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 ةالصلاو « نيعتسن هبو .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 لوسر اميس ال «نيلسرملاو ءايبنألا عيمج ىلع مالسلاو

 ىلإ نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةمئادلا ةنعللاو .نيموصعملا

 . نيملاعلا بر ءاشي نأ

5 

 (رواشيب يلايل» مّيقلا باتكلل رصتخملا اذه نإ
 در يرولا بيب ديا كم نسا ارسم
 القل را كمف نم» هانيمسأ يذلاو « هيض يزاريشلا

 تا لاغبلا ةويضوفتي هينلا اهناوخإ بطل ةيلت اج

 . تنرتنإلا عقاوم ىلع ةيخيراتلاو ةيهقفلاو ةيمالكلا



 بتكلا مظعأ هنأل «رواشيب يلايل» باتك انرتخا دقو

 انلق امنإو .ةصاخلاو ةماعلا نيب تارظانملا لاجم يف

 ذخأي مل هنألو ء«ةمهملا بلاطملا رثكأ لمش هنأل كلذ

 وأ ءيهقف وأ «يمالك هنأ هنع لاقي الف ءًادحاو ًابناج

 . كلذ لك وه لب « يخيرات

 وه .بناتكلا ىف ًاريثأت رثكألا ةديملا نأ ىلإ فضأ

 نكي مل اذه فايع .طقف ةماعلا رداصم ىلع هدامتعا

 فدخل تناك لب هاةسممح وأ نقلا وأ وويضع وكذت

 ةماعلا رداصم مهأ نم ارتبقم نيثالثلاو نيرشعلا

 . (كرّصبأ كمف نم» رصتخملل انتيمست تناك كلذلو

 ام باتكلا راصتخا ىلإ يعادلا ام :لوقي نأ لئاقلو

 عييضت كلذ يف سيلأ .«ةجردلا هذه ىلإ امهم ماد

 ؟ةريصقلا نوتملا كولسب ئراقلل ءارغإو هنيماضمل

 (رواشيب ىلايل» راصتخال عفادلا نأ انّيب دق :انباوج

 لمحتت ال ىتلا تاحاسلا ىف نيراظنملا لوانتمب هلعج

 .تنرتنإلا عقاومك ؛ اهتعيبطب بانطإلا



 4 يي ةةشلقولا

 بيوبتلا ءوس ةيبلس نم يناعي «رواشيب يلايل» نأ امك
 ةعيبط يه امنإو .هتيلوؤسم فلؤملا لمحتي ال يذلا
 بلاطملا طبض اهعم نكمي ال يتلا ةيراوحلا باتكلا

 . ةبترم يتأت ثيحب

 رشع ةثالث ىلإ باتكلا بيوبت ىلإ اندمع انه نمو
 امور باتكلل ةيراوحلا ةروصلا اهيف انوحم الصف

 .ةاخوتملا ةياغلاب رضي ال يذلا راصتخالل

 «لوادتلا ةردان بلاطملا ضعب نع انيضاغت دق امك

 ءارآ يه ام ردقي ةلدأ ىلإ دنتست ال ةيركف بلاطم اهنأ وأ

 .رظن تاهجوو

 نم اهقيقدت ىلإ اندمع دقف ءرداصملل ةبسنلاب امأ

 دكأتلل لب ,تاحفصلاو ءازجألا ماقرأ نم دكأتلل ديدج

 أطخ ردصم يأ نإف ءاهيف تاياورلا دوجو لصأ نم

 دشأ هجرحيو «ةقثلا هنم بلسي هترظانم ىف رظانملا هركذي

 ْ . جارحإ

 ماقرأ ركذي ملو فلؤملا اهركذ يتلا رداصملا امأ

 ردق اهديدحت ىلع انلمع دقف ءاهتادلجمو اهئازجأ



 اهدمتعا ىتلا رداصملا لك كلمن ال اننأل ؛ةعاطتسالا

 اهانركذ يتلا يه ةققدملا رداصملا يلاتلابو « هيي ديسلا

 .رداصملا سرهف يف

 ىف ريبكلا توافتلا اندجو نأ دعب اننأ ىلإ فضأ

 ةعبط ىلع اندمتعا .«تاعبطلا فالتخا ببسب رداصملا

 دقف اهكلمن ال ىتلا رداصملا الإ ءردصم لكل ةدحاو

 ١ .فلؤملا اهدروأ امك اهانيقبأ

 ال نأ رداصملا ةعجارمب نيمتهملا ىلع دكؤن انه نم

 ردصملا يف ةدوجوم ريغ اهنأ ام ةياور ىلع اومكحي

 نم فلتخت ىتلا ةعبطلا نم دكأتلا دعب الإ لّجسملا

 0 كا نيارج رخال دبحاو
 «نتاملا اهركذ يتلا رداصملاب يفتكن مل اننأ امك

 ىتلا بلاطملا ىف ةمهملا رداصملا ضعب انفضأ امنإو

 ىلع ترصتقا دقف «باتكلا ىلع انتافاضإ امأو

 ىتلا تاياورلا ضعبو تاحاضيالا وأ ةطيسبلا تاقيلعتلا

 ْ .ةجح ىضمأ هلعجتو باتكلا ينغت



 1اس ع ع تي سس ٠ ةيلقملا

 انرصتخمب نيملسملا عفني نأ ريدقلا يلعلا هللا لأسن

 سشارفلاك سانلا موقي موي انل ةريخذ هلعجيو ءاذه

 .:تولعلا

 ينيسحلا يلع نيسح





 «رواشيب يلايل» باتك

 ىلإ يزاريشلا يوسوملا دمحم ديسلا فلؤملا رفاس

 نم هل ناكو .ه 1345 ماع قارعلا يف ةسدقملا تابتعلا

 ىلع مامإلا ةرايزي فرشتلل ناسارخ ىلإ امهنم رفسلا ةيغب

 . 242 اضرلا ىسوم نب

 نعلا اهنمو «(يشتارك) ىلإ هرفس ديسملا لصاو

 (باجنب) ىلإ اهنمو «(هركآ)ف (يلهد) ىلإ مث «(يابموب)

 ...(هتيوك)و (دابأ رديح)و (ريسشكرو (توكلايس)و

 مهأ يف هلوصو ربخ رشتنا دلب ىلإ لصو املك ناكو

 انه نم تاوعدلا هيلع لاهنتل .«سانلا نيبو فحصلا

 تارواحملا نم ديسلا تارايز لخت مل ثيح ؛كانهو



 مويلا يف ةيدنهلا (رواشيب) ىلإ رفسلا ىلع مزع هنإ م
 اهلهأ ٌرصأ ءلصو املو .بجر رهش نم رشع عبارلا
 ال ديسلا نأ اميو ءمهحاحلإ دعبو .ربنملا يقتري نأ هيلع

 نوديجي رواشيب يلاهأ رثكأ نأ الإ ةيسملا هد

 ثيح ؛ةيسرافلاب بطخيل ربنملا ديسلا دعص «ةيسرافلا

 .«ةعيشلا دئاقع» لوح هثحب عوضوم ناك

 رابكو ةئسلا ءاملع هنم بلط كلذ رثأ ىلعو

 مهب عمتجي نأ ثحبلا نورضحي اوناك نيذلا مهتايصخش

 ديسلا بحرف «مهتالاكشإ نع ةباجإلل صاخ ءاقل يف
 و

 نيملاع نأ ٌديسلا نيرضاحلا ضعب ربخأ موي يفو
 ءديشر دمحم ظفاحلا :امهو ةماعلا خياشم نم نيريبك

 يف نيدلا ءاملع رهشأ نم اناكو «مالسلا دبع خيشلاو

 هب ايقتليل رواشيب ىلإ امدق دق «ناتسناغفأ ةمصاع (لباك)

 هرورس ديسلا ىدبأف .ةليل لك رئادلا راوحلا يف اكرتشيو

 .هاضرو

 برغملا ةالص دعب نورضحي عيمجلا ناك اذكهو



 1 تت و و يي بسسس اواو قالا تاك

 رودي ثحبلا ناك ثيح ؛ ةيلاتتم لايل رشع ةدمل ةرظانملل

 عبس وأ تس ىلإ لوطيو ةيفالخلا لئاسملا لوح

 .رجفلا عولط ىلإ رمتسي ناك امبرو «تاعاس

 نوؤجافتي ةماعلا نم ماوعلا ناك تارظانملا لالخو

 اهدييأت يف ةغماد تاياور نم ديسلا نم هنوعمسي امب

 لهأ بهذم ةيقحأ تبثت ةعطاق ةلدأو «ةعيشلا ءارآل

 ةيرتقادعلا ميكاناط ىلع ةرررقب اوناكف « لكَ تيبلا

 نودادزي اوناك امك !؟كلذ لكب مهوربخي مل اذامل نأ

 .ديسلا تالاكشإ در نع مهئاملع زجع اوأر املك اطخس

 رخآ يف ةرظانملاو ةرواحملا نم ديسلا ىهتنا املو

 نم - نيرضاحلا نم ةتس نلعأ ءسلجملا نم ةليل
 تايصخشلاو نايعألا نم اوناكو ءمهعّيشت - ةماعلا

 وسلا ل ررجملا

 ا ا ا ا

 عم ل رتشي اوناك ذإ (نكفيرفلا رنه ينتاك نكت :ئام

 نوبتكي اوناكف .ةباتكلل ةرظانملا سب ل ملا



 (كرصبأ كمف نم) رواشيب ىلايل ةدبر ل

 ةنيمأ مالقأب تاهبشو دودرو ةبوجأو لئاسم نم يرجي

 . ةيفاو تارابعو

 نييفحص ةعبرأ «باّتكلا كئلوأ ىلإ ةفاضإلاب ناكو

 مويلا يف هنورشني مث ءهتايئزج لكب رودي ام نوبتكي
 .ةرداصلا تالجملاو فحصلا يف يناثلا







 حاحّصلا لوح موعزملا عامجإلا ذر

 ةححصلا ةلاقمب نوري ال ةعيشلا نأ هيف عازن ال امم

 هذهو .(حاحّصلا» ب ةفورعملا ثيدحلا بتك ٌّقحب

 بتكلا اهسأر ىلعو ءاضيأ مهبتك ٌّقح يف مهترظن
 ناك لب ءاهتّحص ىلع عامجإب ظحت مل يتلا ةعبرألا

 قيرط ةّحص :نيرمأ يف رظنلا مهئاملع ةّيبلاغ كلسم

 له :لاؤسلاو .ةدح ىلع ثيدح لك ةححصو باتكلا

 عامجإلا كلذب ٌدريف ةنّسلا ءاملع ىلإ كلذ بحسني

 ؟اهلوح موعزملا

 اوفّعض نيذلا مهدحو ةعيشلا سيل «معن :باوجلا

 نيذلا ةنّسلا ءاملع ءامسأب ةحئال هذهو «بتكلا هذه

 :بتكلا هذه تاياور نم اوفعض

 نب دمحأ نيدلا باهشو ءمزح نباو «ينطقرادلا



 (كرصيأ كمف نم) رواشيب ىلايل ةَدِبُإ بسسس سس سس سس سس للسلع,

 يبأ ةمالعلاو ««يراسلا داشرإ) يف ينالطسقلا دّمحم

 يف عاتمإلا» باتك يف يعفاشلا بلعث نب رفعج لضفلا

 يشرقلا دّمحم نب رداقلا دبع خيشلاو ««عامسلا ماكحأ

 .(ةّيفنحلا تاقبط يف ةئيضملا رهاوجلا» يف يفنحلا

 حيحص حرشا يف يوونلا ايركز وبأ مالسإلا خيشو
 يف رينملا بكوكلا» يف ىمقلعلا نيدلا سمشو .«ملسم

 داعملا داز» باتك يف مّيقلا نباو ء««ريغصلا عماجلا حرش

 .بلعث نب رفعج نيدلا لامكو «؛(دابعلا ريخ يده ىف

 . ةيفنحلا ءاملع نم ريثكو



 حاحّصلا باحصأ ناك له

 ؟تاياورلا لقن يف نيطاتحم

 ىلع ليلدلاو .ءكلذك حاحّصلا باحصأ نكي مل

 : نيهجو نم كلذ

 يتأنس يتلا تافارخلاو تالبعزخلا نم ريثكل مهلقن - 1

 . اهركذ ىلع

 نم مهفيعضت ىلع ّصْن نيذلا فاعضلا نع مهلقن - 2
 نكمي نانئمطاللو ءمهسفنأ ةنّسلا ءاملع لبق

 يلآللا» :اهنمو .لاجرلا ملع بتك ةعجارم
 ةمالعلل «ةعوضوملا ثيداحألا يف ةعونصملا

 «يزوجلا نبال «تاعوضوملا ةركذت»و «ىبهذلا

 دقو .يدادغبلا بيطخلا ركب يبأل «دادغب ةيراتاز

 لعجلاو عضولاو بذكلا مالعألا ءالؤه بسن

 دّمحمو «يجراخلا ةمركعو «ةريره يبأ :لاثمأل



 (كرصبأ كمف نم) رواشيب ىلايل ةدبز ف

 ميهاربإو ءنايب نب دمحمو ءيدنقرمسلا ةدبع نبا
 «يطساولا دمحأ نب سونبو «يلبآلا يدهم نبا

 دمحم نب دمحأو .يلبحلا دلاخ نب دّمحمو

 دواد يبأو .يناّرحلا دقاو نب هللا دبعو «يناميلا

 . . .ناطح نب نارمعو ءورمع نب ناميلس



 حاحضلا يف ةّيفارخلا رابخألا

 باتك .هحيحص ىف يراخبلا هجرخأ ام :اهنم
 ملسم جرخأو ءانايرع لستغا نم :باب 73 /1 لسغلا

 جرخأو .99 /7 ىسوم لئاضف باب ؛هحيحص يف
 ناك» :لاق «ةريره يبأ نع 315 / 2 هدنسم يف دمحأ

 ةأوس ىلإ مهضعب رظني «ةارع نولستغي ليئارسإ ونب
 عنمي ام هللاو :اولاقف ءهدحو لستغي ىسوم ناكو «ضعب

 يهو «ةردأ وذ يأ ؛ردآ هنأ الإ انعم لستغي نأ ىسوم

 . قتفلا

 ءرجح ىلع هبوث عضوف .لستغيل ةّرم بهذف :لاق
 :لوقيو هرثأب يرجي ىسوم لعجف «هبوثب رجحلا ْرفف

 ىلإ ليئارسإ ونب رظن ىتح !!رجح يبوث !رجح يبوث
 ماقف ءسأب نم ىسومب ام هللاو :اولاقف !!!ىسوم ةأوس



 (كرضبا كمن نم)-رواشتم ىلابل هذي زا كت م

 قفطف «ءهبوث ىسوم ذخأف ءهيلإ رظن ىّتح دعب رجحلا
 01 !ةديمسس ىأ ةكع اند نيعلاب نإ للازت: 11 ايريق نكحلا

 نم 92 /2 هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ام :اهنمو

 130 /4جو .ةسّدقملا ضرألا يف نفدلا ٌبحأ نم باب

 لقنو 2315 /2 هدنسم يف دمحأو «ىسوم ةافو باب نم

 نع ىسوم لئاضف باب نم 100/7 هحيحص يف ملسم
 . 252 ىسوم ىلإ توملا كلم ءاج» :لاق «ةريره يبأ

 نيع ىسوم مطلف :ةريره وبأ لاق !كّبر بجأ :هل لاقف

 .(ىلاعت) هللا ىلإ كّلملا عجرف !!اهأقفف توملا كلم

 أقفف «توملا ديري ال كل دبع ىلإ ينتلسرأ كنإ :لاقف

 يدبع ىلإ عجرا :لاقو هنيع هيلإ هللا ٌدرف :لاق !ينيع

 ىلع كدي عضف ةايحلا ديرت تنك نإف !؟ديرت ةايحلا :لقف

 اهب شيعت كنإف ةرعش نم كديب تراوت امف ءروث نتم
00 

 . (ةئس

 اميف ءاج دقف « خوي هللا ةيؤرب قّلعتي اميف :اهنمو

 دوجسلا لضف باب 195 /1ج هحيحص يف يراخبلا هلقن

 ىدلو .ءطارصلا باب 5 /7 جو «ةالصلا باتك نم



 ا -  حاحَّصلا يف ةتفارخلا رابخألا

 نيمرملا ةقويقلات| كتاا12 1 حجم ف لسع
 باروع .275 /2 ديا لدئسمو .مهبرل ةرخآلا يف

 ىرن له : نع هللا لوسر. اولأس ةعامتجح نإ ةةريرفه

 ةيؤر يف نوّراضت له !معن : 46 لاق ؟ةمايقلا موي انّبر

 «...باحس اهعم سيل اًوحص ةريهظلاب سمشلا

 له :لوقتف ءرانلا يف ىقلُي» :كلام نب سنأ نعو

 ءاهيف همدق (العو لج) برلا عضي ىتح ؟ديزم نم
 .501 /1 نابح نبأ حيحص «!طق طق :لوقتف

 ديع موي ناكو» :تلاق «ةشئاع نع ةريره ىبأ نع 62

 :لوقي وهو ءهذخ ىلع يذخ «هءارو ينماقأف ءمعن

 ! ؟كبسح :لاق «.تللم ادإ ىتح .هدفرأ ينب اي مكنود

 .«يبهذاف :لاق !معن :تلق

 ع









 ؟هباحصأ مرتحي 85 لوسرلا ناك اذامل

 مل نآرقلا هقلخ ناك يذلا ِةقنَي ئبنلا ْنِإ ديكأتلاب
 هل ابحاص ناكأ ءاوس ناسنإ ىلع ىضري وأ مرتحيل نكي

 همدعو همارتحا كالم وه امف . كلذ بجوي ببسل ال مأ

 اذامب الِإو ءال اعبط ؟ةبحصلا يه له ؟هطخسو هاضرو

 متاحو ءامهلدعل يشاجنلاو ىرسك همارتحاو هريدقت رسفن
 ؟نورفاك مهو .همركل

 ءهطخسو 82 هللا اضر كلذ يف طانملا نإ

 الإو «هتيصعم اهببست هطخسو ءهتعاطب لاني يي هاضرو
 ىلع ىضريل ناك ِةنَ هللا لوسر نأ ملسم رّوصتي له
 هللاو :لئاقلا وهو «هبحاص ناك نإو هتيصعم لاح دحأ

