروش ةفالخلا لعجو باطنخلا

 كتعيش و تنأ ضوحلا ىلع درت لِي هللا لوسر هل لاق دحأ مكيف لهف :غ لاق»

 مههوجو ةّدوسم نيمحتقم نيئمظم ءامظ كودع ىلع دريو مههوجو ةّضيبم نيّيورم ًءاور

 «...ال :اولاق - ؟ىريغ

 .ىسربطلا نع ىروشلا باب ىف 'راحبلا نماث ىف هلي ىسلجملا هلقنو

 ع” ثيدحلا «نيرشعلا و ىداحلا بابلا ىف *مارملا ةياغ ىف هين ىنارحبلا مشاه ديسلا هلقنو

 َواوُنَمآَنِلاَّنِإ » :ىلاعت هلوقريسفت ىف (دئاوفلا عماجزنك) ةرهابلا تاّيآلا ليوأت ىفو
 :هظفل ام «* هيلا ترتف كترأ تاكلمل اودع

 نما نع قارولا دمحم نى نبدا نع اكنأ سابعلا نب دّمحم هاور ام اهنم»

 ىبا نع ىلامتلا ةزمح ىبأ نع مالس نب بعصم نع هللا دبع ىبأ نب نسح ا نع ميهاربا

 ضبق ىذّلا هضرم ىف هيي هللا لوسر لاق :لاق هِي هللادبع نبرباج نع مالّسلا هيلعرفعج
 الن ةمطاف تلاقف ىل هيعداف كلعب ىلا ىلسرا ىَماو تنا ىباب ةّينب اي هين ةمطافل هيف

 ف3 1-717 77 0

 س00 ء.اا0 هم 0 مه يسر . 00 هاا ه

 ١7 ١. ص .6

 .ا/ .ةنيبلا .ع



 ل44

 1 وشو ملل ىو رج مقشر ةصيسوو مرر انو لع اعيش

 لبقأف هاعدف نسحلا هيلا قلطناف كوعدي ىّدج نا :هل لقف كيبأ ىلا قلطنا :هلهين نسحلل
 هابركا و :لوقت ىهو هدنع اهِبَن ةمطافو ُهْيْيَي هللا لوسر ىلع لخد ىّتح يا نينمؤملاريما

 قشي ال ىبتلا نا ,ةمطاف اي مويلا دعب كيبأ ىلع برك ال :هللالوسر لاقف هاتبأ اي كبركل
 كوبا لاق امك ىلوق نكلو ليولاب هيلع ىعدي الو هجولا هيلع شمخب الو بيجلا هيلع
 ميهاربا اي كب اًناو ءبّرلا طخسي ام لوقن الو بلقلا عجوي دقو نيعلا عمدت :ميهاربا ىلع

 :لاقف ءلعفف ىف ىف كنذا لخدا :لاقف هنم اندف ىتم ندا ىلع اي :لاق مث ... .نونوزحمل

 ىيلوَأ ٍتاَمِئاَّصلا اوُلِمَعَو اوَُمآ ىلا نإ » :هباتك ىف لج وزع هللا لوق عمست ملا ىخا اي

 نيلَجحم ًاّرغ نوؤيجت كتعيش و تنا مه لاق .هللالوسر اي ىلب :لاق ؟« ِةيرَبْلاَرْيَح ْمُه

 َوِباَتكلا لْهأ نم اُرَمَك ََِّلاَنإ» :هباتك ىف لج وزع هلل لوق عمست ملا «نييورم ًاعابش
 :لاق ؛هللا لوسر اي ىلب :لاق - ؟«"؟ةّيرَمْلاوَس ب ْمُه كييلوأ اهيف َنيِدلاَخ َمََهَج هجران ىف َنيِكرْشُمْلا

 ,نيبّذعم ءايقشأ نيئمظم ءامظ مههوجو ةّدوسم ةمايقلا موي نوؤيجن مهتعيش و كؤادعأ مه

 «مهتعيشو كّودعل اذهو كتعيشلو كل كاذ نيقفانم ارافك

 مهنأش ةعفر ىلع ةّلادلا تاْيَآلا باب ىف 'راحبلا عباس ىف ىسلجملا هلقنو

 :هصن ام هبلق ىف ناميالا خوسر نايب فرشع ثلاثلا لصفلا ىف "بقانملا ىف ىمزراوخلا لاق

 بتك اميف ىمليّدلا رادرهش نب هيوريش نبرادرهش روصنموبا ظافحلا دّيس ىنربخاو»

 ىئثّدح «ةباتك ىنادمه ا سودبع نب هللادبع نب سودبع حتفلاوبا ىنربخا ,نادمه نم أ ا

 لضفلا انثّدح الق نإع نب ديز دنسم نع هلي ةملس نب ىلع نب نيسحلارهاطوبا خيَشلا
 ميهاربا انثّدح «ىولبلا هللادبع نب دّمح انثّدح ءلهس نب دّمح هللادبعوبا انئثّدح ,«ساّّبع نب

 ا بلاط ىبأ نب ىلع نب نيسحلا نب ىلع نب ديز نع ىبأ ىنثّدح .ءالعلا نب هللادبع نب

 اي زربيخ تحتف موي هللا لوسر ىل لاق :لاق ٍةئ بلاط ىبأ نب ىلع نع هّدج نع هيبأ نع

 كيف تلقل ميرم نب ىسيع ىف ىراصتلا تلاق ام ىتَما نم فئاوط كيف لوقت نأ الول ىلع
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 ٠١1ا/ع

 مود دلج ءهبدن ىاعد حرش

 نكلو ءهب نوفشتسي كروهط لضف و كيلعن بارت اوذخأ و آلا نيملسملا نم ًالمبّرمت ال ًالاقم
 الدلال سوس نزف نوران ةلزدغ قنا كلقرأ و: قفزت كد انأ ون نم نوكت نأ كبح

 كّناو ءىّتم ساّلا برقأ ةرخآلا ىف تنأ و ,ىتئس ىلع لتاقتو ءىنيد ىّدؤت تنا ءىدعب نن

 لّوا كناو ءضوحلا ىلع دري نم لّوا كتاو نيقفانملا هنع دوذت ىتفيلخ ضوحلا نعد

 مههوجو ةّضيبم نيّيورم ءاور رون نمربانم ىلع كتعيش ّنأو ءىتَما نم ةّنجلا لخدي لخاد

 ةدوسم نيئمظم ءامظ ادغ كّودع ناو :ىاريج ةّنجلا ىف ًادغ نونوكيف مه عفشأ ءىلوح
 كملسو ىبرح كبرح ىلع اي ران نم طايس ىهو عماقملاب نوبرضي] نوحمقم مههوجو

 وهف تقطن ام كناسل ىلع ٌّقحلاو كعم قحلا ّنأو ءىمد كمدو ىمحل كمحل و ءىملس

 ّنأو ءىمدو ىمحل طلاخ امك كمدو كمحل طلاخم نامئالاو ,كينيع نيبو كبلق ىفو ّقحلا

 ىلع اي نانلا ىف كّودع ناو «ةّئجلا ىف كيّبحمو كترتعو تنا كرَشبا نأ ىنرمأ لجوزع هللا

 .كل بح هنع بيغي الو كل ضغبم ضوحلا دريال

 ىلع هب معنأ ام ىلع هتدمحو ىلاعتو هناحبس هلل ًادجاس تررخف لِ ىلع لاق :لاق

 .«ُهْليَي نيلسرملا ديسو نيّيبنلا متاخ ىلا ىنبّبحو نارقلاو مالسالا نم

 ناميالا خوسر ناونع تحت الفلا هلئاضف و هبقانم باب ىف 'ةمغلا فشك ىف ىلبرالا هلقنو

 .راحبلا عسات ىف ىسلجملا هلقنو بقانملا نع هبلق ىف

 بقانملا نع ”نيقيلا فشك ىف لي ىلحلا ةمالعلا هلقنو

 ةئاملا دعب نيئالعلا و عساتلا بابلا ىف ”مارملا ةياغ ىف ىنارحبلا مشاه دّيسلا هلقنو

 بقانملا نع هنع

 :هّصن ام ليسارملا ناونع تحنرشع عباَرلا لصفلا ىف هيف أضيا ىمزراوخلا لاقو
 ىلع مدق ال :لاق ليوط ثيدح ىف هدانساب قحللرصاّنلا ىورو :هنع هللا ىضر لاق

 نم ةفئاط كيف لوقت نأ الول :ُيِيَي تلا لاقربيخ حتفب هيدي هللا لوسر ىلع مالسلا هيلع

 نم بارّتلا اوذخا آلا ًالمبّر ال ًالاقم كيف مويلا تلقل حيسملا ىف ىراصتلا تلاق ام ىتَما
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 يس دقو سنا لإ وج ميهوب ةقييفررا ندور هيلع كيرا

 كنم انأو ىتم نوكت نأ كبسح نكلو هب نوفشتسي كروهط لضف نمو كيمدق تحت
 ىتّمذ ئربت كّناو ,ىدعب نين ال هنا آلا ىسوم نم نوراه ةلزنمب ىّئم تناو :كلقرا ووقت

 لع دري نم لؤا كتناو ءىتم سانلا برقأ ةرخآلا ىف ًدغ كناو :ىتس ىلع لتاقتو

 ىلع كتعيش ّناو ءىتَما نم ةّنجلا لخدي نم لّوا كّناو ءىعم ىسكي نم لّواو ءضوحلا

 .«كينيع نيبو كبلق ىفو كناسل ىلع قحلا ّنأو رون نمربانم

 ًافنآ هيلا انرشا ىذّلا بابلا ىف مارملا ةياغ ىف هنع أضيا ىنارحبلا دّيسلا هلقنو

 صئاصخ ىف لؤالا لصفلا ىف عبارلا بابلا ىف 'ىرولا مالعا ىف أي ىسربطلا لاقو
 :هضن ام هريغ هيف هكشي ال ىلا نيتمؤملاربما

 هنراقي الو ناسنا هيزاوي الو هريغ دحا ىف هلقي م اًمتربيخ موي ّىِلع ىف ىنلا لاقام - اهنمو»

 نيسحلا نب نسحلا ىنثّدح ةفرعملا باتك ىف ىنقّتلا ديعس نب ميهاربا قاحساوباركذ دقف هيف
 ىبأ نع لادبألا نم ناكو ىلجبلارفعج نب حداك انثّدح :لاق اح لاص ناكو (ىفرعلا) ىبرغملا

 :لاق ىراصنالا هللادبع نبرباج نعراسي نب ملسم نع دايز نب نمحّرلادبع نع ةعيط

 لوقي نأ الول :ََُْي هللا لوسر هل لاقربيخ حتتنفب هيي هللا لوسر ىلع الإ ىلع مدق ان

 ال ًالوق مويلا كيف تلقل رم نب ىسيع ىف ىراصتلا تلاق ام ىتّما نم فئاوط كيف

 كبسح نكلو هب نوفشتسيف كروهط لضف نمو كيلجر بارت نم اوذخا لا ًالمبَرَم
 ةلادللا آلآ فوق نزم نور اف لزق نتي عنقا و هكلكرا وب قلق كاتم انا و: لع نوكت حا

 ساّلا برقا أدغ ةرخآلا ىف كناو .ىتئس ىلع لتاقتو .ىتع ىّدؤت كناو ,ىدعب بن
 كتارا دع نطوبملا كغم نتمتلوا فكنا وزو اشم ضوتملا نجح اع كانا وام

 نمربانم ىلع كتعيش ّنأو ءىتَما نم ةّنجلا لخدي نم لوا كناو ءىعم ىبسكي نم لوا

 و ىبرح كبرح ّنأ و ؛ىناريج ةّنجلا ىف نونوكي و مه عفشا ىلوح مههوجو ةضيبم رون

 ةريرسك كردص ةريرس ّنأ و ىتينالع كتينالع ناو ىّرس كّرس ّناو ىملس كملس ّنا

 كناسل ىلع قحلا ّناو كعم قحلا ناو قدعزجنم كناو ,ءىدلو كدلو ناو .ىردص

 هّناو ىمدو ىمحل طلاخ امك كمدو كمحل طلاخم ناميالا ناو كينيع نيبو كبلق ىفو
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 ,كعم ضوحلا دري ىّتح أدغ كل بح هنع بيغي الو كل ضغبم ضوحلا ىلع دري ال
 و نآرقلا ىنمّلعو مالسالاب ىلع نم ىذا هلل دمحلا :لاق مث ًادجاس هلل لك ىلعّرخف

 لاقف لع هنم الضفو نا هنم اناسحا نيلسرملا ديسو نيّيبنلا متاخ ةّيربلاريخ ىلا ىنبّبح

 .ىدعب نونمؤملا فرعي مل ىلع اي تنا الول :كلذ دنع ُهْيَْي ىبنلا هل

 لّوا نم مهلك قئالخلا ىلع مّسقول نينمؤملاريما بقانم نم هنّمضت امبربخلا اذهو

 .«أرخف و ةمركم و ًافرش هب اوفتكال هرخآ ىلارهدلا
 نوراه ةلزنمب ىنم تنا» :ِاِيلل لعل ىينلا لوق لصف ىف 'دئاوفلازنك ىف ىكجاركلا لاقو

 :(« ىسوم نم

 نب ديعس ىنثدح :لاق ىكتعلا صفحوبا ىنربخا :لاق هي ىملسلا ىضاقلا ىنثدحو»
 ةدابع انئدح :لاق ةءارق ىفوكلا نيسحلا نب دمحم نيصحوبا ىنربخا :لاق ظفاحلا دّمح

 نمحرلادبع نع ةعيه نب هللادبع نع دباعلارفعج نب حداك انثدح :لاق ىدزالا دايز نب

 مدق امل :لاق ىراصنالا هللادبع نبرباج نع راسي نب ملسم نع قيرفالا دايز نب

 .(ثيدحلا)ربيخ حتفب هِي هللا لوسر ىلع الفلا ىلع

 :(رييخ حتفب مدق احل مالسلا هيلع هلوق) :ناونع تحت هبقانم ىف 'ىلزاغملا نبا لاقو

 هيغل ني هد بولا اصدحب ةقيدعلا كاضقلا وكلا ديبغ ىو لاغ نييشللاوبا انربعلاو

 ميركلادبع انثدح ىبحي نب ناميلس نب ىلع نسحلاوبا انئدح ىئارجرجلا ديفملا بوقعي نب

 انثدح ىنرعلا نيسحلا نب نسحلا انثدح ىلجبلا ةعيبر نب دمحم نبرفعج انثدح ىلع نب

 نعراسي نب ملسم نع [دايز نب نمحرلادبع نع ةعيط نب هللادبع نع ]رفعج نب حداك

 هرخآ ىلا ثيدحلا لقنف)ربيخ حتفب الها بلاط ىبا نب ىلع مدق امل :لاق هللادبع نبرباج
 :(هلوق هيف دازو

 ىلع اي كبلص نم ىلسن لعجو هبلص نم بن لك لسنزعو لج هللا لعج دقل»

 .«ىتما نم لع دري نم مركا كبح و ىدنع مهزعاو ىلع مهمركاو قلخلازعا تناف
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 نامل دل ل اي ني هلال
 الا ىلع صيصخت ىف) نيتّسلا و ىناثلا بابلا ىف 'بلاطلا ةيافك ىف ىجنكلا لاقو

 :هّصن ام (ةباحّصلا رئاس نود ةبقنم ةئامب

 التغلاوبا ظفاذللا انربخا ىككلا ةكر نون قسري, ني مهارا قاحبلا ونا قربغا)
 يسد رقااطونا هد قادما هللاديع ني: سودبع ب هللادبع متفلاوبا انريخا «قاذمللا

 ,ساّبعلا نب لضفلا نب لضفلا انثدح ها ىلع نب ديز دنسم نع ىلع نب ةملس نب
 نب يهاب قيال رلبلا لاديغ نب دسع اتدغ لوط نر دتتغ اللا دبعوبا اتترخ

 نب ىلع نع هّدج نع هيبا نع ىلع نب ديز نع ىبا ىنثدح :لاق ءالعلا نب هللادبع
 .«(ثيدحلا) لوقي نا ال ول :ربيخ تحتف موي ُةُدَي هللا لوسر لاق :لاق اي بلاطىبا

 رهش خلس ةعمجلا موي نيرشعلاو ىداحلا سلجملا ىف 'هيلاما ىف هِي قودّصلا لاقو

 :ةئامالثو نيتس و عبس ةنس نم ناضمر

 هيوباب نب ىسوم نب نيسحلا نب ىلع نب دّمحرفعج وبأ هيقفلا خيَشلا انثّدح»
 :لاق ديزي نب هللادبع انثّدح :لاق ظفاحلا ّىدادغبلارمع نب دّمح انثدح :لاق هلل ىمقلا

 لكلا دب نتا ىسيرع دا نضروصتع دم قاعيسلا انقذ لاق ينارق رددت عع

 نبرباج نعراسي نب ةملس نع دايز نبا ىنعي نمحّرلادبع نع ةعيهل نب هللادبع نع
 (ثيدحلا)ربيخ حتفب ص) هللا لوسر ىلع 34 ىلع مدق امل :لاق هللادبع

 قودصلا نع هدانساب "ىفطصملا ةراشب ىف ىربطلا نيّدلا دامع هلقنو

 صر ربيخ ةوزغ ىف الظا هلضف نمرهظ ام باب ىف 'راحبلا عسات ىف هلي ىسلجملا لاقو
 :هّصن أم ١(

 ىف هي ىسربطلا خيشلا هاور ام مويلا كلذ ىف هيلع هللا تاولص هلضف نمرهظ اًّمو»

 ىتَلا ةرابعلا لثمركذ و) ىئقّتلا ديعس نب ميهاربال ةفرعملا باتك نم ىرولا مالعا باتك
 :ةدنقي لاقاوب( ىيولملا نيف اهانلقن
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 ا١ءممله

 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 نب قاحسا نع باوث نب دّمحم نع ديزي نب هللادبع نع ظفاحلا - قودّصلا ىلاما

 ص «إلفا هضغب ىلع دعوتلا» ناونع تحت 'نيقيلا فشك ىف لإ ككحلا ةمآلعلا لاقو

 :ةرابعلا هذه /م١

 هل لاق ربيخ حتفب بلاط ىبا نب ىلع مدق انمل :لاق هللادبع نب رباج نع و»

 هيلع داز و ىرولا مالعا نع هانلقن اّمت اوحن ثيدحلا قاسف) لوقت نا الول :ُْْيي هللا لوسر

 :تارقفلا هذه (ىدعب نونمؤملا فرع ام ىلع اي تنا الول) :القلا هلوق دعب

 تنأف ىلع اي كبلص نم ىلسن لعجو هبلص نم بن لك لسن لج وِّرع هللا لعج دقل

 .«ىتَما نم ضوحلا ىلع دري نم مركا كّبحمو ءىدنع مهّرعاو ىلع مهمركاو قلخلاّرعأ

 ' :مالسلا هيلع قداصلا نع ةروثأملا هترايز ىف دروو

 ”:اهيف أضياو «ءاوللا لماح و ضوحلا بحاص اي كيلع مالسلا»

 .«نيّيبنلا متاخ ضوح نم هئايلوا قاس ودمحلا ءاول بحاص اي كيلع مالسلا»

 ىلا هيفرمألا لآو لاغ نم اه ىلع ىف لاغ لاقملا كلذ لقي م هِي ىلا َنأ عم :لوقأ

 «لاقملا كلذ هيف لاقول لاحلا تناك فيك ىردي الف لا ام

 بح نالجر ّىف كله» :مالسلا هيلع نينمؤملاريمأ لوق حرش ىف ديدحلا ىبأ نبا لاق

 :هّصن ام «لاق ضغبمو لاغ

 لوقت نا قفشا ىّنا الول هللاو يي هللا لوسر لاق دقو اذه لثم ىف لوقلا مّدقت دق»

 دحابّرمتال ًالاقم مويلا كيف تلقل رم نبا ىف ىراصنلا تلاق ام كيف ىتَما نم فئاوط

 ىراصنلا دقتعي ام هيف نودقتعي ايندلا ىف ةرشتنم ددعلا ةريثك ةالغ هيف تلغ دقف لاقملا

 نكلو هضغبي نم انيأر دقف ىلاقلا ضغبملا اًماف ,داقتعالا كلذ نم عنشأ و ميرم نبا ىف

 ١. ص .8١ص ديدج باج 537١.
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 ل

 «قاريج مهو ةنجلا ىف ىلوح مههوجو ةٌصيبمرون نمربانم ىلع كتعيشوا

 امو ىراحص نم اهالاو امو نامع ىف نا :لاقيو ءهنم ةءاربلاب حّرصيو هنعلي نم انيار ام

 '.«امهنم هللا ىلا ءربا اناو هيف هدقتعت جراونملا تناك ام هيف نودقتعي ًاموق اهارج ىرجي

 :فرخزلا ةروس ىف 'هريسفت ىف تارف لاقو

 ىدوعسملا نمحرلادبع ىبا نع نسحلا نب ىبحي انثدح :لاقريثك نب ديبع ىنثّدح»

 :لوقي اف ًاّيلع تعمس :لاق ذجان نب ةعيبر نع قداص ىبا نع ةريصح نب ثراحلا نع

 دوهيلا نا ميرم نب ىسيع نم ًالثم كيف ّنا ىلع اي :لاق ذا ُهَْي هللا لوسر دنع سلاج ىلا

 كيف كله هناو أهلا هولعج ًاّبح هوّبحا ىراصنلا ناو ها اوتهب و هوتهب ىّتح هوضغبا
 شيرق نم ًاسان كلذ غلبف .كيف سيل ام كيف لوقيرتفم ضغبم و طرفم بح نالجر
 ُنْبا َبِرْصاَمَلَو»» لزنف ؟كلذ نوكي فيك ميرم نب ىسيع لثم هل لعج :اولاقو اوّجضف
 نوّحضي :لاق « ؟ةودضي نفك اذإ داَثَم َمَيْرَم

 ايا لاقاو

 ىحي نب حابصلا انثدح االاق ايركز نب ىسيع نب دّمحو ديعس نب نيسحلا ىنثدح»

 هيف مظعاف بعش ىلا 4 ًايلع ُهيَْي هللا لوسر ثعب :لاق هيبا نعريمع نبورمع نع ىنزملا
 ىكبف :لاق ضار كنع اناو تعنص ىذّلاو كأبن ىنغلب دق ىلع اي :لاق ءاج نا اّملف ءالبلا

 حرفا ال ىلامو حرف لب :لاق - ؟نزح ما حرفا ىلع اي كيكبي ام لِي هللا لوسر لاقف ىلع

 ليئاكيمو ليئربجو هتكئالمو هللا ناو اما :ِِييَي ىنلا لاق ضار ىّتع تناو هللالوسر اي

 ىسيع ىف ىراصنلا تلاق ام ىتنا نم فئاوط كيف لوقي نا الول هّللاو اما نوضار كنع

 بارتلا نوذخأي كيلا اوماقأ الا اورثكوا اوّلق مهتم ًالمبّرمت ال ًالوق كيف مويلا تلقل رم نب
 نبال ًالثم هلعج ىّبح ىضر ام :شيرق لاقف :لاق ةكربلا كلذ ىف نوسمتلم كيمدق تحت نم

 م --ٍ_

 ".«(نوّحضي :لاق ) 'َنوَُدِصَي ُهّنِم َكُمَوَق اَذإد َمَيْرَم ُنّْبا برص اَتَلَو 0 :هّللا لزناف كرم

 7587/1١/8. ديدج باج .ىدلج راهج باج 5١" ص نا
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 مود دلج «هبدن ىاعد حرش

 حرش ىف اهاندروا ىتَلا لسالسلا تاذ ةوزغ ىلا ةراشا بعشلا اذهو ةصقلا هذه :لوقا

 عجارف «تايداعلا و روطلا نباي» :هلوق

 :بقانملا ىف بوشآرهش نبا لاقو
 كيف اولوقي نا فاخا ىنا ال ول ىلع اي هُةيِيَي ىبتلا لاق امل قداصلا نع ريصبوبا»

 اوذخا آلا نيملسملا نم ًالمبّرت ال ةلاقم كيف مويلا تلقل حيسملا ىف ىراصنلا تلاق ام

 '.«(ربخلا) كيمدق تحن نم بارتلا

 . ًالثم ميرم نبا برض امل :ىلاعت هلوق باب ىف 'راحبلا عسات ىف هلي ىسلجملا هلقنو

 :فرخزلا ةروس ليوات ىف (دئاوفلا عماجزنك) "ةرهابلا تاّيآلا ليوأت ىفو

 ىضيرعلا دمحا نب لع نع ناهدلا دّلخم نب دّمح انثدح :سابعلا نب دّمحم لاق»

 دّمحم نبرفعج نب دّمحم نب ىلع نب نسحلا نع حانج نب ىلع نب ميهاربا نع ةقّرلاب

 لبقم وهو هلوح هباحصاو لِي لع ىلارظن ُهََِي هللا لوسر نا :#) هئابأ نع هيبا نع

 ىتّما نم فئاوط كيف لوقي نا ةفاخم الولو ميرم نب ىسيع نم ًاهبشل كيف نا اما :لاقف
 آلا سانلا نم ًالميّرمت ال ًالاقم كيف مويلا تلقل رم نب ىسيع ىف ىراصنلا تلاق ام

 اميف اورواشتو هلوح ناك نم بضغف ةكربلا هب نوغتبي بارتلا كيمدق تحن نم اوذخا

 َمَلَو» :همسا لج هللا لزناف ليئارسا ىنبل ًالثم هّمع نبا لعج نا آلا ضري مل :اولاقو 3

 4| ى] ريتك اقوهارأ اقح ادني ارلاقز ا قرد هنود قانؤل ن3 هز نفر
 ليِئاَرْسإ بِلا ُاَئَلَعََو َِْلَع امن ُدبَعالَِوْه نإ © َتوُمِصَح دق مُهَلَباَدَج
 .«(ثيدحلا) ' َنوُهْلخَي ضرالا ىف ةكنولَم (مشاه ىنب نمر فكنم عت ءاذذ

 * :ةضورلا باتك ىف ىفاكلا ىف هي ىنيلكلا لاقو

 ريصب ىبأ نع هيبأ نع ناميلس نب دّمحم نع دايز نب لهس نع انباحصا نم ةدع)»

 .757 ص ”ج.١

 77١/70. ديدح باج .20ص .؟

 .مق ىدلج ود باج 084 ص ” ج ."

 .ع٠ .ها/ .فرخرلا .*

 .01//// ج .مهدجه ثيدح .



١ 

 «ىناريج مهو ةنجلا ف ىلوح مههوجو ةّصيبمرون نمربانم ىلع كتعيشوا

 :لَدَي هللا لوسر هل لاقف كا نينمؤملاريما لبقا ذا ًاسلاج موي تاذ هِي هللا لوسر انيب :لاق

  1ني انهنلا كلكم ولتا نق كقفاولط ابق لوقت نا ذل ول وا رق وب سم نم امك الق

 كايد تر ير ارا ارتحل الإ ننال يب راهزرف 1 رك كايف تلنل نق ني سبع

 مهعم شيرق نم ةّدعو ةبعش نب ةريغملاو ناّيبارعالا بضغف :لاق ةكربلا كلذب نوسمتلي

 لي ههبن ىلع هللا لزناف ميرم نب ىسيع ألا ًالثم هّمع نبال برضي نأ ىضر ام :اولاقف
 امهر ؟ اَنْعَمِلأ اولاَقَو © َنوُدِصَي ُهْنِم َكُموَق اد لَثَم َمَيْرَم ُنْبا َبِرْص اّمَلَو » :لاقف

 تب الم ُهاَنلَعَج ىف هناء ادنكلا نعل وه نإ © ةروكصخ طرت رك اذ لادخال كل ويوم

 :لاق «َنوُفَلْخَي ِضْرَألا يف ةَكِياَلَم (مشاه ىنب نم ىنعي) مُكَنِماَنَلعَجَلءاَمَدوَلَو © َليِئاَرْسإ
 مشاه ىنب نا كدنع نم ّقحلا وه اذه ناك نا مهّللا :لاقف ىرهفلا ورمع نب ثراحلا بضغف

 هللا لزناف ميلا باذعب انتئاوا ءامسلا نم ةراجح انيلعرطماف لقره دعب ًالقره نوثراوتي

 # اللا ناك اَمَورئْهِفكَناَو َمُيبْذَعُيِل هللا َناَكاَمَو » 0 يع وبا

 نيا لاقق >5 تلد ناو: غيف اا وردك نكاد :هل لاق مث «"َنوُرِفْفَتْسَي ْمْهَو مجيب عم

 ءمجعلا و برعلا ةمركمب مشاهونب 0 يي
 ىنعباتي ام ىلق دّمح اي :لاقف ىلاعتو كرابت هللا ىلا كلذ لا كلذ سيل :ُييَي ىنلا لاقف

 ةلدنج هتتا ةنيدملارهظب راص املف اهبكرف هتلحارب اعدف كنع لحرا نكلو ةبوتلا ىلع

 نيرفاكلل عقاو باذعب لئاس لأس» :لاقف ُهْيِيَي ىىَنلا ىلا ىحولا ىتا مث هتماه تخضرف
 اهؤرقن ال انا كادف تلعج :تلق :لاق «جراعملا ىذ هللا نم عفاد هل سيل (ىلع ةيالوب)

 فحصم ىف تبثم هللاووه اذكهو ُةْلِيَي دّمح ىلع ليئربج اهب لزن هللاو اذكه :لاقف اذكه

 ام هاتا دقف مكبحاص ىلا اوقلطنا :نيقفانملا نم هلوح نمل يدي هللا لوسر لاقف هين ةمطاف

 . 'ٍديِنَعِراَبَجلُخ َباَخَوا أوحَتْفَتْساَو » :ّلج وزع هللا لاق هب حتفتسا

 ص)ًلثم مبرم نبا برض الو ىلاعت هلوق باب ىف 'راحبلا عسات ىف هِي ىسلجملا هلقنو
 :ةدعب الكاف (ع'*؟

 2٠. .01/ .فرخزلا ١.

 .”7 ؛لافنألا .؟

 16: 00 و

- 3 3 3 



 لل

 مود دلج ءهبدن ىاعد حرش

 :هوجو ىلع دارملا ف فلتخا هلي ىسبطلا لاق :بينذت»

 ىلع و هولاق اميف ىا ةآلاب باذعلا ىف ًاهيبش برم نبا فصو ال هانعم نا اهدحا

 «'... َمَّنَهَج ُبَصَح ِهَّللا ِنوُد ْنِم َنوُدْبْعَت اَمَو ْمْكَنِإ » :هلوق لزن امل هنا كلذ و مهمعز
 هنم كموق اذا :هلوق كلذ و ىسيع نوكي ثيح انتهلا نوكت نا انيضر دق نوكرشملا لاق

 ريخ انتهلاء» اولاق و :هلوقوه و كومصاخ ثيح ةلداجملا حجيجض نوّجضي ىا نوّدصي

 هللا نود نم دبعي هئابراتلا ىف ىسيع ناك ناف ىسيع نم ًاريخ انتهآ تسيل ىاوه ما

 .لتاقمو سابع نبا نع انتطآ كلذكف

 لثمك هللا دنع ىسيع لثم ّنا :هلوق ىف مدآب الثم حيسملا هللا برض انمل هانعم نا اهيناثو

 حيسملا ءاشنا ىلع رداق ماو باريغ نم مدآ ءىشني نا ىلع ردق نم ىا بارت نم هقلخ مدآ

 .ةيالا هذه تلزنف شيرق رافك نم موق كلذب هيدي ىلا ىلع ضرتعا باريغ نم

 ّنا :اولاق ةيصاخلا ىف مدآك هّناو هّماو حيسملا حدم ان ُهَِي ىنلا ّنا هانعم ّنا اهثلاثو

 .ةداتق نع حيسملا ىراصنلا تدبع امك هدبعن نا ديري دمحم

 .ةقباسلا رابخالا نم ًاوحن ركذ مث لِي ناع نع تيبلا لها ةداس هاور ام اهعبار و
 تالمتحملا نم قثوا ةدّدعتم قرطب ةّماعلاو ةّصاخلا رابخا ىف ىور ام ّنا ىنخي ال :لوقا

 .هوركذ امم ةّيآْلا عومجم ىلع ًاقابطنا ّدشا انركذ ام نأ عمربخ ىلا ةدنتسملا ريغ

 ّنا ىلع ّلدت و لئاضفلا نم ًائيش هبشي ال ليلج لضف ىلع ّلدت اهئا ملعا مث
 نم ًافوخ اهنم ًاريثك ىنخا هيلع هللا تاولص هلئاضفب عدصو هحدم ام ةرثك عم ُهِِدَي ىنلا

 نيذلا نيصقانلا نيلهاجملا نم ةلاثح هنأش اذه نم ىلع مّدقتي نازوجي فيكف نيلاغلاولغ
 همع نم هللا انذاعا نيدلاو ايندلا ماكحا نم ًائيش اوملعي لو نيمسلا نم ثغلا اوفرعي م

 .«نيرهاطلا ةمالا عم ةرخآلاو ايندلا ىف انرشح و نيهماعلا

 ةوزغ وربيخ ةوزغ درومب صتخي ال مالكلا اذه اها ىلع ىف هيلي هللا لوسر لوق ّنا مث

 .هانلقن امم ديفتسا امك أضيا نيدروملا نيذهريغ ىف ُهيَي هنعردص لب لسالشلا تاذ

 ١. .ءايبثألا 48.
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 مص ريمجحج حب ا 7 7 حبس

 (ىاريج مهو ةنجلا ف ىلوح مههوجو ةّصيبمرون نمربانم ىلع كتعيشوا

 رودصلا ىف داقحالا ثروت هانلقن امم كعمس تعرق ىتَلا رومالا هذه لاثما ّنأ ىنخي ال مث

 0 ١

 لاعتملا كلملا ءاش

 :رشع عباسلا ثيدحلا 'ةعيشلا لئاضف ىف هيلين قودصلا لاق

 لاق :لاق الفلا. هللا دبع ىلإ نع ريصب حلا نع هّللادبع نب دعس ىنثذح :لاق هني ىبأ»

 مهب تيضرف ضرزالا ىف نيفعضتسملاو نيكاسملا بح كبهو هللا نا ىلع اي :ََُِي هللا لوسر

 كيلع بذكو كضغبا نمل ليوو كيلع قدصو كبحا نمل ىبوطف أماما كب اوضرو ًاناوخا
 ا در اا اي

 رمط ىذ لكو ظيفح باوا لك كتدوم لها ىلع اي اهباب نم آلا ةنيدملا قؤت لهو اهباب

 ضغبيو كيف بحي دهتج ىكز ورهاط لك كناوخا ىلع اي همسقّربال هللا ىلع مسقاول
 ال سودرفلا راد ىف هللا ناريج كوبحم ىلع اي هللا دنع ةلزنملا يظع قلخلا دنعرقتحم كيف

 نم لع اي تيداع نمل ودع اناو تيلاو نمل ىلو انا ىلع اي ايندلا نم مهتاف ام ىلع نوفسأي
 ةينابهرلا فرعت هافشلا لبذلا كناوخا لع اي ىنضغبا دقف كضغبا نمو ىنبحا دقف كبحا

 مهدهاش انأ و مهسفنأ جورخ دنع نطاوم ةثالث ىف نوحرفي كناوخا اع اي مههوجو ىف
 نع قلخلارئاس لئس اذا طارصلا دنعو ضرعلا دنعو مهروبق ىف ةلئاسملا دنعو ءتناو

 هللا ملس ىملسو هللا برح ىبرحو ىملس كملس و ىبرح كبرح ىلع اي ءاوبيجي ملف مهئاميا

 اي نيلججحملاّرغلا دئاق و نينمؤملاريما تنا ىلع ايًأّيلو كب اوضرو ًادئاق مهل كيضر ذا مهنع

 هللا بزحب ف د ا ع ءامسلا تلا ان

 ضفني نم لقا انا لع اي هقلخ نم هللا ةريخ و طسقلاب نومئاقلا كتعيش و تنا ىلعاي

 نوقست ضوحلا ىلع كتعيشو تنا ىلع اي قلخلارئاس مث ىعم تناو هسأر نع بارتلا

 .نارهط باج ١8 ص ١.
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 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 سانلا عزفي شرعلا للظ ىفربكألا عزفلا موي نونُمآلا متناو متهرك نم نوعنمتو متببحأ نم

 اَنِم ْمُهَل تََبَس َس َنيِذَلا إم: :ةيالا هذه 0 الو سانلا نزحيو نوعزفت الو

 © َنوُدلَح بما تهتم ف ذُهَواَهَسيَِح َنوُعمسَباَل © َنوُدَعِبم هن ؛عكيلوأ شمل
 كغ ايا« َنوُدَعوُت َردنُك ىِرْلا ُْكْمْوَي اَذَع ُدَكَلَمْلا ْمْهاَتَلَكَو رح ربحا ْعَرَقْلا ُمهرَحي ل

 نازخلا و ةكئالملا ّنا ىلع اي نومعنتت نانجلا ىف متناو كقرلا ف نويلل دعيشر كنا

 هللا نولأسيو ءاعدلاب مكنوّصخيل نوبّرقملا ةكئالملاو شرعلا ةلمح ناو مكيلا نوقاتشي

 ةبيغلا لوط دعب مداقلا بئاغلاب لهالا حرفي امك مكنم مهيلع مدق نمل نوحرفيو مكتبحمب

 ا ل ل

 ضرعت كتعيش لامعا نا لع اي بتذ مهيلع امو هللا نوقلي مهنال تاجردلا ىف نوسفانتي

 1 181 باك روس تاس دب يقلي انياب ىذا ةحرزب لال
 لهاو ليجنالا لها لسف ليجنالا ىف كلذك وريخ ّلكب اوقلخي نا لبق كتعيشركذو ةاروتلا
 و باتكلا ملع نم هللا كاطعا امو ليجنالاو ةاروتلاب كملع عم كنوربخي ايلا نع باتكلا

 مهنودجي امب مهتوفرعي امناو هتعيش نوفرعي امو هنوفرعي امو ايلا نومظاعتيل ليجنالا لها نا

 ريخلاب مه ضرالا لهاركذ نم مظعا ور بكا ءامسلا ىف مهركذ كباحصا نا ىلعاي مهبتك ىف
 و مهداقر ىف ءامّسلا ىلا دعصتل كتعيش حاورا نا ىلع اي ًاداهتجا اودادزيلو كلذب اوحرفيلف
 هللا دنع مهتلزنم نوري امك مهيلا ًاقوش لالهلا ىلا سانلارظن امك اهيلا ةكئالملارظنتف مهتافو

 نم امث مهودع اهفراقي ىتلا لامعالا نع نوهزنتي كب نيفراعلا كباحصال لق ّىلع اي لجوزع

 نم ىلع هللا بضغ دتشا ىلع اي سندلا اوبنتجيلف مهاشغت هللا نم ةمحر و آلا ةليل الو موي

 راتخاو كتعيشو ككرتو كودع ىلا لامو مهبو كب لدبتساو مهنمو كنم ئربو مهالق

 كرصنو كالاو نم ضغباو تيبلا لها انضغباو كتعيشلو كل برحلا بصنو لالضلا

 ىري مل نمو مهنم ىنآر نم مالسلا ىنم مهأرقا ىلع ايانيف هلامو هتجهم لذبو كراتخاو

 نيه: نورقلا غلبت نما (ىملع) لامع اوقليلفا يتلا قاخشا نيبلا قاوخا مينا مهملعاو
 ىده نم مهجرخن ال اًناف لمعلا ىف اودهتجيلو هب اومصتعيلو هللا لبحب اوكسمتيلو ىدعب

 لا ءامفلا أ



 ال

 «ىاريج مهو ةنجلا ىف ىلوح مههوجو ةّضيبمرون نمربانم ىلع كتعيشوا

 ةعمج ّلك ىف مهيلارظنيو هتكئالم مهب ىهابي هّئاو ضار مهنع هللا ّنا مهربخاو ةلالض ىلا

 نوعمسي وأ مهغلبي موق ةرصن نع بغرت ال ىلع اي مهل اورفغتسي نأ ةكئالملارمأيو هتمحرب

 مهبولق نم ةّدوملاوفص كوطعاو كلذب لجوّرع هللا اونادو كايا ىتحل كوّبحاف كبحا ىنا

 كلا اوافق انيق وراكلل لعاو ل دقو كر طاوكلسو ةلوالاو ةوغخلا وءءاتلا لع كوراتعاو

 مهب نكف كلذ هتضاضم نم هنوساقي امو لوقلا هوسو ىذالا عم انيف جهملا اولذبو انرصن

 مهعدوتساو انتنيط نم مهقلخ و قلخلا نيب نم انل هملعب مهراتخا هللا ناف مهب عنقاو ًاميحر
 انيلع نورثؤي ال انلبحب نيكسمتم مهلعجو مهرودص حرشو انقح ةفرعم مه.ولق مزلاو انّرس

 مهب كلسو هللا مهديا مهيلع هراكملاب ناطيشلا ليم و مهنع ايندلا نم لوزي ام عم ائفلاخ نم

 ةججحلا نع اومع ءاوهالا ىف نورّحتم ةلالّضلا ةرمغ ىف سانلاو هب اومصتعاف ىدهلا قيرط
 ٌقحلا جاهنم ىلع كتعيشو هللا طخس ىف نوحبصيو نوسمي مهف هللا دنع نم ءاجامو

 حيباصم كئلوا اهنم اوسيلو مهنم ايندلا تسيل مهفلاخ نم ىلا نوسناتسي ال ةماقتسالاو

 .«ىجذلا حيباصم كئلوا ىجّدلا حيباصم كئلوا ىجدلا

 دعس نع هيبأ نع 'قودصلا ىلا هدانساب 'ىؤطصملا ةراشب ىف ىربطلا نيدلا دامع هلقنو
 هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق 2 هئابآ نع هدج نع مساقلا نع قربلا نع

 باب ىفرفكلاو ناميالا باتك ىف ”راحبلا نمرشع سمانخلا دلجملا ىف ىسلجملا هلقنو

 :هدعب الئاق ؤطصملا ةراشب نع ةعيشلا لئاضف

 عم .هلثم الإ هللادبع ىبا نع ريصب ىبا نع هدانساب قودصلل ةعيشلا لئاضف»

 :تاملكلا: نضعبل هاما

 .قافن ورفك هضغب و ناميا هبح نا باب ىف 'راحبلا عسات ىف ضيا هلقنو
 :هنع ةرداصلا ةعومجملا رابخألا ىف ىذلا نيثالثلا بابلا ىف هاضرلا رابخأ نويع ىف و

 و ىتعيشل شرعلا لوحر بانم ةمايقلا موي عضوت :ِِقَي هللا لوسر لاق لاق هدانساب و»
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 مود دلج .هبدن ىاعد حرش

 قرشنأل ىلا ىدابع اي اوّمله :ّلج وّرع هللا لوقيو انتيالو ىف نيصلخملا ىتيب لهأ ةعيش
 .«ايندلا ىف متيذوا دقف ىتمارك مكيلع

 :رشع عبارلا ءزجلا ىف هيلاما ىف هلي ىسوطلا خيَشلا لاق
 ىلع أرق دلاولا ديعسلا ْخيَشلا لاق :لاق هيفي ىسوظلا ىلعوبا ديفملا خيشلا انربخأ»

 لوحم بابب ضبرلا ىف دادغبب هلزنم ىف عمسا انأ و ليكولا دسا نب لبش نب مساقلاوبأ
 ىاردابلا داّدش نب دمحا نب ىلع نودمح نبرفظ انثّدح ةئامعبرا ورشع ةنسرفص ىف

 ّدح :لاق ةئام ثالثو نيعبرأو عبس ةنس نمرخآلا عيبررهش ىف ناردابب روصنم وبأ

 نم ناهديفسالا قاتسر نم نافسرافب هلزنم ىف ىرمحألا ىدنواهّتلا قاحسا نب ميهاربأ

 نب هللادبع انثّدح :لاق نيتئامو نيعست و سم ةنس نم ناضمر رهش ىف دنواه ةروك

 :لاق نيسحلا نب ىلع ىلومراّمتلا ثيم نب بوقعي نعرمش نب ورمع نع ىراصنألا دامح

 تدجو ىنا هللا لوسر نباي كادف تلعج :هل تلقف مالَسلا هيلعرفعج ىبا ىلع تلخد

 ضغنباو ًايناز ًاقساف داك ناو دك لا نيع بيا :مثيم ىبال لاق ًاّيلع ّنا :ىبلا بتك ىف

 َنيِذَلا نإ » :لوقيوهو ُداَتَي هللا لوسر تعمس ىَّناف ًاماّوق اماوض نأك ن نا ودم لا نغم

 وكنا هللا هه»لاق وب تلا: تقنلا 46 كربلا ززخ رتخ كفار أ تاَئِلاَصلا اُنِمَعَو اوم

 لاقف .نيجؤتم نيلحتكم نيلّجح ًاّرغ ًادغ ضوحلا مهداعيمو كداعيمو ءىلع اي كتعيش

 '.«ىلع باتك 3 ناعم اذكه :كطعتاوحأ

 :هدعب الئاق رفكلا و نامثالا باتك ىف "راحبلا نمر شع سماخلا ىف هلي ىسلجملا هلقنو

 ّرغألا عمجّرغلا «ءوضولا راثآ نم نيلّجح ًاّرغ» ثيدحلا ىفو :ةياهّتلا ىف لاق - نايب»

 وه لّجحملا :لاقو ةمايقلا موي ءوضولارونب مههوجو ضايب ديري هجولا ضايب ةّرغلا نم

 اهثال نيتبكرلا زواجي الو غاسرألا زواجي و ديقلا عضوم ىلا همئاوق ىف ضايبلا عفتري ىذلا

 نكي ملام نيديلاو ديلاب ليجحتلا نوكي الو دويقلاو ليخالخلا ىهو لاجحألا عضاوم

 نم ءوضولا عضاوم ضيب ىا (نولّججحملاّرغلا ىتما) ثيدحلا هنمو نالجروا لجر اهعم

 ١. ةنيبلا 7.
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 «ىاريج مهو ةنجلا ىف ىلوح مههوجو ةّضيبمرون نمربانم ىلع كتعيشوا»

 ضايبلا نم ناسنالل نيلجرلاو نيديلاو هجولا ىف ءوضولار ثا راعتسا مادقألاو ىديالا

 .«جاتتلا هتسبلا هتجؤوت :لاقو «هيلجرو هيديو سرفلا هجو ىف نوكي ىذلا

 (دئاوفلا عماجزنك) ةرهابلا تاّيآلا ليوأت ىف ساّبعلا نب دمحم هلقن ثيدحلا اذه :لوقأ

 ميهاربا نع ةذوه نب دمحأ نع ساّبعلا نب دّمحم» :ةرابعلا هذهب ةنّيبلا ةروسريسفت ىف

 مثيم نب بوقعي نع فنخم ىبا نعرمش نبرمع نع داّمح نب هللادبع نع قاحسا نب

 َواوُنَمآ َنيِذَلا َّنِإ » :لوقي هِي هللا لوسر تعمس :لاق ٍة8!ًاّيلع ّنا هيبأ بتك ىف دجو هنا
 كتعيشو لع اي تنا مه :لاقف ىلا تفنلا مث « يبا ُْيَح مه كيلو ِتاَئِلاَّصلا اوُنَع
 ابأ هب تثّدحف :بوقعي لاق .نيجؤتم نيلّجح اّرغ نوتأت ضوحلا مهداعيمو كداعيمو
 «لا ىلع باتك ىف اندنعوه اذكه :لاقف مالَسلا هيلعرفعج

 مهئادعاب راّقكلا و مهب نينمؤملا ليوأت باب ىف 'راحبلا عباس ىف لي ىسلجملا هلقنو
 / ةعيشلا لئاضف باب ىف 'رشع سماخلا دلجملا ىف ىرخاو

 ُرْيَخ ْمُه كِيلوأ...) :ىلاعت هلوقريسفت ىف ناهربلا ريسفت ىف هلي ىنارحبلا دّيسلا هلقنو
 امهنع © يبا

 :هّصن ام ّيآلاريسفت ىف أضيا *دئاوفلا عماج زنك بحاص لاقو
 نب نسحلا نع دحاولادبع نب نسحلا نع مثيلا نب دمحا نع ساّبعلا نب دمحم»

 نب ديزي نعرجاهم نب ميهاربا نع دايز نب ليعاما نع رواسم نب ىبحي نع نيسحلا

 هدنسم انا و لوقي ُهََْي هللا لوسر تعمس :لوقي 34 ًايلع تعمس :لاق ذفإ ىلع بتاك ليحارش
 لوق عمست ملا ىخأ ىا :لاقف لوقي ام عمستل ةشئاع تغصاف ىنذا دنع ةشئاعو ىردص ىلا

 «كتعيش و تنا مه « ةّيِربْلاَرْيَح ْمُه يلو َتاَتِلَّصلا اوُلِمَعَواوُبَمآ نذل َّنِإ» :لج وزع هللا

 .«نّييورم اعابش نيلَجح ًارغ نوعدت ممالا (تئج) تثج اذا ضوحلا كدعومو ىدعومو

 .ال ؛ةنيبلا ١.
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 7ايام عتبي

 مود دلح .هبدن ىاعد حرش

 مهئادعاب راّقكلا و مهب نينمؤملا ليوأت باب ىف ااحبلا عباس ىف هلي ىسلجملا هلقنو

 ةعيشلا لئاضف باب ىف 'راحبلا نمرشع سماخلا دلجملا ىف ىرخاو

 . ةيالاريسفت ىف ناهربلا ىف ىنارحبلا دّيَسلا هلقنو

 عباَسلا لصفلا ىف "بقانملا ىف ىككملا دمحا نب ققوم مزراوخ ءابطخ بطخا لاقو

 :391 ىلع نأش ىف تاينالا نم لزن ام نايب ىفرشع
 بتك اميف ىمليّدلا رادرهش نب هيوريش نب رادرهش روصنموبا ظافحلا ديس ىنربخاو»

 نع ةزاجا ىنادمها سودبع نب هللادبع نب سودبع حتفلاوبا ىنربخا نادمه نم نا
 هراد ىف - هاضراو هنع هللا ىضر - ىرفعجلارهاط نب دّمحم نب لضفملا بلاط ىبا فيرشلا

 كروف نب هيودرم نب ىسوم نب دمحاركبويأ ظفاحلا خيشلا ىنربخا .زونخلا ةكس ىف ناهبصاب
 نا تتح دنملا يدق ىيرذتملا دعي قرتتلا نيدش هيدا قدح تايبللا

 رجاهم نب ميهاربا نعزاّربلا دايز نب ليعاما نع هيبا نع ديعس نب نيسحلا ىّمع ىنثّدح

 ىنئثدح :لوقي ايل اًيلع تعمس :لاق يل ىلع بتاك ىراصنالا ليحارش نب ديزي ىنثّدح
 .«(ثيدحلا) عمست ملا ىلع ىا :لاقف ىردص ىلا هدنسم اناو ِيِي هللا لوسر

 ' :ليزنتلا دهاوش ىف ىناكسحلا لاقو

 ظفاحلا مراد ىبا نبركبوبا انربخا ءًاءالماو ةءارق ظفاحلا هللادبعوبا مكاحلا انثدح»

 نيسحلا ىمع ىنثّدح :لاق ىبا ىنثّدح :لاق رذنملا نب دّمحم نب رذنملا انربخا ,ةفوكلاب

 ةربخش لآ ىلومر جاهم نب ميهاربا نع زاّربلا دايز نب ليعامسا نع هيبا نع ديعس نب

 ىنثدح :لوقي ًايلع تعم :لاق 341 ىلع بتاك ىراصنالا ليحارش نب ديزي ىنثدح :لاق
 .«(ثيدحلا) عمست اما ىلع اي :لاقف ىردص ىلا هدنسم اناو هيي هللا لوسر

 نعو هنع ناهربلا ىف ىنارحبلا دّيسلاو ةيالاريسفت ىف نايبلا عمجم ىف ىسربطلا هلقنو

 ىمزراوخلل بقانملا

 .فحن باج اىما/ ص ."

 .6"ةر/“؟ ىدلج هس ديدج باج .07”7 ص ؟ ج .*
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 «ىاريج مهو ةنجلا ف ىلوح مههوجو ةّصيبمرون نمربانم ىلع كتعيشوا

 ':بقانملا ىف بوشارهش نبا لاقو

 نَا َّنِإ :ائدتبم نعل يدي ىلا لاق ةيايرقابلا و ليحارش نباو ةزربوباو ساّبع نبأ»

 مكداعيم و ىداعيم و ءكتعيش و تنا .' هةرلارخ مه كرا ِتاَجِلاَّصلا اراه اوُنَمأ

 .«نيلّجح ًاَّرغ كتعيشو تنأ تئج ساّنلارشح اذا ضوحلا

 ربخ ىفو» :هدعب ًالئاق بوشآرهش نبال بقانملا نع ناهربلا ىف ىنارحبلا دّيسلا هلقنو

 "«نولجحّرغ كتعيشو ةّيربلاريخ تنارخآ

 ىمزراوخلا نع اه ىلع نأش ىف نآرقلا نم لزن ام هنايب دنع 'ةّمغلا فشك ىف ىلبزالا هلقنو

 ىف ةّيربلاريخ و ...ناميالا و نمؤملا هّنأ باب ىف *راحبلا عسات ىف هي ىسلجملا لاقو

 :هّصن ام ةّمغلا فشك نع هلقن دعب نارقلا

 هسمر هللا بيط ىسربطلا خيشلا ىورو .هلثم أضيا هيودرم نبأ نع ىورو - نايب»

 هنوك :لوقا (لاق نا ىلا) هلثم هدانساب ىناكسح ا مساقلا ىنال ليزنتلا دهاوش باتك نم

 و مهريغو ةباحّصلا عيمج ىلع مسج فرشو ميظع لضف ىلع لدي ةّيربلاريخ هتعيشو
 «ىّتش بتارمب هنودوه نمل ةّيعر و ًاعبات نوكي نأ نع ىبأي لقعلا

 :هّصن ام هيالاريسفت ىف ”روثنملا ردلا ىف ىطويسلا لاقو

 » :هّللا لوق مست ملا ل هللا لوسر ىل لاق :لاق ىلع نع هيودرم نبأ جرخا و»

 و ىدعوم و .كتعيش و تنا «" ِةيرَمْلاَوْيَح ْمُه كِيلوأ ِتاَجِلاَّضلا ارلوعَو اوَُمأ نذل َإ

 .«نيلّجح ًاّرغ نوعدت باسحلل ممالا تثج اذا ضوحلا مكدعوم

 عَرَمْلا ُمُهُرْحي آل» :ىلاعت هلوق ريسفت ىف *هريسفت ىف ةي ىمقلا ميهاربا نب ىلع لاق

 24 .ةنيبل ا."

 .ل"25 ص 60ج."
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 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 :هّصن ام «' ...بحَأْلا

 ىبا نب ورمع نع سنوي نب روصنم نع ريمع ىنأ نب دمحم نع ىبأ ىنثدح»

 ناك ةمايقلا موي ناك اذا :لاق هّنا (ليوط ثيدح ىف) مالسلا هيلعرفعج ىبأ نع ةبيش
 نزح رون نمرباتم لعرقذألا كسملا نابثتك لبغ ةتعيشو 346 لغو للي هللا لوس

 ُهلَق ِةَنَسَحْلاِب َءاَج َنَم) :ةْيآلا هذه الت مث نوعزفي الو سانلا عزفي و نونزحي الو سانلا

 عزفلا مههزحي ال :لاق مث كاع ةبلالو هللاو ةنسحلاف «' َنونمآِذيَمَْي عرف نِم مهو اهْئِديَح
 .«نودعوت رتنك ىذَّلا مكموي اذه ةكئالملا مهالتت وربكالا

 :هدعب ًالئاق

 ةمايقلا موي نيمرجملا و نيقتملا لاوحا باب ىف ”راحبلا ثلاث ىف هي ىسلجملا هلقنو
 ةعيشلا لئاضف باب ىفرفكلا و ناميالا باتك ىف 'راحبلا نمرشع سمانخلا ىف اضيا هلقنو

 * ؛طصملا ةراشب ىف خي ىربطلا نيدلا دامع لاقو
 ىبأ ىنثّدح :لاقرانيد نب هللادبع نب دمحم نب هللادبع دّمحوبا انربخا :لاق دانسالاب»

 رصن نعرفعج نب دّمحم انثّدح سيرض نب ىحي نب دّمحم نب ماس نب دّمحم نب دمحا انئّدح

 لبقأ :لاق ةقابرفعج ىبا نع كيرش نب هللادبع نع دواد ىبا نع داّمح نباو ءمحازم نب

 و ئبنلا مهيلا جيرخف ُةيَِي هللا لوسر ءانفب اوسلجف فوع نب نمحّرلادبعوريبّرلا ور مع وركبوبأ

 شرعلا نيمي نعوا هللا نيمي نع ّنا :لاقف لقلي بلاط ىبأ نب ىلع ىلا هلعنب ىمرف هعسش عطقنا
 مهنود نم نيرظاّتلاراصبا ىشغترون نم مهبايثو رون نم مههوجو رون نمربانم ىلعأموق

 تكسف ؟هللالوسر اي مه نم ْريِبّزلا لاقف تكسف ؟هللالوسر اي مه نب :ركيوبأ لاق

 اي مه نم :القا بلاط ىبأ نب ىلع لاقف تكسف ؟هللالوسر اي مه نم :نمحرلادبع لاقف

 كئلوا «لاومأ الو باسنأر يغ ىلع هللا (حورب) عروب اوّباحت موق مه ُةْيْيَي لاقف - ؟هللالوسر

 .«ّىلع اي مهمامأ تناو كتعيش

 ١. ايبثألا ٠١.

 ١. ؛لمنلا 89.

 7٠١. ص فجنركيد باجو .فجن باج ”٠287 ص .؟
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 باب ىفرفكلا و ناميالا باتك ىف راحبلا نمرشع سماخلا ىف هي ىسلجملا هلقنو

 :هدعب ًالئاق ةعيّشلا نع حفصلا

 ال هلل مهبح نأ لصاحلا و هئافلخب وا هملعو هنيدب وا هتمحرب ىا هللا حورب - نايب»

 وين دلا ووكألا قاس ةناتستالا و :لاوقلا وب بامخالل

 ' :لؤالا ءزجلا ىف دانسالا برق ىف هلي ىريمحلا لاقو

 هللا نيمي نع : ندع هللا لوسر لاق :لاق الفا هّللادبع ىبا نع لاّمجلا ناوفص نع هنعو»

 نم ىسارك ىلع رون نم مهسابل رون مههوجو ىلع موق شرعلا نيمي نع نانيمي هيدياتلكو

 «مهماما تناو انتعيش :هل لاقف - ؟ءالؤه نم هللا لوسر اي :38 ىلع هل لاقف رون

 :لاق مث راحبلا ىف هلقن

 وهو «هّللا نيمي نع» :هلوق نع لدب «شرعلا نيمي نع» :مالسلا هيلع هلوق :نايب»

 و «ةكربلاو نميلا لهأ فقومو .هللا ةمحر لحم هنال أنيمي بناجلا اذه ىّمسو «موق»ربخ

 سيل ىا «نيمي هيدي اتلك و« :هلوقب كلذ مّهوت لازأ صقنأ ناسنالا ىف لامّشلا ناك ام

 ناك امل وا ةّدشلا ةياغ ىف ًاضيا هبضغ لامكلا ىلع هتمحر نا امكو ءهجوب صقن هيف
 ردصي املك لبرش هنمردصي الورش ةهج هيف سيل هنا نّيبّرشلا ىلا ةبوسنم لامّشلا

 رجحلا :هيف) :ةياهتلا ىف لاق .كيدي ىفريخلاو :مالّسلا هيلع هلوق هيلاريشي امكريخ هنم
 الجر حفاص اذا كلملا نأ هلصأو لييخت و ليثق مالكلا اذه (ضرالا ىف هللا نيمي دوسالا

 هنمو «مثليو ملتسي ثيح كلملل نيميلا ةلزنمب هلل دوسألارجحلا َنأكف هدي لجَرلا لبق
 ىف صقن ال لامكلا ةفصب ىلاعتو كرابت هيدي َنِإ ىا «نيمي هيدي اتلك و»رخآلا ثيدحلا

 ةفاضا نم ثيدحلاو نآرقلا ىف ءاج ام لكو نيميلا نع صقنت لامشلا ّنال امهنم ةدحاو
 ليبس ىلعوه امناف ىلاعت هللا ىلا حراوجلا ءامسأ نم كلذريغو نيميلاو ىديألا و ديلا

 .«هيبشّتلا و يسجتلا نع هّرنم ىلاعت هللا و ةراعتسالا و زاجملا

 :اضيا هيف و
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 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 :هَ هللا لوسر لاق :لاق هّدج نع هيبأ نع دّمحم نبرفعج نع ناولع نبا نع هنعو»

 رون نمربانم قوف رون نم بايث مهيلع ًارون مههوجو لله ةمايقلا موي ًادابع هللا ثعبي
 ةلزنمب و ءايبنأب اوسيلو ءايبنالا ةلزنمب هراسي نعو شرعلا نيمي نع رون نم نابضق مهيديأب
 ا ينم اناندللا لونفر ان علاقاو لعر تاقفأ دهنق اوسلو م اهنا

 ؟ هللا لوسر اي مه نم :لاقف :ال :لاقف ؟مهنم انأ هللا لوسر اي :لاق ورخآ ماقف :ال :لاقف

 .«هتعيش و اذه :لاقف اها ىلع بكنم ىلع هدي عضوف :لاق

 .ةعيشلا لئاضف باب ىف 'راحبلا نمرشع سمانا ىف لي ىسلجملا هلقنو

 :هبقانم عماوج باب ىف ”راحبلا عسات ىف هلي ىسلجملا لاق

 دّمحم نع ىدوراجلا هللادبع نب دمحا نع ىدبعلا ىلع نب نسحلا نع ىناقلاطلا - ىل»

 نا ُهَْي هللا لوسر لاق لاق كلام نب سنا نع مثيهلا ىبأ نع دوراجلا ىبأ نع هللادبع نب

 ىفرون نم بايث مهيلعرون نم ئسارك ىلع رون نم مههوجو ًأسانا ثعبي ىلاعتو كرابت هلل
 :لجر لاقف ءادهشلاب اوسيلو ءادهشلا ةلزنمبو ءايبثالاب اوسيلو ءايبثالا ةلزنب شرعلا لظ

 انوه مف ]ق3 لافادة ارمي ايم انازرخلا ناق ل لاق ؟هل وس نوبل

 .«هتعيشو اذه :لاقو ىلع سأر ىلع هدي عضوف :لاق - ؟ هللا لوسر

 '.نيعبرالا و ىناثلا سلجملا ىف قودصلا ىلاما ىف ثيدحلا :لوقأ
 :دانسالا برق ىف اضيا ىريمحلا لاقو

 :لاق ف بلاط ىبأ نب ىلع نع هيبأ نع دّمحم نبرفعج نع ناولع نبا نع هنعو»

 دق مهتاعور ةنمآ مهتاروع ةروتسم مههوجو ةقرشم مهروبق نم ةمايقلا موي انتيالو لهأ جرخب

 الو ساّنلا نزحي و نوفاخي الو ساتنلا فاخي دراوملا مهيلع تلّهسو دئادشلا مهنع تجرف

 قون ىلع اولمحي ىّتح نازحألا مهنع تعطقناو [ل خ نامالا] ناُمألا و نممألا اوطعا دقو نونزحي

 شرع ّلظ ىف نودعقي ىّتحر ون نم (اهكرش) اهكارش بهذ نم لاعن مهيلع ةحنجأ اه ضيب

 ١. ص ديدج باجو .نارهط باج 4*5 صو فجن باج 50 ص دانسالا برق ؟٠١.
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 .«باسحلا نم ساّلا غرفي ىّبح اهيلع نولكأي ةدئام مهءديأ نيبرون نمربانم ىلع نمتلا

 :هدعب الئاق ةعيشلا لئاضف باب ىف 'راحبلا نمرشع سمانا دلجملا ىف للي ىسلجملا هلقنو
 .«باتكك كارش عمج بتكك كرشلا :نايب»

 ةلظألا ىف ىأر ام فرع ُهْيََِي هللا لوسر نا باب ىف "تاجردلارئاصب ىف يئرافّصلا لاقو

 رفعج نع راّمع نب ةيواعم نع ةلبج نب هللادبع نع نيسحلا نب دمحم انثّدح»
 نيلظلا ىف ىتما ىل تلّتم دقل ىلع اي :ُِخَي هللالوسر لاق :لاق ذهب هدج نع هيبأ نع
 كتعيشبو كب تررم ىّلاو داسجألا قلخي نا لبق ًاحاورا مهريبك و مهريغص تيأر ّتح

 نم كتعيش و تنأ جرخت ىلع اي معن :لاق مهيف ىندز هللا ين اي :ىلع لاقف مكل ترفغتساف
 نازحألا مكنع تبهذو دئادّشلا مكنع تجرف دقوردبلا ةليلرمقلاك مكهوجوو مهروبق

 مكل عضوتو نونزحت الو ساّنلا نزحيو نوفاخت الو ساّنلا فاخي شرعلا تحن نولظتست

 .«باسحلا ىف ساتلاو ةدئام

 :هدعب الئاق ةعيشلا لئاضف باب ىف 'راحبلا نمرشع سماخلا دّلجملا ىف هِي ىسلجملا هلقنو
 «هلثم راّمع نب ةيواعم نع قودّصلل ةعيشلا لئاضف»

 ىف مهنوك و ةّمالا نع لاح هئأك نيلا ىف» :ثيدحلا ةرابع لثمل هل نايب ىف لاق دقو

 نيطلاو ءاملا نيب مدآو ًاَيبن تنك :درو امك مهداسجا قلخ مدع نع ةيانك نيل

 .«اعم امينعوا «لز قريمضلا نع الاخ هنوك لمتقاو

 عباَسلا ثيدحلا ةعيشلا لئاضف ىف ثيدحلا اذه :لوقا

 :ثعبلا ىف باب ةوفصلا باتك ىف *نساحملا ىف لِي قربلا لاقو

 ليمج نعو ىنهدلا نسحلا ىبا نع ىرفعجلا هللادبع نب ةزمح نع هيبأ نع هنع»

 ١. ص ديدج باج .نارهط باج ”5 صو فجن باج ع” ص دانسالا برق ٠١١.

 ف3 7خ- 777 - ]7
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 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 3 ةمايقلا موي انتعيش ثعبي هلا نا: هللا دعوبا لاق :لاق بلغت نب نابأ نع جاتد نب

 دق ءمهتعور ةنمأ ,مهتاروع ةروتسم ,مههوجو ةّضيبم هريغ وأ بونذ نم مهيف ام ىلع

 نورودي نولازي الف توقاي نم أقون نوبكري دئادّشلا مهنع تبهذ و دراوملا مهل تلهس

 ىف ساّنلاو نومعطي نولازي الف دئاوملا مهل عضوت ًالآلتي رون نم كرش مهيلع ةّبجلا لالخ

 ىّيلوأ أ تسلا اَنِم َمُهَل تَبس نيل إد :هباتك ىف ىلاعتو كرابت هللا ايوا

 51 لا يتناك تشو اهقيعك تبقا ق رذت اونع

 د ل رايب طال د لو ف ل ردت دبل

 دق ًالالتيرون مهلاعن كرشو ةحنجا اط ضيب قون ىلع مهروبق نم انتعيش جرخي :لاق

 اوطعا دق مهتاعور ةنكسم مهتاروع ةروتسم دراوملا مه تلهسو دئادشلا مهنع تعضو

 ال و ساّنلا نزحي و نوفاخي الو سانلا فاخي نازحالا مهنع تعطقنا و ناميالا و نمالا

 .باسحلا ىف ساّلاو اهنم نولكأي ةدئام مهل عضوت نمحّرلا شرع لظ ىف مهو نونزحي

 هّللادبع نع نانس نب هللادبع نعريمع ىبا نب دمحم نع ديزي نب بوقعي نع هنع

 هباحصا نمرفن ىف هِي هللا لوسي انيب :لاق مالسلا هيلعرفعج ىبأ نع ىرماعلا كيرش نب
 مهيلعرمقلا نم ًاضايب ّدشا مههوجو مهروبق نم موق جرخي :لاقف بلاط ىبا نب ىلع مهيف

 نم بئاجنب نوتؤيف بهذ نم اهكرش رون نم لاعن مهيلع نبللا نم ًاضايب ّدشا بايث

 ٌقح اهيلع نوبكريف دجربز نم اهبكرو بهذ نم لسالس اهتّمزارون نم لئاحر اهيلع رون

 لاقف نوبرشي و نولكأي مهو نونزحيو نوّمتغيو نوّمتهي ساّنلا و شرعلا ماما اوريصي

 .«مهماماأ تناو كتعيش كئلوا :لاقف - ؟ هللا لوبسو اذ مه نم :الِلا ىلع

 :لاق مث ةمايقلا ىف نيمرجملاو نيقّتملا لاوحا باب ىف 'راحبلا ثلاث ىف هلي ىسلجملا اهلقنو

 عمج نيتمضب بكرلا اذكو لعنلار يس وه ورسكلاب كارشلا عمج بتكك كرشلا - نايب»

 ا ل ع با
 :مرم ةروس ىف ' هريسفت ىف هاربا نب تارف لاقو

 .١٠؟و ٠١١ ايبنألا ١.
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 ا

 «قاريج مهو ةنجلا ف ىلوح مههوجو ةّصيبمرون نمربانم ىلع كتعيشواا

 و لاق ُهِلْدَي هللا لوسر ّنا :لاق 34رفعج ىبا نع ًانعنعم ديعس نب نيسحلا ىنثّدح»

 تيعب اذا لاتتو كراس كلا نا ءلاق فلا ظ نا ني لع عينقو تاحتشالا نفت هنت

 بايث مهيلع جلّتلا ضايبك مههوجو ضايب مهروبق نم موق جرخي ةمايقلا موي سانلا

 نم قونب نوتؤيف ًالألتيرون نم هللاو اهكارش بهذ نم لاعن مهيلع نبّللا ضايبك اهضايب

 بهّذلا لسالس مهقون ةّمزا توقايلاو دجربّرلاب تحشو دق بهذ نم لاحر اهيلع رون

 و نولكأي مهو نوّمتهيو نوّمتغي و نوبساحي ساّنلا و نانجلا ىلا اوهتني ىّتح اهنوبكريف

 وهو مهماما تناو كتعيش مه :لاق ؟ هدي هللا لوسر اي مه نم :الغإ ىلع لاقف نوبرشي

 .«بئاجّتلا ىلع :لاق ادق ِنَْبلا ىلإ َنيِفّتَملا شحن َمَوَي » :هّللا لوق

 .نيمرجملا و نيقتملا لاوحا باب ىف 'راحبلا ثلاث ىف للي ىسلجملا هلقنو

 :فرخرلا ةروسريسفت ىف ًاضيا هي تارف لاقو

 نب نسحلا انثّدح :لاق تخّسلا نب ىلع انثّدح :لاق ديعس نب نيسحلا ىنثدح»

 هيبا نع نيسحلا نب هّللادبع نع ىطامالا ديعس نب دمحا انثّدح :لاق دمحا نب نيسحلا

 بذك ىلع اي :ُْيََي هللا لوسر لاق :لاق لِ بلاط ىبا نب ىلع نينمؤملاريما نع هّدج نع
 :نفردللا نافل ىماذانم: ىقداق ةنفاقلا ني ناك اذانتا كلغ ايفا عدوو عادلا فنا وف

 ىف نولذابتملا نيا هللا ىف نوتاحتملا نيا هّبحي نمو نإعوّبح نيا هتعيشو ىلعوّبح نيا

 نولصي نيذّلا نيا شطعلا نم مهتنسلا تّمج نيذّلا نيا مهسفنا ىلع نورثؤملا نيا هللا

 متنأ الو مويلا مكيلع فوخ ال هللا ةيشخ نم نوكبي نيذّلا نيا ماين ساّلا و ىلايللاب
 اوَلُخَدا» ًانيع اوّرقو اونمآ نيذلا هلآو هيلع هللا ىلص دّمح ُهِِيي ىلا ءاقفر متنا نونزحت

 ' .0" َنوُربحت ْمُكْجَوْرَو مكن هنا
 نيمرجملا و نيقتملا لاوحا باب ىف ثراحبلا ثلاث ىف يي ىسلجملا هلقنو

 :ةكئالملا ةروسريسفت ىف أضيا #ك تارف لاق

 ١. ءميرم 6/.
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 لحلو

 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ىلع ةمايقلا موي ىتعيشو انا :لاق ذه ىلع نع ًانعنعم ديعس نب نيسحلا ىنثدح»

 - ؟ءالؤه نمو لجرلا اذه نم :نولوقيف انيلع مّلسيف ةكئالملا انيلعرميف رون نمربانم

 لاقيف :لاق - ؟ءالؤه نم :لاقيف ديبي ىنلا مع نبا بلاط ىبا نب ىلع اذه :مهل لاقيف

 شرعلا دنع امه :نولوقيف - ؟هّمع نباو ىبرعلا تلا نيا :نولوقيف :لاق هتعيش ءالؤه :مط

 ل كيعينكو هنا ةكملا .لاعتنا لوب انيحالتعللا تو. فقع: ءادعقلا عع انج لاحقا هلاك

 سدنسلا نوسبلي و اههكاوف نم اهيف نومعنتيف ةّنجلا نولخديف مهيلع الو كيلع باسح

 ٌروُفََ اَنَبر َن نر انَع َبَهْذَأ ىلا ني ُدَمَحْل اوُلآَقَو » :نولوقيف نيعرت مل امو قربتسالا و
 ىذا هلل دمحلاو قا بلاط ىبا نب لع هّيصوبو هِي دمحم هّيبنب انيلع نم ىذّلا «ثروُكَت

 اولك :ءامّسلا نم دانم ىدانيف نيلماعلارجا معنف ةّنِجلا انلخداو هلضف نم امه انيلع نم

 '.«باذع الو باسح الو مكيلع سؤب الف ةرظن نمرلا مكيلارظن دق ًائينه اوبرشاو

 .نيمرجملا و نيقتملا باب ىف ”راحبلا ثلاث ىف يلي ىسلجملا هلقنو

 :ةرخآلا ىف هيقارم و ها ىلع بكارم لصف ىف 'بقانملا ف بوشارهش نبا لاقو

 هتعيشو لعل ناو ليبجنزلاو ليبسلسلا برشي نم لقا ذه! أّيلع نا :ربخ ىف َىتلا»

 .نورخالاو نولقؤالا هطبغي أناكم هللا نم

 رون نمربانمل شرعلا نيمي ىلع ّنا ىلع اي :ُةْييي ىنلا لاق ةقارقابلا نع ىنعجلارباج

 و نولكأايربانملا كلت ىلع نوسلجي كتعيشو تئج ةمايقلا موي ناك اذافرون نم دئاومو

 «نوبساحي فقوملا ىف ساّنلاو نوبرشي

 ةعفرو اه ىلع لضف نم نياعي امرياس باب ىف ؛راحبلا عسات ىف هلي ىسلجملا هلقنو

 هنعرشحلاو توملا دنع هتاجرد

 : قلتم ا هرانقي. لا ىريطلا نياقلا ةاهع لاق

 ١. نطاق 76.
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 هر مهر هنا ل لرحيعو زجر هموت صر لج كاتعجل را

 لاق :لاق هّدج نع هيبا نع ىلع نب دّمحرفعج ىبا نع ىنعجلارباج نع هدانساب»

 رون نم (دئاوم) ديساوم و رون نمربانمل شرعلا نيمي نع نأ ىلع اي :نلعل ُْيِيي هللا لوسر

 و نوبرشتو نولكأتربانملا كلت ىلع نوسلجت كتعيش و تنأ تئج ةمايقلا موي ناك اذاف

 '.«نوبساحي فقوملا ىف ساتلا

 :هّللا نم قلخلا برقأ انتعيش باب ىف 'نساحملا ىف هن قربلا لاق

 وبأ لاق لاق ققّتلا ملسم نب دّمحم نع جاّرد نب ليمج نع هللادبع نب ةزمح نع»
 ليي هللا لوسر لاق ذكر فعج

 اوسيل نوَيبّنلا مهطبغي رون نمربانم ىلع رون نم مههوجو أموق شرعلا نيمي نع نا
 ال و ءايبنأ اونوكي مل اذا هللا نم ءالؤه اودادزا امو هللا نين اي :اولاقف ءادهش الو ءايبنأب

 .مهماما لع و لع ةعيش كنئلوا :لاق !؟هللا قرم ابرق الأ ادهش

 و هوحن افا رفعج ىبأ نع ملسم نب دمحم نع طاّنتحلا ىّتثم نع لاّضف نبا نعو
 :لاق هظنل نس دق كلخخلا

 :لاق ؟موقلا ءالؤه ةلزنم مظعأ ام كادف تلعج :تلق نولسرملاو نوَتِبّنلا مهطبغي

 «مهماماوهو ّىلع ةعيش هللا و ءالؤه

 لدي هيف نأ لا نيمرجلاو قيفتلا لاوعلا باج ف راحبلا ثيلاقق هب قياجتلا اهلقيو
 .«كلملادبع نب دمحأ نع ىلأ» :اذكه «هّللادبع نب ةزمح»

 ':راحبلا ثلاث ىف هي ىسلجملا لاق
 لخد :لاق نهجلارماع نع هدانساب هللا همحر قودصلل ةعيشلا لئاضف باتك نم»

 ةيحان ىف لإ نإعو نامثع ورمع وركبوبأ انيفو سولج نحن و دجسمل هِي هللا لوسر

 :لاق ّمث ًالامهشو ًانيميرظني لعجف اف كاع بنج ىلا سلجف يدي ىتلا ءاجف

 ًارون مههوجو ًالألتت رون نمربانم ىلع ًالاجرل شرعلا راسي نعو شرعلا نيمي نع ّنا

 14 فت ناحل وقت باج“ رضا
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 ليما

 مود دلج «هبدن ىاعد حرش

 ماق مث ,.سلجا :هل لاق - ؟مهنم انأ هللا لوسر اي ىَمأو تنأ ىبأب :لاقفركبوبأ ماقف :لاق

 ليَ ىلا امه لاق ام دوعسم نبا ىأر اًملف ء.سلجا :هل لاقف كلذ لثم هل لاقفرمع هيلا

 مهتفصب مهفرعن انل مهفص هللا لوسر اي ىّماو تنا ىبأب :لاق مث هيمدق ىلع ًائاق ىوتسا
 «نوزئافلا مه هتعيشو اذه :لاق من الكا ىلع بكنم ىلع برضف :لاق

 .رشعيداحلا ثيدحلا 'ةعيشلا لئاضف ىفوهو

 .ةعيشلا تافص باتك نم ةعيشلا لئاضف باب ىف 'رشع سماخلا دّلجملا ىف ًاضيا هلقنو
 :ثيدحلا ليذ ىف ئىدوبببلا لاقو

 .«ةعيشلا تافص نم ال ١١١ ص ةعيشلا لئاضف نم جرختسم ثيدحلا»

 :هيلا راشملا بابلا ىف ”راحبلا نمرشع سماخلا ىف اضيأو

 مهيلع هّدج نع هيبأ نع دّمحم نبرفعج نعراّمع نب ةيواعم نع هدانساب هنمو»
 :َُدَع هللا لوسر لاق لاق مالسلا

 ردبلا ةليلرمقلاك مههوجو ًالألتت رون نمربانم ىلع ماوقأب ىتؤي ةمايقلا موي ناك اذا

 ىبأب :باظنحلا نبرمع لاقف ًاثالث مالكلا داعأ مث تكس مث نورخآلاو نولؤألا مهطبغي

 مه :لاق نوّئظت نيذّلا ءادهشلا مه سيلو ءادهشلا مه :لاق - ؟ءادهشلا مه ىّماو تنأ

 ءامّسلا لهأ نفف :لاق نوتظت نيذلا ءايصوالا مه سيلو ءايصؤالا مه :لاق - '؟ءايبنألا

 أموأف :لاق - ؟مه نم ىنربخأف :لاق ءضزألا لهأ نم مه :لاق - ؟ضرزألا لهأ نموأ

 .هتعيشو اذه :لاقف الإ ىلع ىلا هديب

 آلا برعلا نم الو ,ىدوه الا راصنألا نم ال و ,ىحافس آلا شيرق نم هضغبي ام
 :«انلع ضغيو تعادلا غز نش بذكر مع ايد وش لا يناثلا رئاطن نماالاو و نفد

 .نورشعلا و .نيساخلا قيدخلا"ةديعلا لئاطفو تيدحلا اذه

 ١. ص ١ ص ديدج باج .مهدزاي ثيدح نارهط باج 1١١.