 اذإ ء.معن ؟اهدي تعطقل دّمحم تنب ةمطاف تقرس ول

 هي هللا اضر كلذ نم مزليف «ةباحصلا ةمصع انيثبت

 . هلوسر اضرل عبتتسملا مهنع مئادلا



 مهتيصعم ْنأل «نيملسملا نم دحأ كلذ َنبتي مل

 ماكحأب فراعلل ّقح اذل ؛اهيلع دوهشمو ةعقاو لب ةزئاج

 . مهلاعفأ شقانيو مهدقتني نأ تيب هللا

 الإ نيموصعم اونوكي مل نإو مهنأب ضعبلا لوق اّمأو
 قاقحإ هب اودارأ مهنع ردص ام لكو .لودع مهنأ

 دودرم كلذ ْنإف .نوذخاؤي الو نورجؤي انه نمو ءٌّقحلا

 نأ نيملسملا رغصأ يحتسي اهوبكترا صاعم نم تبث امل

 . ع



 ةباحصلا ضعب فارحنا

 لاتقل ةشئاع مهعم اجرخأ دق ريبزلاو ةحلط اذهف

 يذلا وهو «لمجلا ةكرعم يف مدع ىلع نينمؤملا ريمأ

 .راد امثيح هعم ّقحلا رودي

 ىتلا نيْمص ةكرعم نابّبسي صاعلا نباو ةيواعم اذهو

 ديلولا امهيلإ فضأو . كلبك نيدٌحوملا ريمأ ىلع اهوّنش



 باطخلا نيب رمع هبرض يذلا ةرعره هنأ اذهف

 امم ريثك ىف هللا لوسر ىلع هبذكل ؛هامدأ ىّتح طايّسلاب

 .(ةريره يبأب صاخلا لصفلا عجار) . 5# هنع هاور



 حرشلاا هباتك ىف ٌينازاتفتلا مالك لقنن انهو

 نم ةباحصلا نيب عقو ام َنِإ) :لاق ثيح ؛(دصاقملا

 بتك يف روطسملا هجولا ىلع تارجاشملاو تابراحملا

 ىلع هرهاظب لدي تاقثلا ةنسلأ ىلع روكذملاو خيراوتلا

 ملظلا ّدح غلبو ٌّقحلا قيرطلا نع داح دق مهضعب ْنأ

 دسعتلا و .ةادعلاو:دقحلا ةيلع تعابلا ناكر .هققستلاو

 تاذللا ىلإ ليملاو تاسايرلاو كلملا بلطو دادللاو

 نم لك الو اموصعم ّيباحص لك سيل ذإ .ءتاوهشلاو

 نسحل ءاملعلا نأ الإ .اموسوم ريخلاب ِةققَي ئيبنلا يقل

 لماحم اهل اوركذ هيي لوسرلا باحصأب مهّنظ
 اّمع نوظوفحم مهنأ ىلإ اوبهذو «قيلي امب تاليوأتو

 نم نيملسملا دئاقعل انوص قيسفتلاو ليلضتلا بجوي



 امّيس ال ةباحصلا رابك ٌّقح يف ةلالضلاو غيزلا

 راذ يف باوعلاب نيِرّشبملا راصنألاو مهنم نيرجاهملا
 تيب لهأ ىلع ملظلا نم مهدعب ىرج ام اّمأو !رارقلا

 نمو .ءافخإلل لاجم ال ثيحب روهظلا نمف ني يبنلا
 هب دهشي داكيو «ءارآلا ىلع هايتشا ال ثيحب ةعانشلا

 ءءامسلاو ضرألا يف نم هل يكبيو ءءامجعلاو دامجلا

 روهشلا رك ىلع هلمع ءوس ىقبيو روخصلا هنم ٌقشنتو

 .ىعس وأ يضر وأ رشاب نم ىلع هللا ةنعلف .روهدلاو

 مالك ىهتنا .127[4 :هظا ولو ُدَمَأ َةردآْلا ُباَدَعلَو»
 . ينازاتفتلا

 ةلاقملا - «نيملاعلا رس» يلازغلا باتك يف ءاج امك

 ثيح ؛ةيالولا دهع ةباحصلا ضقن يف مالك - ةعبارلا

 ىلع ريهامجلا عمجأو ءاههجو ةجّسحلا ترفسأ :لاق

 عيمجلا قافتاب مخ ريدغ موي ةبطخ نع ثيدحلا نتم
 :رمع لاقف .«هالوم ّيلعف هالوم تنك نم» :لوقي وهو

 ىلومو يالوم تحبصأ دقل !نسحلا ابأ اي كل خب خب

 !ةنمؤمو نمؤم لك



 189 سا ل ىقوهلا نوعيتي ةباحص

 بلغ اذه دعب مث ء.ميكحتو ىضرو ميلست اذه

 دوقعو «ةفالخلا دومع لمحو .ةسايرلا بحل ىوهلا

 ماحدزا كابتشاو تايارلا ةعّمعق يف ىوهلا ناقفخو دونبلا

 ىلإ اوداعف ىوهلا سأك مهاقس ءراصمألا حتفو لويخلا

 ان هي أوركْشأو ٌَمِهروُهَظ ءآرو هوُدَبَنَم»# لوألا فالخلا
 رس رح ةحبوم م

 ![187 :ناّرمِع لآ] #ترورتمم ام نق اليلق

 ينوتيإ» :هتافو لبق لاق ْكْنيَي هللا لوسر تام اّملو

 اهل ٌّقحتسملا نم مكل ركذأو مكنع ليزأل ضايبو ةاودب
 :ليقو !رجهي هنإف لجرلا اوعد :رمع لاق .«!يدعب

 !وذهي

 ىلإ متدعف ءصوصتلا ليوأتب مكقّلعت لطب اذإف
 هدالوأو ساّبعلا نإف ءاضيأ ضوقنم اذهو ءعامجإلا

 ةعيبلا ةقلح اورضحي مل هدالوأو هتجوزو اّيلع مامإلاو

 مث ,ىجرزخلا ةعيابم يف ةفيقّسلا باحصأ مهفلاخو

 .راصنألا مهفلاخ



 ؛26 نبنلا لتق نولواحي ةباحص

 وبأ ظفاحلا : مهنم ةنتدحملاو نيختؤوملا نيم رهتشا
 نب دمحأو ««ةّوبنلا لئالد» يف ّيعفاشلا ئقهيبلا ركب
 نيقفانملا نم ةعامج ّنأ .453 /5 هدنسم يف لبنح
 دنع هلتق ىلع اورمآت ه8 يبنلا لوح اوناك نيذلا
 ةعيبس ارفث ريشع ةعئرأ اوناكو ءكوبيت ةوزغ نم هعوجر

 . ةيمأ ينب نم مهنم

 ' صال جيووعتسال#“

 "رجس تود

 ' .وستلم ورب



 :لئت ىلع مامإلا ىلإ ركب وبأ لسرأ اّمل هنأ يور
 قرحيل ران ةلعش هعمو رمع ءاج .عيابي ملف ةعيبلا ديري

 :لاق !ةمطاف اهيف ْنِإ :هل اولاقف « ْرِاكَهِلَت ةمطاف تيب
 !!نإو

 لك هاور دقو .«ةئداحلا نم لوألا ندا وه اذه

 باسنأ» هباتك ىف يدادغبلا ىيحي نب ديمحأ : نم

 نبا - «ردغلا» هباتك ىف هباذخ نبا - 586 /1 «فارشألا

 ديدحلا يبأ نبا - 205 /2 «ديرفلا دقعلا» يف هّبر دبع

 نب ةبيتق نب ملسم - 56 /2 «"ةغالبلا جهن حرش» يف

 وبأ - 30/1 «ةسايسلاو ةمامإلا» ىف ىلهابلا ورمع

 رظانملا ةضور» يف يفنحلا ةنحش نب نيدلا تبحعم ديلولا

 ىف ةلاّحخك اضر رمع - «رخاوألاو لئاوألا رابخأ ىف
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 - 156 /1 «ءادفلا يبأ خيرات» - 114/4 «ءاسنلا مالعأ»

 يف دوصقملا دبع حاتفلا دبع - 33 /3 «ءاسنلا تاريهشاا

 .14 ص «ةفالخلاو ةفيقسلا»

 رمع رسك ىلإ افاضم ةميلألا ةثداحلا هذه لقن دقو

 «بهذلا جورم» يف يدوعسملا ده ءاسنلا ةديس علض
 يناتسرهّشلا - 76 /6 «تاّيفولاب يفاولا» يف يدفصلا -

 حرش) يف ديدحلا يبا نبا - 57 /1 «لحتلاو للملا» يف

 .193 4 «حهنلا

 يربطلا ريرج نبال «كولملاو ممألا خيرات» يف ءاجو
 تددو نهتلعف ثالث . ..» :لاق ركب ابأ نأ 619 /2

 نع ةمطاف تيب فشكأ مل ينأ تددو + + نريهتك رت ىلا

 .«برحلا ىلع هوقلغ اوناك نإو ءيش

 ميسم

 مصب سمس



 رارشأو رايخأ ةباحصلا

 ارهاظ ناك امك ةقباسلا انثيداحأ مضخ يف اذه انركذ

 حلطصم نع ثذحتن نآلاو «ثحابملا تايط 5

 مأ رّيخلا يف مدختسا له ميركلا نآرقلا يف «بحاصلا»

 : 84 لاق ؟كلذ نم ّمعأ

 .[2 :مجنلا] # وع كَبحاَص َّلَص ام#



 .[184 :فاّرعألا] # نيم 1

 هل َناَربَح ٍضْرَأْلا ىف ٌنيِطيَّشلا ُهَتوهَتْسأ ىِرلك ...»

 هلأ ىَدُه كرإ ّلُك ًائينأ ىَدُهْلا لِ هَُتوُعَدَي 5-2 1
 .[1 ماحب َدهْلا وه

 ُدِحوْلا ُهّنلأ مأ ريح تروفرفتم ٌباَيَرَأَ نَجَّسلا ىجصتي#

 .[39 :فسوي] م

 ريبعتل ميركلا نآرقلا مادختسا ْنأ ناب دقو اذكه

 أو ؛نيحلاصلا صوصخ يف نكي مل «بحاصلا»
 يتلا ىرخألاو «مهرايخأ تّصخ مهتحدم يتلا تايآلا

 يفتني نأ ضرتفملا نم ثيح ؛مهرارشأ تّصخ مهتّمذ

 ىبأو «َيِبَأ نب هللا دبع : لاثمأ مهضعب قافن نم بجعلا

 00100 «نايفس يبأ نب ةيواعمو «نايفس

 «ةريره يبأو ءصاعلا نب ورمعو «صاعلا نب مكحلاو

 نب ةرمسو «ةملسم نب بيبحو «ةبقع نب ديلولاو «ةبلعثو
 ةّيدثلا يذو «ةبعش نب ةريغملاو «ةأطرأ نب رسبو «بدنج

 .جراوخلا سأر

 لتقم ةعاشإ رثإ اوّدترا ةباحصلا نم مك امك



 411 تا م م م وارشاو:نايحأ ةناكضلا

 .[4 ايس باو ع

 لهس نع دحاو ىنعمب نيربخ يوري يراخبلا اذهو
 ءزجلا ءدوعسم نب هللا دبع نع رخآلاو ءدعس نبا

 ىلع مكطرف انأ» :لاق هللا لوسر نأ 77

 ٌتيوهأ اذإ ىّتح مكنم لاجر ّيلإ ٌنعفريل ءضوحلا
 !يباحصأ ّبر يأ :لوقأف «ينود اوجلتخا مهلوانأل

 .«!كدعب اوثدحأ ام يردت ال :لوقيف

 .406 /1 دنسملا يف لبتح نب دمحأ ىورو

 يف رصنلا وبأو «28 /11 ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو

 : لاق 826 يبنلا نع ساّبع نبا نع مهدانسإب «ةنابإلا

 .دودحلا اوقّثاو ءرانلا اوقتا :لوقأ .« مكزجحب ذخأ انأ»

 دقف درو نمف «ضوحلا ىلع مكطرف انأو متكرت تم اذإف
 اي :لوقأف «لامشلا تاذ مهب ذخؤيف ماوقأب ىتؤيف «حلفأ

 ىلع نوذتزي دعب اولاوي. مل مهنإ: لرقبت !يتنأ تر
 . «مهباقعأ



 «...موجنلاك يباحصأ» ةياور

 ىباحصأ» :هلوق 1 لوسرلا نع يورامم

 اذه كنب ةكم يه امف ««متيدتها متيدتقا مهّيأب موجنلاك

 ؟ثيدحلا

 .هلاجر اوفّعضو ثيدحلا اذه مالعألا نم ريثك در

 دقف 291 /2 «ءافشلا حرش» يف ضايع يضاقلا :مهنم

 .هدنس ةيجح مدعب الاق ٌربلا دبع نباو ينطقرادلا ْنأب ركذ

 نب هللا دبع نع هدنسم يف ركذ ديمح نب دبع ْنأب ركذو
 مدع انلعأو ثيدحلا اذه اركنأ امهنأب : زاّربلا نعو ءرمع

 نع عفان نع هدانسإب «لماكلا» يف يدع نبا لقنو .هتّحص

 نع لقنو .هدّيؤي ملو دنسلا فيعض هنأ رمع نب هللا دبع
 هّصن ناك نإو .فيعض ثيدحلا دنس :لاق هنأ يقهيبلا

 . ضايع يضاقلا مالك ىهتنا . سانلا نيب ارهتشم
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 عوضوم هْنِإ :لاقو .ءثيدحلا در دقف مزح نبا امأ

 . لطابو

 نيضغ نب ثراحلا ثيدحلا دنس يف دجن ثيحو

 مهّنم وهو يريصنلا ةزمح يبأ نب ةزمحو .؛لوهجم وهو
 ثيدحلاف «ثيدحلا لعجو بذكلاب نيقّقحملا دنع

 .هكرت بجي ىغلمو دودرم

 نم سيلأ :لوقن نأ ىقبيو ءدنسلا ةهج نم اذه

 ايداه هللا لوسر ثيدح عمس نم لك بسحن نأ ةجاذسلا

 تبث ام اذهو ! ؟مهنم ديدعلا قافنو قسفب ملعن نحنو

 ناك ول امك .دحأ ةكرعم يف ميركلا نآرقلا ٌصنب

 اودتقا نيذلا ةعيشلا ىلع عنشي اذاملف احيحص ثيدحلا

 يراصنألا بوَيأ يبأو دادقملاو راّمعو ٌرذ يبأو ناملسب

 اذه مص اذإف .نيتداهشلا يذ ةميزخو ناميلا نب ةفيذحو

 نب دعس ناك امأ .ةضفارلاب ةعيشلا تعني اذامل ثيدحلا

 عامجإب وهو ؟راصنألا تاداسو ةباحصلا رابك نم ةدابع

 يف لتُق ىتح رمعو ركب ابأ عياب ام نيثّدحملاو نيخّرؤملا
 .ريخآلا دهع
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 اح مست

 ةباحصلا نع خيي هللا اضر

 ةباحص نع هاضر نلعأ امدعب هللا نإ :ليق

 ناك «ةرجشلا تحت ناوضرلا ةعيب رثإ ةقَو هلوسر

 !رفك اذهو ٠ 35 هللا اضرل اراكنإ مهيف نعطلا

 نع ُهّنَأ سوِضر ْدَّمَْل##ل :ةكرابملا ةيآلا نإ :باوجلا

 تنع «[18 :حْمَفلا] 4َوَرَجَّشلا َتحَح ككئومياَبي ذإ َتِيْؤُمْل

 ةعيابملا يهو هذه مهتلعفب نينمؤملا نع كي هللا اضر

 مئاق اضرلا اذهو «ةبحصلا دّرجمل ال ِةّقيَي ميركلا يبنلل

 اولدبيو هدهع اوضقني ملو مهّيبن ىلع اوّدتري مل املاط
 هللا تروشيابي اَمَّنِإ َكَتوُعاَبِ, تيذلأ نإ : كيوي لاق ؛ هتّيصو

 .[10 :حْنَقلا] «اًميِظَع ارجأ ِهتْوْمَسَه هَل ُهَيِلَع َدَهلَع اَمِ



 نم اًمأو» :257 /3 «لصفلا» هباتك يف مزح نبا لاق

 نمك «قساف وهف دناعم ريغ ىدامتف ةجحلا هيلع تماق

 كلذ يف (ىلاعت) هللا دناع نإو ءقرسو ىنز

 ةرضحب رمع لاق دقو ءرفاك وهف 6# هلوسرو
 ينعد :ّيردب رجاهم بطاحو «بطاح نع هنو يبنلا
 بطاح هريفكتب رمع ناك امف !قفانملا اذه قئنع برضأ

 .2. . .الؤأتم ايطخم ناك لب ءارفاك

 نع 91/8 هحيحص يف يراخبلا ىور دقو

 .«رفك هلاتقو قوسف ملسملا بابس» : يو يبنلا

 نم نأ قار: ةيحح ىرغشألا نسحلا وبأ طرفأ دقو

 ءرفاك ريغ وهف ءرفكلاب رهاظتو انمؤم نطابلا يف ناك
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 اذإ ىتح لب رذع ريغ نم ْةقيَي هلوسرو هللا بس اذإ ىتح

 !يبنلا برحل جرخ

 ىعفاشلا ىجيألا نمحرلا دبع ّدري «فقاوملا» ىفو

 ..ةعيشلا ريفكت يف ةنسلا لهأ اوبصعتم اهنّيب تلا هيجل

 ىتح ةباحصلا ّبس ْنأ حّرصي َّيلازغلا اذهو

 .رفكلا بجوي ال نيخيشلا

 حرش» يف ةباحصلا باس رفك يفني ينازاتفتلاو
 .«ةيفسنلا دئاقعلا

 355 /4 هكردتسم يف يروباسينلا مكاحلا جرخأو

 ءركب يبأل لجر ظلغأ» :لاق يملسألا ةزرب يبأ نع

 اذه سيل :لاقف ؟هلتقأ الأ هللا لوسر ةفيلخ اي :تلقف
 . ؛ةيَع يبنلا متش نمل الإ

 بابلا 4ج ءافشلا يف ضاّيع يضاقلا كلذ ىور دقو
 .2ج مولعلا ءايحإ يف يلازغلاو ءلّؤوألا



 سم مور ع2 6-3 18 1 ل ا
 هللأ ودمر دم # :9 ةيالا حتفلا ةهروس ىف 3ع لاق

 رك و ركل لا دع رم در مس ع ءم 2 ا 0 رجس سس < د

 ميثم ف و 8 1 ل يف
 ٠ مح

 ٍرْثَأ نم مههوُجبو ىف َمُهاَميِس انوضرو هللأ نم الضف نوغتبي

 . # دوجيسلا

 ناك يذلا ركب يبأ ىلإ ةراشإ 4مم َنِدلآَول :اولاق
 ىلإ هترجه يف هقفار مث نم ءراغلا يف ِةِيَي يبنلا عم

 .ةرّونملا ةنيدملا

 باطخلا نب رمع *«ٍراَتكْلا َكَع ُءاَدْيأ# نم دوصقملاو

 .رامكلا عم ًاديدش ناك يذلا

 ةّقرل نافع نب نامثع 4 مُجنِنَي هر نم دوصقمل و

 ! !هتمحرو هبلق



 * دوجسلا رثأ َنَب مههوحو يف ْمُهاَميِس# نم دوصقملاو
 . منصل دجس ام هّنأل 5 بلاط يبأ نب يلع

 : باوحلا

 يف رن مل ذإ ؛ليلد ىلإ جاتحي ىعّملا ّنِإ :ًالَوأ
 نوكي يلاتلابو «ليوأتلا اذه ةربتعملا ةنّسلا لهأ ريسافت

 نآرقلا رّسف نم» : ِةّييَو هلوقل اقادصم ليوأتلا اذه يعّدم

 . (رانلا نم هدعقم أريتيلف هيأرب

 صخش دصق نم عنمت ةيآلا يف عمجلا رئامض :ًايناث
 تافص ىلإ ريشت ةيآلا ْنأ نيرّسفملا عيمج دكأ اذل ؛ هنيعب

 ومب اوناك مهضعبف ؛ ؛ 806 يبنلاب نينمؤملا

 ايس مهضعبو 4 مبني هيو مهضعبو 4 ٍراَُحْلا
 . * دوجسلا رثَأ ْنْب مههوُجو ف

 تسلا

 رو



 لالا ل1113111017م1 111711117117111111111111111111 111110110171111!
 حا
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 امسح





 غلبي مل يبص ناميإ نم لضفأ رمعو ركب يبأك برجمو
 خويشلا ناميإو ّيديلقت نايبصلا ناميإف «ّىلعك ملحلا
 هل ابيإ

 .٠
» 

 فب

 ال يذلا ِةِّيَي دمحم ءالقعلا ديس ةوعد نإ :لوقن

 ةّيلباق ىلع لدي ناميإلا ىلإ 52 اًيلع ىوهلا نع قطني
 ةفالخلاو مكحلا هلاهثتساو هلضفو هلامكو هتقايلو مامإلا

 نسلا رغص يفاني الو .راذنإلا ثيدح يف يتأيس امك
 ءايبص مكحلا ىتؤي 122 ىيحي اذهف «ىلقعلا لامكلا

 ءدهملا يف وهو ةوبنلا ىتؤي 255 ىسيع اذهو
 :لاقو «[12 :مّيرم] «اًيِيص مكمل هئساءوإ» : نيب لاق

 1١ .[130 :مّيرم] «انَب ىلَعَجَو بتكلا ىنلتا< هلأ دبع نإ
 وو



 (كرصبأ كمف نم) رواشيب ىلايل ةدبر للجد"

 اذاملف ةليضف دعي ال رغصلا يف هناميإ ناك ول امك

 يفنحلا ناميلس ظفاحلا ىور دقف ؟ة6# يبنلا اهب هون

 نع «نيسمخلاو سداسلا بابلا «ةدوملا عيباني» يف

 .«ىبقعلا رئاخذ» هباتك يف يكملا يربطلا نيدلا بحم

 لوصفلا» يف سابع نبا نع يكلاملا غابصلا نباو
 ريمأ صئاصخ» يف يئاسنلاو «.125/ «ةمهملا

 نباو «55 /«بقانملا» يف يمزراوخلاو .«50 /«نينمؤملا

 يقتملاو 7 /42 («قشمد ةنيدم خيرات» يف ركاسع

 ءرمع دنسم نم .«123 /13 «لامعلا زنك» يف يدنهلا

 نع اوفك :باطخلا نب رمع لاق :لاق «سابع نبا نع

 : هيي هللا لوسر تعمس ينإف ءبلاط يبأ نب ىلع ركذ

 ةدحاو يل نوكي نأل ءلاصخ ثالث ىلع يف :لوقي

 وبأو انأ تنك «ءسمشلا هيلع تعلط امم ىلإ ّبحأ ّنهنم

 لوسر باحصأ نم رفنو حارجلا نب ةديبع وبأو ركب

 ىتح «بلاط يبأ نب يلع ىلع ئكتم يبنلاو هيي هللا
 لوأ يلع اي تنأ» :لاق مث ؛هبكنم ىلع هديب برض

 ةلزنمب ينم تنأو ءامالسإ مهلوأو ءاناميإ نينمؤملا



 #8 بيت مح يس ناننإلا لإ هك قلع روم ةلدقت

 ينبحي هنأ معز نم يلع اي بذكو «ىسوم نم نوراه
 . «كضغبيو

 نأ يهو «هريغ ناميإ ىلع ةزيم يلع ناميإل نإ مث

 .كرشو رفك نع هريغ ناميإو ةرطف نع هناميإ

 ىلإ 22 يلع مامإلا قبس لضف قايس يفو

 يف يشرقلا يجنكلا فسوي نب دمحم يوري «ناميإلا
 لإ تاعمان «نيرشعلاو عبارلا بابلا «بلاطلا ةيافك»

 هللاب اوكرشي مل ةثالث ممألا قابّس» :لاق هنأ ٍةّفَع يبنلا

 .نيساي بحاصو «بلاط يبأ نب يلع :نيع ةفرط
 نمؤم راجنلا بيبح «نوقيدصلا مهف ؛نوعرف لآ نمؤمو
 بلاط يبأ نب يلعو «نوعرف لآ نمؤم ليقزحو «نيساي
 . «مهلضفأ

 ناميإ نم لضفأ نيخيشلا ناميإ نإ :لاق نملو
 «لامعلا زنك» يف 5 يبنلا نع ءاج ام هل يورن ءّيلع
 ناميإ نزو ول» :لاق هنأ «617 /11 يدنهلا يقتملل
 ىلإ يتمأ ناميإ ىلع يلع ناميإ حجرل يتمأ ناميإو يلع
 . «ةمايقلا موي



 (كرصبأ كمف نم) رواشيب ىلايل َةَدِبُإ سس سله ه4

 يف يربطلا نيدلا بحمو ءهريسفت يف يبلعثلا ىورو
 «ىبقعلا رئاخذ» يف هركذو .226 /2 «ةرضنلا ضايرلا»

 .156 /6 «لامعلا زنك» يف يقتملاو .100 ص

 يناثلا بابلا «بلاطلا ةيافك» يف يجنكلا ةمالعلاو

 هباتك يف يرهوجلاو « 182 يلع صيصخت يف نيتسلاو

 .ينطقرادلا ثيدحلا لهأ خيش نع «ئلع لئاضفا

 /2 «سلاجملا ةهزن» يف يعفاشلا يروفصلا ةمالعلاو

 ىلع ديسلا ريملاو ««بقانملا» يف يمزراوخلاو 0

 نع «ىبرقلا ةدوم» هباتك يف ةعباسلا ةدوملا يف ينادمهلا

 لوسر تعمس ينأ دهشأ :لاق .ءباطخلا نب رمع

 نيضرألاو عبسلا تاوامسلا نأ ول» :لوقي قيم هللا

 ةفك يف يلع ناميإ عضوو «نازيم ةفك يف تعضو عبسلا

 . «يلع ناميإ حجرل



 لوسر نأ .نوثدحملا عمجأو ءنورسفملا قفتا

 مكحب «قلخلا ريخو «نيرخآلاو نيلوألا ديس هيي هللا

 سفن ةجرد ىف ةئغ ايلع لعج «انسفنأ» ةملك

 دعب مهلضفأو قلخلا ريخ كلذب راصف : 6# يبنلا
 . وتلا

 لوسر نأ ء«هسفن قايسلا يف تاياورلا تدرو دقو

 مكيلإ ّنثعبأل وأ ةعيلو ينب اي نيهتنتل» :لاق يَ هللا

 .ةلتاقملا لتقي «يرمأب مكيف يضمي «يسفنك الجر



 (كرصبأ كمف نم) رواشيب ىلايل ةدبز د5

 وه :لاقو هذيب لحاف ىلع ىلإ تفتلاف .ةيرذلا ىبسيو

 .(«نيترم .اذه

 /5 ىئاسنلل «نينمؤملا ريمأ صئاصخ» :رداصملا

 «ةدوملا عيباني» - 7 /5 «ىربكلا نئسلا» يفو «7

 نبال «فنصملا» - 165 م1 عباسلا بابلا ىف يزودنقلل

 /4 يدنهلا يقتملل «لامعلا زنك» - 499 /7 ةبيش يبأ

 ةيافك» - 133 /4 يناربطلل «طسوألا مجعملا» - 1

 . نيعبسلاو يداحلا بابلا ىيجنكلل «بلاطلا



 ةيلضفأب رقأ دق باطخلا نب رمع نأ بير ال امم

 الول» :هتالوقم نمو ءنطوم نم رثكأ يف 2 يلع
 وبأ اهل سيل ةلضعمل هللا يناقبأ ال» ءارمع كلهل ىلع

 وبأ اهل سيل ةلضعم نم هللاب ذوعأ» وأ .«نسحلا

 . . .(نسحلا

 - 832 /5 يدنهلا يقتملل «لامعلا زنك» :رداصملا

 - 296 /7 ينالقسعلا رجح نبال «بيذهتلا بيذهت»

 نبال «يرابلا حتف» - 467 /4 رجح نبال «ةباصإلا»

 / ةبيتق نبال «ثيدحلا فلتخم ليوأت» - 286 /13 رجح

 دسأ» - 78 / يكملا رجح نبال «قعاوصلا» - 2

 يطويسلل «ءافلخلا خيرات» - 23 /4 ريثألا نبال «ةباغلا

 - 87 - 85 / يزوجلا نبا طبسل «ةركذتلا» - 66 /



 (كرصبأ كمف نم) رواشيب ىلايل ةديإ حس سلسل لع دءد4/6

 يدنرزلل «نيطمسلا ررد مظن» - نيسمخلاو عباسلا بابلا

 ...130 / ىفنحلا



 ه4

 202 ىلع مامإلا

 يف مدآ ىلإ رظني نأ دارأ نم» : ِةّقِيَ هللا لوسر لاق

 ؛هملح يف ميهاربإ ىلإو ؛همزع يف حون ىلإو ؛هملع
 ىلإ رظنيلف ء.هدهز يف ىسيع ىلإو «هتبيه يف ىسوم ىلإو
 .«بلاط يبأ نب يلع

 ضايرلا» - 83 / ىمزراوخلل «بقانملا» :رداصملا

 - 93 /يربطلل «ىبقعلا رئاخذ» - 7 2/2 «ةرضنلا

 - نيعبرألا بابلا 363 /1 يزودنقلل «ةدوملا عيبانيلا

 «نازيملا ناسل» - 100 /1 يناكسحلل «ليزنتلا دهاوش»

 نبال «ةياهنلاو ةيادبلا» - 24 /6 ىنالقسعلا رجح نبال

 يكلاملا غابصلا نبال «ةمهملا لوصفلا» - 393 /7 ريثك

 يبرعلا نب نيدلا ييحمل «رهاوجلاو تيقاويلا» - 121 /

 ىجنكلا ةمالعلل «بلاطلا ةيافك» - 172 /32 ثحبملا

 1 ..نيرقملاو ثنلاقلا نانا هل ضيصخخو



 قافن هضغبو ناميإ 222 يلع بح

 (رفاكلاو نمؤملا نيب قرفي ىلع بح» : يَ لاق

 .104 :ىئاسنلل «صئاصخلا»

 يبأ نب ىلع بح نمؤملا ةفيحص ناونع» :لاقو

 زلكالو 12 /2 ىطويسلل (ريغصلا عماجلا» «بلاط

 .601 /11 «لامعلا

 رانلا لكأت امك بونذلا لكأي يلع بح» :لاقو

 .621 /11 لامعلا زنك «بطحلا

 لوق هلثمو .«قافن هضغبو ناميإ ىلع بح» :لاقو

 حيحص)» - 84 /1 «؛دمحأ مامإلا دنسم» :رداصملا



 5١ قافن هضغبو ناميإ 252 ىلع بح

 صئاصخ» - 306 /5 «يذمرتلا ننس» - 60 /1 (ملسم

 «(هجام نبا نئنس» - 104 / يئاسنلل «نينمؤملا ريمأ

 / يقهيبلل «ىواسملاو نساحملا» - 42 /1 ينيوزقلل

 - 35 / يزوجلا نبا طبسل «صاوخلا ةركذت» - 1

 نازيم» - 214 /2 يربطلا بحملل «ةرضنلا ضايرلا»

 («ةياهنلاو ةيادبلا» - 41 /2 يبهذلا ظفاحلل «لادتعالا

 رجح نبال «يرابلا حتف» - 391/7 ريثك نبال

 ..60 /1 ينالقسعلا

 دقف «نيخيشلا قحب كلذ لثم ردص دق :ليق نإو

 : 06 يبنلا نع رباج نع كلام نب نمحرلا دبع ىور

 .«قفانم امهبحي الو نمؤم رمعو ركب ابأ ضغبي الا
 هيف لاق يذلا نمحرلا دبعب ةفيعض ةياور هذه :انلق

 .236 /10 يبهذلا ةمالعلا «لادتعالا نازيم» بحاص

 .دحأ هيف كشي ال عاضو كافأ تاذك وه :لاق

 ع



 ىلإ سانلا بحأ 52 ىلع

 (يوشملا ريطلا ربخ) هَ, يبنلا

 «هدنسم يف لبنح نب دمحأ مامإلا هاور امك ربخلا

 نيب نييوشم نيريط راصنألا نم ةأرما تدهأ :لاق

 كقلخ بحأب ينتئا مهللا : ِة2 يبنلا لاقف «نيفيغر

 نم هعم لكأف ةئين ىلع ءاجف .كلوسر ىلإو كيلإ

 ةييح 6107 ,/5 ىئاسنلل «ىريبكلا ةتسلا» فاو

 هاتأ مث « ةقِقَي هّدرف ركب وبأ ةيادب يبنلا ىتأ هنأ فاضأ

 .هل دذأف يلع هءاج مل . هدرف رمع

 حرش» - 300 /5 «يذمرتلا ننس» :رداصملا ةيقب

 «ةمهملا لوصفلا» - 264 /3 ديدحلا ىبأ نسل (جهنلا

 يزودنقلل «ةدوملا عيباني» - 1 /ىكلاملا غابصلا نبال

 نبا طبسل «ةركذتلا» - نماثلا بابلا 175 م1 عيبانيلا يف



 ا 2-2-2222 296 يتلا ىلإ ساقلا بحأ ةلئيلت ىلع

 - 5 /9 يمثيهلل «دئاوزلا عمجم حم» - 23 / يزوجلا

 مجعملا» - 49 /2 تيعدسلا «بهذلا جورم»

 «نيطمسلا ررد مظن» - 207 /2 يناربطلل «طسوألا

 يدنهلا يقتملل «لامعلا زنك» - 101 / يفنحلا يدنرزلل

 /يئاسنلل «نينمؤملا ريمأ صئاصخ» - 166 3

51.. 