 :راحبلا ىف .*

 .ءايصوالا مه :لاق نونظت نيذلا ءايبنالا مه سيلو ءايبنالا] مه :لاق
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 (ىدعب نونمؤملا فرعي مل ىلع اي تنا الولوا
 ىف ليق و ىنعملا ف بوصنم و ظفللا ىف مومضم ةفرعم درفم ىدانم «ّىلع اي» :هلوق

 :هئانب هجو

 فاك و فيرعتلا و دارفالا ثيح نم كوعدا ىف باطنخلا فاك هبشي هنال اذه ىنب اًئاو»

 نوكي ههباشف لصالا ننبم فرح كاذ فاكو نيتهجلا نيتاه نم كاذ فاك هبشي كوعدا

 هكا نع كباماو اضنا انه ىوكف نقلا كلذل هام هاك هءاشمو اقنا اضيف

 ّناف هبارعا ةكرح هئانب ةكرح فلاخيل مّضلا ىلع ىنب ائاو ضراعلاو مزاللا ءانبلا نيب ًاقرف

 :وصتم اما قرغملا قداتملا

 اي ةركلاو ديز نم ًاريخ ايوحن هل عراضملاو هللادبع ايوحن فاضملا ىدانملا اًماوهو
 اننوعا ءاوتلا فره هال نانيلا هز "لوقف لعق بوضتم ةئالغلا هذه نيف: لك انكار

 نم ًاريخ و عداو هللادبعوعداريدقتلاو هنم لدبملاو لدبلا نيب عمج ا زوجي الو هنم لدب

 .اي هنم لدباو وعدا فذحف ابكار وعداو ديز

 ةثاغتسالا مال مالّلا هذه ىّمستو ديزل ايوحنرلا مال هيلع لخد اذا كلذو رورجم اّماو

 ىا ةركتلاو هل عراضملاو فاضملا ىدانملا برعا اّئاو .ثاغتسملا ىدانملا ىدانملااذهو

 برعا انا و ثلاَّتلا ف فيرعتلا و نيلؤالا ىف دارفالا ىنعا هبّشلا هجو ءافتنال نّيعملاريغ

 '.«برعلا مالك ىف عقاوريغّرجلا فرح لمع ءاغلا نال ثاغتسملا ىدانملا

 «ىلع اي» :هلوق اًماو

 الحمل



 انا

 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 :هّصن ام 7١ ةيأ ةرقبلا ةروس «ساّنلا اهيا اي» ىلاعت هلوقريسفت ىف ىواضيبلا لاقف

 هتمظعل اما ديعبلا ةلزنم هل ًاليزنت بيرقلا اهب ىداني دقو ديعبلا ءادنل عضو فرح ايو»
 وا ؛همهف ءوسو هتلفغلوا ءديرولا لبح نم هيلا برقاوهو هللا ايو ّبر اي :ىعادلا لوقك

 .«لعف بانم بئان هال ةديفم ةلمج ىدانملا عموهو ءهيلع تحل ةدايز و هلؤعدملاب ءانتعالل

 ' :هحرش ىف ىجافنخلا لاقو

 ىدانأب اريدقتوا ًاظفل بوصنم ىدانملاف ةلمج حتفلاب ىدانملا عم اي ىا «وهو» :هلوق»
 رامضالا مزال وه لؤالا ىلعو ءةاحنلل نالوق هماقم اهمايقل اهسفن ايب وا هانعم ىف امو
 در اذل و ؛ىداني ملكتملا ناب رابخالا دارملا سيلو ءاشنالا دصق عم هانعم روهظب ًءانغتسا

 دوصتم اهفلا 0 ةعروخ ةليمللا كتاكوتم ولاا لفل وده روع لدتا لاق نم لع

 ىِف بلغالا هثال ىلوا تيدانو توعدك ىضاملا ظفلب هريدقت :ىضّرلا لاق اذلو ءاشنالا هب

 ًاردقم توعدك لعفلا كلذ ناكول هّنأ نم :ليق ام طقس ءادنلا ءاشنال هنوكلو ءءاشنالا

 ةلضف هنال ىدانملا نودب ىنعملا مت

 لمهلاك ةّلقتسم ريغ اهرّيصي ام ةلمجلل ضرعي دق هنا :هنع باوجلا ىف ليقو
 الو فرحو مسا نم نوكي ال مالكلا ّنا ًامالكو ةديفم ةلمج هنوك ىلع دري الو «ةّيطرشلا

 وا نيمسا نم ّآلا ىتأتي ال هّنا ىلع مهقافتا عم مّهوت امك توعد ىنعمب اي انلق نا فرح نم

 تفتلي الف ةهبش ريغ نم روكذملا ةّوق ىفوهو الو ىلبو معنك هماقم مكاق هنال لعفو مسا

 .«رّبدتف مهضعب همهوت امل

 :هّصن ام 'هحرش ىف هداز خيش لاقو

 ناكو ةديفم ةلمج ىدانملاوهو هدعب ىذلا مسالا عم اي ظفل ّنا ىنعي «وهو» :هلوق»

 ءادنلا فرح ّنا آلا مساو فرح نم ّنأتي ال مالكلا نا ررقت امل كلذك نوكي ال نا سايقلا

 اروح ناك باطلا فاك تاك يان يداثملا ةاوويغداوهو ىدانلا لغف نانم تاناث

 .«كلذل ةديفم ةلمج ناكف ًاديز وعدا ىنعم ىف ديز

 ." ص7 ج١
 .177 صاج."
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 (ىدعب نونمؤملا فرعي مل ىلع اي تناالولوا

 :ةيالا هذهريسفت ىف ىروباشينلا لاقو

 و ةتكن انههو ةّيرابخالا ال ةّيئاشنالا ىدانا ماقم فيفختلا لجال عضو فرح ايو»

 اذكف فرحلاب مسالا فلتأي ال هّنا موق نظف فرحا اهفعضاو مسنالا بتارملا ىوقا ّنأ ىه

 ناسنالا قلخو ناسنالاوهو تادوجوملا فعضاو هناحبس قحلاوهو تادوجوملا ىوقا

 كفسي و اهيف دسفي نم اهيف لعجتا بابزالا بر و بارتلل ام :ةكئالملا تلاقف افيعض

 ةرضحل حلصيرشبلا اذكف ءادنلا لاح ىف فرحلا عم مسالا فلتأي دق :مهل ليقف ؟ءامدلا

 بيرق ىَّناف ىتع ىدابع كلأس اذاو ءمكل بجتسا ىنوعدا ءاعّدلاو عّرضتلا لاح بلا

 !.«(لاق امرخآ ىلا) ىناعد اذا عادلا ةوعد بيجا

 :لؤالا بابلا نم مآللا فرح ىف 'ىنغملا ىف ماشه نبا لاقف «تنا الول» :هلوق امو

 ةيناّثلا عانتما طبرل ةّيلعفف ةّيمسا ةلمج ىلع لخدت نا اهدحا :هجوا ةعبرا ىلع الول»

 عوفرملا سيل و (لاق نأ ىلا) دوجوم ديز الول ىا كتمركال ديز الول وحن ىلوالا دوجوب

 لب كلذ ىمعازل ًافالخ ةلاصا اهنالو هنع اهتباينل الولب الو فوذحم لعفب ًالعاف الول دعب

 دّيقملا نوكلا ديرا اذاف ًافوذح ًاقلطم انوكر بلا نوك بجي :مهرثكا لاق مث .ءادتبالاب هعفر

 ال ول :لوقتف ءدتبملاوه هردصم لعجت لب هفذحت نا الو مكاق ديز الول :لوقت نازجي م

 اهتلصو ّناريصتو مئاق ًاديز نا الول :لوقتف ءدتبملا ىلع ّنا لخدتوا .كتيتأل ديز مايق
 قباسلا فالخلا لغافود تبقا ًالغافو ا هلربخ ال :ءنقفوا ايوجوربتلا قوذنخم ءددبم

 ًاتوك نوكي هنا ىلا كلام نباو نيبولشلاو ىرجشلا نباو ىنامرلا بهذ وول لصف ىف
 مل نا هركذ بجيف دوعقلاو مايقلاك ًادّيقم ًانوكو هفذح بجيف لوصح او دوجولاك أقلطم
 نا ىلا) .ملع نا نارمالا زوجيو ةبعكلا تمدهل مالساالاب دهع اوثيدح كموق الولوحن ملعي

 ًاليلق عمسو نينمؤم اّنكل متنا الولوحن عفرريمض نوكي نا هّقحفرمضم الول ىلو اذاو (لاق

 ةّصتخم ريمضلل ةّراج ىهروهمجلاو هيوبيس لاق مث دّربملل ًافالخ هالولو كالولو ىنالول
 عفر اهب رورجملا عضوم و ءىشبب الول قّلعتت ال ورهالّقلاب فاكلاو ىّتح تّصتخا امك هب

 ١. صاج 25.
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 تكل و ناهريع ال لوا هعمريمطلا:سفقتلالافو فورت ريا وا رعنلا نع

 دقو انأك تنا الو تنأك انا ام اولاق ذا اوسكع امك عوفرملا نع ضوفخملا ريمضلا اوبانا

 لالقتسالا ىف ةرهاظلا ءامسالاب اههبشل ةلصفنملا رئامضلا ىف تعقو انا ةباينلا ّنا انفلسا

 .«رهاظلا ضفخت ال اهنال هعفر نّيعت ديزو كالول وحن رهاظ مسا هيلع فطع اذاف

 و ةيداحلا فرحلا ىف تادرفملا باب ىف ةّيدمصلا حرش ىف هي ناخ ىلع دّيسلا لاقو

 :هّصن ام نيرشعلا

 اّنكل متنا الول وحن عفر ريمض نوكي نا هّقحف رمضم ال ول ىلو اذا لؤالا :تاهيبنت»

 ةّئا قفتا :نيبولشلا لاق .دّربملل افالخ هالول و كالول و ىالول ًاليلق عمس و نينمؤم

 .«نايذه دّربملا راكناف كلذ نولوقي مهتا ىلع نيّيرصبلا

 عانتمال ًاضيا نانوكت امول و الولو» :ىرشخزلا لوق حرش ىف جذومنالا حراش لاقو

 :هّصن ام «رمع كله اللا ىلع ال ول وحن مسالاب ّناصتختف هريغ دوجول ءىشلا

 كاله عانتمال انه الولف ًادوجوم ناك ٍة!ًاّيلع قالرمع كله ام نكل هانعم :لوقا»

 14 ىلع دوجولرمع

 مالا تناك نا :الفإإ ىلع هل لاقف لماحلا مجرب رمأ رمع ّنا لوقلا اذه ببس :ليق

 ءاذه :رمع لاقف نينجلا بنذ اف تبنذأ

 هناسل عطقارمعل ُهييَي ىنلا لاقف تيب دشناو ُهِييَي ىجّنلا ىلع لخدًالئاس ّنا :ليقو

 عطقا :لاقف - ؟لجتلا اذهب ديرت ام :هل لاقف ا ىلع هيقلف هناسل عطقيلرمع هبهذاف

 الاقف ُهيِيَي ىنلا ىلا اعجرف ناسمألا عطقي ناسحالا ّناف هيلا نسحا :الفإي ىلع لاقف هناسل

 «كلذ :رمع لاقف .ناسحاللا :لاقف - ؟هللالوسر اي عطقلاب ىنعت ٍءىش ّىا :هل

 :هريسفت ىف هلي تارف لاق

 نبرباج نع ًانعنعم نوراه نب ىسيع نب دمحا ىنثدح :لاق (توبكنعلا ةروس نم)»

 رظن اَملف 391 ىلع لبقا ذا ُْيَي هللا لوسر دنع ًاسولج انك :لاق هيفي ىراصنالا هللادبع
 دمحلا هللا لوسر اي تقدص :انلق هل كيرش ال نيملاعلا بر هلل دمحلا :لاق هِي ّىنلا هيلا

 اَل معن :لاق هتيأر ءىث نم ًاّبجعت الا اهلقت مل كنا اننظ دق هل كيرش ال نيملاعلا بر هلل
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 (ىدعب نونمؤملا فرعي مل ىلع اي تنا الولوا

 نا هللا تلأس ىنا :لاق :لاق 30 ليئربج ىبيبح ىنثّدح ًاثيدح تركذ ًالبقم ًايلع تيأر
 لزناو بيطلا نم ثيبنملازيمي ىتح ضعبب مهضعبو لبي ع نا الا هيلع ىباف هيلع ةمالا عمجي

 (ةي دل و ف نونتم وُدَتْفُي ال ْمُهَوانمآ اووي نأ اوكري نأ ساّنلا بمَحأ) ًاباتك كلذب ىلع

 هناكم هضوع دق هنااما «َنيِبْذكْلا َنَمَلَْعَيلَو اوُقَدَص ةيدلا هللا ملفت ةقيلكف قه ونلا

 و كضوحرقع ىلع كعموهو كتادعو كنيد ىضقيو كتروعرتس ىلي لاصخ عبسب

 نم مكف ناصحا دعب ايناز الو ناميا دعب ًارفاك عجري نلو ةمايقلا موي كل (ةاكشم) أكتم

 عم هللا نيد ىف هقفلاو هللا مالكب ملعلاو مالسالا ىف مدقلا عم مالسنالا ىف هل عطاق سرض

 وركنملا نع ىهنلا و فورعملابرمالا و نوعاملا لذب و برح لا ىف ةدجنلا و ةبارقلا ورهصلا
 '.كلذب دّمحم اي هرشب ىودعل ةوادعلاو ىبيلول ةيالولا

 شساّنلا بيمَحَأل» :هلوق ىف ىدسلا نع ًانعنعم سايلا نب نسحلا ىنئّدح :لاق تارف

 ثنا هللا نيلشلف نهلاق نينوي اككف نقل و 0 اوم كدب

 '.«هباحصاو لع اوقدص نيذلا :لاق «*'"َنيِب ذاكَ َّنَم اوُقَدَص

 ىرج امب هتما ىنلارابخاو هيبن هللا رابخا باب ىف ثراحبلا ا

 .هتيب لها ىلع

 :توبكنعلا ةروس ىف هريسفت ىف ميهاربأ نب ىلع لاق و
 نورد زل ا "نونتف اوكف ذل قش انما اول ميرا اوكف نأ سانا َكسحأ

 ىلا ساّبعلا ءاج :لاق ٍةِئا نسحلا ىبا نع ليضفلا نب دّمحم نع ىبا ىنثّدح :لاق

 - ؟نيلعاف مهارتأ :39إ نينمؤملاريما لاقف كل ساّتلا عيابن انب قلطنا :لاقف اه نينمؤملاريما
 دقل و .نونتفي ال مهو انمآ اولوقي نا اوكرتي نا ساّنلا بسحا ملا :هلوق نيأف :لاق .معن :لاق

 .«نيبذاكلا نملعيلو اوقدص نيذلا هللا نملعيلف - مهانربتخا ىا - مهلبق نم نيذلا اّنتف

 ."و 7” ءتوبكنعلا ١.
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 مود دلج .هبدن ىاعد حرش

 ةروس ع8 ةّيآلا اعيش مكسبلي وا» :ىلاعت هلوقريسفت ىف نايبلا عمج ىف ىسربطلا لاقو
 :هّصن ام «ماعنالا

 ماق مث هءوضو غبسا و أضوتف ُهْيِكَي ىنلا ماق ةّيآلا هذه تلزن امل هّنا :ىلكلاريسفت ىفو»

 و مهقوف نم اباذع هتَّما ىلع ثعبي ال نا هناحبس هللا لأس ّمث هتالص نسحاف .ىلصو

 341 ليئاربج لزنف ضعب سأب مهضعب قيذي الو اعيش مهسبلي الو مهلجرأ تحت نمال

 نم مهرجي ملو نيتلصخ نم مهراجأ دق هّناو كتلاقم عمس ىلاعت هللا نا دّمح اي :لاقف

 مهرج ملو .مهلجرأ تحت نموا مهقوف نم ًاياذع مبيلع ثعبي نا نم مهراجأ نيتلصخ

 ماقف ؟أضعب مهضعب لتق عم ىتَما ءاقب ام ليئربج اي :ِييَي لاقف نييرخالا نيتلصنحلا نم

 ...نونتفي ال مهو اّنمآ اولوقي نا اوكرتي نا سانلا بسحا ىملا» :لزنف ءاعّدلا ىلا داعو

 نال بذاكلا نم قداصلا نيبتيل اهّيبن دعب ةّمالا اهب ىلتبت ةنتف نم دال :لاقف «نينتتالا

 .ةمايقلا موي ىلا ةملكلا قارتفاو فيلا قب و عطقنا ىحولا

 .«ةمايقلا موي ىلا اهنع عفري مل ىتَما ىف فيَسلا عضو اذا :لاق ُةيَْي هئاربخلا ىفو

 :نيثاللا بابلا ىف رابخألا نويع ىف هِي قودّصلا لاقو

 انكدع# لاق هراد ق'دورؤربع يزورملا هنقفلا هانثلا ني ةلع نب دمحم نيسحلاولا انتخاب

 نيرماع نب دنا ني هللادبغ مساقلاوبا انندح. لاق قروباسيتلا هللادبغ نت ههعركيوبا

 نب ىلع ىنثّدح :لاق نيئتئام و نيكس ةنس ىف ىبأ انثّدح :لاق ةرصبلاب الا ناميلس
 ميهاربا نب دمحأ روصنموبأ انثّدحو ةئامو نيعستو عبرأ ةنس مالسلا هيلع اضرلا ىسوم

 روباسينب ئىروخملا هيقفلا دايز نب دّمحم نبرفعج انثّدح :لاق روباسينب ىرونحلاركب نب

 مالَسلا امهيلع ىسوم نب ىلع اضَرلا نع َىابيَشلا ىورهلا هللادبع نب دمحأ انئّدح :لاق

 نب ىلع انثّدح :لاق خلبب لدعلا ىزاَرلا ىنانشالا دّمحم نب نيسحلا هللادبعوبأ ىنثّدحو

 امهيلع اضَرلا ىسوم نب لع نع ءاّرفلا ناميلس نب دواد نع َىنيوزقلا هيورهم نب دّمح

 ىنثّدح :لاق دمحم نبرفعج ىبأ ىنثّدح :لاقرفعج نب ىسوم ىبأ ىنثّدح :لاق مالستلا
 ىلع نب نيسحلا ىبأ ىنثّدح :لاق نيسحلا نب ىلع ىبأ ىنثّدح لاق ىلع نب دمحم ىبأ
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 (ىدعب نونمؤملا فرعي مل ىلع اي تنا الولوا

 امل كالول ىلع اي :يي هللا لوسر نع مالسسلا مهيلع بلاط ىبأ نب ىلع ىبأ ىنثّدح :لاق
 .«ىدعب نونمؤملا فرع

 . لِغا ىلع بقانم عماوج باب ىف راحبلا عسات ىف هلي ىسلجملا هلقنو

 ':بقانملا باتك ىف َكزاغملا نبا لاقو

 انثّدح :لاق مهثّدح دمحأ نب نيسحلا ىلع ابأ َنأ ٌةزاجا ئررصبلا نامّسغ نب ميهاربا انربخأ»

 :لاق اضرلا ىسوم نب ّىلع انثّدحر ماع نب دمحأ ىبأ انثّدح ٌناظلارماع نب دما نب هللادبع

 ىلع نب دمحم ىبأ ىنثّدح :لاق دّمحم نبرفعج ىبأ ىنثّدح :لاقرفعج نب ىسوم ىبأ نثّدح

 نب ىلع ىنثّدح :لاق ىلع نب نيسحلا ىبَأ ىنثّدح :لاق نيسحلا نب ىلع ىبأ ىنثّدح :لاق
 .«ىدعب نم نونمؤملا فرع ام كالول :ُْيَِي هللا لوسر لاق لاق مالسلا مهيلع بلاط ىبأ

 39| ىلع ةماما ىلع ةلادلا رابخالا عماوج باب ىف 'راحبلا عسات ىف هِي ىسلجملا هلقنو

 نزانملا نبا بقانم نع هلقنوهو قيرطب نبال ةدمعلا نعالقن

 :اذكه هترابع ٌّصنو نيئثالثلا و سمانلا لصفلا ىف ؟ةدمعلا ىف قيرطبلا نبا هلقنو

 انثّدح لاق مّدقملا دانسالاب و ىعفاشلا هيقفلا ىطساولا ىلزاغملا نبا بقانم نمو»

 م اميرخا لا) ةزاجأ خيرضنلا ناننغ نب ميهاربا

 فئارط نع روكذملا بابلا ىف ؛راحبلا نم عساتلا دّلجملا ىف ًاضيا هلي ىسلجملا لاقو
 :هصن ام سوواط نبا

 ام كالول :30 ىلعل لاق ُهيَِي ىنلا ّنأ اهديناسأب قرط ةّدع نم كزاغملا نبا ىورو»

 .«ىدعب نم نونمؤملا فرع

 :نيرشعلا و عبارلا سلجملا ىف ' هيلاما ىف هلي ديفملا لاق و
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 نب دّمحم ىنثدح :لاق ىبأ نثدح :لاق نيسحلا نب ىلع نب دّمحرفعجوبأ انثدح»
 نب مانعه نع وكلا نب كغ نع ىسبع ني دمع يدا انهدك» لاق راظنلا ىف

 نع مالسلا هيلع قداصلا دّمحم نبرفعج هللادبع ىبا نع دلاخ نب ناميلس نع ملاس
 كيلو كنم اناو ىنم تنا ىلع اي :40 نإعل ُيدي هللا لوسر لاق :لاق مالَسلا مهيلع هئابآ

 كبراح نمل برح انا ىلع اي ؛هللا ودع ىودعو ىودع كودعو هللا ىلو ىتيلو و ىّتيلو

 راقثإلا يبقا ثنا لعاي ايف وذ كناواةلبلا قربك كل لعااي كلانس ىل ملطسو
 ىلع اي ,كركناو هتركنا نم ًالاراّتلا لخدي الو هتفرعو كفرع نمآلا ةّنجلا لخديال راتلا

 فايس نيمرخلا قرعت ةمانقلا موي فارغالا لغ (كذنلو:ل عز كذعي نما ةقآلا ورصتا

 :(ىادعم ةوتمولا كرمي ل ةالزل لع ايد ريجاللادب نيفؤلاو
 .رانلا و ةنجلا ميسق هّنا باب ىف راحبلا عسات ىف يي ىسلجملا هلقنو

 :ثيدح ىف 'رشع ىناثلا ءزجلا ىف هيلاما ىف خيشلا لاقو
 ىلتبم هنا ىملع ىف قبس دق هنا :لاق ىحاص و ىخا ىبر :تلق :(هللا لوسر ىا) لاق»

 «ىلسر ءايلوا الو ىئايلوا الو ىبزح فرعي مل ىلع الول هب ىلتبمو

 " .ًاضيا نيرخآ نيدنسب هلقنو

 ' رخآ دئسب أضيا هلقنو

 نشع ثلاثلا ءزجلا ىف ًاضيا لاقو

 ىلع: هللا لوسر لاق :لاق هب بلاط ىبا نب ىلع نينمؤملاريما نع دانسالا اذه و»
 ؛.«نينمؤملا نم نيقفانملا هللازّيمي هب ملاعلل ةنحم بلاط ىبا نب

 :رشعيداحلا سلجملا ىف هيلاما ىف هيي قودصلا لاقو

 :لاق ىنادمهلا دمحم نب دما انربخا :لاق هلي قاحسا نب ميهاربا نب دمحم انثدح»

 ١. ااا ج ديدج باج .”995ص .
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 لاح

 ةىدعي نوديوملا فرع رمل لغ إن كلاالولرا
 نع اخس ني ناو سدس لاق نوعا دبع مرتك وع ملام نب ديا فدع

 ىبا نب ىلعل هِي هللا لوسر لاق :لاق لِ هئابأ نع هيبا نع دمحم نبرفعج قداصلا

 قاحسا ةلزنمبو حون نم ماس ةلزنمبو مدآ نم هللا ةبه ةلزنمب ىنم تنا ىلع اي :ِلئإ بلاط
 اي ىدعب ىبن ال هّنا آلا ىسيع نم نوعمش ةلزنمب و ىسوم نم نوراه ةلزنمب و ميهاربا نم

 اناو هنم تسلو ىنم سيلف كتفالخو كتيصو دحج نفف ىتفيلخ و ىبصو تنا لع

 مهرفواو املع مهرثكاو ًاملس مهمدقاو الضف ىتما لضفا تنا ىلع اي ةمايقلا موي همصخ

 فرعي كتبحمب رانلاو ةنجلا ميسق تنا ىلع ايريظن نم ىتما ىف كل اموريزولاو ىدعب

 '.«راقكلا و نينمؤملا نيب و رايخالا و رارشالا ةيديدايو اغلا نم راربالا

 ويب يور يس ديب وول

 :لاق - ؟ةلوم نإعف ةالوم تنك نم :هيَي هللا لوسر لوق نع 39 ناع نب ديز لئس :لاق
 «ةقرفلا دنع هللا بزح هب ملعيل ًاملع هبصن

 :ةتلسلا ذيب ةالوم لطف ةالوم تنك نم ادلع ىتلا لوق: قمم "زابققألا اعمق هلق
 :لاق ىبراحملا مساقلا نب دمحم هللادبعوبا انثدح :لاق ىباعجلارمع نب دمحم انثدح»
 .«(ثيدحلا) ديز دنعركذ :لاق هيبا نع مشاه نب ىلع انثدح :لاق بوقعي نب دابع انثدح

 ' :ىؤطصملا ةراشب ىف ىربطلا نيدلا دامع لاقو

 ب نيسحلا نب ىلع ني دمع فعج ىل هقع نع نيسحلا نب ؛ نسحلا يبا نع نسما

 ٠٠١. ص مق ديدج باج .فجن باج 5١ ص ١.

 .188* ص ديدج باج .١٠؟ ص .؟

 . موس ثيدح قودص باج #2 ص ."“
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 مود دلج .هبدن ىاعد حرش

 نع دمحم نيرفعج قداصلا نع هيبا نعريثك نب نمحرلادبع نع قارولا ميعن نب دمحم
 ىلاعت هللا نا ىباحصارشاعم :هباحصال موي تاذ ُةيَِي هللا لوسر لاق :لاق هئابآ نع هيبا

 هللا نا ءًاقفانم ناك هضغبا نمو ًانموم ناك هبحا نف قافتلاو ناميالا نيب ًاملع ًاّيلع لعج
 ىف ىتفيلخو ىملع ةبيعو ىّرس عضوم وهف ىده لارانمو ىبصو ًايلع لعج هلالج لج
 .«ىتَما نم هيملاظ وكشا هللا ىلا ىلها

 .نيعبرألا و عباسلا سلجملا ىف قودصلا 'ىلاما ىف ثيدحلا :لوقا

 :الفإ نينمؤملاريما بقانم عماوج باب ىف 'راحبلا عسات ىف هلي ىسلجملا لاقو

 نع روهمج نب دّمحم نب ىلع نسحلاوبا ةدحاولا باتك بحاص ىور - دئاوفلازنك»

 نع حارجلا نب عيكو نع ىسمج:الا ليعامسا نب دمحم نع شورظالا هللادبع نب نسمحلا

 لاق :لاق (ليوط ثيدح ىف) هلل ىرافغلا رذ ىلا نع ىلجعلا قروم نع شمعالا

 هللادبع ال ورفاكلا نم نمؤم الو لطابلا نم قحلا نايام لع الولر ذاب اي :ُوْلْكَي هللالوسر

 باقع الو باوث نكي مل كلذ الولو هللا اودبعو اوملسا ىتح نيكرشملا سوؤر برض هنال

 نمرونو ىنايلوأ ماماو ؛قثولا ةورعلاو ىوقتلا ةملكو ىدهلا ةيار اذهرذاب اي (لاق نا ىلا)

 تطاو ارقاك ناك هما دهو انموم ناك دتفلا ىف نيقنملا هللا اهمزلا ىتلا ةملكلاوهو ىنعاطأ

 .«(ثيدحلا) أك رشم ناك هتيالو دحج هنو دا لاض . ناك هتيالو كرت

 :لمّتلا ةروسريسفت ىف "هريسفت ىف تارف لاقو

 اي هللا لوسر ىلع لزن احل :لاق للا ب نينا نع انوي مكحلا نب نيسححلا انثدح :لاق»

 و َىياَوَر هَل ُلَعِحَو ران اهلاِخ َلَعَجَوارارَق َصْرأْلا َلَحَج َنّمأ » لمّتلا سط نم تايالا هذه
 ٌكَطْصُمْلا ُبيِجُي نّمَأ (هلوق ىلا٠' َنوُمَلْعَيأل ُْهْيَدْحْألَبِهَّل عَ 11 مل وخلا وت
 ضفنتنا :لاق « هَنوُرَحَدَت مالي هلل عمد ضر ءاَمَلُح مُكَلَعجيَوَ هلاك عداد

 .فجن باج 707 ص ١.

 ف3 7 77 57#

 52 ل ؟
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 (ىدعب نونمؤملا فرعي مل ىلع اي تنا الولوا

 هللا ]وسر اي تبجع :لاقف - ؟نإع اي كلام هُهيََْي هللا لوسر لاقف روفصعلا ضافتتنا الكا ىلع

 نع ايرشبا :لاقو ُْيَْي هللا لوسر هحسف :لاق مهنع هللا ملحو هللا ىلع مهتأرج و مهرفك نم

 هلوسر بزح الو هللا بزح فرعي مل تنا الولو قفانم كّبحي الو نمؤم كضغبي ال هتاف

 تلزن ال :لاق 94رفعج أ نع ادعم لالدلا دامح نب مساقلا انثدح :لاق تارف

 َقْياَدَح هادم ِءامّسلا َنِم مك َلْْنأَو صَْلاَو ٍتاََمّسلا قَلَحْنّمُأ » تايآ سمدملا

 (هلوق ىلا) .' وُلِدَ وق مه لَّا عم لأ هرجع ب اوُيْنُت نأ ْمُكَل َناَحاَم ٍةَجْهَب َت َتاذ

 ْمُكَناَهَرُ اوُناَه ّلْقِّللاَعَم مهل أٍضَْْلاَو ِءاَمّسلا َنِم ْمُكُقررَي نَمَو هدي مث قلل اَدبَي نم

 ضفتتناف :لاق يقي هللا لوسر بنج ىلا اللا بلاط ىبا نب ىلعو « دعو

 مهتأرج نم تبجع :لاق - ؟ ىلع اي كلام هِي هللا لوسر لاقف :لاق روفصعلا ضافتتنا
 كبحي ال هّئاف لع ايرشبا :لاق مث دي هللا لوسر هحسف :لاق مهنع هللا ملحو هللا ىلع

 '.«هلوسر بزحو هللا بزح فرعي مل تنا الولو نمؤم كضغبي الو قفانم

 .هضغبو هبح باب ىف 'راحبلا عسات ىف هي ىسلجملا لؤالا ثيدحلا لقنو

 اهيف هكرشي مل ةبقنم نوعبس ناونع تحن نيعبسلا باب ىف لاصخملا ىف قودصلا لاقو

 هال ندخل

 :لوقي ُهُبَيَي هللا لوسر تعمس ىَّناف نوتّسلا و ةعساّتلا اماو (لاق نا ىلا) - هدنسب»

 يقفل نم نوتقفانملا فرغ ان كالول

 و عبس ةنسرفص نمرشعيداحلا ةعمجلا موي سلجملا ىف *هيلاما ىف هي خيشلا لاقو

 :ةئامعبراو نيسمح

 رمأ و (لاق نا ىلا) ةيواعم حلاص موي 39 ىلع نب نسحلا ةبطخ ثيدح ىف»
 ىلا :لاقف كلذ ىف هوملكف ءانباب ريغ هدجسم ىف ةعراشلا باوبالا ّدسب هِي هللا لوسر

 ا .لمنلا ١.

 .ع؟ ؛لمنلا .؟
 ميرا ٠ ص تارف ريسفت ."
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 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 رما هللا ناو ىلا ىحوي ام عبتا ىتكلو ىسفن ءاقلت نم ىلع باب حتفاو مكباوبا ّدسأ م

 و ُهْيَِي هللا لوسر دجسم ىف ةبانج هبيصت دحأ كلذ دعب نم نكي ملف «هباب حتفو اهّدسب
 اعلا ىف ةيزكت قازتلا هيلع بلاط: ا ني قلخ ى اولا لوسرريغ اذال والا هنف لؤي

 .«ساّنلا عيمج ىلع هب انّصتخا ًالضفو انل

 :هظفل ام كالول هِي هلوق باب ىف 'بقانملا ىف ىلزاغملا نبا لاقو

 :لاق مهثّدح دمحا نب نيسملا ىلع ابا نا ةزاجا ىرصبلا ناسغ نب ميهاربا انربخأ»

 توم نق لع اند رهاع نيو نا فوض قاطلا ماع جم هيما عيدا دبع اكاد

 ىبأ ىنثدح :لاق دمحم نبرفعج ىبأ ىنثدح :لاقرفعج نب ىسوم ىبأ ىنثدح :لاق اضَرلا

 :لاق ىلع نب نيسحلا ىبأ ىنثدح :لاق نيسحلا نب ىلع ىبا ىنثدح :لاق ىلع نب دّمح

 فرع ام كالول :ُِقَي هللا لوسر لاق :لاق مالَّسلا مهيلع بلاط ىبا نب ىلع ىبا ىنثدح

 .«ىدعب نم نونمؤملا

 ':ىفطصملا ةراشب ىف ىربطلا دامع لاقو

 ديغسلا ايربعا :لاق ىيوظلا نسما نيدتع وب سللا عونا دنقلا ةينغلا انريقأ»

 مع ند دمع كروبا اهيغا» لاق زين امعتلا نيوسخ نب رسع انرخا لاق ةوفلاولا

 موس ةداوع وبا ادفاعت] لاق فيض ندع د سلا ىبانغلاوبا انتالجح لاقى انمجلا

 نب ليعامسا انثّدح :لاق ىدؤالا ىحي نب دمحم انثدح [:لاق ىفوكلا دشار نب فسوي نب

 ةليخس ىبا نع مشاه ىنب ىلوم هللاديبعوبا انثدح :لاقريبّرلا نب ليضف انثدح :لاق نابا
 :انل لاقف رافتلا وة: نا لا انييلجعو ةقيرلاب انررف 0: ىسرافلا املس اذا تس لاق

 القا بلاط ىبا نب ىلع خيشلاو هللا باتكب مكيلعف اهنم ّدِبالو ةنتف ىدعب نوكتس هنا

 لوا و ىب نمآ نم لوا ّىلع :لوقي وه و هتعمس ىلا هِي هللا لوسر ىلع دهشاف امهومزلاف
 ةّمالا هذه قورافوهوربكالا قيّدّصلاوهو ةمايقلا موي ىنحفاصي نم لّوأو ,ءىنقّدص نم

 «نيقفانملا بوسعي لاملاو نينمؤملا بوسعيوهو لطابلاو قحلا نيب قرفي

 ١. ص7١.

 ١. ص٠١ فحجن باج .فحجن باج ١787 ص 87/.



 دن

 «ىدعب نونمؤملا فرعي مل ىلع اي تنا الولو»

 'سماخلا ءزجلا ىف هيلاما ىف خيشلا نبا هلقن ثيدحلا اذهو
 :اضيا لاقو

 نارهماز برد ىف اهب ىزاّرلا ىسيع نب باهولادبع نب دّمحم مجنلاوبا هيقفلا انربخا»

 نيسحلا نب دمحا نب دّمحم ديعسوبا انربخا :لاق ةئامسمخ و ةرشع ةنسرفص ىف هيلع ةءارق

 هبتك ام دعب هيلع ىتئارقب حتفلاوبا كردم نب دمحا نب قازّرلادبع انربخا :لاق ىروباشينلا
 انفاس لاق رضم طا طبر ىرتملا لضفلا ىبرقعج ني دم هلازبعوبا اقدام «لاق ةلكفع

 نايفس نيسحلاوبا انثدح :لاق ىندملا عماج نب قيزر نب دّمحم انثدح :لاق لدعلا قيشر نبا
 نع عفار ىبا نب هللاديبع نب دمحم نع مشاه نب كِلع انثدح :لاق ىفوكلا ىدسالارشب نب

 نم لوا تنا :الئلاب بلاط ىبا نب ىلعل لوقي ُةِيَي هللا لوسر عمس هنا فَِرذ ىبا نع عفار ىب

 ىذّلا قورافلا تناوربكالا قيدصلا تناو «ةمايقلا موي ىنحفاصي نم لوا تناو «ىب نمأ

 '.«نيقفانملا بوسعي لاملاو نيدلا بوسعي تناو ءلطابلاو قحلا نيب قرفت

 :ثيدح ىف ًاضيا لاقو

 نس لاوت ق روب انفعتت ىديعتلا فيلل دبع نم ةلنغ ني هتتصالاعلا ةيشلا انتادع)
 ةدق نر يفلا وع عا يح دعضلا ع نير هما: نع ةنايو يع را

 نب ىلع انثدح :لاق ىسوم نب نيسحلا نب ىلع نب دّمحمرفعجوبا انثدح :لاق ىميمتلا
 ىبا نب دمحا هّدج نع ىبا انثدح :لاق قربلا هللا دبع ىبا نب دما نب هللادبع نب دمحا

 نفد لاق سر انقلا نانررلا ني لهم كوع لاق بلاك ورع رعع دعا نوع قردلا هلا دبع

 نع هيبا نع راتخملا نب ضيفلا نب دّمحم نعرفعج نب هللادبع نع روصنم نب دّمح

 َِو هللا لوسر جيرخ :لاق مالَسلا مهيلع هّدج نع هيبا نعرقابلا ىلع نب دّمحرفعج ىبا

 و نيدلا ماعم كب فرعيلو كبر دبعتل الا تقلخ ام ىلع اي هللاو (لاق نا ىلا) موي تاذ

 كيلا دتهي مل نم لجوزع هللا ىلا ىدتهي نلو كننع لض دققلو ليبسلا سراد كب حلصي
 «'ىَدَنْها مث ؛ اكل انَعَو ماو تاث قتل رانغل ن ىنِإَو » :لجوزع هلوقوه و كتيالو ىلاو

 .ففجن باح ١١7 صاج ١.

 .6١1١صضص .؟
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 مود دلح .هبدن ىاعد حرش

 قٌقح نم هضرتفا ام كقح نم ضرتفا نا ىلاعتو كرابت بر ىنرما دقلو كتيالو ىلا ىنعي

 و هللاودع فرعي كبو هللا بزح فرعي ١ كالولو ىف نمأ نم ىلع ضورفمل كقح ناو

 '.«(ثيدحلا) ءىثب هقلي مل كتيالوب هقلي مل نم

 نيعبسلا و عبارلا سلجملا ىف 'قودصلا ىلاما ىف ثيدحلا و :لوقا
 :ىّئش لعل لئاضف ىفوه ىذلارشع عساتلا لصفلا ىف ”بقانملا ىف ىمزراوخلا لاقو

 .دادغب ليزن نادمهلا دّمحم نب لع نب كلملادبعرفظملاوبأ ةّمئألا بّدهم نأبنأ»

 روصنموبأز يزعلادبع نب دّمح نب دمحم ىنربخأ ,ىلع نب نيسحلا نب دّمحمركبوبأ انأبنأ

 ىنثّدح مع نب دّمحمركبوبأ ىنثّدح .داّدحلارفعج نب دّمحم نب لاله ىنربخأ لدعلا
 ند دمحم انثدع  يهختلا هانز ني دس نقدم شاملا نوراه نيد قاحساو با

 نع هيبأ نع ؛ىلع نب دمحرفعج ىبأ نع .ىنهجلا بلاغ ىنثدح «ناوزغ نع ؛ءليضف
 :ِاَيَي ىنلا لاق مالسلا هيلع ىلع لاق :لاق هدج

 ورع نر يدي نيب تفقو: ىبشملا روس: لا ءامسلا نم مث ءامتتلا لا ىبقسا اخ

 ؟كل عوطأ تيأر مهتأف قلخ تولب دق :لاق كيدعسو كيبل :تلق .دّمح اي :ىل لاقف لج

 كنع ىّدؤي ةفيلخ كسفنل تذختا لهف دّمحم اي تقدص :لاق ًاّيلع قر اي :تلق :لاق -

 ؛قريخ كتريخ ّناف ىلرتخا َبر اي :تلق :لاق - ؟نوملعي الام ىباتك نم ىدابع مّلعيو

 نينمؤملاريمآوهو ىملحو ىملع هتلحن و ًاّيصوو ةفيلخ كسفنل هذختاف ًاّيلع كل ترتخا لاق

 رونو ىنعاطأ نم ماماو ىدهلا ةيار ىلع دمحم اي ؛هدعب دحأل تسيلو هلبق دحأ اهلني ملامح
 ىنضغبأ دقف هضغبأ نمو ؛ىنّبحأ دقف هّبحأ نم «نيقتملا اهتمزلأ ىتَلا ةملكلاوهو «ىئايلوأ

 نا هتضبق ىفو هللادبع انأ :لاقف هترّشب دقف تر :تلق :ِْيْكَي ىلا لاقف كلذب دّمح اي هرَشبف

 .لجأ :لاق «ىنالوم هتاف دعو ل وكت نا وءاتيش قمل 1 نوقتف ىبقاعي

 قأريغ دّمحم اي هب كلذ تلعف دق :لاق «ناميالا هعيبر لعجاو بر اي :تلق :لاق

 و ىخأ َبر اي :تلق :لاق :ىئايلوأ نم ًادحأ هب ّصخأ مل ءالبلا نم ءىثشب هل ٌصتخم

 .17// ص 1787 باج 77١. ص ١.

 .0/7 ص ديدج باج .فجن باج نا
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 (ىدعب نونمؤملا فرعي مل ىلع اي تنا الولواا

 الو ىبزح فرعي مل ىلع الول هب ىلتبم و كلتبم هنأ ىملع ىف قبس دق :لاق .ىبحاص

 .«ىلسر ءايلوا ال و ىنايلوأ

 :«نينمؤملاريمأب هتبطاخم ركذ» ناونع تحت 'ةّمغلا فشك ىف هني كبزالا لاق

 لاق لاق هنع هللا ىضر ىلع ىلا ًاعوفرم ىمزراوخلا دمحأ نب قّفوم بقانم نم و»

 .«(هرخآ ىلا ثيدحلا) ءامّسلا ىلا ىب ىرسأ ال :ُهِيْقَي هللا لوسر

 و» :ىلاعت هلوق ريسفت ىف (دئاوفلا عماج زنك) ةرهابلا تاْيآلا ليوأت بحاص لاقو

 :هّصن ام «ىوقتلا ةملك مهمزلا

 نع نوراه نب دّمحم نع ديعس نب دّمحم نب دمحا نع سابعلا نب دمحم انثدح»
 نع وحلا علاغ نع يضف ندا هما هل ديد اعتلال قامت نتخ كالا وو داع

 ىل لاق :لاق مهيلع هللا تاولص ّىلع نع هّدج نع هيبا نع ىلع نب دّمحمرفعج ىبا

 .«(ثيدحلا) ءامسلا ىلا ىب ىرسا انمل :ُييَي هللا لوسر

 عماج زنك نع تايآلا رئاس ىف عماج باب ىف 'راحبلا عسات ىف هي ىسلجملا هلقنو

 :هدعب الئاق دئاوفلا

 هلعج «ىلق عيبر نارقلا لعجا مهللا :ءاعدلا ثيدح ىفو» :ةياهنلا ىف لاق :نايب»

 .«هيلا ليميو نامزالا نم عيبرلا ىف هبلق حاتري ناسنالا ّنال هل اعيبر

 :نيسمخلاو نماثلا سلجملا ىف ”هيلاما ىف كلي قودَصلا لاقو
 عماج نبرفعج نب هللادبع نب دّمح انثدح :لاق هِي ىمافلا نوراه نب دمحا انثدح»

 دعس نعرمجالا نابا نعريمع ىبأ نب دّمحم نع حون نب بويا نع هيبا نع ىريمحلا

 :ا9| ىلعل ُةََِي هللا لوسر لاق :لاق سابع نب هللادبع نع ةتابن نب غبضصالا نع ىنانكلا

 ماسكو مدآ نم ثيشك ىتم تناو قوم دعبو ىتايح ىف ىتَما ىلع ىتفيلخ تنا لع اي

 ىلع اي ءىسيع نم نوعمشك و ىسوم نم عشويك و مىيهاربا نم ليعامساك و حون نم

 زجنتو ىنيد ىّدؤتو ىقرفح ىف ىنيراوت ىذّلا تناو ىتثج لساغو قراوو ىتصو تنا

 ١. سص ٠١١ ديدج باج .لوا باج ١ر2 *”7.
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 2 ا 1 تت ا

 مود دلح .هبدن ىاعد حرش

 ,نيقتملا بوسعيو نيلّجحملاّرغلا دئاق و نيملسملا ماماو نينمؤملاريمأ تنا ىلع اي ءىتادع
 نأ كع اي هنيسلاو قيمتللا نطيشسوت اوي نبا ةنيطاف ءاستلا ةديس جوز: تقا لعاب

 نم ىلع اي ءكبلص نم ىتّيّرذ لعجو هبلص نم ىبن لك ةّيّرذ لعج ىلاعتو كرابت هللا
 اناو ىنم كنال هتيداعو هتضغبا كاداعو كضغبا نمو هتيلاوو هتببحا كالاوو كّبحا
 الف مدآ ندل نم طق حافس ىلع ناوبا انل قتلي مل انافطصاو انرهط هللا نا نع اي ؛كنم

 لاقف .لوتقم و ىدعب مولظم كناف ةداهشلاب رشبا ىلع اي «هتدالو تباط نمآآلا انتحي

 ىلع اي كنيد نم ةمالس ىف :لاق - ؟ىنيد نم ةمالس ىف كلذو هللا لوسر اي :الف ىلع

 .«ىدعتب هللا بزح فرعي مل كالولو ءلزت نل و لضت نل كنا

 :ةرابعلا هذهب 'ىؤطصملا ةراشب ىف ىربطلا نيدلا دامع هلقنو

 ىبا نع هّمع نع هيبا نع هّمع نع هيوباب نب نيسحلا نب نسحلا دمحوبا ىنربخا»
 نيردعح نبدا وع نتوقع انترع لاق ىفاقلا نورا اقوه لاك لوح

 .«(أنتمو ًادنس ثيدحلا) ىريمحلا عماج

 39| ىلع ةماما ىلع ةلادلا رابخالا عماوج باب ىف 'راحبلا عسات ىف ةأي ىسلجملا هلقنو

 .ىلامالا نع

 .عجارف أضيا دارملا ىلع لدي ام ًاقباس انركذ دقو

 :عساتلا ءزجلا ىف ”هيلاما ىف خيشلا لاقو

 داّدش نب دلخم انثدح :لاق ىناوطقلا نسحلا نب دمحا نب دّمحم انثدح :لاق سابعلاوبا»

 انلزتف ىسافلا ناملسو انا تججح :لاق ةليخس ىبا نع هللاديبع نب دّمح انثدح :لاق

 تثدح دق ًاروما ىرأ ٌئارذابا اي :تلق قوفخ انم ناح اًملف هللا ءاش ام هدنع اًنكفرذ ىباب

 هللا باتك مزلا :لاق - ؟ىنرمأت امف كلذ ناك ناف فالتتخا سانلا ىف نوكي نا فئاخ اناو

 لّواو ىب نمأ نم لوا ىلع :لوقي ُهيِيََي هللا لوسر تعم ىلا دهشاو .ءبلاط ىبا نب ّىلعو

 .«لطابلاو قحلا نيب قرفي قورافلاوهوربكالا قيدصلاوهو ةمايقلا موي ىنحفاصي نم

 ١. باج 61 ص .فحجن باج 20و ص *7 8 ١ .
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 (ىدعب نونمؤملا فرعي مل ىلع اي تنا الولو»

 :نيتئاملا دعب عبارلا بابلا ىف 'نيقيلا ف سواط نبا دّيسلا لاقو

 نينمؤملا بوسعي اليل اّيلع ّنا ُهْكَي ىنلا نع سابعلا نب هللادبع ةياور نم هركذن اميف»)

 نب هللادبع انثدح :لاق دمحا نب ناميلس انثدح هظفلب هيودرم نبا ظفاحلا باتك نم

 نوكتس :لاق ساّبع نبا نع ىدساالا ةيابع نع شمعالا نع ىبا ىنثدح :لاقرهاد

 ىااف الإ بلاط ىبا نب ىلع و هللا باتك نيتلصخب هيلعف مكنم دحا اهكردا ناف ةنتف

 لّواو ىب نمآ نم لوا اذه :بلاط ىبا نب ىلع ديب ذخأ وه و لوقي هِي هللا لوسر تعمس

 بوسعيوهو لطابلاو قحلا نيب قرفي ةّمالا هذه قورافوهو ةمايقلا موي ىنحفاصي نم

 .«هنم قوا ىذّلا باب وهوربكالا قيدصلاوهو ةملظلا بوسعي لاملاو نينمؤملا

 :نيتئامل ا دعبرشع سماخلا بابلا ىف هيف ًاضيا لاقو
 فورعملا دما نب نامثع فيلأت نينمؤملاريما لئاضف نم ىناثلا ءزجلا نم هركذن اميف»

 الفا نع انالومل ُةْْي هللا لوسر ةيمست ىف هخيرات ىف بيطخلا هيلع ىنثا ىذلا كامسلا نباب

 : لقفل ذه امل اقك نوفزل | يوتسعن

 ىرعشالا دمحم نب لالب نع ىزارلا متاحوبا انثدح باتك ىف تدجو :لاق نيسحلا انثدح
 ىدنألا دينا نا نع( عاتج) لا نيديعس نع ىقرتلا وم ني ىسيع اسرع لاق

 انلم ةذبرلا انيهتنا اّملف (ناملس) ناميلس عم اجاّجح انجرخ :لاق ىريمنلا ةليخس ىبا نع
 نينثاب امكيلعف اهامتكردا ناف ةنتف نوكتس هنا :لاق ذا ثّدحي امنيبف هيلا اندعقفرذ ىبا ىلس

 :لوقيوهو هديب ذخا ُهيِيَي هللا لوسر تيأر ىَّناف هكِلِط بلاط ىبا نب ىلعو لجوزع هللا باتك

 و نينمؤملا بوسعيوهو ةمايقلا موي ىنحفاصي نم لواوهو ىنقّدصو ىب نمأ نم لوا اذه

 '.«لطابلاو قحلا نيب قورافلاوهوربكالا قيدصلاوهو ةملظلا بوسعي لاملا

 :نيتئاملا دعب رشع عساتلا بابلا ىف هيف أضيا لاقو

 بوسعي هّنا الغ ىلعل ُهيِيَي ىنلا ةيمست ىف ًاضيا قيتعلا بقانملا باتك نم هركذن اميف»

 انثدح :لاق ميهاربا نب لوخم ىنربخا :ةظفل اذه ام لاقف نيرفاكلا بوسعي لاملاو نينمؤملا

 ١. ص ١95 ص ديدج باج .فجن باج 6٠١.

 ص .؟  .2٠6١ديدح باج ؟01١.



 نيا

 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 مّلسا هتيتا ةذبرلا ىلا رذابا نامئعرّيس امل :لاق رذ ىبا نع هيبا نع عفار ىبا نب نمحرلادبع

 اهنوكدت مكلعلو اهكردا تسلو ةنتف نوكتس اهنا :ةدع ىعم سان الو ىلرذوبا لاقف هيلع

 تنا :هل لوقيوهو ُهلَْي هللا لوسر تعمس ىّئاف بلاط ىبا نب نِلع خيشلاب مكيلعو هللا اوقئاف

 لا قوراقلا تلاورتكالا قيدضلا فناو:ةئايقلا هوي ىشقانهي مم ل واو دوما نملزا

 '«ةرفكلا بوسعي لاملاو نينمؤملا بوسعي تناو لطابلا و قحلا نيب قرفي

 اُمَلَظ َنيِذَّلا َنَبيِصْمال َهََتف اُقَّناَو » :ىلاعت هلوق ىف 'هريسفت ىف ةيىشاّيعلا لاق و
 طق ايبا” ةضاخ كلذ

 ٌنيِصُن ال َهَّتِف اوُقَّتاَو) :هلوق ىف (99 قداصلا ىنعي) هنع ان نب نمحرلادبع نع»

 اركد قع هني لا نضيف انني ةسق نماعلا ثباضا لاق ب ةضاخنإكةجازتلل وذل

 و ّىلع عابتاب ُهيِخيَي هللا لوسر مهرما دق و ءاهب اونتف ىتَلا ةنتفلا ىه و هريغ اوعياب و اع

 .«الفلا دّمحم لا نم ءايصوالا

 :ةّيآلا هذهريسفت ىف '”ليزنتلا دهاوش ىف ىناكسحلا لاقو

 نبا نع كاحضلا نع لتاقم نع هيبا نع ىخلبلا ديعس ىبا نب ديعس انثدح»

 ديوس ةللأ نأ اوتلعاَوَدَص 1 اقيرفكتم اول قيذلا نيت ل دقق اوُقَتاَو » :هلوق ىف سابع

 .«أّبلع اولتاقي نا ُهنيَي دّمحم باحصا هللا رذح :لاق « هِباَِعْلا

 :نيثالثلا و عباسلا سلجملا ىف *هيلاما ىف إي قودصلا لاقو

 دّمحم نع ناميلس نب دابع انثدح :لاق هللادبع نب دعس انثدح هلي ىبا انثدح»

 نع مي نب ناصع نع دكراخلا نب ريع نع ىملبدلا ناملس هيبا نع ناميلس نب

 اذ امبف (ًاطالتخا) ًافالتخا تيأر دق ٌئارذابا اي :تلقف ةيرذابا تيتا :لاق ةليخس ىلا

 لاف لقي بلاط ىبا نب ىلع خيشلاو هللا باتك نيتلصنلا نيتاهب كيلع :لاق ؟ىنرمأت

 .018 ديدج باج 7١١. ص ١.
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 لد

 (ىدعب نونمؤملا فرعي مل ىلع اي تنا الولو»

 وهو ةمايقلا موي ىنحفاصي نم لّواو ىب نمأ نم لقا اذه :لوقي ُةََْْي هللا لوسر تعمس

 .«لطابلا و ّقحلا نيب قرفي ىذّلا قورافلا وه وربكالا قيدّصلا

 :نيعستلا و ىناثلا سلجملا ىف ًاضيا لاقو

 نع ىفوكلا هللادبع ىبا نب دّمحم انثدح :لاق هيلي لكوتملا نب ىسوم نب دّمح انثدح»

 هيبا نع ماس نب ىلع نع ىلفوتلا ديزي نب نيسحلا هّمع نع ىعخنلا نارمع نب ىسوم

 :لاق ساّبع نب هللادبع نع ةتابن نب غبصالا نع فاّقخلا دعس نع ىلامثلا ةزمح ىبا نع

 ةردّسلا نم و ىهتنملا ةردس ىلا اهنم و ةعباسلا ءامسلا ىلا ىب جرع ان: هللا وسر لاق

 ىاّياو عضخاف ىلف كبر اناو ىدبع تنا دّمح اي هلالج لج تر ىنادانروّنلا بجح ىلا
 ةليخلارو اهفو الوسزو ايهحو | بغا هلي تيفو نق: قاف قفف ىبو لكوتف ىلعو دبعاف

 هبو ىئادعا نم ىئايلوا فرعي هب قلخل ماماو ىدابع ىلع ىتّجح وهف ًابابو ةفيلخ نع
 و كبو ىماكحا ذفنتو ىدودح ظفحت و ىنيد ماقي هبو ىبزح نم ناطيشلا بزحزتمي

 ليلهتو ىحيبستب ىضرارمعا مكنم مكاقلابو ىٌناماو ىدابع محرأ هدلو نم ةنمتالابو هب

 لعجا هبو ىئايلوا اهثرواو ىئادعا نم ضرالار ّهطا هبو ءىديجمت و ىريبكتو ىسيدقتو

 (هب) هلو ىملعب ىدالبو ىدابع ىبحا هبو ايلعلا ىتملك و ىلفسلا ىب اورفك نيذّلا ةملك
 قكئالمب هّدماو ىتدارابرئامضلا و رارسالا ىلع رهظا هاّياو ىتئيشمبرئاخذلا و زونكلارهظا

 ٠.«أاقدص ىدابع ىدهمو ًأاقح ىتيلو كلذ ىنيد نالعاو ىرما ذافنا ىلع هدّيؤتل

 :ةقا نينمؤم ريما ةمجرت نم تاسبق باب ىف 'فارشالا باسنا ىف ىرذالبلا لاقو
 ةليخس ىبأ نع ىبر ىبا نب بهو نع مقرا نب سنوي نع حلاص نب ديلولا ىنثدح»

 مكيلعف اهومتكردا ناف ةنتف نوكتس هنا :لاقفّرذ ىبا ىلع ةذبرلاب ناملسو انا تررم :لاق

 و ىب نمأ نم لوا ّىِلع :لوقي ُهْيَْي هللا لوسر تعم ىَئاف بلاط ىبا نب َىِلعو هللا باتكب

 .«نينمؤملا بوسعيوه و ةمايقلا موي ىنحفاصي نم لَو

 :هّصن ام توبكنعلا ةروس ريسفت ىف (ةرهاظلا تاّْيآلا ليوأت) دئاوفلا عماج زنك ىف لاقو

 ١. ص ديدج باج 27١.
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 ليل
 يبس يي سس

 مود دلح .هيذت ىاعد حرش

 نع نيسحلا نب دمحا نع ديعس نب دّمحت نب دمحا انثدح هلي سابعلا نب دّمحم لاق»

 نيسحلا نع هّدج نع هيبا نع نيسحلا نب هللاديبع نع قراخم نب نيصحلا نع هيبا
 فو انما اولوططانأ ركن نأ شاقلا كيينخ ١ .كاززن اك يقلع ملا تارلتس هبا وع لعوب
 و كب ىلتبمو ىلتبم كنا ىلع اي :لاق ؟ةنتفلا هذه ام هللالوسر اي :تلق :لاق 'َنوُنَتْفْيَال

 .ةموصخلل ٌدعاف مصاخم كنا

 نب نسحلا نع دايز نب سيردا نع نسحلا نب دّمح نبرفعج انثدح :ًاضيا لاقو

 لج وّرع هللا لوق ىلرّسف :هل تلق :لاق 94!رفعج ىبا نع تباث نب ورمع نع بوبحم
 نا ىلع ًاصيرح ناك هيي هللا لوسر نا :لاقف «'... ءَىَسِرْمَأْلا َنِم كَل َسْيَل » :ُِلَي هّيبنل
 و :لاقف كلذ فالخ هللا دنع ناكو سانلا ىلع هدعب نم بلاط ىبا نب نع نوكي

 00 ركن ال عهو اكما اول ومي نأ ارك نأ ُساَّنلا َبِسَحأ» :لج وّرع هلوق كلذب ىنع

 نكرف هلا ةيبذاكلا ملفا و ارتذس ندا هللا نشلقتال ةيلقق نهي وزادت دقو

 .لج وزع هللارماب ُهْي هللا لوسر

 .ءىشرمالا نم كل سيل :هلوقريسفت ىفرفعج ىبأ نعرباج نع 'ىثايعلا هلقنو

 نع داّمح نب هللادبع نع قاحسا نب ميهاربا نع ةذوه نب دما انئثدح :ًاضيا لاقو
 حبصلا برق ناك اًملف دجسملا ىف ةليل تاذ ناك هلي هللا لوسر لاق :لاق نارهم نب ةعامس

 قم ندا :لاق كيبل :لاقف ىلع اي :لاقف ُةيِدَي هللا لوسر هادانف ذِي نينمؤملاريما لع لخد
 ىل اهاضقف ةجاح فلا ّىر تلأس دقف ىنارت ثيح ةليللا تب لع اي :لاق هنم اند املف

 قر كلع باف ىدعب نم ىتناا كل عمجي نا تر تلأسو اهاضقف كلذ لثم كل تلأسو

 .«*َنوُنَحْفْي آل مْهَو انما اا نأ وكرت 0 ال ا » :لاقف

 ند نسما نع .نارهم نا: ىع ىع ىطقلا نيستا نيددم انتدح اضيا لأقاو

 .؟ .توبكنعلا ١.

 .178 .نارمعلا .؟
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 (ىدعب نونمؤملا فرعي مل ىلع اي تنا الولوا

 نب نسج نع دع اولا ع ني سحب وع ماج ىو دما ني لع نع نرعلا بسلا

 ُساّنلا َبِسَحَأ» 0 دو ا ا
 ةيدلاةللا ةلعملف ةيلتت قي نيدلا اذكف دقن و او وتقف الو انمأ اولوكت نا ارك
 .«هءادعا نيبذاكلا نملعيلو هباحصاو لع :لاق 00

 :هّصن ام توبكنعلا ةروس ىف "ليزنتلا دهاوش ىف ىناكسحلا لاقو

 دادغيب نامثع نب دمحا نبرمع صفخحوبا انثدح هلي دّمحوبا دلاولا مكاحلا انثدح»

 ىااسدح لاق دارتملا مسا ند ننعا اهرخا قركلا دعس وي دتم نيو اناع

 ىلع نب نيسح ا نع هّدج نع هيبا نع نيسحلا نب هللا ديبع نع قراخم نب نيصح نع
 ال مْهَو مآ اوُوقَي ناري نَأساَّنلا بِسَحأ» :تلزن ال :لاق مالَّسلا مهيلع كاع نع

 . ”َنيِيِذْلا َنَمَلْعَيَلَو اوُقَدَص ا ل ا

 .كب ىلتبمو ىلتبم كنا ىلع اي :لاق - ؟ةنتفلا هذه ام هللا لوسر اي :تلق

 انثدح نّيطم انثدح (ىناكبلا) ىباكرلا نسحلاوبا ىنثدح ىدعسلا دعسوبا ىنثدح

 نب ليعامسا نع ىلكعلا ىسيع نب دلاخ ديزيوبا انثدح ىرقملا نوراه ىبأ نب ةبتع
 ةرصبلا بلاط ىبا نب ىلع حتتفا امل :لاق ىرصبلا ذاعم ىبا نعرماع نب دمحا نع ملسم

 نع انثدح :لاقف سيق نب داّبع ماقف .اولس :لاقف مهيلا تفتلا مثرهلَّفلا سانلاب ىلص

 اكس نأ شاّنلا تييع أرامل لاك معن :لاق - ؟اهنع هللالوسر تلأس له ةنتفلا
 َواُقَدَص َنذّلا هنا َنَمَلعَيَلَك مِهِلبَق نِم َنِنَّلا اتق دَمَلَو © َنوُنَتْفُمَأل ْمُهَو اَنمآ الوفي نأ
 ىتلا ةنتفلا هذه اهف ىّماو تنا ىباب :تلقف ُةِِيَي ىّنلا ىدي نيب ثوثج «َنيِبِذَكْلا َّنَملْعَيِل

 نم دهاجا ام ىلع هللا لوسر اي :تلقف كلادب اّمع لس :لاق - ؟كدعب نم كتما بيصت
 فلاخي ءىش لك :لاق .ىل اهنّيبف هللالوسر اي :تلق لع اي ثادحالا ىلع :لاق -

 .«(ثيدحلا) ىتنسو نارقلا

 .”و '".توبكنعلا ١.

 200/١. ديدج باج .؟79و 578 ص ١١ج .؟

 ."و ؟ .توبكنعلا ."

 .”و ؟ .توبكنعلا .؟
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 مود دلح .ءهيذن ىاعد حرش

 :ناحتمالا و صيحمتلا باب ىف ةّجحلا باتك ىف 'ىفاكلا ىف هيفي ىنيلكلا لاقو

 القا نسا ابا تعمس :لاق دالخ نبرّمعم نع دمحم نب دما نع انباحصا نم ةدع»

 - ؟هنتفلا ام :ىل لاق مث 'َنوُنَتُم وَُْفُي ال َمُهَواَممآ اوُلوُقَي ْنَأ اوُكمَتُي ْنَأ شاّنلا بِسَحَأ :لوقي

 :لاق مث بهذلا نتفي امك نونتفي :لاقف نيّدلا ىف ةنتفلا اندنع ىذّلا كادف تلعج :تلق

 .بهذلا صلخي امك نوصلخي

 بائر نب ىلعو جارّسلا بوقعي نع بوبحم نب نسحلا نع هيبا نع ميهاربا نب ىلع

 بطخ وربنملا دعص نامثع لتقم دعب عيوب امل 9 نينمؤملاريما نا :ةف هللادبع ىبا نع

 ىذّاو لي اذ هّيبن هللا ثعب موي اهتئيهك تداع دق مكتيلب ّنا الأ :اهيف لوقي اهركذ ةبطخب

 مكلفسا مكالعاو مكالعا مكلفسا دوعي ىّتح ةلبرغ نلبرغتلو ةلبلب نلبلبتل قحلاب هثعب

 الو ةمسو تمتك ام هللاو اوقبس اوناك نوقاّبس نرصقيل و اورصق اوناك نوقاّيس َنقبسيلو

 :(هوبلا اذهيو ءانقللا ادبي تكي :دقلاو ةنيذك تيذك

 نيم ميسا قي اه بلاي قا ةيفلا تاتك قا قالمسنلا جهلت كاضاولا نافاهو
 .ىنيلكلا نع ةبيغلا دنع صيحمتلا

 هيبتا اللا هيلع هيطخ نميزاععلا ناين وا( نضر ىقرلا دينبتلا هلو لوقا
 'ىديدحلا جهنلا حرشر ظنا «ةنيدملاب عيوب امل لِ هل ةبطخ نمو» ناونع تحن ةغالبلا

 ة:داشرالا ىف هي ديفملا لاق

 ىدحا ةنسرفص نم اتيقب نيتليلل نينثالا موي ىف [ييَي ىلا ةافو ىأ] كلذ ناكو»

 رضحي مل و ةنس نيّدسو ثالث نباوهو هلو هيلع همالسو هللا تاولص هترجه نم ةرشع

 رمأ ىفرجاشتلا نم راصنألا و نيرجاهملا نيب ىرج امل ساّنلا رثكأ هِي هللالوسر نفد

 ءوس اويدانت مالَسلا اهيلع ةمطاف تحبصأو كلذل هيلع ةالّصلا مهرثكأ تافو ةفالحلا

 ١. ج لوقعلا تآرم ١ ىفاك .ىكنس باج 77” ص ١/89 7.
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 نفي

 (ىدعب نونمؤملا فرعي مل ىلع اي تنا الولو»

 لغشل ةصرفلا موقلا متتغاو ءءوس حابصل كحابص َّنا ا لاقفركبوبأ اهعمسف هاحابص

 لَ هللا لوسرب مهباصمب مهنع مشاه ىنب عاطقناو هيدي هللا لوسرب لهي بلاط ىبأ نب ىلع
 ةيهارك و مهنيب اميف راصنالا فالتخال قفتا امركب ىبأل قفثا ورمألا ةيالو ىلا اوردابتف

 اوعيابف هّرقمرمألا ّرقتسيف مشاه ونب غرفي ّئحرمألا رْخأت نم مه.ولق ةفّلؤملا و ءاقلطلا

 باتكلا اذه سيل هومار ام اهنم موقللر سيت ةفورعم بابسأ تناكو ناكملا هروضحلركبابأ

 .ليصفتلا ىلع اهيف لوقلا حرشنف اهركذ عضوم

 ىلا لجر ءاج عياب نم هعياب و مث امركب ىبال مث امل هنا ةياوّرلا تئاج دقو

 دق موقلا ّنا :هل لاقف هدي ىف ةاحسم+ب ُهييََي هللا لوسر ربق ىّوسي وه و اي نينمؤملاريما

 نم ًافوخ لجّرلل دقعلاب ءاقلظلاردبو مهفالتخال راصنالا ىف ةلذخلا تعقو وركبابا اوعياب

 نمحرلا هّللا مسب :لاق مث اهيلع هديو ضرزالا ىلع ةاحسملا فرط عضوف مالا مككاردا

 نم َدَقَلَو © َنوُ 1 عقيل مهو امآاوُلوُعي نأ اوكري نأ ساَّنلا بِسَحَأ © ملا ( )ميحرلا

 0 قولا تيكا م قيكاكلا كلغ ادم : يذل ُهَللَنَمَلعَيلَف َمِهِلْبَق نم َنِذَلا

 . نومكتَم ام ءاتن انوقيتت نأ تاكتملا

 رظنلا ىلع نارفوتم ساّبعلاو ىِلعو ُهْيْيََي هللا لوسر باب ىلا ءاج نايفسوبا ناك دقو

 :ىدانف هرما ىف

 ىدعواةّرم نب مهتامّيس الو مكيف ساتلا اوعمطتال مشاهىبب

 هاد نيا آلا الع .نينبلو مكيلا» و مكيف. هلا نيسألا اف

 ىلم ىجترت ىذلا رمالاب كناف مزاح فك اهب ددشاف نسحابا

 مكيلع لنا و | يلا فادح ذيع قب اي ضاع قب اي ادنوس لمار ناي

 هادانف .ًالجر و ًاليخ مهيلع اهتألمال متئش ول هللا و اما لذرلا نبا لذّرلا ليصفوبا

 ديكت تلز ام و لوقت امب هللا ديرت ام هللاوف نايفسابا اي عجرا :ِفا نينمؤملاريما

 لو وه و بستكا ام ئرما لك ىلع و هِي هللالوسرب ليغاشم نحن هلها و مالسالا
 ىلع مهضّرحف نيعمتجم ةّيما ىنب دجوف دجسملا ىلا نايفسوبا فرصناف .بقتحا ام
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 اهب نكت تقفتا ءوس بابساو تلمش ةّيلب و تّمع ةنتف تناكو هل اوضهني ملورمالا

 ناك و نامالا لها اهراكنا ىف لذاختف ناودعلا و كفالا لها ابيف نواعت و ناطيشلا

 .«ةّصاخ مكنم اوملظ نيذْلا ّنييصتال ةنئتف اوقتاو» :لج و ّرع هللا لوق ليوأت كلذ

 اهرّدص ةبطخ ىف ةغالبلا جهن بطخ نم راتخملا باب ىف هِللَي ىضرلا دّيَسلا لقنو

 ماق و» :محالملا صاصتقا ةهج ىلع ةرصبلا لها هب بطاخ ها هل مالك نمو :هلوقب

 لاقف - ؟ُهَْْي هللا لوسر اهنع تلأس لهو ةنتفلا نع انربخا :لاقف لجر مالسلا هيلع هيلا

 مهو اّنمآ اولوقي نا اوكرتي نا سانلا بسحا ملا» :هلوق هناحبس هللا لزنا امل هّنا :مالّسلا هيلع

 هذه ام هللا لوسر اي تلقف ءانرهظا نيب ُةِْيَي هللا لوسرو انب لزنت ال ةنتفلا ّنأ تملع «نونتفيال

 وأ هللا لوسر اي :تلقف .ىدعب نونتفيس ىتَما ّنا لع اي :لاقف - ؟اهب هللا كربخا ىلا ةئتفلا

 ةداهشلا ىنع تزيحو نيملسملا نم دهشتسا نم دهشتسا ثيح دحا موي ىل تلق دق سيل
 كلذكل كلذ نا :ىل لاقف - ؟كئارو نم ةداهشلا تافرشبا :ىل تلقف ىلع كلذ قشف

 نطاوم نم نكل وربصلا نطاوم نم اذه سيل هللا لوسر اي :تلقف - ؟أذا كربص فيكف

 ىلع مهنيدب نوّنميو مهلاوماب ىدعب نونتفيس موقلا ّنا ىلع اي :ُيَيَي لاقو .ركّشلاو ىرشبلا

 ءاوهالا و ةبذاكلا تاهبشلاب همارح نولحتسي و هتوطس نونمأيو هتمحر نونمتي و مهنر

 ىابف هللا لوسر اي :تلقف عيبلاب ابرلاو ةّيدهاب تحسلاو ذيبنلابر ملا نولحتسيف ةيهاسلا

 ا.«ةنتف ةلزنمب :لاقف - ؟ةنتف ةلزنمب ما ةّدر ةلزنمبا كلذ دنع مهزنا لزانملا

 :هظفل ام ةبطنحلا هذه هحرش ىف 'ديدحلا ىبا نبا لاقو

 ّنا افا ىلع نع نيثدحملا نم ريثك هاور دق ُهْيِدَي هللا لوسر نع ىورمربخلا اذه و»

 نيكرشملا داهج ىلع بتك امك نينوتفملا داهج كيلع بتك دق هللا نا :هل لاق ُةِْيَي هللا لوسر
 نودهشي موق :لاق - ؟داهجلا اهيف ىلع بتك ىتَلا ةنتفلا هذه ام هللا لوسر اي :تلقف :لاق

 و مهلتاقا مالعف هللا لوسر اي :تلقف .ةّئسلل نوفلاخم مهو هللا لوسر ناو هللا آلا هلا ال نا

 هللا وسر اي :تلقف .رمالا ةفلاخم و نيّدلا ىف ثادحالا ىلع :لاق - ؟دهشا امك نودهشي مه

 و نيئكانلا لتاقي نف :لاق .كيدي نيب ىل اهلججعي نا هللا لأساف ةداهشلا ىنتدعو تنك كنا

 .هدبع باج ١0١ هبطخ ١.

 .ىدلج راهجرصم باج 581 ص ؟ ج .؟
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 (ىدعب نونمؤملا فرعي مل ىلع اي تنا الولو»

 بضختف هذه ىلع برضت دهشتستسو ةداهشلا كتدعو ىلا اما - ؟نيقراملاو نيطساقلا

 :لاق .ركش نطوم اذهربص نطومب اذ سيل هللالوسر اي :تلق - ؟أذا كربص فيكف هذه

 :لاقف - ؟ًاليلق ىلإ تنّيبول هللا لوسر اي :تلقف مصاخم كتاف ةموصخلل ّدعاف تبصا لجأ

 تحسلاو ذيبنلابرمخلا ٌلحتستو ىأرلاب لمعتو نآرقلا لوأتتف ىدعب نم نتفتس ىتَما ّنا
 سلح نكف لالضلا ةملك بلغتو هعضاوم نع باتكلا فرحت و عيبلاب ابرلا و ةّيدهلاب

 ٍزئايح لتاقترومالا كل تبلق و رودصلا كيلع تشاج اهتدلق اذاف اهدلقت ّجح كتيب

 :تلقف .ىلوالا مهاح نودب ةيناثلا مهاح تسيلف هليزنت ىلع تلتاق امك نآرقلا ليوأت ىلع
 :لاقف ؟ةّدر ةلزنمب ما ةنتف ةلزنمبا كدعب نم نينوتفملا ءالؤه لزنا لزانملا ىابف هّللالوسر اي

 نم مااّنم لدعلا مهكرديا هللا لوسر اي :تلقف لدعلا مهكردي نا ىلا اهيف نوهمعي ةئتف ةلزنمب

 انبو كرشلا دعب بولقلا نيب هللا فلا انبو متخي انبو هللا حتف انب ءاّنم لب :لاق - ؟انريغ

 .«هلضف نم انل بهو ام ىلع هلل دمحلا :تلقف .ةنتفلا دعب بولقلا فلؤي

 :هّصن ام ةبطخلا هذه حرش ىف ىنارحبلا ثيم نبا لاقو

 نيثدحملا نمريثك ىور دقف هل لوسرلا باوجو ُعْدََي لوسرلا هلاؤس نم هاكح ام اًماف»

 ديدحلا ىبا نبا هركذ ام لثمركذف) كيلع بتك دق هللا نا :لاق هنا هِي ىنلا نع ف هنع

 !.«(ٍفرحي افرح

 هدرك لقن كاردتسا اب لصفم ١1 راتخم رد 'هداعسلا جهنرد ىدومحرقاب دّمحم خيشو

 .تارقفلا ضعب ىف فالتخاب ثلاثلا ءزجلا ىف ”هيلاما ىف خيشلا ثيدحلا اذه لقنو

 .ىكنس باج 7155 ص ١.

 .ع؟و ع” ص .*



 (ىمعلا نم رونو للسما نيف ده دنع ناكحو»

 :هرقفلا حرش ىف ةبرقلا هليسو ىف ىنايدلولا لاق

 نيعلا مسا نع نيربخ امهنوك ّحصي الردصم مساواردصم رونلاكوه ّىده :هلوق»

 ىدهلا ناك الو لدع ديزك ةغلابملا باب نم امهلعج وارّونملاوا ىداه لاب ليوأتلا دعب آلا
 لباقت ليبق نم ىمعلا دضرضبلا وهو ىمازتلالا انعم بسووتلا اذكو لاللا دم

 هداعبا ءىشلا ةياده نأكف هنم ديعب ورخآلا هدض نم فرط ىف ّدض ّلكو ةكلملاو مدعلا

 وا دعبلا هنم ديراو ىده لا قلطاف ىمعلا نم صيلخت راصنالاو لالّصلا نع هصيلخت و

 .«ببشسلاب بّبسملا ةدارا ليبق نم هنم بّبسملا صلختلا

 بطخلا باب ىف أي ىضرلا هلقن هل مالك ىف لِي نينمؤملاريمأ لوق ءاعّدلا ةرابعريظنو
 :ةغالبلا جمب نم

 «ىمعلا ىلجتسي و ىدطلا ىطعتسي انب»

 ىأ ىلجتسي كلذك و ىدهلا ىطعي نأ بلطي ىا» :هحرش ىف ديدحلا ىبأ نبا لاق

 '.«ىمعلا ءالج ىأ هؤالج بلطي

 : ثيم نبأ لاق و

 ركذب حّشر و لهجلل ىمعلا ظفل راعتساف ءىمعلا ىلجتسي و ىدهلا ىطعتسي انب هلوقو»

 نيدشرملاو هللا راونأ لوبقل قلخلا ناهذأل نيّدعملا مالسلا مهيلع اوناك الو ءالجتسالا

 ١. ج ىديدح حرش ١ ص 5١١.
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 (ىععلا نم ًارونو لالَضلا نم ّىده هدعب ناكو»

 ىلجتسي ةيئزجلاو ةّيلكلا ةّيعرشلا نيناوقلا مهئاطعا ةطساوب و اهاده سوفنلا ىلع ضافي
 '.«أضيا دادعتسالا نع ةيانكوهو ءالجلا كلذ بهاو نم لهجلا

 ':ةعاربلا جاهنم ىف للي ىئوخلا لاقو

 سموم و راوثالا رون و رانملاو مالعالا مالسلا مهيلع مهثأل ىدهلا ىطعتسمي انب :الغإ هلوق»

 ظنا لخ لوالاو ةرهتلا ل ىدقفا نملاةاذها و ءالللا وو ىلا بكاوك ع ءايقلا

 ثيح ةحّضرم ةّيقافو ةراعتسا ىمعلا ىلجتسيو «ةعبارلا ةبطخلا حرش ىف اليصفتو ًاقيقحت
 .«ءالجتسنالاوهو هنمراعتسملا مئاليامب نرقو ءادتهالا مدع عماجب ةلالضلل ىمعلاريعتسا

 شا هللا دبع ىبا نع امهدانساب ىثشاّيعلا و ىنيلكلا هاور امريبعتلا اذه نم برقي امو
 ديم ةلاقحبسا و ئمنلا نم ناتو ةلالضلا ني ىدح ىارقلا 421 لوس لاق: ةلاق

 ور ةناوقلا نهنودكو و ةكلما ىف ةمضعو فاعلا تف ءايهو ةفلطلا ههووتوتوركنلا

 «ةرخآلا ىلا اينّدلا نم غالب و نتفلا نم نايب

 نبا لاقو ةروهشملا اهيناعم نموهو لدبلل انه «نم» ةملك «لالضلا نم» :هلوقو

 قرأ وحن لدبلا سماخلا» :«نم» ىناعم هركذ دنع 7 بابلا ىف ىنغملا ىف ماشه

 ةكئالملا نال ' َنوُملْخَي ّض 2 ف ةَكْيالَم ْمْكَنِم اتاك ب قش ةياتدلا احلا

 لدب ىأ *...ائْيَم ِهَّللا َنِم ْمُهُدكلْوأَالَو َمُهّلاَومَأ َمُيْتَع ل ا
 :اولاقف لدبلل نم ئيجم موقركناو (ةلثماركذ دعب لاق 1 كازا هللا ةنجتر لانس نأ هللا ةنعاط

 ىه اماو فوذحملا اهقلعتم ةّيلدبلل ديفملاف ةرخآلا نم ًالدب اينّدلا ةايحلاب متيضراريدقتلا
 .«قابلا كلذكو ءادتباللف

 :ةروهشملا هتديصق علطم ىف ىتنتملا لوق ةّيلبلا اهتلثمأ نمو

 .ىكنس باج 707” ص ١.
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 مود دلج .هبدن ىاعد حرش

 :هّصن ام «ذا» ةملك نع مالكلا ىف لؤالا بابلا ىف ًاضيا 'ىنغملا ىف ماشه نبا لاقو

 :ىتنتملا لوق ىف ةّيليلعتلاو ةّيفرظلا تلمتحاف ةّيمسالا ةلمجلا ىلا ذا تفيضا :هيبنت»

 ءايض مالظلا نم تنك ثيح ذا ءابقرلا ىجّدلا ىف كرايدزا نما

 امكّرج فرح هنا ىلع هروسكم الر خآلا حوتفم وهف ضام لعف «نما» ّنأ :هحرشو

 ّنا امك ةرايّرلا نم غلبا «رايدزالا»و .كلذ ىلعّرصاو اننامز ىف بذالا ىعّدا صخش همهوت

 هب ةقلعتم «ىف»و ءاّنلا نع لدب لاّدلاو فّرصتلل لاعتفالا نال بسكلا نم غلبا باستكالا

 لدبم فرظو ا ليلعت اما «ذا»و ءىجّدلا ىف ىروزت نا ًامئاد نونمآ مهنا ىنعملا قال نمأب ال

 و ًافرظ اهيلع اهربخ مّدقتل ةركنلاب ءدتباو .ثيح هربخ ءادتبم ءايضو ءىجّدلا ىف لح نم

 ًالاح تراص اهيلع تمّدق اًملف لصألا ىف اهل ةفص ماللّقلا نم ّنال ىنعملا ىف ةفوصوم ابثال

 ةفاضاب ضفخ اهلعافو ىهو ةّمات ناكو ,فوذحمب ةقلعتم ىهو لدبلل «نم»و ءاهنع

 «ماللقلا نم الدب هيف تلصح عضوم ّلك ىف لصاح ءايضلا ذا ىنعملاو ءاهيلا ثيح

 امهتدافا دعب روّنلل ةفص ىمعلا نمو ىدهلل ةفص لالّضلا نم نوكيركذ ام ىلعف

 ةّيلدبلا ىنعم

 :جهنلا نم ةعبارلا ةبطخلا حرش ىف "ةعاربلا جاهنم ىف هي فونحلا حراَشلا ًاضيا لاقو
 باطنخملاو .لهجلا تاملظ ىف متيدتها 80 دمحم لاب ىا «ءاملظلا ىف متيدتها انب» :هلوق»

 .عيمجلا ّقح ىف راجوهو تقولا ىرضاحرئاس وريبّرلاو ةحلط نم مهريغو ةرصبلا لهال
 ةمللطلا ناك الو «ماللشلا و بهايغلا ىف مانالا ةياده ببس + مهنوك ىلا ةراشا هيفو

 ةكلملل مدعلا لباقتروتلا لباقتف ائيضم نوكي نا هنأش نم اّمع ءوضلا مدع نع ةرابع

 روتلا لباقت ةّيدوجو ةّيفيك نع ةرابعوا «ةفسالفلاو نيملكتملاوقّقح هيلا بهذ ام ىلع

 ًائيش نوكت ال لؤالا ىلع اهئا ىلا ًارظنرهظألا وه و نورخآ هيلا بهذ امك ٌداضَتلا لباقت

 ةقباطملاب الاد هلوق ناكر يدقت ّىا ىلعو اهقلاخ هناحبس هللاو كلذ فيكو مدع اهنال

 ًائيضم ًارون مهنوك ىلع مازتلالابو تاملظلاو تاّمدملا ىف ةاجنلا ليبس ىلا ةادهللا مهنوك

 .ميحرلادبع باج ”8 ص ١.
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 (ىمعلا نم ًارونو لالّضلا نم ّىده هدعب ناكوا»

 .هريغل رهظملا هتاذ ىفرهاظلا روتلاب الا نوكي ال ةملظلا ىف ءادتهالا ذاًارينمأرقو

 ىف هب حّرصو ةميركلا تاّيالا نم ةدحاو ريغ ىف هيلاريشا دقف قباطملا لولدملا اَما
 رتاوّتلا لبرفاظتلا ّدح ةغلابلا رابخالا

 نع لغإ هللادبع ابا تلأس :لاق نانس نب هللادبع نع هدانساب 'ىفاكلا ىف هاور ام :اهنم

 هج ةحمنالا مه :لاق 4" َنوُلْعَيِهِبَو قَلا َنوُدَهَيَهَّمأ اَْفَلَح ْنَّمِمَو) :لج ورع هللا لوق

 هلوق ىف ةكايرفعج ىبأ نع دوراججلا ىبا ةياور ىف يارا نب عرس قام :اهنمو

 َنْبَك َرُكَلاَمَف ىَدْهُي نأ ىِدِهَيأل ْنَمأ َمَبَّتي نأ ٌّقَحأ ْيَحلا لِ ىِدَهَي َنَمَفَأ ...) :ىلاعت
 ال نم امو ؛هدعب نم 224 دمحم لآو ُهَْي دّمحم وهف قحلا ىلا ىدهب نم اًماف 4' َنوُمُكَحَت
 .هدعب نم هتيب لها مهريغو شيرق نم فلاخ نموهف ىده ناألا ىّده

 ىلا نع سينخ نب ىلعملا نع هدانساب ىثاّيعلا ريسفت نم راحبلا ىف ام :اهنم و
 :الفإ لاق 0... ِهَّللا ّنِم ىّدُه رّيَعِب ُهاَوَه َم عَبَنا مم ٌلَصأ ْنَمَو .. .) ىلاعت هلوق ىف افي هللادبع

 ”.ىدهلا ةّمئا نم هللا نم ماما ىدهر يغب هيأرب هنيد ذخّتي نموه

 نب ىسيع نع دانسالاب تاّيآلا ليوأتو دئاوفلا عماجزنك نم ًاضياراحبلا ىفام :اهنمو
 ّرع هللا لوق نع هابا لأس هنا مالّسلا امهيلع رالعج نب يوم نسل قا نيفراختلا دواد

 ساّنلا اهتا اي :ُيِخي هللا لوسر لاق :لاق 4" ََْمَيَالَو ٌلِضَيآلَف َىاَدُه َعَبتاِنَمَف ...ا :لجو

 قايح ىف هاده عبتأ نف اللاب بلاط ىبا نب ىلع ىدهوهو اودشرتو اودتهت هللا ىده اوعبتا

 ققشي الو لضيالف هللا ىده عبتا دقف ىاده عبتا نمو ىاده عبتأ دقف قوم دعبو

 .اهركذب ليطن ال امم هذهريغ ىلا
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 ليد

 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ءامللّقلا ةليللا ىف اهب ءاضتسي ًاراونا مالّسلا مهيلع مهتوكوهو ىمازتلالا لولدملا اّماو

 للاب اوُنِمأَف :ىلاعتو هناحبس هلوق ىف هيلاريشا دقف ىجّدلا بهايغ ىفامب ىدتمب ًاموجنو

 ان ىِذّلاروُل أو ِهِلوُسَرَو

010 1 1 101111 
 :لاقف ةّيآلا هذه نع مالسلا هيلعرفعج ابا تلأس :لاق ىلباكلا دلاخ ىبا نع بوتا ىبا

 و لزنا ىذّلا هللا رون هللاو مه ةمايقلا موي ىلا دّمحم لآ نم ةّمالا هللاو رونلا دلاخ اباااي

 نينمؤملا بولق ىف مامالارونل دلاخ ابا اي هللا و ءضزالا و تاوامسلا ىف هللارون هللاو مه

 مهرون هللا بجحي و نينمؤملا بولق نورؤقني هللاو مهوراهّتلاب ةئيضملا سمّشلا نم رونا

 و هبلق هللارّهطي ىّتح انالوتيو دبع انّبحي ال دلاخ ابا اي هللاو ءمهبولق ملظتف ءاشي نّمع
 هما و: باسيحلا نيدتش نماهللا ةملس املس ناك اذاق انل لين شح ديع لقال رهظالا

 .ربكالا ةمايقلا موي عزف نم

 اوُنمآ َنذَّلا لَو ُهّللا> :هباتك ىف لاق هللا نا :ىئاّيعلا ورم ىف ةِقِب قداّصلا لاقو

 لإ وُثلا َنِم ْمُهتوُجِرْخي ُتوُعاََلا ُمُهُواَيِلو - َنيذَلاَوِروُتلا لإ ِتاَمْلُظلا َنِم َمُم مهجر
 .مهّودع تاملظلا و ذِي دّمحم لآ مهروتلاف «'...ِتاَملظلا

 نبا نع ًانعنعم ىرازفلا دّمحم نبرفعج نع مهاربأ نب تارف ريسفت نمراحبلا ىفو

 نم نلف تكي د |اُسَرب اوُنِمأَو هللا اُقَ هنا اوُنَمآ َنِذلا ا اي) ىلاعت هللا لوق ىف سابع

 :لاق <"... هب َنوُسَمَت اروُت ْمُكَل ٌلَعْجيَو ...> ة90 نيسحلا و نسحلا :لاق 4"... ِهِتَمَْي

 ” .الفلا بلاط ىبا نب ىلع نينمؤملاريما

 قاب ار دوت قرخللا لكل نة يزل وشر لاس ةلوقا ىف عنا نوي كريساال قو
 . 824 دّمحم لآ موجتلا :لاق «...ِرْحَبْلا ردا تاكل

 ١. «نياغتلا /.

 .؟01/ .ةرقبلا .؟

 “". .ديدحلا 7/8.

 *. .ديدحلا 7/8.
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 (ىععلا نم رونو لالَّصلا نم ّىده هدعب ناكو»

 هللا لوق نع لئسو ةمركع نع هدانساب ىولعلا دّمحم نب نمحّرلادبع نع ًاضيا هيفو
 (اَهاََْي اذِإِلَيّللاَو © اَهالَج اًدِراهّنلاَو © اَهالَنادإرمَمْلاَو © اَهاَحُصَو يَّشلاَو) :ىلاعت
 ىبا نب ىلع نينمؤملاريما اهالت اذارمقلاو ُهْيْيي هللا لوسر دّمحموه اهاحضو سمشلا :لاق

 .ةّيماونب اهاشغي اذا ليللاو 3ك نيسحلاو نسحلا دّمحم لآ اهلج اذارابّتلاو ذا بلاط

 َو ِتاَمالَعَو) :ىلاعت هلوق ىف اى هللادبع ىبا نع ىثاّيعلا ريسفت نم راحبلا ىفو

 " .ا4إ نينمؤملاريما وه :لاق «'َنوُدَتْهَي مُه وجَّنلاِ

 تامالعو) :هلوق ىف الكرفعج ىبا نع درولا ىبا نع بوشارهش نبال بقانملا نم هيفو

 ' .مجتلا نحن :لاق (نودتهي مه مجّئلاب و

 .ّدجملا عبّتتملا وريبخلا فراعلا هيلع علظي امم هذهريغ ىلإ

 و تاوامَسلا ىف هللارون مالّسلا مهيلع مهنا هّلك انركذ امم قّقحت ورهظ دقف ةلمجلاب و

 نادلبلا زاوجأ ىف ىداهلارمقلا ورحبلا وّربلا تاملظ ىف اهب ىدتمب ىتَلا موجّنلاو ضرالا
 .«راحبلا ججلو لايللا بهايغورافقلاو

 .؟ .١١سمشلا.١

 ١8. ءلحنلا .؟

 ماركا" 2."

 ما,” ."



 .(نيتملا هّللا لبحو»

 انرما ىذَلا هللا لبحر كذ باب ىف 'ةبيغلا باتك ىف #ىنامعتلا ّلجألا خيشلا لاق

 :4'...اوَُرَهَتاَلَو ًاعييج ِهَّللا لَبَح اوُمِصَتْعاَو» :ىلاعت هلوقب هنع قرفتلا كرتو هب ماصتعالاب

 ةئام ثالثو نيثالثو ثالث ةنس ةيربطب ناربظلارّمعملا نب هللادبع نب دّمحم انثّدح»

 ىنثّدح :لاق (باصنلا نم) تاقّثلا نمو ةيواعم نب ديزي ىلاوم نم لجَرلا اذه ناكو

 مامه نب قازّلادبع انثّدح لاق نكسشلا نب نيسحلاو مشاه نب نإع ىنثّدح :لاق ىبأ
 :لاق ىراصنالا هللادبع نبرباج نع فوع نب نمحّرلادبع ىلوم انيم نع ىبأ ىنربخا :لاق

 ايلف اسيسب نوشبي نميلا لأ مكءاج ُهْْيَي ىّنلا لاقف نميلا لهأ ِيَِي هللا لوسر ىلع دفو

 ىف جرخي روصنملا مهنم ءمهناميا خسار مهبولق ةقيقر موق :لاق ُةبَي هللا لوسر ىلع اولخد

 هللا لوسر اي :اولاقف (كسمملا) دسملا مهفويس لئامح ىتصو فلخو ىنلخر صني أفلا نيعبس

 اوُمِصَتْعاَو » ّرعو لج لاقف هب ماصتغالاب هللا مكرما ىذّلاوه :لاقف - ؟كّيصو نمو

 لوقوه :لاقف - ؟لبحلا اذه ام انل نّيب هللا وسر اي :اولاقف «-. .اَُرَمتالَواعييج ِهَّللا لبَحي

 ساّنلا نم لبحلاو هباتك هللا نم لبحلاف «'. .. سياّنلا َنِم ِلّبَحَو هللا َنِم ٍلبَحيَألِإ ...» : هّللا

 اي نست لوقت أ ديف كللأ لزق يذلا ره« لاققا ك8 كاعتسو منعنا لوب ان واقفا كمر
 وهل اففرع ؟ اذهل تنجح اف ونلا اودمو ادار قف 011 يقسم ف تتناولها مج

 ًاليِبَس ٍلوُسَرلا َعَم ُتْدَحَتا ىَتِتَل ايُلوُقي ِهْيَدَي لع ُمِلاَقلا ضعي َمَوَيَو » :هيف هللا لوقي ىذُلا

 0“ علا ؟

 1١7. ؛نارمع لآ ."*

 ننس



 نرفض

 «نيتملا هّللا لبحو»

 دقف هانرا ًاّيبن قحلاب كعب ىذّلاب هللا لوسر اي :اولاقف ىدعب نم َّىلا ليبسلاو ىتصووه «
 ناك نمرظن هيلا مترظن ناف نيمّسوتملا نينمؤملل ٌةيآ هللا هلعج ىذّلاوه :لاقف هيلا انقتشا

 فوفَّصلا اولّلختف مكيبن ىلا متفرع امك ىتصو هنا متفرع ديهشوهو عمسلا قلاوا بلق هل
 ...» :هباتك ىف لوقي لج وّرع هللا قالوه هتاف مكبولق هيلا توها نفف هوجولا اوحّمصتو

 البلا نيلع هجر لا ورهتلا + ديراب يوت ىواَتلا يف ةذقفا لمشلت

 نايبظ و نيّينالوخلا ىف ىنالوخلا ةّرغوباو نيّترعشالا ىف ىرعشالارماعوبا ماقف :لاق م

 اوللختف ةقالع نب قحالو نيّيسودلا ىف ىسوّدلا ةيزعو سيق ىنب ىف سيق نب نامثعو

 توهأ اذه ىلا :اولاق و نيطبلا علصألا عزنالا ديب اوذخا و هوجولا اوحّمصت و فوفَضلا

 نا لبق هللا لوسر ّىصو متفرع نيح هللا ةبخن متنا هلي ىنلا لاقف هللا وسر اي انتدئفا

 هللا لوسر اي :اولاق و (ل خ نولوقي و) نوكبي مهتاوصأ اوعفرف - ؟وه هّنا متفرع مبف هوفرعت
 تشاجناف انسوفن تنأمطا مث انبولق تفجر هانيأر الو انبولق مه نحت نلف موقلا ىلا انرظن
 :نوتيدهل نحت ودينا انل هناك قع انرودص تحلتنا و اضيع تليق و اندابكأ

 ىتَّلا ةلزنملاب هنم متنا ملعلا ىف نوخسارلاو هللا آلا هليوأت ملعي امو ُهِيِيَي ىىنلا لاقف
 نودعبم راّنلا نع متنا و ىنسحلا اهب مكل تقبس

 اولتقف نيفص و لمجلا الفلا نينمؤملاريما عم اودهش ىّتح نوّمسملا موقلا ءالؤه قبف :لاق

 . هللا مهم نيفص ىف

 بلاط ىبا نب ىلع عم نودهشتسي مهئا مهربخا و ةّنِجلاب مهرب ُةْيَِي ىنلا ناكو

 .مالَسلا هيلع

 :لاق ىنسحلا دّمحم نبرفعج هللادبعوبا انثدح :لاق ليهس نب ماّمه نب دّمح انربخا

 نب ديزي نب دّمحم انئّدح :لاق (ىريمحلا) ىربيخلا قاحسا نب ميهاربا قاحساوبا انئّدح

 نع هيبأ نع نيسحلا نب دّمحم نع ىراصنالا نيسحلا نب نسحلا نع ىميمتلا نمحرلادبع

 ىف هباحصا هعمو ًاسلاج موي تاذ ُهِيَي هللا لوسر ناك :ِالِكل نيسحلا نب ىلع لاق :لاق هّدج

 .؟ا/ .ناقرفلا ١.
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 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 لجر علطف هينعي اّمع لأسي ةّنِجلا لها نم لجر بابلا اذه نم مكيلع علطي :لاقف دجسملا

 تعمس هللا لوسر اي :لاقف سلجو هيفي هللا لوسر ىلع مّلسف مدقتفرضم لاجرب هبشي لاوط
 لبحلا اذه اف «... اوُهَرَقَت لَو اعييج ِهَّللا ِلَبَحي اوُمِصَتَعاَو » :لزنا اميف لوقي لج وّرع هللا

 و هسأر عفر مث أّيلم لي هللا لوسر قرطاف - ؟هنع قّرفتن آلاو هب ماصتعالاب هللا انرما ىذلا

 هب مصع هب كمت نم ىذنلا هللا لبح اذه :لاقو قي بلاط ىبا نب ىلع ىلا هديبراشا

 وهو هرهظ ءارو نم هنضتحاف 2 اع ىلا لجّرلا بثوف هترخآ ىف هب ّلضي ملو هايند ىف
 :لاقف ساّنلا نم لجر ماقف جرخف ىلوف ماق مث هلوسر لبحو هللا لبحب تمصتعا :لوقي

 :لاقف (ًاقفوم) ًاقفرم هدجت أذا :هللالوسر لاقف - ؟ىلر فغتسي نأ هلأسأف هقحلا هللالوسر اي

 ؟هل تلق امو هِيَ هللا لوسر لاق ام تمهفا :هل لاقف هل هللا رفغتسي نا هلأسف لجتلا هقحلف

 .كل هللارفغيالف لاو كل هللارفغ لبحلا كلذب ًاكّسمتم تنك ناف :لاق معن :لاق

 نع ةبيغلا باتك ىف هلي ديفملا ىور :الئاق ةرهابلا تالا ليوأت ىف ثيدحلا اذه لقنو

 (ثيدحلا] نيستا نيتزغ لاق: لاق هدنع نع هينا ندع ندببحلا نيد

 هقفرا :نايب» :هدعب ًالئاق هللا لبح هّنا باب ىف اراحبلا عسات ىف امهنع ىسلجملا هلقنو

 «هعفن و هب قفر

 :ةللي [ىنامعنلا] لاق مث

 و هب ماصتعالاب هباتك ىف لجوزع انرما ىذّلا هللا لبح ىلع ُهْيَِي هللا لوسر انلدي مولو

 نمريغ ىلا هفرصو هليوأتب لودعلا و هيف ليوأتلا نيدناعملا ءادعالل عّستال هنع قّرفتن الا

 اهبطخ ىتَلا ةروهشملا هتبطخ ىف ُهْيِيَي لاق هّنكل ا دسح و ًادانع الإ هيلع لدو هب هللا ىنع

 هضرع ًاضوح ضوحلا ىلع نودراو مكّناو مكطرف ىَنا :عادولا ةّجح ىف فيخلا دجسم ىف

 نيلقّتلا مكيف فلخم ىَناو الأ ءامسلا موجن ددع ناحدق هيف ءاعنص ىلا ىرصب نيب ام

 هللا نيب و مكنيب دودمم هللا لبح امه ىتيب لها ىترتعرغصالا لقّتلاو نآرقلاربكألا لقّتلا

 :ىرخا ةياور ىف و «مكيدياب ببسو هللا ديب هنم ببس اولضت 0 هب تكس ناام لج وّرع

 ادري ىّتح اقرتفي نل امهتا ىنأّبن دقريبخلا فيطللا نا .مكيدياب فرطو هللا ديب فرطو

 هاج 0 ا ا
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 و هتباّجس نيب عمج و نيتاهك لوقا الو هتيباّبس نيب عمج و نيتاه ئعبصاك ضوحلا ىلع

 .هذه ىلع هذه لضفتف ىطسولا

 ىلع نب دّمحم انربخا :لاق ىلصوملا سنوي نب هللادبع نب دحاولادبع كلذب انربخا

 نع ىسيع نب داّمح نعريمع ىبا نب دّمحم نع هّدج نع هيبأ نع مشاه نب ميهاربا نب

 بطخ :لاق مالَسلا مهيلع ىلع نع هئابأ نع هيبا نع ىلع نب دّمحمر فعج ىبا نعزيرح
 '.مالكلا اذه اهيفو اهوطب ةبطنحلاركذو ُةييََي هللا لوسر

 نسحلا نع هّدج نع هيبا نع ىلع نب دّمح نع هللادبع نب دحاولادبع انثّدحو
 '.هلثمب 39/0 هللا دبع ىبا نع ةبقع نب ىلع نع لاّضف نب ىلع نب نسح لا و بوبحم نب

 بوبحم نب نسح لا نع هّدج نع هيبا نع ىلع نب دّمحم نع دحاولادبع انثّدحو

 .هلثمب اكارقابلا ىلع نب دمحم رفعج ىبا نع ىلامَتلا ةزمح ىبا نع بائر نب ىلع نع

 لاق امك ناقرتفي ال نيتملا هللا لبح امه و نارقلا عم ةرتعلا و ةرتعلا عم نآرقلا ناف

 هنيد ىف ةريصبلا نسح هحنمو هبلق عماسم هللا حتف نمل ليلد كلذ ىفو ُةْيِيَي هللا لوسر

 مارحلاو لالحلاو هباشتملاو مكحملاو ليزنتلاو ليوأتلاو نآرقلا ملع سمتلا نم ّنا ىلع

 و هّيبن دعب نمرمألا ةالو مهلعج و مهتعاط هللا ضرف نمريغ دنع نم ماعلاو صاخلاو

 و هملع هللا مهعدوتساو مهريغ نود مهب نآرقلا نرق و نارقلاب هللارماب ُةيَي لوسرلا مهنرق
 ".«همالك نم (لاق امرخآ ىلا) ءكلهاو كلهو لضو هاتدقف هئتسو هضئارفو هعئارش

 ':رشاعلا سلجملا ىف هيلاما ىف خيشلا لاقو

 حيجن نب لع نبرفعج انثدح :لاق دما انثّدح لاقرمعوبا انربخا لاق دانسالاب»

 :ساّبعلاوبا لاق - غئاصلا صفحوبا انئثدح :لاق نيسحلا نب نسح انثدح لاق ىدنكلا

 ميعنلا نع ٍذئموي نلأستل :هلوق ىف لها دّمحم نبرفعج نع - ناميلسوبا دشار نبرمعوه

 «لبحلا نحن :لاق ..ًاعييَج هللا لحي اوُمِصَتَعاَو :هلوق ىفو .ميعّتلا نم نحن :لاق

 ١ص 57.