 قو



 ةدحاو ةرجشو دحاو رون نم

 نيب ارون بلاط يبأ نب يلعو انأ تنك» : كيو لاق

 .ماع فلأ رشع ةعبرأب مدآ قلخي نأ لبق نم هللا يدي

 ملف .«هبلص يف رونلا كلذ بكر مدآ ىلاعت هللا قلخ املف

 .بلطملا دبع بلص يف انقرتفا ىتح دحاو رون يف لزي
 .«ةفالخلا ىلع يفو «ةّوبنلا ىفف

 ثيدح يلزاغملا نبا ظفاحلل «بقانملا» :رداصملا

 ةدوملا ينادمهلا ةمالعلل «؟ىبرقلا ةدوم» - 130 مقر

 - 171 /9 ديدحلا يبأ نبال «جهنلا حرش» - ةنماثلا

 ...79 / يفنحلا يدنرزلل «نيطمسلا ررد مظنا

 نم سانلاو ةدحاو ةرجش نم ىلعو انأ» :لاقو

 . ؛ىتش رجش



 16 - م ةدحاو ةرجشو دحاو رون نم لت ىلعو 5 يبنلا

 كردتسملا» - 608 /11 «لامعلا زنك» :رداصملا

 - 241 م2 «مكاحلل

 مجعملا» - 100 /9 يمثيهلل «دئاوزلا عمجم»

 «نيطمسلا ررد مظن» - 263 /4 يناربطلل «طسوألا

 1 / يفنحلا يدنررلل

 دنسمل («كنم انأو ىنمف «ئلع اي تنأ امأ» :لاقو

 ١ ْ .98 /1 (دمحأ

 " رسسسبوبومجلا

  ىستسسا



 5ك

 252 يلع بلص يف لَ« يبنلا ةيرذ

 يف يبن لك ةيرذ لعج ني هللا نإ» : ِةّقييَم لاق

 يبأ نب يلع بلص يف يتيرذ لعج ىلاعت هللا نإو ءهبلص

 .«بلاط

 - 172 /9 يمثيهلل «دئاوزلا عمجم» :رداصملا

 (ريغصلا عماجلا» - 44 /3 يناربطلل «ريبكلا مجعملا»

 /11 يدنهلا ىقتملل «لامعلا زنك» - 262 /1 ىطويسلل

 . . .120 /2 ىنولجعلل «ءافخلا فشك» - 0

2 
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 امولما
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 86 يبنلا ىذآ 2 ايلع ىذآ نم

 !سانلا اهيأ «يناذأ دقف اًيلع ىذا نم» : دي لاق

 - 483 /3 «دمحأ مامإلا دنسم» :رداصملا

 لصفلا ؛عساتلا بابلا «يكملا رجح نب ال «قعاوصلا»
 «بلاطلا ةيافك» - رشع سداسلا ثيدحلا «يناثلا

 - نوتسلاو نماثلا بابلا ءيعفاشلا يجنكلا ةمالعلل
 «دئاوزلا عمجملا - 2 /3 مكاحلل «كردتسملا»

 - 109 /2 «ىلعي يبأ دنسم» - 129 /9 يمثيهلل

 اريغصلا عماجلا» - 365 /15 «نابح نبا حيحص)

 /12 يدنهلا يقتملل «لامعلا زنك - 547 /2 يطويسلل
 ...121 /5 ريثك نبال «ةياهنلاو ةيادبلا» - 1



 جط) ليل
 اكل

 2202 يلع مامإلا دلوم ةبعكلا

 ةليضف يهو .هاوس دحأ مارحلا تيبلا يف دلوي مل

 اراهظإو هتبترمل ءالعإو هل الالجإ اهب يوي هللا هّصخ

 . هميركتل
 غابصلا نبا ةمالعلل «ةمهملا لوصفلا» : رداصملا نم

 لوألا لصفلا «يكلاملا

 فسوي نب دمحم ةمالعلل «بلاطلا ةيافك» - 14 ص

 يف عباسلا بابلا ءيعفاشلا يجنكلا يشرقلا

 . 22 هدلوم

2 
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 3ك هللا دنع نم 2:22 ىلع مسا

 الإ هلإ ال ءشرعلا قاس ىلع بوتكم» : ةقيَي لاق

 هتدّيأ ءيلوسرو يدبع دمحمو .هل كيرش ال هدحو ءهللا

 . (هب هترصنو يلعب

 يجنكلا ةمالعلل «بلاطلا ةيافك» :رداصملا نم

 56 باب «يزودنقلل «ةدوملا عيباني» - 62 باب «يشرقلا
 -10 /1 يطويسلل «ىربكلا صئاصخلا» - 52 ثيدح

 (ىبرقلا ةدوم» - 199 /3 يطويسلل «روثنملا ردلا»

 (دئاوزلا عمجم» - ةنماثلا ةدوملا «ينادمهلا ةمالعلل

 200 /22 يناربطلل «ريبكلا مجعملا» - 121 /9 يمثيهلل

 زئكا» - 0 / يفنحلا يدنرزلل «نيطمسلا ررد مظن» -

 «ليزنتلا دهاوش» - 624 /11 يدنهلا يقتملل «لامعلا

 .323 /2 يناكوشلل «ريدقلا حتف» - 293 /1 يناكسحلل



 (كرصبأ كمف نم) رواشيب ىلايل َةَدِبُإ دس ل لس لس سسغللللللا»

 ع مدآ اهاقلت يتلا تاملكلا نع هيَ, لئس املو

 يلعو دمحم قحب هلأس» :لاق ء«هيلع باتف هبر نم
 .«هيلع باتف «ىلع تبت الإ نيسحلاو نسحلاو ةمطافو

 /1 «ليزنتلا دهاوش» ىف ىناكسحلا كلذ ىور دقو

 .61 /1 «روثنملا ردلا» يف يطويسلاو - 1

 رو



 هعم نآرقلاو 2502 يلع عم قحلا

 عم يلعو .هعم قحلاو «قحلا عم ٌيلع» : كيو لاق

 .«هعم نآرقلاو ءنآرقلا

 عمجم)» - 279 /5 «يذمرتلا ننس» :رداصملا

 يبأ نبال «جهنلا حرش» - 134 /9 يمثيهلل «دئاوزلا

 /5 يناربطلل «طسوألا مجعملا» - 297 /2 ديدحلا

 - 177 /2 يطويسلل (ريغصلا عماجلا» - 565

 يقتملل «لامعلا زنك» - 124 3 مكاحلل «كردتسملا»

 / رجح نبال «ةقرحملا قعاوصلا» - 603 /11 يدنهلا

 يداحلا ثيدحلا /عساتلا بابلا نم /يناثلا لصفلا
 مامإلا لضف يف اهلقن يتلا ثيداحألا نم نورشعلاو



 «ِداَه ريم ْلُكِلَو ٌةِذَنُم تأ امَتإظ :ةيآلا تلزنامل
 رذنملا انأ» : ةلئيلغ اًيلع ابطاخم يي لاق «[7 :دعّرلا]

 .«نودتهملا يدتهي كبو .يداهلا تنأو

 - 285 /8 رجح نبال «يرابلا حتف» :رداصملا

 عماج» - 620 /11 يدنهلا يقتملل «لامعلا زنك»

 (ليزنتلا دهاوش» - 124 /13 يربطلل «نايبلا

 /4 يزوجلا نبال «ريسملا داز» - 381 /1 يناكسحلل

 «روثنملا ردلا» - 520 /2 (ريثك نبا ريسفت»” - 8

 ...70 /3 يناكوشلل «ريدقلا حتف» - 45 /4 يطويسلل

 لهأ يترتعو «هللا باتك :نيلقثلا مكيف كرات ينإ)

 امهو ءادبأ يدعب اولضت نل امهب متكسمت نإ ام «يتيب

 .«ضوحلا ّيلع ادري ىتح اقرتفي نل



 دارأ نمف ءاهباب ٌيلعو ملعلا ةنيدم انأ» : نب لاق

 .«بابلا تأيلف ملعلا

 - 127 /3 مكاحلل «كردتسملا» :رداصملا

 ررد مظن» - 55 /11 يناربطلل ؛ريبكلا مجعملا»

 'ريغصلا عماجلا» - 113 / يفنحلا يدنرزلل «نيطمسلا

 /11 يدنهلا يقتملل «لامعلا زنك» - 415 /1 يطويسلل

 دهاوش» - 203 /1 ينولجعلل «ءافخلا فشك» - 0

 نبال «ةياهنلاو ةيادبلا» - 104 /1 ىناكسحلل «ليزنتلا

 ...114 /9 ىيمثيهلل «دئاوزلا هدي - 395 /7 ريثك



 .(«هللا بس دقف

 «كردتسملا» - 323 /6 «دمحأ دنسم» :رداصملا

 130 /9 يمثيهلل «دئاوزلا عمجم »)- 121 3 مكاحلل

 «يريمحلا ءزج» - 133 5 يئاسنلل «ىربكلا نئسلا» -

 - 105 / يفنحلا يدنرزلل «نيطمسلا ررد مظن» - 8

 «لامعلا زنك» - 608 /2 يطويسلل «ريغصلا عماجلا»

 ريثك نبال «ةياهنلاو ةيادبلا» - 573 /11 يدنهلا يقتملل

 -72 / رجح نبال «ةقرحملا قعاوصلا» - 391 7

 ..166 /2 يربطلا بحمل «ةرضنلا ضايرلا»

 ! بسفر”
 7 سسوس



 « ييرقألا َكيِريِتَع ٌرِذَأَو» :ةفيرشلا ةيآلا تلزن امل
 بلطملا دبع ىينب هيَ لوسرلا عمج «[214 :ءارعشلا]

 انأو .متيأر ام متيأر دقو .ةصاخ مكيلإو ةفاك قلخلل

 يف نيتليقثو ناسللا ىلع نيتفيفخ نيتملك ىلإ مكوعدأ

 .رانلا نم امهب نوجنتو .ةنجلا امهب نولخدتو .ممألا

 نمف .هللا لوسر ىنأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش :امهو

 ؟يدعب نم يتفيلخو يثراوو يريزوو يخأ نوكيو

 رركو .سلجا : 4 يبنلا هل لاقف .موقلا رغصأ



 الإ دحأ هبجي ملو تارم ثالث هتلاقم 886 يبنلا

 اذه نإ :موقلل لاقو هديب ذخأ ةثلاثلا ةرملا يفو

 .اوعيطأو هل اوعمساف .«مكيف يتفيلخو ييصوو يخأ

 - 126 /5 يئاسنلل «ىربكلا نئسلا» :رداصملا

 دهاوش» - 175 /13 يدنهلا يقتملل (لامعلا زنك»

 /3 «ريثك نبا ريسفت» - 546 /1 يناكسحلل «ليزنتلا

 دنسم)» - 53 /3 ريثك نبال «ةياهنلاو ةيادبلا» - 4

 - 113 /9 يمثيهلل «دئاوزلا عمجم» - 111 /1 لري

 ريثك نبال «ةياهنلاو ةيادبلا» - 363 /3 «ريثك نبا ريسفت)
 مظن» -311 /1 يزودنقلل «ةدوملا عيباني)» - 3 /3

 عماج ريسفت» - 3 / يفنحلا يدنرزلل «نيطمسلا ررد

 ...149 /19 يربطلل «نايبلا



 ٠ دل ْن وراه ل ها 2

 نوراه ةلزنمب ينم تنأا) : قاتل ٌيلعل هين لاق

 .«يدعب يبن ال هنأ الإ ىسوم نم

 - 13 دمحأ مامإلل «ةباحصلا لئاضف» :رداصملا

 - 208 /4 «يراخب حيحص» - 170 /1 («دمحأ دنسم)ا

 - 43 /1 («ةجام نبا ننس» - 120 /7 (ملسم حيحصاا

 /2 مكاحلل «كردتسملا» - 302 /5 «يذمرتلا نئسا

 عمجملا - 40 /9 يقهيبلل «ىربكلا نئسلا» - 7

 رجح نبال «يرابلا حتف» - 9 /9 يمئثيهلل «دئاوزلا

 دنسمل - 29 / «يسلايطلا دواد يبأ دنسمل - 60 7

 دنسم» - 301 / (دعجلا نبا دنسم» - 38 /1 «يديمحلا

 نبال «ثيدحلا فلتخم ليوأت» - 37 /5 «هيوهار نبا

 - 44 /5 يئاسنلل «"ىربكلا نئسلا» - 13 / «ةبيتق



 (كرصبأ كمف نم) رواشيب ىلايل َةَدِبُإ حس يس سس سلا

 /15 «نابح نبا حيحص» - 286 /1 «ىلعي يبأ دنسم»

 ررد مظن» - 8 /1 ىناريطلل «ريبكلا مجعملا» -6

 (ريغصلا عماجلا» - 95 / يفنحلا يدنررلل «نيطمسلا

 /5 يدنهلا ىقتملل «لامعلا زنك» - 177 /2 ىطويسلل

 خيرات» - 382 /2 ينولجعلل «ءافخلا فشك» - 4

 /5 ريثك نبال «ةياهنلاو ةياديلا» - 368 /2 «يربطلا

1.. 

 0ِضَي لاق ؟ ده ىسومل نوراه لثمي ناك امف

 لذحاو 2 أ ِ دن ْدَص يل يشأ بر َلاَق#
 و 0

 يلف نم امم | لَعَجأو © لم اهني © ا هن
 رْمأ ف هكرْشأو (50) 0 هن ددشأ 2 ىحَأ نوره كيو

 .[25-32 :هط] 50

 يف نَقْلَخأ نوره ِهِضّأِل ئموُم َلاَقْول : يي لاقو
 .[142 :فاّرعألا] *# ىبوَق

7 



 2228 يلع يف تلزن ةيالولا ةيآ

 يا انما“ نيو ٌمْوْسَرَو هنأ كلو (ّبإ» : قي لاق
 .[55 :ةدئاملا] 57 5 مهو هولا نونؤيو ٌةؤلَصلا نوميقب

 ناك امدنع ةةئع ىلع يف تلزن ةيآلا نأ ىلع قنا

 نيملسملا لأسو نيكسم لخد ذإ .دجسملا ىف ىلصي

 .عوكرلا يف ْدِلْمِلَع ناكو ءائيش دحأ هطعي كن فيديا

 دي نم متاخلا جرخأف «لئاسلا ىلإ هعبصإب راشأف
 . يضع مامإلا

 - 431 /3 يزارلل «ريبكلا ريسفتلا» :رداصملا

 عماج ريسفت» - 2 /1 يرشخمزلل «فاّشكلا ريسفت»

 لضافلل «نآرقلا بئارغ» - 389 /6 يربطلل «نايبلا

 يبأل «تايآلا لوزن بابسأ» - 461 /1 يروباسينلا

 قل «نآرقلا ماكحأ» ريسفت - 148 / يدحاولا نسحلا



 (ك] صبا كمن ند نو انفي قلاغلا ةذزأز مست يح سس

 يضاقلل «ليزنتلا راونأ» ريسفت - 557 / صاصجلا ركب

 293 /2 يطويسلل «روثنملا ردلا» - 5 /1 يواضيبلا

 (ديدحلا يبأ نبا حرش» - 496 /1 «تاكربلا ريسفت» -

 -9 / يزوجلا نبا طبسل «ةركذتلا»- 7 /13

 نبال «ةمهملا لوصفلا» - 276 / يجيإلل «فقاوملا»

 / يجنبلشلل «راصبألا رون» - 123 / يكلاملا غابصلا

 227 /2 يربطلا نيدلا بحمل «ةرضنلا ضايرلا» - 7

 ررد مظن» - 218 /6 يناربطلل (طسوألا مجعملا» -

 نبال «نايبلا عماج» - 86 يفنحلا يدنرزلل «نيطمسلا

 يناكسحلل «ليزنتلا دهاوش» - 389 /6 يربطلا ريرج

 - 292 /2 يزوجلا نبال «ريسملا داز» - 209 /1

 - 221 /6 يبطرقلل «نآرقلا ماكحأل عماجلا ريسفتا

 ...74و 73 /2 (ريثك نبا ريسفت»

 يف ءاج ام لقنن ةيآلا هذهب لالدتسالا لاجم يفو

 ا(رشع يداحلا بابلا حرش يف رشحلا موي عفانلا» باتك

 : نيسوقلا نيب لمجلاب هيلع انقيلعتو

 . ةغّللا لهأ نع لقّتلاب رصحلل «امّنِإ» :ًالْوأ



 1:1 جي يي ا ع م 017 ىلع يف كنز ةبال ولا "هيأ

 .«فرصتلاب ىلوألا اّمإ ««يلولا» ب دارملا ّنِإ :ًايناث

 نباو راجلاو برلاك) هيناعم نم كلذ ريغ ذإ ؛رصانلا وأ

 ريغ (...قيدّصلاو بيبحلاو قتعملاو قّتعملاو معلا

 ةرولبتملا ةلصّتملا ةنيرقلا ةلالدب) اعطق انه حلاص

 مهيلع قدصي ال اونمآ نيذلاو هلوسرو هللاف .فطعلاب

 الو ءّمع ءانبأ الو ءناريج الو ءاعيمج بابرأ مهنأ

 الو .بابحأ الو .نوقتعم الو .نوقتعم الو ءءاقدصأ

 وهو) يناثلا ّنكل (مهب كلذ راصحناب فيكف «نورصان

 بير ال) روكذملاب ةرصنلا صاصتخا مدعل لطاب (رصانلا

 ةججاحم باب نمو نكلو ءهدحو هللا وه رصانلا ْنأ نم

 ءرصانلا وه ةيآلا يف ّيلولا َنِإ :لاق ول ء.مصخلا

 : انلق هللا مهب رصني نوروكذملا نونمؤملاو لوسرلاو

 نأ نيب راّبجلا زجعي لهو ءاهنيح رصحلل يعادلا امف
 : 22 قداصلا هللا دبع يبأ نع درو دقف !؟مهريغب رصني

 مهل رصتنا هئايلوأل رصتني نأ دارأ اذإ 8 هللا ن١

 .هئايلوأب رصتنا هسفنل رصتني نأ دارأ اذإو ءهقلخ رارشب

 نيعتف رصن تخبب 52 ايركز نب ىيحيل رصتنا دقلو



 (كرصبأ كمف نم) رواشيب ىلايل ةدبو حس سس ل للع_ ١

 .((فرصتلاب ىلوألا وهو) لّوألا ىنعملا

 : لصف الب هلبق ّنأل ؛نينمؤملل باطخلا َّنِإ :ًاثلاث

 [54 :ةدئاملا] *# . . . يزيد نع ٌحكَنِم كبَر نم أونما َندَلا ماكي

 :ةدئاملا] 4 ٌُلوُسَرَو . . . ُهَّأ مُكِيلَو انإ## :لاق مث .ةيآلا

 : قوي هلوق يف (مك» وهو) ريمضلا نوكيف 5

 ريمضلا دوع ةدعاق ىلع) ةقيقح مهيلإ ادئاع («مكّيلو»

 .(برقألا ىلإ
 ضعب ةيآلا يف * ْاْنَماَم َنِدَلَأ# ب دارملا ّنِإ :ًاعبار

 : نيهجول ؟ نينمؤملا

 اًيلو دحاو ّلك ناكل كلذ الول هنأ :لّوألا هجولا -

 «(فرصتلاب ىلوألا ىنعمب يأ) روكذملا ىنعملاب هسفنل

 دحأ طّلست ديفت روكذملا ىنعملاب ةيالولا َنأل) لطاب وهو
 نمؤملا ىلع لولا نوكي نأ يف كلذ ٌمتي الو ءدحأ ىلع

 ضعب ةيالو دوصقملا نوكي نأ نكمي ال امك .هسفن

 يف امل ءاعيط روكذملا ىنعملاب «,مهضعب ىلع نينمؤملا

 ةروطخو «ةيآلا ةحارص نع ديعبلا ماهبإلا نم كلذ
 .(اهتيضق



 210 اا ل ل كلر ةيالولا هنآ

 لصاح ريغ فصوب مهفصو هنأ :يناثلا هجولا -

 انه ةلمجلا ذإ ؛عوكرلا لاح ةاكزلا ءاتيإ وهو ءمهّلكل

 .ةيلاح :واولا .«نوعكار مهولا : وب هلوق يهو) ةيلاح

 ةالّصلا نوميقي نيذّلل لاح بصن لحم يف :ةلمجلاو

 نم لك لدب امهرودب ناتلمجلا ناتاهو «ةاكّرلا نوتؤيو

 ةلّصحملا يف اعجار لاحلا نوكيف ءاونمآ نيذّلل لك
 يأ ؛اونمآ نيذّلا مه يلولاف ؛اونمآ نيذلا ىلإ ةريخألا

 .(نوعكار مهو ةاكّرلا اوتآ نيذلا

 يبأ نب ىلع وه ضعبلا كلذب دارملا نإ :ًاسماخ
 . (رداصملل انركذ يف انّيب امك) ةّصاخ مِنَ بلاط

 نوكي نأ نّيعت ءانيف فرصتلاب ىلٌوأ كيف ناك اذإو

 ىلوألا يأ) كلذ الإ مامإلاب ينعن ال انأل ؛مامإلا وه

 مامت دعب ةيئاهنلا ةلّصحملا نوكت كلذبو .فّرصتلاب
 نأب نينمؤملا بطاخ هللا ْنِإ :يه ةسمخلا تامّدقملا

 نيذلا ضعبو هلوسرو هللاب ةروصحم مهب فّرصتلا ةّيولوأ

 : ليق نإو . هت نينمؤملا ريمأ كلذب ىنعو ءاونمأ

 زئاج كلذ َّنِإ :انلق ؟«نيِذّلا» ب درفملا نع رّبعُي فيكو



 (كرصبأ كمف نم) رواشيب ىلايل ةديُؤ بس سلسل د8

 رشع انثالا انه ةيالولاب دوصقملا نأ انحّجر نإو «ةغل

 ّىلع امو ءلوصوملا مسا مهلمشيف . لكن امامإ

 ءميظعلا مهأبنو لّوألا مهرون اَّلِإ متاخلاب قّدصتملا

 نع رّبعي امك ؛هب ربعي نأ نوي ّقحلا دارأ ثيغ ةيادبو

 رون نم دحاو رون مهتنأ الإ .هئازجأ فرشأب لكلا

 .(دحاو

 هو



 ميلا

 مخ ريدغ يف ةيالولا ثيدح

 نأب نيقيرفلا نم مالسإلا ءاملع روهمج ركذي

 يف .ةجحلا يذ نم رشع نماثلا مويلا يف هيي يبنلا

 ىلإ عادولا ةجح نم هعوجر دنع ء«ةرجهلل رشاعلا ماعلا

 ؛«مخا» ىمست ضرأ يف ريدغ دنع لزن «ةرونملا ةنيدملا

 ةئام مهددع ناكو ِة8يَو هعم ناك نم لك عمتجا ثيح

 نبأ طبسو .هريسفت يف يبلعثلا ركذ امك افلأ نيرشعو

 . ةركذتلا يف يزوجلا

 ؟مكسفنأ نم مكب ىلوأ تسلأ !سانلا رشاعم»

 .هالوم ٌيىلع اذهف هالوم تنك نم :لاق !ىلي :اولاق

 نم رصناو «هاداع نم داعو «هالاو نم لاو مهللا



 .«راد امفيك هعم قحلا ردأو .هلذخ نم لذخاو «هرصن

 ءاهيف ايلع سلجأ يذلا و يبنلل ةميخ تبصُن مث

 لوأ ناكو . 5 يلع مامإلا ةعيابمب عيمجلا رمأو

 خب خب» :مامإلل نيلئاق نامثعو رمعو ركب ابأ نيعيابملا

 ملسم لك ىلومو انالوم تحبصأ دقل !يلع اي كل
 .«ةملسمو

 لبنح نب دمحأ مامإلل «ةباحصلا لئاضف» : رداصملا

 /1 «ةجام نبا نئس» - 84 / ليما كتوم >< 14: /

 مكاحلل «كردتسملا» - 7 /5 «يذمرتلا نئس» - 5

 حتف» - 17 /7 يمئثيهلل «دئاوزلا عمجم» - 109 3

 «ةنزاوملاو رايعملا» - 61 /7 رجح : هبال (يرابلا

 / ةبيتق نبال ثيدحلا فلتخم ليوأت - 72 / يفاكسإلل

 يبأ دنسم» - 45 /5 يئاسنلل «ىربكلا نئسلا» - 4

 - 376 /15 «نابح نبا حيحصا - 9 /1 (ىلعي

 ررد مظن» - 9 /3 يناربطلل «اريبكلا مجعملا»

 «لامعلا زنك» - 77 / ىفنحلا يدنرزلل «نيطمسلا

 »ليزنتلا دهاوش« - 290 289 /5 يدنهلا يقتملل



 م بح ل سب سب ريد و ةيآلولا كيدح

 -15 م2 (ريثك نبا ريسفت» - 0 /1 ىناكسحلل

 «يبوقعيلا خيرات» - 259 /2 يطويسلل «روثنملا ردلا»

 21 «يدوعسملل فارشإلاو هيبنتلا» - 272 /2

 ...228 /5 ريثك نبال «ةياهنلاو ةيادبلا»

 ثيح ؛«ةيالولا» باتك يربطلا ريرج نبا فلأ دقو

 كلذكو .اقيرط نيعبسو سمخ نع ثيدحلا ىور

 عمج ثيح ؛اضيأ «ةيالولا» هباتك يف ةدقع نبا ظفاحلا

 ىلإ هيف قّرطت «ةيالولا» هامسأ اباتك ًاضيأ فّلأ ىناكسحلا
 . ليصفتلاب ريدغلا ةعقاو ىلإو ثيدحلا



 ريملاو «284 /2 «ةدوملا عيباني» يف يزودنقلا ركذ

 نماثلا نرقلا مالعأ نم يعفاش هيقف وهو) ينادمهلا يلع

 /ةسماخلا ةدوملا /«ىبرقلا ةدوم» هباتك ىف (يرجهلا

 لوسر بصن» :لاق هنأ باطخلا نب رمع نع ىور

 .هالوم يلعف هالوم تنك نم :لاقف املع ًايلع ِةيَو هللا

 نم لذخاو «هادذاع نم داعو ىالاو نم لاو مهللا

 . (مهيلع يديهش تنأ مهللا ءهرصن نم رصناو .هلذخ

 باش يبنج يف ناكو !هللا لوسر اي :رمع لاق

 دقع دقل !رمع اي :يل لاف .حيرلا بيط هجولا نسح

 .قفانم الإ هلحي ال ادقع ْةِيَو هللا لوسر

 سيل هنإ !رمع اي :لاقف يديب ه8 هللا لوسر ذخأف

 هتلق ام مكيلع دكؤي نأ دارأ ليئاربج هنكل ءمدآ دلو نم

 . (ئلع ىف



 ره

 وسلا اناكي## : ةميركلا ةيآلا لوزن : ىلوألا ةنيرقلا -

 كب 0 لش ل نر نك نيكل لأ 1م هي
 7 د

 و رهتلاسر
 .[67 :ةدئاملا] *َساَّنلأ ّنِم كدْمِصَعي ُهَن 6 تك« ل« س

 .ةيالولا غيلبت نأشب ريدغلا موي ةيآلا هذه لوزن

 كلت هرمأ ام لعفي مل نإ هنأ ىلع #8 يبنلا هيبنتو

 ىلع ةنيرق هذه «ةلاسرلا نم ائيش غلبي مل هنأكف .ةعاسلا

 ظفحي ةفيلخ بيصنت نم ىندأ سيل ريطخ رمأ دارملا نأ
 .لالضلا نم نيملسملا نوصيو «هدعب نم نيدلا

 - 298 /2 يطويسلل «روثنملا ردلا» :رداصملا

 «ىبرقلا ةدوم» - 249 /1 يناكسحلل «ليزنتلا دهاوش»

 يزودنقلل «ةدوملا عيباني» - ةسماخلا ةدوملا / ينادمهلل

 135 / يدحاولل «تايآلا لوزن بابسأ» - 39 باب /



 (كرصبأ كمف نم) رواشيب ىلايل ةايؤ دس سسسسشهمطلطدب 6 و.

 (ريبكلا ريسفتلا» - 27 / يكلاملل «ةمهملا لوصفلا» -

 /2 يسولآلل «يناعملا حور» - 636 /3 يزارلل

08-.. 

 ٌتْلمكَأ َمْوَيلا# :ةميركلا ةيآلا لوزن :ةيناثلا ةنيرقلا

 .[3 :ةدئاملا] 4 نيد

 رمأو ءهتلاسر هيو يبنلا غلب امدعب ةيآلا هذه تلزن

 . 22 يلع مامإلا ةيالو يف هبر

 - 200 /1 يناكسحلل «ليزنتلا دهاوش» : رداصملا

 /2 يطويسلل «روثنملا ردلا»- 15 /2 (ريثك نبأ ريسفتا

 «نيطمسلا دئارف» - 43 /2 «يبوقعيلا خيرات» - 9

 «ةمألا صاوخ ةركذت» - رشع يناثلا بابلا / ينيومحلل

 ...18 / يزوجلا نبا طبسل

 يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ جاجتحا :ةثلاثلا ةنيرقلا

 ثيدحب ةفوكلا دجسم ةبحر ىف 62 بلاط

 ثيح ؛ةمامإلاو ةفالخلا ماقمب هتيولوأ تبثيل ريدغلا

 عمس نم !هللا مكدشنأ» :الئاق نيرضاحلا دشان



 41 ع ا ع سس ف رفتلاب لوألا وه ىلوملا)

 .«!دهشيلو مقيلف .هالوم ىلعف هالوم

 ارفن رشع انكا ناكو ءاودهشو الجر نوثالث ماقف

 ملو . 52 يلعل اودهش مهلك ءاردب دهش نمم مهنم
 نب ديزو كلام نب سنأ مهنم اومتكو ء.مهضعب دهشي

 ديز يمعف . 22 يلع مامإلا امهيلع اعدف .مقرأ

 .ةمامعلا اهيراوت ال ءاضيبب همرا مهللا :لاق ْمئكَع اًيلع

 عمجمل -0 /1 «دذمحأ دنسم» :رداصملا

 - 136 /5 «ىربكلا نئسلا» - 9 /1 ىمثيهلل «دئاوزلا

 يبأ دنسم» - 96 / يئاسنلل «نينمؤملا ريمأ صئاصخا

 171 /5 يناربطلل «ريبكلا مجعملا» - 428 /1 «ىلعي

 ةيادبلا» - 154 /13 يدنهلا ىقتملل «لامعلا زنك» -

 ريثأ نبال «ةباغلا دسأ» - 229 /5 ريثك نبال «ةياهنلاو

 - عبارلا بابلا / يزودنقلل «ةدوملا عيبأاني) - 7 /3

 ...408 /2 رجح نبال «ةباصإلا»

 موي هتبطخ ةيادب يف هِيَ, هلوق :ةعبارلا ةنيرقلا <



 .(!؟مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ تسلأ» :ريدغلا

 ليد هن اقنا !ئنز كوسو ايي ل نوزع ادعلا لاقن
 .(...هالوم يلع اذهف هالوم تنك نما

 ةيالو نع هرابخإو هلاؤس نيب نو يبنلا طبرف
 «نيترابعلا يف ةيالولا ىنعم داحتا ىلع ليلد ممم يلع

 .فرصتلاب ىلوألا وهو

 نب ناسح اهلاق ىتلا تايبألا :ةسماخلا ةنيرقلا <

 بَضن امدعب ة# يبنلا ةرضح يف تباث

 .ريدغلا موي 152 ايلع

 مهيبن ريدغلامويمهيداني
 ايدانملوسرلابعمسأف مخب

 ؟مكيلوو مكالوم نمف :لاقو

 ايماعتلا كانه اودبيملو :اولاقف

 انيلو تنأوانالوم كهلاإ

 ايصاعةيالولا يفاّتمفلتملو

 يننإف يلعايمق :هللاقف

 ايداهو امامإ يدعب نم كتيضر



 ا ل فرصتلاب ىلوألا وه «ىلوملا»

 لازت ال» :ناسحل هلوقب تايبألا ِةهتَي يبنلا دّيأ مث

 . «سدقلا حورب اديؤم

 فرشا - يطويسلل ؛«راهزألا ةلاسر» :رداصملا

 «ةيولعلا صئاصخلا» - ديعس 5-5 ظفاحلل «ىفطصملا

 يدنرزلل «نيطمسلا ررد مظن» - حتفلا يبأ ظفاحلل

 ظفاحلل «يلع يف نآرقلا نم لزن ام» - 112 / يفنحلا

 - 12 باب ينيومحلل «نيطمسلا دئارف» - ميعن يبأ

 «صاوخلا ةركذت» - يناتسجسلا ديعس يبأل «ةيالولا»

 ةمالعلل «بلاطلا ةيافك» - 20 / يزوجلا نبا طبسل

 «ليزنتلا دهاوش» - لوألا بابلا / يعفاشلا يجنكلا

 ...202 /1 يناكسحلل

 يو





 11-1111011! 1ك اللام لماما 1111111111011

 ما

 ما

 اانااالللازاالا ااأاا ااأنأ6[للئال1|ا|١|| 1!111111111111111ل111غم





 ةمألا عامجإ نم دوصقملا نأ انيضرف انلّرنت ول انْنِإ

 ىتح ْنأ اندجول ءاهّلك ةّمألا ال دقعلاو لحلا لهأ عامجإ

 «فقاوملا» بحاص كلذ ركذ دقو ع قّقحتي مل ردقلا اذه

 يربطلاو ديدحلا يبأ نباو يطويسلاو يزارلا رخفلاو

 .مهريغو جاجحلا نب ملسمو يراخبلاو

 دمحمو هخيرات يف يرذالبلاو ينالقسعلا ركذ دقو

 يف ٌربلا ديع نباو «(افصلا ةضور» يف هاش دنواخ

 ةدابع نب دعس ْنِإ :اوركذ اهنا ءالؤه ريغو («باعيتسالا»

 ابأ اوعياب ام شيرق نم ةعامجو جرزخلا نم ةفئاطو

 نأ ًاضيأ اوضفر ةباحصلا رابك نم رشع ةينامثو ءركب

 2 بلاط يبأ نب يلع مامإلا ةعيش مهو .هرعيابي
 2 - يسرافلا ناملس - 1 : مهءامسأ اوركذو .هراصنأو



 - يدنكلا دوسألا نب دادقملا - 3 - يراّمغلا ٌرذ وبأ -

 دلاخخ - 6 - رساي نب راّمع - 5 - بعك نب يبأ - 4
 - 8 - يملسألا ةديرب - 7 - صاعلا نب ديعس نب

 نب مثيهلا وبأ - 9 - نيتداهشلا وذ تباث نب ةميزخ

 نب نامثع - 11 - فينح نب لهس - 10 - ناهيتلا

 نب رباج - 13 - يراصنألا ٍبوّيأ وبأ - 12 - فينح
 - 15 - ناميلا نب ةفيذح - 14 - يراصنألا هللا دبع

 هللا دبع - 17 - دعس ني سيق - 16 - ةدابع نب دعس

 .مقرأ نب ديز - 18 - ساّبعلا نبا

 ءرمألا ئداب يف لصحي مل عامجإلا ْنِإ :ليق ول اَمأ

 .دحاو دعب ًادحاو نيفلاخملا ةقفاومب اًيجيردت لصح لب

 يتلا ءايبنألا متاخ ةعضبو ءاسنلا ةدّيس نع اذام :انلق

 وعدتس اهنأ تمسقأ يتلاو ركب يبأ ىلع ةطخاس تتام

 ةمامإلا» يف ةبيتق نبا لقن امك ةالص لك ريد هيلع

 دقو يجرزخلا ةدابع نب دعس كلذكو .31 /1 «ةسايسلاو

 ةفيقسلا ركذ» يف هسفن ردصملا يف كلذ ةبيتق نبا ركذ

 . كلذ دعب امو «لوقلا نم اهيف ىرج امو



 88سم _| 1| ل-|--_-- ل ب ةهّألا عامجإب ةفيلخ ركب وبأ

 عامجإلاب انيضرو كلذ نع رظنلا انضضغ ولو

 2ع بلاط يبأ نب ىلع مامإلا نأ ةّصاخ .«ىعّدملا

 اذهل يطعن نأ نكمأ امل .ءفاطملا ةياهن يف عياب

 اًءرد تءاج ةعيابملا نأ تملع امدعب نزو ّيأ عامجإلا

 مامإلا صن دقو ءربجلاو ديدهّتلا تحتو «ةنتفلل

 تملس ام َنملاسأل» :لاق ثيح ؛كلذ ىلع خيط ىلع

 دقف .«ىذق نيعلا يفو تربص» :لاقو ««نيملسملا رومأ

 ةافو نم رهشأ ةّبس دعب اَلِإ ثدحت مل ةعيبلا نأ تبث

 ةدّيسلاةافو دعب يأ ؛ هِيَ, مظعألا لوسرلا

 ىلع ليلد ربكأ ينمزلا قرافلا اذهو « ْدِاْكلَع ءارهزلا

 اذكو كغ يلع مامإلا مهسأر ىلعو مشاه ينب طخس

 كلذ دّكؤيو «ةفيقسلا باحصأ هحرتجا ام ىلع هراصنأ

 - ربيخ ةوزغ باب 83 /5 هحيحص يف يراخبلا : نم لك

 لوق باب 154/5 هحيحص ىف جاجّجحلا نب ملسم

 ةمامإلا» يف ةبيتق نب ملسم - ثّرونال : 6 ئبنلا

 «بهذلا جورم» يف يدوعسملا - 8 /1 :«ةسايسلاو

 ينبو اًيلع مامإلا نأ اوجرخأ ءالؤه لك ...414 /1



 (كرصبأ كمف نم) رواشيب يلايل ةايؤ حي سدوم

 .رهشأ ةّنس دعب الإ اوعيابي مل مشاه

 ءاطخأ نع رابكلا توكس له «مّدقت ام ءوض ىلعو

 ةعينشلا مهتلعف ىلع اضر دعي اهايإ مهريرمتو راغصلا
 !؟قوقحلا يوذ ةمكح الول ةّمألا قّرمت نأ تداك يتلا