 7 و

 .قودص هبتكم باج 74 .** ىنامعنلا ةبيغ ."*

 .ناريا باج ١,١ صو فجن باج 77/8 ص .*
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 .هدنس عم تاغباسلا معنلا نباي :هلوق حرش ىف ثيدحلا انلقنو

 .هلثم صفح ىبا نع بوشارهش نبا 'بقانم ىفو

 :صئاصنملا ىف هيِفلَر ىضّرلا دّيسلا لاقو '
 لاق قوكلا لجفلا رافع ون ةتع ونوع نفعنا سوس ني نورا فانتم

 ةّيصولا عفد نيح هِي هللا لوسر لاق :لاق هيبا نع نسحلا ىبا نعريرّضلا ىسيع ىنثّدح
 ةمايقلا موي كّجاحم ىَناف شرعلا ىذ ىدي نيب ًادغ ًاباوج اذهل ّدعا ىلع اي :ذفإ نع ىلا
 هغيلبتب كترما نم هغيلبت ىلعو هللا لزنا ام ىلع ههباشتم و همارحو هلالح هللا باتكب

 وركنملا نع ىهّتلاو فورعملابرمالا نم اهلك هماكحا ىلعو تلزنا امك هللا ضئارف ىلعو
 ةالصلا ماقاو اهرساب رومالا ىف هتعاطو اهّلك هللا دودح ةماقا عم هئايحاو هيلع ٌضاحتلا

 ؟نع اي عناص تنا انف هليبس ىف داهجملاو هللا تيب ىلا ّجحلاو اهلها ةاكرلا ءاتياو اهتاقؤال

 - كيلع هتمعنو هدنع كتلزنمو ىلاعت هللا ةماركب وجرا ىلا ىّماو تنا ىباب :تلقف :لاق

 ًأطرفم الو ًايناوتم الو ارصقم هللا ىدي نيب كاقلا الف قششو لجو عقر شعل وا

 ارم ىّماو تنا ىباب ىندجت لب قتاهّماو ىئابأ همجو و ىهجو هاقو كهجوّرفصا الو

 لؤالاف لؤالا مث كيلع مدقا ىّتح ًاّيح تمدام كاقيرط ىلعو ىلاعت هللا ءاش نا كتّيصول
 ههجوو هردص ىلع تببكناف ُةْيِيَي هيلع ىمغا مث ءنيطّرفم ال و نيرّصقم ريغ ىدلو نم

 اي كدعب هاّمغ لوطاو .ءكينباو كتنبا ةشحو و ىّماو تنا ىباب هاتشحو او :لوقا اناو

 لَو قافا ّمث هب سحاالف ليئربج كدعب تدقفو ءامّسلا رابخا تعطقنا ىيبح

 زورصلا ىفوسؤما لاق رام دن ع وم دعا يقتضي ف ىو ند نوراه قنوع

 :لاق ؟ُُيِقَي هتقافا دعب ناك ام :هل تلقف ىبا تلأس :لاق الا نسحلا ىبا نع ىلجبلا

 .راصنالا و نورجاهملا بابلاب ساتلا ٌجضو تاوضالا تعفتراو نيكبي ءاسّنلا هيلع لخد

 تببكناف هيلا تلخد ىتح تلبقاف ؟ىلع نيا ىدون ذا كلذك انا انيبف :الفإ لع لاق

 عفرو كبنذرفغو كناعاو كدشراو كقفوو كدّدسو هللا كمّهف ىخا اي ىل لاقف هيلع

 ./0/7 ديدج باج .ىئبمب باح م17 ص ا” ج.١

 ./7 ص ديدج باج .فجن باج ١” ص .؟



 نرخ

 «نيكلا هللا لبجعوت

 ىلع مهو اينّدلا ضرع نم نوديري ام ىّتع مهلغشيس موقلا نا ىخا اي :لاق مث .كركذ
 املع ىلاعت هللا اهبصن ةبعكلا لثم ةمالا ىف كلثم امناف مهلغش ام ىّبع كلغشي الف نودراو

 وهو نيّدلارونو ىده لا ملع ملعلا تنااّاو قيحس دانو قيمع جف ّلك نم قؤتاّماو

 الجر ًالجر تربخا دقلو ديعولاب مهيلا تمّدق دقل قحلاب ىنثعب ىذّلاو ىخا اي «هللارون

 كلرمالا مّلسو كيلا باجا لكف كتعاط نم مهمزلاو كّقح نم مييلع هللا ضرتفا امب

 ىربق ىف ىنتبّيغو هب كتيّضو ام عيمج نم تغرفو تضبق اذاف مهوق فالخ فرعال ىناو

 ىلع كلذ ضما مث هليزنت ىلع ماكحالاو ضئارفلاو هفيلأت ىلع نآرقلا عمجاو كتيب مزلاف

 .ىلع مدقت ىتح مهنم كب لزني ام ىلعربّصلاب كيلعو هب كترما ام ىلعو همئازع

 ركبابارما ّىنلا َنَأ ىف :مهوق ساّنلارثكا دق كادف تلعج :تلقو هتلأسف :ىسيع لاق

 ريثك ىسيع اي ككل و ساّنلاركذ امك سيل :لاق مث ًآليوط ىّبع قرطافرمعرما ّمث ةولصلاب
 ىف هب عفتنا اّمع لئسا نم ىّماو تنا ىباب :تلقف اهفشكب آلا ىضرت ال رومالا نع ثحبلا

 تالكشملا ىل فشكي أدحا دجا لهو كريغ ّلضأ نأ ةفاخم ىسفن ىف هب ىدتهيو ىنيد

 ىمغاو هرجح ىف هسأر عضوف الفل اّيلع اعد هضرم ىف لقث ان يي ىنللا ّنا :لاقف - ؟كلثم
 سانلاب لصف جرخارمع اي :تلاقف ةشياع تجرخف اهب َنِّذَأَف ةالصلا ترضحو هيلع
 لصف موقلا هبئاوي نا هركاو نّيل لجر هّنكل و تقدص :تلاقف ّيم اهب ىلوا كوبا :اهل لاقف

 هيَ هللا لوسر ّنا عم كّرحتم كّرحت وا بثاو بثو نا هيفكا اناووه ىلصي لب :اهل لاقف تنا

 اوردابف الق اّيلع ىنعي هقرافي ناردقي ال هب لوغشم لجّلاو اهنم قيفي هارا الو هيلع ىمغم

 هتاجانم تعمس دقو ةالصلاب غ اًيلعرمأي نا تفخ قافا نا هتاف قيفي نا لبق ةالّصلاب

 ىلصيركبوبا جرخف :لاق .ةالّصلا ةالّصلا :اف نعل لوقي همالكرخآ ىفو ةليّللا ذنم هل

 اوعدا :لاقف ُةْيِيََي هللا لوسر قافا ىّتحرّبكي ملف ٌهيِوي هللا لوسر نمرماب هنا اوئظف سانلاب

 .دعاقل هّناو ساّنلاب ىلصف هاجرخا ىّتح فا ناعو هلمحف هل ىعدف ساّبعلا ىّمع ىل
 نم ةنيدملا لها عيمج كلذل عمتجاف كلذ دعب هيلع سلجي مل وربنملا ىلع عضوف لمح م

 مجاوو عجرتسم و حئاصو كاب نيبف اهرودخ نم قتاوعلا تزرب ىّتح راصنالا و نيرجاهملا

 :لاق نا هتبطخ نمركذ اميف ناكف ةعاس تكسيو ةعاس بطخ  ُهْيَِي ىنلاو
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 و سنالا نم هذه ىتعاسو اذه ىموي ىفرضح نم وراصنالاو نيرجاهملارشعم اي

 نايبلاو ىدهلاوروّتلا هيف هللا باتك مكيف تفلخ دق ىلا الا مكبئاغ مكدهاش غلبيل نجلا

 ملعلا مكيف تفلخو ىّيلو ةّجحو ىتّجحو مكيلع هللا ةّجح ءىش نم ىلاعت هللا ضرفامل

 و» هللا لح وهو ب بلاط ىبا نب كاعوهو هؤايضو «ىدهلارونو نيذلا ملعربكالا

 فَلاَ ادع ْمُتُْك ْدِإ ْمُكِتلع هللا هَمْعِ د اْرْخْذاَوا اوُقَرََت الو اعييج ِهَّللاٍلَبَحي اوُمِصَتْعا
 ور دو

 هنو دخة لنادراتلا يونان ل رتاكا انا ِهِتمْعنب ْمُتَحَبْصَأَ مُكبولق َنْيَب
 .«َنوُدَتْهَت ْمُكَّلَعَل ِهِتاَيآ ْمُكَل ُهَّللا تس كيك

 هيلع دهاع امب ىفوا دقف مويلا دعب و ؛مويلا ةالوتو هّبحا نم ىلع اذه سانتلا اهتا

 هل ةّجح ال ىمعاو ّمصا ةمايقلا موي ءاج مويلا دعب و مويلا هضغباو هاداع نمو هللا

 كيزوهقم اريغ انهش نق لها قايرو أقز ايتوقرت ايندلا,ادغ قوتأت ال: سأتلا ابنا «هللادخف

 هلرمالا اذه ناو الا ةلاهجلل ىروشلاو ةلالّضلا عابتاو مكايا ءمهؤامد ليست نيمولظم

 ىّتكلو مكيلا هب تلسرا ام مكتغلبأ و مهينفّرعو ىل لج وّرع هللا مهاّمس دق باحصا

 نوعدتبت و ةفرعم ريغ ىلع نولوأتت نيدترم اراك ىدعب اوعجرت ال نولهجت أموق مكارأ

 داه ماما نآرقلا ءلطابو روزوهف نآرقلا فلاخ مالكو ثيدحو ةّئس لكو ءاوشالاب ةنلا
 وهو بلاط ىبا نب ىنعوهو ةنسحلا ةظعوملاو ةمححلاب هيلاوعديو هب ىدهي دئاق هلو

 و ىلبق نوّيبنلا هثرو امو ىتينالعو ىّرسو ىتمكحو ىملع ثراوو ىدعب نمرمالا ّنو

 ةكسنفلا مكتبذكت الف ثّرومو ثراو انا

 ,ملعلا نداعمو ماللّقلا حيباصمو نيّدلا ناكرا مهتاف ىتيب لهأ ىف هللا هللا ساّلا اهتا

 و ىتّتس ىبحم و ىتَمْدِب ىفوملاو هللارمأب ىدعب نم مكاقلاو قيماو ىريزو و ىخا ىلع

 غلبيلف ةمايقلا موي لا ًءاقل مهَوُأو توملا دنع ًادهع ىب مهرخآو ىب اناميا سانلا لواوه

 :هكفاغ هكدهات

 نش لف تايلق نيذوا ةدعاول كناك نمو اذ انآ انهف ةعيتادل تناك نم: ىاتلا اننا

 «ةعبت ىلبق دحال قبي ال ّيح هلك هل نماض هئناف بلاط ىبا



 نرخ

 (نيتملا هّللا لبحو»

 :«هّللا لبحي اومصتعا و» :ىلاعت هلوق ريسفت ىف 'هريسفت ىف ىثاّيعلا لاقو

 «ًاعيبج ِهَّللا لبَحي اوُمِصَتَعاَو » :هلوق نع اهب نسحلاابا تلأس :لاق ديزي نبا نع»
 1 .نينملا هللا لبح ذا بلاط ىبا نب ىلع :لاق

 انرما ىذُلا هللا لبح مه مالسلا مهيلع دّمحم لآ :لاق كِرفعج ىبا نعرباج نع

 .«اوُقرَمَت الَو ًاعييج ِهّللا ِلّبَحي اوُمِصَتْعاَو » :لاقف هب ماصتعالاب

 " :هريسفت ىف ىفوكلا ميهاربا نب تارف لاقو

 ني دعانا امدح لاق ناورم نب هع انفتح لاق سس نب ةيسلا قفاتحا)

 نع دك نسع نيرفعح لأم :لاق بلغت نب نابا نع ةريمع ىبا نب مالس نع نابا

 :لاق « ' سياّثلا َنِم ٍلْبَحَو هللا َنِم ٍلَبَحي الإ اوُهِقُ 2 نناةاد واق تركو :ىلاعت هلوق

 نم لوخسو ةياك دلل نيم دج: ل ناقف - ؟اهيق لوقت اف اهل أ مف نينا كفي
 . الها بلاط ىبا نب ىلع سانلا

 .هلثمرقابلا نع بوشارهش نبا *بقانم ىفو

 نع ىشعالا صفحوبا انثدح :لاق ناورم نب دّمحم نع ديعس نب نيسحلا ىنثّدح

 ىلا ىبارعا ةئيه ىف لجر ءاج :لاق الفا هدج نع هيبا نعرفعج ىبا نع دوراجلا ىب
 لَو أعيِيج ِهّللا بحي اوُمِصَتْعاَو) ىنعم ام ىا و تنا ىباب هللا لوسر اي :لاقف ُيَي تلا
 تنمآ :لوقيوه و ىبارعالا يرخف هلبح ّىلعو هللا بن انا :ُِييَي ىىتلا هل لاقف ؟4:اوُكَرَمَت

 .هلبحب تمصتعاو هلوسربو هللاب

 لِي ىنلا دنع تنك :لاق ساّبع نبا نع ًانعنعم ميهاربا نب نسحلا نب دّمحم ىنثدح

 (اوُقرََت لَو اعييج ِهّللا لحي اوُمِصَتْعاَو) هباتك ىف هللا لوق هللا لوسر اي :لاقف ىارعا لبقاف
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 22 272222 777 >> ا ستذهب

 مود دلج .هبدن ىاعد حرش

 هللاب تنمآ :لوقيوهو ىبارعالا جرخف هلبح ّىلعو هّيبن انا ىبارعا اي :لاق - ؟هللا لبحاف

 .هلبحب تمصتعاو هلوسرب و

 ةيالو :ة9رفعج لاق :لاق بلغت نابا نع ًانعنعم ىلجبلا سابعلا نب نسحلا ىنثدح
 (َوَُرمَتالَواعييج َِّللا بحي اوُمِصَتْعاَو) :هيف هللا لاق ىذّلا لبحلا ها بلاط ىبا نب لع
 .«نامثالا نم جرخ هكرت نمو ًانمؤم ناك هب كسمت نفف

 ':ليزنتلا دهاوش ىف ىناكسحلا لاقو

 اند ع ني دق قفحولا اهتاذع ييراقلا مساقلا ندم نيسملاوبأ قتادحاا

 نب نيسحلا نع دبعم نب ىلع نع هيبا نع ميهاربا نب ىلع نع ىولعلا دّمحم نب ةزمح

 :ييَي هللا لوسر لاق :لاق مالّسلا مهيلع ىلع نع هئابأ نع اضّرلا ىسوم نب ىلع نع دلاخ

 نيتملا هللا لبحب مصتعي و قثولا ةورعلاب كسمتسي و ةاجنلا ةنيفس بكري نا ٌبحا نم

 هدلو نم ةادهلاب ّمتأيلو ًاّيلع لاويلف
 انتدح :لاق دم نينا نبق انغا لاق قوضلا هللا عن نت انربغا

 نع ورمع نبزيزعلادبع نع لهس نب دّمحم ىنثّدح :لاق ىدولجلا ىبحي نبزيزعلادبع
 ةهللا لاق ىاقلا هللا ليك نك لاق وقع ىيردعح نع نلع# نهانا قع وورف نسما

 نفّربلاب كسمتسملا بلاط ىبا نب ىلع ةيالوب كسمتسملاف «اعييَج ِهَّللا بحي اُمِصَتْعاَو)
 .نامنالا نم ًاجراخ ناك هكرت نمو ًانمؤم ناك هب كَسمت

 نابا نع ًالسرم ةّيآلاريسفت ىف ىزارلا حوتفلاوبا هلقنو

 ساّبعلا نب ىلع نع هريسفت ىف ىعيبَسلا حلاص نب نيسحلا نب دّمحركب ىبا نع هانربخأو

 ىلا) ءاوس هب ىلع نب ىبحي نع نيسح نب نسح نع نيسحلا نب دّمحم نيرفعج نع ىعناقملا
 .نامثالا نم جيرخ هكرت نمو انمؤم ناك هب كسمتسا نم ؛نلع ةيالو :هلوق و «اوقّرفت الو :هلوق

 :هلوق ىف دّمحم نبرفعج نع غئاصلا صفحوبا انثدح نيسح نب نسح انثّدح هبو

 .«هللا لبح نحن :لاق «'اوُقرَمَتالَو اعييَج ِهّللا ِلبَحي اوُمِصَتْعاَو)

 .1"1و ١1ص اج ١.
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 ةنيتملا هللا لبخوت

 :هللا لبح ذه هّنا لصف ىف 'بقانملا ف بوشارهش نبا لاقو

 و) :ةّيآلا هذه نع نبارعا لأس هّنا هِي ىنلا نع هدانساب ىربنعلا اع نب دّمحم»

 لبح اذه ىبارعا اي :لاق و ل ناع ديب هِي هللا لوسر ذخاف «ًاعييَج ِهَّللا لحب اوُمِصَتْع
 نا مهلا :لاق مث (ل خ هنضتحاو) همزتلاو نإع فلخ نم ىبارعالا رادف هب مصتعاف هللا

 لها نم لجر ىلارظني نا هّرس نم ُهْيِيََي هللا لوسر لاقف .كلبحب تمصتعا ىلا كدهشا
 انه لا ظفلف ةقملا

 .«مالَسلا امهيلع قداصلا ورقابلا نع كلذ نم ًاوحن ىورو

 :الق. نينمؤملاريمأ بقانم ىف 'ةّمغلا فشك ىف ىلبرالا لاقو

 اومِصّتَْعاَو) :ىلاعت هلوق ىف ىلصوملا ىلبنحلا ثدحملاّرغلا انقيدص هجّرخ انت تلقنو»
 .«هتيب لهاو ىلع هللا لبح :ثدحملاّرغلا لاق «'ًاعييج ِهَّللا لحي

 :هبقانم نم ىتش نونف ىف نيثالثلا و سمانلا لصفلا ىف 'ةدمعلا ىف قيرطب نبا لاقو

 هللا ِلّبَحي اوُمِصَتَعاَو) :ىلاعت هلوق ريسفت ىف مّدقملا دانسالاب و ىبلعثلاريسفت نم و»

 نسحلا نب نامثع انثدح هللادبع نب دمحم نب هللادبع ىنربخا :لاق 4(/وُقْرََتالَو اعييج

 ىعبرلا ىلع نب ىحي انثدح نيسح نب نسح انثدح دمحا نب دّمحم نبرفعج انثدح

 َوإ :هللا لاق هللا لبح نحن :لاق مالَسلا امهيلع دّمحم نبرفعج نع بلغت نب نابا نع

 «4/َوَُرََت آلَو ًاعييج ِهَّللا ِلّبَحي اوُمِصَتْعا
 .هللا لبح ذِي هنا باب ىف ؛*راحبلا عسات ىف ىسلجملا هلقنو

 نأ باب ىف راحبلا عباس ىف لي ىسلجملا اهركذ هانلقن ىتلا ثيداحالا هذه نا مث

 هللا لبح كل ةنمالا

 70 كيال نا تيم تاج مرطب
 71١/١. ديدج باج .ىككنس باج 41١ ص ١.
 ٠١ :نارمع لآ .*
 :نكرتس باج ١6١ ص .؟

 ف خ07 22

 ف 5-7075 77



 ننض
 حس بسسس _ اا يي ىلا لا

 مود دلح ءهيذن ىاعد حرش

 ىف ىنارحبلا مشاه دّيَسلاو هللا لبح الفلا نينمؤملاريما نا باب ىف اراحبلا عسات ىفو

 .هب ماصتعالاب ىلاعت هللارما ىذّلا لبحلا مه ه2 تيبلا لها نا ىف نيثالثلا

 :هيباتك ىف أضيا ىنارحبلا لاقو
 :لاق رورسم نب كرابملا نبأ نع ةرهاطلا ةرتعلا ف ةرخافلا بقانملا تاثك بحاص»

 ىلصوملا ىلع نب ىسيع مساقلاوبا لاق هيلع ىتئارقب ىكردنالا ىلع نب دّمح نب ناع ىنثدح
 دّمحم ىنثدح :لاق هلي ةرصبلا ىضاق ىدنواهنلارمع نب دما نب دّمحمرهاط ىبا ىضاقلا نع

 نع شمعالا نع طابسا نع كلملادبع نب نسحلا نعرّيطم نب ناميلس نب هللادبع نب

 أي :لاقف ىبارعا ءاجذذا َُِْي هللا لوسر دنع اّنك :لاق ساّبع نب هللادبع نعريبج نب ديعس

 برضف - ؟هب مصتعن ىذْلا هللا لبح اف ًاعيمج هللا لبحي اومصتعاو :لوقت كتعمس هللا لوسر

 .«نيتملا لبحلاوه اذهف اذهب اوكَسمت :لاقو الف ىلع دي ىف هدي هللالوسر

 ' :راحبلا عسات ىف ثيداحالا لقن دعب هلي ىسلجملا لاقو
 :لاق غئاصلا صفح ىبأ نع هدانساب ميعن ىبأ نع كردتسملا ىف قيرطب نبا ىور :لوقا»

 .«هللا لبح نحن :لاق «"اعيبج ِهّللا ٍلَبَحي اوُمِصَتْعاَو) :هلوق ىف لوقي دّمحم نبرفعج تعمس

 لبح ىنعم ىف ليقو هريغ نم هب اوعنتما ليقو هب وكمت ىل ...ِهَّلل لحي اوُمِصَتْعاَو»
 ىوريو فديَشلا ف ةداتقو هللادبعو ىردخملا كلدعس ىبأ نع نآرقلا هنا اهدحا :لاوقا هّللا

 نب نابا هاور ام اهثلاثو ديز ىباو ساّبع نبا نع مالسنالا هللا نيد هنآ اهيناثو ًاعوفرم كلذ

 «اعييج ِهَّللا ِلبَحب اوُمِصَتَعاَو) :لاق ىذلا هللا لبح نحن :لاق لؤي دّمحم نبرفعج نع بلغت

 هنا ِْلََي ىنلا نع ىردنلا ديعسوبا هاور ام هديؤي ىذلاو عيمجلا ىلع اهلمح ىلوالاو
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 «نيتملا هّللا لبحوا

 ربكا امهدحا ىدعب اوّلضت نل امهب متذخا نا نيلبح مكيف تكرت دق ىلا سانلا اهتا :لاق
 نل امهئاو آلا ىتيب لها قرتع و ضزالا ىلا ءامسلا نم دودمت لبح هللا باتكرخآلا نم

 .«ضوحلا ىلع ادري ىّثح اقرتفي

 نع لبح اب ريبعتلا «نيتملا هللا لبح» :هلوق» :ةبرقلا ةليسو ىف ىنايدلولا لاق :لوقأ
 هبّشلا هجو و ,هّبشملا هب ديراو هب هّبشملاركذ دق ةحّرصم ةراعتسا اغا نينمؤملاريما

 ىرت الا راَبالا قئاضم و راحبلا ججل ىف كالا و قرغلا نم ةاجنلا ببس اي! هنوك

 ل زادخالا نا نيالا هقاس دق قلا قب طقاسلا و: نقيتقح كب فتشعم ضرفلا نأ

 صلختيف مضبني ال مربمو مصفني ال نيتم هللا نم بوصنم لبحب كَّسَمت اذاف شيوشتلا
 تاملظ ىف قيرغلا كلذكف لبحلا كلذب ماصتعالا نم بّبسملا ةاجنلاوهو دئادَشلا نم

 ةيادهلا بابسا ةطتساوب آلا 'ئذحلا ةضرغو نيدلا ةعاس:لاوحني ذل رفكلا ىذاويو لهجلا

 ىف هبّشلا هجووهو هيلا ةلصوملا قرطلا ىف ةّدعملا تامالعلا و هللا بناج نم ةبوصنملا

 حيشرت ميقتسملا ّنأ امك لبحلل ةّيحيشرت ةراعتسا نيتملا نوكيف ءميقتسملا طارصلاب ههيبشت

 و طارّصلاو لبحلا قلطم ىلا ةبسنلاب اذه نكل هب هّبشملا تامئالم نم امهنوكل طارّصلل
 ال هللا لبح نال تامئالملا ال مزاوللا نم امهف ىلاعت هللا ىلا امهتفاضاو امهدييقت دعب اَما

 :«اميقتسم آلا نوكي ال هظارض اذك و ًانيتم الا نوكي

 لبحلا هلراعتسا نيتملا هللا لبح نآرقلا كي هلوق» :نيرحبلا عمج ىف ىحيرطلا لاقو

 ةمالسلل ببس لبحلاب كسمتلا نا امك ىدرلا نع ةاجنلل ببس هب كسمتلا ّنأ ثيح نم

 .«ىدَرلا نع

 ىلا ءامسلا نم دودمم لبح هللا باتك نآرقلا ةفص ىف» :ةيابنلا ىفريثالا نبا لاقو

 هنمو طيخلاو لبحلاب ةّدتمملاروتلا هّيشت برعلاو هادهرون ىنعي دودمم رون ىا ضرالا

 يضلا روق قدسيا! ووسالا طققلا قي ضسألا لكتتملا لكل قتيلا لاكن هلو

 هنامأو هدهع ليقو هادهرون ىا نيتملا هللا لبحوهو :رخآ ثيدح ىفو ليللا ةملظ نم

 ديدّشلا لبحلا اذ اي :ءاعدلا ثيدح ىفو قائيملاو دهعلا لبحلاو باذعلا نم نمؤي ىذلا

 ١. ةرقبلا /181.



 لذه

 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ّو) :ىلاعت هلوق هنمو ببسلا وا نيدلا وا نآرقلا هب دارملاو ءءابلاب نوثّدحملا هيوري اذكه

 ىف ةدشلاو لابحلا تافص نم اهمال ةدشلاب هفصو «اوُهرَمَتاَلَو اعييج ِهَّللا لحي اوُمِصَتْعا
 .«ةماقتسنالاو تابثلا نيا

 ىلا هب لصوتي ام لكل و لصولل ريعتسا و فورعم لبحلا» :تادرفملا ف بغارلا لاقو

 هيلا هب لّصوَتلا هعم ىذّلا وه هلبحف «'ًاعييج ِهَّللا ِلبَحب اوُمِصَتْعاَو) :ّلج وّرع لاق ءىث
 .«لبح دهعلل لاقيو هراوج ىلا كاّذا هب تمصتعا اذا اّمم كلذ ريغو لقعلاو نآرقلا نم

 ةيغبلا ىلا هب لصوي ىذّلا ببسلا لبحلا» :ةّيالاريسفت ىف نايبلا عمجم ىف ىسربطلا لاقو

 .«ةاجنلا ببس هال نامالل لبحلا هنمو اهوحن وارئب نم ةاجنلل هب كسمتي ىذلا لبحلاك

 :هصن ام رابخالا لقن دعب "راحبلا عسأت ىف ىسلجملا لاقو

 هنال نامالل لبح هنمو ةيغبلا ىلا هب لصوتي ام ّلك ىلع قلطي لبحلا ّنا ملعا :نايب»

 و هللا اضر ىلا لصوي ىتح هب كّسمتي ىذلا لبحلاب ةرتعلاو باتكلا هّبشف ةاجنلا ببس

 .«هّبحو هبأوثو هبرق
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 .(ميقتسملا هطارصو»

 ةيالولا ىف ليزنتلا نم فتن و تكن باب ىف 'ةّجحلا باتك ىف ىفاكلا ىف هي ىنيلكلا لاق
 (؟؟ ثيدحلا)

 نعو ءدام نب دلاخ نع بيعش نبرضُتلا نع نيسحلا نب دّمحم نع ىبحي نب دّمحم»

 كسمتساف :هّيبن ىلا هللا ىحوا :لاق قر فعج ىبا نع ىلامَتلا نع ليضفلا نب دمحم

 وه ىلعو الإ ىلع ةيال و ىلع كنا :لاق ميقتسم طارص ىلع كنا كيلا ىحوا ىذّلاب
 .«ريقتسملا طارصلا

 'تاجردلارئاصب ىف رافصلا هلقنو

 :ليوط ثيدح ىف 4١( ثيدحلا) روكذملا بابلا ىف أضيا ىنيلكلا لاقو
 ىبأ نع ليضفلا نب دّمحم نع بوبحم نبا نع انباحصا ضعب نع دّمح نب ىلع»

 ىلع ابِكُم يي نَمَقأ :تلق (لاق نا ىلا) هللا لوق نع هتلأس :لاق 99 ىضاملا نسحلا
 داب نم رادو رقع ناد لاق "يبقوا دارس لك اوك ىفقت ن1 ىذخا يفت

 طارص ىلع ًاّيوس هعبت نم لعجو هرمال ىدتهي ال ههجو ىلع ىشمي نمك ىلع ةيالو نع

 '.«ثيدحلا الثا نينمؤوملاريما ميقتسملا طارّصلا و ميقتسم

 :(ريقتسملا طارصلا اندها) :ىملاعت هلوقريسفت ىف ىثاّيعلا لاق و

 ١. ج ىفاكلا ١ ص 517.
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 ىنعي ' َميِقَتْسُمْلا طاَرّصلا اَنِدْها :لاق اه هللادبع ىبا نع دقرف نب دواد نع»

 '.«هيلع هللا تاولص نينمؤملاريما

 :طارّصلا ىنعم باب ىف ”رابخالا ىناعم ىف قودصلا لاقو

 :لاق ىنيسحلا دّمحم نب نمحبلادبع انثّدح :لاق ناظقلا نسحلا نب دما انثّدح»

 هللادبع نب دمحأ نب دّمح انثّدح :لاق ىلجعلا جرم ىبأ نب ىسيع نب دمحأر فعج وبأ انربخا

 ابا تلأس :لاقرمع نب لّضفملا نع ىرقنملا متاح نب ىلع انئّدح :لاق ىمزرعلا دايز نب

 طارص :ناطارص امهو لجوزع هللا ةفرعم ىلا قيرظلاوه :لاقف طارّصلا نع 4 هللا دبع
 نم ةعاطلا ضرتفملا مامالاوهف اينّدلا ىف ىذلا طارَصلا اّماو .ةرخآلا ىف طارصو اينّدلا ىف

 مل نمو ةرخآلا ىف تهجر سجوه ىذّلا طارّصلا ىلعّرم هادهب ىدتقاو اينّدلا ىف هفرع
 .متهج ران ىف ىدرتف ةرخآلا ىف طارّصلا نع همدق تْلز اينّدلا ىف هفرعي

 تلَصلا نب هللادبع نع تلّصلا نب لع نب دمحأ نب دّمحم انثّدح :لاق هي ىبأ انثّدح

 :لاق ذ4 هللا دبع ىبا نع ىبلح لا نب هللاديبع نع هركذ نّمع نمحّرلا دبع نب سنوي نع
 .ا291 ىلع نينمؤملاريمأ ميقتسملا طارّصلا

 داّتح نع ىّدج نع ىبا انئّدح :لاق هي مشاه نب مهاربا نب ىلع نب دمحأ انثّدح
 :لاق( ةيقتكلا طاَرَصلا اًنِدَها» :لجوزع هللا لوق ىف لإ هللادبع ىلا رع ىيبع ني

 يف ُهَّنِإَو » :لجوزع هلوق الإ نينمؤملاريما هّنا ىلع ليلدلاو هتفرعمو اه نينمؤملاريماوه

 » :لجوزع هلوق ىف باتكلا ما ىف 99 نينمؤملاريماوهو «ٌميِكَح نعل اَنْيَدَل باَتكلا يأ
 .« َميِقَتْسُملا طاَرصلا اَنِدَها

 نع نانس نب دّمحم نع هيبا نع مشاه نب ميهاربا نب ىلع انثّدح :لاق هي ىبأ انثّدح

 امهيلع نيسحلا نب ىلع نيدباعلا دّيس نع ىلامثلا تباث ىنثّدح لاقرمع نب لّضفملا
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 ةيقتسملا هطارصو)

 باوبا نحن تس هتّجح نود هللالف باجح هتّجح نيبو هللا نيب سيل :لاق مالسلا

 هديحوت ناكرا نحن و هيحو ةمجارت نحن و هملع ةبيع نحن و ىيقتسملا طارّصلا نحن و هللا

 . ((هّرس عضوم نحنو

 ':ليزنتلا دهاوش ىف ىناكسحلا لاقو

 نب دمحا نبرمع صفحوبا انربخا دمحأ نب هللادبع دّمحموبا دلاولا مكاحلا انربخا»

 هللادبع ىنثّدح :لاق لهس نب دماح ىنثّدح :لاق ىبا ىنثّدح :لاق دادغبب ظعاولا نامثع

 ىبأ نع ناّيح نب ملسم نعرباجوبأ انثدح :لاق ميهاربا انئّدح :لاق ىلجعلا دّمح نب
 .هلآو دّمحم طارص :لاق «رميقتسملا طارّصلا اندها» :هّللا لوق ىف ةديرب

 انربخا ىوسفلا ةديق نب نيسحلا نب لع انربخا ىوسفلا نيسحلا نب ليقع انربخا
 نأ نمل دبع انرعا ها رع يع نو هع وصاوبا انريخا هلا دبع نيدو كرولا

 نع دهاجم و طابسا نع ىروّتلا نايفس انئّدح :لاق حاّرجلا نب عيكو انئّدح :لاق اينّدلا

 :دابعلارشاعم اولوق :لوقي :لاق «ميقتسملا طارّصلا اندها» :ىلاعت هللا لوق ىف ساّبع نبا

 :ةعبر لهأ ور نيكلا تحن انالهأ

 هع همس عسوبا انتدح لاق ةلضا نيم دتلف قدا قر تةاتنلا قسحلاوبأ انريخأ

 انثّدح متاح ىبا نب نمّرلادبع انثّدح :لاق ناظقلا نسحلا نب دمحأ انثّدح :لاق هيقفلا

 انيدح لاف الغلا يداك قد ناهس نم ةزيع ققدع لاق قاححا عد ووراق

 نعل هيي هللا لوسر لاق :لاق ساّبع نبا نعريبج نب ديعس نع تباث ىبا نب بيبح

 .نينمؤملا بوسعي تناو ميقتسملا طارّصلا تناو حضاولا قيرظلا تنأ :بلاط ىبأ نب
 مساقلا ىبا نب دّمحم هّمع نع ىولعلا ىلع نب دّمحم نعرفعج بأ ًاضيا انربخاو
 ىبأ نع ديزي نبرباج نع لّضفملا نع نانس نب دّمحم نع ىفوكلا نإع نب دّمحم نع

 هءانبأو ةتحوزاو الع لعج هللا نا هي هللالوسر لاق :لاق هللادبع نبرباج نعريبزلا

 .ميقتسم طارص ىلا ىده مهب ىدتها نم ىتَما ىف ملعلا باوبأ مهو هقلخ ىلع هللاججح

 نب ّىلع نب دّمح رفعجوبا انربخا ىرمعملا لع نب دمحا نب دّمح ركبوبا ىنربخا
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 نصي
 تا 1 تت تت

 مود دلج .هبدن ىاعد حرش

 نبع ندين نيد دش ني دعا ىنغ هللا بع ب دعس ادربخا نأ انريخأ ةيققلا نسحلا

 نب ىسيع نع ىبوقعيلا نع (ظ ديعس) (ديزي) ديز نب نيسحلا نع فورعم نب سابّبعلا

 ِيَو هللا لوسر لاق :لاق هّدج نع هيبا نعرقابلارفعج ىبا نع هيبا نع ىولعلا هللادبع

 و ىتلو لوتيلف باسحر يغب ةّنِجلا جليو فصاعلا حيّرلاك طارّصلا ىلع زوجي نا هّرس نم

 كرتيلف راّنلا جلي نأ هّرس نمو «بلاط ىبا نب ىلع ىلها ىلع ىتفيلخ و ىبحاصو ىّتصو

 و ميقتسملا طارّصلا هّناو هنمآآلا قؤي ال ىذا هللا بابل هنا هلالجو قر ةّرعوف هتيالو

 .ةمايقلا موي هتيالو نع هللا لأسي ىذلا هنا

 دّمحم نب لع نع دّمحم نب دوعسم نب دّمحم نع قاحسا نب ىسوم نب ّىلع ىنثّدح
 هللادبع نع ىلسملا عيبر نع مكحلا نب ىلع نع ىسيع نب دّمحن نب دمحأ ىنثّدح :لاق

 و دّمحم ناهربلا :لاق «مكبر نم ناهرب مكءاج دق» :هللادبع ىبال تلق :لاق ناميلس نب

 .ّىلع ميقتسملا طارصلاو ىإعرونلا

 دعس نع ّىلع نع قربلا نع دازرخ نب نسحلا نع نسحلا نب دّمحم انربخا :لاقو

 .هيلع هللا لد ىذّلا طارّصلا دّمحم لآ :لاقرفعج ىبأ نع

 هللادبع نبريكب نب دّمحم نع هللادبع نب دّمحم نع سراف نب دّمحن نب ,يهاربا انثّدح
 :لاق مالسلا هيلع هللادبع ىلا نعريصبوبا ىنثدح :لاق هيبا نع ىطساولا

 '.«تإلع وهف «'َةيقتشُفْلا كلو با نو /...» :سيلبا لاق ىذّلا طارّصلا

 نم ّلك نع هيف لأسي هل ليوط ثيدح ىف ىلالهلا سيق نب ميلس ”باتك ىفو
 :هّمح ىف ثيدح لضفا نم الف لع ىف اوعمس اميف ءالجالا ةباحّصلا

 نم تعمس ام لضفاب هللا كمحر ىنئّدح :تلقف دادقملا تلأس ّمث :ميلس لاق»

 ّنا :لوقي هِي هللا لوسر نم تعم :لاق الإ بلاط ىبا نب ىلع ىف لوقي ُهيِيي هللا لوسر

 رهطي نا دارا نفف هتّنج مهحابا و هرما مهيلا ضف ّمث هسفن هراونا فرعف هكلمب دّحوت هلل

 ١8. .فارعألا ١.
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 لدرخ

 ةءيقتسملا ةطارضوف

 هبلق ىلع سمطي نا دارأ نمو ؛ءبلاط ىبا نب لع ةيالو هفرع سنالاو نجلا نم هبلق

 هللا هقلخي نأ مدآ بجوتسا ام هديب ىسفن ىذّلاو بلاط ىبا نب ىلع ةفرعم هنع كسما

 و ؛ىدعب لعل ةيالولاو ىتوبنب آلا هتّنِج ىلا هّدريو هيلع بوتي نأو هحور نم هيف خفنيو

 قؤبنب آلا ًاليلخ هذختا الو ضزالاو تاوامسلا توكلم ميهاربا ىرأ ام هديب ىسفن ىذلا
 ةيآ ىسيع ماقأ الو ًاميلكت ىسوم هللا مّلك ام هديب ىسفن ىذّلاو ,ىدعب نعل رارقالاو
 قتفرعمب آلا طق ئبن أبنت ام هديب ىسفن ىذّلاو .ىدعب لع ةفرعم و ىتَوبنب آلا نيملاعلل

 لعل رارقالا و هل ةّيدوبعلاب آلا هيلارظنلا هللا نم قلخ لهأتسا الو ةيالولاب انل رارقالاو
 .تكس مث ,ءىدعب

 هذه ناّيد ىلع :لوقي ُةْلدَي هللا لوسر تعم معن :لاق - ؟هللا كمحر اذهريغف :تلقف

 ٌّقحلا قيرط و مظعالا مانّسلا بحاص وهو ءاهباسحل للوتملا و اهيلع دهاشلا و ةقالا

 هبرصبيو ةلالّضلا نم ىدعب (ىدتهي) ىدهي هب ميقتسملا هللا طارصو ليبسلاو جالا

 و تائيَسلا هب ىحميو فونخملا نم نمؤيو توملا نمراجيو نوجاّتلا وجني هب ىمعلا نم

 هقلخ ىف قطانلا هناسلو ةعماسلا هنذاو ةرظانلا هللا نيعوهو ؛ةمحرلا لزنيو مّصلا عفدي

 نيميلارهاظلا هبنجو ضزالاو تاوامسلا ىف ههجوو ةمحّرلاب هدابع ىلع ةطوسبملا هديو

 ىذلا هتيبو هنم قؤي ىذا هبابو اهل ماصفنا ال ىتَلا قثولا هتورعو نيتملا ىوقلا هلبحو

 هركنا نم و ةّنِلا ىلا اجن هفرع نم .هثعب ىف طارَصلا ىلع هملعو أنمآ ناك هلخد نم

 .٠ «راتلا ىلا ىوه

 .مق ىدلج هس باج 809 ص ١" ج ميلس باتك ١.



 الو نيد ىف ةقباسب الو محر ىف ةبارقب قبسيالا»
 ىلص لوسرلاوذحوذحي هبقانم نم ةبقنم ىف قحلي
 «امهلاو امهيلع هللا

 :ةبرقلا ةليسو ىف لاق]

 ...قحلي الو نيد ىف ةقباسب الو محر ىف ةبارقب قبسي ال :هلوق

 هنوك نعرظنلا عطق عم .هلآو هيلع هللا لص لوسرلا ّمع نباوهف محرلا ىف ةبارقلا اما

 ال هب صوصخم لوسرلا نيبو هنيب ىبسنلا طابترالا اذهف هيطبس اباو ًارهصو هل ًايخاؤم

 ةبقنملاو ةليضفلا ثيح نم قوحلمب الو نيدلا ىف ةقباسو ةبارقلا ف قوبسمب سيل ِهّرد هللف

 ددءازالا يسم ىاذدللا نيف محملا :لاذلا و ةلمولا ءاملا كوسا وحوش فلوق

 ...هلعف لعف ىا موق وذح ادغ :لاقيو اهب اهردق ىا لعنلاب لعنلا ىذح ريدقتلا

 [ريمالا برض تبرض لثم ىعون قلطم لوعفم لوسرلا اوذح ىف وذحلاو

 رمألا اذه ىف ةقباس هل :لاقي» :نيرحبلا عمجتو برعلا ناسلو سوماقلاو حاحّصلا ىنف

 «هيلا سانلا قبس اذإ

 اذإ اذك ىف ناقبس امهو ةقباسو ةقبسرمألا اذه ىف هل :زاجملا نمو» :ساسالا ىفو

 «هتياغ ىلإ مركلا ىف هقبسو هيف اقبتسا

 ةقبسرما ّلك ىف هل :لوقت ِءيش ّلك ىفو ىرجملا يف ةمدقلا قبسلا» :ًاضيا ناسللا ىفو

 «.قبسو ةقباسو

 للفلل
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 حبب بحس __ يي سببا

 لوسرلاوذحوذحي هبقانم نم ةبقنم ىف قحلي الو نيد ىف ةقباسب الو محر ىف ةبارقب قبسي الا

 :ةيواعم ىلإ مالسلا هيلع هباتك ىف ةغالبلا جه ىفو

 ىلدي ال ىتلا ىتقباسك هل نكت ملو ىمدقب عسي مل نم ىب نرقي ترص ذإرهّدلل ابجع ايف»
 ١.لاح ّلك ىلع هللا دمحلاو هفرعي هللا نظاالو هفرعا ال ام عّدم ىعّدي نا الا اهلثمب دحا

 :هحرش ىف ديدحلا ىبأ نبأ لاقو

 نم ىلإو رهاظلا ىف ةيواعم ىلإ ةراشا ىمدقب عسي مل نم ىب نرقي ترص ذإ :هلوق»

 لوقلا قلطاف اهلثمب دحا ىلدي ال ىتلا هلوق هيلع ليلدلاو نطابلا ىف ءافلخلا نم هيلع مّدقت
 .نيعمجا سانلا لكل ًاقرغتسم ًاّماع ًاقالطا

 فالخ ىعّدا نم لك ىا هفرعي هللا نظاالو هفرعا الام عّدم ىعدي نا الا :لاق من

 لاق اذاف ةلاحم ال هفرعي مالسلا هيلع ىلع ناكل ًاقداص ناكول هنال بذاكو هف هتركذ ام

 هلوقو ةلطايابتا هانعث اهتحص فرعا ال ىلاف تركذ ام فلاخت ىوعد لك َّنأ هسفن نع

 َمتأ اوُتلَطفَراَنلا َنوُمِرَجُمْلا ىَأَرَو » :ىلاعت هلوقك ملعلا ىنعمب انهه نظلاف هفرعي هللا نظاالو

 " «.(لاق امرخأ ىلإ) «'...اًهوُعِقاَوُم

 : مالسلا هيلع هل مالك نم ًاضيا هيفو

 ةالّصلاب ُهَِْي هللا لوسر الا ىنقبسي مل باجاو عمسو بانا نم لوا ىلا مهّللا»

 ' .عجاريلف دارا نف ةدئاف نعولخي ال امب ديدحلا ىبأ نبا هحرشو

 ”:بقانملا ف بوشارهش نبا لاقو
 لعل ناك :سابع نبا لاق :داطلا نب داّدش نب هللا دبع لاق ىربكعلا نع لئاضفلا»

 .اهلثم ةّمالا هذه ىف دحال تناك ام ةبقنتمرشع ةيناُ مالسلا هيلع

 ىلع بلاط ىبأ نب ىلع لضف :لاق هيبا نع قازرلا دبع نع ةنابالا ىف ةطب نبا

 .مهبقانم ىف مهكراشو ةبقنم ةئامب ُةْيِيََي هللا لوسر باحصا

 ." 29 حلاص ىحبص ةغالبلا جهن ١.

 .07 .فهكلا ."
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 مود دلج ءهبدن ىاعد حرش

 .ايلع نبى يب يذلا هنبفل ىزتالا ني ةفانءلا ف هيرؤد نيزك لأ تاك
 "ايف ار انقدلا مريخ فيارب نمت اه اا دعم لامك ضم 118

 ّىلع اهنم صخ ةقباسرشع ىامت ُةْيَيَي ىنلا باحصال تناك ىراصنالارباج لاق

 «. سمخملا ىف انكشو رشع ةئالئب

 هياط كا فقاتب تاوعج بانت ىف راسنلا عسبا#ق :ىدلعللا دعب تانئاورلا ءته لقتر
 . مالسلا

 ىنلا ةبارقب هتاهايم) ناونع تحت مالسلا هيلع نينمؤملار يمال بوسنملا ناويدلا ىفو
 : (سانلا ىلع هترخافمو

 مهس لك لضفي مالسالا نم نئمهس ناب نماتألا ملعدقلا

 ىقع نباو ىلص هللا هيلع ىرهصو ىخا ىبنلا دمحاو

 مجعو برع نسم مالسالا ىلإ ًارط سانلل دئاق ىلاو

 سيئر ديدنص لك لتاقو

 ىتالو مهمزلا نآرقلا ىفو

 هوخا ىسبوم نم نوراه امك

 ًاماما مهل ىنماقا كاذل

 ىمهسب ىنلداعي مكنم نف
 ليو مث ليو مث ليوف

 ليو مث ليو مث ليوو

 اهافس قشب ىذلل ليوو

 مخض رافكلا نم رابجو

 مزعب ًاضرف ىتعاط بجواو

 هيلا كادر هوبا اذن فاذكك

 مخ ريدغب هب مهربخاو

 محرو ىتقباسو ىمالساو

 ئلظب ادنغ ةلآلا قلي نك

 ىمضه ديرمو ىتعاط دحاجل

 «مرسج ريغ نم قوادع ديري

 ' :هراتخملا لوصفلا ىف ديفملا لاقو

 ىبعشلا نع مارهب نب تلصلا نع ناميلس نبرفاز نع ىسوطلا ملسم نب ىلع ىور»
 نم :ركبوبأ لاقف .ىضمو ملسفركب ىبأ ىلع هباحصا هعمو بلاط ىبأ نب ىلعَرم :لاق

 © 5 5-07 ا
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 لوسرلاوذحوذحي هبقانم نم ةبقنم ىف قحلي الو نيد ىف ةقباسب الو محر ىف ةبارقب قبسي الا

 ءًامحر مالسلا هيلع انيبن نم سانلا برقاو ءأقبس مالسالا ىف سانلا ىلوا ىلإرظني نا هّرس
 «.بلاط ىبأ نب ىلع ىلإرظنيلف هسفنب هنع ءانغ مهلضفاو هيلع ةّلاد مهمظعاو

 هل ةبطخ ىف مالسلا هيلع هلوقريسفت ىف 'ةغالبلا جهن حرش ىف ديدحلا نبا لاق

 قطنو :نونمؤملا زرأو ناسلا نود عدبلاب اوذخاو ؛نتفلا راحب اوضاخ دق» :مالسلا هيلع

 نم اّلا تويبلا ىقؤتالو باوبالاو ةنزخلاو باحصالاو راعشلا نحن ءنوبّدكملا نوُلاَصضلا
 :هظفل ام «ًاقراس ىَمس اهباوبأ ريغ نم اهاتا نف اهماوبأ

 هلئاضفو هبقانم ديدعت ىف غلاب و هسفنبرخفول مالسلا هيلع نينمؤملاريما ّنأ ملعاو»
 ةقاك يرغلا ءاحضق كلذ لع هدعاسو اب هضعشاو هانا لاعت هللا هان ىلا هعكاضتن

 رابخالا ىلذب ىنعا تسلو هرما ىف ُْيْيَي قداصلا لوسرلا هب قطن امراشعم ىلإ اوغلبي مل

 ربخو «ةئارب ةّصقو ةلزنملاو ريدغلاربخك هتماما ىلع ةّيمامالا اهب جتحي ىتلا ةعئاشلا ةماعلا

 ةضانملا رابعخلا زي ككل ذوضو ةوعدلا ءادعبا ف ةكفرا هلا بقر ةريبخ ضو: ةاخانملا

 ًائيش كلذ نمركذا اناو ,هريغل اهنم ليلقلا لقا لصحي مل ىتلا ثيدحلا ةنمئا هيف اهاور ىتلا
 هيلع هريغ ليضفتب نولئاق مهّلجو هيف نومهتي ال نيذلا ثيدحلا ءاملع هاور ام ًاريسي

 .مهريغ ةياور هبجوي ال ام سفنلا نوكس نم بجوت هلئاضف مهتياورف

 ىه اهنم هيلإ ٌبحا ةنيزب دابعلا نّيزي مل ةنيزب كنز دق هللا ّنا ىلع اي :لؤالاربخلا

 ايندلا ءزرتالو ًائيش ايندلا نم أزرت ال كلعج ايندلا ىف دهزلا ىلاعت هللا دنع راربنالا ةنيز
 .امانا كي نوضريو اعابنا مهب ىضرت ىلعجف نيكاسملا بح ىل نهرو ام كم

 نب دمحا هللا دبع وبأ هيف دازو .ءايلوالا ةيلحب فورعملا هباتك ىف ظفاحلا ميعنوبأ هأور

 .(ىيف بذكو ىضغبا نمل ليوو كيف قدصو ىبحا نمل ىبوطف) :دنسملا ىف لبنح

 ىسفن ليدع :لاقوا ءىّئم الجر مكيلا نثعبال وا نملستل :فيقث دفول لاق :ىناثلاربخلا

 الا ةرامالا تينمت امف :رمع لاق .مكلاوما نذخأيلو مكيرارذ َنيبسيلو مكقانعا نبرضيلف
 :لاقو ىلع ديب ذخأف تفتلاف اذهوه :لوقي نا ءاجر ىردص هل بصنا تلعجو ٍذئموي

 .نيتّرم اذهوه
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 اي نهتنتل :لاق هنا :مالسلا هيلع ىلع لئاضف باتك ىف هاورو .دنسملا ىف دما هاور

 .ةّيرذلا ىبسيو ةلتاقملا لتقي ىرما مكيف ىضمي ىسفنك الجر مكيلا نثعبال وا ةعيلو ىنب

 :تلقف - ؟ىنعي هارت نم :لوقي فلخ نم قزجح ىفرمع فك درب الا ىنعار اف :رذوبأ لاق
 .اذهوه :لاق هّناو تيبلاب لعنلا فصاخ ىنعي اّئاو كينعي ال هنا

 ًاّيلع نا عمسا :لاق ىل هنّيب بر اي :تلقف ًادهع ىلع ىف لا دهع هللا نا :ثلاثلاربخلا
 هّبحا نم .نيقتملا اهتمزلا ىتلا ةملكلا وهو ىنعاطا نم رونو ىئايلوا مامإو ىدهلا ةيار

 انا :لاقف بر اي هترشب دق :تلقف .ىلذب هرشبف ىنعاطا دقف هعاطا نمو ,ءىنّبحا دقف

 دقو ؛ىلوا وهف ىندعو ام ىل متي ناو أئيش ملظي مل ىبونذبف ىنبذعي ناف هتضبق ىفو هللادبع
 ريغ كلذ تلعف دق :لاق .ىب نامنالا هعيبر لعجاو هبلق لجأ مهّللا :تلقف هل توعد

 ىبحاصو ىخا تر :تلقف .يئايلوا نم ًادحا هب صتخا م ءالبلا نم ٍءىشب هّصتخم ىفا

 .هب ىلتبمو ىلتبمل ّنأ ىملع ىف قبس هنأ :لاق

 ظفلبرخآ دانساب هاور ّمث .ىملسالا ةزرب ىبأ نع ءايلوالا ةيلح ىف ظفاحلا ميعنوبأ هركذ

 رانمو ىدهللا ةيار هنا ادهع ىلع ىف َنإا دهع نيملاعلا بر نا ىلام نب سنا نعرخا

 ؛ىتيار بحاصف ةمايقلا ىف ًادغ ىنيما ًاّيلع ّنا ىنعاطا نم عيمج رونو ىنايلوا مامإو ناميالا

 .ىتر ةمحر نئازخ حيتافم نإع ديب

 ,هملح ىف ميهاربإ ىلإو ,هملع ىف مدأ ىلإو .همزع ىف حون ىلإر ظني نا دارا نم :عبارلاربخلا

 . مالسلا هيلع بلاط ىبأ نب ىلع ىلإرظنيلف هدهز ىف ىسيع ىلإ و هتنطف ىف ىسوم ىلإو

 .هحيحص ىف قييبلا دمحأ هأورو ءدنسملا ىف لبنح نب دمحأ هاور

 ةتوقايلا نم بيضقلاب كسمتيو ىتتيم توميو قتايح ايحي نأ ِهّرس نم :سماخلاربخلا
 بلاط ىبأ نب ىلع ءالوب كسمتيلف تناكف ىنوك :اهل لاق مث هديب ىلاعت هللا اهقلخ ىتَلا

 نب دمحأ هللا دبعوبأ هاورو .ءايلوألا ةيلح باتك ىف ظفاحلا ميعن وبأ هركذ ٠ مالسلا هيلع

 نأ ٌبحأ نم :دمحأ ظفل ةياكحو .بلاط ىبأ نب لع لئاضف باتك ىفو دئسملا ىف لبنح

 نب لع بحب كسمتيلف هنيميب ندع ةنج ىف هللا هسرغ ىذّلارمهالا بيضقلاب كسمتي
 . مالسلا هيلع بلاط ىبأ
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 لوسرلاوذحوذحي هبقانم نم ةبقنم ىف قحلي الو نيد ىف ةقباسب الو محر ىف ةبارقب قبسي الا

 لاق ام كيف :ققمأ نم :تفئاوط لوقت نأ لول هده سفن اذلاو :نسداسلا بلا

 بارتلا اوذخأ اّلِإ نيملسملا نم ءالمبّرت ال ًالاقم كيف مويلا تلقل ميرم نبا ىف ىراصنلا
 .ةكربلل كيمدق تحن نم

 .دنسملا ىف لبنح نب دمحأ هللا دبع وبأ هركذ

 دق هللا نا :مهل لاقف ةفرع ةّيشع جيجحلا ىلع هلآو هيلع هللا لص جرخ :عباسلاربخلا

 لئاق ىلا ةّصاخ هلرفغو ةّصاخ ىلعب ىه ابو ,ةماع مكلرفغو ةّماع ةكئالملا مكب ىهاب

 ىف ًاّيلع ٌبحأ نم ديعسلا ٌقح ديعسلا ّلك ديعسلا نا :ىتبارقل هيف باحر يغ ًالوق مكل
 .هتوم دعبو هتايح

 .ًأضيأ دنسملا ىفو مالسلا هيلع ىاع لئاضف باتك ىف لبنح نب دمحأ هللا دبعوبأ هاور

 نم لقا انا :نيروكذملا نيباتكلا ىف لبنح نب دمحأ هللا دبع وبأ هاور :نماثلا ربخلا
 نييبتلاب ىعدي مث ةّلح ىسكا مث ةّلظ ىف شرعلا نيمي نع موقأف ةمايقلا موي هب ىعدي

 ىبأ نب نلعب ىعدي مث اللح نوسكيو شرعلا نيمي نع نوموقي ضعبرثأ ىلع مهضعب

 كلذ تحت هنود نمو مدآ دمحلا ءاول ىناول هيلإ عفديو ىدنع هتلزنمو ىثم هتبارقل بلاط

 ىدانيو ةلح ىسكت مث ليلخلا ميهاربإ نيبو ىنيب فقت ىّتح هبريستف :نلعل لاق ّمث .ءاوللا
 اذإ ىعدت كتاف رشبا ىلع ىوخأ خألا معنو ميهاربإ كوبأ دبعلا معن :شرعلا نم دانم

 .تييح اذإ ايحنو تيسك اذإ ىسكتو تيعد

 لخدي نم لأ :لاق مث نيتعكر ىلصف ماق مث ا ءوضو ىل بكسا !سنأ اي :عساتلار بخلا

 نييصولا مئاخو نيدلا بوسعيو نيملسملا دّيسو نيقتملا مامإ بابلا اذه نم يلع

 قوعد تمتكو راصنالا نم ًالجر هلعجا َمِهّللا :تلقف :سنأ لاق .نيلجحملاّرغلا دئاقو
 ماقف مالسلا هيلع ىإع :تلقف - ؟سنأ اي ءاج نم : هِي لاقف مالسلا هيلع ىلع ءاجف

 دقل ! هِي هللا لوسر اي :نلع لاقف .ههجو قرع حسمي لعج مث هقنتعاف ًارشبتسم هيلإ

 ىنع ىدؤت تنأو ىنعنمي امو :لاق - ؟لبق ىب هتعنص ام ًائيش ىب عنصت مويلا كنم تيأر

 .ىدعب هيف اوفلتخا ام مهل نّيبتو قوص مهعمستو

 .ءايلوألا ةيلح ىف ظفاحلا ميعنوبأ هاور
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 :لاقف ؟برعلا دّيس تسلأ :ةشئاع تلاقف .ًاّيلع برعلا دّيس ىل اوعدا :رشاعلاربخلا

 رشعم اي :مه لاقف هوتأف راصنالا ىلإ لسرا ءاج اًَملف .برعلا دّيس ىلعو مدآ دلو دّيس انأ
 اذه :لاق .هللا لوسر اي ىلب :اولاق - ؟ًأدبأ اوّلضت نل هب متكسمت نا ام ىلع مكلدأ الأ راصنالا

 لجوّرع هللا نع مكل تلق ىذّلاب ىنرما ليئاربج ناف ىتماركب هومركاو ىبحيب هوّبحاف نع

 .ءايلوألا ةيلح ىف ميعنوبأ ظفاحلا هاور

 - ؟ىركش فيك :نإعل ليقف .نيقتملا مامإو نينمؤملا دّيسب ًابحرم :رشع ىداحلاربخلا
 .ىناطعا امم ىنديزي ناو ىنالوأ ام ىلع ركشلا هلأسأو ىناتآ ام ىلع هللا دمحأ :لاقف

 .اضيأ ةيلحلا نيحناضوركذ

 اهننيرع ىلا ندع هلع عكسو قاف توعو ناي اضم نب عم وضع قاعلاوتملا
 قتنيط نم اوقلخ قرتع مهتاف ىدعب نم ةتمألاب دتقيلو هّيلو لاويلو يدعي: نم ابلغ ويلف قر

 .ىتعافش هللا مهلانأ ال ىتلص مهيف نيعطاقلا ىتما نم نيبذكملل ليوف ًاملعو ًامهف اوقزرو

 اهيا ةلجلا يعاشو

 هيلع ًايلع ثعبو ةيرس ىف ديلولا نب دلاخ ُيَيَي هللا لوسر ثعب :رشع ثلاثلاربخلا

 ناو سانلا ىلع ىلعف امتعمتجا نا :لاقو نميلا ىلإ امهالكو ىرخا ةّيرس ىف مالسلا

 اضان الققو الاوما اذخأو ا ءانشت ايسو اراغاو اهيكاق: «شنح لغ اكنم هحاو لكف امققرتفا

 :ىملسالا ةديرب مهنم نيملسملا نم ةعبرال دلاخ لاقف هسفنل اهصتخاف ةيراج ىلع ذخأو

 ءاجف هيلإ اوقبسف ,نإع ىلع اهددعرومأل اذكو اذك هل اوركذاف ُهْيِيَي هللا لوسر ىلإ اوقبسا
 :لاقفردكلا ىئانللا نمرغكلا ءاجف دنع نكرغاف | ذك لفف الع نا :لاقق ةيناخ نيم داو

 لعف ًاّيلع نا هللا لوسر اي :لاقف ىملسالا ةديرب ءاجف هنع ضرعاف اذك لمف ًأّيلع نا
 ّنا اهرركي ًاّيلع ىل اوعد :لاقو ههجورمحا ىّتح هيي بضغف هسفنل ةيراج ذخأف كلذ
 .ىدعب نم نمؤم ّلك ّىلووهو ذخأ اًمترثكأ سمخلا ىف هظح ناو ىلع نم انأو ىنم يلع

 .نيثدحملارثكأ هاورو .ىلع لئاضف باتك ىف هاورو .ةّرمريغ دنسملا ىف دمحأ هللا دبعوبأ هاور

 ةعبراب مدآ قلخي نأ لبق لِجوٌرع هللا ىدي نيب ًارون ىلعو انأ تنك :رشع عبارلاربخلا
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 لوسرلاو ذحوذحي هبقانم نم ةبقنم ىف قحلي الو نيد ىف ةقباسب الو محر ىف ةبارقب قبسياالا»

 .ّىِلع ءزجو انأ ءزجف نيأزج هلعجو هيف كلذ مَسق مدآ قلخ اًملف ماع فلأر شع

 . مالسلا هيلع ىلع لئاضف باتك ىفو دنسملا ىف دمحأ هاور

 ناكف بلطملا دبع ىف انرص ىّتح انلقتنا ّمث :هيف دازو سودرفلا باتك بحاص هركذو

 .ةّيصولا ىلعلو ةوبتلا ىل

 ةرخآلا ىف دّيسو ايندلا ىف دّيس تنأ ةدابع ىلع اي كهجو ىلإرظنلا :رشع سماخلاربخلا
 .ىضغبا نمل ليولا هللا ةدع ىؤدعو ىؤدع كؤودعو هللا بيبح ىيبحو ىّبحأ كبحأ نم

 ناحبس :لوقي هيلإرظني نم ّنا :لوقيو هرسفي ساّبع نبا ناكو :لاق دنسملا ىف دمحأ هاور

 .ىتفلا اذه حصفا ام هللا ناحبس ىتفلا اذه عجشا ام هللا ناحبس ىتفلا اذه ملعأ ام هللا

 ىحوأف اهيفردحن اف ةملظمرعقلا ةديعب ًارئب ىتا مث ةبرق نضتحاف ىلع ماقف سانلا مجحاف

 ءامّسلا نم اوطبهف هبزحو هيخأو دّمحر صنل اوبهأت نا ليفارساو ليئاكيمو ليئربج ىلإ هللا
 ٌالالجاو ًاماركا مهرخآ دنع نم هيلع اومّلسرئبلا اوذاح اًملف هعمسي نمرعذي طغل مهل

 نب سنأ نعرخأ قيرط ىف هيف دازو مالسلا هيلع ىلع لئاضف باتك ىف دمحأ هاور
 كىذخفو ىتبكر عم كتبكرو اهبكرتف ةّنجلا قون نم ةقانب ةمايقلا موي ىلع اي ّنيتؤتل :ىلام

 أشيرق اومّدق سانلا اهّبأ :لاقف ةعمج موي سانلا ُهْيِيَي بطخ :رشع عباسلا ثيدحلا

 «مهريغ نم نيلجر ةّوق لدعت شيرق نم لجر ةّوق ءاهوملعتالو اهنم اوملعتو اهومّدقتالو

 ىذ بحب مكيصوأ سانلا اهتأ .مهريغ نم نيلجر ةناما لدعت شيرق نم لجر ةناماو
 هضغبيالو نمؤم الإ هّبحي ال مالسلا هيلع بلاط ىبأ نب ىلع ىّمع نباو ىخأ اهابرق

 .راتلاب هللا ةبذع قضعبأ نمو قضفبأ دقق ةطقبأ نمو ىدحأ دنقف هتحأ نم قفاتكالا

 . مالسلا هيلع لع لئاضف باتك ىف دمحأ هاور

 :ىعسي ةنيذملا ىضقا نم ءاج ئذلاراخنلا بيبح ةئثالق نوقيدَصلا نشغ نماثلا تيذخلا

 .مهلضفاوهو مالسلا هيلع بلاط ىبأ نب ىلعو .هناميا تكي ناك ىذلا نوعرف لآ نمؤمو
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 مود دلح .هبدن ىاعد حرش

 . مالسلا هيلع ىلع لئاضف باتك ىف دمحأ هاور
 اما اهيف امو اينّدلا نم ىلا بحأ نه ًاسمخ ىلع ىف تيطعا :رشع عساتلا ثيدحلا

 ءاولف ةيناثلا اّماو «قئالخلا باسح نم غرفي ىّبح لِجوٌرع هللا ىدي نيب باك وهف ةدحاو
 نم فرع نم قسي ىضوح رقع ىلع فقاوف ةئثلاثلا اّماو «هتحت دلو نمو مدآ هديب دمحلا

 هيلع ىشخا تسل ىّناف ةسماخلا اَماو ءىّتر ىلإ ىملسمو قروعرتاسف ةعبارلا امو «ىتَما
 .ناصحا دعب ًاينازالو ناميا دعب ًارفاك دوعي نأ

 .لئاضفلا باتك ىف دمحأ هاور

 لِيَ لوسرلا دجسم ىف ةعراش باوبأ ةباحصلا نم ةعامجل تناك :نورشعلا ثيدحلا

 لاقف .تّدسف لع باب اّلِإ دجسملا ىف باب ّلك اوّدس :أموي مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف

 ىكرتو باوبألا ّدس ىف اولاق ًاموق ّنا :لاقف مهيف ماقف هيي هللا لوسر غلب ىّتح موق كلذ ىف
 .هتعبتافرماب ترما ىّتكلو تحتفالو تددس ام ىلا ىلع باب

 .لئاضفلا باتك ىفو ًارارم دنسملا ىف دمحأ هاور

 ىّتح هاوجن لاطو هاجتناف فئاطلا ةازغ ىف ًايلع ُهيَْي اعد :نورشعلاو ىداحلا ثيدحلا
 لي هغلبف هّمع نبا ىوجن مويلا لاطا دقل :مهنم لئاق لاقف كلذ ةباحصلا نم موق هرك

 ام ىّنا اما هّمع نبا ىوجن مويلا لاطا دقل :لاق ًالئاق نا :لاق مث اموق مهنم عمجف كلذ

 .هاجتنا هللا ّنكلو هتيجتنا

 «كيسملا ق دمحأ هاور

 سانلا مصختو ىدعب ةوّبن الف ةّوبّتلاب ىلع اي ىمصخا :نورشعلاو ىناثلا ثيدحلا

 رمأب مهموقأو هللا دهعب مهافوأو هللاب ًناميا مهو تيتا . شيرق نم دحأ اهيف دحاجال عصب

 .ةّيزم هللا دنع مهمظعأو ءةيضقلاب مهرصبأو «ةّيعرلا ىف مهدعأو «ةيوسلاب مهمسقاو ءهّلل
 . ءايلوألا ةيلح ىف ظفاحلا ميعن قنا اقر

 كتجوز :لاقف هل لام ال ًاريقف ىنتجوز كنا :ةمطاف تلاق :نورشعلاو ثلاثلاربخلا

 ةعالطا ضرألا ىلإ علطا هللا نا نيملعت الأ ًاملع مهرثكأو ًاملح مهمظعاو أملس مهمدقا
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 لوسرلاوذحوذحي هبقانم نم ةبقنم ىف قحلي الو نيد ىف ةقباسب الو محر ىف ةبارقب قبسي ال»

 .ىلعب اهنم راتخاف ةيناث اهيلا علطا مث كابأ اهنم راتخاف

 .دنسملا ىف دمحأ هاور

 ةازغ نم ُهْيِيَي هفارصنا دعب حتفلاو هللارصن ءاج اذإ :لزنا امل :نورشعلاو عبارلا ثيدحلا

 هب تدعو ام ءاج دق هنا !ىلع اي :لاق مث هللارفغتسا هللا ناحبس نمرثكي لعج نينح

 ىمدقل ىماقمب كنم ّقحأ دحأ سيل هاو اجاوفأ هللا نيد ىف سانلا لخدو حتفلا ءاج
 نم ناك ام كلذ لبقو نيملاعلا ءاسن ةدّيس ىدنعو كرهصو ىّبم كبرقو مالسالا ىف

 .هدلول كلذ ىعارا نا ىلع صيرح انأف نآرقلا لزن نيح ىدنع بلاط ىبأ ءالب

 .نآرقلا ريسفت ىف ىبلعثلا قاحسإوبأ هاور

 ىلع اوّرم اذإ مالسلا هيلع هنع نيفرحنملا نم ًاريثك أل انهيه رابخألا هذه انركذ امنا انأ ملعأو

 اي لوسرلا صاصتخا نم هيلع هللا ةمعنب ثّدحتلا نمضتملا هريغو ةغالبلا جبن ىف همالك

 ةباحّصلا نم موق ىلذب مهقبس دقلورخفلاو وهرلاو هيّتلا ىلإ هنوبسني هريغ نع هاَيأ هزّيو هل

 انيأر ام :تباث نب ديز لاقو ءكلذ نم هيتاوه :لاقف برحلاو شيجلارما اّيلع ّلو :معل ليق

 باحصالاو راعشلا نحن :هلوقريسفت دنع انهه رابخالا هذه دارياب اندراف ةماساو ىلع نم ىهزا

 ليق ام هقح ىف ليق نم ناد ُلَيَو لوسرلا دنع هتلزنم مظع ىلع هّبنن نا باوبالاو ةنزخلا نحنو

 ًامولم نكي مًاحّجبتو أمّظعت ءايبنألاو ةكئالملا ىلع رخفو ءاوهلا ىف جيرعو ءامسسلا ىلإ قرول

 ىفربكتلاو مظعتلا ىلسم طق ىلسي مل مالسلا هيلعوهو فيكف ًاريدج كلذب ناك لب

 مهرثكأو ًاعضاوت مهدشأو اعبط مهمركأو ًاقلخر شبلا فطلا ناكو هلاعفأ نمالو هلاوقأ نم ٍءىش
 ناقلخ امهو حازملاو ةباعدلا ىلإ هبسن نم هبسن ىّتح اهجو مهقلطاو ارشب عاجلا ًالامتحا

 ىوكشو رودصم ةئفن عونلا اذه نم هركذي ام ًانايحاركذي ناك اّماو ةلاطتسالاوربكتلا نايفاني
 هب هللا هّصخ ام ىلع لفاغلا هيبنتو ةمعنلار كش الإ هركذ اذإ هب دصقيالو مومهم سفنتو بوركم

 ؛هرمأ ىف باوّصلاو قحلا داقتعا ىلع ضحلاو فورعملابرُمألا باب نم كلذ ناف ةليضفلا نم
 :لاقف كلذ نع هناحبس هللا ىهن دقف لضفلا ىف هيلع هريغ يدقتوه ىذّلاركنملا نع ىبغلاو

 .«نومكحت فيك مكلاف ىده. نأ الإ ىده ال نَّمَأ عبتي نأ ٌقحأ قحلا ىلإ ىده نفأ

 (ديدحلا ىبا نبا مالك ناياب)



 هرقل ةنوأ هللا قدا و لوواقلا لع لول

 :ةبرقلا ةليسو ىف لاق]

 ّنأك و لتاقي ىلع هلوخدم عم قّلعتم ءالعتسالل ىلع :ليوأتلا ىلع هلوق حرش ىف

 ةلتاقم زوجي ال نآرقلا لهاو ديحوتلا لهاف آلا و ليوأتلا ىلع ةسّسؤم و ةّينبم ةلتاقملا

 قرفلا ضعبل قفتي دق هنا الا ...لاومالاو ءامدلا ظفح امهرثا نيتداهشلا نال هعم ملسملا

 نآرقلا ليوأت ىلع ىنبم مهعم هلاتق نا نّيبتف نآرقلا ليوأت ملعي ذا مالسلا هيلع

 و هلاوقاو هلاعفا ىف ناك امل مالسلا هيلع هنا ىنعي مثال ةمول هللا ىف هذخات الو :هلوقو

 [...هطخس وا قولخملا اضرب ٌدتعي ناك اف هللا ناوضر هضرغ هتانكس و هتاكرح

 :ةيلحلا ىف ميعنوبا لاقو

 انثدح ىننحلاركيوبا انثدح ىماسلا سنوي نب دّمح انثدح كلام نبركبوبا انثدح»

 عم ىثغ انك :لاق قردخملا ديعشس ىبا نع هيبا نع ءاجر نس ليعامسا نع ةفيلخ نبرطف

 مكنم نا سانلا اهيا اي :لاقف ىشم مث اهحلصي ىلع اهلوانتف ؛هلعن عسش عطقتناف هيي ىنلا

 امب هترشبف تجرخف :ديعسوبا لاق هليزنت ىلع تلتاق امك نآرقلا ليوأت ىلع لتاقي نم

 '.«هعمس دق هنأك اخف هب ثرتكي ملف ُةْيْبَي هللا لوسر لاق

 برحل دادعتسالاب هباحصأ هيلعراشا دقو هل مالك ىف مالَسلا هيلع نينمؤملاريما لاق

 :ةيواعم ىلا ىلجبلا هللادبع نبريرج هلاسرا دعب ماَشلا لها

 ١.ج 5ص /2.
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 (مئثال ةمول هللا ىف هذخأتالو ليوأتلا ىلع لتاقيوا .

 7 هني نول اذه فنأ تبرض دقلو (ماَشلا لها برحل) دادعالا مكل هركا الو»

 لص دمحم (ل خ هب ءاج) ىلع لزنإ امهرفكلاوا لاتقلا الا هيف ىلرأ ملف هنطب و هرهظ تبق
 '.«ةبطخلا هلآو هيلع هللا

 'راحبلا نماث ىف ىسلجملا هلقن

 ميكحتلا دعب اهبطخ مالَسلا هيلع هل ةبطخ حرش ىف جبّنلا حرش ىف ديدحلا ىبا نبا لاقو
 :هظفل ام "«ليلجلا ثدحلاو حدافلا بطخلابرهدلا ىتا ناو هلل دمحلا» :اهردصو

 فويس نم هب مهماصتعاو (ميكحتلا ىا) هل ماشلا لهأ بلط هيلا اعد ىذّلا ّنا»

 لدعف تحضورفظلا ورصّنلا لئالدو تحال ةبلغلا ورهقلا تاراما تناك دقف قارعلا لها

 تعقو لاحلا هذهو صاعلا نب ورمع ىأرب كلذ ناكو عادنلا ىلا عارقلا نع ماشلا لها

 نبرصن هدروا امركذن نحن و لثملا اهب برضي ىتلا ةميظعلا ةليللا ىهوريرهلا ةليل بيقع

 ىوه ىلا بوسنمريغ لقنلا حيحص تبث ةقثوهف ىنعملا اذه ىف نيفص باتك ىف محازم

 :ثيدحلا باحصا لاجر نموهو لاغداالو

 :لاق ةعيبر نب رامع ىنثّدح :لاق رارضوبا ىنثّدح :لاقرمش نب ورمع انثّدح :رصن لاق

 عبس ةنس لؤالا عيبر رهشرشاع ءاثالثلا موي ةادغلا ةالص ساتلاب ذه. ىلع سّلغ

 ىلع ساّنلا و قارعلاركسعب ماشلا لها ىلا فحز مثرفص رهشرشاع :ليق و نيثالثو
 ماّشلا لها ىف اهّتكل و نيقيرفلا تلكا برحلا تناك دقو ماشلا لها مهيلا فحز و «مهتايار

 جرخف :لاق .مهاكرا تعضعضتو لاتقلا اوهركو برحلا اولم دقف اعقو مظعاو ةياكن ّدشأ

 هديبو هانيع آلا هنم ىري ال حالسلا هيلع بونذ تيمك سرف ىلع قارعلا لها نم لجر

 ٌّقح هللا مكمحر مكفوفص اوّوس :لوقيو ةانقلاب قارعلا لها سوؤر برضي لعجف حمتلا

 ىنثاو هللا دم مث هرهظ ماشلا لهأ ىلو و ههجوب مهلبقتسا تايارلا و فوفّصلا لدع اذا

 فيس امالسا مهَواو ةرجه مهمدقا هّيبن ّمع نبا انيف لعج ىذا هلل دمحلا :لاق ّمث هيلع

 .797/7 ديدج باج 5١5. ص ١ ج ىديدح حرش 3
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 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ناّرملارسكتو ماتقلا راثو سيطولا ىمح اذا اورظناف هءادعأ ىلع هللا هّبص هللا فويس نم

 لمح مث ىرثأ ىف اونوك و ىنوعبتاف ةمهمهوا ةمغمغألا عما الف لاطبالاب ليخلا تلاجو
 .رتشالاوه اذاف عجر مث هحبر مهيفرسكف ماشلا لها ىلع

 نا زربا ىلع اي نسحلا ابأ اي :نيفّصلا نيب ىدانف ماشلا لها نم لجر جرخو :لاق

 اي كل ّنا :لاقف نيفّصلا نيب امهيتباد قانعا تفلتخا ىّتح مالسلا هيلع ىلع هيلا جرخف

 ءامدلا هذه نقح هيف نوكي كيلع هضرعارمأ ىف كل لهف ةرجهلاو مالسالا ىف ًامدقل َنِلَع

 ىلخنف كقارع ىلا عجرت :لاق - ؟وه امو :لاق - ؟كيأر ىرت ىّتح بورحلا هذهرخأتو
 دق :40 ىلع هل لاقف ماشلا نيبو اننيب ىلختف انماش ىلا نحن عجرنو قارعلا نيبو كنيب
 هفنا تبرضو ىيرهساورمالا اذه ىنّمها دقلو ةقفشو ةحيصنل هذه نأ تضرع ام تفرع

 ضري مل هركذ ىلاعت هللا نا ُهْيِخيَي دّمحم ىلع هللا لزنا امبرفكلاو ا لاتقلا آلا دجا ملف هنيعو

 نع نوهنيال و فورعملاب نورمأي ال نوئعذم توكس مهو ضرالا ىف ىصعي نأ هءايلوأ نم

 .مهج ىف لالغالا ةجلاعم نم ىلع نوهأ لاتقلا تدجوفركنملا

 .«(ثيدحلا) ضعب ىلا مهضعب سانلا فحز و عجرتسي وه و لجرلا عجرف :لاق

 ىف ُهْيِيَي ىنلا نع ةريره ىبا نع ءاج ام باب ىف ارثالا ةيافك ىف ييزازخلا لاقو

 :قاَيارشع ىنثالا ةتمثالا ىلع صوصنلا

 ىوحتلا راجنلا نباب فورعملا ىميمتلا دمحم نبرفعج نب دّمحم نسحلاوبا انثدح»

 نع ميت نب دّمحم ىنثدح :لاق لازغلا ناورم نب دّمحم نب دمحا سابعلاوبا انثدح :لاق

 ىبا نع مساق نب رافغلادبع نع حلاص نب ةيواعم انثدح :لاق ىدهم نب نمحرلادبع

 رذنم تنا امنا» :ةّيألا هذه تلزن دقو ُةُئيََي هللا ل وسر ىلع تلخد :لاق ةريره ىبا نع ميرم

 :انلق ؟ىداهلا نوفرعتا رذنملا انا امنا :لاق مث ُهِيِقي هللا لوسر انيلع اهأرقف «داه موق لكلو

 ضعب نم اللا ىلع انيلع جرخ ذا قانعالا تلوطف لعنلا فصاخوه :لاق هللا لوسر ايل

 و ىنع غلبملا هنا :لاقف ُهيِكي هللالوسر انيلا تفتلا مث .ُِي هللا لوسر لعن هديب ورجحلا

 انرهط و سجللا اّنع هللا بهذا تيب لها نحنف ىطبس وبا و ىتنبا جوز و ىدعب مامالا

 ١. ص ديدج باج .594ص /7.
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 ريكا ةيول هللا ق هدغاتالو ليواتلا لك اتاقيود

 رهزلا ةّمئالاوبأ مامالاوه ليزنتلا ىلع تلتاق امك ليوأتلا ىلع ىدعب لتاقي ءسنّدلا نم

 ىدهم اّنمو ليئارسا ىنب ءابقن ددعرشع انثا :لاق ؟كدعب ةنمالا مكو هللا ل وسر اي :ليقف

 مهنم ضزالا ولختال .ًاروجو املظ تئلم امك ًالدعو أطسق ضزالا هب هللاًال مي ةمالا هذه

 .«اهلهأب تخاسآلا

 . 22, مهيلع ُةْلَيي لوسرلا صوصن باب ىف راحبلا عسات ىف هِي ىسلجملا هلقنو

 :فا بلاط ىبا نب ىلع ةمجرت ىف 'ءايلوالا ةيلح ىف ميعنوبا لاقو

 محازم نبرصن انثدح ةبرق ىبأ نب ىلع انثدح ىسوم نب دمحم نب دمحأ انثدح»

 قشمدلا دحاولادبع نع ةقوس نب دّمحم نع - رمش نبا ىنعي - ورمع انثدح ىبا انثدح

 اًناف بلاط ىبا نباي اّنع فرصنا :لاقف .نيفص موي ًايلع ىريخلا بشوح ىدان :لاق
 نقحت و انماش نيبو اننيب ىلختو ؛كقارع نيبو كنيب ىلخن ءكمدو انئامد ىف هللا كدشنن
 ىف ىنعست ةنهادملا نا تملعول هللاو ميلظ ّما نباي تاهيه :ىلع لاقف .نيملسملا ءامد

 ناهذالاب نآرقلا لها نم ضري مل هّللا نكلو ةنوؤملا ىف ىلع نوها ناكلو تلعفل هللا نيد
 .«ىصعي هّللاو توكسلاو

 :ةباحصلا ةفرعم باتك ىف "كردتسملا ىف مكاحلا لاقو

 نب دما انثدح هباتك لصا نم ةفوكلاب ىنابيشلا ىلع نب دمحم رفعجوبا انربخا»
 نيف نيسقالا ادتدخ برح نم السلا دبع ادفدقن نانمعولا انتدني ةزرغ تا نيرفاخ

 .ديعس ىبا نع هيبا نع ءاجر نب ليعامسا

 ليعامسا نع ةفيلخ نبرطف انثدح ىسوم نب هللاديبع انثدح و :ةزرغ ىبا نبا لاق

 ىلع فلختف هلعن تعطقناف ُةَْْي هللا لوسر عم اّنك :لاق ديعس ىبا نع هيبا نع ءاجر نب

 هليزنت ىلع تلتاق امك نآرقلا ليوأت ىلع لتاقي نم مكنم نا :لاق مث ًاليلق ىشف اهفصخب

 ؟وه انا :رمع لاق ال :لاق - ؟وه انا :ركبوبا لاقرمع وركبوبا مهيفو موقلا اط فرشتساف

 ناك دق هنأك هسأر هب عفري ملف هانرشبف هانيتاف ًايلع ىنعي لعنلا فصاخ نكلو ال :لاق -

 .؟ا١ةر/'“* ع جديدج باج 1117 نصا

 .86 ص 1

 .155 ص 3 ج.؟
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 حبب سبب _ سب يي ب سس ل

 مود دلح ءهبذن ىاعد حرش

 .ُِلَيَي هللا لوسر نم هعمس

 .«هاجرخي مل و نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 'كردتسملا صيخلت ىف هنيعب ىهذلا هلقنو

 باب ىف ٌراحبلا نماث ىف ديدحلا ىبا نبا نع هنيعب مالكلا اذه هي ىسلجملا لقنو

 تابراحملا نم نيفصب عقو ام لمج

 "نيفص باتك ىف ثيدحلا اذهو :لوقا

 :هصن ام رافكلا ايا ىلع ةبراحم لصف ىف 'بقانملا ىف ىمزراونخلا لاقو

 بتك اميف ىمليدلا رادرهش نب هيوريش نب رادرهش روصنموبا ظافحلا ديس ىنربخاو»

 ىئدح ةباتك ىنادمها سودبع نب هللادبع نب سودبع حتفلاوبا ىنثدح نادمه نم ا

 نب ديعس انثدح دمحا نب سابعلا ىنثدح ىضاقلا لماك نب دلاخ نب لماك نب دمحا
 :لاق:ئدبافلا ننام نع ضخما حورلاس نع ليطتلا ودمع ققدح هتالا يك

 نيدلا نم ُهيْيَي دّمح ىلع هللا لزنا امبرفكلاو ا ًأّدب موقلا لاتق نم تدجو ام :الإإ نع لاق
 «مهريغ و رافكلا نم هبراح نم لك كلذب ىنعي ناميالاو

 با نب لاس نع لطنلا قا نيدقع قووو» ”ياتضنالا ف ناذانق وي لدعتلا لاقو

 امبرفكلاوا فيسلا الا تدجو ام :لوقي 34! اّيلع تعم :لاق ىدئاعلا نزام نع ةصفح
 .هريَو دمحم ىلع لزنا

 :مطاتق و جراوخلا نع هِي هرابخاركذ ىف ”هخيرات ىفريثك نبا لاقو

 وبا انثّدح اّبجلادبع نب دمحا انثّدح ءّمصألا انربخا .مكاحلا انربخا :قييبلا لاق»

 تعم :لاق ىردنخلا ديعس ىبا نع هيبأ نع ءاجر نب ليعامسا نع شمعالا نع ةيواعم

 ١.صس ١1١5١.

 .رصم باج م”55و 65١ صو ناريأ باج 5606و 5075 ص ."

 .فحن باج ٠7 ص 3

  .6ص 50١.
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 «مثال ةمول هللا ف هذخأتالو ليوأتلا ىلع لتاقيوا

 .«(ثيدحلا) مكنم نا :لوقي ُةِْيَي هّللا لوسر

 لتاقت الث لعل ُةْيَْي ىنلا لوقركذ ىف اا نينمؤملاريما 'صئاصخ ىف ىئاسنلا لاقو
 :هليزنت ىلع تلتاق امك نآرقلا ليوأت ىلع

 ظفللا و ةمادق نب دّمح و ميهاربا نب قاحسا انربخا :لاق بيعش نب دمحا انثدح»

 ىردنلا ديعس ىبا نع هيبأ نع ءاجر نب ليعامسا نع شمعألا نع برح نعو .هل

 ا5+ ىلع ىلا هب ىمرف هلعن عسش عطقتنا دق انيلا جرخف ُهَْي هللا لوسررظنن ًاسولج انك :لاق
 :ركبوبا لاق هليزنت ىلع تلتاق امك نآرقلا ليوأت ىلع سانلا لتاقي الجر مكنم نا :لاقف
 .«لعّتلا فصاخ نكلو هال :لاق - ؟انا :رمع لاق هال :لاق - ؟انأ

 :هّصن امركب ىبا ةماما ىف همالك ضارتعا لصف ىف 'ىفاَشلا ىف هيي ىده لا ملع لاقو

 ريشب نب ماشه انثدح :لاق ىلجبلارمع نب ليعامسأ نع (ىنقثلا ىنعي) ميهاربأ ىور و»

 نال :لاق ذِي ىلع نع ىدزالا سيردا ىبا نع ىدسالا ماس نب ليعامسا نع ىطساولا

 هلي هللا لوسر تعمس :لوقأ نا نم ّىلا بحأ ريطلا ىنفطختف ضزالا ىلا ءامسلا نمّرخا

 .ىدعب ةّمالا كب ردغتس ىلع اي :ىل لاق هعمسا ملو

 اناوركبابأ هللاو ساتلا عياب :لوقي 990 ىلع ناك :لاق نيسحلا نب ىلع نب ديز ىورو

 نا مث ضرالاب ىلكلك تقزلاو ىرما ترظتناو ىظيغ تمظكف اذه ىصيمقب ىّنم مهب ىلوا

 تمظكف اذه ىصيمقب ىّبم سانلاب ىلوا ىفا ملع هللاو دقورمع فلختساو كلهركبابا

 مهسك ةّتس سداس اهيف ىنلعجو ىروش اهلعج و كلهرمع ّنا مث ىرمأ ترظتناو ىظيغ

 ام ىّتح ضزالاب ىلكلك تقزلاو ىرما ترظتناو ىظيغ تمظكف لقالا اولتقا :لاقف ةّدجحلا

 ًاهتنم هللابرفكلاو ا لاتقلا الا تدجو ام ىّتح الف هلوقو .هللابرفكلاو ا لادقلا آلا تدجو

 ناوعألا دجو امل هال مّدقت نم نع هّقكو ةيواعم وريبّرلاو ةحلطل هلاتق ببس ىلع كلذب

 فالخخلاوا لاتتقلا آلا دجي مل ىّتح عافدلاو لاتقلا ضرف هيلع نّيعتورمألا همزل راصتلاو

 :(ةيقلكزر شل كا راضتلا و: ناوعألا ققفل اروذعم ناك كوالا لالا قون

 .فحجن باج 08 ص ١.

 .ىكنس باج ”5١7 سص .؟



 2١١غ

 مود دلج .هبدن ىاعد حرش

 'ىفاشلا صيخلت ىف هيلي ىسوطلا خيشلا هلقنو

 ةفالخلارما ةيفيك باب ىف 'راحبلا نماث ىف هلي ىسلجملاو

 .نيتسلا و سداسلا باب ىف ”مارملا ةياغ ىف لِي ىنارحبلا دّيسلاو

 ':ةضورلا باتك ىف ىنفاكلا ىف هيلي ىنيلكلا لاقو

 341 هللادبع ىنأ نعريصب ىبأ نع «ةزمح ىبأ نب ىلع نع ؛نيسحلا نب ىلع نع ؛نإع»
 م اوُِلصأ القا مؤمن ِناََقتاَط إو: :تلق (لاق نا ىلا) لج وزع هللا لوق ىف

 اعلان ٌتَداَف ْنِإَف للام لة ى َقَح غبت ىلا اونا ىََمْقْلا 0 اَمهاَدَحِإ عت ب نإ

 هذه لهأ مهو ةرصبلا موي ةّيآلا هذه ليوأت ءاج انا ناتئفلا :لاق - ؟(*...ٍلَدَعْلاِب اَمُهَنْيَ

 اوئيفي ىّئح مهلتقو مههلاتق هيلع بجاولا ناكف الفا نينمؤملاريمأ ىلع اوغب نيذّلا مهو ةّيآلا
 تح مهنع فيسلا عفري ال نا هللا لزنا اميف هيلع بجاولا ناكل اوئيفي ولو هللارمأ ىلا
 هللا لاق امك ةيغابلا ةئفلا ىهو نيهراكر يغ نيعئاط اوعياب مهنال هنيمأر نع اوعجريو اوئيفي

 لدع امك مهبرفظ ناك ثيح مهيف لدعي نا اه نينمؤملاريما ىلع بجاولا ناكف ىلاعت

 ةرصبلا لهاب الي نينمؤملاريما عنص كلذك و ىنع و مهيلع نم امنا ةكم لها ىف هِي هللا لوسر

 .«(ثيدحلا) لعّتلاب لعّتلاو ذح ةّكم لهاب ُةِْيََي تلا عنص ام لثم مهبرفظ ثيح

 .ةيالاريسفت ىف ىفاّصلا ىف ىناشاكلا ثدحملا هلقنو

 ةفرعمب هدّحوت ىف ةمدقملا نم عبارلا لصفلا ىف ”ليزنتلا دهاوش ىف ىناكسحلا لاقو

 :هيناعم و نارقلا

 : لاق رفعح ني دمع نيسدلادبق انوخا لاق ظفانللا قرعا نين ني ويا انرخار)

 :لاق ىونكلا ةقع ون تينع ندعم انتدخ# لاق توقعي ني'دشحم عدلا دبع انكر

 ىبا نعرباج نع بوقعيوبا ىرزيلا ميركلادبع [نع] نوميم نب دّمح نب ميهاربا انثدح

 0 ؟

 .17/8 ص 7١7 ثيدح 4 ج ىفاك .؟

 .ىدلج هس باج 57 ص ديدج باج .9"3 ص.



 ١١2 ا/

 ةرثال ةئفول هللا ف ةدهاتالو لوماعلا لع [ةاقيوف

 ال ام نآرقلا ليوأت نم ىدعب سانلا مّلعي ىلع يي ىنلا لاق :لاق سنا نع ءليفطلا

 .«مهربخي :لاق وأ ءنوملعي

 :اا بلاط ىبا نب ىلع ةمجرت ىف 'ءافلخلا خيرات ىف ىطويسلا لاقو

 لاق دي هللا لوسر نا ىردنلا ديعس ىبأ نع حبيحص دنسب مكاحلاو دمحا جرخاو»

 .«هليزنت ىلع تلتاق امك نآرقلا ليوأت ىلع لتاقت كنا :الإا. ىلعل

 ' :ؤطصملا ةراشب ىف ىربطلا نيدلا دامع لاقو

 ىبا نب راّمعو ليولقلا هللادبع نبريكب نع هيبا نع مشاه نب ىلع انثدح :لاق»
 :لاق ةنس نيعبرا انل نذا :ريكب لاق ىصفا ىنب نذؤم ىلجبلا نامثعوبا انثّدح الاق ةيواعم

 اولتاقف مكنيد ىف اونعط و مهدهع دعب نم مهئاميا اوثكن ناو :لمجلا موي لوقي ًاّيلع تعمس

 تلزن ذنم اهلها لتوق ام هّنا اهأرق نيح فلح مث نوهتني مهّلعل مهل ناميا ال مهتارفكلا ةمئا

 هيلع لاق اذكه خيشلا قدص :لاقف ةكرفعج ابأ اهنع تلأسف :ريكب لاق .مويلا ىتح
 .«ناك اذكه مالَسلا

 "سمانخلا ءزجلا خيشلا ىلاما

 ' :لئاضفلا ىف ليئربج نب ناذاش لاقو

 ني لع رفتاف العير نا: ةاولاق رذ ناو. ةادقملا و ناملس قع هنعفري .داتسالاب ولا

 برعلاو مجعلا و برغلا و قرشلا لهارخاف ىلع اي هِي هللا لوسر هل لاقف ها بلاط ىب

 ًاملحو أمزح مهمظعا و أّمع مهمركاو ًاجاوز مهمركاو هّللالوسر ّمع نباو مهمركا تناف

 مهأرقا تناو كلامو كسفن ىف ىنغ مهمظعاو [ىتّئسب] ًاملع مهرثكاو املس مهمدقاو

 وانك مهدوجاو برحلا ءاقل ىف ًابلق مهعجشا و ىتئسب مهملعاو لج وّرع هللا باتكل

 و هللا ىلا مهّتحاو ًاناسل مهقدصاو ًاقلخ مهنسحاو ًاداهج مهدشاو ايندلا ىف مهدهزا

 !..لاعت هلبآ نايف ةنس نيقاللف ىدعب قبتسو نا

 :ز صنف بناجت 21/ نع ١
 .727 ص 1887 فجن باج .778 ص ١.

 .فجن باج ١١١ ص .'"“

 .150 ص ديدج باج .فجن باج ١023 ص .؟



١11268 

 مود دلج .هبدن ىاعد حرش

 ىف عبارلا لصفلا ىف 'هبقانم ىف ىكملا دمحا نب قفوم مزراوخ ءابطخ بطخا لاق
 جراونخملا لاتق نايب

 خيش مامالا ىضاقلا انربخا ىمصاعلا دمحا نب ىلع نسحلاوبا دهازلا خيشلا انربخأ»

 نيسحلا نب دمحاركبوبا ةّنَسلا خيش ىدلاو ىنربخا ظعاولا دمحا نب ليعامسا ةاضقلا

 نم ةفوكلاب ىنابيشلا ىلع نب دّمحمرفعجوبا انربخا ظفاح ا هللادبع وبا ىنربخا قييبلا
 نب مالسلادبع ىنثدح ناّسغوبا ىنثدح ةورع ىبا نع مزاح نب دمحا ىنثدح هباتك لصا

 ىبا نبا انثدحو .ديعس ىبا نع هيبا نع ءاجر نب ليعامسا نع شمعالا ىنثدح برح

 نع هيبا نع ءاجر نب ليعامسا نع ةفيلخ نبرطف انربخا ىسوم نب هللاديبع ىنثدح ةزرغ
 مث ًاليلق ىشف اهحلصي ًاّيلع فلخف هلعن تعطقناف يي هللا لوسر عم اّنك :لاق ديعس ىبا

 مهيفو موقلا اه فرشتساف هليزنت ىلع تلتاق امك نآرقلا ليوأت ىلع لتاقي نم مكنم نا لاق

 فصاخوه نكلو ال :لاق - ؟وه انأ :رمع لاق ال :لاق ؟وه انأ :ركبوبأ لاقفرمع وركبوبا

 . «ِليَي هللا لوسر نم اهعمس دق ناك هنأك هسأر عفري ملف هانرشبف هانيتأف 9 ًاّيلع ىنعي لعنلا

 :ناورهنلا و نيفص و لمجلا ةعقوب هرابخا باب 'ىربكلا صئاصنملا ىف ىطويسلا لاقو

 (ًاصّخلم ثيدحلا) هللا لوسر عم اّنك لاق ديعس ىبا نع قييبلاو هحححصو مكاحلا جرخاو

 :ةئام و سماخلا بابلا ىف ”مارملا ةياغ ىف هلي ىنارحبلا مشاه دّيسلا لاقو

 زيزعلادبع نب دمحم نب هللادبع انثدح :لاق لبنح نب دما نب هللادبع - ثلاثلا»

 رامع انتثدح# لاق تاو وي: نضوخللا انقدض#لاق رويصتم نب ننحا انف دهب لاق قوقلا

 انك :لاق ىردخلا ديعس ىبا نع هيبا نع ءاجر نب ليعامسا نع شمعالا نع قيرز نب

 عسش عطقناف 8: ةمطاف تيب ىف كاعو ُهييي هللا لوسر انيلع جرخف دجسمملا ىف ًاسولج
 نم مكنم ّنا :لاقف انيلع ماقف ءاج ّمث اهحلصي الإ ًايلع اهاطعاف ُهَي هللا لوسر لعن
 ال :لاق ؟هللا لوسر ايوه انا :ركبوبأ لاق هليزنت ىلع تلتاق امك نآرقلا ليوأت ىلع لتاقي

 .لعنلا فصاخ هّنكلو ال :لاق ؟هللالوسر ايوه انا :رمع لاق

 .فجن باج 1617 ص.١
 .584 صاج .؟

 .نكدس باج ع١ ص."
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 «مثال ةمول هللا ىف هذخأتالو ليوأتلا ىلع لتاقيو»

 نينمؤملاريما اي :لاقف لجر هاتاف ةبحرلاب ًاّيلع ىنعي دشن هّنأ ىنثدحف :ليعامسا لاق
 هنا ملعت كنا مهللا :لاق معن :لاق ؟كغلب دقوأ :لاق - ؟ءىش لعنلا ثيدح نم ناك له
 . «ُلكَ هللا لوسر ىلا ىنببحي انت

 .عساتلا ءزجلا ىف 'هيلاما ىف خيشلا نبا هلقنو

 « ماعلا بانلا ق "قيقيلا تانك قذف سوواط نبا دتسلا لاقو

 ريخو نينمؤملاريما و نيملسملا ديسب ايلا ىلع انالومل يقي ىبنلا ةيمست نم هركذن اميف»

 نب دمحا ظفاحلا ىلا اهركذ مدقملا انديئاساب كلذ انيور نييبئلاب سانلا ىلواو نييصولا

 انثدح :لاق ىنالديصلا نامثع نب دمحم نب دمحا نع :باتك ىف هظفل اذه امب هيودرم
 نانياس ديد افرح لاق نارا يدوم وب دج انوع لافرق نو دمنع ىنواتلا

 هللا لوسر دنع انا انيب لاق كلام نب سنا نع ىلع نب دمحم نعرباج نع سيرداوبا

 نييبّنلاب سانلا ىلواو نينمؤملاريماو نيملسملا ديس لخدي نآلا :لاق هلآو هيلع هللا لص

 نيب سلجف :لاق َىلاو َىلاو هللا :ُيِقَي هللا لوسر لاقف] الها بلاط ىبا نب ىلع علط ذا

 هب حسميو ههجو و هتهبج نم قرعلا حسم ُيَي هللا لوسر ذخاف [ُهْيَيَي هللا لوسر ىدي

 لاقف ههجو هب حسميو اها ىلع هجو نم قرعلا حسميو اا بلاط ىبا نب ىلع هجو

 وف. عوراه ةلزنما قيم وكت نا طرف انما لاف 28 ىف ف: لزق هللا لويسو ان لقا هع هل

 و ىنيد ىضقت ىدعب فلخا نمريخو ىريزو و ىخا تنا ءىدعب ّىن ال هنا آلا ىسوم

 ءاوملعي ملام نآرقلا ليوأت نم مهملعتو ىدعب نم هيف اوفلتخا ام مط نيبتو ىدعوزجنت

 :«نيرقلا لع عيدها ادك ليرأتلا لع مهدهاماو
 . الئ هلئاضف و هبقانم باب ىف "ةمغلا فشك ىف ىلبرالا هلقنو

 :قلطضملا ىب ةوزغ هيفركذ لصف ى "ذاشزالا قف: هلي ديفملا لاو
 اتفاضناو امهم صتخا نيتليضف هانركذ ىذلا دعب ةازغلا هذه ىف هل سانلا ىور دقو»

 .فجن باج 0*١ ص ١.
 .ففحن باح ١١ ص .؟

 .7 1517/١ ديدج باج .ميدق باج ٠١ ص 0
- ٠. 9 0 

 17١/١. ديدج باج .1708 ىكنس باج ءا ص .؟



1١. 

 مود دلج .هبدن ىاعد حرش

 ورمع نب ليهس لبقا ةازغلا هذه ىفو (لاق نا ىلا) ماسجلا هبقانمو ماظعلا هلئاضف ىلا

 ىتح ُةْيقَي هللا لوسر بضغف انيلع مهددراف كب اوقحل انئاقرا ّنأ دّمح اي :هل لاقف َىنلا ىلا

 نحتما ًالجر مكيلع هللا نثعبيل وا شيرقرشاعم اي نهتنتل :لاق مث ههجو ىف بضغلا نيبت

 ركبوبا هللالوسر اي :ضح نم ضعب لاقف نيدلا ىلع مكباقر برضي ناميالاب هبلق هللا
 سانلا ردابتف ةرجحلا ىف لعنلا فصاخ هّنكلو ال :لاق ؟رمعف :لاق ال :لاق ؟لجرلا كلذ

 .مالَسلا هيلع بلاط ىبا نب ىلع نينمؤملاريما وه اذاف لجرلا نم نورظني ةرجحلا ىلا

 هذه ّصق اف( ًايلع ّنا :هيف اولاقو اللا نينمؤملاريما نع ةعامج ثيدحلا اذه ىور دقو

 راّنلا نم هدعقم أَوبتيلف أدّمعتم لع بذك نم :لوقي هيي هللا وسر تعمس :لاق مث ةصقلا

 عطقنا دق ناك هناف اهعسش ُةَْْي ىجّنلا لعن نم ا نينمؤملاريما هحلصا ىذّلا ناكو

 هحلصاو هعضوم فصخف

 نبرباج نعرمش نب ورمع نع حيجن نب لئان نع ىّمعلا ىلع نب ليعامسا ىورو

 هلَيَع ىتلا لعن عسش عطقنا :لاق مالَسلا مهيلع هيبا نع ىلع نب دّمحمرفعج ىبأ نع ديزي

 و هباحصا ىلع لبقاو اهوحن وا ةولغ ةدحاو لعن ىف ىشم مث اهحلصي ها ىلع ىلا اهعفدف

 اي كاذ انا :ركبوبا لاقف ليزنتلا ىلع ىعم لتاق امك ليوأتلا ىلع لتاقي نم مكنم نا :لاق

 مهضعبرظن و موقلا كسماف ال :لاق ؟ هللا لوسر اي اناف :رمع لاقف :ال :لاقف - ؟هللالوسر

 21 بلاط ىبا نب ىلع ىلا هديب أموأ و لعنلا فصاخ هّنكل ُهيَْي هللا لوسر لاقف ضععب ىلا
 نم نيدلا ىف مّلكتو هللا باتك فّرحو تذبنو ىتّئس تكرت اذا ليوأتلا ىلع لتاقي هّناو

 .«ىلاعت هللا نيد ءايحا ىلع ىلع مهلتاقيف كلذ هل سيل

 ناك نا تلق» :هدعب ًالئاق قلطصملا ىنب ةوزغ باب ىف 'ةمغلا فشك ىف ىلبرالا هلقنو

 .«(لاق امرخآ ىلا )وهو هبراقي ام هحيحص ىف ىذمرتلا دروا دقف اذهركذ دق هب ديفملا

 ةملكلا هيف ,.18 بابلا ىف سداسلا ءزجلا ىف 'تاجردلارئاصب ىف كيئرافصلا لاقو

 اذا هللا ليبس ىف دهاجت مث كل شيرق ملظ ىلعربصتو نينمؤملاريما هللا لوسر ملع ىتَلا

 711/١. ديدج باج 2٠. ص ١.

 .تسين ىفورح باج ود رد مهدجه باب .مشش ءزج رد ثيدح نيا ."



١1١7 

 نيكل ةيمول هللا قهذخاتالو ليواتلا لك لئاقيو»

 بضختف أ ديهش لتقت مث هليزنت ىلع تلتاق امك نآرقلا ليوأت ىلع لتاقتف ًاناوعا تدجو
 هللا نم دعبلاو هلل ءاضغبلا ىف حلاص ةقانرقاع لدعي كلتاق و .كسأر مد نم كتيحل

 ىفو هللا ىف ىذألا ىلع ربصت بوصغم بولغم بلاغرما لك ىف ىدعب نم كنا ىلعاي

 .«ًاريخ مالسالا نع ىدعب هللا كازجف هللا دنع عئاض ريغ كرجا أبستحم هلوسر

 ليزنتلا ىلع لتاقا انا ُمَْْي ىنلا لاق ... سودرفلا ىف .هيوريش نبا :بقانملا :راحبلا ىف

 .ليوأتلا ىلع لتاقي ىلعو

 لتنال نقاط ن ْنِإَو » :ىلاعت هلوق نآرقلا نم هب ٌلدتسي نا نكمياّمتو

 «...هلارمَأ لإ ءنك تح ىفتت ىلا التاقف ىلا لع اَمهاَدحِ تبن اََُتيَباوُحِلصََت
 اما و .نيكرشملا لاتق ضرتفا امك ىغبلا لهأ لاتق ضرتفاف مامالا ىلع جرخ نم ىغابلاو

 اورهظأ نيذلا ىا «'... ِهِلوُسَرَو ِهّللاب اوُنِمآ اوُمَمآ َنيذَّلا اهم اي » :هلوقكف مهيلع نامثالا مسا

 مكبولقب اونمآ مهتنسلأب ناميالا

 أرقت امأ :لاقف انيلع اوغب انناوخا :لوقي ناك كدج نا :ف نيدباعلا نيزل ليقو

 >- ًاداع كلهأو هعم نيذلاو هللا هاجنا مهلثم مهف «ادوه مهاخا ٍداع ىلا و» :هللا

 قي َقوَسَق ِهِنيِد َنَع مُكَنِم َدترَي ْنَم اوَُمآ َنيِذَلا اهي اي » :هيف لزن هنأ تب دق و ميقعلا

 لَو ِهَّللا ليِبَس ىف َنوُدِهاَجُي نيِرِفككْلا كَعِةَرِعأ َنينمْؤمْلا لَعةَلَِأ هَنوُبِحيَو ببي وو هَل
 ) " ميِلَع ٌعِساَو ُهَّللاَو ُءاَشَي َّنَم هنت هللا صف كلذ مثل َهَمَوَل َنوُفاَحح

 مهلتاقن نيذلا موقلا ءالؤه :3إ نينمؤملاريمال لجر لاق ةتابن نب غبضالا ثيدح ىفو
 امب مهمس :لاق مهيمسن مىبف دحأو جحلاو ةدحاو ةالصلاو دحاو لوسرلاو ةدحاو ةوعدلا

 َعقَرَو هللا َمْلَح ْنَم ْمُهْنِم ِضْعَب ىلع ْمُهَصْعَب اَنْلَّضَف ُلْسُيلا كْلِي » :هباتك ىف هللا مهاّمس

 َلَتَتفا اَم هللا ءاَنوَلَو سدُقلا جورب ُهاَندَيَأَو ِتاَئَمْلاَمَيْرَم َنْبا ىّسيِع انتَ ِتاَجَرَد مُجَطْعب

 «رَفَك ْنَم ْمُجِْمَوَنَمآْنَم ْمُهنفاوُفلَتْخا ِنكلَو ثَنَا مُمءاَجاَم ِدْعَب ْنِم ْمِهِدْعَبْنِم نذل

 دو «تاركجلاا
 *”١. ىاسنلا ."

 .0* .ةدئاملا . *

 .507 ؛ةرقبلا .*
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 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 .قحلابو باتكلابو ىبتلاب و هللاب ىلوا نحن انك فالتخالا عقو اًملف

 نم دّمح اي « َنوُمِقَتْنُم ْمُجْمِم اَنِإَو كب ّنَبَهْذَت اّمِإَف » :هلوق ىف مالَلا امهيلع نيرقابلا

 .نلعب مهنم نومقتنم و اهنم كودار اناف ةنيدملا ىلا ةّكم

 و ىبلكلاو ىدسلا نع نحملاو نحالا ىف ىناوفّصلا و صئاصخملا ىف ىزنطتلا هدروا

 .ا9إ ىلع ىف تلزن اهتا ىراصنالا هللادبع نبرباجو شمعالاو ساّبع نباو اطع

 رباج نع وريخ دبع نع ليهك نب ةملس و سابع نبا نع دهاجم نع حيرج نبا

 ةجح ىف بطخ ُهْيِكَي ىنلا نا عامتجاو قافتا ىلع كلذ اوور مهنا ىراصنالا هللادبع نب
 القا بلاط ىبا نب ىإعوا :ليئربج هل لاقف ةبيتك ىف ةقلامعلا نلتقأل :لاقف عادولا

 باقر مكضعب برضي ًارافك ىدعب نوعجرت مكنيفلال الا :سابع نباورباج ةياور ىفو

 هنأكف فيسلاب اهيف مكهوجو برضاف ةبيتك ىف ىتنفرعتل كلذ متلعف نمل هللاو اما ضعب
 َمُهَِم انِإَف كب َنَبَهْذَت اّمِإَف » :لزنف نإاعوا لاقف انيلع لبقا مث تفتلاف هفلخ نمزمغ

 ىه (هلوق ىلا) نودعويام ٌئيرت ام بر لق» :لزن مث اللاب بلاط ىبا نب ىلعب «' َنوُمِقَتْنُم

 طارص ىلع كنا بلاط ىبا نب ىلعرما نم كيلا ىحوا ىذّلاب كسمتساف لزن مث نسحا

 مالسلا هيلع ىلع ةبحم نم ”نولأست فوسف كموقلو ةعاشلل ملعل ايلع ّنأو ميقتسم
 امِإَف> :تلزن انمل :لاق ُةيِيَي ىبنلا نع باطنلا نبرمع نعع ىلئدلا دوسالا ىبا نب برحوبا
 ليئربج ىنثدح كلذب :لاق مث بلاط ىبا نب ىلعبوا :لاق (َنوُمِتَتْنُم مهم اَنِإَف كب نبذ

 ملعب ركذلاّرسف هلعل و كلركذل هناو نآرقلا ىف ةعاسلل ملعل ًايلع ناو ة4] هلوق - نايب

 '.«ةعاسلا طارشا نموه ىذلا ةبادلا هناف ةعاسلا

 رخآ ىلا) :هيوريش نبا لاق :هيلتاقم و هيملاظ لصف ىف *بقانملا ىف بوشارهش نبا لاق
 .«(ىسسلجملا هدروا ام

 ١. ؛فرخرلا ١؟.

 .؟١ .فرخرلا .؟

 .نولأست فوسو كموقلو كلركذل ايلع ناو تساروط نيا مق ىدلج راهج باج بقانم رد ."

 .505/19 جراحب .*

 .مق ىدلج راهج باج 7١18 ص 7 جو ىئبمب باج 1١١ ص” ج .0
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 ةرثال ةمول هللا ف ةذخاتال و ليواتلا ىلع لئاقيو)

 :تاجردلارئاصب

 رباج نع ىسنالقلادام نب دلاخ نع بيعش نبرضنلا نع نيسحلا نب دّمح انثدح»

 نذئا نينمؤملاريما اي :لاقف هربنم ىلعوهو اليا ىلع ىلا لجر ءاج :لاق 34/رفعج ىبأ نع
 اوبذكت الو هللا اوقتا :لاق ُةِْقَي هللا لوسر نع هيوريرساي نب رامع نع تعم امب ملكتا ىل

 :لوقي ًارامع تعمس :لاق مّلكت 99! نع هل لاق تارم ثالث كلذ لجرلا لاق اًملفرامع ىلع

 و قدص :لاق ليوأثتلا ىلع لتاقي ىلع و ليزنتلا ىلع لتاقا انا :لوقي ُةْيِدَي هللا لوسر تعمس

 .«(ثيدحلا) ىرخأ ةملك فلا ةملك لك عبتت ةملكلا فلالا ىف ىدنع هذه ّنا ةبعكلا بر

 نب دمحم انثدح» :ةرابعلا هذه ةملك فلا باوبا ىف لاصخملا ىف لإ قودصلا هلقنو

 :اولاق راطعلا ىبحي نب دمحم نب دمحا و لكوتملا نب ىسوم نب دمحم و هيوليجام ىلع

 .«(ثيدحلا) نيسحلا نب دمحم نع راطعلا ىحي نب دمحم انثدح

 :لعنلا فصاخ ثيدح لصف ىف 'بقانملا ىف بوشارهش نبا لاقو

 :اهنم قرط ةعبسب لعّنلا فصاخ ثيدح ةنابالا ىف ةطب نبا ىورو

 ليوأت ىلع لتاقي نم مكنم َنا :َُْي هللا لوسر لاق :لاق ىردنحلا ديعس وبا هاور ام
 انا :رمع لاق ال :لاق - ؟تزلا لوس ايوه انا :ركبوبا لاقف هليزنت ىلع تلتاق امك نارقلا

 لعن فصخبي َنلعوه اذافرظنن انردتباف لعنلا فصاخ هنكلو ال :لاق ؟هللالوسر ايوه

 .ييَو هللا لوسر

 نبرباج نع ديناساب هانيور ام ىردخلا نع هدانساب نيعبرالا ف بيطخلا ىنبتاكو

 ّنا :لاقف اهحلصيل الك. ىلع ىلا اهعفدف هلعن عسش عطقنا ىبنلا ّنا :الئارقابلا نع ديزي

 هترشبف تجرخف :ديعسوبا لاق هليزنت ىلع تلتاق امك نآرقلا ليوأت ىلع لتاقي نم مكنم
 هعمس دق هنأك أحرف هب ثرتكي ملف هِي هللا لوسر لاق امب

 «ملسمو ىراخبلا و لياضفلا ىف دمحا هركذ

 :امهدعب ًالئاق نيثكانلا لاتقب هلوسرو هللارما باب ىف 'راحبلا نماث ىف هلي ىسلجملا امهلقنو

 .زيربت ىدلج كي باج 7١4 ص ١.
 .مق ىدلج راهج باج 5*5 ص ” ج ."

- 3 9 01 



 نفت
 تس سس اسس ل 9 يي سس اال

 مود دلح «هبذن ىاعد حرش

 :الاق مقرأ نب ديز نع هريغ ىور و ىفيص نب بهو نع سودرفلا ىف هيوريش :بقانملا

 .«ليوأتلا ىلع لتاقي ّىلعو ليزنتلا ىلع لتاقا انا هُيْيَيَي ىجنلا لاق

 لقنف) لاق ىردنخلا ديعس ىبا نع هدنسم ىف دمحا بقانملا» :كلذ ليبق ًاضيا لاقو

 .«(لعتلا فصاخ) :هلوق ىلا داشزالا ىف ديفملا ةياور نمّدم ام لثم ثيدحلا

 ':بابلا كلذ ىف أضيا لاقو

 باتك ىف ىنادمهلا ليزيد نب ميهاربا ىور :ةغالبلا جهن حرش ىف ديدحلا ىبا نبا لاق»

 نع هيبأ نع ةينغ ىبأ نب ديمح نب كلملادبع نب ىبحي نع ناميلس نب ىبحي نع نيفص

 نع ءاجر نب ليعامسا نع شمعالا نع ليضف نب دّمحم نعو هيبا نع ءاجر نب ليعامسا
 .«(ىمزراوخلا نع هاندروا اموحن ثيدحلا لقنو) هللا لوسر عم انك :لاق ىردنلا ديعس ىبا

 :« '...مُتْبَلَقْا َليقَْأ تاَم ْنََِأ ...) :ىلاعت هلوقريسفت ىف هريسفت ىف تارف لاقو

 ناك :لاق هيي سابع نبا نع ًانعنعم بعصم نب دّمحم نب نيسحلا ىنثدح :لاق»
 ْمُثَبَلَقناَليُقْوأ تاَم َنَفَأ ..) :هباتك ىف لوقي هللا نا يخي ىنلا ةايح ىف لوقي ٍةهي كاع
 لئق وا تام نثل هللاو هللا اناده ذا دعب انباقعا ىلع بلقتنال هللاو 4"... ْمُكباَقْعَل لع
 ١ هع ننا ومقر اواو ووش اذا رو قمم كو نهر هيلع لاق اه لع فلتافال

 5١:8. ص ىئطصلا ةراشب ىفو

 رع هللا نا: هللا وسر ةايح ىف لوقي ناك يان ايلع نأ ساّبع نبأ نع ةمركع نع
 َلَع مُتبلقلا ليف تام نقل ملا هلق نم ٌتلَخَدَق َلوُسَرَألِإدَّمَحُم اَمَو » :لوقي لجو

 هّللا و « :يِركصاَّتلا ُهّللا ىَزجَيَسَو أَي هَنلاَرُصي : هلق هيَعَقَع 0 مو ْمُكِباَقْعَ

 هيلع لتاق ام ىلع نلتاقال لتقوا تام نئل هّللاو «هللا اناده ذا دعب انباقعأ ىلع بلقنن ال

 «ىتم هب ٌقحأ نف هئراوو هّمع نباو هوخأل ىنا هللاو تومأ ىتح

 .؟07 ص ١.
 ١15. ؛نارمعلآ .؟

 ”. ؛نارمعلا *١15.

 ."37 ص .؟

 *١15. ؛نارمعلا .6©
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 مثال ةمول هللا ف هذخأتالو ليواتلا ىلع لتاقيو)

 :ةرابعلا هذهب ةباحصلا ةفرعم باتك ىف 'كردتسملا ىف ىروباسينلا مكاحلا هلقنو

 دانقلا ةحلط نب ورمع انثدحرصن نب دمحأ انئثدح ىناه نب حلاص نب دمحم انثدح»

 .(هرخآ ىلا ثيدحلا)

 ':ىئطصملا ةراشب ىف ىربطلا نيدلا دامع لاقو

 ىعشاجملا لاق «هللادبعوبا ىبا انثدح :لاق اليا دمحم نبرفعج نب دمحم انثدح :لاق»

 نع دّمحم نبرفعج هللادبع ىبأ هيبا نع ىسوم هيبا نع ىسوم نب ىلع اضرلا هانثدحو

 ىف لجوزع هللا باتك نم ةيآ تلزن ام هللاوف هللا باتك نع ىنولس :لاق ث ىلع نع هئابأ

 نبأ ماقف .هليوأت ىنملعو ُةْْيَي هللا لوسر اهينأرقأ دقو لا ماقم الوريسم ال وراه الو ليل

 ناك :لاقف - ؟هنع بئاغ تناو نارقلا نم هيلع لزني ناك امث نينمؤملاريما اي :لاقف ءاوكلا

 و هينأرقيف هيلع مدقأ ىتح بئاغ هنع اناو نآرقلا نم هيلع لزني ناك ام هللا لوسر ىلع ظفحي

 .«هليوأتو هليزنت قملعيف اذك و اذك هليوأتو اذكو اذك كدعب نع هللا لزنا ىلع اي :ىل لوقي

 "محالملا صاصتقا ةهج ىلع ةرصبلا لها هب بطاخ اف هل مالك ىف نينمؤملاريما لاقو

 نع انربخا :لاقف لجر مالسلا هيلع هيلا ماقو (لاق نا ىلا) كلذ دنع عاطتسا نمف»

 ملا» :هلوق هناحبس هللا لزنا ال هنا :ِهإ لاقف - ؟ُهْْدي هللا لوسر اهنع تلأس لهو ةنتفلا

 و اني لرش ال ةحفلا نأ تدلع «نونتفي ال مه و اّنمأ اولوقي نأ اوكرتي نا سانلا بسحأ

 :لاقف - ؟اهب هللا كربخا ىتلا ةنتفلا هذه ام هللا لوسراي :تلقف انرهظا نيب هدي هللا لوسر

 ثيح دحا موي ىل تلق دق سيلوا هللا لوسر اي :تلقف ىدعب نونتفيس ىتَما نا نعاي

 :ىل تلقف لع كلذ ّىشف ةداهشلا ىّبع تزيحو نيملسملا نم دهشتسا نم دهشتسا

 اي :تلقف - ؟أذا كربص فيكف كلذكل كلذّنا :ىل لاقف - ؟كئارو نم ةداهشلا نافرشبا

 ىلع اي :لاق وركشلا و ىرشبلا نطاوم نم نكل وربصلا نطاوم نم اذه سيل هللا لوسر

 نونمأيو هتمحر نونمتيو مهتر ىلع مهنيدب نوّنميو مهلاومأب ىدعب نونتفيس موقلا نأ

 ذيبنلابرمخلا نولحتسيف ةيهاسلا ءاوهالا و ةبذاكلا تاهبشلاب همارح نولحتسي و هتوطس
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 ةلزنمبا كلذ دنع مهزنا لزانملا ىابف هللا لوسر اي :تلقف عيبلاب ابرلاو ةّيدهاب تحسلاو

 «ةنتف ةلزنمب :لاقف - ؟ةنتف ةلزنمب ما ةدر

 رمالاركذ كلذلو ةنتفلا ىف ملكتي مالسلا هيلع ناك دق» :هليذ ىف ديدحلا ىبا نبا لاقو

 سانلا طلتخا ورمالا عقو اذا ىا هللا باتكب مكيلعف :لاق كلذل وركنملا نع ىبهغلاو فورعملاب

 للي هللا لوسر نع ىورمربخلا اذهو ةنتفلا نع هلأس نم هيلا ماق كلذلف هللا باتكب مكيلعف

 بتك دق هللا نا :هل لاق يبي هللالوسر نا ا ىلع نع نيثدحملا نمر يثك هاور دق

 هذه ام هللا لوسر اي :تلقف :لاق نيكرشملا داهج ىلع بتك امك نينوتفملا داهج كيلع
 هللا لوسر ىَّناو هللا آلا هلا ال نا نودهشي موق :لاق - ؟داهجلا اهيف لع بتك ىتلا ةنتفلا

 :لاق - ؟دهشا امك نودهشي مهو مهلتاقا مالعف هللا وسر اي :تلقف ةّنسلل نوفلاخم مهو

 ةداهشلا ىنتدعو تنك كنا هللالوسر اي :تلقفرمألا ةفلاخم و نيدلا ىف ثادحألا ىلع

 ىنا اما نيقراملا و نيطساقلا و نيثكانلا لتاقي نف :لاق كيدي نيب ىل اهلّجعي نا هللا لأساف

 :تلقف - ؟أذا كربص فيكف هذه بضختف هذه ىلع برضي دهشتستو ةداهشلاب كتدعو

 كناف ةموضخلا عاف ثيبضأ لا :لاقركش نطوم اذنه ربت نطوماذ نسل هللا لوس اب

 لقأتتف ىدعب نم نتفتس ىتما نا :لاقف ًاليلق ىل تنّيبول هللا لوسر اي :تلقف مصاخم

 فرحت و عيبلاب ابّرلا و ةّيدهاب تحسلا و ذيبئلابرمخلا لحتست و ىأرلاب لمعت و نآرقلا
 اهمدّلق اذاف اهدّلقت يح كتيب سلح نكف لالّصلا ةملك بلغتو هعضاوم نع باتكلا

 ىلع تلتاق امك نآرقلا ليوأت ىلع ٍذئنيح لتاقترومالا كل تبلق و رودصلا كيلع تشاج
 لزنا لزانملا ىابف هللالوسر اي تلقف ىلوالا مهاح نودب ةيناّثلا مهاح تسيلف هليزنت

 ىلا اهيف نوهمعي ةنئتف ةلزنمب :لاقف - ؟ةّدر ةلزنمب وا ةنتف ةلزنبأ كدعب نم نينوتفملا ءالؤه

 اّنم لب :لاقف - ؟انريغ نم ما اّنم لدعلا مهكرديا هللالوسر اي :تلقف لدعلا مهكردي نا

 دعب بولقلا نيب فّلْؤي انبو كرشلا دعب بولقلا نيب هللا فلا انبو متخي انبو هللا حتف انب
 '.«هلضف نم انل بهو ام ىلع هلل دمحلا :تلقف ةنتفلا

 نيثكانلا لاتقب هلوسر و هللارما باب ىف 'راحبلا نماث ىف ىسلجملا هلقنو
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 ةرمكل ةقرل هللا ىف ةدخاتال و ليواعلا لع لئاقيو)

 نباو مثيم نبا لاق :لوقا» :ةرابعلا هذهب ةرصبلا لها ىلع هجاجتحا باب ىف اضيا هلقنو

 اهل نايب عم (ثيدحلا) هللا لوسر نا ىلع نع نيثدحملا نمريثك هاورربخلا اذه ديدحلا ىب

 َنيِنِمْؤُمْلا َنِم ٍناََمْياَط ْنِإَو » :ىلاعت 0 ىف هريسفت ىف ميهاربأ نب ىلع لاقو

 رْمَأ لإ ءىفت تح ىغتَت ىلا انِتاَقَف ىلا ىلع امْهاَدَحِ تََب نم اَمُهتَِباوُحِلْصأَت الكتف

 :« 'َنيِطِسَقُمْلا تحي هّللا َنِإاوُظِسُقَأَو ِلْدَعّلاب اَمُهَنْيَب اوُحِلَصْأَف ٌتءاَق ْنإَف ِهَّلا

 ثايغ نب صفح نع ىرقنملا دواد نب ناميلس نع دّمحم نب مساقلا نع ىبأ ىنثدح»

 نم لئاسلا ناك و ثا نينمؤملاريما بورح نع (ىبأ) لجر لأس :لاق اللا هللا دبع ىبا نع
 دمغت ال ةرهاش اهنم ةثالث فايسا ةسمخم ًادمح هللا ثعب :لك!رفعج وبا لاقف انيبح

 اذاف اهبرغم نم سمشلا علطت ىتح اهرازوا برحملا عضت نلو اهرازوأ برحلا عضت نا آلا

 مل اهماميا ًاسفن عفني ال ٍقئمويف مويلا كلذ ىف مهلك سانلا نمآ اهبرغم نم سمشلا تعلط
 فيسو (ل خ فوفلم) فوفكم اهنم فيسو ًاريخ اهتاميا ىف تبسك وا لبق نم تنمآ نكت
 فيستا ناو: ( لاق قا نارا ةقالقلا :توييسلا اتاقااعيلا هتك انريغ لا ةلس ةويمقت اين

 نينمؤملا نم ناتفئاط ناو» :لج وزع هللا لاق ليوأتلا و ىغبلا لها ىلع وهف فوفكملا

 رمأ ىلا ئيفت ىتح ىغبت ىتلا اولتاقف ىرخالا ىلع امهيدحا تغب ناف امهنيب اوحلصافاولتتقا

 امك ليوأتلا ىلع ىدعب لتاقي نم مكنم نا :ُْيِيََي هللا لوسر لاق ةْيآلا هذه تلزن اًملف «هللا

 نينمؤملاريما ىنعي لعنلا فصاخ وه :لاق - ؟وه نم ىبننلا لئسف ليزنتلا ىلع تلتاق

 ول هللا و ةعبارلا هذه و ًاثالث ُْي هللا لوسر عم ةيارلا هذهب تلتاق :رساي نب رامع لاقو
 .«(ثيدحلا) لطابلا ىلع مهناو قحلا ىلع انا انملعل رجه تافعس انب اوغلب ىتح انوبرض

 :ةرابعلا هذهب داهجلا هدجو باب ىف داهجلا باتك ىف ”ىفاكلا ىف هيلي ىنيلكلا هلقنو

 نع دّمحم نب مساقلا نع ًاعيمج ىناساقلا دّمحم نب ىلعو هيبا نع ميهاربا نب , ىلع»

 .«(ثيدحلا) ىرقنملا دواد نب ناميلس
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 ةسمخب ىنلا ثعب :ناونع تحن ةسمخلا باوبا ىف 'لاصنملا ىف لي قودصلا هلقنو

 :ةرابعلا هذمم فايسا

 نب دمحم ىنثدح :لاق هللادبع نب دعس انثدح :لاق هنع هللا ىضر ىبا انثدح»

 نع ثايغ نب صفح نع ىرقنملا دواد نب ناميلس نع ىناهبصالا دمحم نب مساقلا
 .(ثيدحلا) لجر لأس :لاق الف هللادبعىبا

 بجي نم فانصا باب ىف داهجلا باتك ىف 'بيذهتلا ىف هي ىسوطلا خيشلا هلقنو

 :ةرابعلا هذهب هداهج

 ناميلس نع دّمحت نب مساقلا نع ىناساقلا دمحم نب ىلع نع ىحب نب دما نب دمحم

 .«(ثيدحلا) لجر لأس :لاق 3 هللادبع ىبا نع ثايغ نب صفح نع ىرقنملا دواد نب

 هركنمرفك و داهجلا ماسقا باب ىف داهجلا باتك ىف ”لئاسولا ىف هي ىلماعلار حلا هلقنو

 .مهديناسأاب ةعبرالا ءالؤه نع

 هما لاو يدان لان من و رو جا ىلا ضر
 هطئارش و داهجلا ماسقا باب ىف راحبلا

 و نيطساقلا و نيثكانلا لاتقب هلوسرو هللارما باب ىف راحبلا نم *نماثلا دلجملا ىفو

 .ىفاكلا نع نيقراملا

 و .ةيالاريسفت ىف ناهربلا ىف ىنارحبلا ديسلا و ىفاصلا ىف ىناشاكلا ثدحملا هلقنو

 .ةيالاريسفت ىف نيلقثلا رون ىف ىزيوحلا

 :ةناحصلا فرغم ناتك ى”ةءار هبل ل وب اسيفلا كانللا لاقو
 انثدح ىطساولا ةملسم نب دمحم انثدح رافصلا هللادبع نب دمحم هللادبعوبا ىنربخا»

 تيأر :لوقي ةملس نب هللادبع تعم :لاق ةرم نب ورمع نع ةبعش انربخا نوراه نب ديزي
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 رمال ةمول هللا ق هدخاتالو ليواشلا لع لئاقيؤ#

 هديب ىسفن ىذلاو :لاقف دعرت هديو هديب ةبرحلا ذخا ًالاوط اخيش نيفص مويرساي نب رامع
 ول هديب ىسفن ىذلاو :لاق مك ةعبارلا هذهو تارم ثالث يي هللا لوسر عم هذه تلتاق دقل

 «لطابلا ىلع مهو قحلا ىلع انا تفرعل (رجه) رجح تافعس انب اوغلبي ىتح انوبرض
 :لاقو

 انتددن ىقاقرلا دبع ني كلل دبع اهدوع ىاقدلا نقم نب. نامتع وريفوما انربغأ))

 ةملس نب هللادبع تعمس :لاق ةرم نب ورمع نع ةبعش نع ديلولاوبا وريرج نب بهو

 قنا ألا تيدا ةيرحلا ةخلا الاول مزأ ايف ةيفض, ويرساب نيدرامع تير »لوقت
 دا لع ربار ياا عام نأ انقرعلا :ووخلا

 '.«(هاجرخي مل و نيخيشل نخشلا طرش ىلع حيحص

 :هّصن امرساي نب رامع ةمجرت ىف باعيتسالا ىفربلادبع نبا لاقو
 هنع هللا ىفضر ىلع عم اندهش :لاق ىملسلا نمحَرتلادبع ىبا نع شمعالا ىورو»

 ئاحيضا قار آلا نيف ةيؤزا :نفاذاو ال و: ةنخاث ىف ةكاي ذل ريناد نيزاقك ةرارق يفض

 مشاه اي ةبتع نب مشاه ٍزئموي لوقي اراّمع تعمسو ءمهم ملع هنأك هن وعبّتي ُةلَدََي دمحم

 انب اوغلبي ىتح انومزهول هللاو ءهبزحو ادم ةبحالا قلا مويلا ,ةقرابالا تحن : كمل مدقن

 :لاق مث .لطابلا ىلع مهناو قحلا ىلع انا انملعل رجه تافعس
 هليوات ىلع مكبرضن مويلاف هليزنت ىلع مك انبرض نحن

 هليلخ نع ليلخلا لهذي و هليقم نع ماهل ليزي ابرض

 .«ٍزئموي اولتق ام نطوم ىف اولتق ُهْييَي دمحم باحصأرأ ملو :لاق

 ركذ دنع نيفص برحرمأ باب ىف 'فارشالا باسنا ىف ىرذالبلا هلقن تايبالا هذهو

 .رامع لتقم

 :لِغا نينمؤملاريما نم نيبرقملا نيقباسلاركذ ناونع تحن ”صاصتخالا ىف ديفملا لاقو

 .5953 سص ١.
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 نع قاحسا نب دمحم نع ىبحي نب طول فنخم ىبا نع دمحا نبرصن نع ىلع نب دمحم

 عم نيفص دهش ملسأ نم خيش ىنثدح :لاق فوع نب نمحّرلادبع نع ميهاربا نب حلاص
 تلدتعا نيحرساي نبراّمع توص لا انعار انف مهتانكس ىلع سانلا نا هللاو :لاق موقلا

 ىوري نامظلاك ةّنجلا ىلا حئار نم ساّنلا اهيا :لوقيوه و لدتعت نا تداك وا سمشلا

 رشعم اي .هبزح و أدّمح ةّبحألا قلا مويلا ءىلاوعلا فارطا تحت آلا ةّئجلا ام - ؟ءاملا

 نيح نيهراك نيّدلا اذه ىف اولخد بازحألا ءانبأ هللاو مهتاف مهيف هللا اوقدصا نيملسملا

 نيعست نبا ٍذئموي ناكو ,ةصرفلا مهتنكما ىّتح نيعئاط هنم اوجرخو فويسلا ّدح مهتلذأ

 نب ورمع ةيار ىلارظن نيح راّمع لاق و «جارسالا و ماجملالا آلا ناك ام هللاوف :لاق ةنس

 :لوقيوهو لمح ّمث نهدشأب ىه امو تاكرع ثالث انتلتاق دق ةياّرلا هذه ّنا :صاعلا

 هليوأت ىلع مكبرضن مويلاف هليزنت ىلع مكانبرض نحن
 هليلخ نع ليلخلا لهذيو هليقم نع ماهملا ليزي ابرض
 هليقب نمؤم ىلا تر اي هليبس ىلا قحلا عجري وا

 ما اهعم ّسعأ ىردأ ام نيديلا ةليوط ةأرما هتتأف هؤامظ ّدتشاو راّمع قستسا مث

 هللاو هبزحو ًاأدّمح ةّبحألا لأ مويلأ ةّئسالا تحت ةّنجلا :لاقو نبل نم حايض اهيف ةوادا

 و لمح ّمث لطابلا ىلع مهتاو ٌّقحلا ىلع انا انملعل رجه تافعس انب اوغلبي ّثح انومزهول
 نأ افا و هنعطف ةيداعلا ونا انئاق ىراذقلا ةيداغلا واو نكسكشلا نيون ئانلع لع

 .« - هللا مهنعل - هسارّرتجا نيوج

 ':نيفص باتك ىف محازم نبرصن لاقو

 بيصا هليرساي نبراّمع لتق مويلا اذه ىفو :لاق دعس نبرمع انثدحو :رصن لاق»

 ةيارلا هذه نا هللا و :صاعلا نب ورمع ةيار ىلارظن نيح راّمع لاق ناك دقو ةكرعملا ىف

 :راّمع لاق مث نهدشأب هذه امو تاكرع ثالث اهتلتاق

 هليوأت ىلع مكبرضن مويلاف هليزنت ىلع مكانبرض نحن
 هليلخ نع ليلخلا لهذيو هليقم نع ماه ا ليزي ابرض
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 ةرمثال ةفرلدللا ق هدفا و ليواتلا لع ذا هنوت

 هليبس ىلا قحلا عجريوا

 .«(ثيدحلا) قستسا مث

 :هدعب ًالئاق لئرامع ةداهش باب ىف زاحبلا نماث ىف صاصتخالا نع ىسلجملا هلقنو

 نيكستلاب ةكرع هتيقل :حاحصلا ىفو ىلاوعلا عمجلا و حمّرلا ىلعأ ةيلاعلا - حاضيا»
 .«تارم ىا تاكرع هتيقل و ةّرم ىا

 :لاصنلا ىف هلي قودصلا لاق

 لعتقب هللالوسر ىنرشثب ىذللا انا هللاب كدشناف :لاق»ركبابا هب احب ثيدح ىف
 '.«تنا لب :لاق ؟تنا مأ نآرقلا ليوأت ىلع نيقراملا و نيطساقلا و نيثكانلا

 وركب ىبا ىلع اللا نينمؤملاريما جاجتحا باب ىف 'راحبلا نماث ىف هي ىسلجملا هلقنو

 .ةعيبلارمأ ىف هريغ

 :جراوخلارما نم ىور ام باب ىف "بقانملا ىف ىلزاغملا نبا لاقو
 ىسوم نبرفظملا نب دّمحم نيسحلاوبا انثدح :لاق نامثع نب دمحا نب دمح انربخا»

 ني نمنع اندم قارولا ةةطيسم قيدنغلا نب هلع افق خ دعس ىدح ”ظكانللا ىيمه نب

 نع روصنم نع ةبعش نع نوراه نب ديزي انثدح ىورهلا ىسوم انثدح ىسوطلا روصنم

 .«(ثيدحلا) لتاقي نم مكنم نأ :ُةْْبَي هللا لوسر لاق :لاق ذا ىلع نع ىعبر

 :نآرقلا ليوأت ىلع لتاقي نم مكنم نا يي هلوق باب ىف أضيا لاقو

 دّمحم نب دمح انثدح ظفاحلا دّمح نب هللادبع انربخا راطعلارفظملا نب دمحا انربخا»

 نع هيبا نع دّمحم نبرفعج هّدج نع هيبا نع ىبأ انثئدح ليعامسا نب ىسوم انثدح

 :ُيَع هللا لوسر لاق :لاق 3غ بلاط ىبا نب ىلع هّدج نع هيبا نع نيسح ا نب ىلع هّدج
 *.«(ثيدحلا) مكنم نأ
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 :نيفص مايا ةعقو هركذ دنع 'بهذلا جيورم ىف ىدوعسملا لاق

 ,نولطبملا باتري ىتح نولتاقي نولازي ال موق هوجو ىرزأل ىلا ساي نبرامع لاقو»

 .لطابلا ىلع اوناك و قحلا ىلع اًنكل رجه تافعس انب اوغلبي ىّثح انومزهول هللاو
 نابيش ىنب ءاسن نم ةأرما هتتأف قستساف هعضوم ىلا عجر مث لتاقف رامع مدقتو

 تحت ةبحألا لا مويلا ,ربكا هللا بكا هللا :لاقف ءهيلا هتعفدف نبل هيف سعب مهفاصم نم

 اهيا :لاق مث .هيف تدعو ىذُلا مويلاوهو ,ءقطانلا ىنربخا كلذبو قداّصلا قدص ةنسألا

 امك هليوأت ىلع مهتلتاقنل هديب ىسفن ىذلا و ىلاوعلا تحت هللا ىلا حئار نم له سانلا

 :لوقيوهو مّدقتو هليزنت ىلع مهانلتاق

 هليوأت ىلع مكبرضن مويلاف هليزنت ىلع مكانبرض نحن

 هليلخ نع ليلخلا لهذيو هليقم نع ماه لا ليزي ابرض

 هليبس ىلا قحلا عجريوا

 ىكسكسلا نوحي نبا و لماعلا ةنداعلا,وبا هلتفق: ةتبشالا هيلع, تكعتشاو موقلا طنسوتق
 .«(ثيدحلا)

 :امملا برحردخ تاب" كارشالا باننا ق قرذالبلا لاقو

 نب قراط نع ةصيبق ىبا نع لجر نع كيرش نع حلاص نب هللادبع ىنثدح»
 :ثر هل لحر اهيلعو هتلحار بكر دقو ةذبرلاب لعل ىلع نب نسحلا لاق :لاق باهش

 ابرفكلا وا موقلا لاتق الا تدجو ام هللاوف ىّتع كيلا :لاقف ةعيضمب لتقت نأ ىشخأل ىنا
 .«ُةيَيَي دمحم ىلع لزنا امب :لاقوا ءدّمحم هب ءاج

 نع ديمحلادبع نب ىبحي نع ىّمعلا دّمحم نب ديزي نع ىثاقرلا ةبالقوبأ ىنثدحو

 آلا هلثمب باهش نب قراط نع ةصيبق نبرمع ةصيبق ىبا نع ىفريصلا ىما نع كيرش
 . دي دّمحم ىلع لزنا امبرفكلا وا :لاق هنا

 َدَتْرَي ّْنَم اوُمَمأ َنب ذأ بأي ) :ىلاعت هلوقريسفت ىف ”نايبلا عمجم ىف  ىسربطلا لاقو
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 هردثال ةهرل هللا قة ذخأتال ول وواعلا نع لا قيوت

 َنيِرِفاْلا ىلع ّرِعأ َنيِنْؤمْلا لع َِلِوأ ُهَنوُبِحمَو َمُجي ِووَِ هللا ٍقآَي َقْوَسَف ِهِيَيِد َنَع ْمُكْنِم
 ٌمِساَوُهّللاَو هاي َنَم هيت هللا لصف كلذ ميدل َهَمْوَ َنوُفاَحي الَو ِهَّللا ٍليِبَس ىف َنوُدِهاَجي
 :هّصن ام «' ٌميِلَع

 نينمؤملاريما مه :ليق و (لاق نأ ىلا) مهنم فاصوالا هذهب فصو نميف فلتخاو»

 ديؤيو .الفلا هللادبع ىباورفعج نأ نع قورملاوهو:«سانغ نباو ةفيذح و راّمع نع

 ربيخ حتفل هبدن دقو هيف لاقف ةّيآلا ىف ةروكذملا تافصلا هذهب هفصو تلا ّنا :لوقلا اذه

 ةياّرلا نيطعال :هنوتبجي و سانلا نّيجيوهو ىرخا دعب ةرم هيلا ةياّرلا لماح اهنع در نأ دعب

 ىلع هللا حتفي ىتح عجري ال رارف ريغ ًارارك هلوسر و هللا هبحي و هلوسر و هللا بحي ًالجر أدغ

 ىف داهجلا و رافكلا ىلع ةدشلاو ناميالا لها ىلع نيللاب فصولا اًماف .هايا اهاطعا مث هدي

 قاقحتسا نع 40 ىلع عفد ًأدحا نكمي ال ام مثال ةمول هيف فاخي ال هنا عم هللا ليبس

 ىف ةروهشملا هتاماقم و مهيف هتياكن ورفكلا و كرشلا لها ىلع هتدش نمرهظ امل كلذ

 ًاشيرق ُهِلَي هللا لوسر راذنا ًاضيأ كلذ ديؤي و .نينمؤملاب ةفأرلا و نيدلا ةرصن و ةلملا دييشت

 اي :هل اولاقف مهنم ةعامج ىف ورمع نب ليهس ءاج ثيح هدعب نم مهل الكا ىلع لانقب

 شيرق رشاعم اي نهتنتل هٌهيْيََي هللا لوسر لاقف انيلع مهددراف كب اوقحل انءاقرا ّنأ دّمحم

 هل لاقف هليزنت ىلع مكتبرض امك نآرقلا ليوأت ىلع مكبرضي ًالجر مكيلع هللا نثعبيلو ا
 ةرححلا قف. لعتلا تفضاخ ةنكلو ال لاقت ؟ ركيوبا هللا لوسر ايوه نم ؟ةناحصا قطعي

 .ُهيَلَي هللا لوسر لعن فصخب الإ ىلع ناكو

 و مويلا ىتح ةّيآلا هذه لها لتوق ام هللا و :ةرصبلا موي لاق هنا ذا ىلع نع ىورو

 .ةيالا هذه الت

 نع بيسملا نب ديعس نع ىرهزلا نع دانسالاب هريسفت ىف ىبلعثلا قاحساوبا ىورو

 نع نوئلحيف ةمايقلا موي ىباحصأ نم موق ىلع دري :لاق ُهََْْي هللا لوسر نا ةريره ىبا
 كدعب نم اوثدحا امب كل ملع ال كنا :لاقيف ىباحصا ىباحصا براي :لوقأف ضوحلا

 ١. ةدئاملا *©.
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 .«ىرقهقلا مهرابدا ىلع اوّدترا مهنا

 :ةرابعلا هذهب لاق اميف ةيالاريسفت ىف 'هريسفت ىف هي ىزارلا حوتفلاوبا لاقو

 زا (هليزنت ىلع تلتاق امك نآرقلا ليوأت ىلع لتاقي نم مكنم) :تفك ُِقَي لوسرركد»
 :تفكركبوبا شليزنترب مدرك لاتق نم هكنانج نآرق ليوأترب دنك لاتق هك دشاب ىسك امث

 هن :تفك ؟مشاب نم :تفكرمع هن :تفك ؟سكنآ مشاب نم (ال :لاق ؟هللالوسر اي اذ انا)

 نوج هرجح رد دزود ىم نم لعن هك تسا نأ نكلو (ةرجحلا ىف لعنلا فصاخ نكلو)

 تسدب لوسر لعن و دما نوريب هرجح زا هك دنديد ار افا ىلع نينمؤملاريما دندرك هاكن

 تساريبىم ُهِييَي لوسر ىاب لعنوا (ًافصاو هحدمل ئنلا ناكو ًافصاخ لعنلل ناك) هتفرك
 .«ضورق ىدايالا و تسارأىم وارس جات لوسر

 1 هنلاَذلإ هَليوأَت ُمَلْعَ امو ...» :ىلاعت هلوقريسفت ىف كلذريظن لقنو

 :نيثكانلا لاتقب سانلا هلوسر و هللارمأ باب ىف 'راحبلا نماث ىف هلي ىسلجملا لاق
 :لاق - هنع هللا ىضر - ئرافغلاّرذ ىبأ نع ًانعنعم مكحلا نب نيسحلا - تارفريسفت»

 لتاقي الجر مكيف ّنا هديب ىسفن ىذّلا و :لاقف دقرغلا عيقب ىف هيي هللا لوسر عم تنك
 ال نا نودهشي كلذ ىف مهو هليزنت ىلع نيكرشملا تلتاق امك نآرقلا ليوأت ىلع ساتلا

 اونعطي ىتح ساّنلا ىلع مهلتقربكيف نوكرشم مهو ألا هللاب مهرثكا نمؤي امو هللا آلا هلا
 قرخ مالسلاو ةالصلا هيلع نارمع نب ىسوم طخس امك هلمع اوطخسيو هللا لو ىلع

 هللرادجلا ةماقاو مالغلا لتقو ةنيفسلا قرخ ناكورادجلا ةماقاو مالغلا لتقو ةنيفسلا

 .«ةنيدملاب ةربقم دقرغلا عيقب ورجش دقرغلا :ىرهوجلا لاق :نايب

 :هّصن أم تارف لاق

 ".(هوحن ثيدحلا) تنك :لاق ّىرافغلاّرذ ىبأ نع ًانعنعم مكحلا نب نيسحلا انثّدح لاق
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 ةنثأل ةعوا هللا قودحأتال وب ليواتلا ىلع اناقيو)

 :باحضالا ىضقا هّناو هملع ةرازغ نايب ىف عباسلا لصفلا ىف 'هبقانم ىف ىمزراونلا لاقو

 ىربخأ ةزاجا ىمليدلا رادرهش نب هيوريش نب رادرهش روصنموبا ظافحلا ديس ىنربخاو»

 دّمحم نب نسحلاركذ :لاق ىلماحملا دّمحم نب ميركلادبع ىنربخا ظفاحلا ىناديملا ىنربخأ ىبأ

 ىنثدح ىفوعلا نيسح ا نب نيسح انثّدح مكحلا نب نيسح لا ىنثدح ىفوكلا زازخلارشب نب

 نع ورمع ىبا ناذاز نع ىتضلا تماصلا ىبا تسر نب دّمحم نع ىدبعلا نيسحلا نب لع

 نع هانلقن امك ثيدحلا) دقرغلا عيقبب وهو هيي هللا لوسر عم تنك :لاق هيلي ىرافغلا رذ ىبل

 .(مالسلا هيلع بلاط ىبا نب ىلع لجتلاب دارا :هلوق هرخآ ىف داز هنا آلا تارفلا

 .ىمزراوخلا بقانم نع ال ىلع بقانم باب ىف 'ةمغلا فشك ىف ىلبرالا هلقنو

 :عساتلا ءزجملا ىف ”هيلاما ىف هني ىسوطلا خيشلا لاقو

 إي ىسوطلا ىلع نب نسحلا نب دمحم نب نسحلا ىلعوبا ديفملا لجالا خيشلا انربخأ»

 و عست ةنس ىلوالا ىدامجج ىف هيلع هللا تاولص بلاط ىبا نب ىلع نينمؤملاريما اثالوم دهشمب
 ةلز ىنيوطلا لع نب نمنللا نب دمع ةطدوبا:كلارلا هيعبسلا خيشلا انتيهسبلاق ةنانر نيخ
 نمد لا دعونا ويضيسلا ميقا ورع »لاق هناي ويراو نيمو فسرت

 زي دمحم ني هللا دنع ني دمحم نك حاولا نع رسغونا اتريخا :لاق ة ناشعتلا منن دمحم

 نب بوقعي انثدح :لاق ةدقع نبا ديعس نب دّمحم نب دمحا سابعلاوبا انربخا :لاق ىدهم
 نيرو هنا نو طق ادم دسم لاق ليما دان نجا هفوعد لاف نان :ىنيقسوم
 لاق قريشا هس لا عميل ريض اقر ود. ايعانعا نرخ لدسعلا ةيازاقم

 مث اهحلصي 41 ىلع ىلا اهعفدف هلعن عسش عطقنا دق و يقي هللالوسر انيلا جرخ

 نآرقلا ليوأت ىلع لتاقي نمل مكنم نا :لاقفريطلا انسوؤر ىلع امأك هلوح انسلجو سلج

 وه انا :رمع لاقف ال :لاق ؟هللالوسر ايوه انا :ركبوبا لاقف هليزنت ىلع سانلا تلتاق امك

 .لعنلا فصاخ هّئكلو ال :لاقف - ؟هللالوسر اي

 .هيفخيت ةيباحت 77 نضر
 .ديدج باج ١١15 ص ١ جو ميدق باج 7١ ص .؟
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 .لبق هعمس دق هنأكو ًاسأر هب عفري مل هئأكف كلذب هرشبن ًايلع انيتاف :لاق

 دنع ناك هناريهز نب مارح ىما ىبا ىدج نع ىبا ىنثّدحف :اجر نب ليعامسا لاق

 - ؟ثيدح لعنلا ىف ناك له نينمؤملاريما اي :هل لاقف لجر هيلا ماقف ةبحرلا ىف ايلا ىلع
 .«امهعفر و هيديب راشاو هيي هللا لوسر ىلا هرسي ناك اّمت هنا ملعت كنا مهللا :لاقف

 ' (ىلزاغملا نبا بقانم) بلاط ىبأ نب ىلع بقانم ىف ىبالكلا هلقنو

 .نيطساقلا و نيثكانلا لاتقب هلوسر و هللارما باب ىف 'راحبلا نماث ىف لِي ىسلجملا هلقنو

 ةنس مرحملا نم نيرشعلاو سداسلا ةعمجلا موي سلجم ىف ”هيلاما ىف خيشلا لقنو

 :ةئامعبراو نيسمخح و عبس

 مكيف لهف :لاق هظفل ام ىروشلا موي موقلا ىلع مالسلا هيلع هجاجتحا ثيدح ىف
 :لاق :ل :اولاق ؟ىريغ هيلي ىنلا ناسل ىلع نيقراملا و نيطساقلا و نيثكانلا لتاقي نم

 ىلع تنا لتاقتسو نآرقلا ليزنت ىلع تلتاق ىنا» :ِِيقَي هللا لوسر هل لاق دحا مكيف لهف
 (ل :اولاق - ؟ىريغ «هليوأت

 'ىناثلا ءزجلا ىف بولقلا داشرا ىف ىمليدلا هلوطب جاجتحالا ثيدح لقنو

 .بولقلا داشرا و ىلامالا نع ىروشلا باب ىف ثراحبلا نماث ىف هِي ىسلجملا هلقنو

 :هبقانم عماوج باب ىف ”راحبلا عسأت ىف هِي ىسلجملا لاقو

 فدستلا نع نانيسسلا دعا نبع نع ىونصلا نع مانسللا هيد ةظحملا ةراشتإا

 نع ةيفص ىبا نب تباث نع ناميلس نب مساقلا نع دمحا نب هللادبع نع ىكمربلا نع
 اه بلاط ىبا نب ىلع نب نيسحلا ءادهشلا ديس نع اصيقع ديعس ىبا نع ةقالع نب ديعس
 :ليَو هللا لوسر لاق :لاق ل بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملاريما ءايصؤالا ديس نع

 ١. ثيدح 5758 ص 77١.
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 فك ةموا هللا قةدخاتال وي ليواتلا لع اناقنؤا

 بحاصااناو ؛ةمامالل ىبتجملا تناو ةوبنلل ئطصملا انا كوخا اناو ىخا تنا ىلع اي

 و ىتفيلخ و ىبصو تنا ىلع اي «ةمالا هذه اوبا تناو اناو ءليوأتلا بحاص تناو ليزنتلا

 كؤادعاو ىئايلوا كؤايلواو ىراصنا كراصناو ىتعيش كتعيش ىدلووباو راوو ىريزو

 تناو دومحملا ماقملا ف ىحاص تناو أدغ ضوحلا ىلع ىبحاص تنا ىلع اي ؛ىادعا

 نم ققشو كالوت نم دعس دقل اينّدلا ف قاول بحاص كنا امك ةرخالا ىف اول بحاص
 ىف كتّدوم لهأ نا هّللاو كتنالوو كتبحمب هركذ سدقت هللا ىلا برقتتل ةكئالملا ناو كاداع

 ىلوق كلوق ىدعب اهيلع هللا ةجحو ىتما نيما تنا ىلع اي ضزالا ىف مهنمرثكال ءامسلا

 كبزح و ىتيصعم كتيصعم و ىف كيبنو ىرجز كرجز و ىتعاط كتعاطو ىرما كرماو

 .«نوبلاغلا مه هّللا بزح ناف اونما نيذلاو هلوسرو هللا لوتي نمو هللا بزح ىبزحو ىبزح

 ...نم لاتق نع الق هدوعق ةلع باب ىف راحبلا نماث ىف لِي ىسلجملا لاقو

 ًالجر نا :اولاقرذ ىباو دادقملاو ىسرافلا ناملس ىلا هعفري دانسالاب - ةضورلاو لئاضفلا»

 و برغلاو قرّشلا لهأر خاف ىلع اي يخي هللا لوسر هل لاقف 396 بلاط ىبا نب ىلع رخاف
 ةعفر مهالعأو ًاسفن مهمركأو لي هللا لوسر كمع نباوأبسن مهبرقأ تنأف مجعلاو برعلا

 وأملع مهرثكأو املس مهمدقأو ًاملح مهمظعأو أاّمع مهمركاو ًاخا مهمركأو ًادلو مهمركأو

 مهملعأو [ًابسن مهالعاو] لجوزع هللا باتكل مهؤرقأ تنأو كلامو كسفن ىف ًاّرع مهمظعأ

 و ًاداهج مهّدشأو اينّدلا ىف يع مهدوجأو برحلا ءاقل ىفًابلق مهعجشأو ل

 و هللا دبعت ةنس نيثالث ىدعب قبتسو لاو هللا ىلا مهبحأو ًاناسل مهقدصأو ًاقلخ مهنسحأ

 نآرقلا ليوأت ىلع لتاقت ًاناوعأ تدجو اذا هللا ليبس ىف دهاجت مث كل شيرق ملظ ىلعربصت

 لتاق لدعي كلتاقو كسأر مد نم كتيحل بضختف أديهش لتقت مث هليزنت ىلع تلتاق امك
 ىلعربصت بوصغم بولغم ىدعب نم كنا ىلع اي هللا نم دعبلاو هلل ءاضغبلا ىف حلاص ةقان

 «ًأريخ مالسنالا نع هللا كازجف عئاضريغ كرجأ ًابستحم ّىفو هللا ىف ىذالا

 ناذانك تال 'لئاضفلا ق:فيدنلاو
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 ىف ٌةْيِيَي ىنلا نع كلام نب دعس نع ءاج ام باب ىف ارثالا ةيافك ىف ييزازخلا لاقو

 :ةقارشع ىنثالا ةمئالا ىلع صوصنلا
 :لاق ىرفوزبلا ىلع نب نيسحلا انثدح :لاق ىرصبلا دّمحم نب نابهو نب دمحم انثدح»

 دمحا نع ىبالغلا ايركز نب دمحم ىنثدح :لاق ةرصبلاب ىدولجلا ىحي نبزيزعلادبع ىنثدح

 ريبج نب ميكح نع (ريصب) ةرضن ىبا نع رافغلادبع نبرمع ىنثدح :لاق ديز نب ىسيع نب

 :لاق ُةْيِدَي ىبنلا ّنأ كلام نب دعس نع بيسملا نب ديعس نع ناعذج نب ديز نب ىلع نع

 قادعزجنتو ىنيد ىضقت ىدعب ىبن ال هنا آلا ىسوم نم نوراه ةلزنمب ىنم تنا ىلعاي

 و قافن كضغبو ناميا كبح ىلع اي ليزنتلا ىلع تلتاق امك ليوأتلا ىلع ىدعب لتاقتو

 و نورهطم نوموصعم ةمئالا نم ةعست نيسحلا بلص نم حرخي هناريبخلا فيطللا ىأبن دقل

 .«هلّوا ىف هب تق امك نامزلارخآ ىف نيدلاب موقي ىذلا ةمالا هذه ىدهم مهنم

 . ير مهيلع ُهَْك لوسرلا صوصن باب ىف 'راحبلا عسات ىف هلقنو

 ةنتفلا هذه نم صّلخَتلا قيرط ىلا هِي ىتلا داشرا

 قحلا ناو قحلا عم 3 ًاَيلع نا نايب ىف نماَتلا لصفلا ىف "بقانملا ىف ىمزراونلا لاق
 :هّصن أم هعم

 بتك اميف ىمليدلا رادرههش نب هيوريش نب رادرهش روصنموبا ظافحلا دّيس ىنربخاو»

 ىلا بتك اميف بوقعي نب دمحم انربخا ميعنوبا ىنربخا داّدحلا ىنربخا نادمه نم أ

 نب دلاخ ىنثدحرشب نب قاحسا ىنثدح ىصمحلا ىلع نب ناميلس نب ميهاربا ىنثّدح

 ىدعب نم نوكتسم :ُةييَي هللا لوسر لاق :لاق ىليل ىبا نع نسحلا نع فوع نع ثراحلا

 .لطابلاو قحلا نيب قورافلا هتاف بلاط ىبا نب ىلع اومزلاف كلذ ناك اذاف ةئتف

 سودبع نب هللادبع نب سودبع حتفلاوبا ىنربخا ةزاجا اذه رادرههش ىنربخاو

 ظفاحلا ىنثدح زيزعلادبع نب ىسيع نب دّمحم روصنموبا خيشلا ىنثدح ٌةباتك ىنادمهلا
 دمحا ىنثدح ركب ىبا نب دّمحم نب دمحا ىنثدح ىنطقرادلا ىدهم نب لع نسحلاوبا

 ١. ص ديدج باج .700 ص 175.
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 نقال ةمول هللا ق:هذخاتالو ليواتلا نع لتاقيؤت

 نع كيرش ىنثدح نمّرلادبع نب ىلعم نب دّمح ىنثدح ناَمَسلا ديرب نب هللادبع نب

 : لوي, ىراتصلالا برقا ادا انيس ةلاق حريقا وب ةمقلع نع مها را نع ييسألا قامتام
 .كعم ٌقحلاو قحلا عم تناو ةيغابلا ةئفلا كلتقت :رساي نب راّمعل لوقي ُةْْيََي ىّنلا تعمس

 ساتلا عدو ىلع عم كلساف هريغ ايداو ساّنلا كلسو ايداو كلس اًيلع تيار اذاراّمعاي

 هب ناعا افيس دلقت نم هتاراّمع اي ءىدهلا نم كجرخي نلو ىدر ىف كلخدي نل هتاف

 ىلع ّودع هب ناعا ًافيس دّلقت نمو ند نم ًاحاشو ةمايقلا موي هللا هدّلق هودع لع ابلغ

 .«كبسح :انلق :لاق ,ران نم ًاحاشو ةمايقلا موي هللا هدّلق

 نم «هعم قحلاو قحلا عم هّنأ نايب» ناونع تحت 'ةّمغلا فشك ىف هي ىلبرالا امهلقنو

 .روكذملا بقانملا باتك

 .ةّمغلا فشك نع هعم قحلاو قحلا عم هّنا باب ىف راحبلا عباس ىف ىسلجملا امهلقنو

 صيصخت ىف نيعبزالا و عبارلا بابلا ىف بلاطلا ةيافك ىف ىعفاشلا ىجنكلا لاقو

 *:هّضن ام ةنتفلا دنع ةعباتملاب 34 ًايلع هدي ىنلا

 هب ا يناقلاوبا اهرعنا ءىقاقلا الئ ةيفرع هعض ستولا ءاكقلا قف ةعالاعلا فيغو
 انيك ىسبر الا وهتك نم نيرا دبع ان ريخأ ةيلعيسم ىذا عسياقلاوب انريغا يفرم

 ىزارلا رهاد نب هللادبع انثّدح ,ريشب نب ديعس نب ىلع انثدح ءىدع نبا دمحا وبا

 مكنم اهكردا نفث ةنتف نوكتس :لاق ساّبع نبا نع ؛ةيابع نع شمعالا نع ؛ىبأ انثدح

 و ُةْْيَي هللا لوسر تعمس ىفاف ذه بلاط ىبا نب ىلعو ىلاعت هللا باتك نيتلصخب هيلعف

 قوراف وهو .ءىنحفاصي نم لقاو «ىف نمأ نم لوا اذه :لوقيوه و ىلع ديب ذخاوه

 هوت ةملللا بوسي لالا زنييننإللا بويسس وهو ل طانلاو قيللا ع قرت هناا هاله
 .ىدعب نم ىتفيلخ وهو ءهنم ىقتوا ىذّلا بابوهو .ربكالا قيدصلا

 دعب نيعبرالا و عساتلا ءزهملا ىف هي ىلع لئاضف ىف مالا ثّدحت هجرخا اذكه :تلق
 .ىّتش قرطب هباتك نم ةئام ثالثلا

 ١. ص  5١ديدج باج .ميدق باج ١/157.
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 انربخا :الاق ءىشرقلا ىيهاربا نب تاكرب انربخا نيزعلادبعو ميهاربا قاحساوبا انربخاو
 «قدافابلا نمترلادبع ب فيمي, مقلوبة« عيستلا نيب عارض عيسافلابا ظفاحملا

 ,ىدبعلا ىبحي نب دّمحم نب قاحسا نب دّمح انربخا ىلقصملا ىلع نب عاجش انربخا
 نو فاعلا هدد يضلل زغيب نلعب وب ردها لا اهفاع فرقعي يوك ادركا
 ديس لاق فراققلا ليل ىلا نع سلا نعد فرع صك اللا نيدناع وح وق

 هّنا بلاط ىبا نب ىلع اومزلاف كلذ ناك اذاف ةنتف ىدعب نم نوكتس :لوقي ُهِيَي هللا لوسر

 قورافلاوهو ايلعلا ءامسلا ىف ىعموهو ةمايقلا موي ىنحفاصي نم لّواو ىناري نم لوا

 .لطابلاو قحلا نيب

 .«هيلاما ىف ظفاحلا هاور لاع نسح ثيدح اذه :تلق

 قلل عب لع كنار تلالللا باق نع ةدلا تا عا لحل فر
 :ىناعملا رداون باب ىف 'رابخالا ىناعم ىف قودصلا لاقو

 رافّصلا نسحلا نب دّمحم انثدح :لاق ديلولا نب دمحا نب نسحلا نب دّمحم انثدح»

 نع ىدبعلا نسحلا ىبا نع داّمح نب فلخ نع هيبا نع دلاخ نب دّمحم نب دمحا نع
 مكنم دحا اهكردا ناف ةنتف نوكتس :لاق هنا ساّبع نبا نع ىدسالا ةيابع نع شمالا
 .«(بلاطلا ةيافك نعّرم امك ثيدحلا) نيتلصخب هيلعف

 ةيافك نع نيتأملا دعبرشع ىناثلا بابلا ىف ”نيقيلا باتك ىف سواط نبا دّيسلا هلقنو
 .بلاطلا

 ىناعم نع هتماما ىلع ةلادلارابخالا عماوج باب ىف 'راحبلا عسات ىف ىسلجملا هلقنو

 نيقيلا باتكورابخالا

 * :ىؤفطصملا ةراشب ىف هيي ىربطلا نيدلا دامع لاقو

 ١. ج ديدج باج ."”8/ ص 4 جراحب 72/18.
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 هيت ةموا هللا ق هذخاتال و ليواتلا لع لتاقيوف

 دمحا نب نع انثدح ظعاولا لضفلا نب دّمحم نب ديعس انثدح :لاق دانسالاب و»

 قاحسا انثدح ىفوكلا ناميلس نب ميهاربا انثدح ىلقعملا بوقعي نب دّمحم انثدح ىناجرجلا
 فراشعلا لل نأ نيف نينا نع قولا نه فيراتملا نددولا انفاس وسال ب ب

 .(بلاطلا ةيافك نعّرم امك ثيدحلا لقنف) ُةَْْي هللا لوسر تعمس لاق

 :ًاضيا لاقو
 نب دّمح انثدح :لاق دمّصلادبع هّدج نع هيبا نع ىلع نب دّمحم خيشلا انثدح»

 ةددتلا انتدح قوروموللا ارك نين يضرك ىا نيد ادفع ءلاق يمراقلا يسياقلا

 نب نيسحلا نب هللادبع انئدح مصاع نب فسوي نب بوقعي انثدح رابجلادبع نب بوقعي

 نع ميهاربا نع شمعالا نع نسحلا نب ىلع انثدح ىراصنالا نيسحلا انثدح و .مكحلا
 كمركا لج وّرع هللا نا بوَيا ابا اي :انلقف ىراصنالا بوَتا ابا انيتا الاق دوسالاو ةمقلع

 عم كجرخم نع انربخاف اهب كلّضف لج وّرع هللا نم ةليضف كل ًافيض ناك ثيح كّيبنب
 ناك دقل لج وزع هللاب مكل مسقا ىناف :بوّياوبا لاقف .هللا آلا هلا ال لها لتاقت لع

 يي هللا لوسر ريغ تيبلا ىف امو هيف ىعم متنا ىذّلا تيبلا اذه ىف ىعم ُهَِْي هللا لوسر

 هيدي نيب مكتاق كلام نب سناو هراسي نع سلاج اناو هنيمي نع سلاج ىلع و ىعم

 وه اذاف رظنف سنا جرخف بابلاب نمرظنا سنا اي :ُيقَي هللا لوسر لاقف بابلا كّرح ذا

 هللا لوسر ىلع مّلسف راّمع لخدف بّيطلا رامعل حتا هيي هللا لوسر لاقفرساي نب راّمع
 اميف فيّسلا فلتخي ىّتح تانه ىتَما ىف ىدعب نوكيس راّمع اي :هل لاق مث هب بحرف

 كيلعف كلذ تيأر اذاف ضعب نم مهضعب أّربتي ىّتحو أضعب مهضعب لتقي ىّئحو مهيب

 كلسو ايداو مهلك سانلا كلس ناف الكا بلاط ىبا نب ىلع ىنعي ىنيمي نع علصالا اذه

 الو ىده نع كّدري ال ايلع ناراّمع اي ءسانلا نع ّلخو لع ىداو كلساف ًايداو نع
 '.«لج وزع هللا ةعاط ىتعاطو ىتعاط ىلع ةعاط راّمع اي ءىدر ىلع كّلدي

 ىطصملا ةراشب نع (”*8 ص) قحلا عم ًايلع نا باب ىف 'راحبلا عسات ىف ىسلجملا هلقنو
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 ' :فئارطلا ىف هلي سواط نبأ لاقو

 لق: فوتا نا: ةيئاعم ارك دوننالاو هيمتلغ نأ لنع لدياام كراك قي يبطتللا لاقاوإل

 :بيطنخلا لاقف .يِكَي هللا لوسر نم هعمس ناك امب هرذعل ًاحاضيا امهدازف الفلا كاع هترصن

 بوي ابا اي :هل الاقف نيفص نم ةفرضتم دنع قراضنالا بوتاابا ايتأ دوسالاو ةنمقلع قا

 كل ًاماركاو ىلاعت هللا نم ًالّضفت هتقان ئيجمب و كتيب ىف هيلي دّمحم لوزنب كمركا هللا نا

 هلا ال لها برضت كقتاع ىلع كفيسب تئج مث ًاعيمج سانلا نود كبابب تخانا ىّبح

 عم ةئالث لاتقب انرمأ كيتي هللا لوسر ّنا هلها بذكي ال دئارلا نا اذه اي :لاقف - ؟هللا الا

 لها مهو مه انلتاق دقف نوثكانلا اًماف ,نيقراملا و نيطساقلا و نيثكانلا لاتقب ها ىلع

 نب ورمع و ةيواعم ىنعي مهنع انفرصنم اذهف نوطساقلا اما و ,ريبزلاو ةحلط لمجلا

 لهاو تاليخنلا لها و تافعَسلا لها و تاواقرطلا لها مهف نوقراملا اما و .صاعلا

 تعمس :لاق مث ىلاعت هللا ءاش نا مهلاتق نم دبال و مه نيا ىردا ام هللا و تاناورهغلا

 .كعم قحلاو ّقحلا عم كاذ ذا تناو ةيغابلا ةئفلا كلتقت : ةفزيرامعل لوقي ُهْْيََي هللا لوسر

 هّناف ىلع عم كلساف ًايداو مهلك سانلا كلسو ًايداو كلس دق ًاّيلع تيأر ناراّمع اي

 هدّلق ًاّيلع هب ناعا ًافيس دّلقت نم راّمع اي .ىده نم كجرخي نلو ىدر ىف كيلدي نل

 ةمايقلا موي هللا هدّلق هؤدع هب ناعا ًافيس دّلقت نمو رد نم نيحاشو ةمايقلا موي هللا

 .«هّللا كمحر كبسح اذه اي :انلق .ران نم نيحاشو

 فئارظلا نع هعم قحلا و حلا عم ًايلع نا باب ىف 'راحبلا عسات ىف هلي ىسلجملا هلقنو

 ١. ص ١0 ص .ىكنس باج ٠١ مق باج 15٠١.