 ةووسا رك نودلا ةتررعلا لولا ءاس ور وه ردك لادتك انا

 بوعّشلا هذه ْنأ ىرتو «ءمهبوعش فنأ مغر مهبوعش
 «تويبلا ءانبو توقلا عمجب ضارتعالا نع يهتلت ةتكاس

 نع نوضار ءالؤه لثم نأب دقتعي نم لفغملا ْنِإف
 وأ نيبختنملا تاوصأ نم 9؟090 نولاني نيذلا مهئاسؤر

 . كلذ نم رثكأ

 مريح

 رو



 مامإلا عانقإل ليلّذلا اذهب ةفيقسلا باحصأ ٌلدتسا

 ةمامإلا» يف ةبيتق نبا لقنيف ؛ ْدْمِلَظ بلاط يبأ نب ىلع

 مامإلل حاّرجلا نب ةديبع وبأ هلاق ام 29 /1 «ةسايسلاو

 ءالؤهو ءّنسلا ثيدح كنإ !مع نباي» : 2 يلع

 .رومألاب مهتفرعمو مهتبرجت لثم كل سيل كموق ةخيشم
 دشأو كنم رمألا اذه ىلع ىروقأ الإ ركب ابأ ىرأ الو

 كننإف ءرمألا اذه ركب يبأل مّلسف ءاعالطتساو الامتحا

 قيقحو قيلخ رمألا اذهل تنأف ءاقب كب لطيو شعت نإ

 كبسنو كتقباسو كمهفو كملعو كنيدو كلضف ىف

 .(. . . كرهصو

 ةفيقسلا باحصأ ْنأ رهظي ٌّصنلا اذه لالخ نم

 اوفرتعا ام مغر هّنس رغصل ةئغ اًيلع مامإلا اودعبتسا



 شيرق رامك ْنِإ !ةبعكلا ٌبرو .هريغ ىلع لضف نم هل
 مهسأرتي نأ ِةٌفَ, يبنلا ىلع اوضرع امدنع مهنم فصنأل

 . انس مهرغصأ ناك دقو «ةوعدلا كرت لباقم يف

 كرتن ءزّرقملا ليلدلا اذه ىلع ّدرلا ماقم يفو

 يف ديدحلا يبأ نبا لقني ثيح ؛ركب يبأ دلاول باوجلا

 يلو موي ةفاحق يبأل ليق :لاق» :222 /1 «جهنلا حرشا»

 كيم َّمُهَللا ٍلْق# :أرقف :ةفالخلا كنيا يلو دق : هنبا رمألا

 لآآ 4ةآنَك نمي كلا ُعنَبَو ق5 نم كللفلا قُم كد
 انأ :لاق !هّنسل :اولاق ؟هوّلو َمِل :لاق مث «[26 :ناّرمِع

 ! !هنم نس



 تيب لهأ ىف اعمتجا فيك نكلو ءرمع هلاق ام اذه

 ِهِمّنل ئموم َلاقو## ؟ِةَكي نوراهو ىسوم دلاو نارمع
 .[142 :فارعألا] 4# َحِْصْأَو يوه يف ٍنَقلْخأ َتوُردَه

 امنيح هسفن ضقني مث كلذب رمع هّوفتي فيك امك
 ىروش يف مهنّيع نيذلا ةّبسلا دحأ اًيلع مامإلا لعج

 .هذعب ةفالخلا

 ليلدب حضاو هفيزو هلوق نالطب ْنأ ىلإ فضأ
 نِم ُهَّلَأ َمُهلَتاَء آم ْلَع ساَّنلأ َنوُدَسْحي مأ# : ِقْيَي هلوق
 مصر ممر اال 0 هحم سر

 ملم متت ةمكللو بتكلا مهنا لا آيك ْدَقَع و 9
 .[54 : ءاسنلا] # اًميِظَع



 نع ءدلاخ نب ميهاربإ نب رمع نع ثيدح يف درو
 هذج نع هيبأ نع ء«ساّبع نب هللا دبع نب ىلع نب ىسيع

 لعج هللا ّْنِإ !ّمع اي» :لاق ِةِقتَي هللا لوسر ْنأ .سابعلا

 اوعيطأو هل اوعمساف «هللا نيد ىلع يتفيلخ ركب ابأ

 .(«اوحلفت

 ةنسلا ءاملع دنع دودرم ثيدحلا اذه نإ :لوقن

 يبهذلا هيف لاق يذلا دلاخ نب ميهاربإ نب رمعل مهسفنأ

 :هخيرات يف يدادغبلاو «180 /3 «لادتعالا نازيم» يف

 .رابتعالا نع طقاس «باذك هن



 ركب ابأ لزعي تكي هللا

 212 اًيلع مامإلا بّصنيو

 رّيسلاو خيرأتلا لهأو نيملسملا ءاملع عمجأ

 ىلع تلزن نيح ةءارب ةروس لّوأ تايآ نأب نورّسفملاو

 نالعإو مهنم ةءاربلاو نيكرشملا مذ اهيفو « ِةِّيَو يبنلا

 تايآلاب ركب ابأ يي هللا لوسر ثعب ءمهيلع برحلا
 ناكو «نيكرشملا اهعوسُيو ٌجحلا مسوم يف اهب نذؤيل
 ةكم وحن ركب وبأ قلطنا اًملف «ةرجهلا نم ةعست ةنس كلذ

 مامإلا هي هللا لوسر اعد ؛«نيملسملا نم ةعامج هعمو

 سانلا عمتجا اذإف ءتايآلا هذهب جرخا :هل لاقف اًيلع

 نم رضح نم ّلك عمسي ىّتح اهب نذأف مسوملا ىلإ
 دجسملا اولخدي ال نأ مهتّلم لهأ اوغّلبيف «نيكرشملا

 ءابضعلا هتقان هيَ, ئبنلا عفدو ءاذه مهماع دعب مارحلا

 ركب ابأ كردأ ىّتح راسو اهبكرف مَع ىلع مامإلا ىلإ



 (كرصبأ كمف نم) رواشيب يلايل ةدبز لل ل ل1055

 تنأ يبأب :لاقف ةنيدملا ىلإ ركب وبأ عجرف ء85 يبنلا
 !ال» : هيَ, لاقف ؟نآرق ىف لزن له !هللا لوسر اي يّمأو

 .«ينم لجر وأ انأ اَلِإ ينع غّلبي ال نكلو

 ١/ ؛دمحأ مامإلا دنسم» :ثيدحلا اذه رداصم اّمأ

 مكاحلل «كردتسملا» - 100 /1 اهدي يبأ دنسما - 3

 - 224و9 ةحفص (يقهيبلا ننس» - 331و 51 2

 رجح نبال «يرابلا حتف) - 5 /2 «يذمرتلا عماجا

 - 18 باب يزودنقلل «ةذوملا عيباني» - 9 /8

 ةركذت» - 69 ةحفص («ىبقعلا رئاخذو ةرضنلا ضايرلا»

 ىنعم ريسفت ناونع تحت «يزوجلا نبا طبسل «صاوخلا
 صئاصخ» - «ىلع اَلِإ يّنع يّدؤي الو» : هِيَ, هلوق

 نئسلا» - 63 ةحفص يئاسنلل «بلاط نأ نإ ؛ يلع انالوم

 ريثك نبال «ةياهنلاو ةيادبلا» - 129 /5يئاسنلل «ىربكلا

 /3 يزوجلا نبال «ريسملا داز» - 374 /7 يقشمدلا

 - 509 /2 ينالقسعلا رجح نبال «ةباصإلا» - 6

 ردلا ريسفت» - 77 /12 يناربطلل «ريبكلا مجعملا»



 ٠١7 ب ةلئكت هلع مامإلا بصنيو ركب ابأ لزعي نب هللا

 يربطلل «نايبلا عماج» - 208 /3 يطويسلل «روثنملا

 نبا ريسفت» - يبلعثلل «نايبلا فشك ريسفت» - 85 0

 315 /1 يناكسحلل «ليزنتلا دهاوش» - 333 /2 «ريثك

 قعاوصلا» - 268 /3 يسولآلل «يناعملا حور» -

 عمجملا -19 ةحفص يكملا رجح نبال «ةقرحملا

 باب ئيجنكلل «بلاطلا ةيافك» - 29 /7 ىيمثيهلل «دئاوزلا

 يقتملل «لاّمعلا زنك» - ركب يبأ نع ادنسم هاور 2

 رابخألا نم وهو ءالؤه ريغ هاورو .417 /2 يدنهلا

 .ةرتاوتملا

 لدع مث ةيادب ركب ابأ هيو لوسّرلا ثعب اذامل اَمأ

 ةدارإ نم حضاو رمألاف .ةئلظ يلع مامإلل

 ربكب طبتري ال هماقم مايقلاو هتباين ْنَأ نايب وني لوسرلا
 تاقايللاو تاءافكلا هيف مزلي امنإو ءهتثادح وأ ّنسلا

 ءركب يبأ يف نكت ملو لكَ يلع مامإلا يف تناك يتلا
 رمأب يلع ءامإلا يضنوب ركبلاب| قت يتلا :لرعااذلو
 يّدؤي ال» :لاق ذإ ؛ دوب هللا نع ذالك ليئربج نم

 .«كنم لجر وأ تنأ اَّلِإ كنع



 ذإ ِنيثأ حنات ارثكتس نيا ذيينل 10 أ دك

 هللا نإ ْنَّرَحَع ال ءهِبحَصِل ٌلوُقَي ا
 0 هدأ لونك مم
 هللا ةملك ا 00
 .# ءيكع ٌةِيِرَع هنو اسِلُمْلا وه

 ب وا

 ملعي ناك هيَ هللا لوسر ْنأ ىلع ليلدو .هدنع هتلزنم

 مزلي امك هظفح هيلع مزلي ناكف «هتفيلخ نوكي ركب ابأ نأ

 يف عقي ال ىّتح هعم هذخأ كلذل ؛ةفيرشلا هسفن ظفح

 . نيكرشملا يديأ



 17 ا حسم .ناغلا هنآ

 ةفيلخلا ظفح يو يبنلا ةياغ تناك اذإ :لوقن

 نإو !؟ءافلخلا رئاس ذخأي مل اذاملف ءهعم ركب يبأ ذخأب

 ناك نإ :انلق ءرشابملا هتفيلخب ٌّمتها يو هنإ :متلق

 شيجب قاحتلالاب هرمأو ةنيدملا يف هقبي مل اذاملف كلذك

 ىلإ فضأ !؟ ةئغ يلع مامإلا ىلع ىقبأ امنإو ءةماسأ

 ركب ابأ نأ هنم ثلاثلا ءزجلا هخيرات يف ركذ يربطلا نأ

 مامإلا هربخأ امّنِإَو هيَ, يبنلا ةرجهب ملع ىلع نكي مل
 . كليو يبنلا يقتليل ركب وبأ عرسأف «كلذب كغ يلع
 خيشلا ركذ دقو .هعم يو يبنلا هذخأف قيرطلا يف هآرف

 لوسر نأ «ناهربلاو روثلا» يف ْغاّبصلا نبا مساقلا وبأ

 .هشارف ىلع مانف ظل اًيلع مامإلا رمأ ِةيَي هللا

 هعم هذخأف هيلع نيكرشملا لدي ْنأ ركب يبأ نم يشخو

 .راغلا ىلإ ىضمو

 يف نّيبت دقف « 6# يبنلا بحص هنوك ةليضف اّمأ
 رايخألا مهنم ةييعلا نأ «لوسرلا باحصأ» ثحبم

 .هذه ةيحصلا ةملكي انوبعرت الف ءرارشألاو

 ةكتب هللاف 4 اّكَعَم هنأ كرإ# : ةييي هلوق اَمأو



 ةروس ىف يي هلوقل ؛مهريغو نينمؤملا عم نوكي
 َوْه الإ ِةَكَلَ وج نم روكي ام :7 ةيآلا ةلداجملا
 ٌركأ الو َكِلَد نم َقَدَأ الو ْمُهُسواَس وه الإ ٍةَسْخ هي ل يا

 . # ًاونأك ام َنَأ رهعم وه مَ

 ال انْنِإف «ناميإلا ةّيعملا مازلتساب انيضرو انلّرنت ولو
 ةّيهلإلا فاطلألا ْنأل ءاهكاكفنا مدعب ىضرن نأ عيطتسن

 ؛ مهكرتي هوكرتي امنيحو هللا عم اوماد ام نينمؤملا لمشت

 يف كب هيف لاق يذلا اروعاب نب معلبو سيلبإ لثمك

 ُهَنَنِمَتأَ ا ىلا أبت َمهِيلَع ُلتاَر» :175 ةيآلا فارعألا ةروس

 .«تيواتلأ ّنِم َّناَكَه ُنطِيَشلا ُهَسَتَأَم اًْنِم َحكَسفَأَف اَنِيكيإَ

 ناحتمإلا يف طقس ىتح هتدابعب فرع يذلا اصيصربو

 ةروس يف #2 هيف لاق دقو ؛ناّيدلا كلملا ودعل دجسو

 ريك نيدإلل َلاَق ْدِإ نّطيَّشلأ لص 00

 يي هلأ تامل هّْيِإ كني عرب نإ نك َرْثك اهل
 . نيل

 يف ؛(ْنِإ) ب ديكأتلا ىلإ جايتحالا نأ ىلإ فضأ

 كيكشت ىلع ليلد «ادَعَم َهَّللأ كرإ#» : هيي هلوق

 .دكؤملاب بطاخملا



 1 ل

 نم امهف دونجلاب دييأتلاو ةنيكسلا لازنإ امو
 تتأ رئامضلاف ؛ركب ابأ اقحلي ملو ِةّققَي يبنلا صئاصخ

 يبأ ىلع تلزن ةنيكسلا ْنأ ءاعدالا نكمي الو «ةدرفم

 امأ .ةقفَي هنود دونجلاب دتأ هنآك 2ىبثلا نوذ ركب

 سيلو ركب ابأ ناك ةنيكسلل جاتحملا دأب جاجتحالا

 ؟اضيأ دونجلل اجاتحم ناك له :لأسنف « ِةقي يللا

 ةيآلا نم عطقملا اذه ْنِإ :لوقن نأ يحتسن ال امك

 نيب اعمج ركب يبأ نع ناميإلا ةفص بلس ةكرابملا
 86 لوسّرلا ىلع ةنيكسلا لوزن تركذ يتّلا تايآلا
 .حتفلاو ةبوتلا يتروس نم 26 ةيآلا يف كلذو نينمؤملاو

 َنيِنمْؤَمْلا َلَعَو ءهلوْسَر َلَع منكَ ُهَّنأ لأ مث : 3 لاق
 .هلوسر َلَع مكبس ُهَلَل َلَرَئَمط 04اهوَرت ل اًدونج َلَرنَأو
 ل م هع 0

 .[26 :منَنلا] « وتلا دلك َمُهَمْرْلاَو َيبْوْمْلا َلَعَو

 هو



 ركب يبأ يف ثيداحأ

 ىلع لزن كغ ليئريج ْنأ» :ةريره يبأ نع - 1
 نع ضار يْنِإ :لوقي (ىلاعت) هللا ْنِإ :لاقف ٍةيَو يبنلا

 .2(؟ىّنع ضار وه له هلأساف ءركب ىبأ

 يذلا ةريره يبأب - ةيادب - فيعض ثيدحلا نإ
 ٍهْيَوَي هللا ىلإ وزعي هنأ ىلإ فضأ ءاًصاخ اباب هل درفنس

 0 . اقَلَح َدَفْلَو## :16 ةيآلا ق ةروس ىف كيت لاق دقو لهجلا
 رع نيب ها نبأ دي معك هدب شري ام تتوج 5 ريو د ع , الأ و وِ و وحرص ص هس لس

 . © ديرولا

 الإ هدبع نع ىضري ال هللا نأ مولعملا نم هنأ امك

 اضّرلا يأ ؛هّير نع اضْرلا ةجرد ىلإ وه لصو اذإ
 . سكعلا سبيلو هئاضقب



 #١١ سييبلم لا ل. ركب يبأ يف ثيداحأ

 ىلجتيو «ةّماع سانلل ىلجتي هللا نإ: قيدعيلا ت2

 . «ةّضاخ ركب يبأل

 ميسجت ىلع هرهاظب لدي ثيدحلا اذه نإ
 .ءيش هلثمك سيل يذلا وهو 355 يرابلا

 يردص يف هللا بص ام» : يني هنع ثيدحلا - 3

 . ركب يبأ ردص يف هّبص اّلِإ ائيش

 896 لوسرلا كيرش ركب ابأ َّنأ ىلإ ةراشإ اذه يفو
 ةقاك نأ عيمجلا دنع عوطقملا نمو «يحولا يف

 نايسل نع نمخرلا كانا نونلعي اوناك نيدلسمعلا

 يسرفك ركب وبأو انأ» : هيي هنع ثيدحلا - 4
 1 .«ناهر

 نيب يواسي هنأل ًاضيأ حضاو ثيدحلا اذه نالطبو

 .ةلزنملا يف ركب يبأو ِةِقِيَي مظعألا لوسأرلا

 و





 سماخلا لصخلا

 «باطخلا نب رمع»





 ىلع يرست نأ دب الف ىروشلا ةدعاق انحّحص نإ
 رمع ةفالخ حصت فيك :لاؤسلا حرطن انه نمو «عيمجلا

 ةمامإلا» نامثع اهبتك هنم ةّيصوب ركب وبأ هنّيع يذلا

 يقهيبلل «ىربكلا ننسلا»و 37 /1 ةبيتق نبال «ةسايسلاو

 - 675 /5 يدنهلا يقتملل «لامعلا زنك»هو 149 8

 /5 («روثنملا ردلا»و 368 /3 («ريثك نبا ريسفت»و 6

 !؟618 /2 «يربطلا خيرات»و 1

 عامجإلا ىلإ دنتسم رمعل ركب ابأ نييعت نإ :ليق نإ
 : انلق .هيأر لوبقو هتعاط ىلع اوعمجأ مهنأل ؛اضيأ