 ". ج ديدج باج .”8/ ص 7/8/758.
 نازل دل دو ما



 (مهلاطبأ لتقو برعلا ديدانص هيفرتو دق»

 نيبرقالا رتو ُهْْيي هللا لوسر ّنأ» ثيدحلا ىفو» :نيرحبلا عمجم ىف ىحيرظلا لاق
 «.هّللا ىف هنع مهدعبأو مهعطق ىا «هّللا ىف نيدعبالاو

 ىف ةّجحلا باتك ىف ىفاكلا ىف أي ىنيلكلا مالسإلا ةقث هلقن ام ثيدحلاب ديري :لوقأ
 ثيدح ىف ل رفعج ىبأ نع هدنسب» :هترابع صن و 15 ثيدحلا يي َىَنلا دلوم باب
 مهّلظت ءامسال نأ اوّنظ ىّتح ةليل لوطاب 250 دّمحم لآ تاب هِي هللا لوسر ضبق امل :لاق

 '«.(ثيدحلا) ...هللا ىف نيدعبالاو نيبرقألارتو ُهييَي هللا لوسر نال مهّلقت ضرأالو

 ةرابعلا حرش ىف ىفاكلا ىلع هحرش وهو ةعيرشلا ظفاح ىلإ ةعيرذلا ىف للي ىليجلا لاقو
 هلق اه

 هتدرفأو هميمح تلتق هترتو :ىرهزألا نع برغملا ىف «هللا ىف نيدعبالاو نيبرقألارتو»

 .بصتلاب هلامو هلهارتو اًتاكفرصعلا ةالص هتتاف نم هنمو هصّقن اذإ هّمح هرتو :لاقيو هنم

 :مالسلا هيلع اضرلا اهب حدمي لبعد ةرابع ىف :لوقأ
 تاضبقنم راتؤألا نع ًاّفكأ مهيرتاو ىلإ اوّدم اورتو اذإ

 ةلمهملا ءاحلا نوكسو ةمجعملا لاّذلا حتفب لحّدلارتولا :حلاّصلا لضافلا حرش ىفو

 لمحلاو كلذوحن وأ حرج وأ لتق نم لجَرلا ىلع تينج ةيانجي ةافاكملا بلطوهو

 روجلا عفادو دعابألاو براقألل تايانجلا بلاط ناك ُهيِكَي هللا لوسر ّنا دوصقملاو ةغلابملل

 هلدع لامك نم ناك كلذ َنأ ىلع هيبنت نيدعبألاركذ ىفو مهقوقح ظفاحو مهنع مللّقلاو

 .520 ص اهل

 ١10



 نفذت
 حب ب ل ميت( حب ص(ٍ(؟بب بخ؟ سس ااا

 مود دلح .هيذن ىاعد حرش

 '«.(ىهتنا) قلخلا رثكأ نأش وه امك بضعتلا ىلع ال هللا قلخ ىلع هتقفشو هفاصناو

 ىف اهنيعب ةروكذم ةرابعلاو ىناردنزاملا حلاص دّمح ىلوملا حلاصلا لضافلاب ديري :لوقأ
 'ىفاكلا لوصا ىلع هحرش

 :هّصن ام ثيدحلا حرش ىف ”لوقعلا ةأرم ىف هلي ىسلجملا لاقو

 لوحذو راتوأ ىوذ مهلعجو مهبراقأ لتقو مهيلع انج ىا نيدعبالاو نيبرقألا رتو»

 ليلعتلل ىف ةملكف هللا اضر بلطل ىادهللا ىف كلذ لك مهلاوما مهصقنو ءامّدلل نيبلاط

 :لوقت همدب كردي ملف ليتق هل لتق ىذلا روتوملاو لحلا حتفلابرتولا :ىرهوجلا لاق

 .هصقن ىا هقح هرتو كلذكو ةرتو أرتو هرثي هرتو هنم

 أرتو هرتي هرتو دقو ةرّلاك هيف مللّقلا وا لحّدلا حتفيورسكلابرتولا :ىداباآزوريفلا لاقو

 هيا هصقن هلام هرتوو هوركمب هكرداو هعزفا لجّرلاو مهرتوأك ًارتو مهعفش لعج موقلاو ةرتو

 بلط ىف مهيلع دقح ىوذ مهلعجو هلهأو هسفن ىلع مهطخسا ىنعي دقح ارتولا :ليقو

 ةافاكملا بلطرتولا :ليقو .هانركذ ام ىلإ لوؤي ناك ناو ةغّللا ىف ام قفاوي الوهو هاضر
 «.هانركذ امرهظألاو (لاق مث هرخآ ىلإ ىناردنزاملا لضافلا ةرابع لقنف)

 ىناردنزاملا حلاص المل ىفاكلا لوصا حرش ىلع هتقيلعت ىف هلي ىنارعَشلا لضافلا لاقو

 «.هتيب لها نم ماقتنالا اوداراف مهنم لتق يدي هنا ىنعي» :ةرابعلا ليذ ىف

 تاملك نم ىبسسلجملا هلقن اّمم دافتسي ىسلجملاو ىليجلا هركذ ىذلا ىنعملا اذهو :لوقأ

 .نيتوغللا

 ىمويفلا لاقف «...رصعلا ةالص هتتاف نم» :ثيدحلا هنمو :هلوقب ىليجلا هركذ اماَمأو

 ترتو :لاقيو مهريغ ةغل ىف حتفلابو ميمتو زاجحلا ةغل ىلعرسكلابرتولا» :هلوقب هنايب ىف

 اهتلعج فلالاب اهترتواو ةالّصلا ترتوو هلثم فلالاب هترتواو هتدرفا دعو باب نم ارتو ددعلا

 اءاكف رضعلا ةذلض:ةعتاف نم :ةتمو هعضقن اضرأ دعو: باب قمورتأ هقح اديؤأ كرتوو ارقز

 .مق ثيدحلا راد باج 86٠١ ص ا

 .129* صال ج.؟

 .77؟57/60 ديدح باج .780 صاج.
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 (مهلاطبا لتقو برعلا ديدانص هيفرتو دق»

 عفدو بعاصملا عطقل دعي هنالرجألا نادقف هّبش ةّيلوعفملا ىلع امهبصنب هلامو هلهأرتو

 «.رجألا ماقم لهالا ماقاف كلذل نودعي مهثال لهالا نادقفب دئادشلا

 هلهأرتو اًنأكف رصعلا ةالص هتتاف نم» :ثيدحلا ىفو» :ةياهنلا ىف ريثالا نبا لاقو

 وه :ليقو ًاريثك ناك نا دعب أرتو هتلعج كنأكف هتصقنا اذإ هترتو :لاقي صقن ىا «هلامو

 قحلي ام هّبشف ىبس وا بهن وا لتق نم هريغ ىلع لجتلا اهينجي ىتَلا ةيانجارتولا نم
 هعفرو لهالا بصنب ىوريو هلامو هلهأ بلسو ا هميمح لتق نمبرصعلا ةالص هتتاف نم

 هتتاف ىذلا ىلإ ًادئاع هلعاف مسي م الوعفم اهيفرمضأورتول أيناث الوعفم هلعج بصن نف
 نوذوخأملا نوباصملا مهمال هلعاف ّمسي ملام ماقم لهالا ماقاورمضي مل عفر نمو ةالّصلا

 «.امهعفر لاملاو لهألا ىلإ هّدر نمو امهبصن لجتلا ىلإ صقتلا در نف

 هتبصا اذإ هترتو دقو لحلا ةرّتلاو رتولاو رتولا» :تادرفملا ىف لاق اميف بغارلا لاقو
 «.' َمُكَلاَمْعَل ْمُكَيَي ْنَلَو ... :لاق هوركم

 :نيثالثلا بابلا ىف رابخالا نويع ىف قودصلا لاقو

 رودص ىف نئاغض ىل ترهظ تم اذإ :ُةِْيََي ىتلا لاق :لاق الل ىلع نع هدانساب»

 «. كقح ىنوعنميو ىيلع نوئلامتي موق

 :25) تيبلا لهأ ةمالظ لصف ىف بقانملا ف بوشآر هش نبا لاقو
 تنب اي ىتليل نع تحبصا فيك :اه تلاقف 8: ةمطاف ىلع ةملس َّما تلخدو»

 هتماما تحبصا ... صولا ملظو َىَنلا دقق بركو دمك نيب تحبصا :تلاق - ؟هللا لوسر

 تارتو ةّيردب داقحأ اهّتكلو ليوأتلا ىف ىنلا اهتسو ليزنتلا ىف هللا عرش امريغ ىلع ةّصتقم
 رمألا فدهتسا اًملف ةاشولا ناكمال (ةنمتكم) ةنّمكم قافّتلا بولق اهيلع تناك ةّيدحا

 سيلو اهرودص ّىسق نم ناميالارتو عطقيف قاقَشلا ةليخم نمراثالا بيباش انيلع تلسرا

 راصتنا دعب اينّدلا رورغ مهتدئاع اوزرحا نينمؤملا ةلافكو ةلاسرلا ظفح نم هللا دعو ام ىلع

 " .تاداهشلا لزانمو بوركلا نطاوم ىف مهئابآب كتف نم

 .18١ا// 7 ديدج باج .5065 ص .؟
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 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 :اهريسفت ىف تارف لاق

 نب ىلع ءاج :لاق ةهيرفعج ىبأ نع ًانعنعم ىرازفلا دّمحم نب رفعج ىنثّدح»

 ىلإ ءاجف هيلع كلذ ققشف اوتكس هوأر اًملف مه ثيدح ىف شيرقو الفا بلاط ىبأ
 نينامثو هلتقب ىنرمأت امم اربص الجر نيعبس كيدي نيب تلتق هللا لوسر اي :لاقف ُةيِدَي ىلا
 عداف ىل ضغب مهيلع لخد دقو الإ برعلا هوجو نمالو شيرق نم دحا اف ةزرابم الجر

 :ةيالا هذه تلزن ىّح ُهْيِقَي هللا لوسر تكسف :لاق نينمؤملا بولق ىف ةّبحم ىل لعجي نا هللا

 هللا نا كلع اي يي ىبتلا لاقف 4و نحيا ْمُهَللَعَجَيَس ٍِتاَتئاَّضلا اوُلَعَواوَُمآ يذلا َّنإ)
 «.ةّبححو نمؤم لك بلق ىف ًأّدو كل لعجو هباتك نم ةيآ كيف لزنأ دق

 .هضغبو نينمؤملا ريمأ بح باب ىف ”راحبلا عسات ىف هلي ىسلجملا هلقنو

 :هّصن ام ةغالبلا جهن حرش ىف ديدحلا ىبأ نبا لاق

 ْيَو هللا لوسر عم انك :لاق ىلام نب سنا نع (بابخ) بابح نب سنوي ىورو»

 هذه نسحأ ام ىرت الأ هللا لوسر اي :ِلع لاقف ةقيدحب انررف انعم بلاط ىنأ نب عو

 ىلع لوقي قئادح عبسب انررم ىّبح اهنم نسحأ ةّنِجلا ف كتقيدح ّنا :لاقف - ؟ةقيدحلا
 هسأر عضوف انفقوف فقو يي هللا لوسر ّنا ّمث هباجا امئ هِي هللا لوسر هبيجيو لاق ام
 رودص ىف نئاغض :لاق - ؟هللا لوسر اي كيكبي ام :ىلع لاقف ىكبو ىلع سأر ىلع

 ديبأف قتاع ىلع نيس عضأ الفأ هللا لوسر اي :لاقف ىنودقفي ّئح ىل اهنودبي ال موق
 نم ةمالس ىفأ :لاق ًادهج قالت :لاق - ؟تربص ناف :لاقربصت لب :لاق ؟مهءارضخ

 ىلابأ ال أذاف :لاق معن :لاق ؟ىنيد

 هللا ثعب ذنم تيأر ام 9! لع لاق :لاق 41 ىلع نب دّمحم نع ىنعجلارباج ىورو

 تناكف هلوسر هللا ضبق ىّبح ًاريبك ىنتبصناو ًاريغص شيرق ىنتفاخأ دقل ءاخر ديدي أدّمح

 '«.نوفصت ام ىلع ناعتسملا هللاو ىربكلا ةماظلا

 56٠. ص ديدج باج .فجن باج ١5و 88 ص ١.
 6ع ؛ميرم .؟

 لاا سا ا يع ا

 .١٠ال// 5 ليدح باج .ىدلجح راهج باج لو 6 ىديدح حرش د



/37 16 

 (مهلاطبا لتقو برعلا ديدانص هيفرتو دق»

 :هّصن ام مالسلا هيلع نينمؤملاريمال مالك حرش ىف أضيا لاقو

 ىبأ انخيشل ةينامثعلا باتك هيف ضقن ىذلا هباتك ىف ىفاكسالارفعجوبأ انخيش لاق»

 .(هل مالك نمض) نامثع

 نع ةيحان اسلجف ةحلطو ريبزلا علط ذإ حبصلا دعب دجسملا ىف سانلا انيبف :لاق

 شيرق نم موق ءاج مث امهيلا اوسلجفريبزلا نب هللا دبعو ديعسو ناورم علط مث الإ ىلع

 29! ىلع ىلإ ءاجف طيعم ىبأ نب ةبقع نب ديلولا ماق مث ةعاس ًايجن اوثدحتف مهيلا اوٌّمضناف
 ىخا تلذخو اربص ردب موي ىبأ تلتقف انا اما ًاعيمج انترتو دق كنا نسمحلا ايأ اي :لاقف

 ناورم اًماو شيرق روث ناكو برحلا ىفردب موي هابأ تلتقف ديعس اماو سمالاب رادلا موي

 واق انم بع ووك | رظنو كدوخلا نك ودنلا هكا انفع ندع مانأ تيس

 اّناو .هتلتق لتقت ناو نامثع مايا ىف لاملا نم هانبصا ام اّنع عضت نا ىلع مويلا ىعيابن

 .ماّشلاب انقحتلاف كانكرت كانفخ نا

 سيلف متبصا ام مكنع ىعضو اّماو «مكرتو قحلاف مكايا ىرتو نم متركذ ام اما :لاقف

 مويلا مهلتق ىنمزل ولف نامثع ةلتق ىلتق اَماو ءمكريغ نعالو مكنع هللا قح عضا نا ىل
 ماقف «مكريسا نا مكتفخ ناو ءمكنمؤأ نا ىنومتفخ نا لع مكل نكلو ءسمأ مهتلتقل

 '«.فالخلا ةعاشاو ةوادعلا راهظا ىلع اوقرتفاو مهثدحف هباحصا ىلإ ديلولا

 (موعلبلا بحر لجر مكيلعرهظيس هنا امأ) :هباحصال اغا هل مالك حرش ىف أضيأ لاقو

 ': لف هنع نيفرحنملا ءامسا هركذ نمض

 هبربخلا راهتشال هيف بير ال ىذلا مولعملا نم :ىخلبلا مساقلا وبأ انخيش لاقو»

 هّناو ءهمتشيو ًايلع ضغبي ناك طيعم ىبأ نب ةبقع نب ديلولا ّنأ هيلع سانلا قابطاو

 ءاناتبس دحأو اناتحت كف تيا اناا هل لاقاو: هةياقو ةلاوادللا لونفر ةايح قف هانقال ىتلا

 تك ايف ناك زق اذ :ادينق ناس تملا لزفاف: قيباق ان تكسي ذكر عجل اقف
 لوسر ةايح قف كلذ بس ديلولا ىّمسو «ةولتملا تانآلاز:4؟.::ةوُوَتْسَيَأل اقساَف ناك

 .1//5 ديدج باج .177 ص ١ ج ىديدح حرش ١.
 ”"/8١/. ديدج باج ."””8 ص ١ ج ىديدح حرش 31

 .18 .هدحسلا .“
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 يبي سس هه سا

 مود دلج .هبدن ىاعد حرش

 اهيف لزن ىتلا تانألا نم ةْيألا هذهو قسافلا ديلولاب الإ فرعي ال ناكف قسافلا نك هلل

 ةيآ ىف ًاقساف ىلاعت هللا هاّمسو .رمع ةقفاومب عضاوم ىف لزن امك ذِذإإ اع ةقف ةقفاومب نآرقلا

 وهو روهشم اههوزن ببسو *'...اوُّيبَنَ اوُيَبَتَف اَبَنب ٌقِساَف ْمُكَءاَج نإ .. .2 :ىلاعت هلوق وهو ىرخا

 دع ىنلارما ىتح فيسلا 58 ةاكّرلا اوعنم مهتا هؤاعداو قلطصملا ىنب ىلع هبذك
 ناكو .ةيالا هذه موقلا ةحاس ةءاربو هبيذكت ىف ىلاعت هللا لزناف مهيلاريسمللزهجتلاب

 لودر ضفبو ةتلولا اكو دك يلا

 ىذؤي ناك ىذلاو ةّكمب قرزالاودعلاوه طيعم ىبأ نب ةبقع هوبأو .هأنشيو اضيأ ذي هلل

 .هقنع برض ردب موي هبرفظ اًملف ةروهشم كلذ ىف هرابخاو هلهأو هسفن ىف ني هللا لوسر

 .تام نا ىلإ امهيلع لزي ملف هلهأو دّمحمل ةضغبلاو نآئشلا ديلولا هنبا ثروو

 برضيل مّدق دقو مهيف ةبقع هوبأ لاق نيذّلا ةيبصلا دحاوهو :مساقلاوب أ خيشلا لاق

 درلا هيف دصقيرعش ديلوللو :لاق هقنع اوبرضارانلا :لاقف ؟دّمح اي ةّيبصلل نم :هقنع

 ّنا كلذو :لاق «ًايدهم ًايداه هودجت اّيلع اهولوت ناو» :ِيَِع لاق ثيح لَ هللا لوسر ىلع
 لاقف (:لاق نا ىلإ هربق ءافخا ىف ةصقلا قاسف) هربق اوفخي نا هونب دصق لق انل هي: ايلع

 :اهيف 34 هركذي تايبأ نم ةبقع نب ديلولا

 ًايداه ناك الو ًايدهم ناك اف 0 هلمحب ريعبلا لض دق كي ناف

 «.(تام هيلع ىذّلا هذ: نينمؤملاريمأ ىلع هضغب ىلع لدي انت لاق امرخآ ىلإ)
 :(ّجحلا ةعتمركذ) ناونع تحت 'حاضيالا ىف هال ناذاش نب لضفلا لاق

 :لاق ىلام نب سنا نع بابخ نب سنوي نع ىرشاحلا ىلعي نب يحي ىورو»

 :ىلع لاقف ةقيدحب انررف ةنيدملا ناطيح ىف لِي ىبثلا عم بلاط ىبأ نب إعو انأ تجرخ

 ىّتح اهنم نسحأ ةنجلا ىف كتقيدح :لاقف - ؟ةل هللا لوسر اي ةقيدحلا هذه نسحا ام

 هيبكنم ىلإ هديب ءىمواو ثلإ ناع نم انهه هسأر 0ع هللا لوسر عضو مث .قئادح عبس دع

 رودص ىف نئاغض :لاقف - ؟هللا لوسر اي كيكبي ام :نإع لاقف ٍذَِي هللا لوسر ىكب م

 ا .تادححلا ١

 .مق باج 7١5 ص ١ ج جاجتحالا ١.
 ١0 9 د كك هم 8
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 (مهلاطبا لتقو برعلا ديدانص هيفرتو دق»

 «.ىوقرافي وا ىنودقفي ىتح اهودبي نل ماوقأ

 ةّبحم ىف ىذلا سداسلا لصفلا ىف 'بقانملا ىف قئادحلا ثيدح ىمزراوخلا لقنو

 هتبحم ىلع هضيرحتو ايلع لوسرلا

 اا بلاط ىبأ نب ىلع لئاضف ىف عبارلا لصفلا ىف ' لقب نيسحلا لتقم باتك ىف هلقنو
 :ةرابعلا هذهب

 ةنيدملا قرط ضععب ىف ُهيَْي ىّنلا عم ىشمأ تنك :لاق لفي بلاط ىبأ نب اع نع
 افسح اهن:لاقف.ذ !؟ ةفيدجلا هذه ننجح ان. هللا :لوسر اي 4كلقف:ةقيدح لغ انبحأف

 اهنسحأ ام هللا لوسر اي :تلقف ىرخا ةقيدح ىلع انيتا مث ءاهنم نسحا ةّنجلا ف كلو

 اي :لوقأ قئادح عبس ىلع انيتا ّتح اهنم نسحا ةّنجلا ف ىل :لاقف - !؟ةقيدح نم
 فيفا قيرطلا هل الخ املف ابنه نيس ةكتحلا ق ككل لوقف ؟ايقسعا انمادللا لوس

 ال ماوقا رودص ىف نئاغض :لاقف - ؟ىيكبي ام هللا لوسر اي :تلقف ًايكاب شهجاو
 «.كنيد نم ةمالس ىف لاق ؟ىنيد نم ةمالس ىف :تلقف .ىدعب الإ ىل اهنودبي

 :هّصن ام ةغالبلا جهم نم راصقلا ملكلا ىلع هكردتسا اميف ديدحلا ىبأ نبا لاق

 ىدعب نم ىدلو ىف هرهظتسو ف هترهظأ هِي هللا لوسر ىلع شيرق هتدقح دقح لك»
 اوناك نا هلوسرو هللا عاطأ نم ءازج اذهفأ هلوسررماو هللارماب مهترتو امنا شيرقلو ىلام
 : لس

 :هّصن ام ليقع هيخا ىلإ لك ىلعل باتك ىف 'تاراغلا ىف هِي ىنقثلا

 ىف مهلاوجتو لالَضلا ىف مهضاكرتو مهّلخو ءًاشيرق كنع عدو حرس ىبأ نبا عدف»

 برح ىلع اهعامتجا مويلا كيخا برح ىلع تعمتجا دق برعلا ّناو الأ ءقاقّشلا

 اوبصنو ةوادعلا هودابو هلضف اودحجو هقح اولهج دق اوحبصاف ؛مويلا لبق ُهْييَي ىتلا

 ىتع ًاشيرق زجاف َمهّللا بازحالا شيج هيلع اورج دهجلا ّلك هيلع اودهجو برحلا هل
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 ليكم

 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ىمما نبا ناطلس ىنتبلسو ّقح نع ىنتعفدو ىلع ترهاظتو ىمحر تعطق دقف ىزاوجلا
 ىعدي نا الإ مالسإلا ىف ىتقباسو لوسرلا نم ىتبارق ىف ىلثم سيل نم ىلإ كلذ تملسو
 «.لاح لك ىلع هلل دمحلاو هفرعي هللا نظاالو هفرعأ ال ام عدم

 'جهنلا حرش ىف ديدحلا ىبأ نبا هلقنو

 جبنلا حرش نع 'راحبلا نماث ىف ىسلجملا هلقنو

 :الِك| هلئاسرو هبتك نم راتخملا باب ىف هلل, ىضلا دّيَسلا لاقو

 ءهيّتلا ىف مهحامجو قاقشلا ىف مههلاوجتو لالضلا ىف مهضاكرتو ًاشيرق ىنع عدف»

 ىّنع أشيرق تزجف ءىلبق ُهيََْي هللا لوسر برح ىلع مهعامجاك ىبرح ىلع اوعمجا دق مهئاف
 " «.ىّما نبا ناطلس ىنوبلسو ىمحر اوعطق دقف ىزاوجلا

 .جبتلا نع 'راحبلا نماث ىف هلي ىسلجملا هلقنو

 :ةرابعلا هذه ف هل ةبطخ ىف أضيأ لقنو

 قلزنم ميظع اورّعصو ىمحر اوعطق مهئاف مهناعا نمو شيرق ىلع كيدعتسا ىَنا مهّللا»
 5 «.هعنمت نأ قحلا ىفو هذخأت نا قحلا ىف نا الا :اولاق مث ىلوه أرما ىتعزانم ىلع اوعمجأو

 ةبيتق نبأ لاقو

 ىنتبلسو ىلع ترهاظو ىمحر تعطق دقف اهلاعفب ىّتع ًاشيرقزجاف :لاق 94 ًاّيلع نا»
 ىتَلا قتقباسو مالسإلا ىف ّقحو ىتبارق ىف سيل نمل اهنم كلذ تملسو ىّمع نبا ناطلس
 «.هفرعي هللا نظاالو هفرعا ال ام ىعّدي نا الإ عدم اهلثم ىعدي ال

 همّدقت نّمع الفي نينمؤملا ريما ةياكش باب ىف ”راحبلا نماث هلي ىسلجملا هلقنو
 :هّصن ام ليقع هيلإ هبتك باتك باوج ىف "فارشالا باسنا ىف ىرذالبلا لاقو
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 ليكمل

 «مهلاطبا لتقو برعلا ديدانص هيفرتو دق١

 برح ىلع اوعمتجا دق شيرق نم هريغو حرس ىبأ نبا نا : نع هيلإ بتكف»

 «.مويلا لبق كمع نبا برح ىلع مهعامتجاك مويلا ىيخا

 :ةرابعلا هذهب نينمؤملاريمال سانلا ةعيب هركذ دنع بهذلا جورم ىف ىدوعسملاركذو

 نب ناورمو صاعلا نب ديعس مهنم :ةيما ىنب نم هتعيب نع فّلخت نم ةعامج هأتاو»

 :ديلولا هل لاقو ليوط بطخ مهنيبو هنيب ىرجف ؛طيعم ىبأ نب ةبقع نب ديلولاو مكحلا

 انرذعف انسوفن ىلع انفخو ؛سانلا انرتو موق اّنكلو كتعيب نع ةبغر كنع فلختن مانا

 ًامالك صاعلا نب ديعس لاقو ءًاّدح ىنتبرضو ءأربص ىبأ تلتقف انأ اما .حضاو لوقن اميف

 هابأ تمتش كناف ناورم اّماو ؛هاوثم تنهاو هابأ تلتقف ًاديعس اما :ديلولا هل لاقو ءأريثك

 «.هأتأ هّمض ىف نامثع تبعو

 ءايبنالا ءايصوا هللا ناحتما» ناونع تحت ةعبسلا باوبأ ىف لاصخلا ىف قودصلا لاقو

 شيبجلا هيجوتب يي هللا لوسررما ّمث» ليوط ثيدح ىف «نطاوم ةعبس ىف ءايبنالا ةايح ىف
 ملف ,هيف هافوت ىذَّلا ضرملا نم هب هللا ثدحأ ىذّلا دنع ديز نب ةماسا عم ههّجو ىذلا

 نم سانلارئاس نم مهريغو جرزخلاو سوالا نمالو برعلا ءانفا نم ًادحأ بلا عدي

 وأ هنيبأ لكقي هقرتو دق نم ءاضغتلا نيف قاري: نت ا دخأ الو هعفن ادمو:ةيضقن لتغ فاك

 '«.(ثيدحلا) شيلا كلذ ىف ههّجو اَّلإ هميمحو ا هيخأ

 :ماشلا لهأ لاتق هركذ دنع بقانملا ىف ئمزراوخلا لاقو

 عمتجا نيّقص بورح نم نيرشعلاو سداسلا مويلا ىف هّنأ ىوريو :هنع هللا ىضر لاق»

 نايفس ىلأ نب ةبتع لاقفرتشالا ةعاجشو ىلع ةعاجش اوركذف هموق نمألملا ةيواعم دنع

 فاطتخا ىلع هتّوقو هتلوصو هتعاجش ىف هلريظن ال ًاّيلع نكل ًاعاجش رتشالا ناك نا

 لتق هدلو وأ هاخأوا هابأ ىِإع لتق دقو اّلِإ دحأ اّنم ام :ةيواعم لاقف اهجورس نم سياوفلا

 تاحلطلا ةحلط نبا اي لتقو ءدحأ موي روعألا ابأ اي ىّمع لتقو .ديلو اي كابأردب موي

 نب ديلولا كحضف مكرودص متيفشو هنم مكرأت متكردأ هيلع متعمتجا اذإف لمجملا موي ىابأ

 :لوقي أشنأو هلوق نم ةبقع

 ١.سص7/١ا؟.



 لك

 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 بولط مكتاول مكيف اما برح نب ةيواعم مكعدخي»
 «.(لاق امرخآ ىلإ)

 ةغالبلا جهن ىفو

 ىنانا اوؤفكاو ىمحر اوعطق دق مهئاف مهناعأ نمو شيرق ىلع كيدعتسا ىنا مهّللا»
 قحلا ىف ّنا الأ :اولاقو ىريغ نم هب ىلوا تنك ًاقح ىتعزانم ىلع اوعمجاو (ىئانا اوغصا)
 الوقار: ل نيبل اذاف توظف افيناعن كرا انويشيرمصاف معتق نا قملا قويذعات وأ

 تعرجو ىذقلا ىلع تيضغاف ةينملا نع مهب تننضف ىتيب لهأ اَلِإ دعاسمالو َتاذ
 رافَشلاّرح نم بلقلل ملآو مقلعلا نمّرما ىلع ظيغلا مظك نم تربصو ىجّشلا ىلع قير

 انهه هتركذ ىلا اَّلِإ ةمدقتم ةبطخ ءانثا ىف مالكلا اذه ىضم دقو لِي ىضّرلا لاق)

 «.(نيتياورلا فالتخال

 عجارف هنم اهذخأ دّيَسلا نا نظأو 'تاراغلا ىف ةرابعلا هذه ىنقثلا لقن دقو

 ' :لاثمالا عمجم ىف ىناديملا لاقو

 ذخأ مل ىنعي ههركترمال تضرعت ام ىا ؛ًءانف كل ترغصاالو ًءانا كل تيغصا ام»

 هيف كربي اريعب دجت ال ايلاخ ىؤانف قبيو هيف هبلحت انبل دجت ال ابوبكم كؤانا بيف ىلبا

 اورغصو ىئانا اوغصا مههاف شيرق ىلع كيدعتسا ىنا ّمهّللا :لاق هنا 9 نإاع نعركذو
 «.ىردقو ىتلزنم مظع

 سانلا كرت اهلجا نم ىتلا ةّلعلا باب ىف 'عئارشلا للع ىف هيلي قودصلا لاقو

 :هريغ ىلإ هنع اولدعو الي! اًيلع

 :لاق قاّرولا دّمحم نب دمحأ بيللاوبأ انئثّدح :لاق بتكملا ىحي نب دمحأ انثّدح»

 ىثايرلا جرفلا نب سابعلا انثدح :لاق ىناّمعلا ىدزألا ديرد نب نسحلا نب دّمحم انثّدح
 :هل تلقف ىضورعلا دمحأ نب ليلخلا تلأس :لاق ىراصنالا ىوحتلا ديزوبأ ىنثدح :لاق
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 (مهلاطبا لتقو برعلا ديدانص هيفرتو دق»

 هعضوم نيملسملا نم هعضومو هابرق ُهْيِكَي هللا لوسر نم هابرقو ا ًاّيلع ساّنلارجه م

 ساّنلاو لهنم لك و فص ىلع مهبلغو مهراونا هرون هللاورهب :لاقف ؟هانع مالسإلا ىف هانعو

 :لوقي ثيح لوألا لوق تعمس امأ ليمأ (مهاثما) مهاكشا ىلإ
 اليفلا فلأي ليفلا ىرتاما فلا هلكشل لكش ّلكو

 :نفتحتالا نرد نيابعلا نع هانعم,ق ىكايزلا اندشناو لاق

 فاصنا هيف الوق تلقف اترجاهبت “" _افيك لئاقو

 فالاو لاكشا سانلاو هترجاهف ىلكش نم ىيوىل

 .نيعبرالا سلجملا ىف 'هيلاما ىف هنيعب ًاضيأ هلقنو
 نب دّمحم نب دمحأ انثّدح :لاق يي ىناقلاطلا قاحسإ نب ميهاربإ نب دّمحم انثّدح

 نسحلا ىبأ نع هيبأ نع لاّضف نب ىلع نب نسحلا نب ىلع انثّدح :لاق ىفوكلا ديعس

 هلضف اوفرع دقو هريغ ىلإ هنع ساّنلا لام فيك نينمؤملاريمأ نع هتلأس :لاق ٍذِئ اضرلا
 هنال هلضف اوفرع دقو هريغ ىلإ هنع اولام امنا :لاقف - ؟ُيَِي هللا لوسر نم هناكمو هتقباسو

 هلل (نيداحملا ل خ) نيبراحملا مهئابرقأو مهاوخأو مهمامعأو مهدادجأو مهئابآ لتق دق ناك

 ملو مهيلع ىلوتي نا اوّبحي ملف مهبولق ىف كلذل هيلع مهدقح ناكف ًاريثك أددع هلوسرلو
 و هللا لوسر ىدي نيب داهجملا ىف هل نكي مل هثال كلذ لثم هريغ ىلع مهبولق ىف نكي
 .(هاوس ل خ) «.هريغ ىلإ اولامو هنع اولدع كلذلف هل ناك ام لثم

 نع ءاج امركذ باب ىف ًاضيأ 38 اضلا رابخا نويع ىف ىناّثلا ثيدحلا لقنو
 9١" للعلا نم ٍةِئاءاضَرلا

 سانلا كرت اهلجا نم ىتَلا ةلعلا باب ىف 'راحبلا نماث ىف نيئيدحلا هي ىسلجملا لقنو

 :هّصن ام 'هباتك ىف ميلس لاقو
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 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 لقنف) هللا لوسر عم ىثسما تنك :لاق هنا مالسلا هيلع بلاط ىبأ نب لع ىنثّدح»

 لوسر اي :تلقف ديهشلا ديحولا ىباب :لاقو ًايكاب شهجاو (لاق نا ىلإّرم امك ثيدحلا
 ردب داقحا ىدعب نم الا ىل اهنودبي ال ماوقأرودص ىف نئاغض :لاقف - ؟ىيكبي ام هللا

 ذاق لع ايردشاف ىكنيذ نم ةالس قف «لاقع؟ ضد رم ةضانم ق: فلق حا تارقز

 ىنع ىّدؤملاو ىثراوو ىريزوو ىّتفص تناو ىّتصو تناو ىخا تناو ىعم كتومو كتايح

 قّنس ىلع لتاقتو ىتنامأ ىّدؤتو ىتَمذ ءىربت تناو ىنع ىتادعزجنتو ىنيد ىضقت تناو

 «.(ثيدحلا) نيقراملاو نيطساقلاو ىتَما نم نيثكاتلا

 :هّصن ام ليوط ثيدح ىف ةيواعم ىلإ 38م هباتك ىف ' أضيأ لاقو
 اي :هيِيَي لاق مث هئاضقب ًاضرو ًاميلستو هئالب ىلع ًاربصو هئامعن ىلع هلل ًاركش :تلقف»

 راو تناو ىريزو تناو ىّتصو تناو ىخا تناو ىعم كتومو ىتايح َّنافرشبا ىخا

 ذإ ةنسسح ةوسا نوراهب كلو ىسوم نم نوراه ةلزنمب ىّبم تناو ىتّتس ىلع لتاقت تناو

 ىيلع مهرهاظتو كايا شيرق ملظل ربصاف هولتقي اوداكو هيلع اورهاظتو هلها هفعضتسا

 ىف هفلختسا نيح نوراهرما ىسوم ّنأو دحا تارتوردب داقحا موق رودص ىف نئاغض اهتاف

 الو همد نقحيو هدي فكي نا ًاناوعا دجي مل ناف مهب مهدهاجي نا ًاناوعا دجوف اوّلض نا هموق
 ففكاف ًاناوعا دجت مل ناو مهدهاجف ًاناوعا مهيلع تدجو نا كلذك تنا لعفاف مهنيب قّرفي

 كىمد نقحتو ىدي فكت مل نا ىنا ملعاو ىولتق مهتذبان نا كناف كمد نقحاو ىدي

 لوسر َىناب دوحججلاو مانصالا ةدابع ىلإ سانلا عجري نا يلع تفوخت اناوعا دج مل اذإ

 ةّماعلا ملسيو كيلع نوغابلاو كل نوبصانلا كلبيل مهعدو مهيلع ةّجحلابرهظتساف ءهللا
 نآرقلا ليوأت ىلع لتاقف ةّئسلاو هللا باتك ةماقا ىلع ًاناوعا ًاموي تدجو اذإف ةضصاخلاو

 قداعو كئايضوا نم سكلو كل سبضت نم ةقلا نين. كلين اناق ةليونت لغ.ةلتاق انك

 «.(ثيدحلا) هيلع متنا ام فالخب نادو دحجو

 ':راحبلا نماث ىف أضيأ ىسلجملا لاقو

 ىف تلتق دقو شيرق بحت فيك :الإإ نإعلرمع نبا لاق :بوشارهش نبا بقانم»

 .ال89/" ليدح باج ١.
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 «مهلاطبا لتقو برعلا ديدانص هيفرتو دقا

 ريما لاقف ؟مههافش لبق ءاملا مهفونا برشت ًادّيس نيعبس مهتاداس نم دحاوردب موي

 :اللم نينمؤملا

 ًاقيرط انفلخ نم انل الو ايده انل ردي ةيكتااس

 هنال :لاق - ؟9 ًاّيلع شيرق تضغبا مل :ًاضيأ سابع نباو ا نيدباعلا نيز لئسو
 .راعلا مهرخا دلقورانلا مهَوأ دروأ

 هّدج ّنا لك نينمؤملار يمال لبنح نب دمحأ ةوادع تناك هّنا :ىثكلا نع لاجرلا ةفرعم

 . ناورهنلا موي نينمؤملا ريما هلتق ةَيدَقلا اذ

 ناكف ةقرسلا ىف اق ىلع هعطق ىعمصالا دج رهظم نب عمصا ناك هنا :دربملا لماك
 :لاق نم :لاق ؟سانلار عشا نم :هل ليق .هضغبي ىعمضألا

 انيركلاب بعلت قانعالا نع ىوهت ماملا و مهّكا َنأك

 .ّىلا مهضغبا هللاو وه :لاقف ؟ىريمحلا دّيَسلا :اولاقف

 ّناف مهنسح نايبل مهفونا لوط نع ةيانك مههافش لبق ءاملا مهفونا برش - نايب

 مهرخفو مهفرش نايبل وا ُوْيََِي ىّنلا فاصوا ىف هوحن ىور دقو ىلذب حدتمت برعلا

 نبللا تقذم دقو ءاملاب جيوزمملا نبللا قيذملاو .رهظا لؤألاو فنالا ىلإ بسني امن امهتاف

 .ًاقيذم ناكم ًاقيدص ناويدلا ىفو ّدولا ف صلخم ريغ قذامم لجرو قيذمو قوذمم وهف

 «.ةرك عمج اهرسكو فاكلا مضب نيركلاو

 مالك لقن دعب نوتسلاو ثلاثلا بابلا ىف 'مارملا ةياغ ىف هلي ىنارحبلا مشاه دّيَسلا لاقو

 :هّصن ام ديدحلا ىأ نبا نع

 ول 991 نينمؤملاريما ّنا ف حضاولا رذعلاو ئعلصالا لاحلاو ىوقلا ببسلا اذه :لوقأ»
 ىلإ ةيدّمحملا ةلملا تعجر ُهِْيَي هللا لوسر ناسل ىلع هل ىلاعت هللا هلعج ىذلا هّقح بلط

 امل فيسلا هقتاع ىلع لمحي ملو مهداهج الكا. نينمؤملاريما كرت ىلذلف ءالهجلا ةيلهاجلا

 بجاولا ذإ ةّيعّرلل رذعالو اها هل رذعلاف نيبتسملا قحلا ءافطاو نيدلا داسف ىلإ لوؤي
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 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ةفالنحلاو ةمامالاب ُهْيَِي هللا لوسر هيلع صن امل ًاوفع لفل هل ةفالخحلاو ةمامالا ميلست مهيلع

 ركب ىبأ ةعيب نم ةعامجلا هتلعف امو «حضاو 3 هرذعف صانحلاو ماعلا دنع مولعم وه امك

 دلإ دمحم اَمِون نامت هلل 0

 كح تاتي نمو مكي امغأ لع ةنيلقنا ليفوأ تا نإقأ :اننلا هلئق َنمَكلَحَدَق

 ' َنيِرِاَّشلا ُهّللا ىرُجَيَسَو قع هادي ل هيبه

 باتك نم نينمؤملاريمأ بقانم ىف هردصو هدنس انلقن ثيدح ىف للي نامعنلا لاقو
 ' :راحبلا نماث ىف هلي ىسلجملا هلقنو "ةبيغلا

 ةلزنمب هلعجاف هيلع هريغ تمّدقو (نينمؤملاريما ىلع ىا) هيلع شيرق تغب نا مهّللا»
 لتقي ليفاف دلو سك دلو و يك لع ايا لا» © يبو د باعت برم سووزاف

 نورّعي ال مهو ا اهّبن دالوا ىرت ةَّما تحّبقف نورّيعي ال نورظني مايق سانلاو

 ّنا ناميلا نباي نوكرتشم ناعللاو ّمثالا ىف مهّلكر ّيعي ال ىذلا دهاشلاورمآلاو لتاقلا نا

 ىلعالا هتالاومو ىلع ةعيبب اهتنسلا ىرجن الو اهبولق ىضرتالو اهرودص حرشنت حرشنت ال ًاشيرق

 هبراحتو هيلع ثكنت مث ًاّيلع شيرق عيابتس ناميلا نباي (راغصلا) ءنايغطلاو ىمعلاو هركلا

 هلتقتف نيسحلا ىلي مث هيلع ثكنتسو نسحلا ىلي ىلع دعبو متاظعلاب هيمرتو هلضانتو

 اهشيبل بترملاو اه دئاقلا نعلو ةّما نمّرعتالو اهّتبن تنب نبا لتقت ةّمأ تنعلف هّدج َةَما
 «.(ثيدحلا) (اهقسافل)

 :هّصن ام ...كيدعتسا ىفا 8 ةرابعلا هذه حرش ىف ديدحلا ىبا نبا لاقو

 اوعري مل (ىمحر اوعطق) مهنم ىل فصتنت ناو مهيلع ىنيدعت نا بلطا (ىكيدعتسا)

 اوعمجاو) هيف ةدراولا صوصنلا عم اوفقي مل (ىتلزنم ميظع اورغصو) هِي هللا لوسر نم هبرق

 همالك لوأتي نا ىغبني اذكه (مهنم هب قحا انا) ةّيلضفالاب ىا (ىلوهارما ىتعزانم ىلع
 :لاق (هنود ىهجو نوبرضتو هنيبو ىنيب نولوحت متناو ىل اقح بلطأ امنا) :هلوق كلذكو

 قح ذخا ىلع اورصتقي مل :لاق (هكرتت نا قحلا ىفو هذخأت نا قحلا ىف ّنا الا :اولاق ّمث)
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 (مهلاطبا لتقو برعلا ديدانص هيفرتو دق»

 ةعزانملا كرتا نأ لع بجي هّناو مط ّقحلا نا اوعّداو هوذخا مهتكلو ىوعدلا نع نيتكاس

 .نوهاو فخا هب ةبيصملا تناكف ققح هناب نيفرتعم هوذخا مهتيلف هيف

 ًامولظم تلزام :هلوقوحن لوقلا اذه نموحنب 34 هنع رابخالا ترتاوت دق هّنا ملعاو
 قح ىنتعنم اهتاف ًاشيرقزجا هللا :هلوقو ءاذه سانلا موي ىّتح هلوسر هللا ضبق ذنم
 ىوبصتغاو ٌقح ىنوملظ مهتاف ىزاوجلا ىنع أشيرق ىزجف :هلوقو ءىرما ىنتبصغو
 قاف ًاعم خرصنلف مّله :لاقف مولظم انا :ىداني اخراص عمس دقو هلوقو ءىّما نبا ناطلس

 ثارت ىرأ :هلوقو «ىحرْلا نم بطقلا لحم اهنم ىلحم نا ملعيل هاو :هلوقو ءًامولظم تلزام

 نها هطعت نأ اقع اكل ذا هلوقو::ادناقر: لع نياعلا ةلامعو انقاناب ايقنفا ةهلوقو ءأنبا

 اّمع ًاعوفدم نع ًارئآتسم تلزام :هلوقو ءىرسلا لاط ناو لبالا زاجعا بكرن هعنمن ناو
 .هبجوتساو هقحتسا

 قحلا وهو ةّيقحالاو ةيلضفألاب رمألا هءاعّدا ىلع هلك ىلذ نولمحي انباحصاو
 راصنالاو نيرجاهملا هوجول قيسفت واريفكت صنلاب قاقحتسالا ىلع هلمح ّناف باوّصلاو

 ىرمعلو ءًابعص ًابكرم اهب اوبكتراو اهرهاوظ ىلع لاوقالا هذه اولم ةّيديزلاو ةيمامالا نكلو
 ىلذ لطبي لاوحالا حفصت نكل موقلا هلوقي ام َنَظلا ىلع ةبلغم ةمهوم ظافلألا هذه نا

 زوجي ال ام ةمهوملا تاهباشتملا تاِيآلا ىرجم ىرجي نأ بجوف مهولا كلذ ءرديو نظلا

 تضتقا لوقعلا ةلدا انحفصت ال انال اهرهاوظ ىلع لّوعنالو اهب لمعن ال هتاف ىرابلا ىلع

 '«.بتكلا ىف ةروكذملا تاليوأتلا ىلع لمحت ناو ظفللارهاظ نع لودعلا

 ىف مهلاوجتو لالَّصلا ىف مهضاكرتو ًاشيرق دع عدف» :الكإ هلوق حرش ىف ًاضيأ لاقو

 هللا لوسر برح ىلع مهعامجاك ىبرح ىلع اوعمجأ دق مهتاف هيّتلا ىف مههاوجتو قاقشلا
 «.ىَمأ نبا ناطلس ىوبلسو ىمحر اوعطق دقف ىزاوهلا ىّتع ًاشيرق تزجف ىلبق

 :هّصن ام

 ًاشيرق ناف قح مالكلا اذه [هللا لوسر برح] هلوق ىلإ [ًاشيرق كنع عدف] :هلوق»

 ةدحاو أدي مهلك اوقفصأف هيلع ًادقحو ًأدسحو ًاضغب عيوب موي ذنم هبرح ىلع تعمتجا
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 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 نم هلاح مرخت مل هِي هللا لوسر عم مالسإإلا ءادتبا ىف مهاح تناك امك هبرحو هقاقش ىلع

 هلتقف ناسنا هلاتغا اذهو ًاّيعيبط أتوم تاف لتقلا نم هللا همصع كاذ نأ الإ ًادبا هلاح

 ةملك هذه [ىَما نبا ناطلس ىنوبلسو ىمحر اوعطق دقف ىزاوجلا ىّبع ًاشيرق تزجف] هلوق
 و عنص امب هّللا هازج :لاقي ىزاوجلا ىتع كتزج :كيلا ءىسي نمل لوقت لثملا ىرج ىرجت

 ةيزاج عمج ىزاوجلا َنأ ةملكلا لصأو ةازاجم ىناثلاو ءازج لوألا ردصمو عنص امب هللا هازاج
 ةبكن نم ةلصخ لك ىل تعنص امب ىّبع ًاشيرق تزج :لوقي هئأكف ةيراج عمج ىراوجلاك

 ىب تعنص امب شيرق ءازج اهلك ىهاودلا هذه هللا لعج ىا ةحئاجوأ ةبيصموا ةّدشوا

 تنب ةمطاف انبا امهنأل ُهْْدَي هللا لوسر وه هّما نباو ةفالنخلا هب ىنعي (ىّما نبا ناطلسو)

 ّنأل ىبأ نبا ناطلس لقي ملو بلاط ىبأو هللا دبع ما موزخم نب ذئاع نب نارمع نب ورمع

 '«.بّلطملا دبع ىلإ بسلا ىف هكرشي مامعألا نم بلاط ىبأر يغ

 :همدقت نّمع اليا نينمؤملا ريما ةياكش باب ىف 'راحبلا نماث ىف للي ىسلجملا لاقو

 نب فسوي نب ّىلع نيدلا ىضر هيقفلا خيشلل ةّيمويلا فواخملا عفدل ةيوقلا ددعلا»

 نسحلا نب دّمحم فينصت دابعلا ةّئأ ىف بلطلا ةيفيكل داشزالا باتك ىف :(ىلحلارهطملا
 اهعدوأ ءاهبطخ ةبطخ ىف ةنوؤملا هيلع هللا تاولص نينمؤملاريما انافك دقو :لاق راّمصلا

 رت دعم ومع نع معلا و ةةيلت اهم رانصلا نصر اتعخلا ل انه وافراد انتلا نيف

 هؤانث لج هللا ةّئم ىهو ةريصبرمألا اذه ىف نودشرتسملا دادزيل اهب باتكلا اذه انيلحو

 .اهركش بجي مييلعو انيلع

 تيب لهأ اًناريغ شيرق اًنمركنت امو شيرقلو انل ام :لاقف هيلع هللا تاولص بطخ
 هللا ىلع اومقنف مهيلع هللا انراتخاو انسوؤر مهسوؤر قوف ىلعاو انناينب مهتانيب قوف هللا دّيش

 مهانكرش مهيلع هللا انراتخا اَملف هّللا هرك ام اوّبحاو هللا ىضر ام اوطخسو مييلع انراتخا نا

 (ل خ نتسلاو ضئارفلا) نيّدلاو ضرفلا مهانمّلعو ةَوِبّنلاو باتكلا مهانفرعو انميرح ىف

 انوعنمو انلضف اودحجو انيلع اوبثوف مالسإلاو نيدلا مهانّيدوربزلاو فحّصلا مهانظفحو
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 لرمللا

 (مهلاطبا لتقو برعلا ديدانص هيفرتو دقا»١

 اهنم ّقحب ىلذخف شيرق ىلع كيدعتسا ىناف مهّللا ءانمالعاو انلامعا بابسا انوتلاو انّمح

 ميظع ترغص ًاشيرق ّناف لدعلا مكحلا كناف ٌقحب بر اي مهبلاطو اهيدل ىتملظم عدتالو
 ىلع ىنترهقو قريشعو ىضرعب تفختساو ىّتم مراحملا تلحتساو (ل خ ىردق) ىرما
 تدقهم ام ىنوبلسو مجعلاو برعلا نيبو ىنيب أورتوو ىنادعأ ىب اورغاو ىّمع نبا نم ىئاريم

 ىنا :اولاقو قيقشو ىميمحو ىخأ هفلخ ام ىنوعنمو ىدكو ىدهجب ىابص ندل نم ىسفنل

 ؟ةلاهجلاو ءاملظلا ئعو ةلالّضلا ىمع نمورفكلا هاتم نم اودتها انب سيلأ مهتم صيرحل

 ةاغلقلا نارين نم مهصلخأ ملا مهليو ءايمعلا ةنحملاو ءاّمصلا ةنتفلا نم مهتذقنا سيلأ

 اوناك نيذلا ةقامقلا ةكحاممو ةمطامطلا ةعراقمو دسالا ةئطوو ةاغبلا فويسو ةاتعلا ةّركو

 ؟فويسلا لسو بوطنلا ماهسو لاتقلا لابجو مادقالا بطقو بورحلا غو برعلا مجع
 مهبلا مجامج ىرفي ناك ىبو صارحلا لاجّرلا ملطصتو صالّدلا عوردلا عطقي ناك ّف سيلأ
 أشيرق تملسأ ول ىّناو اما ؟صاكتنالا ىلإ يدعو رارفلا ىلإ ميت تعزف اذإ لاطبالا ماهو
 ىداعالا تاّركو مجاعالا لويخ اهتئطوو متاوغلا فويس اهتدصحف اهتكرتو فوتحلاو ايانملل

 لزهلاو لزالا فقاوم ىف تالهاصلارفاوحو تانفاصلا ىبانس مهتنحطو ىلاعالا تالمحو

 صيرحل ىنا :اولاق امو ىملظل اوشاعالو ىمضه ل اوقب ام ةّنسالا قيربو ةنعالا لالظ ىف

 كاف ّقحلاب انموق نيبو اننيب حتفا ْمِهّللا .لطابلاو قحلا دودح ىلع فقاوتن مويلا مهتم
 ىلوسي رانم تنلعأو نيد مالعا تعفرو هلآو هيلع هللا ىلص دّمح ةّوبن داهم تدّهم

 «.(ةبطخحلا) ىنورتاوو ىنولانو ىنوبلاغو ىلع اوبثوف

 بلطت تادايز عم 850 تيبلا لهأ ةمالظ لصف ىف 'بقانملا ف بوشآر هش نبا هلقنو
 كانه ني

 :عساّتلا ءزجلا ىف 'هيلاما ىف خيشلا نبا لاقو

 ف ىسوطلا ىلع نب نسحلا نب دّمحم نب نسحلا ىلعوبأ ديفملا لجالا خيشلا انربخأ»

 ةنس ىلوالا ىدامج ىف هيلع هللا تاولص بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملا ريما انالوم دهشمب

 .77 375 ص ديدج باج . فحن باج 7758 ص .؟



١11 

 مود دلج «هبدن ىاعد حرش

 ىلع نب نسحلا نب دّمحرفعج وبأ دلاولا ديعسلا خيشلا انثّدح ل

 دبعوبأ ديعسلا خيشلا ىنربخأ :لاق ةئامعبراو نيسمخو تس ةنسرفص ىف هلي ىسوطلا
 انثّدح :لاق ىخلبلا دّمحم نبرفظملا ىنربخا :لاق هي نامعنلا نب دّمحم نب دّمح هللا

 نب نسحلا ىنربخأ :لاق نارهم نب ىسيع ىنربخأ :لاق جلثلا ىبأ نب دمحأ نب دّمح

 نمحَرلا دبع نعرمجألا دايز نبرفعج نع ميركلا دبع نب نيسحلا انثّدح :لاق نيسحلا
 نامثعل عيوب دقو نينمؤملاريمأ ىلع تلخد :لاق هللا دبع نب بدنج هيبا نع بدنج نب

 :لافف د ؟ كرف نش كاد تاع كئاضا اهلا كلقف انتك اقرطف هعدسوق نافع عين

 سانلا ىف موقت :تلق - ؟اذام عنصأف :لاق روبصل ىنا هللا ناحبس :تلقف .ليمجربص

 رصتتلا مهأستو ةقباسلاو لضفلابو ُةْيَِي ىتلاب ىلوا كنا مهربختو كسفن ىلإ مهوعدتو

 ةئاملا ىلع ةرشعلاب تدّدش ةئام نم ةرشع كباجأ ناف كيلع نيرهاظتملا ءالؤه ىلع
 هللا ناطلس وهف مهيلع ترهظ ناف مهتلتاق اوبأ ناو تببحا ام كلذ ناك كل اوناد ناف

 ًاديهش هللا ءاش نا تلتق هبلط ىف تلتق ناو مهنم هب ىلوا تنكو هلي هّيبن هاتأ ىذلا
 هلل هللا لوسز ثاريغ قحأ تنال هللا دنع رذعلاب ىلوأ تنكو

 وجرأ :تلقف - ؟ةئام نم ةرشع ىنعيابي ناك بدنج اي هارتأ :4 نينمؤملاريما لاقف
 رظني انا كلذ ضنا نفك تيمون ناعتا ةقاه لك نمالو وهرأ الا ىكل ةلاقف كلو

 مهئاو شيرقرئاس ىلع الضف مه نا نوري دّمح 5 5| :لوقت ًاشيرق ّناو شيرق ىلإ ساّنلا
 دحأ ىلإ ناطلَسلا اذه مهنم جرخي 1 هولو نأ مهتاو ,.شيرق نم مهريغ نودرمألا اذه ءايلوأ

 أدبا شيرق ناطلسلا اذه انيلإ عفدت ال ل مهنيب هولواأدت مهريغ ىف ناك ىتمو أدبأ

 - ؟كرصن ىلإ مهوعدأو هذه كتلاقم سانلاربخاو عجرأ الفا :هل تلقف :لاق .نيعئاط

 تنكف قارعلا ىلإ كلذ دعب تعجرف :بدنج لاقف .ىلذ نامز اذه سيل بدنج اي :لاقف

 عفر تح ىنورهنو ور انيق الفلا بلاط نأ نب ّىلع نينمؤملاريمأ لضف نم تركذ امّلك

 «.ىيبس ىلخف ّف ملك ىّئح ىنسبحف ىلا ثعبف ةبقع نب ديلولا ىلإ ىلوق نم كلذ
 هترتعو هسفن ىلإ ءاعدلا ىف الفلا همالك نمرصتخم لصف ىف 'داشرالا ىف  ديفملا هلقنو

 ١. ص ١1١9 ديدج باج .1708 ىكنس باج ١/757.
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 «مهلاطبا لتقو برعلا ديدانص هيفرتو دق»

 تلخد :لاق هللا دبع بدنج هيبا نع بدنج نب نمحرلا دبع هاور ام كلذ نمو :هلوقب

 (ثيدحلا) نامثعل سانلا ةعيب دعب ةنيدملاب ذه بلاط ىبأ نب ىلع ىلع
 عم ...لاتق نع مالسسلا هيلع هدوعق ةلع باب ىف ااحبلا نماث ىف هي ىسلجملا هلقنو

 داشزالاو ىلامالا نع هل نايب

 :عباسلا ءزجلا ىف 'هيلاما ىف أضيأ خيشلا نبا لاقو

 لع نسحلاوبأ انربخا :لاق هلي نامعنلا نب دمحم نب دّمح انربخا :لاق دانسالابو»

 :لاق ىقثلا دّمحم نب ميهاربإ نع ىنارفعزلا ىلع نب نسحلا انربخأ :لاق بتاكلا دّمح نب
 ىحي نب طول انثّدح :لاق هيبأ نع نايفس نب نيسحلا انئثّدح :لاق لع نب دّمح انثّدح

 :لاق هيبأ نع بدنج نب نمحرلا دبع ىنثّدح :لاق
 هللاو :فوع نب نمحّرلا دبعل لوقي ىدنكلا دوسالا نب دادقملا تعمس نامثع عيوب ان

 :نمجَرلا دبع هل لاقف .مهتبن دعب تيبلا اذه لها ىلإ تأ ام لثم تيار ام نمحرلا دبع اي

 هللاو ىنيرتعيو ُهْلْيَي هللا لوسر تحل مهتحأ هللاو ا :لاق - ؟دادقم اي كاذو تنأ امو

 لوسر ناطلس عزن ىلع مهعامتجاو «مهفرشب ساتلا ىلع شيرق فّرشتل ةّنب هئبأ ال دجو

 هل لاق .مكل ىسفن تدهتجا دقل هللاو كحيو :نمحَرلا دبع هل لاقف .مهيديأ نم ُيَِي هللا
 ىلع ىل ناول هللاو اما .نولدعي هبو قحلاب نورمأي نيذّلا نم الجر تكرت دقل هللاو :دادقملا
 اي تا ىتلكت :نمحرلادبع هل لاقف .دحاوردب موي مهاَيا ىلاتق مهتلتاقل ًاناوعا شيرق
 ةقرف بحاص نوكت نأ فئانل ىنا هللاو مأ ءساّنلا ىنم مالكلا اذه نعمسي ال دادقم

 كتاوعأ نم انأ دادقم اي :هل تلقف هماقم نم فرصنا ام دعب هتيتأف :بدنج لاق .ةئتفو

 تيتأو هدنع نم تجرخف «ةئالقلاو نالجّرلا هيف ىنغي ال ديرن ىذُلا ّنا هللا كمحر :لاقف
 «.ريخب انل اعدف :لاق ءتلقو لاق ام هل تركذف الإ بلاط ىبأ نبّىلع

 موقلا ىلع نينمؤملا ريما جاجتحاو ىروشلا باب ىف ”راحبلا نماث ىف ىسلجملا هلقنو
 .«هلثم بتاكلا :ديفملا ىلاما» :هدعب الئاق

 ف 75-7- 2#
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 :34/ ًاّيلع سانلا كرت اهلجأ نم ىتلا ةّلعلا باب ىف اراحبلا نماث ىف هلي ىسلجملا لاقو

 ىبأركذ دنع لئاؤالا باتك ىف ىركسعلا لاله وبأ ىكح :سوواط نبال لابقالا»

 لاق مث ,هتوبنرما ءادتبا ىف ُهييي هللا لوسر دي ىلع برض نم لا هّنا نابّتلا نب مثيها

 ّنا :لاقف 991 بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملاريما ىدي نيب ًابيطخ ماق مثيهلا ابأ نا :هدانساب
 ءالملا ىف ةسفانم ىلثم اونوكي نا اوّنمتف مهرايخا اما نيهجو ىلع كايا شيرق دسح
 92 مدل لامعالا طبحأو بولقلا لقثا ًادسح اودسحف مهرارش اّماو ةجردلا عافتراو

 كح اوقحلي نا اوضري ملف نامرحلا اهنع مهرّخأو ظحلا يلا اهمدق ةمعن كيلع اوأ

 قبَسلاب مهتمّدقت اًملف رامضملا تعطقو ةياغلا مهيلع هللاو تدعبف كوقبسي نا اوبلط

 ترصن شيرقركشب شيرق قحا هللاو تنكو ثيأر ام كتم اوغلب قاحللا نع اوزجعو

 ةعيب اّلِإ اوثكنالو مهسفنأ ىلع اّلِإ مهيغب ام هللاو ءأتيم قوقحلا هنع تيضقو اّيح مهتبن
 دهش نم ىلع انيدياف كعم انتنسلاو انيدياراصنالارشاعم نحنو مهيديأ قوف هللا دي هللا
 «.باغ نم ىلع انتنسلاو

 نيسمخو عبس ةنسرخآلا عيبر نم عباسلا ةعمجلا موي سلجم ىف 'هيلاما ىف خيشلا لاقو

 (هدق) ىسوطلا نسحلا نب ىلع نب نسحلا نب دّمحرفعجوبأ خيشلا انثدح» ةئامعبراو

 :لاق قانينقلا بلظلا نيدلا دبع نيد لضفملا وبا اهدهت لاق ةتعاع انزخا لاق

 :ايلتملا والا و بأ انتدحت لافدلا ديعوبأ ضوضتلا ةةديزللا نب: سابعلا هيدعع انقدح

 بيبح نب سنوي ىنثّدح :لاق ىحمجلا مالس نب دّمحم ىنثدح :لاق ىناجنشوبلا دسأ نب
 اهمتكتف ةلأسم نع كلأسا نأ ديرا :دمحأ نب ليلخلل تلق :لاق ًاينامثع ناكو ىوحنلا

 - ؟ًاضيأ تنا همتكتف لاؤسلا نم ظلغأ باوجلا ّنا ىلع ّلدي كلوق ّنا :لاق - ؟ّلع

 ىلص - هللا لوسر باحصا لاب ام :تلق :لاق .لس :لاق كتايح مايا معن :تلق :لاق

 هناك مهنيب نم بلاط ىبأ نب نإعو ةدحاو ٌماونب مهلك مهتاك - مهمحرو هلآو هيلع هلل
 دقو :لاق . باوجلا ىنتدعو دق :تلق :لاق - ؟لاؤسلا اذه كل نيا نم :لاق - ؟ةّلع نبا

 و فل كاع 00 3



 نقدر

 (مهلاطبا لتقو برعلا ديدانص هيفرتو دق

 ًامالسا مهمّدقت مالَسلا هيلع ًاّيلع نا :لاقف .كتايح مايا :تلق :لاق .نامتكلا تنمض

 مهاكشا ىلإ ساتلاو .هودسحف ًاداهج مهاطو ًادهز مهحجرو ًافرش مهّذبو ًاملع مهقافو

 «.مهفاف مهنم ناب نم ىلإ مهنم ليمأ مههابشاو

 .34/ ًاّيلع ساّلا كرت اهلجأ نم ىتلا ةّلعلا باب ىف احبلا نماث ىف هلي ىسلجملا هلقنو
 دق مكل ٌفا» :اهردص افي هل ةبطخ ليذ ىف 'جهنلا حرش ىف ديدحلا ىبأ نبا لاقو

 «.مكباتع ةييتس

 فاسالا دكا لاق نستحلا ني ليفف نع قئاذملا فيس أ نيدنمع نب لع قوووأا

 فورشم ىلع ًافيرش لّصفي نكي مل هتاف لاملارمأ 9 نينمؤملاريمأ نع برعلا دعاقت ىف
 ليمتسيالو كولملا عنصي امك لئابقلا ءارماو ءاسؤرلا عناصيالو ئمجع ىلع ًايبرعالو

 ىكشف ةيواعمب اوقحتلاو ايلع ساّنلا ىرتف ىلذ فالخب ةيواعم ناكو هسفن ىلإ ادحا

 نينمؤملاريمأ اي :رتشالا لاقف ةيواعم ىلإ مهضعب رارفو هباحصأ لذاخترتشالا ىلإ ا ىلع

 دعب اوفلتخا دقو دحاو سانلا ىأرو ةفوكلا لهأو ةرصبلا لهاب ةرصبلا لهأ انلتاق انا

 فصنتو ٌّقحلاب مهيف لمعتو لدعلاب مهذخأت تنأو ددعلا لقو ةّينلا تفعضو اوداعتو
 ةفئاط تّجضف عيضولا ىلع ةلزنم لضف ىدنع فيرشلل سيلف فيرشلا نم عيضولا

 ةيواعم عئانص اوأرو ءهيف اوراص ذإ لدعلا نم اوّمتغاو هب اوّمع ذإ ّقحلا نم كعم نمت

 بحاصب ايئّدلل سيل نم ّلقو ايئدلا ىلإ ساّنلا سفنأ تقاتف فرّشلاو ءانغلا لهأ دنع

 لمي نينمؤملار يما اي لاملا لذبت ناف اينّدلارثؤيف لطابلا ئرمتسيو قحلا ىوتجي مهرثكاو
 ريما اي ىل هللا عنص مهّدو صلختسيو كل مهتحيصن فصتو لاجرلا قانعأ كيلا

 .ريبخ نولمعي امب هنأ مهرومأ تتشو مهديك نهواو مهعمج ٌضفو ىءادعأ تبكو نينمؤملا

 ٌّنَم » :لوقي لجو رع هللا دي ل :الفإ ىلع لاقف

 ارضقف نوكأ نأ نمتانأوا/قيبعلا رالي تك انو اهيلعف ءاّمأ قَمَو ةيفنلت اكاَض يع

 هللا ملع دقف ىكلذل انوقرافف مهيلع لقث قحلا ذأ ند تركد ام اقاربي قوخأ تركذ ايهف

 0 ١8 ص١ جا
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 نأك مهنع ةلئاز ايند الإ اوسمتلي ملو لدع ىلإ انوقراف ذإ اوؤيلالو روج نم انوقرافي مل مهنا
 لاومالا لذب نم تركذ ام اّماو .اولمع هلل ما اودارا ايندللا :ةمايقلا موي نلئسيلو انوقراف دق

 هللا لاق دقو هّمح نمرثكأ ءىفلا نم ًاءرما قؤن نأ انعسي ال هئاف لاجّرلا عانطصاو

 َعَم ُهَّللاَو ِهَّللا ِنْذإب َةَريِثَك ََنِف ْتَبَلَع يلق ِةّنِف ْنِم مك... :قحلا هلوقو ىلاعتو هناحبس
 دري ناو ةلّذلا دعب هتئفّرعأو ةّلقلا دعب هرّتكف هدحو ُهيْيَيدّمح هللا ثعب دقو «'َنيِرِباَصلا
 هلل ناك ام كيأر نم لباق انأو هنزح انل لهسيو هبعص انل للذيرمألا اذه انيلوي نا هللا

 «.هللا ءاش نا ىسفن ىف مهقثواو ىل مهحصناو ىدنع سانلا نر قف خلدا انفو لجوّرع

 نع هدانساب لاملا ىف اف! هتريس باب ىف 'تاراغلا ىف هيي ىنقثلا ثدحلا اذه لقن دقو

 اا ىلع اكش :لاقرتشالا ىلوم نع دعبلا نب ليضف نع فيس ىبأ نب دّمح نب ىلع
 .تاراغلا نم هذخا ديدحلا ىبأ نبا نأكف (ثيدحلا)رتشالا ىلإ

 :الِئا نينمؤملا ريمأ ةعيب باب ىف "راحبلا نماث ىف هلي ىسلجملا لاقو

 نيرفاك مهتلتقال هللاو اما شيرقلو ىلام :ثيدحرخآ ىف ةئفاكلا ىف السرم ديفملا ىور»

 اهيلع انرّيخ اناريغ بنذ نم اهيلإ انل امم سمالاب مهبحاصل ىناو نينوتفم مهتلتقالو
 هللا ءاش نا هترصاخ نم قحلا جيرخا ىّتح لطابلا كرتا ال هللاو اما انزّيح ىف اهانلخداف

 «.ًاجيجض شيرق ىنم ٌجضتلف
 فيدع ف ديقملا ذاشزألا نعالف اننا لاقو ':

 ةوبن ىعّديالو ًاباتك ءرقي دحا برعلا ىف سيلو هيلي دمحم ثعب هللا ناف دعب اَما»
 تنخالو تلّدبالو ترّيغ ام اهتقاس ىف تلز ام هللاو اما مهتاجنم ىلإ سانلا قاسف

 ّناو نينوتفم مهنلتاقألو نيرفاك مهتلتاق دقل هّللاو اما شيرقلو ىلام اهريفاذحب تلوت ىّتح

 مقنت ام هترصاخ نم قحلا جرخي ىّتح لطابلا نرقبال هللاو ما هيف ّىلا دهع نع اذه ىريسم
 «.انزّيح ىف مهانلخداف مهيلع انراتخا هللا نا الإ شيرق انم

 ١. .5؟9 .ةرقبلا
 7١.77. سص .؟
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 اداشرالا ىف ثيدحلا اذهو

 "فارشالا باسنا ىف ىرذالبلا لاقو

 نافل اندك ىودسلا قوم نيعدا دبع انتاتحي قدشلا اشع ب ءاشتخا قدح

 ليقع جيوزتو :اولاق (لاق نا ىلإ) جوزت هّنا بلاط ىبأ نب ليقع نع نسحلا نع مقرا نب

 ىلإ كلذ ىكشف هتباف اهبطخ ىلع ناكو سمش دبع نب ةعيبر نب ةبتع تنب ةمطاف

 ةّبحالا لتق ًاّيلع نا :تلاقف ؟اليقع تجوزتو ًاّيلع تددر :لاقف نامثع اهبتاعف نامثع

 «.ذئموي مهعم ناك اليقع ناو ءردب موي

 جاجتحا باب ىف 'راحبلا نماث ىف ىمليدلل بولقلا داشرا نع القن هين ىسلجملا لاقو

 ام فرعا ىنِإ نسحلا ابأ اي :دلاخ لاقف :ليوط ثيدح ىف» :ةعيبلارما ىف نينمؤملار يما

 مهسوؤر لكنتو ًايدق مهئابأ لوحذ بلط الإ ىنع ريهامجلاو برعلا تلدع امو لوقت

 ىلم جارخا ةبوعصو ىداكدلاو جاجفلا نيب اميف بلعثلا ناغورك كنع تغارف ًابيرق
 هتكيرع نيلو هبناج ةنالتسا الركب ىبأ ةعيب ىلإ مهاعد امو كفيس نم ًابرهو كدي نم
 دق تناو ٌقحلا ىلإ ليمي نم مويلا ّلقلو مهقاقحتسا قوف لاومالا مهذخاو هبناج نمأو
 «.دلاخ كفلاخ امل قالخا ىلإ مهقالخا تعمتجاولو ةرخآلاب ايندلا تعب

 رهظيس هنا اما» :مالّسلا هيلع هلوق حرش ىف "جهلا حرش ىف ديدحلا ىبأ نبا لاقو

 :هّصن ام «موعلبلا بحر لجر ىدعب مكيلع

 :لاق ةبجن نب بّيسملا نع ليهك نب ةملس نع لي ىخلبلا مساقلاوبأ انخيش ىورو»

 :هل لاق اند اًملف 39! ىلع هاندتساف هاتملظماو :حاصف ىبارعأ ماق ذإ بطخب الفا ىلع انيب

 ردملاوربولا ددع تملظ دق اناو ةدحاو ةملظم ىلا

 تاه ًاضيأ مولظم هللاو اناو كحيو :هل لاقف هاعد هّنا :بوقعي نب دابع ةياور ىفو :لاق

 .1708 ىككتس باج 177 صو مق باج ١5/8 صج ١.
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 :لاقف ةبحرلاب بطخ الإ ًاّيلع نا ىونغلا نب هللا دبع نع ديعس نب نامثع ىورو
 ىمالا َىَنلا دهع نم نا ضرألاو ءامّسلا برو :اههوقأ نا الإ متيبا دق مكنا سانلا اهتا

 «.ىدعب كب ردغتس ةمالا نا :ّلا

 ةبطخ لقن ىف ىدفرما ىف تايآلا لوزن باب ىف راحبلا نماث ىف هلي ىسلجملا لاقو

 :هّصن ام ةلّصفم ةبطخ ىف ىسربطلل جاجتحالا نع هلقن ام اهنم ديناساب اللا ءارهزلا

 اء دبو ًأدوع لوقأ ُةْيَي دمحم ىبأو ةمطاف نا اوملعا سانلا اهبا :مالَسلا اهيلع تلاق ّمث»

 هيلعزيزع مكسفنأ نم لوسر مكءاج دقل ءًاططش لعفأ ام لعفأالو ءًاطلغ لوقأ ام لوقأالو

 اخاو مكءاسن نود ىبأ هودجت هوفرعتو هوزعت ناف ميحر فوؤر نينمؤملاب مكيلع صيرح متنع ام
 ةجردم نع الئام ةراذّتلاب اعداص ةلاسرلا غلبف ُهْيَْي هيلإ ىزعملا معنلو مكلاجر نود ىّمع نبا

 رسكي ةنسحلا ةظعوملاو ةئكحلاب هّير ليبس ىلإ ايعاد مهماظكأب ًأذخآ مهجبن ًابراض نيكرشملا
 قحلارفساو هحبص نع ليللا ىّرفت ىّئتحربّلا اوّلوو عمجلا مزهنا ىتح ماها ثكنيو مانصألا
 دقع تلحناو قافتلا ظيشو حاطو نيطايشلا قشاقش تسرخو نيّدلا ميعز قطنو هضحم نع

 نم ةرفح افش ىلع متنكو صامنملا ضيبلا نمرفن ىف صالخالا ةملكب متهفو قاقَسلاورفكلا

 نوتاتقتو قرظلا نوبرشت مادقالا أطؤمو نالجعلا ةسبقو عماطلا ةزهنو براشلا ةقذمراتلا

 ىلاعتو ىابت هللا مكذقناف مكلوح نم ساّنلا مكفظختي نأ نوفاخت نيئساخ ةّلذأ قرولا

 باتتكلا لهأ ةدرمو برعلا نابؤذو لاجرلا مهبب ىنم نا دعبو ىتَلاو ايتّللا دعب ُلِيَي دّمحمب
 فذق نيكرشملا نم ةرغاف ترغفو ناطيشلل نرق مجنوا هللا اهأفطا برحلل ًاران اودقوأ امّلك

 تاذ ىف ًادودكم هفيسب اهبط دمخيو هصمملاب اهخامص أطي ىّتح ءىكتنيالف اهتاوه ىف هاخا
 ىف متناو ًاحداك أّدج ًاحصان ًارمشم هللا ءايلوا ديس هللا لوسر نم ًابيرق هللارما ىف ًادهتجم هللا

 نوصكنتو رابخألا نوفكوتتورئاوّدلا انب نوصتترتت نونمأ نوهكاف نوعداو شيعلا نم ةيهافر

 مكيفرهظ هئايفصأ ىوأمو هئايبناراد هّيبنل هللا راتخا اًملف لاتقلا دنع نوّرفتو لازنلا دنع

 قينفردهو نيّلقألا لماخ غبنو نيواغلا مظاك قطنو نيدلا بابلج لمسو قافنلا ةكيسح

 هتوعدل مكافلأف مكب ًافتاه هزرغم نم هسأر ناطيشلا علطاو مكتاصرع ىفرطخف نيلطبملا

 نا نسال ١) دا اج ا ما



 /1 ١

 (مهلاطبا لتقو برعلا ديدانص هيفرتو دقا»

 ًاباضغ مكافلاف مكشمحاو ًافافخ مكدجوف مكضهنتسا مث نيظحالم هيف ةرغللو نيبيجتسم
 «.(ةبطخلا) مكبرشر يغ متدرواو مكلبأ ريغ متهسوف

 هيف باب ىف ىفاكلا ىف للي ىنيلكلا مالسإلا ةقث هاور ام ًأضيأ كلذ ىلع لدي امو
 :هّصن ام ليوط ثيدح ىف ةيالولا ىف ليزنتلا نم فتنو تكن

 ىبأ نع ليضفلا نب دّمحم نع بوبحم نبا نع انباحصا ضعب نع دّمحم نب ىلع»
 َوْاَبَص ْرْكَل ئكلمأال) :هلوق :تلق (لاق نا ىلإ) هللا لوق نع هتلأس لاق ىضاملا نسحلا

 :اولاققف شيرق هيلإ تعمتجاف ىلع ةيالو ىلإ ساتلا اعد هللا لوسر ّنا :لاق - ؟4'ادّشَرآل

 نم اوجرخو هومهتاف َلا سيل هللا ىلإ اذه :هللا لوسر مه لاقف اذه نم انفعا دّمح اي
 ” «.(ثيدحلا) «'ادّهَرَالَوَأَبَص ركل ئلمأ دل َقِإلَق ) :هّللا لزناف هدنع

 '(ىديدحلا جبنلا حرشرظنا) :ةعصاقلاب ةفورعملا هتبطخ ىف الئ. نينمؤملاريما لوق كلذريظنو

 «.رضمو ةعيبر نورق مجاون ترسكو برعلا لك الكب رغصلا ىف تعضو انأ»

 :هّصن ام ةرابعلا حرش ىف ديدحلا ىبأ نبا لاقو

 لو ةعيبر لاح اف مولعفرضمل هرهق اما :تلق ناف ءضْألا ىلإ مهتعرصو مهتللذأ ىلا ىنعملا»

 نيفص ىف مهءاسؤر نم ًاريثك هشيجيو هديب لتق دق ىلب :تلق - ؟ادحا مهنم لتق ذه هنأ فرعن
 «.ناورهتلارما ءاضقنا دعب اهب بطخ ةبطخلا هذهو لبق نم مهئامساركذ مدقت دقف «لمجلاو

 دالب هلل» :اهردص ىتَلا اف هتبطخ حرش ىف *جبنلا حرش ىف أضيأ ديدحلا ىبأ نبا لاقو

 :هّصن ام ليوط مالك ىف بيقّتلا هخيش نعالقن «نالف

 هيلإ راشاوا هيلع صن وا هركذ ُهيَِي هللا لوسر ناك ًانالف نا ًارهجوا ًاّرس لاق نمو»
 مّدقت ام ضعبي هدنع اورذتعاو «ةنتفلا ةفاخم ةعيبلا دقع ىلإ انرداب اّناب باوجلا ىف هوتكسأ
 وهز بحاص هتالوا ءاهءامد ىفسو اهرتو هنال برعلا هضغبتوا ,ءتنَسلا ثيدح هنااَما
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 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 «.دحاو سرغم ىف ةفالخلاو ةّوبنلا عمتجت فيك وا «هيتو

 :«نيدتهملاب ملعاوهو» :ىلاعت هلوقريسفت ىف 'ليزنتلا دهاوش ىف ىناكسحلا لاقو

 :لاق' ضرضلا ىنعأ وبا انربخا :قاريملا كوبا انريخأ «زارينعلا لبا دبتعيوبأ انرخأأ))

 نع بيعش نب دّمحم انربخا ءلضفلا نب دّمح انربخأ ىكرت نب دّمحم نب ورمع ىنثّدح

 ميدقت شيرق تأر ال :لاق محازم نب ىكاحضلا نع حلاص نب مهدد نعرمش نب ورمع

 .لَيَي دمحم هب نتتفا دق :اولاقو ىلع نم اولان هل هماظعاو ًاَيلع ىلا
 اي «تنأ ام» هب هللا 5 مسق اذه «"َنوُرْطَسَي اَمَو ململا ن » :ىلاعت هللا لزنأف

 قاسو «نارقلا ىنعي « ِيِظَع ٍقْلُخ َلَعَل ىّنإَو ' ٍنوُنْجَمِ 3 ريا » دمحم

 43 مفرشم ع زلط قولت وذ كر نري فرت رقاكلا

 بلاط ىبأ نب ىلع ىنعي «نيدتهملاب ملعاوهو» اولاق ام اولاق نيذلارفنلا مهو

 «.هلثم الئايرقابلا نع سوواط هاورو

 دمحلا وبأ دّيَسلا انربخا :هلوقب ةْيآلا ريسفت ىف نايبلا عمجم ىف هي ىسربطلا هلقنو
 هللا دبع نب هللا ديبع مساقلاوبأ مكاحلا انثّدح :لاق لِي ىنيئاقلا ىنيسحلا رازن نب ىدهم

 * «.(ثيدحلا) ىناكسحلا

 ىسربطلا نع نيتئامو نيثالثلاو ثلاثلا بابلا ىف 'مارملا ةياغ ىف ىنارحبلا دّيَسلا هلقنو

 اُمَرْجَأ َنيِذّلاَّنإ) :ىلاعت هلوق ريسفت ىف ”ليزنتلا دهاوش ىف ًاضيأ ىناكسحلا لاقو
 .'َنوُكَحْضَي اوَُمآ َنيِذَّلا َنِم اوُناك
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 نضج

 (مهلاطبا لتقو برعلا ديدانص هيفرتو دق»

 دمحم نبرفعج ىنثّدح :لاق ىثايعلا رضتلا ىبأ نع ىمئاحلا مساقلا وبأ ىنثّدح»

 نع ىسيع نب دّمحم نع ىلع نب ىكرمعلاو ناميلس نب نادمح ىنثّدح دمحأ ىنثّدح

 ّنا) :ىلاعت هلوق ىف هللا دبع ىبأ نع ماس نب نمحرلا دبع نع نمحّرلا دبع نب سنوي

 ,ةيما ىنب نم هب اوؤزهتسا نيذّلاو اها ناع ىف تلزن :لاق ((ةروسلار خآ ىلإ) اومرجأ نيذلا
 نوعنصي اونوكي ملو هنم اورخسف نيقفانملا نم مهريغو ةيمأ ىنب نمرفن ىلعر م اَيلع قا

 مهب اوم اَذِإَو) :ىلاعت هللا لزناف مهبجاوحب اوطم كلذ اوأر اّملف باتك هب لزن الإ ًائيش
 «.(نومضملا اذه ىف رخأ تاياور لقنو) «اَنورَماَعَتَي

 ةيالاريسفت ىف 'نايبلا عمجم ىف هلي ىسربطلا اهلقنو

 ةئامو نيعبسلاو سماخلا بابلا ىف ”مارملا ةياغ ىف ىنارحبلا دّيَسلا اهلقنو

 ريسفت ىف (ةرهابلا تاّيآلا ليوأت) دئاوفلا عماجز نك ىف ةفلتخم تارابعو ديناساب اهريظن لقنو

 .ةئامو نيعبسلاو سداسلاو سماخلا نيبابلا ىف 'مارملا ةياغ ىف ىنارحبلا هنع اهلقنو .ةيالا
 : :ريقتسملا طارصلا ىف ىضايبلا لاقو

 ىَوْجَت ْنِم ُنوُكَي ام ...) :ىلاعت هلوق ىف مالّسلا هيلعرقابلا نع تلاصملا بحاصركذ»

 شيرق تاداس ّنا :ساّبع نبا ىلإ ىربطلا رفعج وبأ دنسا .«'...َمهُعباَرَوْه َذلِإ ِةَنالَ
 شيرقر يما حاّرجلا ةديبع ىبأ ىلإ اهوعفدو ىلع لتق ىلع اهيف تدهاعت ةفيحص تبتك
 هللاب اوفلحف - ؟مكمالسا دعب مترفكا :لاقف هيلإ اهعفدف هنم ُهيِيَي ىلا اهبلطف ةّيآلا تلزنف

 َدْعَب اوُرَمَك َعِرْثُكْلا َةَمِلَك لاق دَقَلَواولاَق اَم ِهَّللاب َنوُقِلْحَي » :هللا لزناف هنم ٍءىشب اوم م

 «"...اولاَتَي مل امِباوُمَهَو َمِهِمآلَسِإ
 " أضيأ لاقو
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 الا

 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 نيح معن :لاق ؟ةمايقلا تماق ىتم ملعتا :ةيواعم لاقف ةيواعم ىلعرذ ىبأ ىلوم لخدو»

 ,ناقرفلاو رونلا حيباصم اوأفطاو ,ناطلسلاو ةزعلا لهأ اوبلسو ؛ناهربلاو ةّوبّتلا تيب اومده

 اويحاو ؛نابشلاو ىرولا لوهكّرش نابّذلا لكأ نبا اوبصنو ؛ءنايّدلا كلملا ةوفص ىف اوصعو

 .ىربكلا ةماطلا تءاجو ءىمظعلا ةمايقلا تماق دقف ءنمحرلا ةنس اوتاماو ءناطيشلا ةعدب

 هللا ىصاع نباو ءاهريمأ تنأ تنك نيح معن :لاق - ؟ةّمألا تكله ىتم ملعتفأ :لاق

 فلتي طيعم ىبأ نباو ءاهسوسي فيقث مالغ راصو ءاهبيقف هبي هللا لوسر ديرط نباو اهبيطخ

 «.اهموري ةفالخلا ىدعب ءوسلا ديزيو ءاهموسي باذعلا ءوس دايزو ءاهسوفن ةيلهاجلا داقحاب

 :بيغلاب اه ىلع رابخا لصف ىف 'بقانملا ف بوشارهش نبا لاقو

 الفا لعل ىعازخلا فلخ نب هللا دبع ةجوز ةّيفقثلا ثراحلا تنب ةيفص تلاقو»

 نا كمولأ ال ىنا ها لاقف .ةعامجلا قرفم اي «ةبحألا لتاق اي :ةعقولا دعب لمجلا موي

 تنك ولو نالا كجوزو دحا موي كمعو ردب موي ىدج تلتق دقو ةيفص اي ىنيضغبت

 «.ريبزلا نب هللا دبعو ناورم اهيف ناكف شتفف تويبلا هذه ىف نم تلتقل ةبحألا لتاق

 نب ّىلع نساحم باب ىف 'ىواسملاو نساحملا باتك ىف قييبلا دّمحم نب ميهاربإ لاقو
 :لاقريبج نب ديعس نع شمغالا نع َىَرلا ىضاق نامثعوبأ» :هصن ام الكا بلاط ىبأ

 هيلإ ماق هثيدح ىضق اًملف هدنع نحنو مزمز ريفش ىلع ثّدحي ةكمب ساّبع نب هللا دبع ناك

 نب ىلع نم نؤربتي مهنا صمح لهأ نم ماشلا لهأ نم ءرما ىنا ساّبع نباي :لاقف لجر
 أباذع مهل ّدعاو ةرخآلاو ايندلا ىف هللا مهنعل لب :لاقف هنونعليو هيلع هللا ناوضر بلاطو

 لاو هلوسرو هللاب ًاناميا نيملاعلا ناركذ لوا نكي مل هّناو ُيِيَي هللا لوسر نم هتبارق دعبلأ ًانيهم
 ريغ هتقباسو هتبارق نوركني ام هللاو مهنا :ىماَشلا لاق - ؟ربلا لامعاب لمعو عكرو ىلص نم

 لجوّرع هللاب فرعا اّيلع ّنا مهتاهما مهتلكت :سابع نبا لاقف .سانلا لتق هّنأ نومعزي مها

 اوعمج ىموق نأ سابع نباي :لاق .لتقلا قحتسا نم الإ لتقي ملف مهنم امهمكحيو هلوسربو

 نوكلاه موقلا ناف ىتجاح ريغب ىندرت نا ىعسيالو مهنيماو يلا مهوسر اناو ةقفن ىل
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 (مهلاطبا لتقو برعلا ديدانص هيفرتو دق

 ىف لع لثم انا ماشلا لهأ اخا اي :ساّبع نبا لاقف . نع هللا جّرف مهنع جّرفف هرما ىف

 لحاس ىلإ ىهتنا امل 2م ىسوم هيقل ىذلا حلاصلا دبعلا لثمك هملعو هلضف ىف ةمالا هذه

 ْنَل ىَنِإَلاَق> : :مااعلا لاق «'ًادّش دز كفل اًمِهنملَعم نأ ىلع كشبتا له صوم

 ٍفدِجَتَس ...» :ىسوم لاق «'ًارْبُخ هب ظن ملام كَعْرِبْصَت ٌفْيَكَو © ارْبَص م َعيِطَتْسَن
 َتِدْحَأ لك رش نك قلاقذلف ...) :ملاعلا هل لاق «"ًارمأ ىل نع راراَط هللا َءاَغب اًنسْنإ

 ىضرّرعو لج هلل اهقرخ ناكو 4... اََقَرَخ ِةَئيِفَّسلا ىف ابكر اذ َّوَح اَقَلَطناَف © اَوكِذ ُهنِم

 نمض ام كرت 3 ىسومربصي ملف ًاداسفوًاطخس يب يسوم دنع ناكر ًاحالص اهلل

 نآ َكَنِإَلكأ ملأ :لاعلا هل لاق( ارق ايشاتلج جدل َلَهَأ قُل تفرح 4 لاقل
| <2 2 

 «' ارْسُغ ىرْمأ نِم نفِهرُمَألَو ُثيِسَناَمب ِنْذِخاَوُتَأل ...» :ىسوم لاق «ًارْبَص م َعيِط
 هيوبالو ئضرّرعو لج هلل هلتق ناكو «'...هََكََ امال اَيِقلاَذِإ ا
 0 ا حا ا و

 نإَلاَق © ارَبَص ىم عِش نأ َكنإَكَل لأ ملأ): :ملاعلا لاق «ارُكُذ امي تنجح مل يف

 ا 0 ا يا ب ب
 عفا 49. ةقاقأو ضقت نأ دين رادو انف اميل انوش نأ انبأق اهلهأ اهلا هير
 انْهَلاَف أكّلِهَْع تَرَكَ ةلف ها لاقن اعف ويف لجو ّرع هلل هتماقا

 مظعو قحلا ىسوم ىلعربكو الف ىسوم نم ىتأي امب ملعا ملاعلا ناكو 2'...َكْنَيَبَو ىّيَب ُكاَرِ

 ىلع هقائيمّرعو لج هللا ذخا دق نّمم مزعلا اولوا نم لسرم ىبنوهو اذه هفرعي نكي ملذإ

 ه»

 .2ع .فهكلا ١.

 .28و 2ا/ .فهكلا .؟

 .ع9 .فهكلا ."*

 .الاو ١١/7فهكلا .؟

 .9لا ءفهكلا .©

 7١/. .فهكلا .ع

 ./7” .فهكلا ./

 ./؟ .فهكلا .8

 ./6؟ .فهكلا .4

 ./ا/ ./0 .فهكلا ٠.

 ./8و الال .فهكلا . ١



 نفع

 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 نم اّلِإ لتقي مل هنع هللا ىضر ًاّيلع ّنا ؟كباحصاو ماشلا لهأ اخا اي تنا فيكف ةّبنلا

 لبقأ ذإ ةّيما ىبأ تنب ةملس ما دنع ناك ا هللا لوصر قا كربخا ىناو هلتق لحتسي ن ناك

 اي :لاقف هرقن ُهيَْي هللا لوسر فرعف ًاّيفخ ًارقنرقنف ُهْيَي ىلا ىلع لوخدلا ديري اهي ىلع
 هلبقتسا نا هرطخ غلبي ىذّلا اذه نم هللا لوسر اي :تلاقف بابلا ىحتفاف ىموق ةملس ما

 عي ْنَما :لاقّرعو لج هللا ةعاط ىتعاط نا ةملس ما اي :لاقف - ؟ىمصاعمو ىنساحمب

 الو قزنلاالو قرشا سبيل الجر بابلاب ناف ةملس ّما اي ىموق 4... هللا َعاطأ ْدَقَف َلوُسَرلا

 هل بابلا ىحتفت نا هنا ةملس ما اي ءهلوسرو هللا هّبحيو هلوسرو هللا بحي هرما ىف لجعلاب

 م اًملفؤطولا هيلع خو هنع تباغ ىّتح لخدي ملفؤطولا هيلع ىنخي ىّتح لخدي نلف

 ةملس ما اي :لاقو مالَسلا هيلع ّدرف هِي َىىّنلا ىلع ملسف لخدو بابلا عفد ةكرح اطل سحب
 ىلع اذه معن :ِْلْيي هللا لوسر لاقف .بلاط ىبأ نب ىلع اذه معن :تلاق - ؟اذه نيفرعت له

 ايءىدعب ىنال هنا الإ ىسوم نم نوراه ةلزنمب ّىبموهو ىمدب همدو ىمحلب همحل طيس

 ىبابو ءىملعو ىّرس عضومو نينمؤملار يماو نيملسملا لّمْؤم لّجبم دّيس ىلع اذه ةملس ما

 ايندلا ىف ىخاوهو ىتمأ نم رايخالا ىلعو ىتيب لها ىلع ىصولاوهو هيلإ ىوؤي ىذلا

 نيطساقلاو نيثكانلا لتاقي ًاّيلع ّنا ةملس َءا اي ىدهشا ؛ىلعالا مانسلا ىف ىعموهو ةرخآلاو
 لاق .طخس ةلالضلا لهالو حالص ةّماللو ىضر هلل مهلتقو .ساّبع نبا لاق نيقراملاو

 مهلتاقف اوثكن ّمث ةنيدملاب ًاّيلع اوعياب نيذّلا :لاق - ؟نوثكانلا نم ساّبع نباي :ىماشلا
 .مهعم نمو ناورهنلا لهأ نوقراملاو ؛هباحصاو ةيواعم نوطساقلاو ؛لمجلا باحصا ةرصبلاب
 دهشا ىنع هللا حرف ىنع تجرفو ةمكحو ارو ىردص تألم ساّبع نباي :ىماشلا لاقف

 «ةسؤمو نمؤم لك لونمو قالوم هنع هللا ىشر ابلغ نا

 عمج لاطنالا و .عاجشلا دّيسلاوهورسكلاب ديدنصلا عمج ديدانصلا :راحبلا ىف لاق]

 [عاجشلاوهو كيرحتلاب لظتبلا

 ١. .عاسنلا ٠قم.



 (مه: ابْوذ شوانو»

 رخآلا اهضعب ىفو ءاطلاب «شهان» شوان ناكم ةحّححصملا ةطوطخملا خسنلا ضعب ىف

 '.ةلمهملا نيسلاب «سهان» مبدقلا رازملا نع القن ىرونلا ثدحمللرئاّرلا ةيحنو

 نيرضتلا تعا ةليتق فيد هقمو داو هلوات اذإ انشوت هنفوتي ةنسانا)# ةيارنلا قف

 :ثراحلا

 ققشت كانه ماحرا هلل هيقرتت ةنبا قوس كل

 ىف مهشواهاو مهشوانا تنك :مصاع نب سيق ثيدح هنمو .هذخأتو هلوانتت ىا

 ' «.ًاضعب مهضعب ذخاو نيقيرفلا ىنادت لاتقلا ىف ةشوانملاو ءمهلتاقا ىا ةّيلهاجلا

 سوبنم ناك :ُييَي هتفص ىف» :ةياهنلا ىف أضيأ هلاق اموهف ءاهملاب ةملكلا نوك ىبلع ءانبو
 اهعيمجب ذخالا شبتلاو نانسالا فارطاب محّللا ذخا سبّنلاو ؛ليلق امهمحل ىا نيبعكلا

 "«أضيأ نيشلابو نيمدقلا سوهنم ىوريو

 ليقو هضع عفنو برض ىبأب نم سيف بنانا فذ لكو لكلا هيمينز غلا حابصملا ىفو

 ىف فلتخاو لكألل نانسالا مدقمب هتذخا محللا تسهنو ساه: وهف هرثن مث هيلع ضبق
 :لوقي ىبالكلا تعمس :لاق تيكسلا نبا هيلعرصتقاو ةلمهملا نيسلاب ليقف بابلا عيمج

 نبا هلقنو ءنيشلاو نيسلاب بابلا عيمج ليقو اسهم: هسهنو ةيحلاو بئذلاو بلكلا هسبتنا
 ديعي نرم لوان ةمحغلا :نيشلات نسبتلا ةقيللا لاق: فرهتالا لاقؤبب ضعتلالا ىتع نيمراق

 هشوانملاو .هسارضاب هذخاوا هّضع دا همي لاق : شرا ميشا ضي ل يماررل ونهار هنو راجل ىلا
 .مهصوصلو مهكيلاعص برعلا نابؤذو بئذلا عمج .رمهلاب نايؤذلاو .لاتقلا ىف ةلوانملا
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 نقف

 مود دلج .هبدن ىاعد حرش

 بلعث سكعو .هرثنو محّللا ىلع ضبقلا ةلمهملاب سهنلاو سهنلا نودوهو ةّيحلا شهنك

 سارضالابو نانسالاب ةمجعملاب شبهنلاو نانسالا فارطاب نوكي ةلمهملاب سبنلا :لاقف

 بئذلاو بلكلا هسبنو ةمجعملا نيشلاب ةيحلا هتشهن :ثيللا لاق امك ةيطوقلا نبا لاقو

 '«.ةلمهملاب عبسلاو

 ذخالا ةمجعملابو اهفارطاو نانسالا مدقمب هذخا محللا سهن» :نيرحبلا عمجم ىفو

 '«.سارضالاب

 ىف بؤذأ عمجلاوّربلا بلك بئّذلا» :بأذ باب ىف برعلا ناسل ىنف نابؤّذلا اَماو

 ىف حبصيف :راغلا ثيدح ىفوزمه ا هلصأو زمهمالوزمهم ةبئذ ىثنالاو نابؤذو بائذو ليلقلا
 .بائذلاك مهثال نابؤذ اهصوصلو برعلا كيلاعصل لاقي ساّنلا نابؤذ

 "اواو تبلقناف فّخ هّتكلوزمه لا هيف لصألاو :لاق بوذ ىف ريثألا نبا هركذو

 ىضغلا بائذو نوكلعصتيو نوصّصلتي نيذلا مهكيلاعصو مهصوصل برعلا نابؤذو

 '«بائّذلا ثبخأ ىضغلا بئذ ّنأل مهثبخل ىلذب اوّمس ةلظنح نب كلام نب بعكونب

 ىيلاعصل لاقي ساّنلا نابؤذ ىف حبصيف :راغلا ثيدح ىفو» :بوذ باب ىف لاقو

 *«.اواو تبلقناف فّفخ هتكلوزمه لاب نابْؤَّذلا لصاو نابئذلاك مهثال نابؤذ اهصوصلو برعلا

 :اهنم ةريثك رابخا ىف دروريبعّتلا اذهو

 ِملَّسلِل اوُحَنَج ْنِإَو) :ىلاعت هلوقريسفت ىف هريسفت ىف ىمقلا ميهاربإ نب ىلع هركذ ام
 :ةرابعلا هذهب ©” ُميِلَعْلا ٌعيِمَّسِلاَوُ ُهَنِِهَّللا ىلع َلكوَتَو اَهَل حَنْجاَ

 بولق بيطيل كلذبي دارا امناو ملسلا ىلإ نوبيجيالو نوحنجي ال مهنا هللا ملع دقو»

 نم دحأ ام شيرقرشعم اي :لاقف شيرق ىلإ يي هللا لوسر ثعبف هدي ّىَنلا باحصا

 ١. صرينملا حابصملا 278.
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 امه: ايوذ شوانواا

 ناو ًانيع ىب العأ متناف ًاقداص كا ناف برعلاو ىنوّلخف مكبأدبأ نأ نم َىلا ضغبا برعلا
 «.(ثيدحلا) اوعجراف ىرمأ برعلا نابؤذ مكتفك ًابذاك ىأ

 :هّصن ام ليوط ثيدح ىف ةّيالاريسفت ىف نايبلا عمجم ىف هي ىسربطلا لاق امو

 ٌنارهدلا ىنوصعاو مويلا نوعيطا شيرقرشعم اي :هتبطخ ىف لاقف ةبتع بطخو»

 ناو هب ًانيع العا متناف ًاقداص كي ناف برعلاو هوّلخف مكمع نباوهو ةّمذو ّلا هل ًادّمح
 «.(ثيدحلا) هرما برعلا نابؤذ مكتفك ابذاك كي

 ':طصملا ةراشب ىف هي ىربطلا نيدلا دامع لاقو

 انربخا ءمشاه نب دمحأ نع لضفلا ىبأ نع بيعش نب بّيطلا ىبأ نب دمحأ انثّدح»

 نسحلا لئس :لاق ىبعشلا نع حلجالا نعرمش نب ورمع نع هيبأ نع ناميلس نب كلام
 مقا دل نوجا هتاَقّث َّقَح َهّللا اوُقَّتا .. .» :ةْيالا هذه نع مالَسلا امهيلع ىلع نب

 ءاج مث ةّماع بيقعتف ةّصاخ موق ىف تلزن :لاق - ؟ةماع مأ ىه ةصاخأ « ٌنومْلَسم

 ؟ةْيآلا هذه تلزن نميف لقي هللا لوسر نباي :ليقف متعطتسا ام هللا اوقتا دعب فيفختتلا

 :ةيالا هذه تلزن ا :لاقف عفر مث هسأر سكن مث هرصب عفر مث ةعاس ضرألا تكنف -

 اهنا اذه هللا لزنأ ام :موقلا ضعب لاقف «ىبرقلا ىف ةدوملا اّلِإًارجا هيلع مكلأسا ال لق»

 :ىلاعت هللا لزناف 6 ىبثلا تيب لهل ًاضغبو أدسح اهولاق هّمع نبا عبضب عفري نأ ديري

 لاقملا اذه دتعتالو «'...ىبْلَق لَع َمَتَنَي ُهَّللأَمَي نم ًابِذَك ِهَّللا ىلَع ىََتفا َنوُلوُقَي ْمأ)

 ميلع هنا هتاملكب قحلا ٌقحيو لطابلاوحمي» هللا ناف نم لبق اولاق ام كيلع قشيالو

 ريغ موقلا ّنأ ملعو اولاق ام ىلع نزحو ُهْيكَي هللا لوسر ىلع كلذ ىتشف «رودّصلا تاذب

 ال هتاف نولوقي ىذّلا ىنزحيل هّنا ملعن دق» :ةّيألا هذه تلزنف ءاضغبلاو دسحلا نيكرات

 لب لوَُيلا اهّيَأَي) :ةيآلا هذه تلزن اًملف «نودحجي هللا تايآب نيملاّطلا نكلو كنوبّدكي
 لاو هللا هالوم ًايلع ناف ةالوم تنك نم :مخريدغ موي لاق 4"... ككَبَر ن ْنِم كبل
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 مود دلج .هيدن ىاعد حرش

 امهدحا لاق ىّتح اّرس مهنيب اميف اومّلكت عقو ام مهبولق ىف عقوف هاداع نم داعو هالاو نم

 :لزنف ًادبا تيبلا لهأ ىف اهلعجن الرمألا اذه دعب ىلي نمو ىبتلا دعب ىلي نم هبحاصل
 سل يمر باسو و

 2 تاقعلا ديد هللا َّنِإَف ةثءاح ام نعي ةعوّلا دمع َلَدَيُم نم وث..)

 و © َنوُمِلْسُم منول نوم لَو ِهَتاَقُم َّقَح هلل اوُهَنا اوَُمآ َنِذَّلا هيأ اي» : ا

 فَلاَ ءاَدْعَأ ْمُتْنُح ْذِإ ْمُكََلع هللا َهَمعن ُرُخَذاَرا اوُكَرَمَت الو اعييج هللا ِلَبحي اوُمِضَتْع ا

 اَهْنِم ْمُحَدَقْنَأَت الا َنِمةَرْفح ا لَ مْ َوًناوخلإٍه مغيب مُْحَبْصأَد ذكيوُلف ني

 و اوقفت َنيِذَلاَح اوُوُكَت آل و (هلوق ىلإ) 'َنودَتْهَت ْمُكَلَعَل ِهِتاَيآ ْمُكَل ُهَّللا ُنَيْبْي كْلْذَك
 6 ٌميِظَع ٌتاَذَع ْمُهَل كِيلوُأَو ُتاَنيبْلا ْمُهَءاَج اَم ِدْعَب نِم اُملتْا

 ىف هيلع اودقاعت ام ىلعو مهّيبن تيب لهأ ىف مهيأ, ىلع اوضم ِةيَِي ىتلا ضبق اَملف

 «.نوملعي ال مهئأك مهروهظ ءارو هتيب لهأو هلوسر ىصوو لجوّرع هللا تايا اوذبنو هتايح

 :"دشرتسملا ىف ىعيشلا ىربطلاريرج نب دّمحمرفعج بأ لاقو
 مهتبراحم ىلإ اوجرخي نا سانلا نمريثك عنتماو ةّدرلارما عقو م (لاق نا ىلإ) ةياور ىف»

 ىلإ ركب وبأ عرضف - ؟ىنع دعاق ودي هللا لوسر ّمع نبأو جرخن فيك :ركب ىبال اولاقف

 ةفاخم الول هتاف ةعيبلا هلأسيو ذا بلاط ىبأ نب ىلع ملكي نا هلأسو نافع نب نامثع

 لوسر مع نباي :لاقف اغا ىلع ىلإ نامثع ىشم اهدنعف .نعل اهلعجل هيلعرمألا بارطضا
 .دعاق تناو دحاو ّودعلا اذه لاتتق ىلإ جرخي ال هنا هلل

 تّدترا ال :لاق نوع نبا نع رفعج نب نمحرلا دبع ىنثّدح :لاق ىدقاولا ىور

 ودعلا اذه لاتق ىف دحا جرخي ال هّنا ّمع نباي :لاقف 30 اع ىلإ نامثع ىشم برعلا

 ىشخا ىفاو ءاريخ ىرت اميف لعجي نأ هللا ىسعو ىرتامك رومالا بقارت دقو عيابت مل تناو

 ٌرسوركب ىبأ ىلإ هب ىشم ىّتح كعب نامثع لزي ملف لاوّرلا هيف امب ىتأيف مظعي نارمألا نم
 ؛لاتقلا ىف سانلا ّدجو هجو لك ىف نابكرلا هب تجرخو نيملسملا نمرضح نم كلذب

 ١. .ةرقبلا 7١١.
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 ففي

 (مهن ابوذ شوانو»

 ةلولسم نتفلا فايسارصبأ ذإ فيسلابرمألا كيرحت نع كلا هبهذم كلذ عم ناكو

 بلط نع ىسمأف هلهاو مالسإلا دابكال تهّجوت موقلا حامراو ةيداب داسفلا دهاوشو

 :تاقبط ىلع هرمأ ىف ناك برعلا ّناف كلذ عمو هّقح

 وأ هّيفصوأ هميمح< وأ هّمع نباوأ هنباوأ هاخأوأ هابأ مالَسلا هيلع ىلع لتق لجر نف

 دق ةرئادلا بقرتيو ةصرفلارظتني وهف هدقح ىلع ّبضا دق نغطضموهف هسرافوأ هدّيس
 مهنم تلتق دقو شيرق عجبت فيك :مهنم مهلئاق لاق ىّتح هتوادع ىدباو هعانق تفشك

 .مههافش لبق ءاملا مهفانآ برشت ًالجر نيعبس

 ضرعي ليوأت لّوأو ثدحت ةّلع لَوأ هكرحي امناو هنغض نمكاو هظيغ ىنخا دق لجر نمو

 ناغور غوريو دسألا لايص لوصي ىّتح ةنتفلا بّقرتيو ةصرفلا دّصرتي وهف مجنت ةنتف لَوأو

 هّمعب لافظالا ىلإ ىدعتو لاجرلا اصيمغلاب ديلولا نب دلاخ لئق امك هليلغ شيف بلعقلا
 :لاقو هيطبا ضايب نوملسملا ىأرو ءامسلا ىلإ هيدي هلي ىنلا عفر ىّتح ةريغملا نب هكافلا

 .مهادوف 3! ايلع ثعب مث دلاخ عنص امم كيلإ ءربأ نإ مهلا
 رواسيو هدقح دباكي وهف نيدلا هدّيقو مالسإلا همز دق هلكثب ىجش دق روتوم نمو

 .هيخأ وأ هيبأ عيصمركذ اذإ هظيغ

 نمو هسفن ةلمجو هبهذم ةنوشخو هنيد ىف هداقتعاو هرمأ ىف هتّدش فرع لجر نمو

 391 هنم نيلا ًالجر دارأف هتفلاخم رذحو قلذلا ىلع هرمأ هالاو

 دوعت نأ ىرحأ كلذ َنإف دحاو سرغم ىف ةفالخلاو ةّوبنلا نوكت نأ هرك لجر نمو

 .شيرق لئابق ىف ةلود

 فالجا بارعالا هابشاو بارعالا مهو مهدنع رايتخاالو مهل ماظنال عاعر جمه نمو

 الو اوجاه اذإ مهتلوص نمؤت ال نوقّرفتي ثيح نم نوعمتجيو نوعمتجي ثيح نم نوقفتي

 .اوراثا اوبدجا نأو اوغب اوبصخا نإ اوتكس اذإ مهجيه نمؤي

 ريثك ىف ليلق مهتكلو اهّلح نيأو ةمامإلا ببس اوفرعو نيدلا ىف اوهّقفت دق ةقرف نمو

 .نيقابلا نم ًاددع ّلقأ مهف اورثك نإو ليلق نامز لك رايخو



١ 

 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ةّلعلل هفيسب هّقح بلط نم هيلع لولدملا لجترلا اذه دعق اذإ ةّمألا ىلع بجو مث

 اذهو هسفن ىلع لدي نأ جتحي مل لإ هافك املف هيلع ّلد دق هيدي ىنلا ناو اهانركذ ىتَلا

 دقو هسفن ىلإ وعدي نأ مدل نكي ملف مآل دوجسلا ىلإ ةكئالملا لِجوّرع هللا اعد امك

 اهيلإ ىتؤي ةبعكلا ةلزنمب تنأ !ىلع اي :لاق ثيح ليلد هل فَي نونلا لوقو ءىكلذ هللاهافك
 (دشرتسم مالك ناياي) .«ىقأتالو

 ىف © انيِبُم اتق كل اَنَحَتَن اَنإ) :ىلاعت هلوقريسفت ىف ًاضيأ ميهاربإ نب نلع لاقو
 :ليوط ثيدح

 :لاق بِي هللا لوسر (ورمع نب ليهسو فنحالا نب صفح ىلإ ىا) امهيلارظن اًملف»

 ىلملا ذخآ اًئاف ًاقداص ىا ناف برعلا نيبو ىنيب اوّلخ الأ برحلا مهتكهن دق شيرق حيو

 ةظخ شيرق نم ءرما مويلا ىنلأسي ال .برعلا نابؤذ مهتفك ًابذاك كا ناو ةّوبنلا عم مهل
 «.مهتبجا الإ طخس اهيف هّلل سيل

 مناخ َنيِلْئاَقْلاَو ْمُكَنِم َنيِقوَعُمْلا ُهّنلا ُمَلْعَي َدَق> :ىلاعت هلوقريسفت ىف ًاضيأ لاقو
 عد :ةودبع نب ورمعل ثا نع لاق» :ثيدح ىف «'ًاليِلَقَألِإ َسْأَبلا َنوتَيَالَو اَنْ َمُلَ
 ىف دحا ىلع ضرعي ال :لوقت ةبعكلا راتساب قلعتم تناو ىنم تعم ىناورمع اياذه
 ىلإ ىنبجأف لاصخ ثالث كيلع ضرعأ انأو اهنم ةدحاوب هتبجأ الإ لاصخ ثالث برحلا

 ىنَع حن :لاق هللا لوسر ًادّمحم ناو هللا اَّلِإ هلا ال نا دهشت :لاق ىلع اي تاه :لاق ةدحاو

 ًاقداص كي ناف ُهيَي هللا لوسر نع شيجلا اذه ّدرتو عجرت نأ :لاقف ةيناثلا لأساف اذه

 «.(ثيدحلا) هرمأ برعلا نابؤذ مكتفك ابذاك كي ناو انيع هب العأ متناف

 :هّصن ام هتيفيكو نامثع لتقركذ دنع ”هخيرات ىف ىربطلا لاقو

 ما ىعبتتست دمحم اي :لاقفركب ىبأ نب دّمحم ىلع ماق ىّتح بتاكلا ةلظنح ءاجو»

 كاذو تنا ام :لاقف - ؟مهعبتتف لحي ال ام ىلإ برعلا نابؤذ ىوعدتو اهعبتت الف نينمؤملا

 «.(ثيدحلا) ؟ةّيميمتلا نباي

 .١١حتفلا ١.

 .رصم باج ١٠١7 ص 6 ج."



 (ةينينحو ةيربيخو ةيردب ًاداقحا مهولق عدوأو ا

 ءاسؤر نم نينحو ردب ىف لتق الفي هنال ةحضاوف ةّينينحلاو ةّيردبلا داقحالا اًماف

 هّناف ةّيربيخلا داقحالا اّماو خيراوتلا ف روطسمو ةنسلالا ف روهشموه ام مهلاطباو شيرق

 الو ةيارلا ثيدح نم مولعم وه امك ةّصاخ ا نينمؤملا ريما دي ىلع ربيخ حتف ناك ات

 هللا حتفي ىّتح (لاق نا ىلإ) ةيارلا نيطعال ُيَِي ىلا لاقورمعوركبوبأ مزهنا نا دعب امّيس
 .هيلع اودقحو ههدسح ىلذلف ظح شيرق نم دحال هيف نكي ملو (هيدي ىلع

 :ليعدةيناق نم :كاينالا هذه عتق قفز ىنلجألا لاق مك نمو
 تارتو ةنحا وذ نغطضمو بذكمو بصاغ الإ سانلا امو

 تاربعلا اولبسا نينح مويو ربيخو ردبب ىلتق اوركدا اذإ

 تارغو مهءاشحا اوكرت مه» 02 هطهرو ىبّتلا نوحي فيكن
 'تايوطنم داقحالا ىلع ًايولق اورمضاو لاقملا ىف هوني الدقل

 :(هيف اولاق امو ٍةِقا اضرلا حئادم باب ىف 'راحبلا نمر شعيناثرظنا) هصن ام

 ليتق هل لتق ىذلا روتوملاو ,دقحلارسكلاب ةنحالاو ,داقحالا ىلع اووطنا اونغطضا»
 باتكلا لهأو شيرق قفانم ىا اوركذدا اذإ «ٌةرتو أرتو هرتي هرتو :هنم لوقت همدب كردي ملف

 مهؤاكبف 32١ ىلع دي ىلع حتفلا ىرجو هيف اومزهنا مهتالربيخركذف لؤألاب صخولو أعم
 (:بنسنأ ناك دحا ربيخ ناكم ناكولو ءدسحلل

- 

 اردب اورهش مه :لوقي ثيح هتايمشاه ىف تيمكلا تيب ىف تاوزغلا كلذ ءامسا عمج ىلا هقبس دقو ١.

 . بيصت ءامدلاو نحتح مويو هدعيربيخو

 نفح



 ليضر#
 حبب بيتس ل
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 نيخيشلا مازهنا ليصفت نم ربيخ ةوزغ ىف درو ام ًاضيأ ىنعملا اذه نع فشكنيو

 :ةفورعملا هّتيئاب ىف ديدحلا ىبأ نبا هلاق ام نسحا امو خيراوتلاوريسلا بتك ىف امهرارفو

 اهدقت نجدللا ىننا ذل نوما انفف

 اهب ابهذ دقو ىمظعلا ةيارللو

 لدرمش ىسوم لآ نم امهلشي

 هنانسسو هفيس انونم ّجمِي

 بضاخ جرخارضح ما امهرضحا

 ضكغبمل مامحلا ّنأ امكِترذع

 بلاط توملاو توملا معط هركيل

 هدا اكلك دانيال نييصق اعف

 ةحار سؤبلاو برحلا لوط ّنا ىري

 بشخأو داوجلا رهظ ىلع داوج
 دّلقم دنرفلا بوطشم ضيبأو

 ىنلا كتوم ىبحت له ىتجأ
 هتوكلم ىف رابجلا ىل ىلجت

 ةليلك ىكالع نع نيع سمشللو

 هتف ناعلا ةلول اب ياش

 هذحي نا نع لج ّىءرم دهاشو

 ًابضقم موقلا بحرم اهيف تلصأو

 هليخب ءاضفلا ضرألا تّصغ دقو

 حباوس دوبَّرلا ف ضكر بيقاعي

 سوحأ ةّينملا نساك هبرشاف

 بوح املع دق ّرفلاو امهّرفو

 بيبالجو اهقوف لذ سبالم

 بوبعي ديجا فيسلا داجن ليوط

 تيينانألاو: هدم ارات :ييلتو

 توست كلا يات م انميتاذو
 بوبحم سفتلل سفنلا ءاقب ناو

 بولطم تولاوتوملا ذليفيكف
 بوضقم ةءاندلا ليعافا ريغب

 بيذعت ضفخلاو ملسلا ماود ّنأو

 بيشاخالا لازنلا ىف هنم لزلزت

 بوطشم ةميزعلا ىضام ضيبأب
 بوطخمك دنعوهو ابطحتوملل ابرأ

 بيوصتو كيلا ديعصت فتحللو

 بوعرم نم قفاخ بلقرهدللو

 ودكم كنف اوتا ادق باك اك

 بوتكم فئاحصلا ىف مظن موقلا نم

 بوضقم ىنامالا لبح هب ًازارج
 بيبانظلا ءامّدلاب اهنم جّرضو

 بيقاعيلا نوكولا الول اهلئامي

 بيّرش مذدللو مععط مدلا نم

 شيرقو نيكرشملا ةهج نم امهيدحإ نيتهج نم تأشن دق ةينينحلا داقحالا ّنا م

 مهلك لب ةباحصلا لج ناوهو نيملسملا ةهج نم امهتيناث مهديدانص اهيف لق الفا هنال



 نمرفإ

 قل :ةنيتسو ةيريخو ةيردي اذاقحا مساك عدوأواا

 نمودعلا ءاج امّلكو [ىلع] ..:لإ هللا لوسر عم قبي ملو اومزهنا راصنالاو نيرجاهملا نم

 وذ الإ فيس ال كلذ ىف ليئربج لزن دقو ءالؤه عفدا ىلع اي :هللا لوسر هيداني ةهج

 ًاصوصخ مهبولق ىف ثروا ىلذو هديبو ا! هل اهيف حتفلا ناكو ىلع الإ ىتفالو راقفلا

 هضئار ىف تيدا نأ ننأرانا كلذ ناودهنا لوسر دعب اهوزهظا اداقحا نيروظنملا

 :لاق ام معنو لاق و ةروهشملا

 ًاربيخو ًافوخرف دق دحا ىف هرارف نيثح ىف ركنب سيلو
 أرقم َتْقْذ هتسرام ناف بيرغ معاطل ٌولح دجملا نأ ىديور

 اروهنكلا ماكرلا اهنم هبكانم تلّمحت ىلاعملا مار نم لك امو

 ارزاتو ىلعلاب ىّدرت مام اهويذ بحسي ءايلعلا نع حنت

 ةرم نب ىيت هيف قرعي مل ىتف

 ةءارب ةادغ الوزعم ناك هلو

 ارَّمْوم ديز نبأ ثعب ىف ناكالو

 هنانج وفه راغلا موي ناك الو

 ًارصعا ةثيبخلا تاّللا دبعالو

 أرخؤم اهيف ّما ةالص نعالو

 ًارّمؤم ديز نبال ىحضاف هيلع
 ب

 ارتست شيرعلا موي الو ًاراذح 00 * م

 .عجارف نت اهيزاوي ال ةديرف اهنم تيب لك ىتلا ةديصقلارخآ ىلإ

 :هظفل ام هرقفلا هذه حرش ىف ةبدنلا ءاعد حرش ىف ةبرقلا هليسو ىف هلي ىنايدلولا لاقو

 ةّكم لهأ عم ةبراحملا نال ةحضاوف ةّيردبلا داقحالا اما «...مهبولق عدواف» :هلوق»

 اَلِإ نزاوهلا عم تناك ناو ةبراحملا ناف ةّينينحلا داقحالا كلذكو ةّيماونب مهيف ةدمعلاو

 ثيح نم تامادقالا ضعب ةوزغلا هذه ىف مهنمرهظ دق ةيماونب مهنمو ةّكم ىلاها نا

 ىّتح ىلذ لبق نيرهشورهش نم برقي امب ةكم حتف ةهج نم نيبرطضمو نيلزلزتم مهنوك
 كلذ سيلو راصنالا عنمو ةريثك ةمسق نينح مئانغ نم مهرثكا ىطعا دق يي ىتلا نا

 داقحالا ىف لاكشالا امناو حضاو هّلك اذهو مهتنتف باب ّدسلو مهبلجو مهبولق فيلأتل الإ

 ريمأ ىلإ ةبسنلاب هِي ىنلا دعب دوهيلا ةعامج نمرهظي ملو دوهيلا عم ةبراحملا ناف ةّيربيخلا

 كلذ نع باوبجلا نكمي نكلو .ةبراحملا ىلتراثأ ىلإ هباستنا ّحصي ناك ام الهي نينمؤملا

 رابخالا نم فورعمربيخ باب هعلقو نينمؤملاريمأ مساب ةوزغلا كلت ىف ناك امل حتفلا ناب



 فرض

 مود دلج .هبدن ىاعد حرش

 :ديدحلا ىبأ نبا ةديصق ىف امك راّركلا حدمب ةقطان راعشاو دئاصق ليق ىّتحريسلاو

 عبرأو نوعبرا ٌفكا تزجع هلمح نع ىذلا بابلا علاق اي

 اذه عمو هلبق ةقباَلا مايالا ىف هباحصا عم مهّلِج مزهنا دق ةباحصلا لاجر نا عم

 ةيارلا نيطعال» :ِيِيَي هلوقل اقادصم نوكيل أدغ ةياّرلا لوانت مهنم لك وجري ناك مازهمالا

 هئالتبال ىلع نم نيسيأ مهنوكل كلذو «هلوسرو هللا هّبحيو هلوسرو هللا بحي الجر ًأدغ

 ةليراتخملا دم اب اذاف راظتنالا فص ىف مهو دغلا ناك اَملف نيعلا ىف دمّرلاو عجولا دشأب

 هيِيَي هباعلب فشتساورضح اًملف هوعدفراّركلا رديحو راربالا دّيس ىلع ىّمع نبا نيا :لاق

 هفلخ نمو هيدي نيب نم هظفحا مهّللا :لاق ءاعّدلاب هيلع فطعو ءاوّللا هاطعاف هنيع ىف
 .(هرخآ ىلإ) دربلاوّرحلا هقو هلامشو هنيمي نعو

 مظعا نم نيرخآ لاجر نع ةميزهلا عوقو دعب لجر ديب حتفلا عوقو نا ىنخيالو
 ىكلذو أضيأ نينحلا ىف قفتا دق كلذ لثم ّناامك نيبلا ىف ةوادعلاو دقحلا ديلوت بابسا

 نيع مهباصاو ةرثكلا مهّرغف ةرثكلا دحبو ًامظنم ناكرهالكلا بسحب مالسإلا شيج نال
 :لافنالا ةروس ىف ىلاعت هلوقب ةراشالا هيلإو ةلمحلا لَوا ىف اومزهناف ءوس

 نورد كاف فاطر اديك راكع لأ راق وك اك كوكا د يلم وتو)
 مهرثكا ةرشع نم برقي ان ليلق عمج الإ مهنم قبي ملف © َنيِرِبْدُم ْمُثيّلَو مث ُتَبْحَر ام
 ناكو ساّبعلا هّمعرمأ باحضألا ةميزه ىأر ان يي ىتلا نا ىّتح الإ نينمؤملار يما ًاّدج
 ةعيب لهأ ايو ةرقبلا ةروس باحصأ اي :هتوص ىلعاب حاصف مه.داني ناب :توّصلا ىروهج
 هلوقيالو رعشلا أرقي ال هنوك عم ىَنلا نا مث - ؟ءادعألا نيب مكّيبن اذهو نوّرفت نيا ةرجشلا

 ّنا ةظحالمب (نيبم نآرقوركذ الإوه نا هل ىغبني امورعشلا هانمّلع امو) :ةْيآلا ىف ام ىلع

 ماقم ىف ًارعش لاقف تاوزغلاو بورح لا ىف امّيس بولقلا هنمرثأتي عابظلا ىفرثا هلرعَّسلا

 :لاقف ةرصنلاو عوجَرلا ىلإ نيمزهنملا باحصالاو ساّنلا بيغرت
 بلظملا دبع نبا انا بذك ال تلا انا

 امك ىلاعت هللا دييأتب ةرصنلا مهل عقوف اوفرصناف ساببعلا مالكو همالك نم موقلارّنأتف

 .؟0 .ةبوتلا ١.



 فضي

 (ةّينينحو ةّيربيخو ةّيردب اداقحا مهولق عدوأوا

 ًادونج لزنأو نينمؤملا ىلعو هلوسر ىلع هتنيكس هللا لزنأ ّمُث) :ةفيرشلا ةّيآلا ىف هللا لاق
 مهتّيمحل ًاجييبتو ًاقيوشت ناك انا ةقباسلا ةرابعلاب ساّبعلا ءادن نا ىنخيالو .(اهورت م
 ال نا ىلع ُةْيََِي هوعياب ثيح ناوضرلا ةعيب ىف وأ ةرجشلا تحن مهتعيابم ةّيفيكل ًاريكذتو

 مهسفنأ نوظفحي امك هلاوماو هتّيرذو هوظفحيو ءادعالا نيب هذالوا الو هوكرتيالو هولذخي

 :ةددننالا قفارلاو ةدكولا غنا ذهاعملا نيفدكل وربع لا :مكتاوقاو: مهذالواو

 نينمؤملا نم نيقفانملا زايتما ىف تاِآلا ضعب ةظحالمب اما ةرقبلا ةروسركذب قيوشتتلا اَمأو
 ضرفلاف ةيآلا ...مكعم ان اولاق مهتيطايش نإ اولخ اذإ مهنا نم ةروسلا لئاوأ ىف امك

 ءايحا ىلع ةردقلا دعب ءايحالل ةظفاحملاب ردقا ىلاعتوهف هللا نذاب ةرقبلا نموضع سم

 ربخلا لوصو ةرقبلا ةّيضق نم دوصقملا ّنا ل مامالاريسفت ىف ام ىلإرظتلا دعب امّيس تاوفالا

 لتقلاب نيمهتملا صالختسا اذكو مهيلاويو هلآو دّمحم ىلع ىلصي ناك ىذا ىليئارسالا ىتفلل
 هلآو دّمحم بتارم لجال الإ اذه سيلو اذكهو ةيالولاو تاولصلا ببسب ةمهّتلا ةماخو نع
 .هئادعأ نيب ُهيِيََي دمحم لثم نوكرتت فيكف مهمهاو فلسلا ءايبثالا دنعو هللا دنع

 بولق ىف قب نكلو اوعدتراف تاملكلا لت لاثما نم موقلا رثأت دقف ناك فيكو

 ريما وهو رارفلا ىلع مهبّتؤيو مهخَبوي ًاميقتسم أتباث ناك نم عم ةرفانمو ةوادع مهرثكا
 لك نم لصتو لدبتتالورّيغتت ال ةعيدولاك نئاغّضلاو داقحالا ىلت تيقبف اللا نينمؤملا

 اهنم تدّلوت ثيح نينمؤملاريما قح ىف اهراثآ ضعب ترهظ دقو ديب أدي هفالخا ىلا مهنم
 ناينبلا ةئيبخلا ةرجشلا هذه تارمث نم اغا ىلع ةداهش لب «ناورهتلاو نيفص و لمجلا ةوزغ

 طا ىتجملا نسحلا قح ىف اهنم ضعبرهظف هتيّرذو هدالوا نمز ىلإ راثآلا ضعبرخّداو

 دعس نبأ ّنأ ىرتالا .فلّقلا ةعقورهظ ىّبح اللب نيسحلا ّقح ىفرخآ ضعبو لتقلاو َمَسلاِب

 نم نوردتا :لاق ثيح ةقباسلا داقحالا ريكذتب ةمطاف نبا لاتق ىلع ناسرفلا عجشي ناك

 ناك امو بناج لك نم هيلع اولمحا برعلا لاتق نبا اذه نيطبلا عزئالا نبا اذه ؟نولتاقت
 ىلع مهلمحيل ةموصخلا ديدجتو ةوادعلاريكذت لب هيبأ ةعاجشب حدملا ماقم ىف نيعللا

 راثآالا كلت ضعب ىتب دقو «ةعبزالا بناوجلا نم ةلمجلاب مزحلا ةاعارمو ةبراحملا ىف ّدلا



 نقضت

 مود دلج .هبدن ىاعد حرش

 نارزيخ نم بيضق هديبو نوعلملا ديزي نومكلاو نطابلا ىف امرهظاف ةلسلّسلا ضعب ىف

 :لوقي وهو 41 نيسمحلا ايانث هب تكني

 لسالا عقو نم جرزخملا عزج اودهش ردبب ىخايشا تيل

 لشت اال ديزي اي اولاق مث احرف اولهتساو اولهأل

 نينحو ردب داقحأ هذه

 رش وه نم ىدانف ماشلاب دوهيلا ةّلح ىف ُهِِيَي ىَنلا ةرتعب اوراس اَملفربيخ داقح اَماو
 مكءاسن لمراو مكلاجر لتق نم لآ نم ىراسالا ءالؤه دوهيلارشعم اي :دوهيلا ةعامج نم

 سوؤر اوخضرو ةرتعلا سوؤر ىلع اوحرطو ناريّتلا بصق اولعشا ىلذ دنعف مكلافطا متياو

 «ناجمتلا قر انجلا اك دا ةوشلا

 :لوقنف ربيخ ةوزغ ةّصق نم ةصالخ ىلإ ر يشن نا ىغبني انه ىلإ انبّرجنا مالكلا نا ثيحو

 :هّصن امربيخ ةوزغ لصف ىف 'داشرالا ىف ديفملا لاق

 نمرهظو بايترا الب اي! نينمؤملار يمال اهيف حتفلا ناكوربيخ ةّيبيدحلا تلت مث لصف»

 دحا اهيف هكرشي ال امب بقانملا نم اهيف درفتو ةاورلا هلقن ىلع عمجا ام ةازغلا هذه ىف هلضف
 .سانلا نم

 دبع نب هللا دبعو عسيلا نب ةدعسم نع ىدزالا (ىحي نب دمح) دّمحم نب ىبحي ىورف

 ال :اولاق راثآلا باحصا نم مهريغو قاحسإ نب دّمحمو ماشه نب ىلملا دبع نع ميحرلا

 :لاقو ءامّسلا ىلإ هيدي عفرف ساّنلا فقوف ءاوفق :ساّنلل لاقربيخ نم ُهْيَِي هللا لوسر اند

 امو نيطايشلا ترو نللقا امو عبَسلا نيضرالا برو ءنللظا امو عبسلا تاوامسلا تر مهلا

 مث اهيف امرشو اهّرش نم كب ذوعاو اهيف امريخو ةيرقلا هذهريخ نم كلأسا نللضا
 ىدانراهنلا فصن ناك اًملف هدغ نمو انموي ةّيقب انقاو ماقاف ناكملا ىف ةرجش تحت لزن
 مئات اناو ىنءاج اذه نا :لاقف سلاج لجر هدنع اذإف هيلإ انعمتجاف َُْي هللا لوسر ىدانم

 فيسلا ماشف كنم ىنعنمي هللا :تلق - ؟مويلا ىَّبم كعنمي نم دّمح اي :لاقو هفيس ّلسف

 لوسر لاقف ًائيش هلقع ىف لعل هللا لوسر اي :انلقف هب كارح ال نورت امك سلاج وهو

 .زيربت باج 55 ص ١.



 ا

 (ةّينينحو ةّيربيخو ةّيردب اداقحا مهولق عدوأو»

 ةليل نيرشعو ًاعضبربيخ يَ هللا لوسررصاحو هبقاعي ملو هفرص مث هوعد معن : ُةِْدَي هللا

 نوشواني نوملسملا ناكو برحلا نم هزجعا دمر هقحلف الكا نينمؤملار يمال ٍذئموي ةيارلا ناكو

 ارقدتح اوكاك دقو بلال زبخبسف مويه 1 ناك اعلق انتاينسو ينوضحت قذنا نوي ون ةويبلا
 لاقفركب ابأ َُِْي هللا لوسر اعدف برحلل ضّرعتي هلجرب بحرم جرخو أقدنخ مهسفنا ىلع

 نيذّلا موقلا بنؤي داعف ًاًئيش نغي ملو دهتجاف نيرجاهملا نم عمج ىف اهذخاف ةيارلا ذخ :هل

 هباحصا نّجي عجر مث ديعبريغ اهبراسفرمع اط ضّرعت دغلا نم ناك اَملف «هنوبّتؤيو هوعبتا

 :هل ليقف بلاط ىبأ نب نلعب ىنوئيج اهلمح نمل ةيارلا هذه تسيل ُهيْيَي ىّنلا لاقف هنوتبجيو
 سبيل اهّقحي اهذخأي هلوسرو هللا هّبحيو هلوسرو هللا بحي الجر ىنورت هينورا :لاق دمرا هنا

 - ؟ىلع اي ىكتشت ام لقي بلا لاقف هيلإ هنودوقي اق بلاط ىبأ نب نكإعب اوؤاجف راّرفب
 لعفف ىذخف ىلع كسأر عضو سلجا :هل لاقف ىسأرب عادصو هعمرصبا ام دمر :لاق

 ءانيع تحتفناف هسأرو هنيع ىلع اهب حسف هدي ىف لفتف ِيِدَي ىلا هل اعدف كلذ 3 اع
 ناكو ةياّلا هاطعاو .دربلاوزحلا هق مهّللا :هئاعد ىف لاقو عادصلا نم هدجي ناك ام نكسو
 ىف ثوثبم بعَرلاو مامارصّنلاو كعم ليئربجف اهب ضماو ةيارلا ذخ :هل لاقو ءاضيب ةيار

 مهتيقل اذإف ايليا همسا مهيلعرقدي ىذا نا مهباتك ىف نودجي مهما ىلع اي ملعاو موقلارودص
 تيتا ىّتح اهب تيضف لك! نينمؤملاريما لاق .ىلاعت هللا ءاش نا نولذخي مهتاف ىلع انا :لقف

 :لوقيوزجتريوهو هسأأر ىلع ةضيبلا لثم هبقث دقرجحورفغم هيلعو بحرم جرخف نصحلا

 :تلقف

 ةروسق ديدش تاباغ ثيلك ةرديح ىما ىنتّس ىذلا انا

 ةردنسلا ليك فيسلاب مكليكا

 ىف فيسلا عقو ىّتح هسأرو رفغملاو رجحلا تددقف هتبرضو هتردبف نيتبرض انفلتخاو

 .اعيرصّرخف هسارضا

 نمربح لاق بلاط ىبأ نب ىلع انا :لاق انمل 90 نينمؤملا ريما نا :ثيدحلا ىف ءاجو

 هعم مهنكمي مل ام بعرلا نم مهبولق ىف لخدف ىسوم ىلع لزنأ امو متبلغ :موقلارابحا



 اع

 مود دلج ءهبدن ىاعد حرش

 مهيلع نصحلا باب اوقلغا و هعم ناك نم عجر ًابحرم القا نينمؤملار يما لتق الو ناطيتساالا

 مل قدنخلا بناج نم سانلارثكاو هحتف ىّتح هجلاعف هيلإ 94! نينمؤملاريما راصف هنود

 اوربع ىّبح مهل ًارسج قدننلا ىلع هلعجف نصحلا باب لإ نينمؤملاريما ذخاف هعم اوربعي
 هانميب القا نينمؤملا ريما هذخا نصحلا نم اوفرصنا اًملف متانغلا اولان» نصحلاب اورفظف

 30 نينمؤملا ريما حتف الو الجر نورشع هقلغي بابلا ناكو ضزالا نم ًاعرذا هب احدف

 ىراصنالا تباث نب ناّسح نذاتسا مهلاوما نيملسملا هللا مغاو ًابحرم لتقو نصحلا

 :لوقي أشناف :لاق لق :هل لاقف ًارعش هيف لوقي نا ُيْيَي هللا لوسر
 ًايوادم سحي مل املف اود ىغتبي نيعلا دمرا اع ناكو
 ًايقر فوبو ًاَيقرم كوبف ٍةلفتب هنم هللا لوسر هافش
 ًايلاوم لوسرلل ًاّبحم ًاَيمك ًامراص مويلا ةياّرلا ىطعاس لاقو
 ايباوالا نوصحلا هللا حتفي هب هّبحي هلالو ىملا تجي

 ايخاؤملا ريزولا هامسو اًيلع اهلك ةّيربلا نود اهب ىنصاف

 نع قاحسإ ىبأ نع شمعالا نع حلاص نب نسحلا نعراثالا باحصا ىور دقو

 هتلعج ربيخ باب تجلاع امل :لوقي 340 نينمؤملا ريما تعمس :لاق ىلدهحلا هللا دبع ىبأ
 ىف هب تيمر ّمث ًاقيرط مهنصح ىلع بابلا تعضو هللا مهازخا اًملف هب مهتلتاقف ىل انجي
 ىف ىدي ىف ىتلا ىتّتج لثم الإ ناك ام :لاقف القث هنم تلمح دقل :لجر هل لاقف مهقدنخ

 .ماقملا كلذريغ

 هّلقي ملف بابلا لمح اومارربيخ نم اوفرصنا امل نيملسملا نا :ةريسلا باحصاركذو

 :رعاشلا لوقي بابلا 39 نينمؤملاريما لمح ىفو ءالجر نوعبس اّلِإ مهنم
 دّيؤل ةردقب دوهبلا موي ١ ريبيخب جاترلا لمح أءرما نا
 (دّهش) دّشحربيخ لهأو نوملسملاو اهصوق باب جاتر جاسترلا لمح
 ددشتي هل مهلك نوعبس هدر فلكت دقلو هب ىمرف

 'اوددر ضعبل مهضعب لاقمو ٍةَقفشمو افلكت دعب هود

 .مق باج ١77 ص ١ ج داشرالا ١.



١١ 7/ 

 (ةّينينحو ةّيربيخو ةّيردب اداقحأ مهبولق عدوأو»

 ام ىلع هءادعاوجهمو اف نينمؤملاريما حدمي ةعيشلا ءارعش نمرعاش لاق ًأاضيأ 'هيفو
 :ىنزاملا نامثع ىبأ ىلع تأرق :لاق روهمج نب دّمحم نب نسحلا دّمحموبأ هاور

 ةروصنم ةيارب ىنلا ثعب م

 هل اوزرب اذإ ىّتح اهب ىضف
 ةدودرم ةيارب ىبتلا ىتاف
 اهب هنو هل ىلا اكبف
 هل اعدو قليف ىف اهب ادغف

 اماذألا مالدلا ةمتنح نبرمع

 امجحأو باهو ىنث صومقلا نود
 امتذتف اهراع فّوخت آلا

 هدنة يضتلا ندبحب | هدم عدو

 امزهب الو اهب ّدصي الا
 ان #6

 (امذخم) امذج رارغاذ ةبيتكلا شبك ح- اسكدقوصومقلاسلإدوهيلا (ىورف)ىوزف

 ًامعشق رسن ّلكو بائذلا سلط مهارقف مهدعب سانب ىنثو
 امّدلا ىّتم مهالو نم تحبو دّقحم لآ تحي هلالا طاس

 :ةروهشملا هتينيع ىف ديدحلا ىبأ نبا راشا ىنعملا اذه ىلإو :لوقأ
 عبرأو نوعبرأ فكا تزجع ره نع ىذلا بابلا علاق اي

 اك #6 +

 :نيعبسلاو عباسلا سلجملا ىف 'هيلاما ىف هي قودصلا لاقو
 :لاق ماَسب نب سابعلا نب دّمح انثّدح :لاق غئاصلارقص نب دّمح نب دمحأ انئثّدح»

 هللا دبع نع قشمدلازيزعلا دبع نب ديوس انئّدح :لاق ميهاربإ نب دلاخ نب دّمح انثّدح

 ةيارلا عفد ُةِييَي هللا لوسر ّنا :لاق صاعلا نبورمع نب هللا دبع نع لبنق نبا نع ةعيهل نب

 هنونّبجيو هباحصا نّبحي عجرفرخآ ىلإ اهعفدف ًامزهنم عجرف هباحصا نم لجر ىلإ ربيخ موي
 هّتحيو هلوسرو هللا بحب الجر ًادغ ةيارلا نّيطعال :َُيَي هللا لوسر لاقف ًامزهنم ةيارلا در دق

 اي :هل ليقف ًاّيلع ىل اوعدا :لاق حبصا اّملف «هيدي ىلع هللا حتفي ىّئح عجري ال هلوسرو هللا

 عفدا َمِهّللا :لاقو هينيع ىف هِي هللا لوسر لفت ءاج اًملف هوعدا :لاقف .دمروه هللا لوسر

 امل هّنأ :لاق مث نبيخ حتفب الإ هللا لوسر ىلإ عجر ان ىضمو هيلإ ةياّرلا عفد مث دربلاورحلا هنع

 .ىدنوخأ باج 6 ص داشرالا ١

 .نارهت باج 0١١ . فحن باج 52٠ ص 1
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 مود دلج .هبدن ىاعد حرش

 ق1 نع مهلع لمح ةانجملاو لكلاب ةقومري دوبنلا نم هللا ءادبغا لبق ا ضومتفلا نانا
 فلخ هب ىمر ّمث هعلتقاف بابلا ةبتع لصا ىلإ ًابضغم لزن مث هلجر ىنثف بابلا نم اند ىّبح
 انبجع اّنكلو ىلع ىدي ىلعربيخ هللا حتف نم انبجع ام :ورمع نبا لاق .ًاعارذ نيعبرا هرهظ

 ربخاف هوقاطا امثالجر نوعبرا هلمح فلكت دقو اعارذ نيعبرا هفلخ هيمرو بابلا هعلق نم

 .ًاكلم نوعبرا هيلع هناعا دقل هديب ىسفن ىذّلاو :لاقف كلذب ِكِِدِي ىتلا

 باب تعلق ام هللاو :لع فينح نب لهس ىلإ هتلاسر ىف لاق لِ. نينمؤملاريما نا ىورف

 ةوقب تدّيا ىتكل ةّيئاذغ ةكرحالو ةّيدسج ةوقب ًاعارذ نيعبرا ىرهظ فلخ هب تيمروربيخ

 برعلا ترهاظتول هللاو ءوضلا نم ءوضلاك دم<أ نم اناو ؛ةئيضم اهتررونب سفنو ةّيتوكلم

 هيلع هفتح ىتم لابي مل نمو تيقبا امل اهباقر نم ةصرفلا ىتتنكماولو تّيلو امل ىلاتق ىلع

 ىلع لصفلا اذه اهيف ىتلا ةلاسرلا عيمجبو كلذب ىنثّدح .طبار تاّململا ىف هنانجف طقاس

 هللا ديبعركب ىبأ نع ىفوصلا نوراه نب دّمحم انثّدح :لاق هِي قاقدلا ىسوم نب دمحأ نب

 نب دّمحم انثّدح :لاق باشنملا نيسحلا نب دّمحم ىنثدح :لاق ىربطلا لابحلا ىسوم نب

 «.الِق هّدج نع هيبا نع دّمحم نبرفعج قداصلا نع نايبظ نب سنوي نع نصح

 تالّصفملا عجاريلف اهيف لع بقانم روهظوربيخ حتتف ةصق ىف ليصفنلا دارا نمو اذه
 .ىكلذ نمرثكا عسي ال ماقملا ناف

 موي اليل نينمؤملا ريما لضف نمرهظ ام باب ىف راحبلا عسات ىف لك ىسلجملا لاقو

 لئاؤالا باتك ىف ىركسعلا لاله وبأ ىور :سوواط نبال فئارطلا» :هّصن ام قدنخلا

 قدننخلا مويزاربلا ىلإ دودبع نب ورمع اعد امل ا ىلع ىادف تلعج :لاق نم لا :لاق

 نب ورمع هّنا :لاق - ؟ىل نذأتأ هللا لوسر اي ىادف تلعج :الإإ لع لاق دحأ هبحي مو

 .هنم سانلا ذخاو هلتقف هيلإ جرخف بلاط ىبأ نب ىلع انأو :لاق دودبع

 جرخو دودبع نب ورمع ءاقل ىف 391 ىلعل نذأ ان يي نجنلا نا :لئاوألا باتكر يغ نمو
 هّلكر فكلا ىلإ هّلك نامئالا زرب هيي ىىتلا لاق هيلإ .

 ّنا هدانساب مزراوخ بطخا ىككملا دمحأ نب قفوم مهدنع ةمئالا ردص باتك نمو

 ب 2 0 ا



 دق

 (ةّينينحو ةّيربيخو ةّيردب ًاداقحا مهوولق عدوأو»

 ىتما لامعا نم لضفا دودبع نب ورمعل ذئاب بلاط ىبأ نب ىلع ةزرابمل :لاق ُْيَْي ىلا

 ظ .ةمايقلا موي ىلإ

 :هيفو . هلثم ُةَْيَي تلا نع ةديح نب ةيواعم نع سودرفلا ىف هيوريش نبأ ىور :لوقأ

 .ىتَمأ لمع نم

 نب بهو نع ىشرقلار يشب نب قاحسإ نع نيعبرألا رع نيعبرألا باتك بحاص ىور

 .هلثم ُلَيَي تلا نع هّدج نع هيبأ نع (مكحلا) ريكحلا

 مجحا ةزرابملا ىلإ ورمع اعد ال :ةفيذح لاق ديرجّتلا ىلع هحرش ىف هي ةمالعلا لاقو

 هديب ةفيذح سفن ىذّلاو هيدي ىلع هللا هلتقف هيلإزرب هتاف ًاّيلع الخ ام ةّفاك نوملسملا
 ىف حتفلا ناكو «ةمايقلا موي ىلإ دّمحم باحصا لمع نمأرجأ مظعا مويلا كلذ ىف هلمعل
 .نيلقثلا ةدابع نمريخ نع ةبرضل :ِِفَي ىبنلا لاقو 390 نلع دي ىلع مويلا كلذ

 .توافتريغ نم هحرش ىف ًاضيأ ىجشوقلا هركذو

 دّمحم ةياورب ةّصقلا هذه قايس دنع نايبلا عمج ىف ىسربطلا نيّدلا نيما خيشلا ىورو

 لاقف :ةفيذح لاق ءلّذهتي ههجوو ُهْيَِي هللا لوسر وحن لبقأو هسأر َلعّرجف قاحسإ نب

 مهلمعب كلمع حجرل يَ دّمح ةما لمعب ىلمع مويلا نزوولف ىلع ايرشثبا فَي ىبتلا
 تيب قبي ملو ورمع لتقب نهو هلخد دقو الإ نيكرشملا تويب نم تيب قبي مل هنا كلذو

 .ورمع لتقبّرع هلخد دقو الإ نيملسملا تويب نم

 نايفتس نع هدانلساب قاكسنملا مساقلا ىأ مكاحلا نع قيسحلا هقحوبأ دكشلا قوزو

 قكو :ًارقي ناك :لاق دوعسم نب هللا دبع نع ةّرم نع (ىماشلا) ىمايلا ديبز نع ىروثلا

 .نلعب لاتقلا نينمؤملا هللا

 ىلع ةبرضل :ُهِِقَي ىتلا لوق دوعسلا دعس باتك ىف سوواط نب دّيسلا لاقو :لوقأ

 .ةمايقلا موي ىلإ ىتما لمع نم لضفأ ٌدودبع نب ورمعل

 لاله وبأو بقانملا باتك ىف مزراوخ ءابطخ بطخا ىَكملا دمحأ نب قفوم هاور

 .لئاوألا باتك ىف ىركسعلا



 ليف

 مود دلج ءهبدن ىاعد حرش

 قدننخلا موي اهحرج ىتلا ةحارجلا اًماف :ةغالبلا جب حرش ىف ديدحلا ىبا نبا لاقو

 ىه امو ةميظع لاقي نا نم مظعأو ةليلج :لاقي نا نم ّلجا اهتاف دودبع نب ورمع ىلإ
 ؟ركبوبأ ما ىلع هللا دنع ةلزنم مظعأ ايا :لئاس هلأس دقو ليذهلاوبأ انخيش لاق امك الإ

 راصنالاو نيرجاهملا لامعا لدعي قدنخلا موي ًارمع ىلع ةزرابمل هللاو ىخأ نباي :لاقف -
 .هدحوركب ىبأ نعالضف اهيلع ىبرتو اهّلك مهتاعاطو

 نب سيق ىور .هنم غلباوه ام لب اذه بساني ام ناميلا نب ةفيذح نع ىور دقو

 نب ةفيذح تيتأ :لاق ىدعسلا كلام نب ةعيبر نع ىدبعلا نوراه ىبنأ نع عيبرلا

 هبقانمو ةئإ بلاط ىبأ نب ىلع نع نوئّدحتيل ساّنلا َنإ هللا دبع ابأ اي :تلقف ناميلا
 هنع ثيدحب ثّدحم تنأ لهف لجّرلا اذه ظيرقت ىف نوطرفتل مكنا :ةرصبلا لهأ مهل لوقيف
 هب ىكثّدحأ ىذُلا امو لإ ىلع نع ىبلأست ىذُلا امو ةعيبر اي :لاقف - ؟سالل هركذأ

 ثعب ذنم نازيملا ةّك ىف دّمح ةَمأ لامعا عيمج عضوول هديب ةفيذح سفن ىذّلاو - ؟هنع

 ىرخألا هتك ىف ىلع لامعأ نم دحاو لمع عضوو اذه سانلا موي ىلإ ًادّمحم ىلاعت هللا

 لإ لمحيالو دعقيالو هل ماقي ال ىذُلا حدملا اذه :ةعيبر لاقف اهلك مهامعأ ىلع حجرل

 موي نوملسملا ناك نيأو ؟لمحي ال فيكو عكل اي :ةفيذح لاقف هللا دبع ابأ اي افارسا هّنظأل

 هنع اومجحاف ةزرابملا ىلإ اعدو عزجلاو عللا مهكلف هباحصأو ورمع مهيلإربع دقو قدنخلا

 نم ًارجا مظعأ مويلا كلذ هلمعل هديب ةفيذح سفن ىذّلاو هلتقف 39 نع هيلإزرب تح
 .ةمايقلا موقت نا ىلإو مويلا اذه ىلإ دمحم ةما لامعا

 ناميالا زرب :هيلإ زرب نيح مويلا كلذ لاق ُةَِْي هللا لوسر ّنا :عوفرملا ثيدحلا ىف ءاجو

 .هلك ىرشلا ىلإ هلك

 ىف ناك ام ةبرض مالسلا هيلع بلاط ىبا نب ىلع برض دقل :شاّيع نبركبوبأ لاقو

 مأشا ناك ام ةبرض مالسلا هيلع ىلع برض دقلو قدننلا موي هتبرض اهنم نميا مالسالا

 ىلع ىنخيالو (لاق مت أرمع اها هلاتقركذ ىف ضاخ ّمث) هللا هنعل مجلم نبا ةبرض ىنعي اهنم

 دييشت هنم ةبرضبو ةمايقلا موي ىلإ نيلقثلا لامعال الداعم هلامعا نم لمع ناك نم ّنأ دحا



١١ 

 (ةينينحو ةيربيخو ةيردب ًاداقحا مهولق عدوأو»

 :دئاوفلا زنك ىف ىكجاركلا لاقو '

 اهي اياك تنلاقأو ةنيدلا توضاعو تارحللا تكا اهل هنأ ثيدملا 3: قورد ليضفات

 دودبع نب ورمعريغ هيلع مّدقت نم مهنم نكي ملف قدننلاب نوكرشملا فاطأ ةليل نيرشعو
 ىلع هئيجمو هّر مم ىفزجتري ذخأف ةنيدملازّيح ىف لصحو هضرع هبربعف هسرف برض هاف

 نوفيطم مهو هباحصأل يي هللا لوسر لاقف دحأ هبيجيالو زاربلاب ىدانيو ُةيِيَي هللا لوسر

 ًاماظعتساو ورمعل ٌةبيه دحأ مهنم هبحي ملف ةّنجلا هللا ىلع هل نمضأ ورمع ىلإ زرب مكتتأ :هب

 مقي ملف ىرخأ ةعفد هباحصأ ىدانو ءسلجا :هل لاقف 3 بلاط ىبأ نب لع ماقف هرمأل

 ةئلاّثلا ىدانو ءسولبلاب هرمأف 34 بلاط ىبأ نب ىلع ماقف مهسوؤر وسكان موقلاو دحأ مهنم

 لوجو هيلإ مدقتف هودع لازوربلاب ةدعاو هديب همّمعو هاتدتسا العلا هأوس ندخل هبجح م املف

 :لوقيوزجتري ورمع ناكو ءهلك كرّشلا ىلإ هّلك نامنالا زرب :لوقي ُْيَي هللا

 زرابم نم له مكعمجب ءادنلا نم تححب دقلو

 زهازملا وحن ًاعبستم لزا مل ىلذك ىلا

 زئازعلا مرك نم دوجلاو ىتفلا ىف ةعاجشلا نا

 :لوقي وهو الثا نينمؤملاريمأ هيلإ مّدقتف

 زجاع ريغ ىكتوص بيج كاتأ دقف نلجعتال

 زئاف لك ىجنم قدّصلاو ةريصبو ةّين وذ

 زئانجلا ةحتان كيلع موقت نا وجرال ىلا

 زهازملا دعب اهركذ قبي ءالجن ةنعط نم

 نأ ّمه اًملف هردص ىلع سلجو نينمؤملاريمأ هعرص نأ نم عرسأب ناك اف هلداج م

 اذإف ًاميظع سلجم ىتم تسلج دق لع اي :ورمع هل لاق هدّجميو هللاربكي وهو هحبذي

 ١. جو ىككنس باج 17 ص ١ ديدج باج 717 ص 151٠١.



 نوحي
 0س... ملم ا يمي” شبس لل

 مود دلج .هبدن ىاعد حرش

 ىتأو هحيذو كلذ نم ىلع نوهأ ىه :إلفإ نينمؤملاريمأ هل لاقف ىتَلح ىنبلست الف ىنتلتق
 (هيتي)رتخبتي فيك ىلع ىلإ ىرت الأ هللا لوسر اي :رمع لاقف هتيشم ىفرتخبتيوهو هسأرب

 لوسر ضمن مث «ماقملا اذه ىف هللا اهتقمي ال ةيشم اهئ :ُيِقي هللا لوسر لاقف - ؟هتيشم ىف

 لاقف هيدي نيب سأرلا ىمرف هينيع نعرابغلا حسمو هاّقلتف 99 نينمؤملاريمأ ىلإ ُهْيي هللا

 لاقف هتروعب ىناقلي نأ تفخ هللا لوسر اي :لاق - ؟هبلس نم كعنم ام :ُِلَْي هللا لوسر هل

 ىكلمع حجل ُهيلَي دمحم ةّمأ عيمج لمعب ىلمع مويلا نزوولف نإع ايرشببأ يي نينلا هل
 قبي ملوورمع لتق نم لذ هلخد دقو الا نيكرشملا نم تيب قبي مل هّنأ كلذو مهلمع ىلع

 :لوقي نينمؤملاريمأ أشنأف ورمع لتقبّرع هلخد دقو الا نيملسملا نم تيب
 باوصب دمحم بر ترصنو نار ةهافس نم ةراجحلارصن

 ىباورو ىداكد قوف رسنلاك ًالرجتم هتكرتو هتبرضف

 ناونتا "قوي .ننظقلا تنك قانا تلو هعئارثأ نق عيتسو

 ىلع لتق :هصخش ىريالو ىداني ايدانم عمس أرمع هيلع هللا تاولص ىلع لتق انو
 تقرفتو نيعمجأ اومزهتاف نيكرشملاب ةلفجلا تعقوو ًأرمأ نع مربا ًارهظ ىلع مصق ًارمع

 .نيبوعرم نيفئاخ بازحألا

 رمأ ىف ىلاعت هللا هّصق امب الا ًارمع ىلع لتق تهتش ام :لاق هنأ ةةيرباج نع ىورف
 .«تولاج دواد لتقو ىلاعت هللا نذإب مهومزهف لوقي ثيح تولاجو القاب دواد

 .الها نينمؤملاريمأل بوسنملا ناويدلا ىف ةروكذمرخأ تايبأ عم تايبالا هذهو

 ىفراحبلا سداس ىف ةّلصفم اهرئاسو تاياورلا هذهرثكا هي ىسلجملاركذ دقو :لوقأ
 ىناكسحلا مكاحلاركذ ام ىنعملا اذه ىف ةدراولا ثيداحالا نمو عجارف 'بازحالا ةوزغ باب

 َنيِنِمْؤُمْلا هللا ىَتَكَو ...> بازحالا ةروس نم ىلاعت هلوقريسفت ىف ليزنتلا دهاوش ىف
 .«'... َلاَتِقْلا

 :هّصن ام ٠0٠ ثيدحلا ةضورلا باتك ىف ىفاكلا ىف هيلَظ ىنيلكلا لاقو

 .لديدح باج ١182/١ ج ١.

 .70 .بازحألا .؟



 نوري

 (ةّينينحو ةّيربيخو ةّيردب ًاداقحا مهبولق عدواوا

 نابأ نع ىمثيملا نسح لا نب دمحأ نع ىدنكلا دّمحم نب نسحلا نع دايز نب ديمح»

 لوسر نع دحأ موي سانلا مزهنا :لاق 39! هللا دبع ىبأ نع ىزارلا نامعن نع ,نامثع نب

 قرعلا نم ؤلؤللا لثم هينيبج نعردحمنا بضغ اذإ ناكو :لاق ًاديدش أبضغ بضعف هيي هللا
 هللا لوسر نع مزهنا نم عم كيبا ىنبب قحلا :هل لاقف هبنج ىلإ ذا ىلع اذافرظنف :لاق

 لاقف مهنم قل نم لأ برضف لمحف ءالؤه ىنفكاف :لاق ةوسا كب ىىإ هللا لوسر اي :لاقف

 اناو 39 ليئربج لاقف هنم اناو ّنم هّنا :لاقف دّمح اي ةاساوملا ىههل هذه نا :الإ ليئربج

 نم ىسرك ىلع الفي ليئربج ىلإ ُيي هللا لوسررظنف اف هللا دبعوبأ لاقف دّمح اي امكنم
 '«.نإع اَّلِإ ىتفالوراقفلا وذ الإ فيس ال :لوقيوهو ضرزألاو ءامسلا نيب بهذ

 :ةضن ام دا ةووغ اي ق''راعبلا سداس:ف هلك وسلجملا لاقو

 ًاعمريمع ىبأ نباو ىطنزبلا نع هيبأ نع نع نع ىنادمهلا :قودصلل عئارشلا للع»
 لوسر باحصا مزهنا دحا موي ناك امل :لاق ذه هللا دبع ىنأ نع نامثع نب نابأ نع

 هل لاقف ةشرخ نب كامس ةناجدوبأو 39 بلاط ىبأ نب ىلع الإ هعم قبي مل ىّتح يي هللا

 ىلع ام :لاق .كموقب قحلا :لاق .ىلب :لاق - ؟كموق ىرت اما ةناجد ابأ اي هيدي ىلا
 كتلدح ناي نشيرق ثيدعتت ل هلاونلاق :لحت ق تنا لاق هلوسيزو هللا تعنان | ذه

 ىلع ةفئاط تلم املك الإ ىلع ناكو ؛ًاريخ ُهَِي ىتلا هازجف قوذت ام قوذأ ىّبح تررفو

 ءاجف هفيسرسكنا ىّتح تاحارجلاو لتقلا مهيفرثكا ىّثح مهّدرو مهلبقتسا ٌهيدَي هللا لوسر

 لَو هاطعاف قفيسرسكنا دقو هحالسب لتاقي لجتلا ّنا هللا لوسر اي :لاقف ُهِِيِي تلا ىلإ

 ليئربج هيلع لزنف ركنأو رثا ىّتح ُهْيْيَي هللا لوسر نع هب عفدي لاز اف راقفلا اذ هفيس
 لاقف هنم انأو ىتم ها :ُْيَي تلا لاقف كل ىلع نم ةاساوملا ىمهل هذه نا دّمح اي :لاقو

 («نهخلا يفالور انققلاوذنالا يسأل :ءاعتقلا ىف ايو ةناوعيسو كم انا رج

 لضفا ناكولف امهنم نوكي نأل هنم نت امكنم اناو :ليئربج لوق :لي قودصلا لاق

 اناو :لاق امناو هنود نّم نوكي نا ىلإ هتجرد نع ظحني نا نمتي لو كلذ لقي مل امهنم

 .هلضف ىلإ الضفو هلحم ىلإ الحم دادزيف هنم لضفاوه نّمءريصيل انكنم
 ١. ىفاك //٠ ١.
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 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ءانب ىلع ًاضيأر كناو ةحارجلا هيفرثا ىا لوهجملا ءانب ىلعرثا ىّتح :هلوق - نايب
 «.هفرعي مل اذإ هركنأ :مهوق نم هاري نم هفرعي نكي مل ثيحب راص ىا لوهجملا

 :لوألا سلجملا ىف 'هيلامأ ىف خيشلا نبا لاقو

 نسحلاوبأ ىنربخأ :لاق دّمح نب دّمح انثّدح :لاق هلي ىخيش انئثّدح :لاق هنعو»

 ميهاربإ قاحسإوبأ انثّدح :لاق ىنارفعزلا لع نب نسحلا انئّدح :لاق بتاكلا دّمح نب نع
 ناظقلا داّمح نب ىبحي نعريثك نب دّمحم انثّدح :لاق ىدوعسملا انثّدح :لاق ىئقثلا دّمح نب

 ىلإ ماق ىليل ىبَأ نب نمحرلا دبع نأ ىنادمهلا ىلع ىبَأ نع ىمرضحلا دّمحوبأ انثّدح :لاق

 نم لوقت نأ انرظتنا دقو كنع ذختآل ىلئاس نإ !نينمؤملاريمأ اي :لاقف الغ نينمؤملاريمأ
 هتيأر ءىث مأ ُِلَي هللا لوسر نم دهعب ناك اذه كرمأ نع انثدحت الا هلقت ملف ًاًئيش كرمأ

 :لوقن اّنك اّنِإ ءكيف نم هانعمسو كنع هانلق ام اندنع هقئوأو ءليواقألا كيف انرثكأ دق اتاف

 ,لوقأ ام تلئس اذإ ىردأ ام هللاو ءدحأ اهيف مكعزاني 1 1 هللا لوسر دعب مكيلإ تعجرول

 لَو هللا لوسر كبصن مالعف كلذ تلق نإف كنم هيف اوناك امب ىلوأ اوناك موقلا نأ معزأأ
 أمب مهنم ىلوأ تنك ناو ؛هالوم ىِلعف ةالوم تنك نم !ساننلا اهبأ :لاقف .عادولا ةجح دعب

 ضبق ىلاعت هللا َنِإ نمحرلا دبع اي :9 نينمؤملاريمأ لاقف - ؟مهالوتن مالعف هيف اوناك

 ول دهع نإ هللا نين نم ناك دقو ءاذه ىصيمقب ىّبم سانلاب ىلوأ هضبق موي اناو ُةتَي هّيبن

 ,سمخلا ىف انقح لاطبا هدعب انصقتنا ام لَوأ نإو «ٌةعاطو هلل ًاعمس تررقال ىنناب ىنومتمزخ

 هتلبق ًاوفع نإ هوّدرول قح سانلا ىلع ىل ناك دقو ءانيف شيرق نايعر تعمط انرمأ قد اًملف
 ام هل اولججع نإف «لجأ ىلإ قح ساّنلا ىلع هل لجرك تنكو مولعم لجأ ىلإ ناكو هب تنقو
 وهو ةلوهسلا ذخأي لجرك تنكو ؛نيدومح ريغ هذخأ هورخأ نإو ؛هيلع مهدمجحو هذخأ هل

 هّنإف ىنوفعاف تتكس اذإف ساّنلا نم هذخأي نم ةّلقب ىدهلا فرعي امِإو .نوزحم ساّلا دنع

 .مكنع تففك ام ىّبع اوّمكف مكتبجا باوججلا ىلإ هيف نوجاتحترمأ ءاجول

 :لّوألا لاق امك كرمعل تنأف !نينمؤملاريمأ اي :نمحّبلا دبع لاقف

 «نانتذا هل تناك نم تعمأو ًاًمان ناك نم تظقيأ دقل ىرمعل



 (نهريغوا))

 ريكدتلا ىف ةلّغوتملا ءامسألا نمريغ أل كلذو ًاداقحأل ةفص وهف نهريغ ًاداقحأو ىأ

 نال «اهريغو» :لاقي نا ةرابعلا ّقح نم ناكو ةفرعم «ته»ر يمض ىلإ هتفاضاب ريصيالف

 ىوذ ريغ ىف «نه» 0 أ الا ريثك لوقعلا ىوذ ريغ ىف «اه» ةظفلب ريبعتلا

 اسس وقر منبرا الر تتت زينل اهق هلو ارييمس ناك لاو وقاسم ضنا لوقا

 ىف ىرشختزلا لاقف ا ىف هلّعوت اماو كلذ ريغ ىلإ © ...َنُهَلْتِم ِضْرَْلا َنِمَو .

 ريغ وحن اَّلِإ ةفرعم ىلإ فاضم لك فزرعت ةّيونعملا ةفاضالاو» ةفاضالا باب ىف ا

 ىف ّىيبدرالا ننغلا دبع لاقو «ىكبهبشو ىلثمو كريغ لجرب تررم :لوقت هبشو لثمو

 عقت اهنأ ةفرعملا ىلإ ةفاضالاب ةفرعمريصت ال ءامسالا هذه ّنأ ىلع ليلدلاو» :ةرابعلا حرش

 «كببشو ىلثمو كريغ لجرب تررم :لوقت ىتناف ةفاضالا هذه دوجو عم ةركنلل ةفص

 ضعتب ّنأ ملعاو» :ةفاضالا ثحبم ىف ةيفاكلا حرش ىف هلي ىضرلا ةّمالا مجن لاقو

 وحن ةّيقيقح ةفاضا ةفرعملا ىلإ ةفاضالاب فّرعتي ال ثيحب ريكدتلا ىف لّغوت دق ءامسالا

 فّرعتي مل اماو اههبشو كاوسو كهبش و كريظن نم امهانعمب وه ام لكو كلثمو كريغ
 ةقاذدلا هوضولا قام لكذا ىرخا نود انآ: ضخ ةفص تسل بطاخملا ةرياعم ل

 نكل فرغ ني ضخ فاتموع نب اذاذ نضع الروز ةلئابعا كو ةفضلا ةنيس قوضوم

 ملعلاو داوسلاو بيشلاو بابشلاورصقلاو لوطلا نم هوجو نم نوكت نا نكمي ًاضيأ ةيلثملا
 طقف دحاو ّدض هل فّرعم ىلإ ريغ فيضا اذإ :ىرسلا نبا لاق ىصحي ال امم ىلذريغو

 ١. الطللاق١ ١؟١.

 قالطلا .؟ ؟١7.
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 لاعت هلوق ناك ىلذلف نوكسلا ريغ ةكرحلاب كيلع :ىلوقك ةّيريغلا راصحنال ريغ فّرعت
 ّدض مهنع ىلاعت هللا ىضر نمل سيل ذإ مهيلع تمعنا نيذلا ةفص مهيلع بوضغملا ريغ

 رهتشا اذإ اذكو مهنع ىضرملاب هصصختل مهيلع بوضغملاريغ فّرعيف مهيلع بوضغلملاريغ
 ىكلثم ءاج ليقف كلذوحن وا ةعاجشلا وا ملعلاك ءايشالا نم ءىش ىف كتلئامجب صخش

 ءىث لكف امهيناعمب ةركنلاو ةفرعملاو ىنالفلا ءىشلا ىف كلئامي ىذّلا دصق اذإ ةفرعم ناك

 :ىلاعت هلوقب اذه هلوق ىف جارسلا نبا حدقو ةفرعم وهف هتمارئاس نم هنيعب كل صلخ

 حالصلا ىا لمعن انك ىذّلاريغ ىنعم نا عم «'...لَمْعن اَنُح ىَِأاَرْيَغالاَص لَمْعَت ...)
 :رعاشلا لوقبو ًاداسف ناك مهلمع نال

 هريغ ارش لاق ًاريخ تلق نا
 بلغالا نال ةفص هنوك عمرثكالا ىلع ريغ لمح وا ةفصلا ال لدبلا ىلع هّنا باوجلاو

 اناوحن ريغ هيلإ فيضا امل لومعم ريغ لبق ءاج دقو ؛هيلإ فاضملاب صصختلا مدع هيف
 ًاديز انا :لوقت الف فاضملا لبق اميف هيلإ فاضملا لامعازوجيال هنا عم فراضربغا دب

 دعب امو براض ال أد يز انأ :تلق ىنأكف ال ىلع ريغ مهلمحل اذهزاج امناو براض لثم
 ىلع ال لمح نم ةئربتلا الب بوصنملا باب ىف مدقت امك ىلذو اهلبق اميف لمعي «ال»

 ٍبوُضَْمْلاِرْيَغ) :ىلاعت هلوق ىف امك الريركتب ريغ ىلع فطعلا امهيخآت ىلع ليلدلاو ريغ
 نورشع ىل :هيوبيس عمسو نيّلاضلاالو مهيلع بوضغملا ال :لاق هاك (' َنيِلاَّضلاَالَو َمِيمَلَع
 ءارفلا امهعنمو «هريغ نورشع عامس ريغ نم نييرصبلا نم هريغو سنوي هيلع ساقو هلثم

 لجر ّىاو لجر اتا نورشع اوعنم مهّلكو سايقلا هدضع اذإ امّيسالو دري ال عامسلاو

 ىف هبّشلا راصحنال ةفاضالاب فرعتي هبش ظفلو :اولاق سايقلا هعنمي مل ناو عامسلا مدعل

 تررم ىنعف عيمسو ميلع ىف امك بيكرتلا اذه ىف ىتلا ةغلابملا لجال ىلذو هوجولا عيمج

 كريغو ىكلثم ىف ديعس وبأ لاقو .هوجولا عيمج ىف كهبشي نم ىا كبيبش لجرلاب
 ىلثامت ىا هلوعفم ىلإ فاضم لعاف مسا ىنعمب اهنوكل فرعتت مل اهنا :امهانعم ىف امو

 نك ناففوم كس اشو

 .7”ا/ نطاق ١.

 .ال .ةحتافلا .؟



 نفع

 (ًنهريغوا

 لاحلا تدرا اذإ ةيظفل نوكت امنا لعافلا مسا ةفاضاو قلطم هبشو ريغ :ليق ناف

 طرش لوقنوا نينامزلا دحا هيف طرتشي مل عراضملا ةنزاوم تاف انل هنا باوبجاف لابقتسالاو
 لاخلا ىنعمب انوكي نا ال ىضاملا ىنعمب انوكي ال نا ةيظفل لوعفملاو لعافلا مسا ةفاضا نوك

 «.رارمتسالا ديفي قالظالاو دعب ءىبجي امك رارمتسالاو بابلا اذه ىف ءىجيس امك لابقتسالاو

 ريغ لمعتستو» :هّصن ام «ريغ» ةملكب ٌصتخي ام هركذ دنع ىنغملا ىف ماشه نبا لاقو

 ًانلاض ايعتاوف ةركتلا ةفض نوكت نأ لضالا وهو ايفا نيهعحو: لغ اظفل 'ةفاضملا

 ّنأل - ةّيآلا - ؛مهيلع تمعنا نيذّلا طارصوحن اهنم ةبيرق ةفرعملوا ءلمعن انك ىذّلا ريغ
 ىتح اهماهبا فعض نيّدض نيب تعقو اذإ ريغ ألو ؛ةركنلا نم بيرق ىيسنجلا فّرعملا
 «.للوالا ةّْيألا هّدرتو فّرعتت ٍذئنيح اهنأ جبارسلا نبا معز

 :حابصملا ىف ىمويفلا لاقو

 بوضغملا ريغ) :ىلاعت هلوقو ءكريغ لجر ىنءاج :لوقت ةركنلل ًافصو نوكيريغو»
 اهتلماعم تلموعف ةفرعملا ىلإ اهتفاضإب ةفرعملا تهبشأ اههنأل ةفرعملا اهب فصو انا (مهيلع

 تبباش ال اهنال ماللاو فلألا اهيلع لخدأف مهضعب أرتجا انه نمو ةفرعملا اهب فصوو

 نأ كلو ماللاو فلالاوهو ةفاضالا بقاعي ام اهلخدي نأزاج ةفرعملا ىلإ اهتفاضإب ةفرعملا
 ديفت ال ماللاو فلالاو صيصختلل لب فيرعتلل تسيل انه ةفاضالا :لوقتو لالدتسالا عنم

 ةلر.ىصيصخملا فاتقيشلاف نييعو قوس. همي نهيصتلا ةفاقا نفاعالف اضيضتت

 «.ماللاو فلالا هلخدت

 :سوماقلا ىف ىدابأ زوريفلا لاقو
 مهيلع بوضغملاريغك نيّدض نيب تعقو اذإو اهماهما ةدشل ةفاضالاب ريغ فّرعتتالو»

 اهلازوا اناا متع

 ءامسالا بيذهت ىف ىوونلا لقنو» :سورعلا جات ىف ةرابعلا حرش ىف ئديبزلا لاقو

 لكو ريغ ىلع ماللاو فلالا لوخد موق عنم هلماش ىف نيسحلا ىبأ نبا نع تاغللاو
 ّنأل كلذ نم عنام ال ىدنعو :لاق ماللاب فّرعتت الف ةفاضالاب فّرعتت ال اهنأل ضعبو

 هر ا سرس
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 ىلعريغلا لمحي دقو عضاوملا ضعب ىف ةفاضالاب فرمتت دق ًاريغ نأ ىلع هاوأم ىأ ' ىَوَمْلا
 ىهتنا ىنعملا اذهب اهيلع ماللا لوخد مصيف ءزجلا ىلع ضعبلاو ةلمجلا ىلع ّلكلاو ّدضلا

 .فخي ال امك عازنلا لح نع جورخ اذه ىف نكل ىفارقلا ردبلا لاق

 :مهيلع بوضغملاريغ :هلوق ىف ّىرهزالا لاق

 دومصم ريغ نيذلا نأل ةفرعمل أتعن نوكت نأز اج نيذّلل تعن اهنأل انهريغ تضفخ
 ةلزنمب اهيف ماللاو فلالا ءاّرفلا لعج :سابعلاوبأ لاقو ماللاو فلالا هيف ناك ناو هدمص

 دومصم ريغ ىهو مهيلع تمعنا :هلوق ىف ىتلا ءامسالل اتعنريغ نوكي نازوجيو ةركنلا
 ةركنلا ةلزنمب اهثأل نيذل اّلِإ ًاتعنريغ نوكي نأ ىبأي ءاّرفلاو مهضعب لوق اذهو :لاق اهدمص

 طارص دارا هنأكر يركتلا هانعمو لاق ام عنتمي سيلو :بلعث لاقو لدبريغ شفخألا لاقو

 «.مهيلع بوضغملا ريغ

 ريغ) :ىلاعت هلوقريسفت عجاريلف ريغ ةملك ىف كلذ نمرثكا طسبلا دارا نم :لوقأ
 ناف اهنع ثحبلا ناظم ىه ىتلا بتكلارئاس وا ةلّصفملاريسافتلا ىف (مهيلع بوضغملا

 .هانركذ اًممرثكا عسي ال ماقملا

 ١. النازعات.١؟.



 .(هتذبانم ىلع تّبكاو هتوادع ىلع تّبضاف»

 «هتزرابم ىلع» خسنلا ضعب ىفو

 و ةلمهملا داصلاب خسنلا ضعب ىفو هكسما ادا ءىثلا ىلع ّبضا :لاقي :راحبلا ىف]

 هدا اذا قالا لع ةضا لاق ورونلا

 مزلو لبقا :رمالا ىلع َبكاو

 [ةيراحملا :ةذبانملاو

 مكانفشاك ىأ ءاوس ىلع مكانذبان متيبأ نإو :ناملس ثيدح ىفو» ':ةياهّنلا ىنف

 ىلع مزعلا مهرهظن نأب مكنمو اّنم ةذبانملاب ملعلا ىف وتسم ميقتسم قيرط ىلع مكانلتاقو

 هنمو «ىناعملاو ماسجألا ىف لوقلاو لعفلاب نوكي ذبنلاو ءًافوشكم ًارابخأ هب مهربختو مهلاتق
 .«هنيبو هنيب ناك نم ىلإ هاقلاو هضقن اذإ دهعلا ذبن

 '.«اهب مهترهاجو اهايإ مهتفشاك برحلا مهتذبانو مهتفلاخ مهتذبان» :رينملا حابصملا ىفو

 ' .امهمالك نم برقي ام نيرحبلا عمجم ىفو

 .نانيلا عاجل يرق قاةررابلا انأو
 هسأر ىلع هتبلق لتق باب نم ابك ءانالا تببك» :رينملا حابصم ىفف «تبكا» :هلوقو

 ىّدعت ىتَلا رداونلا نيف وشو كفل الان وش كاف هاهو لع وضفلا اهنا انك اديز تسكو

 بكم ىْثَمَي نَمْف "٠١ ...ٍراَّنلا ف ٌمههوجو ٌتّبكف ..» :ليزنتلا ىفو اهيعابر رصقو اهيثالث

 .//6 ج.١

 690/7 ج.”
 .اقهر/# جا
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 '.«همزال فلألاب اذك ىلع ٍتكأو « ...هِهجَو ىلَع

 نأ رداونلا نم اذهو ههجو ىلع وه َبكاف هعرص ىأ ههجول هللا هّبك» :حاحّصلا ىفو

 هبكبكو هللا بكا لاقيالو نيملسملا ودع هللا بك :لاقي ىريغ تلعفو انأ تلعفأ :لاقي

 .«ىنعمب ّبكناو هلعفيرمألا ىلع نالف ّبكاو «اهيف اوبكبكف» :ىلاعت هلوق هنمو هّبك ىأ

 :ليق ةياورلا اذكه قيرطلا ىلع مهلحاور اوبكأف :لمز نبا ثيدح ىف» :ةياهنلا ىفو
 هلمع لمع ىلع بكي لجّرلا َبكاو َبكاف هتببك :لاقي قيرطلا اهومزلأ ىأ اوّبك باوصلاو
 عطق ىلع ةّبكم اهولعج :ىنعملا لعفلا لاصياو راجلا فذح باب نموه :ليقو ءهمزل اذإ
 ".«هنع ةلداعريغ هل ةمزال ىأ قيرطلا

 هيلع ٌبكأو دعتم مزال وهو ّبكأف هبكبكو هّبكأك هعرصو هبلغ هّبك» :سوماقلا ىفو

 «ّبكناك مزلو لبقأ

 .«هقرافي ال هل مزال هيلع بكم وهو هلمع ىلع ٍبكأ زاجملا نمو» :ساسألا ىف

 :ةعماجلا تارايزلا هركذ دنع "راحبلا رازم ىف هلي ىسلجملا لاقو

 نع ةيورم ىه لاق هللا امهمحر ريبكلا رازملا فلؤمو دّيَسلا اهاور ةسماخلا ةرايزلا»

 العو لج هللا ىلإ بّرقتأ مكب نإ هللا لوسر لآ اي ىتداس اي :لقو (لاق نأ ىلإ) 5 ةمألا

 اوعلخو مكتلزنم اوركناو مكتيالو اودحجو مكتعيب اوثكنو مكب اوردغ نيذلا ىلع فالخم اب

 - ضارعالاو مكنم ةءاربلاب مهتنعارف ىلإ اوبّرقتو مكتدوم بابسا اورجهو مكتعاط ةقبر
 فيقثتو للخلا دسو ثعشلا لو عدصلا بعشو دوحجلا لاصيتساو دودحلا ةماقأ نم مكوعنمو

 7 نتفلاو بورحلا عقن مكيلع اوجهراو .ماثآلا عقو مالسإلا بيذهتو ماكحألا ءاضماو دؤالا

 تاقدص اوفرصو رومنخملا مكسمخب اوعاتباو روتسلا مكنم اوكتهو داقحالا فويس مكيلع

 ةاغبلا ةدسحلاو ةاوغلا ةقسفلا مه تقرط امب كلذو نيرخاسلاو نيكحضملا ىلإ نيكاسملا

 نم ةنحشملا داسجالاو كرشلا رذق نم ةنتنملا بولقلاو .ركملاو فالخلاو ردغلاو ثكنلا لهأ
 .«(ةرايزلا) قاقشلا قئالع ىلع اوبكاو قافنلا ىلع اوّبضا نيذلا سفكلا نرد

 .؟5؟.كلملا.١
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 («نيقراملاو نيطساقلاو نيثكانلا لتاق ٌّقح»

 :نوثكاتلا مهو لمهلا لهأ لاتق نايب ىف ىناثلا لصفلا ىف 'بقانملا ىف ىمزراوخلا لاق
 ىنادمحلا نسحلا نب هللا دبع نب دعس بيجنلاوبأ نيدلا باهش مامالا خيشلا انربخأ»

 دمحأ نب نسحلا ىلع وبأ ظفاحلا انربخا نادمه نم َىلا بتك اميف ىزورملاب فورعملا

 ىلعيوبأ بيدالا خيشلا انثّدح هنع ةياوّرلا ىف ىل نذا اميف ناهبصاب داّدحلا نيسح ا نب
 مامالا انربخأ :لاق ةئامعبراو نيعبسو ثالث ةنس ىنارهطلا ميهاربإ نبرمع نب قازّرلا دبع
 .ىناهبصالا هيودرم نب ىسوم نب دمحأر كب وبأ نيثدحملا زارط ظفاحلا

 اذ انرحاو « زوو ا تفورفملا كا ةنيملا ننسنملا نبدا نبع نب ةفيم حتا ودا لاقو

 ةنس ناهفصا نم ىلا هباتك ىف ىناهبضالا ناميلس نب ميهاربإ ظفاحلا مامالا ًايلاع ثيدحلا

 ىلع نب دّمح انربخأ هيودرم نب ىسوم نب دمحأر كب ىبأ ظفاحلا نع ةئامعبراو نينامثو نامت

 انثّدح بوقعي ىبأ نب سنوي انئّدح دّمح نب نامثع انئّدح مزاح نب دمحأ انئّدح ميحر نب

 :لاق ا ىلع نع ىميمتلا ديعس ىبا نع ىراصنالا نمحرلا دبع نب دامح

 نينمؤملاريما اي :هل ليقف نيقراملاو نيطساقلاو نيثكانلا لتاقا نا ُهيِقَي هللا لوسر نإ دهع

 «.ماَشلا لهأ نوطساقلاو جراوخلا نوقراملاو لمجلا لهأ نوثكاتلا :لاق - ؟نوثكانلا نم

 :نوطساقلا مهو نيفص مايا ماّشلا لهأ لاتق نايب ىف 'ثلاثلا لصفلا ىف ًاضيأ اقو

 بتك اميف ىمليدلارادرهش نب هيوريش نبرادرهش روصنموبأ ظافحلا دّيس ىنربخأ»

 .فجن باج 1١ ص ١.
 1١١. سص .؟

 ليوم
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 ةباتك ىنادمها سودبع نب هللا دبع نب سودبع حتقفلا وبأ ىنربخأ نادمه نم نا

 ىربحلا مكحلا نب نيسحلا ىنثّدح ىنابيّشلا حر نب ىلع نب دّمحمرفعج وبأ ىنربخا

 نع ىدبعلا نوراه ىبأ نعرهزألا ميهاربإ نب قاحسإ ىنثّدح نابأ نب ليعامسإ ىنئّدح
 اي :انلقف نيقراملاو نيطساقلاو نيثكانلا لاتقب ُهيِقَي هللا لوسر انرمأ :لاق ىردنلا ديعس ىبأ

 هعمو ةّصاخ بلاط ىبأ نب ىلع عم :لاق - ؟لتاقن نم عفف ءالؤه لاتقب انترمأ هللا لوسر

 .رساي نب راّمع لتقي

 سو دبع حتقفلا وبأ ىنربخا نادمه نم َىلا بتك اميف اذهرادرهش روصنموبأ انربخاو

 ىنثّدح لع نب نسحلا ىنثّدح هيقفلا قاحسإ نب دمحأر كبوبأ مامالا ىنربخأ ةباتك اذه

 روصنم نع كيرش ىنثّدح ىرقملا دابع نب ليعامسإ ىنثّدح ىرقملا زازخلا ىحي نب ايركز

 ءاجف ةملس ما لزنم ىتأف يقي هللا لوسر جرخ :لاق هللا دبع نع ةمقلع نع ميهاربا نع

 .ىدعب نيثكانلاو نيقراملاو نيطساقلا لتاق هللاو اذه هدي هللا لوسر لاقف لِ ىلع

 نربخأ ةباتك اذه سودبع حتفلاوبأ ىنربخأ ةباتك اذه رادرهش روصنم وبأ ىنربخأو

 نب دّمح ىنثّدح ىرمعملا بيبش نب ىلع نب نسحلا ىنثّدح هيولاب نب دّمحمركبوبأ

 :لاق ةيلعث نع ثايغ نع لوحالا ديزوبأ ىنثّدح :لاق ليضف نب ةملس ىنثّدح ديمح
 لاتقب ُهيَْي هللا لوسر ىنرمأ :لاق باطخلا نبرمع ةفالخ ىف ىراصنألا بويأوبأ ىنثّدح
 «.ها بلاط ىبأ نب ىلع عم نيقراملاو نيطساقلاو نيثكانلا

 ىلع لف هجاجتحا ىف ىتش 40 هل لئاضف ىف ارشع عساتلا لصفلا ىف أضيأ لاقو
 نيثكانلا لتاقي دحا مكيف له هللاب مكدشناف 34 لاق» :ليوط ثيدح ىف ىروشلا لهأ
 «:ل ّمهّللا :اولاق ؟ىريغ َىَنلا ناسل ىلع نيقراملاو نيطساقلاو

 لتاق 4 ًاّيلع نا ىف نيئالّعلاو عباسلا بابلا ىف 'بلاظلا ةيافك ىف ىجنكلا لاقو

 .هّصن ام نيقراملاو نيطساقلاو نيثكانلا

 ناخيِشلا انربخأ ىرغشاكلا فسوي نب نامثع نب ,يهاربإ قاحسإوبأر معملا انربخأ»

 ١. ص 527.

 فجن باج عو سص.؟ 1708.



١707 

 «نيقراملاو نيطساقلاو نيثكانلا لتاق ّتح»

 انربخا :رقظملاوبأ لاقو ,نوريخ نب لضفلاوبأ انربخأ :حتفلا وبأ لاق ىذغاكلاو ىطبلا نبا

 رفع نيتدللا دع انزيخأ «قاذاش نب لع وبأ انربخأ ةلاق قيقيرطلا كغ ني دا ركبويأ

 .هتخيشم ىف ىوسفلا ىسرافلا نايفس نب بوقعي فسويوبأ ظفاحلا انربخأ ؛هيوتسرد نب

 ىجحي ىنثّدح ؛ىنرعلا نيسح نب نسح انثّدح ءىمرضح ا مينست نب دّمحرهاطوبأ انثّدح

 نبا نعريبج نب ديعس نع تباث ىبأ نب بيبح نع شمعالا نع ؛ىلمّرلا ىسيع نب

 همدو ىمحل نم همحل بلاط ىبأ نب ىلع اذه :ةملس مال ُِْدَي هللا لوسر لاق :لاق ساّبع
 ىلع اذه ةملس ما اي .ىدعب ئن ال هنا الإ ىسوم نم نوراه ةلزنمب ىّتموهو ءىمد نم

 اينّدلا ىف ىخأ ءهنم وأ ىذلا ىبابو ىتصوو ىملع ءاعوو نيملسملا دّيسو نينمؤملار يما
 .نيقراملاو نيطساقلاو نيثكانلا لتقي ىلعألا ماقملا ىف ىعمو ةرخآلاو

 ,ثالّقلا فئاوطلا ءالؤه لتقب 3 ًاّيلع دعو هِي ىَنلا نا ىلع ةلالد ثيدحلا اذه ىفو

 بويأوبأ كلذ ىور .مهطاتقب الع ةلككرمأ دقو ءقدص هدعوو ٌّقح هِي لوسرلا لوقو

 وبأ انربخأ امك نيقراملا لتاقيس هّناو نيطساقلاو نيثكانلاو نيكرشملا لتاق هتاربخأو هنع

 ةداخأ ني ويناقلاوبأ انزيخأ هدأ ني تسلا نب قرانا نع هللا هع ىأ نين نسما

 نب دّمحم انثّدح ىناجرجلا حاّبص نب دّمح انثّدح ءىرتستلا قاحسإ نب نيسح انثّدح

 بوَيأ ابأ انيتا :لاق ميلس نب فنخم نع قداص ىبأ نع ةريصح نب ثراح انئّدح ريثك
 عم نيكرشملا تلتاق بوَيأ ابأ اي :هل تلقف هدنع انلقف :لاق هلاليخ فلعيوهو ىراصنالا

 :ةثالث لاتقب ىنرمأ ُْيَي هللا لوسر قنا :لاق - ؟نيملسملا لتاقت تئج من هي هللا لوسر
 هللا ءاش نا لتاقم انأو نيطساقلاو نيثكانلا تلتاق دقف نيقراملاو نيطساقلاو نيثكانلا

 . - ؟وه نيأ ىردأ امو تاناوربنلاب تاقرطلاب تافعسلاب نيقراملا

 ركذو نيفص موي نيطساقلا هلاتقو ءلمجلا موي هيلي هلاتق نيثكانلا :هلوق ىنعم :تلق

 باحصأ إف ىلع لتاقي نأ لبق هتعن ىذَلا عضوملا ف هفصو ىذّلا فصولا ىلع نيقراملا
 ةعامجلا اوقرافو ةعاطلا نم مهيديا اوعزنو نيدلا نع اوقرم نيذّلا جراونخلا مهو رهنلا

 الإ مكح ال :اولاقو هولتاق ىّبح مهماما ىلع اوجرخو مهلاوماو مالسإلا لهأ ءامد اوحابتساو
 «.كلذب ةعامجلا اوقرافو هلل
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 .جبنلا حرش ىف ديدحلا ىبأ نبا لاقو

 نع ليضف نبا نع ناميلس نب ىبحي نع أضيأ باتكلا اذه ىف ليزيد نبا ىورو»

 بويأ وبأ انيلإ مدق :لاق 'ميلس نب فنخم نع] قداص ىبأ نع ىرجهلا نع ميهاربإ

 تلقو هيلع تملسف هيلإ تلخدف ىعم اهوثعبف ارزج دزالا هل تدهاف قارعلا ىراصنالا

 سانلا لبقتست كارا ىلافف كيلع هلوزنو هِي هّيبن ةبحصب هللا كمرك دق بويأ ابأ اي :هل
 ىلع عم لتاقن نا انيلإ دهع ُهِْيَي هللا لوسر ّنا :لاق ةّرم ءالؤهو ةّرم ءالؤه مهلتاقت كفيسب

 ةيواعم ىنعي مهيلا انهجو اذهف نيطساقلا هعم لتاقن نا انيلإ دهعو مهانلتاق دقف نيثكانلا

 '«.دعب مهرأ ملو نيقراملا هعم لتاقن نا انيلإ دهعو هباحصاو

 نيطساقلاو نيثكانلا لاتقب هلوسرو هللارما باب ىف ”راحبلا نماث ىف هي ىسلجملا هلقنو

 .هنع نيقراملاو

 ':ىفطصملا ةراشب ىف ىربطلا نيدلا دامع لاقو

 عبرا ةنس لاوش خلس ىميمَتلا دمّصلا دبع نب نسحلا ىبأ نب دّمحمرفعجوبأ انثّدح»

 مساقلا نب دّمحم نسحلاوبأ انئثّدح لاق هّدج نع هيبأ نعروباشينب ةئامسمخو نيرشعو
 نب دّمح انثّدح ىسرافلا ميهاربإ نب ديزي نب دّمحم نب هللا دبعوبأ انثّدح :لاق ىسرافلا

 «.(ًانتمو دنس ثيدحلا) ىنرعلا نيسحلا نب نسحلا انثّدح هفوكلاب ىمرضح ا رينست

 .نيّئسلا سلجملا ىف *قودصلا ىلاما ىف ثيدحلا :لوقأ
 :نينامثلاو ىداحلا سلجملا ىف *هيلاما ىف هيلي قودصلا لاقو

 دبع نب دّمحم انثّدح :لاق ىبأ انثّدح :لاق هيلي سيردا نب دمحأ نب نيسحلا انثّدح»

 هيبا نع لضفلا نب ليعامسإ انثّدح :لاق ىدزالا دايز نب دّمحم دمحأ ىبأ نع راّتجلا

 هللا ّنا :ُِلَْي هللا لوسر لاق :لاق ساّبع نبا نعريبج نب ديعس نع رانيد نب تباث نع

 .بويا ابأ قداص ىبأ كاردا مدعل بلاطلا ةيافك نم تديز ١.

 .؟5/ هبطخ ليذ 7١8/7 ىديدح حرش ."

 . ار ج ديدج باح .؟507 ص ."”