 يف مم ىلع مامإلل ةّقَي يبنلا نييعتب ذخؤي مل اذاملف

 نأ ةّبحب نييعتلا اذه متضفر ثيح ؛ةديدع نطاوم

 6 يبنلا صوصن ْنأو «ةّمألا ّقح نم ةفيلخلا باختنا



 (كرصبأ كمف نم) رواشيب يلايل ل 1 ا ا ل

 ! ؟ةيداشرإ تناك ظلك يلع مامإلا يف

 درفلا لوق نوكي يلقن وأ يلقع ليلد ّيأب امك

 !؟امزال ةفيلخلا نييعت يف عامجإلاب بوصنملا

 ريست نأ ىأرو ركب وبأ اهعدتبا ةعدب اهنإ :ليق نإو
 ةعدبلا هذه قفو رمع رسي مل اذامل :انلق .اهيلع ةمالا

 يهو ةفيلخلا نييعت يف ىرخأ ةقيرط هرودب وه عدبا لب

 . ةّئسلا دارفألا ىروش

0 



 ةمامإلا» يف ةبيتق نبا هدروأ ام ركذب انه يفتكنس

 55 /7 «يرابلا حتف» يف رجح نباو 1 /1 «ةسايسلاو

 يقتملاو 95 /8 (طسوألا مجعملا» يف يناربطلاو

 يف ديدحلا يبأ نباو 733 /5 «لامعلا زنك» يف يدنهلا

 ةّصق ٌصخياميف 188 - 185/1 (جهنلا حرشا

 هنعط امل رمع ْنأ ةعقاولا هذه ةروصو» :لاق ءىروشلا

 تام هللا لوسر ْنِإ :لاق . . .تّيم هّنأ ملعو «ةؤلؤل وبأ

 نامثعو ّيلع :شيرق نم ةتسلا هذه نع ضار وهو

 دقو .فوع نب نمحرلا دبعو دعسو ريبزلاو ةحلطو
 مث . . .مهسفنأل اوراتخيل مهنيب ىروش اهلعجأ نأ تيأر

 : لاقف هل هوعدف !يراصنألا ةحلط ابأ يل اوعدا :لاق

 يف نكف .يترفح نم متدع اذإ ,ةحلط ابأ اي رظنا



 ءالؤه ذخف «مكفويس يلماح راصنألا نم الجر نيسمخ

 فقو تيب يف مهعمجاو .هليجعتو رمألا ءاضمإب رفنلا

 ًادحاو اوراتخيو اورواشتيل تيبلا باب ىلع كباحصأب

 نإو ءهقنع برضاف دحاو ىبأو ةسمخ قفتا نإف «مهنم

 ةثالث قفّتا نإو ءامهيقنع برضاف نانثا ىبأو ةعبرأ قفّثا
 عجراف «نمحرلا دبع اهيف يتلا ةثالثلا رظناف ةثالث ىبأو

 ىلع ىرخألا ةثالثلا تّرصأ نإف «هيلع تقفثا دق ام ىلإ

 ملو ماَيأ ةثالث تضم نإو «مهقانعأ برضاف اهفالخ

 نيملسملا عدو «ةّنسلا قانعأ برضاف رمأ ىلع اوقفتي

 . «(مهسفنأل نوراتخي

 ص



 دجيسبلا نق ويعملا ةعبص مع ةفيلشلا نأ ركذ
 قاديع اين اذيض: ةواعتتا ةأرغا نأ ينغلبي ال :لاقف بطخو

 هيلع تّدرف ءاهنم كلذ تعجترا الإ 865 يبنلا ءاسن

 يف لاق (ىلاعت) هنإ «ءكلذ كل هللا لعج ام :ةلئاق ةأرما
 0 00 ا ف مه ل تك جا 5 ماو 0

 جدر راكحت جور لادبتسا متدرأ ناو :ءاضحتما ةروس

 رب يري ةرك ةءاس وو م ير جر سس حب سم سرا للا هر مم سس

 . 40 امي امنِإَو اًنَعِفَب
 تائبر ىتح ءرمع نم هقفأ سانلا لك :رمع لاقف

 !؟تباصأ ةأرماو أطخأ مامإ نم نوبجعت الأ !لاجحلا

 182/1 ديدحلا يبأ نبال «جهنلا حرش» : رداصملا

 «دئاوزلا عمجم» - 133 /2 يطويّسلل «روثنملا ردلا» -

 ريسفت» - 478 /1 «ريثك نبا ريسفت» - 284 /4 ىيمئيهلل



 (ف رفا فكيقوف) روانكم لال هز: نوي يي حي بسب

 «نآرقلا بئارغ» - 357 /1 يرشخمزلل «فاشكلا

 /5 «يبطرقلا ريسفت» - ةيآلا ريسفت يف /1ج يروباسينلل
 «يراسلا داشرإ» - 233 77 (يقهيبلا نئس» - 9

 /16 يدنهلا ىقتملل «لامعلا زنك» - 57 /8 ينالطسقلل

 «(ءافخلا فشك» - 199 / ينالقابلل «ديهمتلا» - 7

 ١/ يناكوشلل «ريدقلا حتف» - 269 /1 ينولجعلل

3... 

 تمس لا

 رو



 2202 ىلع مامإلا هجايتحاو رمع زجع

 نإو هانونع ام تبثت يتلا ثداوحلا نم ديدعلا كانه

 نيعبسلا نع ديزي ام رمع لاق دقف «تيبثت ىلإ جتحي مل
 هللا يناقبأ ال :لاقو ءهرمع كلهل ىلع الول :ةّرم
 . نسحلا وبأ اهل سيل ةلضعمل

 مامإلا لصف يف اهاندروأ دقف رداصملا امأ

 رك
 يل



 /ةراهطلا باتك/ 3 /1 ملسم حيحص ىف ءاج

 ىتأ الجر ْنأ» يزبأ نب نمحرلا دبع نع /مّميتلا باب
 .لصت ال :لاقف .ءام دجأ ملف تبنجأ ىنِإ :لاقف رمع

 ىف تنأو انأ ذإ !نينمؤملا ريمأ اي ركذت امأ :راّمع لاقف

 انأ اًمأو «لصت ملف تنأ اّمأ .ءام دجن ملف انبنجأف ةّيرس
 : مميتلا باب / يئاسنلا ننس يفو - بارّثلا يف تكعمتف

 امْنِإ : هو ىبنلا لاقف .تيلصف - بارتلا ىف ٌتغّرمتف

 حسمت مث خفنت مث ضرألا كيديب برضت نأ كيفكي ناك

 !!راّمع اي هللا قتا :رمع لاقف .كيفكو كهجو امهب

 . هب ثّدحأ مل تئش نإ : لاق

 «319و 265 /4 هلئسم ىف لبيثح نباو .87 /1



 ن1

 /1 ننسلا يف دواد وبأو 09 /1 نئسلا يف يقهيبلاو

 نئس» ىف ىنيوزقلاو «166 /1 نئنسلا ىف ىئاسنلاو 1

 .188 /1 «ةجام نبا



 لاق لَو يبنلا نأ ىلع اوعمجأو نوثّدحملا قفَنا

 ينوتيإ» :هيف يفوت يذلا هضرم يف وهو هدنع رضح نمل

 .«!يدعب اوّلضت نل هب متكّسمت نإ ام مكل بتكأل قروب
 انافك رجهيل لجرلا نإ :مهدحأ :لاقف ةعامج هضراعف

 لوسر اوعد :اولاقف نورخآ هضراعو !هللا باتك

 اوموق» : هيي لاقف ءطغّللا رثكف .يصويل يو هللا

 .2!تبن دنع عازنلا يغبني ال هنإف ىّنع

 رجهي هنأب هيي يبنلا مهّنا يذلا نوك ىلع ّصن دقو

 يف 7 «يراخبلا حيحصاا : يه رداصملاو ءرمع وه

 يف 76 /5 «(ملسم حيحص» - بطلاو ىضرملا باتك

 .336 /1 «لبنح نب دمحأ دنسم» - ةّيصولا باتك

 .ّيلع وبأ يضاقلاو ء«هقعاوص يف رجح نباك مهريغو



 ال#ساببب رييي هنأ ةلقلط يبل مهقي رمع
 بطقو .يلازغلاو « ضايع يضاقلاو .ناهبزور يضاقلاو

 نباو «لحنلاو للملا يف يناتسرهشلاو «يعفاشلا نيدلا

 . . .يزوجلا نبا طبسو «ميعن وبأ ظفاحلاو ءريثألا





 «نافع نب نامثع»





 «نيملسملا دالب نم ةّيمأ ينب راججف نامثع نكم
 نب مكحلا امهو 20 هللا لوسر اديرط مهسأر ىلعو

 هبّصن يذلا ناورم هدلوو - نامثع مع - صاعلا يبأ

 عوجر اضفر دق ناخيّشلا ناكو .اريشم هذخّتاو اًريزو

 لوسر ديرط وه :نيلكئاق ةنيدملا ىلإ هدالوأو مكحلا

 .ةنيدملا يف ميقي نأ هل نذأن الو هديعن الف يَ هللا

 لقن دقف ءامهيف هي يبنلا لوقي ناك ام اّمأو

 نيباو :487 /4 «كردتسملا» يف يروباسينلا مكاحلا

 هحححصو :لاق «قعاوصلا» يف يكملا يمثيهلا رجح

 نوقليس يتيب لهأ نإ : ةنَع هللا لوسر لاق ءمكاحلا

 اضغب انل انموق ّدشأ ّنِإو ءاديرشتو التق يتْمأ نم يدعب
 .موزخم ونبو ةريغملا ونبو ةيمأ ونب



 .479 /4 مكاحلل «كردتسملا» .نوعلملا

 ةرتيتسلا يف يبلحلاو ءاضيأ رجح نبا كورو

 /5 «فارشألا باسنأ» ىف يرذالبلاو «337 /1 ؛ةّيبلحلا

 /2 «ةذوملا عيباني» يف يفنحلا ناميلس ظفاحلاو 6

 نك يريمدلاو 1 /4 («كردتسملا» ل مكاحلاو )0

 .هخيرات ىف ركاسع نباو .299 /2 «ناويحلا ةايحا

 .ءالؤه ريغو «ىبقعلا رئاخذ) يف يربطلا نيدلا تبحمو

 يبأ نب مكحلا نأ : ينهجلا ةرم نب رمع نع اوور مهلك

 :لاقف ءهتوص فرعف 6 ىبنلا ىلع نذأتسا صاعلا

 الإ ؛هبلص نم جرخي نم ىلعو هللا ةنعل هيلع ءهل اونذئا»

 .«مه ام ليلقو مهنم نمؤملا

 ةيآلا ليذ يف «ريبكلا هريسفت يف يزارلا رخفلا لقنو

 لوقت تناك ةشئاع ْنأ [60 :ءارسإلا] #ةئوعلملا ةرجّشلاو#

 نم ضعب تنأف «هبلص ىف تنأو كابأ هللا نعل :ناورمل

 ! هنعل



 ## سس -ب- نيخيشلا قط ىبنلا فالخ ىلع نامثع ةريس

 هجرخأ يذلا ِةقَي هللا لوسر ديرط مكحلا نب ناورم

 . ةنيدملا نم هافنو ِةقيَي يبنلا

 «ىورأ» هّمأ نم هاخأ ةفوكلا ىلع نامثع ناو امك

 هنأ ة826 يبنلا حّرص دقو .طيعم يبأ نب ةبقع نب ديلولا
 جورم يف يدوعسملا ةياور يف امك !راثلا لهأ نم

 ارهاجتم اًمساف ناكو .«نامثع رابخأ يف 1ج بهذلا

 .روجفلاب ارهاظتمو ءرورشلاب
 خيرات» - 178 /4 جرفلا يبأل «يناغألا» يف ءاجو

 /1 «(دمحأ 5 دنسما - 104 / يطويسلل «ءافلخلا

 /8 «يقهيبلا ننس» - 60 /5 «يربطلا خيرات» - 4

 «جهنلا حرش» - 91 5 ريثألا نبال «ةباغلا دسأ» - 8

 نب ديلولا ْنِإ : اوركذ ةنّسلا مالعأ نم مهريغو ءالؤه

 رمخلا برش - نامثع لبق نم ةفوكلا يلاو - ةبقع

 عبرأ سانلاب حبّصلا ىّلصو اناركس بارحملا لخدو

 !مكديزأ متئش ةئش نإ :مهل لاقو تاعكر



 نامثع نم 2202 ئلع مامإلا فقوم

 نب نامثع تافرصت نع ايضار ذيع مامإلا نكي مل
 ىلع هومقن ام هيلإ اوكشيل هدنع ساّنلا عمتجا دقو «ناّمع

 2ع لخدف «مهل هباتعتساو هتبطاخم هولأسو .«نامثع
 :لاقف نامثع ىلع

 .مهنيبو كنيب ينورفستسا دقو يئارو سانلا ْنِإ»

 الو .هلهجت ايش فرعأ ام !كل لوقأ ام يردأ ام هللاوو

 كانقبس ام ءملعن ام ملعتل كّنِإ ءهفرعت ال رمأ ىلع كّلدأ

 دقو .هكغلبنف ءيشب انولخ الو .هنع كربخنف ءيش ىلإ

 لوسر تبحصو ءانعمس امك تعمسو ءانيأر امك تيأر

 باظطخلا نبا الو ةفاحق نبا امو ءانيحص امك يَ هللا

 لوسر ىلإ برقأ تنأو .؛كنم ريخلا لمعب ىلوأب
 مل ام هرهص نم تلن دقو ءامهنم محر ةجيشو ِةقيي هللا



 ©”١1 سيلللل ب +  زامثع نم 126 ىلع مامإلا فقوم

 نم رّضبت ام هللاو كنإف .ءكسفن ىف هللا هللاف ءالاني

 َّنإو .:ةحضاول قرطلا ّنِإو ءلهج نم مّلعُت الو ءىمع
 . ةمئاقل نيدلا مالعأ

 يده .لداع مامإ هللا دنع هللا دابع لضفأ ْنأ ملعاف

 ّنِإو ء«ةلوهجم ةعدب تامأو «ةمولعم ةّئس ماقأف ءىدهو

 «مالعأ اهل ةرهاظل عدبلا َنِإو «مالعأ اهل ةرّينل نئّسلا

 .هب لضو َلَض ءرئاج مامإ هللا دنع سانلا رش نإ

 تعمس ينإو !ةكورتم ةعدب ايحأو .ةذوخأم ةّنس تامأف

 مامإلاب ةمايقلا موي ىتؤي» :لوقي قي هللا لوسر
 ران يف ىقليف «رذاع الو ريصن هعم سيلو ءرئاجلا
 .«اهرعقب طبتري مث «ىحرلا رودت امك اهيف روديف منهج

 هنإف !لوتقملا ةّمألا هذه مامإ نوكت نأ كدشنأ ينإو

 لتقلا اهيلع حتفي مامإ ةّمألا هذه يف لتقي :لاقي ناك

 ٌْثبيو ءاهيلع اهرومأ سبليو ءةمايقلا موي ىلإ لاتقلاو

 اهيف نوجومي «لطابلا نم ٌقحلا نورصبي الف ءاهيف نتفلا
 ةقيس ناورمل ّننوكت الف .اجرم اهيف نوجرميو ءاجوم
 .«رمعلا يضقتو ّنسلا لالج دعب ءاش ثيح



 يبأ نباو «376 /3 هخيرات يف يربطلا كلذ ركذ

 .261 /9 «جهنلا حرش» يف ديدحلا

 مّلك :لاق ةئَع ىلع مامإلا ةلاقم نامثع عمس اّملو

 باغ امو ءهيف لجأ الف ةنيدملا ىف ناك ام : ْدمِلَع لاقف

 «ةفلاخملاب هيلع راشأف «سانلا لبِق نم ةئ لع

 ءارفن ٌرعأو ءارصان برقأ انأل هللاو امأ ءىلع متأرتجاف

 . يتوص باجي نأ (مله» : تلق نإ ىرحأو .ادوع رثكأو

 ا يم ا لا

00 

 ءالبلا دتشاف .همالك نم اوضري ملو .«سانلا جاهف

 .عقو ام عقو ىتح



 نيبّرقملا 25 يبنلا ةباحص نم

 هؤاذيإ نامثع ىلع نيملسملا ةروث بابسأ نم

 هاّيِإ مهرمأل الإ كلذ امو «نيبّرقملا فَي يبنلا باحصأ

 نيخيشلا دنعو هي يبنلا دنع يظح يذلاو يحولا

 فحاصملا عمجب رمأ دق نامثع ناكو .رفاو مارتحاب

 نامثعب نعطي أدبف ,ءةفوكلاب كاذنيح ناكو .ارهق

 هرمأف «كلد نامثع ىلإ ديلولا بتكف ءةئسلا هتفلاخمل

 . ةنيدملا ىلإ هثعبي نأ ريخألا

 دوعسم نبا برض نامثع ْنأ :ديدحلا يبأ نبا لاق

 نبا ْنأ ركذ امك .ٌرذ يبأ زيهجتب تب ماق هنأل اطوس نيعبرأ



 رضا كنف نت نوانفيي قلابل هنو صحت هس يم بمب عا

 .هيلع نامثع ىّلصي الأ اراّمع ىصوأ دوعسم

 نب راّمع نامثع ةّيذأل اوضّرعت نيذلا ةباحصلا نمو

 اناميإ ءىلم راّمع» : ِةيَي هللا لوسر هيف لاق يذلا رساي

 ْ . «هيمدق ىلإ هنرق نم
 اراّمعو دادقملا ْنأ .نورخآو ديدحلا يبأ نبا لقني

 اوبتك يي هللا لوسر باحصأ نم ةّدعو ريبزلاو ةحلطو
 هوملعأو «هب هوفّوخو «نامثع ثادحأ هيف اودّدع اباتك