 .ةراشبلا ىف هدجن مل 0

 .توافت اب 7/٠١ ص نارهت باج .فجن باج 77١ ص .6

 .0517 ص نارهت باج .فجن باج 55١٠ ص .*
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 بر اي :تلقف ًاّيصوو ٌةفيلخو ًاثراوو اخأ ىتّما نم ىل لعاج هّنا َّلا ىحوأ ىلاعتو كرابت
 ىف دهاجملا ىاذ ىّبحيو هّبحأ نم كاذ ...دّمحم اي :لجوزرع ّنلا ىحوأف - ؟وه نم

 ًاّقح ىّتلو كاذ ءىنيد نم نيقراملاو ىمكح ىف نيطساقلاو ىدهع ىثكانل لتاقملاو ىليبس
 «.بلاط ىبأ نب لع ىدلووبأو كتتبا جوز

 :نيثالثلا بابلا ىف رابخالا نويع ىف لاقو

 «.نيقراملاو نيطساقلاو نيثكانلا لاتقب ترما :مالّسلا هيلع لع لاق :لاق هدانسابو»

 :القإ لع بقانم نم تاسبق باب ىف 'فارشالا باسنا ىف ىرذالبلا لاقو

 نبرطف انثّدح نيكد نب لضفلا ,يعنوبأ انثّدح :اولاق هريغو نيعالاركبوبأ ىنثّدح»

 اّيلع تعمس :لاق ةمقلع تعم :لوقي ميهاربإ تعمس :لاق ريبج نب كح نع ةفيلخ
 .نيقراملاو نيطساقلاو نيثكانلا لاتقب ترما :لوقي

 ,نيفص باحصا نوطساقلاو :لمجلا لهأ نوثكانلا :انل لاق يعن انا فا يدعو

 «.ربّتلا باحصا نوقراملاو

 نمو ةيواعم ىلإ هقيرط نم ىلع بتكو :اولاق» :”نيفص برحرما باب ىف ًأضيأ لاقو

 :ةيواعم هيلإ بتكف ةّمالا ءامد نقحو هِي هّيبن ةنسو هللا باتك ىلإ هيف مهوعدي ًاباتك هلبق

 باقّرلا برضو ىلكلا نعط ريغ باتع سيق نيبو ىنيب سيل

 «.نيقراملا لتاقأسو نوطساقلا ءالؤهو نيثكانلا تلتاق :ىلع لاقف

 ةفورعملا ةبطخلا ىف فا هلوق نم ةرابعلا هذه حرش ىف 'جهنلا حرش ىف ديدحلا ىبأ نبا لاقو
 :هّصن ام «.نورخأ طسقو ىرخا تقرمو ةفئاط تثكنرمألاب تضم اًملف» :ةيقشقشلاب

 نيفص باحصاف ةطساقلا ةفئاطلا اَمأو لمجلا باحصأ مهف ةثكانلا ةفئاطلا اًماف»

 نحن انرشاو .ناورهّتلا باحصاف ةقراملا ةفئاطلا اَماو نيطساقلا ُهْيكَي هللا لوسر مهامسو

 7١. باب ء7/١ ديدج باج .ناريا ميدق باج 7١١ ص ١.

 .181/ ص ”ج.؟
 .597 صا ؟ج.؟



 6ع

 مود دلج ءهبدن ىاعد حرش

 نيطساقلاو نيثكانلا ىدعب لتاقتس هُهِْيَيَي هلوق ىلإ نيطساقلا هِي هللا لوسر مهاّمس :انلوقب

 ال بيغلاب حيرص رابخا هال هيلع هللا تاولص هتوبن لئالد نم ربخلا اذهو .نيقراملاو

 نيقراملاو «مالَّسلا هيلع هلوق قدصو ةلمجملا رابخالا هلمتحت امك سيلدتلاو هيومتلا لمتحي

 هيلع هلوق قدصو ةيمرلا نم مهسلا قرمي امك نيدلا نم نوقرمي :جراوخلا ىفالوأ هلوق

 :هل مهتعيابم تقو ولتي اا ناك دقو ءدب ءىداب ةعيبلا اوثكن مهنوك نيئثكانلا :مالّسلا

 هّللا مهمحر انباحصا دنع مهتاف نيفص باحصا اّماو «هسفن ىلع ثكني اًئاف ثكن نمو»

 «'ًابَطَح َمَتهَِل اوُنأكَف َنوُطِساَقلا اًمَأَو) :ىلاعت هلوق مهيف َحصف مهقسفل رانلا ىف نودلخم
 'ةمغلا فشك ىف نبزالا لاقو

 :هلوق ىف رايهم داجأ دقو»
 لخد ىلع اهّدو ىتجادو اهدهع كتقذام شيزقل ام»

 لحّلاو تارّتلاب كيخأ دعب اهدقح ميدقب "ىتبلاطو
 لزعنم تناو ىأَرلا 'اوروتشاو اوعمتجاو مهرمأ اوّمض فيكو
 «لهوب كيلع ضاقالو ىيف ةبيرب حداق *”مهنم سيلو

 نينمؤملاريمأ بقانمركذي لاقو» :اهتاونع ىفو ةليوط رايهمل ةديصق نم تاييبألا هذه :لوقأ
 ” (ةناويدوظنا) هتادعأ نيفددي قمامو ةيالسو هيلعرلا :كاولض بلاط: نأ نان

 :تايبالا دعبو

 لمجلاو اهنم ليصفتلا ىلالإ ةبقنم مهنيب دعت الو

 ليغلا هيف اوغبو ةايحلارمع ًادمحم اوقفان موقل امو
 ل رسل عدم اةنقعلا هبحاص ىلع قعنت ملف تام

 .16 .نحلا ١.

 .0ع اي 018/١7 زيربت ىمشاه ىنب باج .لوا باج 78ص.”
 «.اهلغ ميدق نع» :ناويدرد .

 .ىلوا فشكلا ىف امف «اورزوتساف» :ناويدلا ىف .؟

 .ىلوا هنأكف (مهيف» :ناويدلا ىف .6

 .115و 9٠ص.
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 (نيتراملاو نيطسافلاو نينكاتلا لتاق كح

 لقن امل مهنايدا تصلخ ما هعم قافتلا تام ىرت لهف

 لزي مل نكرب ىنلم هّدشو هيحوب هدّيأ ىذلاو ال

 لدتعتو ىوتلت تناكرفكلا ىف مهتاّين َنَأ الا ىاذ ام

 (لاق نا ىلإ)

 لطبتلا تذعلا نع اكيلاوت نفت تئّلح ال ًادغ ضوحلا بحاصاي

 لقالا الإ دي نع ىنومر ىّتح مهب لفحا مل ساّنلا كيف تيداع

 «لصتت مكيلا ناملس دجل ةقباس مكلو ةقالع

 ٍدقو الأ» :ةعصاقلا ةبطخلا نم ةرابعلا هذه 'حرش ىف ديدحلا ىبأ نبا ًاضيأ لاقو

 اَمأو ءتلتاق دقف نوثكاتلا اَمأف ءضرزألا ىف داسفلاو ثكنلاو ىغبلا لهأ لاتقب هللا ىنرمأ

 ةقعصب هتيفك دقف ةهدّرلا ناطيش اَمأو .,تخود دقف ةقراملا اَمأو .تدهاج دقف نوطساقلا

 ةّركلا ىف هللا نذأ نئلو ىغبلا لهأ نم ةّيقب تيقبو ءهردص ةّجرو هبلق ةبجو اط تعيس

 .«أرّدشت دالبلا فارطأ ىف رّدشتي ام الإ مهنم نليذدأل مهيلع

 نيطساقلاو نيثكانلا ىدعب لتاقتس :مالسلا هيلع هل لاق هنأ كي تلا نع تبث دق»

 نوطساقلا ناكو ؛مالسلا مهيلع هتعيب اوثكن مهنأل لمجلا باحصأ نوثكاتلا ناكف نيقراملاو
 ...) :ىلاعت هللا لاق ثالّقلا قرفلا ىفو ناورهّتلا ىف جراونملا نوقراملا ناكو ءنيّفصب ماشلا لهأ

 لاقو «4" أبطَح َمََهَحل اوُناكَف َنوُطِساَقْلا امُأَو) :لاقو «'... ِهِسْفَت لع ُثُكَنَياَمَّنِإَف تكن ْنَمَف

 رظني ةّيِمّرلا نم مهَسلا قرمي امك نيّدلا نم نوقرمي موق اذه ءىضئض نم حرخي :ُةييَي ىتلا

 .مّدلاو ثرفلا قبس ًائيش دجي الف قوفلا ىفرظنيف ًائيش دجيالف لصتلا ىف مكدحأ
 امو بويغلاب ةلّصفملا هرابخأ نمو هلآو هيلع هللا ىلص هتوبن مالعأ نمربخلا اذهو

 نع ًاربخ كلذ ىف اوورو ناورهّتلا بحاص ةّيدّنلا وذ هّنا :موق لاق دقف ةهدّرلا ناطيش

 .187/11 ديدج باج .7508 ص 7 ج.١
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 بم. ل يصل

 مود دلح ءهيذن ىاعد حرش

 ةّيدّنلا اذ نا نولوقي ءالؤهو حاحّصلا بحاص ّىرهوجلا هراتخاو كلذركذ نمو ُهِتَيَي ىتلا

 دقف :هلوقب مالَسلا هيلعراشأ اهيلإو ةقعاصب ناورهتلا موي هامر هللا نكلو فيسب لتقي ١

 ةيواعم ىغبلا لهأ نم تيقب ىلا ةّيقبلاو (لاق نأ ىلإ) هبلق ةبجو اطل تعيس ةقعصب هتيفك
 مهنيبو هنيب برحلا تفقو امناو مهعمجأب مهيلع ىتأ نكي مل مالّسلا هيلع هّنأل هباحصأو

 :مكحتلا ةديكمب

 :مالّسلا هيلع هلوق

 ىل ةلودلا ننوكتل ىأ مهنم نليذألر معلا ىف ىل ّدم نا ىأ مهيلع ةّركلا ىف هللا نذأ نئلو
 «.هيلع ةلود اذ ترصو هترهقو هتبلغ ىأ نالف نم تلدأ نم مهيلع

 نع القن تابيغملاب هرابخا ىف هتازجعم باب ىف راحبلا سداس ىف هي ىسلجملا لاقو

 :هّصن ام ىسربلقلل ىرولا مالعاو ىدنوارلل جيارخلا

 «.ىكلذك ناكف نيقراملاو نيطساقلاو نيثكانلا ىدعب لتاقت :30 ىلعل لاق ُهيِيي ىلا نا»

 : هْيْيَي ىتلا لاوقا تازجعم لصف ىف بوشارهش نبا لاقو»
 تناو ًايلع لتاقتس كنا :ةحلطل ا لاق هنا ىثوكرخلا نع ىنطصملا فرش ىفو»

 كيلع حبنتس :ةشئاعل هِي هلوقو «ملاظ تناو ًايلع لتاقت كنا :ريِبّرلل روهشملا هلوقو ملاظ
 ' «.نيقراملاو نيطساقلاو نيثكانلا لتاقتس كنا :ىلعل الكا هلوقو ...باوحلا بالك

 :فاكلاو نونلا باب ىف ةياهنلا ىفريثالا نبا لاقو
 دهعلا ضقن ثكتلا نيقراملاو نيطساقلاو نيثكانلا لاتقب ترما :لع ثيدح ىف»

 مث هوعياب اوناك مهثال لمجلا ةعقو لهأ مهب دارأو ثكني ثكن دقورسكلاب ثكتلا مسنالاو
 ' «.جراوخلا نيقراملابو ماشلا لهأ نيطساقلاب داراو هولتاقو هتعيب اوضقن

 :نيسلاو فاقلا باب ىف اضيا لاقو

 باحصأ نيثكاتلا نيقراملاو نيطساقلاو نيثكانلا لاتقب ترما :لع ثيدح ىو»

 هيلع اوغبو مهمكح ىف اوراج مهثال نيفص لهأ نيطساقلاو مهتعيب اوثكن مهنال لمجملا

. ١١7١/68 .'“ 
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 «نيقراملاو نيطساقلاو نيثكانلا لتاق ّتح»

 '«.ةيمّرلا نم مهسلا قرمي امك نيّدلا نم اوقرم مهئال جراونخلا نيقراملاو

 :ءارلاو ميملا باب ىف ًاضيأ لاقو
 هنوقرخيو هنوزوجي ىا ةيمرلا نم مهَسلا قورم نيّدلا نم نوقرمي :جراوخلا ثيدح ىف»

 هنمو ,ثيدحلا ىف رركت دقو هنم جرخيو هب ىّمرملا ءىشلا مهَسلا قرخي امك هنوّدعتيو

 ' «.جراوخلا ىنعي نيقراملا لاتقب ترما :ىلع ثيدح

 ام ناورهنلاو نيفصو لمجلا ةعقوب هرابخا باب ىربكلا صئاصنخلا ىف ىطويسلا لاقو

 نيثكانلا لاتقب 39 ًاَيلع هِي هللا لوسررما :لاق بويا ىبأ نع مكاحلا جرخاو» ”:هّصن
 .دوعسم نبا نع هلثم طسوالا ىف ىناربطلا جرخاو .نيقراملاو نيطساقلاو

 "هلي هللا لوسر ىلا دهع ظفلبو ترما ظفلب 34 ىلع نعو

 : ١١0( ص) ىف ًاضيأ لاقو

 نم َنِإ بتك اميف ىمليدلا هيوريش نب رادرهش روصنم وبأ ظافحلا دّيس انربخاو»
 سودبع نب هللا دبع نب سودبع حتفلا وبأ ةنّسلا ىبحم ملاعلا خيشلا ىنربخا نادمه

 ىنثّدح نادرب ةرطنقب ىلظنحلا يمت نب دّمحم نب دمحأ نيسحلاوبأ ىنربخا ةباتك ىنادمملا
 نب ورمع ىّمع ىنثّدح ىبأ ىنثّدح ىفوعلا ديعس نب ةيطع نب نسحلا نب ديعس نب دّمح

 14| ىلع نع ةدابع نب دعس ىّدج ىنثّدح ةيطع نب نسحلا هيخا نع ديعس نب ةيطع
 ماو ماشلا لهاف نوطساقلا اما نيقراملاو نيطساقلاو نيئكانلا :ةئالث لاتقب ترما :لاق

 .ةّيرورحلا ىنعي ناورهنلا لهاف نوقراملا اّماو لمجلا لهاف نوثكانلا

 ':ةباحصلا ةفرعم باتك ىف ردتسملا ىف ىروباسينلا مكاحلا لاقو
 فرمحلا همش كع ني ةسملا اقدح ققنلا توقعي ند دعا يعش ونأ انقالحنال

 نين اظع نع لوخللا يروي قدك لدسنلا نييقلنب نزح يع وو عع نا

 29 هللا لوسررمأ :لاق باطخلا نبرمع ةفالخ ىف ىراصنألا بويأوبأ ىنثّدح ةبلع

 .مء/؟ ١
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 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 «.نيقراملاو نيطساقلاو نيثكانلا لاتقب بلاط ىبأ نب
 باطنخلا نيزيزعلا دبع انثّدح ,ءىثرقلا سنوي نب دّمح انئثّدح هيولاب نبركبوبأ هانثدح

 كلَ, ىراصنألا بويأ ىبأ نع ةتابن نب غبصالا نع ةمطاف ىبأ نب بارغ نب نع انثّدح

 5 نيطساقلاو نيثكانلا لتاقت :بلاط ىبأ نب نعل لوقي ُهِيَي ىجّتلا تعمس :لاق
 لتاقن نم عم ُهْيَي هللا لوسر اي :تلق :بويأوبأ لاق تافعسلابو تاناورهنلاو تاقرطلاب

 «.بلاط ىبأ نب ىلع عم :لاق - ؟ماوقالا ءالؤه

 نم جامي ومَن نإَو) :ىلاعت هلوقريسفت ىف هريسفت ىف ىمقلا ميهاربا نب ىلع لاقو
 .«'َن ركن قهلعل كمل نامي ال رج [رفكلا ةكنا ارلتاقف ةكديو ق اوامر يو ع و

 هذه تلتاق ام هللاو :لمجلا موي نينمؤملاريمأ لاقو لمجلا باحصا ىف تلزن اهتاف»

 َو َمِهِدْهَع ِدْعَب ْنِم ْمُجاَميأ اُنَكت َنَ » :هّللا لوقي هللا باتك نم ةيآب الإ ةثكانلا ةئفلا

 نينمؤملاريمأ لاقف «. 0 م َناَمَيَأَدل ْمُهبرْفْكْلا َدَمِي أ اوُلتاَقَ َمُكِييِد ىف اوُنَعَط

 :لاقف عبرأالو ةثلاثالو ةيناثالو ةّرم ريغ هللا لوسر َىلا دهع دقل هللاو :ءارهّزرلا هتبطخ ىف

 هللا لوسر هب ىنرما ام عّيضأفأ نيطساقلاو نيقراملاو نيثكانلا ىدعب لتاقتس كنا نلعاي
 «؟ىمالسا دعب رفكاو

 يالا هذه ريسفت ىف ”هريسفت ىف ىثاّيعلا لاقو
 نم سانا ىلع لخد :لوقي هتعمس :لاق افي هللا دبع ىبأ نعريدس نب نانح نع»

 ًاَّيلع نا ,رفكلا ةمئنأ نم نيماما اناك :مهل تلقفريبزلاو ةحلط نع ىولأسف ةرصبلا لهأ
 ٌّقح موقلا ىلع اولجعت ال :هباحصال لاق لوينلا فص امل ةرصبلا موي هيلع هللا تاولص

 ًاروج ىلع نودجت له ةرصبلا لهأ اي :لاقف مهيلإ ماقف مهنيبو هللا نيبو ىنيب اميفرذعا
 ىتيب لهالو ىل اهتبصا ايند ىف ةبغرف :لاق :ال :اولاق - ؟مسق ىف ًافيحف ال :اولاق ؟مكح ىف

 نع اهتلّظعو دودحلا مكيف تقأف :لاق :ال :اولاق - ؟ىتعيب اع متثكنف نإع متمقنف مكنود

 رمألا تبرض ىلا ءثكنت ال ىريغ ةعيبو ثكنت ىتعيب لاب اف :لاق :ال :اولاق - ؟مكريغ

 ١. .ةبوتلا ١7.
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 نفح

 ةنيقراسلاو ىظنسافلاو ننكاتلا اناق بح

 :هباتك ىف لوقي هللا نأ : :لاقف هباحصأ ىلإ ىنث مث فيستا وارفكلا الإ دجأ ملف هنيعو هفنا

 َناَميَأَال ْمُهبِِرْفُكْلا هيأ ُلتاَقَف ْمُكِيِبِد ىف ْءلعَو ْمِهِدَهَع ِدْعَب ْنِم مجم اُنَكَت نِإَو)

 ىنطصاو ةمسنلا ءرب و ةبحلا قلف ىذلاو :إلفا نينمؤملا ريما لاقف 4 نوهت ةملعل مهل

 .تلزن ذنم اولتوق امو ةّيآلا هذه باحصال مهئا ةوبتلاب يَا دمحم

 ربنملا اذه ىلع هيلع هللا تاولص بلاط ىبأ نب ىلع انبطخ :لاق ىرصبلا نسحلا نعو
 ىلصو هيلع ىنثأو هللا دمحفربنملا دعص ؛ةشئاعوريبّرلاو ةحلطرمأ نم غرف ام دعب كلذو

 باتك ىف اهتكرت ةيآب اَّلِإ سمألاب ءالؤه تلتاق ام هللاو سانلا اهيا :لاق م ُِِيَي هلوسر ىلع

 ِرْفَكْلا َهَم ةَمْيأاوُتاَقَف مُكِتيِد ىف اُنَعطَو مِجدَهَعِدْعَب نِم ْمُجاَمِيَاوُمكت نإَو) :لوقي هللا نا هللا

 ىلع اي :ىل لاقو هيي هللا لوسر ىلا دهع دقل هللاو اما 4 وتلا قبلك هيل ناي

 . ةقراملا ةئفلاو ةثكانلا ةئفلاو ةيغابلا ةئفلا نلتاقتل

 كيد ف اوُنَعَطَو مِجِدهَعِدْعَب نِم مامي اُمكَت نإَو) :هللا دبع أرق :لاق ىبعشلا نعو

 ناك ملف .دعب اهلهأ لتوق ام :لاق مث َنُهتنَي مُهَّلعَ مهل َنَمِيَأأل مج ْفُكلةَمَيأ الا
 .مويلا ناك ىّح تلزن موي ذنم اهلهأ لدوق ام :لاق ّمث 9 لع اهأرق لمجلا موي

 ةيالو هنم تعم اف اهّلك هتنس اللا ًاّيلع تدهش :لاق ىّصق ىنب ىلوم نامثع ىبأ نعو

 م ,نيهركمريغ نيعئاط ىناعيابريبزلاو ةحلط نم هللا نرذع :لوقي هتعمس دقو ةءاربالو
 :مهتلتاق ىثح تلزن ذنم آلا هذه لهأ لدوق ام هللاو ءهتنث هتثدحا ثدح ريغ نم ىتعيب اثكن

 َناَمَيأال ْمُهتإِرُْكْا هيأ اولِتاَمَف ْمُكَييِد ىف او ؛َءَطَو ْمِهِدَهَع ِدْعَب ْنِم ْمُجءاَميَأ اوَُكَت نَِو)
 4 ةرهتل ةملقل مول

 "ناهربلا ىف ىنارحبلا دّيَسلاو 'ىفاصلا ىف ىناشاكلا ثدحملا اهلقن تاياورلا هذه :لوقأ
 ريما جاجتحا باب ىف ”راحبلا نماث ىف لي ىسلجملا ةريخالا ةثالثلا لقنو ةّيآلاريسفت ىف

 . فاعلا نغ مهلك ةرضبلا لهأ ىلع نينمؤملا
 ١7. ,ةبوتلا ١.
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 نريح
 ام 6 ل رح و بولا ري تت ل ل

 مود دلج «هبدن ىاعد حرش

 ':دانسالا برق ىف ىريمح لا لاقو

 لاقريدس نب نانح نع ًاعيمج دمحم نب دمّصلا دبعو ديمحلا دبع نب دمحم ىنئّدح»

 نعّرم ام لثم ثيدحلا) ةرصبلا لهأ نم سانا ىلع لخد :لوقي ف! هللا دبع ابأ تعمس
 «.(ىثاّيعلا

 :هّصن ام 'بقانملا نم لمجلا برح لصف ىف بوشار هش نبا لاقو

 .اولتتقاف لمجلا موي مهتباصاف ةصاخ ردب لهأ ىف (ةنتف اوقتاو) :ىملاعت هلوق لزن ىّدَسلا»
 نوحلصم نحن امنا اولاق ضرألا ىف اودسفت ال مه ليق اذإو) :ىللاعت هلوق ىف ذه قداصلا

 30 نينمؤملار يما أرقو ةرصبلا (ىنعي)ريغب هذه لهأ اولتوق ام لاق .(نودسفملا مه مها الا

 ْمُجِإِرْفْكلا هن أوت مكِنيِد ف اوُنَعَطَو مِحِدهَعِدْعَب نم جامي اوُمكت نإَو) ةرصبلا موي
 نلتاقتل ىلع اي :لاقو هدي هللا لوسر لا دهع دقل :لاق َهث «َنوُهَتنَي ْمُهَلَعَل ْمُهَل َناَمْيأَدل
 «.نوبتني مهّلعل مه ناميا ال مها ةقراملا ةقرفلاو ةيغابلا ةئفلاو ةثكانلا ةئفلا

 ىلع ةلتاقم نع ةشئاع هلوسرو هللا ىهن باب ىف 'راحبلا نماث ىف هلل ىسلجملا هلقنو

 بقانملا نع

 دْعَب نم مجم اومن نإَو) :ىلاعت هلوق ريسفت ىف 0 ىف هي: ىسربطلا لاقو

 :لاق اميف «ةووتتم ولعل رمل ناقناذل 2 ىقكلا هك بأ اولِتاَقَف ْمُكِتِيِد ىف اوُنَعْطَو ْمِهِدْهَع
 :ىل لاقو ُهيِقَي هللا لوسر ىلا دهع دقل هللاو اما :لاق مث ةرصبلا موي ةّْيآلا هذه ذكي ىلع ًارقو»

 «.مهل ناميا ال مها ةقراملا ةئفلاو ةيغابلا ةئفلاو ةثكانلا ةئفلا نلتاقتل نإعاي

 .ةيالاريسفت ىف ”روثنملاّردلا ىف ىطويسلا لاقو
 ذنم ةْيالا هذه لهأ نسوقام هللاو :لاق بلاط نا ني لف وورغ هيودرم نبا جرخاو»

 ل ْمُجِإِرْفْكْلا تي اوُلتاََف ْمُكِنيِد يف اُنَعَطَو ْمِجِدهَع دعب ْنِم ْمَجئَمْيَأاوُمكَت نِإَو) تلزنا

 .تيبلا لآ باج 48 ص .نارهط باج 8*5 صو ١788 فجن باج ع” ص ١.
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 ١حتّ (نيقراملاو نيطساقلاو نيثكانلا لتاق

 .«نوَُتْنَي مُهَّلَعَل مهل امي
 نم ىورو» هّصن ام اليل ىلع نينمؤملاريمأ ةمجرت ىف باعيتسالا ىفّربلا دبع نبا لاقو

 لاتقبرما هّنأ ىراصنألا بوَيأ ىبأ ثيدح نمو دوعسم نبا ثيدح نمو ىلع ثيدح

 امبرفكلاوا لاتقلا لإ تدجو ام :لاق هنأ ُهيَِِر هنع ىورو ,نيقراملاو نيطساقلاو نيثكانلا

 «.هلثم ناك امو ('... ِهِداَهِج ّنَح ِهَّللا ف اوُدِهاَجَو) :ىلاعت هلوق ملعأ هللاو ىنعي ؛هللا لزنأ
 :هتفالخ باب ىف 39 بلاط ىبأ نب ىلع ةمجرت ىف "ةباغلا دسا ىف ريثالا نبا لاقو

 ديعس ىبأ نب ديعس نبرهاط نب دمحأ لضفلاوبأ انثّدح ىفوصلا ناعب نب نالسرا انأبنا»
 هللا دبع نبدّمح هللا دبعوبأ مكاحلا انأبنا ىزاريشلا فلخ نب دمحأركبوبأ انأبنا ىنهملا

 ىريحلا مكحلا نب نيسحلا انثّدح ىنابيشلا ميحر نب ىلع نب دّمحمرفعجوبأ انأبنا ظفاحلا

 ىبأ نع ىدبعلا نوراه ىبأ نع ىدزالا ميهاربإ نب قاحسإ انثّدح نابأ نب ليعامسإ انثّدح

 :( يمرر اولا نع ءانلقت امك فيودتملا) قيقكانلا لاعقي للا لوس انرما :لاق قودتملا دنع

 نيسحلا نب ميهاربإ انثّدح لدعلا ذاشمح نب ىلع نسحلا وبأ انأبنا مكاحلا انربخاو :لاق

 ةريصح نب ثراحلا نعريثك نب دّمح انثّدح باطنلا نبزيزعلا دبع انثّدح كريد نب
 كفيسب تلتاق :انلقف ىراصنالا بوتأ ابأ انيتا :لاق ميلس نب فنخم نع قداص فا نع

 .(ىجنكلا نع هانلقن امك ثيدحلا) نيكرشملا

 انثّدح ىسوم نب ليعامسإ انثّدح ىلعي ىبأ نع هدانساب نسحلا نب لضفلاوبأ انأبناو

 اذه مكربنم ىلع ًاّيلع تعمس :لاق ةعيبر نب لع نع ديبع نب ديعس نع لهس نب عيبرلا
 «.نيقراملاو نيطساقلاو نيثكانلا لتاقا نأ ْةِيي هللا لوسر لا دهع :لوقي

 'ةّمْغلا فشك ىف هي نإبرالا لاقو

 :لاق ىردنلا ديعس ىبأ ىلإ عفري ةّنَسلا حرش هباتك ىف ىوغبلا هلقن ام كلذ نمو»

 هليزنت ىلع تلتاق امك نآرقلا ليوأت ىلع لتاقي نم مكيف ّنا :لوقي هِي هللا لوسر تعمس

 ١. ةبوتلا ؟١.
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 كلو ل لاق ؟ هللا لوسر ايوهاانأ وسع لاق ل لاقت ؟هللا لوسر ايوهانأ نكيوبأ لاقف

 .اهفصخي وهو هللا لوسر لعن ذخأ دق 4! لع ناكو ءلعّتلا فصاخ

 ىلع لاتقلاب ةقّيوه ماق امك نآرقلا ليوأت ىلع لاتقلاب موقي 9 ًاّيلع نأ ُةِيَي ىضقف
 هللا لاق يردوا د كوب هللا قاف هللا لوسرب ّصتتخم ليزنتلاو هليزنت

 ٍطاَرِص ىلإ َمِبَر ِنْذإِبِروُنلا لإ ِتاَمْلُظلا َنِم َساّنلا َجِرْخُمل ىَيَلإهاَتْلَرْنَأ امك ...> :ىلاعت

 «اديِمَحاِزيرَعلا
 ىَرْمُبَو َةَمْحَرَو ىَدُهَو ِءْىَش لكل انايْبِت َباَتِكْلا كََلع اَنَلَرتَو ...> :ٌلجوّرع لاقو

 ىِيَلَق ىَلَع © ُنيِمأْلا را هب َلْرَن © َنيِمَلاَعْلا ِتَر ُليِْنَتَلُهَّنِإَو) :لئاق نمّرع لاقو
 2 َنيِرِذَنُمْلا َنِم َنوُكَتِل

 اهليصحت ىلإ قيرط هليزنت ىتَلا مكحلا هذه ىلع ةّلاّدلا تاِنآلا نم كلذ ريغ ىلإ
 هدحجو هب بّذك دقف ليزنتلاركنأ نف هليزنتب اَلِإ اهوصح نكميالو هِي ىتلاب ّصتخي
 «'َنوُرِفاْلا ذل اَنِتاَيأب ُدَحْجي اَمَو ...» :لاق امك رفكلاب فصتاو

 نارقلا هب قطن ام ىلع ليزنتلا اوركنأف ِروُفَح راَدَح ُلُخ الإ اَنِتايآِب ُدَحْخياَمْو .(

 ىلإ مهلاتق نّيعتف 0... مول ورش لع هللا لنا اًماولاَك ذإ ورش كفل وز دكا درت ديما

 .هليزنت ىلع لاتقلا نايب اذهف ًاجاوفأ هللا نيد ىف اولخد نأ ىلإ هللا لوسر مهلتاقف ءاونمؤي نأ
 ىذلا هانعم ىلع نآرقلا لمح نفف هلولدمرخآ هيلإ لوؤي امو هريسفت وهف هليوأت اَمأو

 ننس باصأ دقف هب ةدارملا هيناعم نم هلوأتي امب هرسفو باطخلا لولدم نم هظفل هيضتقت
 امم هب ديرا امريغ ىلع هلمحو هاضتقمو هلولدم نع هفرصو كلذ نع فدص نمو باوصلا
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 («نيقراملاو نيطساقلاو نيثكانلا لتاق ىّتح»

 ىذا هدصقمو هاعّدا ىذّلا هلمح َّنأ اد قتعم هاده جه: نع هب ٌلضي امب هلوأتو هاوه قفاوي

 ىلسو هلولدم نع هب لام ثيح نآرقلا ىف دحلأ دقف هللا هدارأ ىذّلا لولدملاوه هاحنف هارتفا

 مادو هتلالض ىلعّرصأ نا هلاتق نّيعتف ىوهلا ىعاد عبتاو ىدهلا ةممأ هيف فلاخو هليبسر يغ

 اذهو هتعاطو هللارمأ ىلإ ءىيفي نا ىلإ هتلاقم ىف ىداقتو هتلاهج ىلعّرمتساو هتفلاخم ىلع
 هتميرج نم ُةْيْيَي ىّنلا لتاقف هليزنت ىلع لاتقلاك هليوأت ىلع لانتلا َُِْي هللا لوسر لعج
 ةّوبّنلا عرف ةمامالا تناك ذإ مامالا ىلإ كلت نود هتميرج نم لاتق لكوو ةّوبَتلا عضومل ىوقأ

 هلاؤس دنعو مهلاتق موي ىف كلذب حّرصي ناك دقلو هيلإ ُهَيََي ىىنلا نم دهعب اغا. ىلع مهلتاقف

 .تبذكالو تبذك ام هللاو :لوقيو ىلتقلا نيب نم هجارخاو ةّيدثلا ىذ نع

 افا هيلع ةّمالا فالتخا نم هدجو امو 4! هبورحل انركذ دنع هركذن همامتب اذهو

 هدالوا عبّتتو هنم ىربتلاوربانملا ىلع هّبسو هيلع اصعلا ّقشو هتبراحتو هتذبانم ىلع مهرهاظتو

 مهئامدب نامز لك ةالو ىلإ بّرقتلاورطقو ةيحان لك ىف مهتفاخاو مهلتقو هدعب نم هتعيشو
 ال ىلعل ّتح مهديرشتو مهديرطتو مهضغب لب مهقوقح مهعنمو مهدئاقع ىف نعطلاو

 بولطم راثو لولطم مد ىبلاطل ابيفو الإ تاهجلا نم ةهجالو مالسإلا ندم نم ةنيدم دج

 مهلالذاب ىضرو ّىناطحقلاو ىناندعلا مهتفاخا ىف ىوتساو ّىساّبعلاو ىومالا مهلتق ىف ىراشت
 لاح اذه مهب ّلح ام باتكلا لهأب ٌلحالو مهنم غلب امراّمكلا نم غلبي مل ئماشلاو قارعلا

 ناهموهو اهدجي نيأ نمو فيك ةغلبلا دجو وأ توفلا باصأ هتيلف قبتسا نم امأف لتق نم

 ضرغ نم نكي مل ناو مالكلا اذهو :ناطلَسلا هقهرأو نامزلا هاداع دق نيكتسمريقق دهطضم

 .هركذ ىلإ قاس لاحلاو هرطسب ىرج ملقلا ّناف اذه انباتك

 باتكلاو ةنسلا هيف اوفلاخو باذعلاو باقعلا هب اوقحتسا ىذلا مهليوأت نم ًائيشركذأو

 نينمؤملا ىلع اهولمجو اهولدم لحم نع اهوفرصف رافكلا ىف تلزن تايآ ىلإ اودهع مهتئاف
 ابيض اونو تذل كلا درع 7 :ىلاعت هلوق نأ ىلع اوعمجأ مالسالا ءاملعوريسفتلا نما ّناف

 2 َنوُصِرْعُم ٌمُهَو ْمُهِْم ٌّقيِرَف 0 مث ْمُهَنِيَب َمُْكْحَيِل ِهَّلل باد لإ َنْوَعَدُي باّتكْلا َنِم

 :ليقف ًاهوجو اهوزن ببس ىف اوركذو مهب ةّصتخم ىهو دوهيلا ىف تلزن اهنا
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 لب :لاقف رابحالا ىلإ كمصاخن مله :اولاق مالسنإلا ىلإ دوييلا هِي هللا لوسر اعد ات

 ؟تنأ نيد ّىا ىلع :مهضعب هل لاق مالسإلا ىلإ مهاعد امل لب :ليقو ءاوبأف هللا باتك ىلإ

 مكنيبو ىنيب ىهف ةاروتلاب اوّمله :لاقف ًاّيدوهم ناك ميهاربإ نا :اولاقف يهاربإ نيد ىلع :لاقف
 ىيب ىهف ةاروتلاب اوّمله :لاق ةاروتلا ىف ىنازلا مجر نوكي نأ اوركنأ امل لب :ليقو اوبأف

 قفثا دقف لوزّتلا بابسا هباتك ىف ىدحاولاركذ اذكه ءةّيألا هذه هللا لزنأف ءاوبأف مكنيبو

 ًاعجرمو مهل ةدمع اهوماقأو نيملسملا ىف جراوخلا اهلعجف دوهيلاب تّصتخا اههثأ ىلع عيمجلا
 .مه ةمزاللا مهيلع ةضورفملا ةعاطلا نم مهجورخ ىف اهب اوّجتحاو مهتلالض عابتا ىف

 نيب ّنَأ كل ناب «ليوأتلا ىلع ةلتاقملاو ليزنّتلا ىلع ةلتاقملا ةقيقح تملع اذإف
 امك ىلذ هريغل سيل هّناو ةقالعلاو ةوخالاو لاصتالا ةطبار الكا ىلع نيبو ُةْيِيََي ىلا

 انأو ىتم تنأ :هلوقو ءىلع نم اناو ىّتم ىلع هيي هلوق نم ةمدقتملا صوصتلا هب تدرو
 .ىسوم نم نوراه ةلزنمب ىئم تنا :هلوقو ءىنم

 هّنأ هملعأ هنأ ةّيصوصخلا كلت تضتقاف امهنيب ةّيصوصخ ىلإ ةريشم صوصتلا هذهف
 دئادّشلا نم هتماما ماي ىف تلي هّنأو نيرفاكلا ةلتاقم ُهِِيَي ىلب امك نيجراخلا ةلتاقمب ىلبي

 .هتوبن مايأ ىف ُهِْيَي قل امك

 اوذخأو ُهيَي هللا لوسر نم نيكرشملا لاتق ىف ةريسلا نوملسملا ذخأ :ىعفاشلا لاق
 .991 هلضف هنم فرعاو ماقملا اذهرّدتف ٍذ9 ىلع نم ةاغبلا لاتق ىف ةريسلا

 هعفري روكذملا هباتك ىف دوعسم نب نيسحلا دّمحوبأ مامالا ىضاقلا هلقنام كلذ نمو

 لاقف 390 ىلع ءاجف ةملس ا لزنم قأف ُةِْقَي هللا لوسر جرخ :لاق دوعسم نبا نع هدنسب
 دقو ءىدعب نم نيقراملاو نيثكانلاو نيطساقلا لتاق هللاو اذه ةملس َمَأ اي هِي هللا لوسر
 ءامسالاو ؛هدعب نم مهلتاقي ذب ًايلع َنأب حّرص ةئالث ًاقرف ةيكركذف همامتب ثيدحلا مدقت

 ,مهلاتقل [ةّلع] اهب ةّصتخملا ةقرفلا ىف اهنم ةفص لك دوجو ّنأ ىلإريشت اهب مهام ىتلا
 مهمامإل [ةعباتملا] ةعيابملاو ةعاطلا مهيلع ةبجوملا مهتعيب دهع نوضقاتلا مه نوثكانلاو

 هلاتق ىف اوذخأو همكح نع اوجرخو هتعاط نع اوفدصو كلذ اوضقن اذإف هوعياب ىذا

 .لمجلا باحصأ لاتق ىف 91 لعف امك مهلاتق نّيعتيف نيغاب نيثكان اوناك أدانعو ًايغب
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 انعياب دق اناف دعب اَمأ :لاق مث دّهشت مث هلهأو هينبرمع نب هللا دبع عمج ةيواعم نب ديزي
 ّنأ :لوقي هيي هللا لوسر تعمس ىٌناو ءهلوسرو ىلاعتو كرابت هّللا عيب ىلع لجتلا اذه

 ردغلا مظعأ نم ّناو ءنالف (ةرذع) ةردغ هذه :لاقي ةمايقلا موي ءاول هل بصني رداغلا

 ىلاعتو كرابت هللا عيب ىلع الجر لجر عيابي نأ - ىلاعت هللاب كارشالا نوكي نأ الإ -
 رمألا اذه مكنم دحأ نفرشيالو ءديزي مكنم دحأ نعلخيالو ,هتعيب ثكني حن ُوَْْي هلوسرو

 .[ةيهادلا :مليّصلا] .هنيبو ىنيب مليص نوكيف

 .ريبزلا نبا اوعياب نيح هلاق كلذ َّنَأ دنسملا نمرخآ ثيدح ىفو

 هدلوو هلهأ راذناو ديزي ةعيب ضقن نم هفقوتو هللا دبع نم بجعلا لّمأتم ضقيلف
 نيأف كارشالا نوكي نأ الإ هنم مظعأ ءىش ال هنأو ءىكلذ نم مهريذحتو مهيلع ديدشتلاو

 هتعاط علخو ا ىلع دهع ضقن ىفريبّرلاو ةحلط رذع اهف هلوق ىلعو هللا دبعب بهذي

 عم ثحبرمع نب هللا دبع َنأولف - ؟هل برحلا بصنو هنكح نع جورخحلاو هتعيب ثكنو

 ةقرافمو ةعاطلا علخ ىف ام امهفّرعيو ديزيل هحصن 4 أيلع حصني نأ طرشبريبّرلاو ةحلط
 اميف الخديو هيلع امدقا اّمع افقوتي نأ نكمأل ةميظعلا ةئيطخلاو ماّتلا مثالا نم ةعامجلا

 نالوقيو ,ديزي ةعيب ضقن هللا دبع ىلع نالهسي اناك امهتأ وأ زيزع قيفوّتلاو ءهنم اجرخ

 لغ ىلذ انلق امناو :ةحح انلعجاو انيلع: سقو انب نسأتف هدهع انضقتو الغ اتعلخ انا

 .ديزي علخ نعًالضف ةيواعم ةفالخ اكردي موالتقريبّرلاو ةحلطف اَّلاو ضرفلا ليبس

 نع نوضرعملا ؛لطابلا ىلإ نوحناجلا حلا ننس نع نوزئاجلا مهف نوطساقلا اَمأو
 نّيعت هب اوفصتاو كلذ اولعف اذإف هتعاط ةبجاولا مامالا ةعاط نع نوجراخلا ىدهملا عابتا

 هلي ىتلا حّرص دقو نيفص بورح ىهو هباحصأو ةيواعم اف هلاتق نم ىرج امك مهللاتق

 ةئفلا ىلتقت :رامعل لاق هيلي هنأ حاحّصلا مهديناسم ىف نوثدحملا ىورو ةاغب مهنوكب

 رشبا :راّمعل هيي لاق هّنأرخآ ثيدح ىفو «ةيغابلا ةئفلا ًارامع لتقت :رخآ ىفو ةيغابلا
 .اهنوتم ىف بارطضاالو اهدانسا ىف للخ ال ثيداحأ هذهو .ةيغابلا ةئفلا كلتقت

 نوحّرصملا «مامإلا ةفلاخم ىلع نوّرصملا ّقحلا ةعباتم نع نوجراخلا مهف :نوقراملا اَمأو
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 .جراوخلا مهو ناورهنلاو ئرورح لهأب 391 لعف امك مهلاتق نّيعت كلذ اولعف ىتمو ؛هعلخب

 ديعس ىبأ ىلإ هعفري ناَسلاب ىّمسملا هدنسم ىف ثعشالا نب ناميلس دوادوبأ مامإلاركذ
 موق «ةقرفو فالتخا ىتما ىف نوكيس :لاق هِي هللا لوسر نا كلام نب سنأو ىردنملا

 امك نيدلا نم نوقرمي مهيقارت زواجي ال نارقلا نوأرقي ءلعفلا نوؤيسيو ليقلا نونسحي

 هللا باتك ىلإ نوعدي .هولتقو مهلتق نمل ىبوط قلخلاّرش مه .ةيمرلا نم مهسلا قرمي

 .مهنم هللاب ىلوا ناك مهلتاق نم ءىش ىف هنم اوسيلو

 ناك هّنأ بهو نب ديز نع امهدنسب دوادوبأ هقفاوو هحيحص ىف جاَّجح نب ملسم لقنو

 لَو هللا لوسر تعمس ىلا سالا هيأ ل91 ىلع لاقف اهب ىلع عم اوناك ىذلا شيجلا ىف
 ىلإ مكتالصالو ٍءىشب مهآرق ىلإ مكنآرق سيل نآرقلا نوأرقي ىتَمأ نم موق جرخي :لوقي
 :مهيلع وهو مه هنأ نوبسحي نآرقلا نوأرقي «ءىثب مهمايص ىلإ مكمايصالو ؛ءىشب مهتالص

 شيجلا ملعيول ةّيِمّرلا نم مهسلا قرمي امك نيّدلا نم نوقرمي «مهيقارت مهتءارق زواج ال

 الجر مهيف نأ كلذ ةيآو لمعلا نع اولكنل مهّيبن ناسل ىلع مط ىضق ام مهنوبيصي نيذْا

 ىلإ نوبهذتف ضيب تارعش هيلع ءىدلا ةملح لثم هدضع ىلع ؛عارذ هل سيل دضع هل

 اونوكي نأ وجرأل نإ هللاو ءمكلاومأو مكيرارذ ىف مكنوفلخي ءالؤه نوكرتتو ماّشلا لهأو ةيواعم

 :ةملس لاق اوريسف ساّلا جرس ىلع اوراغاو مارحلا مّدلا اوكفس دق مهتإف موقلا ءالؤه

 جراوخلا ىلعو انيقتلا اًملف ةرطنق ىلع انررم :لاق ىّئح ًالزنم ًالزنم بهو نب ديز ىنلزنف

 اهنوفج نم فويسلا اوُلسو حامَرلا اوقلا :مط لاقف ىبسارلا بهو نب هللا دبع ٍذئموي

 :لاقي] مهحامرب اوشحوف اوعجرف ىرورح مايا مكودشان امك مكودشاني نأ فاخأ ىناف
 ساّنلا مهرجش مث فويسلا اوُلسو [قحلي نأ ةفاخم هبوثو هحالسب ىمر اذإ :لجرلا شحو
 لاقف .نالجر الا سانلا نم ٍذئموي بيصا امو ضعب ىلع مهضعب لتقو :لاق «حامترلاب

 هسفنب ال ىلع ماقف هودجي ملف هوسمتلاف صقاّنلاوهو جدخملا مهيف اوسمتلا :ِةئل ىلع

 رّبكف ضزألا ىلي ات هودجوف مهوجرخأ :لاق ضعب ىلع مهضعب لتق دقو أسان ىنأ ىّتح
 ريمأ اي :لاقف ىناملسلا ةديبع هيلإ ماقف :لاق .هلوسر غّلبو انل هللا قدص :ِه! لاق مث

 ىإ :لاق - ؟ُهيَقَي هللا لوسر نم ثيدحلا اذه تعمس أوه الا هلإ ال ىذا هللاب نينمؤملا



 لضم

 (نيقراملاو نيطساقلاو نيثكانلا لتاق ىّتح»

 .فلحي وهو ًاثالث هفلحتسا ّجحوه اّلا هلإ ال ىلا هللاو

 تعمسل ىّنَأ دهشأ :لاق ىردخلا ديعس ابأ نأ أطوملا ىف كلامو ملسمو ىراخبلا لقنو
 لجّرلا كلذبرمأو هعم انأو مهلتاق بلاط ىبأ نب ىلع نأ دهشأو هِي هللا لوسر نم اذه

 .تعن ىذْا يي هللا لوسر تعن ىلع هيلإ ترظن ىّتح هب ىتأو دجوف سمتلاف

 لاق :ةلفغ نب ديوس لاق مهحاحص ىف دواد وبأو ملسمو ىناسنلاو ىراخبلا لقنو

 نإ َبحأل ءامَسلا نمرَخأ نأل هللاوف أثيدح ُهيََْي هللا لوسر نع مكتئدح اذإ :اغا نع
 قيب اميف مكتثدح اذإو .ءلقي ملام هيلع لوقأ نأ نم :ةياور ىفو .هيلع بذكأ نأ نم

 نامّرلارخآ ىف موق جرخيس :لوقي ُةْيَي هللا لوسر تعمس ىنِإو .ةعدخ برحلا َنِإف مكنيبو

 مهناميا زواجي ال نآرقلا نوأرقيو ةّيربلاريخ لوق نم نولوقي مالحألا ءاهفس نانسالا ءاثدح
 ناف مهولتقاف مهومتيقل امنياف «ةيمّرلا نم مهسلا قرمي امك نيدلا نم نوقرمي ,مهرجانح
 .ةمايقلا موي هللا دنع مهلتق نمل أرجا مهلتق ىف

 َُيَع لتاق امك ليوأتلا ىلع افا هلاتق نم هانلَصَأ ام ىلع ثيداحألا هذه تّلد دقف

 ماظن هب ظفح ىذا مهملارمألا اذه ىف هنع هتباينو هرماو همايقو هب هئادتقاو «ليزنتتلا ىلع
 ءاف نم اقبتساو مهنم لتق نم لتقو «نيقراملا جراونخلا ةيداع ٌفكو .دوالا هب ماقأو نيدلا
 '.ةذقلاب ةذقلاو لعنلاب لعنلا وذح نيكرشملا عم ُةْيََي هدمتعا امك عجرو مهنم

 :هّصن ام ناورهنلا ةعقو دعب اها لع ةبطخ باب ىف 'تاراغلا ىف ذي نقثلا لاقو

 نم دهق نب سيق نب مساقلا نبرافغلا دبع انثّدح :لاق نابأ نب ليعامسإ انثّدح»

 دمحأ ىنربخأو «شيبح نبّرز نع ورمع نب روصنملا انثّدح :لاق هِي هللا لوسر باحصأ

 ىليل ىبأ نبا ىنثّدح :لاق ىبأ ىنثّدح :لاق ىراصنألا ىليل ىبأ نب دّمحم نب نارمع نب

 بطخ (بطخب الإلا نينمؤملا ريمأ تعمس) لاق شيبح نبّرز نع ورمع نب لاهنملا نع

 بطخ :لاق دحاو ىنعملاو افرح صقنيو ًافرح امهدحأ ديزي اقفتا مث ناورهّتلاب اهب نع
 :لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمحف

 .ةمغلا فشك مالك ناياب ١.
 ١.7. ص .؟



 لنذم

 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 ىفو .ىريغ اهيلع ءىرتجيل دحأ نكي ملو «ةنتفلا نيع تأقف انا دعب اَمأ سانلا اهبأ

 لدتا كادسسأ لترف ام تكيف دكا اونو قرش ىعا فانيلا وكر ل لكل نأ نا يدع
 ناسل ىلع هللا ىضق امب مكتثدحل لمعلا اوعدتو اولكنت نأ الول هللا ياو «ناورهتلا لهأو
 .«(ةبطخلا) هيلع نحن ىذّلا ىدهلل ًافراع مهتلالضل ًارصبم مهلتاق نمل يدي مكيبن

 ىبأ نبا لاقو ًاصّخلم ةغالبلا جه ىف هبطخ نم راتخملا باب ىف هللِط ىضرلا اهلقنو
 :هّصن ام هحرش ىف ديدحلا

 ةنتفلل لعج هنأك اهران أفطأ ىّتح اهيلع همادقا ةنتفلا نيع مالَسلا هيلع هئقف ىنعمو»

 اذهو اهناجيهو اهتكرح دعب تنكسف اهنيع أقفف اهيلعوه مدقاف ساّلا اهباهي ةقدح ًانيع
 اعنا تاعوم

 لهأ لاتق نوباهي اوناك مهلك سانتا َنأل ىريغ دحأ اهيلع ءىرتجيل نكي ملو :لاق ائِإو
 مأ مهحيرج ىلع نوزهجي لهو ال مأ مهيلوم نوعبتي له مهنولتاقي فيك نوملعيالو ةلبقلا
 ءانتالصك ىلصيو انناذأك نّدْؤي نم لاتق نومظعتسمي اوناكو :ال مأ مهأيف نومسقي لهو ال

 مهتعامج فّقوتو مالسإلا ىف مهناكلريبّرلاو ةحلط برحو ةشئاع برح ًاضيأ اومظعتساو

 ّلس ىلع أرتجا ًايلع نأ الولف هريغو سيق نب فنحالاك برحلا لت ىف لوخدلا نع
 .(لاق نأ ىلإ) اهيلع دحأ مدقا ام اهيف فيسلا

 اهثودح ءادتباو اهلابقا دنع نتفلا ّنا هانعم «تهبش تلبقا اذإ نتفلا نا» :ٍذِع. هلوق

 اهاح فشكتي ٍزئنيحفربدتو ىضقنت نأ ىلإ لطابلا نم اهنم قحلا ملعيالو اهرمأ سبتلي

 «تاربدم نفرعيو تالبقم نركني» :هلوقب ىنعملا اذه ذه! دكأ مث اهنم ًاهبتشم ناك ام ملعيو

 نيفقوتمرمألا أدبم ىف اهيف ساّنلا نمر يثك ناك جيراونخلا ةنتفو لمجلا ةنتف كلذ لاثمو

 اهرازوأ برحلا تعضوو ةنتفلا تضقنا نأ ىلإ قحلا عضوم اوملعي ملو لاحلا مهيلع هبتشاو

 .(لاق نأ ىلإ) ةيادغا بحاص نم ةلالضلا بحاص مهل نابو

 ؟نيَفصر كذي ملو «ناورهتلا لهأو لمبلا لهأ لتوق امل مكيف كأ ملولو» :لاق اذامل :ليق ناف

 ةحلطوريبزلا ّنأل سابتلالا ةرهاظ ناورهنلا لهأو لمهلا لهأ ىف تناك ةهبشلا ّأل :ليق -

 هتجوز ىه امك ةرخآلا ىف هيي هللا لوسر ةجوز نوكت نأ ةدوعوم ةشئاعو ةّنجلاب نادوعوم



 نم

 «نيقراملاو نيطساقلاو نيثكانلا لتاق ّقح»

 ةّبحم ىف ةشئاع لاحو .,ةمولعم ةرجهلاو داهجلاو قبسلا ىفريبّرلاو ةحلط لاحو ءايندلا ىف

 و نآرق لهأ اوناكف ناورهّنلا لهأ امو ,ةمولعم اهيف نآرقلا لوزنو اهيلع هئانثو اهل ُةْيييَي لوسرلا
 .اهداّهزو قارعلا لهأ ءاّرق اوناك مهو ةرخآلا رومأ ىلع لابقاو ايندلا نع فوزعو داهتجاو ةدابع

 هرهاظمو هرصان كلذكو مالسإإلا نع فارحنالاو نيدلا ةّلقب اروهشم اقساف ناكف ةيواعم اَمأو

 ملف بارعألا لاهجو مهفالجأو ماسلا لهأ ماغط نم امهعبتا نمو صاعلا نب ورمع هرمأ ىلع
 '«.هركذ مّدقت نم لاح فالخب مهلاتق لالحتساو مهتبراحم زاوج ىف ًايفاخ مهرمأ نكي

 :هدانساب ليوط ثيدح ىف ىربطلا لاقو
 لاتقب افا ًاّيلع ُةْلِدَي هللا لوسررمأ :لوقيف ثّدحي هلل سابع نبا ناكو :ةمركع لاق»

 امك نارقلا ل ىلع لتاقمل ىتا ع اي هيي لاقو «نيقراملاو نيطساقلاو نيثكانلا
 '.«هليزنت ىلع تلتاق

 ”ائاضفلا قف لربح ىقننواذاش لاقو

 هءاج ذإ مزمز ىلع ساّنلا ثّدحي ساّبع نب هللا دبع انيب :لاق ىدسالا ةيابع نعو»
 ةالصالو موصب قأالورفكي من هللا الا هلإ ال لاق نميف لوقت ام ساّبع نباي :لاقف لجر

 ىنع عدو كينعي اّمع لس حيو :ساّبع نبا هل لاقف - ؟داهجالو ةلبقالو ٌجحالو

 ماَشلا نم :لاق ؟لجّتلا نّمم :لاقف .رمألا اذهل الا تئج ام :لجترلا هل لاقف كينعي الام

 ىسوم لثمك بلاط ىبأ نب ىلع لثم ّنا ىّتم عمسا كحيو :لاق هنع ىتلأس امب ىنربخأ
 رمأف ةكارضنخلا بحص ىّتح هّلك ملعلا بعوتسا دق هنأ نظف ةاروتلا هللا هاتآ ذإ نارمع نب

 دفارضخملا هلتق ىذلا مالغلا اًمأف بلاط ىبأ نب كاع مثدسح مكلاو هدسحي ملو همّلعو هل

 لهألو ىضر هلل مهلتق ناكو جراونلا لتق ًاييلع ع ّنِإو أطخس ىسوملو ىضر ىلاعت هلل هلتق ناك

 لخدي ناكو ٌةميلو موأف شحج تنب بنيزب جقزت هللا لوسر ّنا ىّتم عمسا ًاطخس لالضلا

 افا ىلع ءاجف هلي ةملس ّمأ تيب ىلإ لّوحتو ىلا يلو ًاماَيا اهدنع ثبلف ةرشع ةرشع هيلع
 ىموق هلوسرو ىلاعت هللا بحي قرخيالو قزني سيل الجر بابلاب نا :ُِيِيَي لاقف بابلاب ماقو
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 مود دلج .هبدن ىاعد حرش

 عمسي مل ىّتح بابلا ىدضعب ذخأف بابلا هل تحتفو تماقف بابلا هل ىحتفاو ةملس أ اي
 مالّسلا :لاقو كلذ دنع الفا مامإلا لخدف (اهردخمل) اهرذحمل تلصو اهثأ ملعو اهسيسح

 ةرق اي هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا كيلعو هِي لاقف هتاكربو هللا ةمحرو هللا لوسر اي كيلع

 بلاط ىبأ نب نع هللا لوسر اي ىلب تلاقف - ؟هنيفرعت اما ةملس ّمأ اي :اه ُيَِي لاق مث .ىنيع
 :ةرخآلاو ايندلا ىف ىاتناحيرو ىنيع ةّرق هيدلوو ىبصو هنأ هل ىدهشا ةملس َمأ اي :لاقف

 أي ىدهشاو «ىمد همدو ىمحل همحل نا ىدهشاو ؛ىلهأ ىف ىتفيلخ هّنأ ةملس ّمأ اي ىدهشاو
 ىدهشاو ءةرخآلاو ايندلا ىف َللو هّنأو :نيقتملا مامإ هّنأو ىضوح ىلع دري نم لأ هّنأ ةملس م

 .«ىدعب نم نيقراملاو نيطساقلاو نيثكانلا لتاق هنأ ةملس َءَأاي

 ':ميقتسملا طارضلا ىف ىضايبلا لاقو

 نيملسملا هلاتقل ىراصنألا بوَيأ ابأ ابتاع دوسالاو ةمقلع نأ بيطخلا خيرات ىفو»

 مهو نيثكانلا :ىلع عم قرف ثالث لاتقب انرمأ َُِي هللا لوسر ّنِإ :لاقف نيفص ىف نإاع عم
 «مهنع انفرصنم اذهو ةيواعم باحصأ مهو نيطساقلاو ءمهانلتاق دقو لمجلا باحصأ

 :رامعل لوقي ُْيَي ىجنلا تعمس ىتأل مهلاتق نم دال نكلو ءمه نيأ ىردأ ام هللاو نيقراملاو
 سانتلاو أيداو لع كلس نا عم ّقحلاو قحلا عم كاذ ذإ تنأو ةيغابلا ةئفلا كلتقت

 راّمع اي .ىده نم ىجرخي نلو ىدر ىف ىلخدي نل هّنإف ىلع ىداو ىلساف ايداو مهلك

 دّلقت نمو ند نم نيحاشو ةمايقلا موي هللا هدّلق هودع ىلع اَيلع ناعاو ًافيس دّلقت نم

 .«هللا كمحر كبسح :الاقف .ران نم نيحاشو ةمايقلا موي هللا هدّلق هؤدع هب ناعا ًافيس

 :ةباحصلا ةفرعم باتك ىف 'ىردتسملا ىف ىروباسينلا مكاحلا لاقو

 ىبأ نامثع نب دّمح انثّدح ةفوكلاب ىنوكسلا دّمحم نب نسحلا مساقلاوبأ انثّدح»

 نبرمع ةصيبق ىبأ نع ىفريصلا ىبأ نع كيرش انثّدح ديمحلا دبع نب ىحي انثّدح ةبيش

 وهو ةذبرلاب ثر لحر ىلع هنع هللا ىضر ًاّيلع تيأر :لاق باهش نب قراط نع ةصيبق
 نطبل ًارهظرمألا اذه تبرض دقل هللاو ةيراجلا نينح نانحت امكلام :نيسحلاو نسحلل لوقي
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 نوحي

 «نيقراملاو نيطساقلاو نيثكانلا لتاق ىّتحا

 .مّلسو هلآو هيلع هللا ىَلص دّمحت ىلع هللا لزنأ امبرفكلاوا موقلا لاتق نم ادب تدجو انف
 رافصلا هللا دبع نب دّمح هللا دبعوُبَأ هيف هلاح ةحصب انثّدحفرمع نب هللا دبع اًماف

 ىبأ ىنثدح ىثرقلا ةزمح ىبأ نب بيعش نبرشب انثّدح مسر نب ىدهم نب دمحأ انثّدح

 رمع نب هللا دبع عم سلاجوه امنيب هنارمع نب هللا دبع نب ةزمح ىنربخا ىرهزلا نع
 تّمستأ نأ تصرح دقل هللاو ىلا نمحرلا دبع ابأ اي :لاقف قارعلا لهأ نم لجر هءاج ذإ
 نم ةيآ أرقأ لاو تعطتسا امّرشلا لزتعأو ءساّتلا ةقرفرمأ ىف كب ىدتقأو كتمسب

 ٍناَتَمْياَط ْنِإَو » :لجوّرع هللا لوق تيأرأ اهنع ىنربخأف ىبلقب تذخا دق ةنكح هللا باتك
 قح ققتت ىلا اولئاَعَم ىرذألا لغ انها دس ثقتي ناك انني وخل اولقتفا نينيؤتلا قم
 0 ةطيشتلا تي هلل | الظرف والفعل و اينت ارشلطأو قياقا ف6 هللا رخأ لافت
 ىراوت ىّتح قلطناف ىّتع فرصنا ؟ىكلذلو ىلام :هللا دبع لاقف ةّيآلا هذه نع ىنربخأ

 هذهرمأ ىف ءىش نم ىسفن ىف تدجو ام :لاقفرمع نب هللا دبع انيلع لبقأو هداوس اّنع
 .لجوّرع هللا ىنرما امك ةيغابلا ةئفلا هذه لتاقا مل نا ىسفن ىف تدجو ام ةّيآلا

 تمدق اناو نيعباتلا رابك نم ةعامج رمع نب هللا دبع نع هاور دقريبك باب اذه

 ىلع حيحص هنال هيلع ترصتقاو ىرهزلا [نع هيبا نع] نع ةزمح ىبأ نب بيعش ثيدح
 «.نيخيشلا طرش

 ١ "ىكردتسملا صيخلت ىف ىهذلا هلقنو

 ” :ىؤطصملا ةراشب ىف ىربطلا نيدلا دامع لاقو

 نب دمحم انثّدح :لاق ديلولا نب نسحللا نب دمحم انثدح :لاق دانسالا اذسو :لاق»

 ىبأ نعرمع نب لضفملا نع نانس نب دّمحم نع ىفريصلا ىلع نب دّمحم نع مساقلا ىبأ

 اهل ىلوم نا هيي ىبّنلا ةجوز ةملس ما غلب لاق ٍةهان هدج نع هيبا نع ها قداصلا هللادبع

 ىتنا ىنغلب هنا ىنب اي :هل تلاق اهيلإراص نا اّملف هيلإ تلسراف هلوانتيو 3 ًاّيلع صقتني
 ىئدحا ىّبح كَما كتلك دعقا :تلاقو تبضغف :لاق هاما اي معن :لاقف - ؟ًاّيلع صقتنت

 .ة:«تناكخلا 1
 .ا2١١و ١١16 ص ” ج.؟

 .6/8 ص فجن مود باج .فجن باج ١ ص ."



 نقع
 يبيح سس بم ب يي ب حعيعصععععسسسسب؟بٍ؟ىيببيب؟_ ب ا_ا_اا

 0 دلح «هيذن ىاعد حرش

 نأ ىلإ) ةوسن عست هللا لوسر دنع انك انا ,كسفنلرتخا مث ُْْيَي هللا لوسر نم هتعمس ثيدحب

 نيملسملا دّيس بلاط ىبأ نب ىلع اذه ىدهشاو ىعمسا ةملس ّمااي (ليوط ثيدح ىف لاق
 هللا لوسر اي :تلق .نيقراملاو نيطساقلاو نيثكانلا لتاقو نيِلّجحملاّرغلا دئاقو نيقتملا ماماو

 - ؟نيطساقلا نم :تلق .ةرصبلاب نوثكنيو ةنيدملاب هنوعيابي نيذّلا :لاق - ؟نيئكاتلا نم

 لاقف .ناورهنلا باحصا :لاق - ؟نيقراملا نم :تلق .ماّشلا لهأ نم هباحصاو ةيواعم :لاق

 «.ًأدبا اّيلع تببس ل هللاو كنع هللا جّرف ىّبع تجّرف :ةملس ما ىلوم

 ارشع سمانخلا ءزجلا خيشلا نبا ىلاما

 ' :دانسالا برق ىف ىريمحلا لاق :هّمتت

 هيبأ نع دّمحم نبرفعج نع ناولع نب نيسحلا نع (فيرظ) فيرط نب نسحلا»

 ملو مهلريفكتلا ىلع مهلتاقن مل انا :هبرح لهأل لوقي ناك ٍةًاّيلع نا :(مالسلا امهيلع)
 .ّقح ىلع مهتا اوأرو قح ىلع انا انيأر اّنكلو انلريفكتلا ىلع مهلتاقن

 هبرح لهأ نم أدحا بسني نكي مل 4! ًايلع نا هيبا نعرفعج نع دانسالاب ًاضيأو

 «.انيلع اوغب انناوخا مه :لوقي ناك نكلو قافنلا ىلإالو ىرشلا ىلإ

 هلي ىتلا نع كفيت رساي نب رامع نع ءاج ام باب ىف ”رثألا ةيافك ىف ةقيزازنخلا لاقو
 :لاق ىنابيشلا بلطملا نب هللا دبع نب دّمحم انربخا» :رشع ىنثالا ةمئالا ىلع صوصنلا ىف

 :لاق بوقعي نب دابع انثّدح :لاق ىفوكلا ىمعثخلا صفح نب نيسحلا نب دّمح انثّدح

 هيبا نع راّمع نب دّمحم نب ةديبع ىبأ نع هللا دبع نب دّمحم نع مشاه نب ىلع انثّدح

 :لاقر امو دج ع

 مهعمج قرفو ةيولألا باحصا الغ ىلع لتقو هتاوزغ ضعب ىف ُةْْيََي هللا لوسر عم تنك

 لوسر اي :تلقف ُهِْدي هللا لوسر تيتا عفان نب ةبيش لتقو ىحمجلا هللا دبع نب ورمع لتقو

 ىملع ثراو هناو هنم اناو ىّبم هنال :لاقف هداهج قح هللا ىف دهاج دق اف: ًاّيلع نا هللا

 هبرح ىدعب ضحملا نمؤملا فرعي مل هالولو ىدعب ةفيلخلاو ىدعوزجنمو ىنيد ىضاقو

 .577 ص ديدج باج .فجن باج 8 ص 7 ج.١
 .تنيبلا لآ باج 47” ص .ناريا باج ”0 ص 5

 .175 ص ديدج باج .707” ص ."



 نفيه

 «نيقراملاو نيطساقلاو نيثكانلا لتاق ّتح»

 ىدعب ةّمئالاو ىطبسوبأ هّنا الأ .هللا ملس ىملسو ىملس هملسو هللا برح ىبرحو ىبرح

 اي ىّماو تنأ ىبأب :تلقف «ةّمالا هذه ىدهم مهنمو نيدشارلا ةمئالا هللا جرخي هبلص نم

 جرخي هنا كلا دهع ىلاعتو كرابت هللا ناراّمع اي :لاق - ؟ف6 ىدهملا اذه ام هللا لوسر
 لجو هلوق كلذو مهنع بيغي هدلو نم عساتلاو ةعست نما ليل نيسمحلا بلص نم

 عجري ةليوط ةبيغ هل نوكي «ِنيِعَم ِءاَمِب ْمُكَيِتَيْنَمفاْوَغ ْمُكُؤاَم َحَبْصَأ نإ ْمُكَيََر ألك
 ًالدعو أطسق ايندلا الميف جرخي نامزرخآ ىف ناك اذإف نورخآ اهيلع تبثيو موق اهنع
 نوكيس راّمع اي ىب سانلا هبشاو ىّيمس وهو «ليزنتلا ىلع تلتاق امك ليوأتلا ىلع لتاقيو

 ىناراّمع اي ؛هعم قحلاو قحلا عم هتاف هبزحو ًاّيلع عبتاف كلذ ناك اذإف ةنتف ىدعب

 اي :تلق «ةيغابلا ةئفلا ىلتقي ّمث نيطساقلاو نيثكانلا نيفنص لِ ىلع عم ىدعب لتاقتس
 نوكيو ىاضرو هللا اضر ىلع معن :لاق ؟ىكاضرو هللا اضر ىلع كلذ سيلأ هللا لوسر

 هبرشت نبل نم ةبرش ايندلا نم ىدازرخا

 لوسبر اخأ اي :هل لاقف لا نينمؤملاريما ىلإرساي نب رامع جرخ نيفص موي ناك اًملف
 مالكلا هيلع داعا ةعاس دعب ناك اًملف هللا كمر الهم :لاق - ؟لاتقلا ىف ىل نذأتأ هللا

 نينمؤملاريما اي :لاقف رامع هيلإرظنف الك نينمؤملاريما ىكبف ًأثلاث هيلع داعأف هلثمب هباجاف

 ًارامع قناعو هتلغب نع الفا نينمؤملا ريما لزنف ُةْيَي هللا لوسر ىل هفصو ىذا مويلا هنا

 تنك ملا معنف ًاريخ مالسإلا نعو كيبن نع هللا كازج ناظقيلا ابأ اي :لاق م م هعّدوو

 الإ ىتعبت ام نينمؤملاريما اي هللاو :لاق ٌمثرامع ىكبو الكا ىكب مث تنك بحاصلا معنو

 ناك اذإف ةنتف ىدعب نوكتس راّمع اي :نينح موي لوقي ُةِْيَي هللا لوسر تعمس ىئاف ةريصبب

 نيطساقلاو نيثكانلا ىدعب لتاقتسو .هعم ّقحلاو قحلا عم هتاف هبزحو ًاّيلع عبتاف كلذ
 مث تحصنو تغلبأو تيّدَأ دقلف ءازجلا لضفا مالسإلا نع نينمؤملاريما اي هللا ىازجف

 .ءام انعم ام :ليقف ءام نم ةبرشب اعد مث لاتقلا ىلإ زرب مث 990 نينمؤملاريما بكرو بكر

 لوسر ىلا دهع اذكه :لاق ّمث هبرشف نبل نم ةبرش هاقساف راصنالا نم لجر هيلإ ماقف

 ةينام لتقف موقلا ىلع لمح مث ,نبّذلا نم ةبرش اينّدلا نم ىدازرخآ نوكي نأ ُهْيِي هللا

 ١. الملك.١”.



 نفكم
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 مود دلج .هبدن ىاعد حرش

 .هيلع هللا ةمحر لتقف هانعطف ماشلا لهأ نم نالجر هيلإ جرخف ,رشع

 لعجف ىلتقلا نيب قلم ًارامع دجوف ىلتقلا ىف ذه نينمؤملاريما فاط ليللا ناك اًملف
 :لوقي أشناو الفا ىكب مث هذخف ىلع هسأر

 ليلخ لك تينفا دقف ىنحرا ىكرات تسل ىذلا توملا انيغاألا

 ليلدب مهوحن وحنت ىناك مهتبحا نيذلاب ًاريصب كالا
 الكاب مهيلع عي لوسرلا صوصن باب ىف راحبلا عسات ىف هلم ىسلجملا هلقنو

 تقو اغا هتوم ىنمت ناونع تحت اللا هيلإ بوسنملا ناويدلا ىف ناروكذم ناتيبلا :لوقأ
 رساي نبرامع ةداهش

 نبال حوتفلا نع راّمع ةداهش ةيفيك نيتيبلا حرش ىف 'ناويدلا حرش ىف ىدبيملا لقنو
 قوكلا مثعا

 ديز نب دلاخ بوَيأ ىنأ نع ءاج اميف هلبق ىلا بابلا ىف ”اضيأ ةييزاّرخلا لاقو

 :82مرشع ىنثالا ةتمئالا ىلع صوصنلا ىف ّنلا نع ىراصنالا

 انثّدح :اولاق ىزارلا نسحلا نب ىلع نب نسحلاو اًّيركز نب افاعملاو لضفملاوبا انربخا»

 اقدح لاق قوكلا أظرو: ني ئسيع ني.دنحأ نيود ىقدت» لاق كيعس قب كم نبني

 :اولاق سيقلا دبع نم انؤاملعو انتخيشم انئّدح :لاق نوراه نب ديزي نع عينم نب دمحأ
 تطاحا دقو نيَمَّصلا نيب فقو ىّتح لإ بلاط ىبأ نب ىلع جرخ لمججلا موي ناكانمل

 نيب ايقتلا ّئح اجرخفريبّرلا هل زربف - ؟ريبز نيا ؟ةحلط نيا :ىدانف ةّيضونب جدومه لاب

 لتاق :لاق .نامثع مدب بلطلا :لاق - ؟اذه ىلع ىلمح ىذلا امريبز اي :لاقف نيّمصلا

 ءىكتم وهو هِي هللا لوسر انلبقتساف ةضايب ىنب ىف انك ًامويركذت امأ نامثع مدب انالوأ هللا

 هكرتي ال ًاّيلع ّنا هللا لوسر اي :تلقف ىلا تكحضو هيلإ تكحضف هيلع تمّآسف كيلع
 عجرأ فيك نكلو معن :لاق - ؟هل ملاظ تنأو أموي هلتاقتل كتكلووهز هب ام :لاقف هوهز
 لخدأ فيك :لاق راّنلاو راعلا كيلع عمتجي نا لبق راعلاب عجرا :لاق .راعلاوه هنا نآلا
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 «نيقراملاو نيطساقلاو نيثكانلا لتاق ّتح»

 ثّدحي ديز نب ديعس تعمس :لاق ؟ىتم :لاق - ؟ةّنجلاب ُهَِْي هللا لوسر ىل دهش دقفرانلا

 نمو :لاق .ةّنجلا ىف ةرشع هلع :لوقي هوي هللا لوسر عم هنا هتفالخ ىف نافع نب نامثع

 ؛لاق ؟رشاعلا نف :لاق ةعست ّدع ىّتح ةحلطو انأو نامثعورمعوركبوبأ :لاق - ؟ةرشعلا

 .نيدحاجلا نم كباحصألو كلف انأ اّماو ةّئجلاب ىل تدهش دقف تنأ انما :الفإ لاق .تنأ

 لفسا ىف ران نم توبات ىف مهتركذ نمت ةعبس نا :لاق ُهَْْي هللا لوسر ىبيبح ىنثّدح دقلو

 ميحججلا لهأ باذع لجو ّرع هللا دارا اذإ ةرخص توباّتلا كلذ ىلع ؛ميحجلا نم كرد

 :لوقيوهوريبّزلا عجرف :لاق ةرخصلا ىلت تعفر

 نيحذم ريخلا كيبأ رمع ناك دق >2هلهجأ تسل رمأب نلع ىدان

 ىنيفكي مويلا اذ هتلق ام ضعبف 2 نسح ابأ ىمول نم كبسح تلقف
 نيطلا نم قلخ اهب موقي نأ ةجّجْوم ران ىلع ًاراع ترتخا
 (نيكلا) نيللا ىلإ ءاضغبلا ةظلاغم نمو دشر ىلإ ىغ نم عجرأ مويلاف

 ان ايلا ني

 موي ىف حيرلا هب تدتشا دامرك الإ مهتيأر اف ةّبض ىنب ىلع مالسلا هيلع نع لمح مث

 29١ نيسحلاو نسحلاو ىلع لخدف فلخ ىنبرصق ىلإ تلمحف ةأرملا تذخا مث فصاع

 انعمجف نيّيمشاهلا رود ضعب ىف بوَيَأوبَأ لزنو ىراصنالا ديز نب دلاخ بوَيَأوبَأو ديزو رامعو

 لوسر عم تلتاق كنا :انلقو هيلع انمّلسو هيلإ انلخدف ةرصبلا خويش نما سفن نيئالث هيإ
 لوسر نم تعم دقل هّللاو :لاقف - ؟نيملسملا لتاقت تئج نآلاو نيكرشملا دحاو ردبب ُْْيَي هللا
 مهلتاقت كنا :ىل لاقو .نيقراملاو نيطساقلاو نيئثكانلا لتاقت كنا :الفلا ىاعل لوقي ُةِيي هللا
 دقل هللا :لاق - ؟ُْيَِي هللا لوسر نم كلذ تعمس كنا هللا :انلق .الغا بلاط ىبأ نب ىلع عم

 الإ نع ىف ُهيِقَي هللا لوسر نم هتعمس ٍءىشب انثّدحف :انلق ُهِلِكَي هللا لوسر كلذ لوقي تعمس

 امك ليوأتلا ىلع لتاقي ىدعب ةفيلخلاو مامالاوهو هعم حلاو ّقحلا عم ىلع :لوقي هتعمس :لاق
 امهوبأ و ادعقوا اماق ناماما ةمالا هذه نم ىاطبس نيسحلاو نسحلا هانباو ليزنتلا ىلع تلتاق

 امك نامّرلارخآ ىف موقي ىذا مئاقلا مهنمو هبلص نم ةعست نيسحلا دعب ةّمالاو ءامهنمريخ

 نيسحلا دعب ةمئالا مه :لاق ؟مه نم ةعستلا هذهف :انلق .ةلالضلا نوصح متقفي هلّوأ ىف تق
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 انثا :لاق ؟ةمئالا نم هدعب نوكي نا هِي هللا لوسر مكيلا دهع مكف :انلق .فلخ دعب فلخ

 قاس ىلع ترظن ءاّمسلا ىلإ ىب جرع ان :يَِي لاق هنأ معن :لاق ؟ كل مهاّم لهف :انلقرشع

 تيأرو ءلعب هترصنو لعب هتدّيا هللا لوسر دّمح ءهّللا الإ هلا ال :زونلاب بوتكموه اذاف شرعلا

 ايلع الع ًاّيلع نيسحلاو نسحلا مهنم ىلع دعب شرعلا قاس ىلعرونلاب ًابوتكم امسارشع دحأ
 مهتمركأ نيذلا ءالؤه نم ىدّيسو ىمللا :تلق .ةججحلاو نسحلاو ىسومو ًارفعجو ًأدّمحم ًادّمحيو

 ليولاو مهّبحمل ىبوطف .ةّمالاو ىدعب ءايصؤالا مه دّمح اي :تيدونف ؟كمساب مهئامسأ تنرقو
 :انلق .ىدعب نوفعضتسملا رتنا :مه لوقي هتعمس :لاق - ؟مشاه ىنبل لاق اف :انلق .مهيضغبمل

 نيطساقلا لتاقن فوسو مهانلتاق نيذّلا نوثكانلا :لاق - ؟نوقراملاو نوثكانلاو نوطساقلا نف

 تاّقرظلا ىف ملعأ هللاو :لوقي ُِيتَي هللا لوسر تعم ىًٌئاريغ مهفرعأ ال هللاو ّئاف نيقراملا امو
 نمؤملا لثم :لوقي هتعمس :لاق .ُةييَي هللا لوسر نم هتعم ام نسحاب انثّدحف :انلق تاناورهلاب

 هللا ىلإ بحأ ءىش سيلو كلذ نم مظعأ هللا دنع نمؤملا ناف بّرقم كلم لئثمك [هللا دنع]

 متي ال :لوقي ُْيَي هتعمس معن :لاق هللا كم ري اندز :انلق .ةبئات ةنمؤمو بئات نمؤم نم ىلاعت

 هلا ال لاق نم :لوقي هتعمس معن :لاق ءهللا كمحري اندز :انلق .تيبلا لهأ انتالوب الإ نامنالا

 الور كميالف ًاملسم ناك نم لوقي هتعمس معن :لاق .هللا كمحري اندز :انلق ةّنجلا هلف ًاصلخم هلل

 نعو كَيبن نع هللا ىازج :انلق .رانلا ىف ةعدنحلاوركملا :لوقي ذا ليئربج تعمس ىناف عدخب
 ةاربخ مالسإلا

 :هدعب ًالئاق مهيلع ُةْلَي لوسرلا صوصن باب ىف اراحبلا عسات ىف هلي ىسلجملا هلقنو

 نيكلاو ءنيظلا نم قلخ نم اهقيطي فيك ىا ةبيغلا ىلع موقيو «حتفلاب ىلا - نايب»
 «.خسنلارثكا ىف امك نيللا بوصالاو ةّلذلاو عوضخلا



 ىقشأ عبتي نيرخآلا ىقشأ هلتقو هبحن ىضق اًملو»

 .(نيلوألا

 :'ةياحّصلا ةفرعم باتك ىف كردتسملا ىف ىروباشينلا مكاحلا لاق

 هللادبع انئثّدح ىمرادلا ديعس نب نامثع انثّدح ىراقلا ليعامسا نب ميهاربا انربخا»

 نع لاله ىبا نب ديعس نع ديزي نب دلاخ ىنربخا دعس نب ثيللا ىنثّدح حلاص نب
 :لاق اهاكشا هل ىوكش ىف هيب ًاّيلع داع هنا هئّدح ىلؤدلا نانس ابا نا ملسأ نب ديز

 تفوخت ام هللاو ىتكل :لاقف هذه كاوكش ىف نينمؤملاريما اي كيلع انفوخت دقل :هل تلقف

 ةبرض برضتس كنا :لوقي قّدصملا قداَّصلا ُةَْْي هللا لوسر تعم ىنال هنم ىسفن ىلع

 نوكي و كتيحل بضتخت ىّتح اهمد ليسيف هيغدص ىلا راشاو انهاه ةبرض و انهاه

 .دوُت قشا ةقاّنلارقاع ناك امك اهاقشا اهبحاص

 «هاجرخي مل و ىراخبلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه
 :اضيا لاقو

 قرف نير ند اش جس ىسلملا اقدح فضلا هلا دبع نيدوح هلا نيغواادربغأو

 قرح ليتخ نياهما نب هللادبع انتاتخ ىغيطقلا رفغح ندا انربخاو:ىأ انثدع

 ىنثّدح قاحسا نب دّمح انثّدح سنوي نب ىسيع انثدح ىرب نبرحي نب ىلع انثّدح ىبأ

 نع ميثخ نب دّمحم نع ىظرقلا بعك نب دّمحم نع ىبراحملا ميثخ نب دّمح نب ديزي

 :لاق كيزرساي نب راّمع

 انيأر اهب ماقأ و ُيََْي هللا لوسر اهمزن اًملف ةريشعلا ىذ ةوزغ ىف نيقيفر ناعو انا تنك

 .115 ص ” ج١

 نفح
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 كل له ناظقيلا ابا اي :ىلع ىل لاقف لخن ىف مهل نيع ىف نولمعي جلدم ىنب نم أسان

 مونلا انيشغ مث دعاس مهلمع ىلا انرظنف مهانئجف - ؟نولمعي فيكرظننف ءالؤه قأت نا
 ان:هلاوف اهينق تارقلا نين اعقو ف لهقلا مرو قانعجطسضاك كفوا فقلطتاف
 اي لدي هللا لوسر لاقف ءاعقدلا كلت نم انبزتت دقو هلجرب انكرحي لي هللا لوسر الا انظقيا
 ؟نيلجر سانلا قشاب اكثدحا الأ للي هللا لوسر لاقف بارقلا نم هيلع ىري امل بارتابا

 ىلع ىلع اي كبرضي ىذلاو ةقانلارقع ىذّلا دوُمترميحا :لاق .هللا لوسر اي ىلب :انلق -

 .هتيحل ىنعي مّدلا نم هذه تبت ىّتح - هنرق ىنعي - هذه

 ثيدح ىلع اقفتا امنا ةدايّرلا هذهب هاجرخي ملو ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه
 '.«بارت ابا اي مق :دعس نب لهس نع مزاح ىبأ

 هلوق دنع سمّشسلا و ةروس ريسفت ىف 'ليزنتلا دهاوش ىف ىناكسحلا مكاحلا لاقو

 لاق :لاق مالسلا هيلع ىلع نع ...دمحا نب ىلع انربخا «اهاقشا ثعبنا ذا» :ىلاعت
 قشا نفف تقدص :لاق ةقانلارقاع :تلق ؟نيلوالا قشا نم ىلع اي :ِيلَي هللالوسر ىل
 د لع برو قدا لاق ولت فلق" وورق

 ضظ0101
 كالئاف: ىيرخالا و ةيلزالا سنا ةاوتغب كي رن لع بقانون زاغللا نبا لاقو

 ىف ًأطساو انيلع مدق ىناهفصالا ىعاقرلا دّمحم نب هللادبع مساقلاوبا انربخا» :ىلع اي

 ءناديع اغا نبع ىيوسملا اهريغا ةنايعيرااو نينالق ورميرأ ةكم نم لزألا ىدادع

 ىنثّدح قارولا نابا نب ليعامسا انثدح حابّصلا نب فسوي نب دّمحم انثدح قاحسا نب

 :ىلعل ُهيِيي هللا لوسر لاق :لاق ةرمس نبرباج نع برح نب كام نع هللادبع وبا حصان

 «لع انيبنلذناق لاق ىلع ةلوسرو هللا لاق ؟ ىيرخلالا و. نيلزالا قيفلا نم

 .هللا ءاش نا هتقو ىف بتكنلف ثيدحلا لقن دراومر كذب حّحصملا هلّيذو

 ١. ص 13١.
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 ليضيما

 (نيلّوألا ىقشأ عبتي نيرخآآلا ىقشأ هلتقو هبحن ىضق اّملوا

 ''فارشالا باسنا ىف ىرذالبلا لاقو

 نبركب ىبا نع ةديبع نب ىسوم نع ىسوم نب هللاديبع انأبنا دعس نب دمحم انثدح»
 يَي ىتلا نا - ىسوم نب هللا ديبع كش - امهيلك وا دلاخ نب بوَيأوا سنا نب هللادبع

 راشاو ىلع اي كنعطي ىذا ةّمالا هذه نم نيرخآلا قشاو ةقاّنلارقاع نيلْوُألا قشا :لاق

 .«نعط ثيح ىلا

 سبحي ام :لاقو هاتأ ّمث نيتّرم هّدرف ىدارملا مجلم نب نمجّرلادبع هءاجف ةعيبلل ساّنلا
 :لثق م هتهبج نم ةيحللا هذه نغبصيل لاق وا ٌنبضخيل اهاقشا

 اكيقال توملا ّناف توملل كميزايح ددشا

 اكيداب 2 لح اذا تول نخب عزت الا و
 .نلا مالا ىلا دهعل ها هللا و :رخآ ثيدح ىف :دمح لاقو

 :لاق ةديبع نب دّمحم نع ناّسح نب ماشه نع نوراه نبا نع ةّيقب نب بهو انثدح

 ىنحراف ىنومأس و مهتمئس دق ىلا مهّللا ىنلتقيف ئيجي نا مكاقشا سبحي ام :نلع لاق
 .«ىّتم مهحرأو مهنم

 نم "ىربكلا تاقبطلا ىف ىدقاولا بتاك دعس نب دّمح اهلقن ثيداحالا هذه و

 . هلتقم ركذ دنع لا ىلع ةمجرت ىف نييردبلا

 .594 ص ج١

 .توريب لوا باج 7 ."8 ص .؟



 ىدلاو ةيلعدلا لصللالوسورما لةةمورعلا
 ىلع ةّرصم ةمالاو (ىداهلا) نيداهلا دعب نيداهلا
 هلأ هدلو ءاصقأاو همحر ةعيطق ىلع ةعمتجم هتقم

 و لتق نم لتقف مييف قحلا ةياعرل ىفو نمم ليلقلا
 (ىصقا نم ىصقأو ىبس نم ىبس

 ةحححصملا ةطوطخملا خسنلا ىف درفملا ةظفلب «دعب» ةملك دعب «ىداحلا» ةملك اذك

 و ةفحصم عمجلا ةغيصب «نيداهملا» ةعوبطملا بتكلا ىف عقو امث ءاملعلا طوطخي ىدنع

 ىف ءاعدلا ةرابع حيرص هيلع لدي امك مالَسلا هيلع نينمؤملاريما هب دارملا ناف اعطق ةفرحم

 هوموصملاةنقالا مقر نردق لوس رغا لعتعي ل نجلا نيالا رفا لاا ةروكذلا :كارقنلا
 هماقا» :هلوق حرش ىف هركذّرم دق نيداطلا مالسلا مهيلع مهنوكو .(جع)مكاقلا ىلا هدلو نم

 .دراوملا نم هريغو «ايداه

 و مهقوقح ةياعرب ةّمالا ىصوا دق هِي هنالف مييف ُةْبِدََي لوسرلارما لاثتما مدع اماو

 هدعب امهفلخ نيذللا نيلقثلا دحا مهلعج ثيح مهايندو مهنيد رومأ ىف مهب كسمتلا

 امين نيدخا اوماذ امنع اولطر الكل اماما و ةعاده امي: ةدفخلاب هزماو نيف

 دعا لا اسف نامل

 ١ :ىناثلا ءزجلا هيلاما ىف خيشلا نبا لاقو
 نيسلا ني دمع رضنوبأ قريشا لاق دق ني دتماندخا لاق كو هخينك نعنع

 :لاق نطساولا دأ نيواملس انثتعلاق بساحلا ليعاسا نيت انتزح لاقريضبلا

 .فجن باج 0/ ص ١.
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 نفيا

 ةّرصم ةمالاو (ىداهلا) نيداهلا دعب نيداهلا ىف هلآو هيلع هلا ىلص هللالوسررما لثتمي مل»

 نبرباج نع هيبا نع ىنارحبلا ريصنلا نب (رصن)ريصن انثّدح :لاق سيردا نب دمحا انثّدح

 عمَسلا نمل اولاق ءاوعمساو هللا اوقتا ساّلا اها اي :ُيِيَي هللا لوسر لاق :لاق ىراصنألا هللادبع

 رباج لاق بلاط ىبأ نب ىلع ىتصوو ىّمع نباو ىخأل :لاق - ؟هللالوسر اي كدعب ةعاطلاو

 .«فويسلا هيلع اولمح و هرمأ اوفلاخ و هللاو هوصعف :هللادبع نب

 :هّصن ام لوألا سلجملا ىف ىئارملا ىف بختنملا باتك ىف هلل ىحيرطلا لاق

 هّيبن ىلتبا دق لجوّرع هللا َنَأ اوملعا نوحاصلا ءانمألاو نوصلخملا نونمؤملا اهتأ»

 وأ نين نم ًادحأ اهب لتبي مل ةميسج ايازرو ةميظع ايالبو ةليلج بئاصمب فا هتيب لهأو
 سلخلاو ىبَسلاو سبحلاو ةليغلاو برّصلاو قرحلاو بلّصلاو لتقلا نم ىند وأ فيرش وأ نو
 دالبلا ىف اوقّرفتف ةيدوألا مهيلع اوقيضو ةينبالا مهيلع اونب ىّتح لابولاو لاكّتلا بورضو

 :باللقلاو ءادعألا نم ًافوخ باحصألاو بابحألا نم باسنألا اومتكو دالوألاو لهألا اوكرتو
 :لاق نمرد هللو مهئامأو مهرارحأب ةنوحشم نوجسلاو مهئامد نمرطقي فيسلا لزي مو

. 
 :رعس

 عمدم وضع لك ّئح فظلاب دقحم لآ لتقل تيكب دقلو

 عنصي اذ امو اهب حابتسي ام ترد له ةّيجوعألا تانب ترفع
 عّضولا مائللا اهمساقت بمن ىدعلا نيب دمحم لآ ميرحو

 عّتقت طايشسلاب» نهب فنعي قست ىتم ءامالاك نئاعظلا ىلت

 عوكا دبعو قنح ىلع عكل اهّلشي ىطملا باتقأ قوف نم

 ٌقشي لذأ لب ايابشلا لثم
 ىدتفي ال هديق ىف دفصف
 ةولتفوب نيعسحلا ىلا انه هلاك

 ٍدغ ىفو بايثلا رم ًاعّفلتم

 هنيبجو ههدص كبانسلا أطت

 لكاث بئاوذلا ةرشان سمشلاو
 ىف قارت ءامّدلا كلت ىلع ىنم

 عقربلا حابتسيو رامخلا نهنم

 عزني اطرقو ىبست ةميركو

 خزوم ءارعلاب ىبانسلا تحت

 عفلتي هسودرف نم رضخلاب

 عضعضتو ةفيخ فجرت ضرَألاو

 عقم ةاورلا قزق ىهذلاو
 عّيضتو ةونع ةّيما ىديأ
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 ريمأ اَمأ ,ةداهّشلا ىلع اينّدلا نم اوجرخ ةمئألا عيمج نأ :ىّمقلا قودصلا نع ىور

 ىلع هفيسب ةبرض هبرض هللا هنعل مجلم نبا ىدارملا هلتق بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملا
 .رخآ ضعب وأ اموي قبف هنالص بارح ىفوهو هسأر

 مَسلاب سيق نب ثعشألا تنب ةدعج هتأرما هلتق ببس ناك الف ىكرلا نسحلا اَمأو

 .ةيواعم نيعّللارمأب

 نيز نيسحلا نب ىلع اَمأو ءديزي نيعّللارمأب دايز نب هللا ديبع هلتق 3غ نيسحلا اَمأو

 ءْمَسلاِب ميهاربإ ديلولا نبا هلتق ذر قابلا دّمح امو ءمّسلاب ةبتع نب ديلولا هلتق اا نيدباعلا
 ديشرلا هلتق دف مظاكلا ىسوم اَمأو ءّمَسلاِب روصنملارفعجوبأ هلتق ف قداصلارفعج اَمأو
 الفا داوجلا دّمحم اَمأو ءّمَسلاب نومأملا هلتق لق اضرلا ىسوم نب ىلع اَمأو ءّمَسلاِب هللا هنعل

 دفا ىركسعلا نسحلا اَمأو هللا هنعلّرتعملا هلتق ذه ىداهلا ىلع اَمأو ءّمَسلاب مصتعملا هلتق

 هنأ ىور هئابآ ىلعو هيلع همالسو هللا تاولص ئدهملا متاقلا اَمأو .هللا هنعل دمتعملا هلتق

 .«نورفاكلا هركولو هرون رعي نأ الا هللا ىبأيو» هلتق دارأ هنأل هللا هنعل لكوتملا نع انوج عرش

 اهيبأ ثاريم ةمطاف بصغو ةفالخلا نع ًاّيلعرخأ نم مللّقلاب حتفتسا نم لأ ناكو
 ةريون نب كلامو ةدابع نب دعس لتقو ناملس قنع أجوو هّمأ نطب ىف نسحملا لتقو

 ةذبّرلا ىلإّرذ ايأ ىننو ةنيدملاب دوعسم نب هللا دبع عالضأرسكورساي نب راّمع نطب سادو
 ريمعرّيسو الا متاح نب ئدع جرخأو ىعخّتلارتشالا بّرغو سيق نب راّمع صخشاو

 بكنوركب ىبأ نب دّمح مد ىف ضاخو قارعلا ىلإ دايز نب ليمك ىننو ماسلا ىلإ ةرارز نب
 ىناه نب حيرشوريهز نب فينح نب نامثع بْذعو ةمادق نب ةيراج ىفنو لبج نب بعك

 :لاقّرد هللو ًاليلذ ةّصغ ىف شاعوأ ًاليتق ىضم نمت ءالؤهوحنو

 ةفيلخلا اهيراضم ىضمأ مراوص دودح الول
 ةفرطل اكن د لآ زاربسأ نم :تردتل

 ةفيقسلا موي ىف بيصأ نيسمحلا َنأ مكتيراو

 ةفيرّشلا ةمطاف ليللاب تدحلا ءىش ألو
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 ةّرصم ةمالاو ياهلا ييداملا قي داما هلآو هيلع هلا ىلص هللالوسررما لثتمي مل»

 مهبراق نم نولتقي مهراثآ ةّيمأ ىنب ساجرا ءافتقاو مهلئاوأ لعف ىلإ ىناوخأ اي اورظناف
 ناحوص نب ةعصعصو ناحوص نب ديزورساي نبراّمع ةيواعم لتقك مهرهاظ نم نوبّذعيو

 نمحرلا دبعو لاقرملا ًامشاهوركب ىب نب دّمحورتشالا ًاكلامو نرقلا ًاسيواو تباث نب فينحو

 ىذلاوهو ةفوكلاب ةعيسّتلا نم فولالا لتق ىلع ةّيمس نب دايز طلستو «مهريغو ناّسح نب

 ديزي هنبا هعبتو ءسيق نب ثعشألا تنب ةدعج ىلإ ذئب ىاع نب نسحلا لتق ىف سد
 ةعست مهنم الجر نيعبسو فين ىف ا ىاع نب نيسحلا لتق ىتح كلذ ىلع هللا هنعل
 ةّئسو نسحلا ىنب نم ةعبرأو ىلع ىنب نم ةعستورفعج ىنب نم ةئالثو ليقع ىنب نم

 نب عفانو ةجسوع نب ملسمورهاظم نب بيبح لثم هباحصأ نم قابلاو نيسحلا ىنب نم

 مهبلصي لعجف ىلاعت هللا هنعل دايز نب هللا ديبع ةعيّشلا ىلع طّلست مث .مهبارضأو لاله
 ناك نم اهلهأ مجر ال دابانس بّرخ ىذّلاوهو لتقلا ناولا مهلتقيو لختلا عوذج ىلع

 قارعلاو زاجحلا ىلعريبّرلا لآ طّلست مث .اذه انموي ىلإ ًابارخ تيقبف الغاب نيسحلا سأر عم
 دق اوناكو مهوحنو لماك نب هللا دبعو كلام نب بئاسلاو ىنقثلا ديبع ىبأ نب راتخملا اولتقف
 ءاهب تامو فئاطلا ىلإ ساّبعلا نب هللا دبع اوفنو هقارحا نوديريو ةّيفنحلا نب دّمحم اوسبح

 مث ,تارهبرفعج نب ةيواعم نب هللا ديبع لتقو ىلاعت هللا هنعل مكحلا نب ناورم ىلوتسا مث

 ريبج نب ديعس لتقف نيقارعلاو نيزاجحلا ىلع جاججحلا طلسو ناورم نب كلملا دبع ىلوتسا

 مههابشاو بلاط ىبأ نب ىلع دبع ًاربنقو دايز نب ليمكوراّمتلا ميمو ليوظلا مَآ نب ىبحيو

 رصن دي ىلع 0 نيسحلا نب لع نب ديز لتقو (مالسلا مهيلع) تيبلا لهأراثآ ىحم ىّتح

 نم ىسكف ًانايرع (ةفوكلاب عضوم مسا) ةسانكلابرمع نب فسوي هبلصو ىدسألا ةيذخ نب

 اوقلأو ؛هيلع بدني دحأردقي ال ناكو تاونس عبرأ ًابولصم قبو هتروع ترتس ةدلج هنطب
 ىلإ ذفناو ديزي نب ديلولا هعبت مث .تتام ىّتح برّضلاب تّقدام دعب ةلبزملا ىلع ديز ةأرما
 نوسممو ةئام الا ٍذئموي بحي عم سيلو سراف فالآ ةرشع ىف نوج نب ملسم نب ىبحي

 اذكهو ىرذو قرحأو بلص م ةعمجلا موي لتق ىّتح لتاقي ىحي قبو نيعمجأ اولتقف الجر

 :لاق نمّرد هللو مهل نيعباّتلاو مهعايشاب لعف

 ىرست هب نامزلا لوط هرادقأف ىمألا ىلإ ىوهيرهذلا َنأك تيبأ
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 ىركف ىنعّيضو ىربص ىنناخ دقو هفورص ىنيحتنت موي لك ىنف

 رثألا ىلع موق ءاج موقّرم اذإ دمحم لآ ّلظ ايازرلا َنأك

 ةّيسابعلا ةلوّدلا ترهظ نأ ىلإ ساجنألا ةّيمأ ىنب عبت نم لاح ىلإ ىناوخا اي اورظناف

 ا ىلع لآ ىف هفيس روصنملا لس مث ناسارخب نسحلا نب هللا دبع لتقب ملسموبأ حتتفا

 ىلع نب نسحلا نب هللا دبع لمحو هجو لك نم شويبجلاب مهدصقو ةيحان لك ىف مهلتقف

 نسحلا نب نسحلا نبرفعج نب نسحلاو ىلع نب نسحلا نب ىلع مهو ًالجرر شع دحأ ىف

 هنجس ىف مهدّلخو لالغألاو دويقلاب باتقألا قوف قارعلا ىلإ زاجحلا نم مهوحنو ىلع نب

 نب ةبطحق نب ديمح هلتق ىّثح لتاقو هللا دبع نب دّمحم رخو .مهلك اوتام ىّتح نيبّذعم

 ءُْلَْي هللا لوسر لآ نم تاداّسلا ىلع هساسأ لعجو روصنملل عماج قبو «ىسوم نب ىسيع

 لعج دادغبب ةينبألا روصنملا ىنب امل هّنأ لقن «مهنم ًاريثك ةقّرلا روس ىف سد هّنإ :لاقيو
 َضلا نم ةّينبملا ةفّجملا تاناوطسالاب مهنم هبرفظ نم لعجيو اديدش ًابلط ةّيولعلا بلطي
 نب ّىلع نب نسحلا دلو نم دوسارعش هيلع هجولا نسح مهنم مالغب موي تاذرفظفّرجالاو

 ىنبيو ةناوطسا فوج ىف هلعجي نأرمأف هل ىنبي ناك ىذا ءاّنبلا ىلإ هملسف لإ بلاط ىبأ
 ءاّنبلا هلعجف هدهشمب ةناوطسا فوج ىف هلعجي ىّبح كلذ ىعري نم هتاقث نم هب لكوو هيلع

 حورلا اهنم لخدي ةجرف ةناوطسالا ىف كرتف هل ةمحرو هيلع َةَقر هتلخدف ةناوطسا فوج ىف

 ّنج اذإ ةناوطسالا هذه فوج نم كجرخأس ىئافربصاف كيلع سأب ال مالغلل لاقو
 ةناوطسالا كلت فوج نم ىولعلا كلذ عيرخأو هتملظ ىف ءاّنبلا ءاج ليّللا نجح اًملف «ليللا

 ىف ىتجرخأ انا قاف كصخش بّيغو ىعم نيذّلا ةلعفلا ءامدو ىمد ىف هللا قثا :هل لاقو

 كَدِج نوكي نا اهفوج ىف كتكرت نا تفخ نال ةناوطسالا هذه فوج نم ليلا اذه ةملظ

 نيصاصجلا تالآب هرعش ذخأ مث لجوّرع هللا ىدي نيب ىمصخ ةمايقلا موي ُةْييَي هللا لوسر

 ناك ناف مالغلا لاق ءكتا ىلإ عجرتالو كسفنب جناو كصخش بيغ :هل لاقو نكمأ ام

 نكي مل هّنأو اهؤاكبو اهعزج ّلقيو اهسفن بيطتل تبرهو توجن دق ىَّنا ىّما فّرعف اذكه اذه

 ,عقو دلب ّىا ىلإالو هللا ضرا نم دصق نيا ىلإ ىرديالو مالغلا برهف هجو اهيلإ ىدوعل

 ىذّلا عضوملا ىف اهيلإ تيهتناف هرعش ىناطعاو هما ناكم ىنفّرع مالغلا كلذ ناكو :ءانبلا لاق



 نضحو

 ةّرصم ةمالاو ال ا ل هلآو هيلع هلا ىلص هللالوسررما لثتمي مل»

 اهتفرعو اهنم توندف هّما اهتا تملعف ءاكبلا نم لحّنلا ئودك ًاّيود تعمسف هيلع ىنَلد ناك
 . لف اًضرلا رابخا نويع ىف اذك ,تفرصناو هرعش اهتيطعاو اهنباربخ

 نب ماشه دي ىلع دنَسلاب ىنسحلا هللا دبع نب دّمح نب هللا دبع لتق قيناوّدلا ىلو اَملف

 سعدي ىلع ميهاربإو ادّمحم هينبا لتقو هسبح ىف نسما نب هللا دبع قنخو ىللغّتلارمع

 قيناوّدلا تامامو ءًأديرف سلدنالا ىلع عقو ىّتح ٌخفب سيردا مزهو ؛ىساّبعلا ىسوم نب

 مايا ىف لتق ىّتحراثآلا هذه تيفتقاو ةلاسترلاو ةوبتلا تيب لهأ نم هنوجسألم نا دعب اّلإ
 نب هللا دبعو الكلاب بلاط ىبأ نب اع نب نسحلا نب نسحلا نب ىلع نب نيسحلا ىدهملا

 فورعملا ذِي نيسحلا نب ىلع نب نسحلا نب هللا دبعو نسحلا نب ميهاربإ نب قاحسإ

 ديز نب ىبحي لتقو .الْئاررفعج نب ىسوم ديشَرلا نوراه ٌمسو حفب موقلا عم ناكو سطفألاب

 ذالوا نم لجر ةئامّتس ماه ىلإ نسحلا نب هللا دبع نب ىبحيو ءشطعلاو عوبجلاب نجسلاب

 نب نسحلا نب ليعامبسإ نب ميهاربإ نب دّمحم نومأملا لتقو دحاو ماقم ىف اولتق هِي ةمطاف

 باحصا نم اولتقو نيعأ نب ةمئره ىلع ايارسلاوبأ هعمو جيرخ دق ناكو 24| ىلع نب نسمحلا

 رشب لثم الئارقابلا باحصأ نموريبج نب ديعسو ىلباكلا دلاخ ىبأ لثم اهب نيدباعلا نيز

 لكوتملا لتقو سينخ نب ىلعم لثم الكا قداصلا باحصا نمو ءديز نب تيمكلاو لاحتلا
 هنا هلثق:يبسو نبتالا تنكذلا نب: وقع لقم الكا اضرلا باكضأ نس لاغت هللا هنتعل

 :هل لاقف البقأ ذإ لكوتملا دنع ًارضاح موي تاذ ناكو لكوتملا ىنبا دّيؤملاو نيعملل ًامّلعم ناك

 ايينويه نع تار نإ هللاردلانف نيسكلاو نحل دا ككنلا تح انآ برتعان
 لبعد 00 هيلع هللا ةمحر تافف هولسف هافق نم هناسل اوَّلس لكوتملا لاقف امبيبأ نمو

 وجيهرمأ نأ ىلإ مالَسلا مهيلع تيبلا لهال ةوادعلا ىملاعت هللا هنعل لكوتملاب تهتناو «ىعازخلا
 مهوحنو ةصفح ىبأ لآو ةّركس نباو مهجلا نباوٌرتعملا نبا مهاجهف ءاهدالواو ةمطافو يلع

 رباقم قارحاو نيسح ابق ىلع ءانبلا مدهبرمأ نأ ىلإ لّكوتملارمأ نم راصو .ًاعيمج هللا مهنعل

 :لاق ثيح هللا ةبه دشنا كلذ ىفو شيرق

 ساتلا ىف هللا رمأ فالخب ساّبعلا ىنب نم ةفيلخلا ماق

 ساجنزالا ةّيمآ لاعف اهفس دقحن لآ ميرح كتيب اهاض
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 ساّبعلا ونب اولعف ام راشعم مييف ةّيمآ تلعف ام هّللاو

 جرخاو هباوبأ جرخأو 9 اضرلا دهشم نيكتكبس مده نا ىلإ كلذ ىلع ملظلا ىرج مث
 نيّيبلاطلا نم ًاّيح نفد نمو :ليق ؛ةعيشلا نم ةّدع لتقو ًابايثو الام لمج فلأرقو هنم
 ةدلر هامل ةضيب ان قي لو نسما نية دبع نيدعسو يلا قدا لظنلا دع
 وا ًاّيدوهيوا ًاّيرهد هنوفرعي نم ىلع نومّلسي هّماعلا ىرت قٌقح ىعيش وا بلاط اهيف لتق لإ

 ثّدحملا ىبحيب نوعمست الا ىلع همسا نم مد نوكفسيو ًاّيعيش هوفرع نم نولتقيو ًاّينارصن
 هومهتا فيك نيطقي نب لعبو هوبلص مث طوس فلا هوبرضو هيلجرو هديو هناسل اوعطق فيك

 نم ناقربزلا نب روصنمو هوسبح فيك ىزورملا بارت ىنأو هوهبج فيك نيعا نب ةرارزبو

 هدالواب اوفاطو دايعالاو عملا فرهش فلا ة4!ًاّيلع ةّيماونب نعل دقلو هوشبن فيك هربق
 ىسنرصمب مهئابطخ نم ًابيطخ ّنا ىّئح كلذركتني ملسم اهيف سيلو دالبلاو راصمالا ىف
 دجسم هومسو دجسم عضوملا كلذ ىف ىنبف قيرطلا ىف اهاضق اهركذ اًملف ةبطخلا ىف ةنعّلا
 لازتالو ًارفاك بلاط وبأ تام :اولاق مهتإ ىتح كلذب اوضري مل مهنا مث ,هب نوكربتيركُذلا
 ايف كلذ نم ًائيش نافع نعوا باظنلا نعوا ةفاحق ىبأ نع عمست نا نود كلذب عمست

 هلام اوفعتسا ةسماط همالعاو ةسراد ُةْلِيَي هللا لوسر راثآو آلا ىلإ ىرسك راثآ تيقب هابجع

 ىف اوعدباو ننسلا اورّيغو هللا باتك اوفّرحو ءابعلا لهأ ىلع ًاران اومرضاو هتيب اوبّرخو هدعب
 اورادو هتيبصو هلافطأ اوحبذو هتّيّرذو ّىنلا ءاسن اوبسو ةرتعلا اولتقو ءايصوألا اولذخو نيّدلا

 لك ىلع تمظع ةّيلبو ةّيزر اهلئام مل ةيرر هذهف نانّسلا ىلاع قوف نم نادلبلا ىف مهسوؤرب

 : اه نيسحلا ىف ليقرعش لقا هّنا لقن ام ىلعوهو لاق نمرد هللو ةّيلب
 اهرون ملظاف اينّدلا ىف نوفاخت متنأو ةايحلا ىف تّرق نيعلا ذإ
 اهريزغ ىعومد نم هيلع ضافف البركب نيسحلا ربق ىلع تررم

 اهريفزو اهعمد ىنيع دعسيو هوجشل ىرأو هيكبأ تلز اف
 اهروبق هيبناج نم هب تفاطا ًابئاصع نيسحلا دعب نم تيكباو
 اهروزي مالس ىّتم اهل َلقو 2 البركب روبقلا لهأ ىلع مالس
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 ةرصم ةمالاو (ىداهلا) نيداهلا دعب نيداهلا ىف هلاو هيلع هلا ىلص هللالوسررمأ لثتمي مل»

 انيرومز  عابولا اسك هجاوت ىعطلابو قفل لاا اع

 ...اهريبعو اهكسم مييلع حوفي هربق راّوز داقولا حربي الو

 لخبتو اهعمد سبحت نيع يا ما مهدقف دعب حرفي داؤف ّىاو مهلتق دعبّرسي بلق ّىا

 اهئاجراب ضرألاو داتوالاو لابجلاو دادَشلا عبسلا مه تكب دقو فيك اهعفدو اهلامهناب

 ةكئالملاو راطقألاو راصمألا عبض“ ىف نموراحبلا ججحل ىف ناتيحلاو اهناصغاب راجشالاو

 نيدّرشم نيدورطم تيبلا لهأ حبصا دقو ال فيكو نوعمجأ تاوامسلا لهأو نوبّرقملا
 ليوعلاو ةحايّتلا ىف اودهتجا ىناوخا ايف نادلولاو لهألاو ناطؤالاو رايّدلا نع نيدّوذم
 ناسا تاذع اوببلجتو نازحالا سابل اوسبلاو ليلجلا باصملا اذه ةماقا ىلع اودعاستو

 «رشحلا كدعوم ماُيالا ةولس ايا» :لاق نم لوقب نيلثمتمرجهلا باطخ ةولَسلا اوبطاخو

 نتهلقلو نوبواثلا بيشللا مهاداو نوكابلا :ككيتلفا لوسيا تيب. لهأ نم: بتاطألا لف
 ناجشالاو نازحالا هترع ثيح مهيحدام ضعبك نونوكتال وأ نويعلا نم عومدلا فرذتلف

 '«.(لاق امرخآ ىلإ) مهيف لاقو مظنف

 :ىناثلا ءزجلا ىف ' ل9 نيسحلا لتقم باتك ىف ىمزراوخلا لاق

 ةاضقلا خيش انربخا ءىمصاعلا دمحأ نب ىلع نسحلاوبأ دهازلا مامإلا خيشلا انربخأ»

 رصنوبأ انثّدح .ظفاحلا هللا دبعوبأ ىنربخأ ,ىدلاو قنربخأ ءقييبلا دمحأ نب ليعامسإ

 انثّدح :ىزارلا متاح ىبأ نب نمحرلا دبع انثّدح روباسينب انيلع مدق هيقفلا دمحأ نب دّمح
 :دهاجم نع ريلس ىبا نب ثيل نع ىبأ انثّدح ,رهاز نب هللا دبع انثّدح ,رهاط نب ىلع

 ريمأ اي :رفخم نبا لاق هتيب لهأ سوؤرو ىلع نب نيسحلا سأرب ىتا نيح (عل) ديزي َنإ

 ءَمذَأو مالو رفك ًارفخم 1 تدلو ام :ديزي لاقف مائثلا ةرفكلا ءالؤه سوؤرب كانئج نينمؤملا

 :دشناو هب هتكنو هبيضقب نيسحلا سأر ايانث نع فشك مث
 امّدلا رطقت انناميإ ىف بضاوق تفصناف انوفصني نأ انموق ىبأ

 انضعمو ذك نفلطتت انفايستاو ةفرع انتم رسينفلا ناك انف

 .ق 1789 موس باج ١.١١ ص .لؤألا سلجملا ىف بختنملا ىف ىحيرطلا ١.
 .فجن باج 088 ص .؟
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 ةّرعأ سانا نم ًاماه قّلفن

 ىف فَي دمحم ىتفش تيأر ام ىصحأ ام هللاوف كبيضق عفرا :هئاسلج ضععب هل لاقف
 :ديزي دشناف .هلّبقي ىبيضق ناكم

 املظأو ّقعأ اوناك مهو انيلع

 لقف تئشام نيبلا بارغاي

 اودهسق ندع ىشايمعا كبل

 احرف اولهتساو اولمأل
 مقتنأ مل نإ فدنخ نم تسل

 (قراث ندع نيمتاتدخا دق

 ّلكب نبعلي رهدلا تانبو
 لسألا عقو نم جرزنخلا عزج

 لشت ال ديزي اي اولاق مك
 لعف ناكام دمأ ىنب نم

 لزت ىحو الو ءاج ربخ

 لطبلا ثيللا سرافلا انلتقو

 .اذه هلوق ىف قفان دق الا لجّرلا ملعن الف :دهاجم لاق

 تسل» «فدنخ نم تسل» لدب ىرخأ ةياور ىف انيور دقو ظفاحلا هللا دبعوبأ لاقو

 ردذبسب هانلدعو لدتعاف

 .«ةبتع نم

 هجو نم هبتكأ ملو ءهلَوأ هبشي ال ديزي مالكر خآو :نيسحلا نب دمحأ ةنسلا خيش لاقو

 لاوقأ هتيب لهأو نيسحلا لتق ىف راجفلا لعف ىلإ مض ناك دقف هلاق ناك نإف هلثم تبثي
 .«للتلاو أطخلا نم انمصعي هللاورافكلا

 ' :اضيأ لاقو
 خيش انربخأ .ناتسهد نم نإ بتك اميف دمحأ نب دوعسم مامإلا خيشلا انربخأ»

 انربخأ ءدماحوبأ خيشلا انربخأ ءىمشجلا ةمارك نب دّمحم نب نسحملا دعسوبأ مالسإلا

 ىراَسلا بدؤملا دّمحم نب نسحلا دّمحوبأ انربخأ ءروباسينب ىزاجلا نبرمع صفح وبأ

 انتدكن ىدزالا ليرد ني دف كب وبأ اريحا :فرسملا دفعا ني دم نيب ونا اهتدج

 نيسحلا سأر لخدأ امل :لاق ةفوكلا لهأ نم ميمت ىنب نم خيش نع ىزامرجلا نع ىكعلا

 .27”ص ١
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 ةناطت ةمالاو (ىداهلا) نيداملا دعب نيداهلا ى هلاو هيلع هلا لص هللالسررمأ لكيت

 هايانث تكني لعج تسط ىف هيدي نيب نيسحلا سأر ناكو ةيواعم نب ديزي ىلع همرحو

 .اودهش ردبب ىخايشأ تسيل :لوقيو هدي ىف ةرصخمب
 .لعف ناك ام دمحأ ىنب نم :هلوق ىلإ تايببألاركذو

 [مشاه ىنب ةليقع ةبطخ]

 :تلاقف ُةْلَكَي هللا لوسر تنب ةمطاف اهَمأو لع تنب بنيز تماقف

 :لوقي ذا لاهت هللا قدص نيلسرملا ديس لْغ مالسلاو ةالّصلاو ءنيملاعلا تر هلل دمك

 «'َنوُءِرُمَتَسي اهب اوُناَكَو ِهّللا ِتاّيأب اوُب ا تت نأ ىَتوّسلا امام هل هيقاع ناك تو

 انك قاسن انهيصأو ءامسلا قافاو ىضرلا راطقا اننلخ تكا فيح ديوي اي فقطا

 .هدنع كرطخ مظعل كلذ ّنإو ةمارك هيلع كبو اناوه هللا ىلع انب نأ ءىراسألا قاست

 ةقسوتسم ىل ايندلا ت تيأر نيح ًارورسم نالذج كفطع ىف ترظنو ىكىفناب تخمشف

 آل ,) :ىلاعت هللا لوق تيسنأ ًالهم ًالهف انناطلسو انكلم كلافص ٍنيحو ةقسّسم رومألاو

 ٌباَذَع َمُهَلَوَامْنِاوُداَدرَِل ْمُهَل ىلَمناَمنِإ ميسا يل لفت 3 اوُرَفَك َنِذَلا َنَبَسْحي

 هللا لوسر تائب ىقوسو ءىكئاماو كرئارح كريدخت ءاقلطلا نباي لدعلا نمأ «' ٌنيِهم

 ّنهفرشتسيو ءدلب ىلإ دلب نم نهب ادحب ء:نههوجو تيدبأو «نهروتس تكته دق ءايابس

 ّنهعم سيل ء,فيرشلاو ىندلاو ءديعبلاو بيرقلا نههوجو حفصتيو ءلقانملاو لهانملا لهأ

 .ءادعسلا دابكا هوف ظفل نّمت ةبقارملا ىجرت فيكو ءىمح نبتامح نمالو َىلو نطاجر نم

 فنَّشلاب انيلإرظن نم تيبلا لهأ انضغب ىف أطبتسي ال فيكو ءءادهشلا ءامدب همحل تبنو
 :مظعتمالو أتم ريغ لوقي ّمث - ؟ناغضالاو نحالاو ,نآنشلاو

 لشت ال ديزي اي اولاق مت احرف اولهتساو اولعأل

 تأكن دقو كلذ لوقت ال فيكو - ؟ كترصخمب اهتكنت هللا دبع ىبأ ايانث ىلع ًاينحنُم
 دبع لآ نم ضرألا موجنو ءدّمحم لآ ةّيرذ ءامد كتقاراب ةفاّشلا تلصاتساو ةحرقلا

 ىتأ ّندوتلو ءمهدروم ًاكيشو ندرتلف مهيدانت تمعز - ؟ىخايشأب فتبأ .بلطملا
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 نكد
 ير 7 ا 7بلس ل ع

 مود دلح .هبدن ىاعد حرش

 :تلق ام تلق نكت ملو تمكبو تللش

 ءانتامح لتقو ءانءامد كفس نمب كبضغ للحاو ءانملظ نم مقتناو ءانّمحي ذخ هللا

 نم تلمح انغعدللا لور لع ةورقلو كمملالا تردحالو ىدلحالا تورف انف: هللا وف

 ىلاعت : هللا عمجي ثيح كلا 7 هل ق هير ككايقناو :ةضرأاءانو: كفن

 اَيَحأَلَب تام ِهللا ٍليِبَس ف وليف َنيذَ َرَهَسم َنيَسْحتَالَو) مهقحب مهل ذخأيو مهتعش ه ليو مهلمش

 نم ملعيسو ءًاريهظ ليئربجبو ءًامصخ دّمحميو ءًامكاح هللاب كبسحف «َنوُقرْرُي ْمِهَر َدْنِع
 فعضأو ًاناكمرش مكيَأو الدب نيملاظلل سئب نأ ءنيملسملا باقر نم كنكمو ىل لّوس

 كعيرقت مظعتسأو ,ءىكردق رغصتسأل ٌّنِإف كتبطاخم ىهاوذلا نع تّرج نئلو ءًادنج

 لتقل بجعلا لك بجعلاف الا ءىّرح رودصلاو ىربع نويعلا نكل .كخيبوتربكتسأو

 هاوفالا كلتو انئامد نم فطنت ىدُِيالا ىلتف .ءاقلطلا ناطيشلا بزحم ءابجتلا هّللا بزح

 اهمؤتو ءبائذلا اهوفعتو لساوعلا اهباتنت ىكاوّرلارهاوطلا ثئجلا ىلتو انموحل نم بلحتت
 ّناو كادي تمدق ام الإ دجت ال نيح ءًامرغم ًاكيشو اندجتل ًامنغم انتذختا نئلف ؛لعارفلا

 كيعس عساو كديك دكف ءلّعملا هيلعو ىكتشملا هللا ىلاف ءديبعلل مالظب سيل هللا
 كىنع ضحرتالو انرمأ كردتالو انيحو تيمتالو انركذ وحمت ال هللا وف كدهج بصانو

 موي ددب الإ ىلمشو ددع اَّلِإ كماّتاو دنف اَّلِإ كيأر لهف اهرانش كنم بيغتالو ءاهراع
 .نيملاظلا ىلع هللا ةنعل الأ :ىدانملا ىداني

 نأ هللا لأسأو ةرفغملاو ةداهشلاب انرخآألو ةمحرلاو ةداعسلاب انلؤال تخ ىذلا هلل دمحلاف

 :ةودو جحر هّنا ةفارشلا انب متخيو ,باملا نسحو ديزملا مه بجويو .باوثلا مه لحي

 .ريصُتلا معنو ىلوملا معن ليكولا معنو هللا انبسحو

 :ديزي لاقف

 حئاوتلا ىلع حوتلا نوهأ ام حئاوص نم دمحت ةحيص اي
 لاقف ءأورج ءوس بلك نم ذختت ال :هل اولاقف مهب عنصي اذام ماشلا لهأ راشتسا مث

 . ةنيدملا ىلإ مهدّربرمأف ,هعنصاف ُةْيََِي هللا لوسر مهب هعنصي ناك امرظنا :ريشب نب نامعنلا



 نكت

 تخيلي ب ل د حل |كخخشل
 ةرصم ةمالاو (ىداهلا) نيداهلا دعب نيداهلا ف هلاو هيلع هلا ىلص هللالوسررمأ لثتمي مل»

 اهأشنا ىرعبزلا نب هللا دبعل ىه ةيواعم نب ديزي اهدشنا ىتلا تايبالا :مكاحلا لاق

 :اهنف ةليوط ةديصق ىهو ,نيملسملا نم ةعامجو ُةْيَيََي ىَنلا ّمع ةزمح دهشتسا امل دحا موي

 لقف تئش ام نيبلا بارغاي

 ىدم ّرشللو ريخلل نا

 مهنيب ساسخ تاّيطعلاو

 لئاز ميعنو شيع لك

 ةيآ ىنع ناشسح اغلبا

 ةمجمج نم نزحلا ىف ىرت مك

 تبلس ناسح ليبارسو

 دّيس ميرك نم انلتق مك

 عراب مرق ةدجنلا قداص

 اهتكاس ام سارهملا لسف

 اودهش ردبب ىخايشا ثيل

 اصقر مكاذ دنع اوفخ مث

 مهفارشأ نم فعضلا انلتقف

 انتا اَلِإ سفنلا مولا ال
 بناه يلع دملا كويس

 لاق فراصقلا يبات نيد اسبح اهاقتاف

 ةعقو ىرعبزلا نباي تبهذ

 مكنم انلنو متلن دقلف

 ةقداص ةدش انددش ذإ

 مكباقعأ ىلع نوّلوت ذإ
 (مكف ظ) مهفاتكا ىف فايسالا عضن

 لبقو هجو ىلذ الكو

 لقمو رثم ربق ءاوسو

 لكب نبعلي رهدلا تانبو

 للغلا اذ فشيرعشلا ضيرقف

 لجرو تنيبا دق فكاو

 كلا قا رتكله فنك نع

 لطب مادقم نيّدجلا دجام
 لسالا عقو ىدل ثاتلمريغ

 لسالا عقو نم جرزخلا عزج

 لشألا دبع ىف لتقلاّرحتساو
 لبجلا ىفودعت نافحلا صقر

 لدعف ردب ليم انلدعو

 امتنلا اكلعتلا اقرزك وذ

 لهن دعب اهدرون اللع

 لدعول اهيف لضفلا ائم ناك

 لود ًانايحا برحلا ىاذكو
 لبجلا حفس ىلإ مكانأجأف
 لستلا هابشا بعشلا ىف ًابره
 لهن دعباللع ىوهن ثيح



 نضدي

 مود دلج «هبدن ىاعد حرش

 لضعلا نلكأي بيتلا حالسك مكهاتسا نم حييضتلا جرخت

 لهي سانلا نم هوقاليب نم ءالمللا  ناتجك ليطانخب
 لحتنملا ريغ نيعبس مكنم دحاو ماقم ىف انخدشف

 لجحلا تالفا لثم انفرصناف مهدادعا مكنم  انرساو

 لشفو دهجب اولو ناريغ ةعاس ٍءىشب انوقوفي مل

 لحتلا»و هنم طرفلا انألمو هعزجن ذإ بعشلا انع قاض

 لزنف ًارصن ليربج مهدآ مهلاثمأ متسل  لاجبب
 لسرلا قيدصتو هللا ةعاط ققتلاب ردب موي انولعو

 لفر حاجحج لك انعرصو مهنم سار لك انلتقو

 لحف دلخلا ةنج هاطخب ىبهتنا ىّتح ىشم نم ءاوس ال

 لبهو ليو توص اهاظل ىف اهل رانلا تككح بالكو

 لبهب ىدانتلاو ردب موي دهاش ًاّقح هللا لوسرو

 ربع .شيرلا ق انك» دق
 مهعمج شيرق نم انكرتو

 دجام افيرشل فيرشو

 اهتتسا دلو .مكلا#ا هلا ني

 لثم ثيداحأو ردب موي

 لمملا بصخملا ىف عج ام لشم
 لدلا حقو ىددلا هيلاخال
 لزن سأبلا ذإ سأبلا رضحن

 تيبلا لها عوجر هركذ دنع فوهللا ىف دّيسلا لاقو

 ةقرخ هعمو جرخف (طاطسفلا ىف ىا) الخاد مالَسلا هيلع نيسحلا نب ىلع ناكو»

 نم ىلامتي الوهو هيلع سلجو هل هعضوف سرك هعم مداخ هفلخو هعومد اهب حسمي

 ةيحان لك نم سانلاو ءاسّنلاو ىراوجلا نينحو ءاكبلاب سانلا تاوصأ تعفتراو ةربعلا

 .مهتروف تنكسف اوتكسا نأ هديب ىموأف ةديدش ةّجض ةعقبلا كلت تّجضف هنوّرعي

 ءىراب نيذدلا موي كلام ميحرلا نمحرلا نيملاعلا بر هلل دمحلا :مالسلا هيلع لاقف

 ىلع هدمحن ىوجنلا دهشف برقو ىلعلا تاوامسلا ىف عفتراف دعب ىذّلا نيعمجأ قئالخلا
 بئاصملا ميظعو ءِزَرلا ليلجو عذاوللا ةضاضمو عئاجفلا أو روهدلا عئاجفو رومالا مئاظع
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 ةدضم ةنمآلاو ا هلآو هيلع هلا ىلص هللالوسررما لثتمي مل»

 ةليلج بئاصمب انالتبا دمحلا هلو هللا نا سانلا اهتا ةحئاجلا ةحدافلا ةّظاكلا ةعظافلا

 ىف هسأرب اورادو هتيبصو هؤاسن ىبسو هترتعو هللا دبع وبأ لتق ةميظع مالسإلا ىف ةملثو

 تالاجر ىاف ساتلا اها ةّيزر اهلثم ال ىتَلا ةّيزرلا هذهو نانّسلا لماع قوف نم نادلبلا
 تكب دقلف اهامهنا نع نضتو اهعمد سبحت مكنم نيع يأ ما هلتق دعب نوّرسي مكنم

 راجشالاو اهئاجرأب ضرألاو اهناكرأب تاوامسّسلاو اهجاومأب راحبلا تكبو هلتقل دادشلا عبستلا
 ساّتلا اهتا نوعمجأ تاوامسلا لهأو نوبّرقملا ةكئالملاو راحبلا ججلو ناتيحلاو اهناصغاب
 ىتَلا ةملثلا هذه عمسي عمس ىأ مأ هيلإ نحي ال داؤف ىأ مأ هلتقل عدصتي ال بلق َىأ

 نع نيعساش نيدّوذم نيدّرشم نيدورطم انحبصأ ساّنلا اهيا ّمصي الو مالسإلا ىف تملث

 مالسنإلا ىف ةملثالو هانبكترا هوركمالو هانمرتجا مرج ريغ نم لباكو كرت دالوا اًنأكراصمالا

 ىف مهيلا مّدقت َىَنلا َنأول هللاو .قالتخا اّلِإ اذه نا نيلّوألا انئابآ ىف اذهب انعمس ام اهانملث

 نوعجار هيلإ اناو هلل اًناف انب اولعف ام ىلع اودادزا امل انب ةءاصولا ىف مهيلا مّدقت امك انلاتق

 بستحن هللا دنعف اهحدفاو اهّرمأو اهعظفاو اهلّظكاو اهعجفاو اهعجواو اهمظعا ام ةبيصم نم
 '«.ماقتنا وذزيزع هنا انب غلب امو انباصا اميف

 الها نيسحلا لتق نع ةرّخأتملا عئاقولا باب ىف 'راحبلا رشاع ىف هلي ىسلجملا هلقنو

 َبَقاَع ْنَمَو ...)» :ىلاعت هلوقريسفت ىف جحا ةروس هريسفت ىف 0 نب ىلع لاقو
 دكت انما« هلك دون ىف مث هب بِقوُع اَم لْئِمِ

 هولتقيل هوبلطو راغلا ىلإ برهو ةّكم نم شيرق هتجرخا ان ُهِيَي هللا لوسر وهف»

 ' مهريغو نايفس ىبأ نب د ةلظنحو لهجوبأو ديلولاو ةبيشو ةبتع لتقفردب موي هللا مهبقاعف

 اناودلغو انفي :ب ُهلَيَع دمحم لآو الغلا نيسحلا لتقف مهءامدب بلط ُهوَي هللا لوسر ضبق اَملف

 :رعّشلا اذهب لّثت نيح هللا هنعل ديزي لوق وهو
 لسالا عقو نم جرزخلا عزج اودهش ردبب ىخايشا ثيل

 لشت ال ديزي اي اولاق م احرف اولهتساو اوّلهأل

 .ثلاثلا كلسملا فوهللا ١

 ع٠ .جحلا +



 نيكو

 مود دلج ؛هبدن ىاعد حرش

 لعف ناك ام دمحأ قب نم مقتنا مل نأ فدنخ نم تسل

 لدتعاف ردبب هانلدعو مهتاداس نم مرقلا انلتق دق

 :ىلذ لثم ىف رعاّشلا لاقو

 لأس دق اميف خيشلا تعبتاف هب ىناصوا خيشلا ىاذكو

 :هبّلقي حورطم سأرلاو لوقي أضيأ هللا هنعل ديزي لاقو
 هب ساقي ال ًاسايق اوسيقي ىتح رضحلاب نيضاملا انخايشا تيل اي

 .ردقلاب نزولا ناكل ردب مايا

 ىنعي هب بقوع ام لثمب ُهْيََي هللا لوسر ىنعي بقاع نمو :ىلاعتو ىرابت هللا لاقف

 «.هدلو نم مكاقلاب هللا هترصنيل هيلع ىعب 3 هولتقي نأ اودارا الإ ًانيسح

 امهيلع ىلع هيبأو نيسحلل ىواسم سانلل ركذيل بيطخو ربنمبرما ديزي ّنأ :ىورو

 بنطاو ,نيسحلاو ىلع ىف ةعيقولارثكاو هيلع ىنئاو هللا دمحفربنملا بيطخلا دعصف مالستلا

 اضر تيرتشا بطاخملا اهتا كليو :نيسحلا نب ىلع هب حاصف .ديزيو ةيواعم ظيرقت ىف

 دعصأ ىّتح ىل نذئا ديزي اي :لاق مث راّنلا نم ىدعقم أوّبتف قلاخلا طخسب قولخملا

 لاقف ديزي ىبأف .باوثورجأ نيسلاجلا ءالؤطو ءاضر هلل نهيف تاملكب مّلكتاف .داوعألا هذه

 |ذهربنملا دعص نا :مهل لاقف ائيش هنم عمسن انّلعلف دعصيل هل نذئا نينمؤملاريما اي :سانلا

 هّنا :لاقف - ؟اذه نسحب امردق امو :اولاقف .نايفس ىبأ لآ ةحيضفو ىتحيضفب الإ لزني م

 هللا دمحفربنملا دعصف .دوعصلاب هل نذا ىّتح هب اولازي مو .أّقز ملعلا اوقز دق تيب لهأ نم

 :اهيف لاقف ءبولقلا اهنم لجواو ؛نويعلا اهنم ىكبأ ةبطخ بطخ ّمث هيلع ىنثاو

 ةحاصفلاو ةحامسلاو ملحلاو ؛ملعلا انيطعا .عبسب انلّضفو ًاّنس انيطعا سانلا اهتا

 ,قيدَّصلا امو ُةِيِيِيَأ دّمح راتخملا ىلا ام ناب انلّصفو .نينمؤملا بولق ىف ةبحملاو ةعاجشلاو

 اطبس اّنمو ,لوتبلا ةمطاف نيملاعلا ءاسبت ةديس اّنمو .لوسنلا دسأو هللا دسأ اّنمو ناّيطلا اّنمو

 ىبسجحب هتأبنأ قفرعي ١ نمو قفرع دقف قفرع نم .ةّنحلا لهأ تابش ادّبسو ,ةمالا هذه

 انا «ءادّرلا فارطاب ةاكرلا لمح نم نبا انا ءافّصلاو مزمز نبا انأ ءىنمو ةكم نبا انا :ىسنو
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 ةرصم ةمالاو (ىداهلا) نيداهلا دعب نيداهلا ىف هلو هيلع هلا ىلص هللالوسررما لثتمي ملا
 ,ىعسو فاط نمريخ نبا انا ,ىفتحاو لعتنا نمريخ نبأ انأ ءىدتراو رزتئا نمر يخ نبا

 نم هب ىرسا نم نبا انا ,ءاوهلا ىف قاربلا ىلع لمح نم نبا انا ءىتلو ّجح نمريخ نباانا

 هل ليلا عم ل عيل ١.17 ردا نير د اديعق سالالا دحلان اخ دولا
 ىلص نم نبا انا ءىندأوأ نيسوق باق هّبر نم ناكف ىلدتف ىند نم نبا انا ىهتنملا ةردس
 هلع نبأ انآ ييطضلا جه ىلا انآ ضيفا اه للملا دنلا : سنا نمد انا هتامسكلا هكتال

 نيب برض نم نبا انا ءهللا الإ هلا ال :اولاق ىّتح قلخلا ميطارخ برض نم نبا انا ءىضتملا

 ,نيتلبقلا ىلصو .نيتعيبلا عيابو ؛نيترجهلارجاهو ,نيحبرب نعطو نيفيسب هللا لوسر ىدي
 عماقو «نّيبنلا تراوو ,نينمؤملا حلاص نبا انا ءنيع ةفرط هللابرفكي ملو .نينحو ردبب لتاقو

 ربصاو «نيئاكبلا جاتو ,نيدباعلا نيزو ءنيدهاجملا رونو ءنيملسملا بوسعيو ,نيدحلملا

 :ليئاربجيب دّيؤملا نبا انا ؛نيملاعلا بر لوسرو ءنيساي لآ نم نيمئاقلا لضفأو «نيرباصلا

 :نيقراملاو نيطساقلاو نيثكانلا لتاقو ؛نيملسملا مرح نع ىماحملا نبا انا :ليئاكيمب روصنملا
 باجتساو باجا نم لّاو ,نيعمجأ شيرق نم ىثشم نمرخفاو نيبصانلا هءادعا دهاجملاو

 هللا ىمارم نم مهسو .نيكرشملاريبمو «نيدتعملا مصاقو نيقباسلا مدقاو ءنينمؤملا نم هلل
 هلا ةنكضت ناتو هللارمأ ةاووناكللا نيدر تأت. نديبانلا هتكح نابل يقفاتلا: نع

 ,ماّوص رباص ؛مامه مادقم ؛ىضرم ىضر ئحطبا ئكز لولهب ىخس حمس .هللا ملع ةبيعو

 .انانع مهقلطأو ءانانج مهطبرا ,بازحألا قرفمو ؛بالضالا عطاق .ماقف عاج ,ماوق بذهم
 ىف مهتحطي ءلطاه ثيغو ءلساب دسا ؛ةميكش مهدشاو ؛ةميزع مهاضمأو :انابننل مهارجأو

 ثيل ءميشهلا حيرلاورذ مهورذيو ىحرلا نحط ةنعألا تبرقو ةنسألا تفلدزا اذإ بورحلا

 ىحطبا ؛ىدم ىكم ,قاقحتسالاو صتلاب مامالا «قارعلا شبكو ناجعالا بحاصو ناجحلا

 ىغولا نمو ءاهدّيس برعلا نم ءىرجاهم ىرجش .؛ىدحا ىردب ىبقع ىيخ .ىماهت

 « تانك قزوين احلا رماني قيسلللاز بدلا :نيطيستلاا وبار نيستا كراز ارق
 «بلاغ لك بلاغ ,بلاط لك بولطم .بلاغلا هللا دسا ,بقاعلا رونلاو .بقاثلا باهشلاو

 .بلاط ىبأ نب نإاع ىّدِج ىاذ
 ةعضب نبا انا «لوتبلا رهظلا نبا انا ءءاستلا ةدّيس نبا انا «ءارهزلا ةمطاف نبا انأ
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 مود دلج .هبدن ىاعد حرش

 نا ديزي ىشخو بيحنلاو ءاكبلاب ساّنلا جض ىّتح انأ انأ :لوقي لزي ملو :لاق لوسرلا
 .تكسو مالكلا هيلع عطقف نذؤي نا نّدؤملارمأف ةنتف نوكت

 كرديالو «ساقي ال اريبك ترّبك :نيسحلا نب ىلع لاق (ربكا هللا) :نّدؤملا لاق اًملف
 اهب دهش :نِلع لاق .هللا اّلِإ هلا ال نا دهشا :لاق اًملف .هللا نمربكا ءىث ال ءساوحلاب

 تفتلا .هللا لوسر أدّمحم ّنا دهشا :لاق اًملف .ىمظعو ىئختو ىمدو ىمحلو ىرشبو ىرعش

 هّنا تمعز ناف ؟ ىدج ما ىّدج اذه دّمحم ديزي اي :لاقو ديزي ىلإربنملا ىلعا نم ىلع
 ناذالا نم نّدؤملا غرفو لاق - ؟هترتع تلتق ملف ىّدج هلا :تلق ناو تبذك دقف كدج

 .رهظلا ةالص ىلصو ديزي مدقتف .ةماقالاو

 اذه نم نينمؤملار يما اي :لاقف دوهيلا رابحا نمربح اذه ديزي سلجم ىف ناك هنأ :ىورو

 .بلاط ىبأ نب لع نبا :لاق - ؟نيسحلا نف :لاق .نيسحلا نب لع :لاق - ؟مالغلا

 تن نبا اذهف: هلأ ناجح اهويملا هل: لاقف وسع تقي ةيطاق# لافتا هتاف لاق

 نب ىسوم انيبن كرتول هللاوف هتّيّرذ ىف هومتفلخ امسئب ةعرسلا هذه ىف هومتلتق مكيبن

 متبثوف سمالاب مكيبن متقراف اما متناو ءانبر نود نم هدبعن انك انا تننلظل أطبس انيف نارمع

 وهوربحلا ماقف ءاثالث هقلحب ىجوف هب ديزيرمأف .ةما نم مكل ةأوس - ؟هومتلتقو هنبا ىلع

 لازي الف ىبن ةَّيّرذ لتق نم :ةاروتلا ىف دجا ىلا ىنورذف متئش ناو ىولتقاف متئش نا :لوقي
 .مهجران هللا هالصا تام اذإف قب ام أدبا ًانوعلم

 نب لاهنملا هلبقتساف قشمد قوس ىف ىشمي لعجف موي تاذ نيسحلا نب ىلع عبرخو

 ليئارسإ ىنبك هللاو تيسما :لاقف ؟هّللا لوسر نباي تيسما فيك :لاقف ىبابَّضلا ورمع

 ىلع رختفت برعلا تسما لاهنم اي .مهءاسن نويحتسيو مهءانبا نوحيذي نوعرف لآ ىف

 ىثرق ًأدمحم ناب برعلارئاس ىلعرختفت شيرق تسمأو ؛ىبرع ُهِيَيْأدّمح ناب مجعلا
 نودّرشم «نولوتقم نوروهقم نومولظم ,نوبوصغم نحنو دّمحم تيب لآ انيسماو ءاهنم

 '.لاهنم اي انيسما ام ىلع نوعجار هيلا اناو هلل اًناف نودورطم

 ' :ميلس باتك ىفو

 مرا ىدلج هس باج .فحجن باج 57 .50 ص .؟
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 ةّرصم ةمالاو (ىداهلا) نيداهلا دعب نيداهلا ىف هلآو هيلع هلا ىلص هللالوسررما لثتمي مل»

 مهرهاظتو شيرق ملظ نم تيبلا لهأ انيقل ام :مالَسلا هيلعرقابلارفعجوبأ لاق :نابأ لاق»

 ماق دقو ضبق ُةْيِكَي هللا لوسر ّنا ءساّنلا نم انوّبحو انتعيش تيقل امو ءاناّيا مهلتقو انيلع

 غلبي نارمأو مهسفنأ نم مهب ساّنلا ىلوا اناب مهربخاو انتدومو انتيالو ضرفو انتعاطبرمأو انّقحي

 تعم امو هيف ُةْْيي هللا لوسر لاق امب مهيلع ّجتحاف الئ ىلع ىلع اورهاظتف «بئاغلا دهاَشلا
 رع هللا انمركا تيب لهأ انا :لاقف هخسن دق نكلو ُهِْيَي هللا لوسر لاق دق تقدص :اولاقف ةّماعلا

 ةعبرا كلذب هل دهشف ةفالنلاو ةوبّنلا انل عمجي ال هّللا ناو اينّدلاب انل ضري مو انافطصاو لجو

 مهوفدصو ةماعلا ىلع اوهبشف ةفيذح ىبا ىلوم ماسو لبج نب ذاعمو ةديبعوبأورمعرفن

 انّقحي راصنالا ىلع اوّجتحاو .هللا اهلعج ثيح اهندعم نم اهوجرخاو مهرابدأ ىلع مهودرو

 ةّئس نيب ىروشرمع اهلعج من اهب هيفاكيرمع ىلإ ركبوبأ اهّدر م كب ىبال اهودقعف انتّجحو

 رهظاو نامثع هبردغف هيلع اهّدري نأ ىلع نامثعل فوع نبا اهلعج مث (نمحرلادبع اهودلقف)
 ةحلط ماق مث .تاف همس نامثع نا هدلو معزو هتايح ىف هيلع نعطو هلهجو هرفك فوع نبا

 ةيواعم اعد مث ,ةرصبلا ىلإ ةشئاعب ابهذو هاردغو اثكن مث نيهركمريغ نيعئاط ًاّيلع اعيابفريبّزلاو
 نأ ىلع ءارورح لهأ هفلاخ مث ,برحلا انل بصنو نامثع مدب بلطلا ىلإ ماشلا لهأ ةاغط

 ىف نينمؤملاريما ًاّيلع نأ امكحل امهيلع طرتشا امب امكح اناكولف هّيبن ةّئسو هللا باتكب مكحي
 ىلع نب نسحلا اوعياب مث هولتاقو ناورهنلا لهأ هفلاخف هتّئس ىفو هّيبن ناسل ىلعو هللا باتتك

 ىرجنخب هونعط ىّتح (هيلع) هب اوبثوو هوملساو هب اوردغ مث هودهاعو هيبا دعب مالّسلا امهيلع

 لهأ مدو همد نقحو ةيواعم حلاصف دالوالا تاهّما ليخالخ اوهلاعو هركسع اوبهتناو هذخف
 ةفوكلا لهأ نم لإ! نيسمحلا عياب مث ءًاناوعا دجي مل نيح ليلق ّقح ليلق مهو هتعيشو هتيب

 ذنم تيبلا لهأ لزن مل مث لقا لتق ىّتح هولتاقف هيلإ اوجرخ ّمث هب اوردغ مث افلارشع ةينامث
 دجوو انّبحي نم لكو انئامد ىلع فاخنو درطنو لتقنو مرحنو ىصقنو لذن ُهيَِي هللا لوسر ضبق

 اودع نوئدحي ةدلب لك ىف مهاّمعو مهتاضقو مهئايلوا ىلإ هب نوبّرقتي ًاعضوم مهبذكل نوبذاكلا
 مهنم ابذكو انل مهنم انيجهت لقن ملام ادع نووريو ةلطابلا ةبذاكلا ثيداحالاب نيضاملا مهتالوو

 دعب ةيواعم نمز ىف هترثكو كلذ مظع ناكو بذكلاوروّرلاب مهتاضقو مهمالو ىلإ ًابّرقتو انيلع
 ةمهّتلا ىلع اوبلصو مهلجراو مهيديأ تعطقو ةدلب ّلك ىف ةعيشلا تلتقف الفا نسحلا توم



 لكم

 مود دلج ءهبدن ىاعد حرش

 لتق دعب دايز نبا نامز ىلإ دادزيو ّدتشي ءالبلا لزي مل م انيلإ عاطقنالاو انّبحركذ نم ةّنظلاو

 لاقيل لجّرلا نا ىّتح ةمهت لكبو ةّنظ لكبو ةلتق ّلكب مهلتقف جاّجحلا ءاج مث ه9 نيسحلا
 هللا تاولص نيسحملا ةعيش نم هنا هيلإراشي نا نم هيلإ ّبحا كلذ ناك ىسوجم وا قيدنز هل

 ةميظع ثيداحاب ثّدحي ًاقودص اعرو نوكي هّلعلوريخلابركذي ىذّلا لجتلا تيأر اًبرو هيلع

 بسحي وهو ق ًائيش اهنم هللا قلخي مل ةالولا نم ىضم دق نم ضعب ليضفت نم ةبيجع

 الفلا ىلع نع نووريو عرو ةّلقبالو بذكب فرعي ال نّمت هنم اهعمس دق نم ةرثكل ٌقح اهنا

 لطابلا كلذ ىف اوور دق مهنا هللا ملعي ام مالسّسلا امهيلع نيسحلاو نسحلا نعو ةحيبق ءايشا

 '«.(ثيدحلا)روّرلاو بذكلاو

 :هيف دازو ثيدحلا اذه بلاط وبأ دّيَسلاركذو

 انضغبم حبصاوربانملا ىلع حدمي ةمالاّرش حبصاوربانملا ىلع مشي ةمالاريخ حبصاو

 . هّقح ًاصوقنم انبحي نمو لاونالا ىطعي

 ةيضنملا بعرق ئارت تا: يمهتكلا ووراتملا نب 5 نع ثدوقلا [ذهن قووو

 «ةيدخلا قاسو دج ؟ فحضا كبك هل لافقف ةنيدملاب

 :ةنسلاو نسحلا ائاضفق نيضاننلا يلا زبن لع متل لتفم ىف فراوتملا لاقو

 :اولاق ةريبه نياو ديزي نب ثراحلاو بيبح ىبأ نب ديزي ىورو»

 نب ةريغملاو «ةبقع نب ديلولاو ,نايفس 5 نب ةبتعو ءصاعلا نب ورمع ةيواعم دنع عمتجا

 نأ فانخا ىلا :لانقف: كل ذي هرغضتو#ابأ كيسنل ندسحلا لا اذل لسرا:ةيواعمل اولاقف ةبعبش

 هللاوف لعفا :اولاق :نومّلكتت امك مّلكتي نأ هترمأ هيلإ تلسرا نا ىَنا اوملعاو هنم اورصتنت ال

 :لاقف ةيواعم ملكت دعق اَملف ءهاعد امل ىردي ال نسحلاو هوعدي هيلإ لسراف .مويلا هّئيزخنل

 00 ياو ايان
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 نراك

 ةئضم ةمالاو ايلا ناقل د نامل هلآو هيلع هلا ىلص هللالوسررما لثتمي مل»

 .مهنم عمسأ اومّلكتيلف هدعب اميفو مويلا لبق اميفو مويلا ىعمل هللا ّناف ءدحأ ىلإ اشحوتسم
 مكلتقب كلملا مكيطعيل هللا نكي مل بلطملا دبع ىنب مكنا :لاقف صاعلا نب ورمع ملكتف

 ريمأ نوكت نأ كسفن ثدحت نسح اي تنا «ءامّدلا نم هللا مّرح ام مكلالحتساو ءافلخلا

 ىكلذو شيرق قمحأ تكرتو هتبلس كارت فيكف هيأرالو كلذ لقع دنع سيلو نينمؤملا

 تنك ناف لوقن امم ًائيش انيلع درت ال مث كابأو بسنل كانوعد اًناف كيبأ لمع ءوس نم
 .هتبطخ ىضقف هللا قلخرش نم كابأو ناب ملعاف اّلِإو ىلع ّررف تبذك ىنارت

 انل نا هللاوف نامثع ةلتق بلطملا دبع ىنب مكنا :لاقف نايفس ىبأ نب ةبتع ملكت م
 اّماو ءهايا انافكو هب هللا درفت دقف كوبأ اًماف ءهب كلتقن نأ قحلا ىف ّناو نامثع مد مكيف

 .هتبطخ ىضقف «مثاالو جرح نامثعب كانلتق نا انيلع ام هللاوف تنا

 دلولا معنف نامثع لاوخأ متنك بلطملا دبع ىنب متنا :لاقف ةبقع نب ديلولا مّلكت مث

 هيلع قنح نم لوا متنك ّمث ,مكقح مكيطعي مكل ناكرهصلا معنف هراهصأ متنكو مكل ناك
 .هتبطخ ىضقف همد بلاط هللا نورت فيكف هتلتق متنكو هدسحو

 هيلع بلجأو هتايح ىف هِي هللا لوسر بصان ًأّيلع ّنا :لاقف ةبعش نب ةريغملا مّلكت مث
 هب ىلا ىّتحركب ابأ عيابي نأ هرك ّمث ؛هللا لوسر هرمأ نم كلذ ملعف هلتق داراو هتوم لبق

 لعج دقو هلتق ّتح نامثع ىلع نعط ّمث .هقنع برضي نأ ّمه ىّتحرمع عزان مث ءأدوق

 كاخاو كانلتق ولف ءقحريغب لوتقملا ّىلو ةيواعف لزنملا هباتك ىف لوتقملا نول ًاناطلس هللا
 مكيف عمجيل هللا ناك امو نامثع مد نمر يخب اندنع ىلع دلو مدام هللاوف ,ّقحلا نم ناك

 .هتبطخ ىضققف ةّوبنلا عم ىلملا

 :لاقف 39 ىلع نب نسحلا مّلكتف
 ,مكمهف ىنوريعاو ىتلاقم ىّتم اوعمسا انرخآب مكرخآو انلوأب مكلَوأ ىده ىذُلا هلل دمحلا

 ائّيس اقلخو اشحف ىنتببس ةيواعم اي كتكلو ىوّبس ءالؤه ام هللاوف ةيواعم اي أدبأ كبو

 ىف مهاتاو ىنأول هللا مباو ءًاثيدحو ًاميدق فا هتيب لهالو ُكيِيَي دّمحمل ةوادعو انيلع ًايغبو
 نكلو ءهب اومّلكت امب اومّلكتي نا اوعاطتسا ام ةنيدملا لهأ انلوحو لِي هللا لوسر دجسم
 الو هومتملع ًاّمح اومتكتالو الملا اهيا اوعمساف الملا عمسيلو ىّتم عمساف أدبأ ةيواعم اي كب



 نرحل

 :دي تقطت نأ الطاب اوقادضت

 ةيواعم اي تناو امهيتلك نيتلبقلا ىلص هنومتشت ىذّلا لجّرلا ّنا نوملعت له هللا مكدشنا

 ةعيبو حتفلا ةعيب امهيتلك نيتعيبلا عيابو ,ىّرعلاو تالا دبعتو :الالض امهارت امهبرفاك

 ّىبن ّنأ نوملعت له هللا مكدشنا ّمث .ثكان ةيناثلابورفاك ىلوالاب ةيواعم اي تناو ناوضرلا

 ةيار ىلع عمو بازحألا موي مكنعلو ,نينمؤملاو ىَنلا ةيار ىلع عمو ردب موي مكنعل ُهِكَي هللا

 هتجح هللا جلفي كلذب ىلعف ةّيما ىنب نم نيكرشملا ةيار ةيواعم اي كعمو ,نينمؤملاو َىَنلا

 نوملسملاو هنع ضار هللا لوسر كلذب ّلعو هثيدح قّدصيو هنيدرصنيو هتوعد هللا قحيو

 نبرمع ثعبفربيخ لهأر صاح ُهْْدي هللا لوسر نا نوملعت له هللا مكدشنا مث نوضار هنع

 ءاحيرج هب ءىبجف دعس اَماف ,راصثالا ةيارب ذاعم نب دعس ثعبو نيرجاهملا ةيارب باطخلا

 هللا هّبحي الجر ًادغ ةيارلا َنيطعال لكي هللا لوسر لاق ىّيح هباحصأ نّبج ءاجفرمعاَماو
 ركبوبأ اط ضرعتف هللا ءاش نا هل هللا حتفي ىّجح ىبشتي ال مث هلوسرو هللا ٌبحيو ؛هلوسرو

 لفتف هّللا لوسر هاعدف دمّرلا ديدش دمرا ٍذئموي ىإعو راصنالاو نيرجاهملا نم مث نمورمعو

 ىلع مهزنتساو هل هللا حتف ىّيح نئني ملف دربلاوّرحلا هق ّمهْللا :لاقو ةيارلا هاطعاو هينيع ىف
 مكدشنا مث ؛هلوسرلو هلل ودع ةكمب كرشم ةيواعم اي ٍذئموي تنأو ؛هلوسر مكحو هللا مكح

 اي اي) :هيف هللا لزناف ع دمحم باحصا نم تاوهشلا مرح نت يلع : ّنا نوملعت له هلل

 ًاقح اَلِإ كلركذأ الف ةيواعم اي تنا امماو «'..ْمُكَل ُّللا لحل اَم ٍتاَبَيَط اوُمَحتأل اوُممآَنيِذَلا
 هب دوقيو يباب قوست موي تاذ تنك ىنا ,ءىلوح يذلا كباحضاأ ةملعو هقيلع دق

 لمججلا هيي هللا لوسر نعلف نايفسوبأ ىمع ام دعبرمحا لمج ىلعوهو دعاقلا اذه كوخا

 هللا مكدشنا مث ,قئاسلا تناو ءدئاقلا كوخاو ءبكارلا كوبأ ناكو «هقئاسو هدئاقو هبكارو

 ىلإ بتكيل موي تاذ هيلإ لسرأف هللا لوسر ىدي نيب بتكي ناك ةيواعم نا نوملعت له

 فرعت له ةيواعم اي هللا كدشناو ءهنطب هللا عبشا ال :لاقف .لكأي هنا :اولاقف ديلخ ىنب

 يَ هللا لوسر نا نوملعت له هللا مكدشنا مث .ىكتبغرو كتمهنو ىلكا ىف ةوعدلا ىلت

 نيحريعلا موي ةيناثلاو .هنعلف ةنيدملا ىلإ جرخ موي نه وأ ,نطاوم ةعبس ىف نايفس ابأ نعل

 ./38ا/ قدئاملا ١.



 نراكتلا

 ةّرصم ةمالاو (ىداهلا) نيداهلا دعب كداب هلاو هيلعهلا لض هلئالوسررما لكتميرلا

 لوسر لاقف (لبه لعا لبه لعا) :لاق ذإ دحا موي ةثلاثلاو ءهّللا لوسر نم اهزرحيل اهدرط

 انالوم هللا» هّللا لوسر لاقف «مكل ىّرعالو ىّرع انل نا» :لاقف (لجأو ىلعأ هّللا) :هّللا

 نايفسوبأ ءاج نيح بازحالا موي ةعباّرلاو ءنونمؤملاو هلوسرو ٍذئموي هللا هنعلف «مكل ىلومالو

 هباحصاو نايفس ابأ ىّمسي امهنم ةيآ لك بازحالا ةروس ىف نيتيآ هللا لزناف شيرق عيمجي
 وكرشمو تن هيي هللا لوسر متددر ذإ هّلحم غلبي نا افوكعم ىدهلا موي ةسماخلاو ءاورفك نيذّلا
 وبأ ءاج موي ةسداسلاو ؛تيبلاب فطي ملو هكسن ضقي مل عجرف مارحلا دجسملا نع شيرق
 ,عابتالاو ةداقلا ُهكَي هللا لوسر نعلف نافطغ عيمجب نصح نب ةنييعو ءشيرق عيمجب نايفس

 ىنب نم ةعبس الجررشع انثا مهو ةّينّتلا ىف هب اوّمهو ُةوََي هللا لوسر ىلع اولمح موي ةعباسلاو

 ىلإ ىباتك نم ىحتست نا ةيواعم اي ىقح نم ناك دقو ءساّنلارئاس نم ةسممو ةّيمأ

 :هيلإ تبتكفرفاك تناو ملسي نا دارأ نيح كيبأ
 ًاقزم اوحبصا ردبب نيذّلا دعب انحضفتف ًاعوط ّنملست الرخص اي

 اقرألا انل ىدهملا ةلظنحو ًاموق محل اي مالا لاخو ىمعو ىّدج
 اقرخلا ةّككم ىف هب تاصقاتلاو اندّلقت رمأ ىلإ ننكرت ال
 اقرف انل ىّرعلا ةنواعم ىلخ انل ةابصلا لوق نمرسيأ توملاف

 ؟تلق امم ًائيش ّدرت نا ةيواعم اي عيطتست لهف

 مهلك شيرق نم ةسمخ اهيف يتحا ةينزل الإ كبسحا اف صاعلا نبورمع اي تنا اماو
 ؛ةنعل مهمظعأو أبصنم مهّرشأو ءابسح مهمألأ ءشيرق رازج كيلع بلغف هنبا كنا معزي
 وه ىئناش ّنا) :هباتك ىف ّلجوّرع هللا لزنأف يقي دمحم ىناش انأ :تلقف ًايبطخ تق مث

 لكب هنعلافرعشلا نسحا ال ىّنا َمهّللا :لاقف ًاتيب نيعبسب هِي هللا نون توجه مث (رتبألا

 :هديلط ردع نويدكي ىعاستلا اونا ىيذلا ةنفسلا تاحضاق:ضنك ثةئفلا يبي

 ىلع ىمولأ تسلف مالسإلاو ةّيلهاجلا ىف مشاه ىنب ودع تناف كظيغب هللا كبذكف
 :ىشاجنلا ىلإ كريسم ىف لئاقلا تناف دعبو ؛هيلع ىبتاعاالو ىلذ

 ركنتسمب ىّنم ريشلا امو ريسملا اذه نيأ ىل نولوقي

 رفعج ىف ىثاجنلا ديرأ ءرما ىَناف ىنوعد تلقف
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 يب بسسس __؟ٍ ب ب ب تهيب سس سل

 مود دلج .هبدن ىاعد حرش

 رعصألا ةوخن اهب ميقا دك .مدنع -هييوكأل

 دسلاو.ينفلا ف: تيفلطما اع مسك اه لق قي, قننا الو

 ريش نم كبف امو: «هكساعاف: لفاعالو :نكييشأف قيضع ثنا اف ةنغعها كفا انتاو

 ىذلا تلتقالفا لتقلاب ىل ىديعو اًماف ءاوس الإ كقاو تنا امو قّئيّرَش نمالو ىجري

 فدتع كسا 2 هنلتتل دعا التاق كيكولو :كدسرعق ككرتنو كشارتا لع هتدحو

 ةزرابم كلاخ لتق دقو ًاّيلع كبس ىلع كمولا ام هللاو ءناك ام اهيغب نم ناك ام دعب نم
 .هالتقف ىدج لتق ىف ةزمحو وه كرتشاو

 : نينا رمتملا ق كلج دقو الغ كدبس نأ كفولا اماهللا وفا طعم نأ دان ةعضأ انمأو

 :شيرقلو هللا لوسرل لوقيوهو هيي هللا لوسررماب أاربص كابأ لتتقو .اهلثم انّرلا ف كّدحو

 رانلا :لاقف - ؟ةيبّصلل نم :لاقف .هلوسرلو هلل كتوادعل :هللا لوسر هل لاقف - ؟لتقا مالع

 رفاك تنأو نمؤم اّيلع ّنأ نوملعي كلوح نمو ًاّيلع بست فيكو رانلا ةيبص نم تناف «لتقو

 كامو ,تايآرشع ىف هنع ىضرو «تايآرشع ىف ًانمؤم هللا هامس الجر بست فيكو ءقساف
 :ىلاعت هللا لوقل ًاقبط هيفو نيملسملارعاش كيف لاق ىّبح ًاقساف نآرقلا ىف ىلاعت

 ًانايب ديلولا ىفو لع ىف انيلع باتكلا ىف هللا لزنأ
 اناهالا اوبت ىلعو قسف ثداح ديلولا اوّبتف

 اناّوخ ًاقساف ناك نمك هللا كرمع اضوم ناك ننف:نننيل

 انايع ءازجلا ىلإ ىلعو ليلق دعب ديلولا ىعدي فوس

 'اناوه ىانه ىزجي ديلوو انانج كانه ىزجي ىلعف

 .هل ىعدت ىذّلا كيبأ نمربكأ تنأل هللاب مسقاو ؛ةيروفص لهأ نم جلع تنا امنا مث

 لزنأ نأ ديرا قاف ىكسمتسا :ةلختلل تلاق ةقبلا لثم ىلثم اًناف ةريغم اي تنأ اَماو

 نيعبسلاو عبارلا سلجملا ىف هيلاما ىف هلل قودصلا (ديلولاب قلعتي ام ىأ) ثيدحلا نم ةعطقلا هذه ىور :لوقأ ١.

 : ةرابعلا هذهب (فحنلا ةعبط ؟*٠8« ص)

 لاقف ةبقع نب ديلولا نيبو 3 بلاط ىبأ نب ىلع نب نسحلا نيب ناك مالك ىف ءاملعلا نم دحاوريغو ىيحي نب
 '.(تايبالارخآ ىلإ) كدلج دقو الكل ًاّيلع بست نا كمولا ال : ٍةِقِل نسحلا هل
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 ةّرصم ةمالاو (ىداهلا) نيداهلا دعب د هلآو هيلع هلا ىلص هللالوسررما لثتمي مل»

 ّىا ىلع ىل لقف ىّتع كلوزنب ّمتها فيكف ىلع كعوقوب ترعش ام هللاو :تلاقف كنع
 معا ما طال ف هاي وسل ما: تلا لور وم مدع ؟ًانلغ :تيش لاضتلا
 .هلوسرو هللا كبذك دقف نهنم ةدحاوب تلق ناف - ؟ماكحالا ىف هروجل ما ءايندلا ىف

 ٌناف كلملا ىف كلوق امو «ءىش ىف كلذ نم تسلف : نامثع لتق ًاّيلع نا كمعز اًماف

 لوقيو «'نيج لإاَتمَو مك هن هَعل ذأ نإ ْنِإَو » :مالَسلا هلع ةعيبل لوقي لاعت هللا

 اَهاَنرَكَدَق هلا اَهيَلَع قف اًهيِف اوُقَسَمَف اهيِفَرتم اَنْرَمَأ َهَيَرَق كِلهُت ْنَأ در اَذإَو) :ىلاعت

 .ماقو هءادر ضفن مالسلا هيلع هنا ّمث «ًاريِمْدَت

 لقأ ملأ :لاقف .تقذ ام لثم انقذ ام هللاو :اولاقف مكرمأ لابو اوقوذ :هباحصأل ةيواعم لاقف

 ماق ام هللاو .مكحضف ذإ مترصتناالو «مكتيهن ذإ ىنومتعطأ الف لجرلا نم اورصتنت مل مكنا مكل
 .هدعبالو مويلا لبقالو مويلاريخ مكيف سيلف ءهب شطبأ نأ تممهو تيبلا ىلع ملظأ ىّتح

 هدنع دجوف ةيواعم ىتأف نسحلا نم هباحصأو ةيواعم قل ام مكحلا نب ناورم عمسو
 نسحلارمأ نم هغلب اًمع مهأسف ةريغملاو «ةبتعو «نامثع نب ورمعو «ةبقع نب ديلولاو .ارمغ

 بس هتيب لهأو هتببسل ترضحولف ىنوترضحا الفأ :ناورم مهل لاقف .ىلذ ناك دق :اولاقف

 ناورم ناسل ةبارذ نم نوملعي امل ٍءىش كتفي مل نالا :هل اولاقف ,ديبعلاو ءامالا هب ىنغتت

 ورمعو ةيواعم نيبريرّسلا ىلع سلجف نسحلا قاف ؛ةيواعم هيلإ لسرأف ,هقطنم شحفو

 باَسلا نسح اي تنا :ناورم لاقف ءىيلا لسرأ ناورم نكلو كيلا تلسرأ ام :ةيواعم لاقف

 .ديبعلاو ءامالا هب ىّتغتت ًاَّبس كتيب لهأو كابأو ىتبس ال هللاوف - ؟شيرق لاجر
 ّرع هللا لاق امك ًانايغط اّلِإ تفوخ امب ناورم اي هللا ىداز ام هلل دمحلا :نسحلا لاقف

 ناورم اي كقيرذو ثتنأ تسلأ © ًاريبَك ًاناَيفظ ذل ْمْهُديزَي اَمَق ْمُهْفَوَْعَو ...) :لجو

 ةيواعمرّبكف «تاّرم ثالث كنعلي ُةْْيََي هللا لوسر تعم .مركلا نارقلا ىف ةنوعلملا ةرجشلا

 ضعبلو ءاوقّرفتو اوماق مث مالَسلا امهيلع ىلع نب نسحلل ةرصن كلذ ناكو ًادجاسّرخو

 111 انستا ا
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 مد دلح «هيذن ىاعد حرش

 :حدملا نم مهيف 26 تيبلا لهأ ءارعش

 لوؤت ةبقنم لك مكيلا

 ىلجت ةمركم لك مكيفو
 مالك مكحد امل قبي الف

 :عبارلا ءزجلا ىف 'هيلاما ىف خيشلا نبا لاقو

 انثّدح :لاق هي ىسوطلا دّمحم نب نسحلا ىلعوبأ ديفملا خيشلا انثّدح :لاق هنعو»

 وبأ انربخا الاق ليعامسإ نب نسحلاو ءدّمحم نب دّمح انربخأ :لاق هِي دلاولا ديعسلا خيشلا

 ىبأ ىنثّدح :لاق هللا دبعوبأ ثكأ نب ىحي نب دمحم انثّدح :لاق دمحأ نب ديز نب دمحأ

 ملف هسفن ىلع هنمآو هذ ىعازخلا ىلع نب لبعد نومأملا مدقا :لاق ىضاقلا ثكأ نب ىحي

 اهردحفكفريصت قدا هل لاقف :قومأملا يدي نيب سلاح تقكو هئذي قبب لكن

 :هدشناف .ىكسفن ىلع كتتمآ امك ابهيلع نامألا كل :هل لاقف .اهتفرعمركنأو لبعد

 لزيستلا مك نيف. انها
 لولا همكم: لق“ اانم!اذإ

 'لوقي اف مالكلا مت اذإ

 ىروز تأر امل قراج تفشأت

 اهيئاوذ تباش ام دعب اًبصلاوجرت

 ىلقث سأرلا بيش ّنا قراجأ

 ايعتيزو: ايندلل  نكلا «تننك قل
 مهعّدصف ىلها ىلع نامّزلا ىنخأ

 مهل باصا دق ضعبو ماقأ ضعب
 ىنقرافي نأ ىشخأف ميقملا اَما

 ىدلو نعو ىلهأ نعربخأ تحبصأ
 اوفلس ىلوالاب ىنيع لغاشت الول

 ةلغشم نيدخلل ىيلاوم ىفو

 ةنئاب فظلاب مهل عارذ نم مك

 .فحن باج 18 ص .؟

 رفتغم ريغ ًابنذ ملحلا تّدعو
 ربكلا ةبلح ىف ًاقلط ترج دقو
 ردقلا نع نانضراو داعملا ركذ

 رفن نم نيضاملا ىلع تيكب اذإ
 رجلا ةمدص قال بعتلا هد
 رثألا ىلع قابلاو ةّينملا ىعاد

 رظتنمب ىلو نم ةبوأ تسلو

 ركذم دعب ايور ضصق ملاحك

 رقأ مل هللا لوسر تيب لهأ نم

 رثأ ىلع لوغشمل تيبت نأ نم

 رفعنم برتلا ديعصب ضراعو



 ت77 ا حل د تي د اح ب ب
 ةرصم ةمالاو (ىداهلا) نيداهلا دعب نيداهلا ف هلأو هيلع هلا ىلص هللالوسررمأ لثتمي مل»

 3 دما تيءاح ام موسلا ةقااي
 رشبلا دّيس اذه نولوقي مهو

 روَسلاو ليزنتلا ىلع ءالبلانسح

 رقب ىذ ذاقنا ىف بئألا ةفالخ

 :هلوق ىلإ ىهتنا دقو هيلإ تدعف تمقف ؛ةجاح ىف نومأملا ىنذفناو :مثكأ نب ىحي لاق
 هملعن ءايحألا نم ىئح قبي مل

 مهئامد ىف ءاكرش مهو الإ

 ةبهنمو ًافيوختو ًارسأو ًالتق

 اولتق نا نيروذعم ةّيمأ ىرا

 مُهَوُأ مالسإلا ىلع متلتق موق
 مهترسأو ناورمو برح عءانبا

 اهب ىكّرلا ربق ىلع سوطب عبرا

 تبسك امب نهر وما ّلك تاهيه

 رضم الو ركبو نامي ىذ نم

 رزج ىلع راسيأ فىاشت امك
 رزخلاو مورلا لهاب ةازغلا لعف

 رذع نم حافشلا ىنبل ىرأ الو

 رفكلا ىلعاوراجاونكمتسااذإتح

 رغولاو دقحلا تالوا طيعم ونب

 رطو ىلع نيد نم عبرت تنك نا

 رذف وأ تئش ام ذخف هادي هل

 «لبعد اي هّللاو تقدص :لاقو ضْرأْلا هتمامعب نومأملا برضف :لاق

 ' :ىحيرطلا بختنم ىفو

 اودغ ىّتح مييلع ّودعلا راج

 مراص ضيبأب بورضم نيب ام

 ىرعلاب حبذيل بوحسم نيب وا

 هدويق لقثل وبكي نم نيب وا

 مهّسم دق مضهتم ىذأ نم مك

 ١.صس 5١١.

 ركنم لاح ءوس ىف ابس ىديأ

 رمسأ ندلب نوعطم نيب وأ

 رسوم رخآو روهشم نيب وا

 رفعم نيديلا لولغم نيب وا

 رتفم و مهيلع غاب ملاظ نم



 («.ةبوثملا نسح هل ىدري أمب مهل ءاضقلا ىرحو))

 :رشع ىناثلا ءزجلا ىف 'هيلاما ىف هلي خيشلا لاقو
 انربخا :لاق هيلع ةءارق ىسوطلا دّمحم نب نسحلا ىلع وبأ ديفملا خيشلا انربخا»

 دّمحمركبوبأ انثّدح :لاق رافحلارفعج نب دّمح نب لاله حتفلاوبأ انربخأ :لاق هلي ىدلاو

 :لاق هباتك نم زاّرْخلا ىسوم نب ىلع نسحلاوبأ ىنثدح :لاق ظفاحلا ىباعجلارمع نب
 نع ميرموبأ انثّدح :لاق نابأ نب ليعامسإ انثّدح :لاق ىمثاملا ىلع نب نسحلا انثّدح

 موي ةياّلا يي ىتلا عفد :ىبأ لاق :لاق ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع نع ةتخاف ىبأ نبريوث
 هّنا سانلا ملعأف ّمخريدغ موي هفقواو هيلع هللا حتفف )ا بلاط ىبأ نب ىلع ىلإ ربيخ

 انك لمواتلا لغ لماقت»هل لاقو: «كنم ناو: ىنه:عنا :هللاقو»ةقفؤمو قسوم. لك لوم

 نمل ملس انا هل لاقو ىسوم نم نوراه ةلزنمب ىّنم تنا :هل لاقو :ليزنتلا ىلع تلتاق

 هبتشا ام مه نّيبت تنا :هل لاقو «قثولا ةورعلا تنا هل لاقو تبراح نمل برحو تملاس

 لاقو ءىدعب ةنمؤمو نمؤم ّلك ىلوو ةنمؤمو نمؤم ّلك ماما تنا :هل لاقو ءىدعب مهيلع

 .4'... ربحا جا َمْوَي نياّنلا لإ ِهِلوُسََو هللا َنِم ٌناَدَأَو) :هيف هللا لزنأ ىذّلا تنا :هل
 نخرالا هننع قست نم: لوا انآ ذل لاقو « قلم نع باذلاو: تشي دقتلا ثقاافدل لاقو

 تاو ةثملا لهدي» ىو لوا انآ هل لاقر +: وعم تناوب: نخولا تع انا دل لاقو :ىقمدكتأو

 ىلضفب موقأ نأب ّىلا ىحوا هللا نا :هل لاقو ءةمطافو نيسحلاو نسحلاو اهلخدت ىدعب
 ىف ىل ىتَلا نئاغضلا قا :هل لاقو .هغيلبتب هللا ىنرمأ ام مهتغّلبو ساّنلا ىف هب تمقف

 ١. ص  "2١ص ديدج باج .فحن باج 70١.

 . .ةبوتلا .1



 نراك

 (.ةبوثملا نسح هل ىجري امب مهل ءاضقلا ىرجوا»

 .نونعاللا مهنعليو هللا مهنعلي كئلوا قوم دعب الإ اهرهظي ال نم رودص

 مهئا الثا ليئربج ىنربخأ :لاق - ؟هللا لوسر اي كؤاكب مم :ليقف ُةِيَي ىنلا ىكب مث
 الفلا ليئربج ىنربخاو .هدعب مهنوملظيو هدلو نولتقيو هنولتاقيو هّقح هنوعنميو هنوملظي

 ىلع ةّمالا تعمتجاو مهتملك تلعو مهمئاق ماق اذإ لوزي كلذ ّنا لجو رع هللا نع

 دالبلاريغت نيح ىلذو ءمهل حداملارثكو اليلذ مه هراكلاو اليلق مه ءىناشلا ناكو ,مهتّبح

 لاق - ؟همسا ام :هل ليقف مهنم مئاقلارهظي كلذ دنعو ,جرفلا نم سايالاو دابعلا فعضو

 دمخيو مهب ّقحلا هللارهظي ىتنبا دلو نموه «ىبأ مساك هيبأ مساو ىمساك همسا :ِِيَِي ىلا

 نع ءاكبلا نكسو :لاق مهنم فئاخو مهيلا بغار نيب ساّنلا مهعبتيو مهفايساب لطابلا

 وهو دري ال هؤاضقو فلخي ال هللا دعو ناف جرفلاب اورشبا نينمؤملارشاعم :لاقف هللا لوسر
 ءاريهطت مهرّهطو سجترلا مهنع بهذاف ىلهأ مها ّمهّللا .بيرق هللا حتف نافريبخلا ميكحلا

 ىتا مهيف ىنفلخاو مهذتالو مهّرعأو مهنعأو مهرصناو مط نكو مهعراو مهألكا َمهّللا

 «.ريدق ءىش لك ىلع



 و هدابع نم ءاشي نم اهثروي هلل ضرالا تناح ذأ»

 .«(نيقّتملل ةبقاعلا

 تسا١؟ع هيأ فارعا هروس رد هفيرش هيازا ذوخأم هلمج نيا

 :هتفك نينج شريسفت رد ىزار حوتفلاوباو

 ايند هك نآرب ناشيا نداد ىشوخ لدو تيلست ىكي :دنتفك لوقود تيآ ىنعمرد»

 رد ارعشو تسين هديشوي هكنانج تسالاقتناو بالقناوا نأشزا هك دنامن سكرب

 :اهنم .دنتفكرايسبوا

 نالفل ةرم اذه ناك دقل ةكارداميف نساتلا لوك كييفحتو

 كلمورصم نيمز هك دنكفا عمطو عطقرب داد هدعو ار ناشيا :هكنآر كيد لوقو

 ىارب دشاب ار ناراكريهري ماجناو «' َنيِقَّتمْلِل ُةَبِقاَعْلاَو ...> هجو نود هجو ىلع لعف
 '«دنوش ىادخ باوثاب ناشيا هكنآ

 ٍروُبَرلا يف انيَنَكت ُدَمَلَو ١ :هلشركذ ءايبنا هروس رد هك نآريظن ىركيد هيآار هيآ نياو

 دنكيمرتنشور «'َنوُحياَّصلا َىِداَبِع اَهْثِرَي ّضْرَألا َنارْكِلا ٍدْعَب ْنِم

 :هتفك شريسفت رد ىزار حوتفلاوبازابو
 ميتشونب روبز ردام ىنعي تسا تشهب نيمز دارم :دنتفك هيلاعلاوباو دهاجم»

 .87 .صصقلا زينو .178 .فارعألا ١.
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 ل ا ا جي وح ا ب يوي يا ح يل

 «نيقّتملل ةبقاعلاو هدابع نم ءاشي نم اهثروي هّلل ضرالا تناحذا»

 أر حا ناكدنب ثاريمب تشهب نيمز هك ميدوب مرا بدك بارا هكنازا سب

 ُثْيَح دبل نم اَيتَت صولا اَََيوأَو ُهَدْعَو اَقَدَص ىلا ِهَِّ دمت اوُناَقَو » :هلوق هنايب دشاب

 ايند نيمز هك ميدرك مكح ام ىنعي تساوخ ايند نيمز :تفك سابع هللادبع
 ('... هلك ِنيّيلا ىلَع ُهَرِهظُيِل ...» :هلوق كلذو ميهد حلاص ناكدنب ثاريمب

 :تفك ىلاعت ىادخ هك لئاوا بتكزا ماهدناوخ باتك دنج رد :تفك هّبنم بهو

 نياب ام باحصاو ءتسا الإ رقاب لوق نياو «مهد تما ناحلاص ثاريمب نيمز نم

 .مالسلا هيلع ىدهم جورخرب دناهدرك لآل دعتما تبا

 ماهتشون لئاوا بتك رد نم :تفك ىلاعت ىادخ :دنتفك هكنآ لالدتسا هجوو

 هكنآ ىارب - ار نيمز هلمج نم هك هداتسرف مّدقمربمغيبرب و ىركيد سيزا ىكي

 - لئسانشن ايند نيمززجو ا قالطازاو دشاب ار قارغتسا و تسا سنج فيرعت مال

 ليلد حلاص ظفل ىصخش ٌقح رد ىلاعت ميدق قالطاو مهد حلاص ناكدنبب ثاريمب

 دهد ىهاوك هك دشاب نأ دنك ىريغ هيكرت هك امزا ىكي هكنآ ىارب دنك وو تمصعرب

 نيا ىلاعت ىادخ نوج دشابن علظم نآربو دنادن شنطاب هكنآ ىارب وارهاظ حالصرب

 علطمو نطاب ورهاظب تسا ملاعوا هكنآ ىارب دشاب ىّكرم تمصع ليلد دنك هيكزت

 زج دركن ىموصعم تابثاو تفكن هّمئا تمصعب سك تماردو :ىناهنو رارسارب

 .دنشاب نيموصعم تيآب دارم هكنآرب دنك ليلد هجو نيازا سي نايماما

 ؟تسا ىكيواو تسا عمج نيحلاص :دنيوكر كا

 هك دوب اور :هكنآر كد «دنناوخرب عمج ظفلب ار دحاو ميظعت وريقوت ىارب :ميئوك باوج

 تمصعو ليلدب دشاب مولعموا تمصع هك ارجوا باحصازا ىتعامجو دشابوا دارم

 .«تسين ىليلد ناشيا نييعترب هكنأ تهجزا دشابن مولعم ار ام زّوجم ناشيا
 206 ّ ور ش 1 9 ب

 َّنُمَن نا ديِرْنَو ٠ :ديامرف ىم هك تسا صصق هروس ردركيد هيآود هيآود نياريظنو

 .ال* نمزلا ١.
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 نضح
 حما سس سا يخي يي؟( ؟ت؟تببيبببببيب_بب بسال

 مود دلح .هبدن ىاعد حرش

 ٍضْرَأْلا يف مهل َنْكَمُتَو © َنيِنراَوْلا ْمُهَلَعْجَو همي مُهَلَعجَتَو ٍضْرَأْلا ىف اوُهِهْضْتسا َنذَلا ىلَع
 «'َنورْذْخحي اوناَح اَم ْمُجْنِم اَمُهَدوُنُجَو َناَماَهَو َنَْعْرِف َىِْنَو

 :هتفك هيآ ود نياريسفت رد ىزار حوتفلاوباو

 وا ىادخ هكدمأ مالسلا هيلع ىدهم نأشرد تيآ هك دندرك تياورام باحصاو»

 نيمزب دارمو «ناشيارب دهن تتم دنفعضتسمو فيعض هكنأ سيزا اروا باحصاوار

 لوق نياو ءدنك ثراو ار ناشياو نيمز رد دنك ماما ار ناشياو ء,تسايند نيمز هلمج

 سندج فيرعت مالب ضرأ :ىكي :هجو دنجزا تسارهاظ قفاوم هك اجنآزا تسارتى لوا
 ٌقحردو دشاب تقيقحوا ٌقح رد ماما ظفل :ركيد ءدشابرتىلوا ندرك لمح مومعرب
 تسا هّمئا نيسيزاب هك اجنآزا تسارتق يال واب ثراو هكنآ :ركيد ناجم ليئارسا ىئب

 و» :هلوق هلثمو ءوا تلود دوب لصتم تمايق نمادبو دشاب ناكتشذك همه ثراوواو

 «نوحلاصلا ىدابع اهثري ضرألا َنأركذلا دعب نمروبّرلا ىف انبتك دقل

 حوتفم ءايب «ناماهو نوعرف ىريو» دندناوخ فلخو ىئاسكو هزمح «ىرنو» :هلوق

 و مومضم نونب «ىرنو» ءاّرق ىقابو .ءمهيلا لعفلا دانساب دونجو ناماهو نوعرف عفرو

 دننيبب هك دشاب نأ لوا تءارق ىنعمو ؛هب لوعفم هّنا ىلع اهدعب ام بصنو ءاررسك

 زا دننكىم رذح و دنسرتىم هجنآ ليئارسا ىئبزا ناشياركشل و ناماه و نوعرف

 نآزاار شركشلو ناماهو نوعرف ام ميئامن زاب هك دشاب نآ مّود تءارق ىنعمو نأ
 تسدرب ار ناربكتسم نأ ىنعي ؛كالهزا دننكىم رذح نآزا ناشيا هجنأ نافعضتسم

 بصنو مّدقم هيآرب دشاب فطع هيآ تءارق نياربو ؛مينك كاله نافعضتسم نيا

 .(دشاب «نمن نأدرب فطع «ىرن»

 .ء5و 0 .صصقلا ١.