 . علقي مل نإ هوبثاوم مهنأ

 نأ هناملغ نامثع رمأف «هب هاتأف باتكلا راّمع ذخأف

 يف يهو - هيلجرب نامثع هبرض مث «هيلجرو هيديب اودمي

 اريبك افيعض ناكو «قتفلا هباصأف هريكاذم ىلع - نيفخلا

 . هيلع يشغف

 .437 /1 «بهذلا جورم» يف ليصفتلا ركذ دقو

 يذلا يرافغلا ٌرذ وبأ ليلجلا يباحصلا ًاضيأ مهنمو

 ءارضخلا تّلظأ امو «ءاربغلا تّلقأ ام» : كي, هيف لاق

 .رذ يبأ نم قدصأ ةجهل يذ ىلع

 167 /4 هتاقبط يف دعس نب دّمحم :ثيدحلا رداصم



 ١84 نيبّرقملا قلع يبنلا ةباحص نم نامثع فقوم

 بدنج بايب 84 /1 ربلا دبع نبال «باعيتسالا» - 168و

 /3 مكاحلل «كردتسملا» - 334/5 «يذمرتلا نئس» -

 «لاّمعلا زنك» - 108 /7 رجح نبال «ةباصإلا» - 2

 /2 «دمحا مامإلا دنسم» - 642/11 يدنهلا يقتملل

 حيحصاا - 55 /1 ينيوزقلل «ةجام نبا نئس» - 3

 /3 يمثيهلل «دئاوزلا عمجم» - 6 /16 «نابح نيا

 . .56 /3 ديدحلا يبأ 0 (جهنلا حرش» - 9

 نامثع ىذأل ضّرعت ليلجلا يباحصلا اذه ءاذإ
 تامو اديحو شاع ثيح ؛ةذبرلا ىلإ هلهأو هافن يذلا

 مكاح دهع يف شاع هنأ يباحصلا اذه ةميرجو «كلذك

 .هملاظم ركذي ادحأ لّمحتي ال

 168 /4 دعس نبال «تاقبطلا» : يف كلذ ركذ دقو

 حرشا) - ةاكّزلا باتك يف 111 /2 «يراخبلا حيحص»

 /2 «يبوقعيلا خيرات» - 52 /3 ديدحلا 5 نبال «جهنلا

 . .438 /1 يدوعسملل «بهذلا جورملا - 2









 نينمؤملا َّمأ تناك نإف ءةيواعم تخأو نايفس يبأ تنب

 .مهلاخ اهوخأف

 ةنّسلا لهأ اهربتعي يتلا نينمؤملا ٌّمأ ةشئاع خأ وهو

 !؟اماقم ّنهالعأو اهتانيرق لضفأ

 دعت 86 لوسرلا تاجوز نم ةبارقلا تناك اذإ امك
 ةّيفص دلاو بطخأ نب ىّيَح لاح امف ءافرشو ةليضف

 ! ؟ ه9 لوسرلا ةجوز

1 



 ؟يحولل ابتاك ةيواعم ناك له

 حتف لبق ملسي مل ةيواعم دلاو نايفس ابأ نأ ّقحلا

 كلذ ىلإ ناك دقو «ةرجهلل ةنماثلا ةنسلا يف يأ ؛ةّكم

 يداهلا بلق ىلع الزان ميركلا نآرقلا لج نامزلا

 هيبأ ىلإ لسرأو ىفتخا ةيواعم نأ اَلِإ «5# ريشبلا
 ةريزجلا يف مالسإلا رشتنا اًملو .همالسإ ىلع هبتاعي

 ناك هّنأ الإ ءملسي نأ ةيواعم رطضا اجراخو ةّيبرعلا

 بلطملا دبع نب ساّبعلا طّسوتف «نيملسملا نيب اناهم
 همرتحيل ارمأ هيلإ ضّوفي نأ م هللا لوسر دنع

 نم ابتاك هيو هنّيعف «هنيوهت نع اوعلقي وأ نيملسملا



 2202 يلع مامإلا ملعب رقي ةيواعم

 وه لب .كلذ نع ثيدحلا بيعملا نم نوكي دق

 5 نبا ركذ دقف .نودناعملا فرعيل نكلو «ءكلذك

 / «قعاوصلا» يف رجح نباو .«جهنلا حرشا يف ديدحلا

 لأس الجر ْنأ :لبنح نب دمحأ جرخأو لاق 7
 .ملعأ وهف اًيلع اهنع لأسا :لاقف «ةلأسم نع ةيواعم

 نم ّىلإ ٌبحأ اهيف كباوج !نينمؤملا ريمأ اي :لاقف

 ناك الجر ٌتهرك دقل .«تلق امسئب :لاق .ّىلع باوج

 ينم تنأ :هل لاق دقلو ءاَّزع ملعلا هّرعي ني هللا لوسر

 ناكو .يدعب يبن ال هنأ الإ ىسوم نم نوراه ةلزنمب
 : رجح نبا لاق .هنم ذخأ ءيش هيلع لكشأ اذإ رمع

 .نورخآ هجرخأو



 رجا كلا ىلع مامإلا ةمحرو ةيواعم ةوسق

 .«بهذلا جورما يف يدوعسملا :نم لك ىور

 «ةدوملا عيباني» يف يزودنقلاو 3 /1 «جهنلا حرش»

 ركسع كلم امل هنأ :اوركذ مهريغو 251 باب 450 /1

 ةعيرشب اوطاحأو عاملا ناكل يلع ىلع ةيواعم

 نأ هباحصأو مَع يلع مهلأس ءاشطع نامثع اولتق امك

 تومت ىتح !هللاو ال :اولاقف «ءاملا برش مهل اوعرشي

 كلذ مهنم مامإلا ىأر املف .نافع نبا تام امك أمظ

 مهزكارم نع مهلازأ ىتح ةيواعم ركسع ىلع لمح

 اي ءاملا مهعنما :هباحصأ هل لاقف .ءاملا مهيلع كلمو

 ال هللاو ال : هلع لاقف ءكوعنم امك نينمؤملا ريمأ



 هنعل زاوجو ةيواعم رفك لئالد

 هنعلو ْدلديظ ئلع مامإلا بسب رمأ ةيواعم نأ تبث

 بنذلا اذه ىلع سانلا هرابجإو .«نيملسملا ربانم ىلع
 بظخو تاولصلا تونق يف ركنملا اذه ّنسف «ميظعلا

 هباحصأ رفكو هرفك ىلع حضاو ليلد اذهو «تاعمجلا

 لوسر ْنأ 185 /8 هخيرات يف يربطلا لقني امك

 ةيواعمو هرامح ىلع البقم نايفس ابأ ىأر يم هللا

 : يي لاقف ءرامحلا قوسي نايفس يبأ نب ديزيو هدوقي
 .«قئاسلاو دئاقلاو بكاّرلا هللا نعل»

 «يبلعثلا ةمالعلا لثم نيرّسفملا مالعأ ركذ دقو

 .غ191 /4 (روثنملا ردلا» يف يطويسلا ظفاحلاو

 ىتش قرطب اولقن مهريغو «؟ريبكلا ريسفتلا» يف يزارلاو



 (كرصبأ كمف نم) رواشيب ىلايل ةديرز ل66

 نوزني ةّيمأ ينب ايؤرلا ملاع يف ىأر هيلي هللا لوسر نأ

 ةيآلا تلزنف .كلذ هءاسف «ةدرقلا وزن هربنم ىلع

 (ءارسإلا ةروس) نم نوّتسلا ةيآلا يهو ةكرابملا

 نائل دمتي اّلِإ َكَتييرَأ ىلا ايلا اَنلَمَج اَمو# : خيي هلوق
 سيلا هى سا سل ىلإ يللا 6 سيحصل 22 سو 2 سس دو ضرر
 اًنديغط الإ مهدد اَمَف مُهَفوو ناَءَرَمْلا ف ةنوعلملا ةرجشلاو

 .[60 :ءاّرسإلا] « اريك

 امك ةنوعلملا ةرجشلا كلت مه ةّيمأ ينب ْنأ كش الو

 ىلع فالخ ال هنأ 185 /8 هخيرات يف يربطلا ركذي

 هنباو نايفس وبأ ةّيمأ ينب سأر نأ كش ال امك .ءكلذ

 .ناورمو ديزي امهدعب نمو ةيواعم
 مَع ىلع نب نسحلا مامإلا هلتق ىلإ فضأ

 هيي لاق دقو ءةّيَي لوسرلا باحصأ نم نينمؤملاو

 اَنوؤُم ْلَسَفَي نمو :ءاسنلا ةروس نم 93 ةيآلا يف
 _-_ص

 .«اًميِظَع اًباذع مل َّدَعَأَو ٌمَنَمَلَو 1 -ٍ
 حئاصنلا» باتك ليقع نب دّمحم دّيسلا فلأ دقو

 1367 ةئس دادغب يف عوبطملا «ةيواعم ىّلوتي نمل ةيفاكلا



 202 ىلع نب نسحلا مامإلا لتاق ةيواعم

 ٌربلا دبع نبا :مهنم نيثّدحملاو نيخّرؤملا رثكأ لقن

 .«ةيصولا تابثإ9» ىف يدوعسملاو ««باعيتسالا» ىف

 يف جرفلا وبأو 247 /8 «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نباو

 :لاق ةريغملا نع هدنسب ىور 48 /'َنيّيبلاطلا لتاقم»
 ديزيب كجّوزم ىنأ ثعشألا ةنبا ةدعج ىلإ ةيواعم لسرأ

 . نسحلا تمسو تلبقف ؟مهرد

 دبع نبا :مهنم نيثدحملاو نيخّرؤملا نم ريثك ركذو
 هخيرات ىف ّيربطلا ريرج نباو «باعيتسالا ىف ربلا

 هع ىلع نب نسحلا ةافو أبن ةيواعم ءاج امل :اولاق

 . حرفلا اورهظأو هلوح ناك نم رّبكو ءاًرورس رّبك



 نينمؤملا لتاق ةيواعم

 يف ريثألا نباو ««باعيتسالا» يف ّربلا دبع نبا ركذي
 ريثك نباو 2.231 /2 هخيرات يف يبوقعيلاو .«لماكلا»

 يدنكلا ّيدع نب رجح نأ 252 /6 «ةياهنلاو ةيادبلا» يف

 ةعبس عم ةيواعم هلتقو «مهئالضفو ةباحصلا رابك نم ناك

 يبأ نب ّيلع نعل نم اوعنتما مهنأل ؛هباحصأ نم رفن
 نع ةءاوتلا و: عيبلاط

 227 /8 (قشمد ةنيدم خيرات» يف ركاسع نبا ركذو

 .«لئالدلا» يف يقهيبلاو ء«هخيرات يف نايفس نب بوقعيو

 دبع نفد ةيواعم نأ .206 /4 هخيرات ىف يربطلاو

 نيذلا ةعبسلا دحأ ناكو ءاّيح يزنعلا رادع

 .رجح عم اولتف

 اناشطع ركب يبأ نب دّمحم ةيواعم باحصأ لتق دقو



 افشل بتسلم نينمؤملا لتاق ةيواعم

 دّيأو حرف كلذب ةيواعم عمس املو ( هلسح اوقرحأو

 رساي نب راّمع ليلجلا يباحصلا لتقم دحأ ركني الو

 هل لاق دقو ء.نيفمص ىف ةيواعم دونج دي ىلع

 .«ةيغابلا ةئفلا كلتقت !راّمع اي» : ِةّيَو ىبنلا



 ؟ ١6

 ةأطرأ نب رسب ةراغ

 : مهنم نيخّرؤملا نم ريثكلا ةراغلا هذه ثادحأ لقن

 هخيرات ىف ناكلخ نباو ءهخيرات ىف يدوهمسلا ةمالعلا

 ,.152 /10 «قشمد ةنيدم خيرات» يف ركاسع نباو ءاضيأ

 /2 هخيرات ىف ىبوقعيلاو 6 /4 هخيرات ىف يىربطلاو

 ديدحلا ىبأ نباو «357 /7 هخيرات ىف ريثك نباو «7

 نب رسب ةيواعم اعد :لاق 603 /2 (ح لا )ل ف

 ع يب م 8 رسل يل

 ةفار ايل «.ءعامدلل اك افي اظف بلقلا ىساف ناكو ةأطرا

 ةنيدملاو زاجحلا قيرط ذخأي نأ هرمأف .ةمحر الو هدنع

 دلب ىلع لزنت ال :هل لاقو «نميلا ىلإ يهتني ىّتح ةكمو
 ىّبح «كناسل مهيلع تطسب الإ ىلع ةعاط ىلع هلهأ

 فئفكا مث ءمهب طيحم كنأو «مهل ءاجن ال مهنأ اوري

 لتقاو «هلتقاف ىبأ نمف «يل ةعيبلا ىلإ مهعداو ءمهنع



 118 17 د يم محسج  ءاظرأ ودرس ةراغ

 !اوناك ثيح يلع ةعيش

 ل ل ارد اقنع لكوريا هقلاب نع

 ابئاغ ناكو ءةّيَو يبنلا مع نبا ساّبعلا نب هللا ديبع

 .امهحيذف ناريغص نالفط امهو هيّدلو ذخأف

 كت
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 نماثلا لصخلا

 «ةيواعم نب ديزي»





 2202 نيسحلا مد نم ءيرب ديزي

 نيسحلا مد نم ديزي ةءارب يريمدلاو يلازغلا ىعّدا

 لتق يذلا وه قارعلا ىلع هلماع نأ الإ . ِةلَبكَي ىلع نبا

 مهلسرأو هلايعو هميرح ىبسو ع هللا لوسر ةناحير

 نزح ديزي سلجم ىلإ اولصو املف !!ماشلا يف ديزي ىلإ
 .نيملاظلا لامعأ نم هللا رفغتساو تيبلا لهأ نم رذتعاو

 ليلدلا لب ؟ديزي ةبوت ىلع ليلدلا ام :لأسن ائّنكلو

 ّدر اهلّوأ :طورش ةبوتلل ذإ ؛كلذ فالخ ىلع مئاق

 ةرتعلاو يكلم تيبلا لآ ٌقح ديزي در لهف «سانلا قوقح
 ؟ةرهاطلا

 هتايبأ هذهف «كلذ تّدعت ديزي حئاضف ْنأ ىلإ فضأ

 هباتك يف يزوجلا نبا جرفلا وبأ اهلقني يتلا رمخلا يف



 هنعل) ديزي نعل نع عناملا دينعلا بّصعتملا ىلع ّدرلا»

 : (( هللا

 :داعملاو ةرخآلا راكنإ ىف هرعش نمو

 ايجافعلا ثتنحأ ال ىلإ كتيدبع

 انثعب موي نع تثّدح يذلا ْنِإَف

 ص «ةركذتلا» هباتك يف يزوجلا نبا طبس لقنيو
 ءايابس ماشلا ىلإ تيبلا لهأب اوؤاج امل :لاق - 8

 «نوريج ةلحم ىلع افرشم هرصق ىف اسلاج ديزي ناك

 : الئاق دشنأف



 188 سسسسسئسئئب- ا ب اك نيسحلا| مد نم ءيرب ديزي

 تقرتتاو:سوؤرللا كلت تديامل

 نوري ىمر ىلع سوعفشلا كلت

 حنت ال وأ حن :تلقف بارغلا بعن

 فاحتإ) باتك ىف يواربشلا رماع نب دمحم نب هللا دبع

 يف يمزراوخلا بيطخلاو «18 ص «فارشألا ٌبحب

 ديزي ْنأ اوحّرص - «نيسحلا لتقم» هباتك نم ىناثلا ءزجلا

 22 نيسحلا هللا دبع ىبأ ايانث برضي ناك (هللا هنعل)

 . تايبألا هذهب منرتي وهو هترصقمب

 و



 ةيواعم نب ديزي ةريس

 .(ناويحلا ةايح» هباتك يف يريمدلا لقلي

 نأ اوركذ ءامهريغو «بهذلا جورم» يف ّيدوعسملاو

 اهسبليو اهبحي ناكو «ةريثك ادورق كلمي ناك ديزي
 باللك هل تناك كلذكو .ليخلا اهبكريو بهذلاو ريرحلا

 هديب اهلسغي ناكو « بهذ نم دئالقب اهدّلقي ةريثك

 ناكو ءاهرؤس برشي مث بهذ نم يناوأب ءاملا اهيقسيو

 . رمخلا ىلع انمدم

 ةريس ْنِإ : 2ج «بهذلا جورم) يف يدوعسملا لاقو

 املظ لقأ نوعرف ناك لب ءنوعرف ةريس لثم تناك ديزي
 اريبك اراع تراص ديزي ةموكح ْنِإو «ةّيعرلا يف ديزي نم
 رمخلا برشك ةعينش الامعأ بكترا هنأل «مالسإلا ىلع

 لهأ بابش دّيسو هيي هللا لوسر طبس لتقو «نلعلا يف



 ا و م را ساو هرج

 نب ّيلع نينمؤملا ريمأ نيّيبنلا متاخ يصو نعلو «ةئجلا
 .اهقرحو اهمدهو ةراجحلاب ةبعكلا فذقو «بلاط يبأ

 بكتراو «ةّرحلا ةعقو يف ِةنَ# هللا لوسر ةنيدم هتحابإو

 الو دعي ال ام روجفلاو قوسفلاو تاركنملاو تايانجلا

 .هل روفغم ريغ هّنأ نع ئبني كلذ لكو «ىصحُي

7-3 



 يف يزوجلا نبا طبس مهنم نيخرؤملا عيمج ركذ
 يف ةنيدملا لهأ نم ةعامج ْنِإ :لاق «.63 ص ؛ةركذتتلا»

 ديزي مئارج اودهاشو ماشلا اولخد ةيرجه 62 ةنس

 ىلإ اوعجرف «هداحلإو هرفك اوفرعو ةحيبقلا هلامعأو

 اودهشو ءاوأر ام لكب اهلهأ اوربخأو ةرّونملا ةنيدملا

 - ةلظنح نب هللا دبع ملكتف «هدادتراو ديزي رفك ىلع
 انمدق سانلا اهّيأ :لاقف ءمهعم ناكو - ةكئالملا ليسغ

 حكني .هل نيد ال لجر وهو .ديزي دنع نم ماشلا نم

 عديو ءرمخلا برشيو !!تاوخألاو تانبلاو تاهّمألا

 !!نيّبنلا دالوأ لتقيو ءةالصلا

 نم هلماع اوجرخأو ديزي اونعلو مهتعيب سانلا ضقنف

 .نايفس يبأ نب دّمحم نب نامثع وهو «ةنيدملا



 1 ب م ةرخملا ا ةئقو

 نب ملسم ثعب ماشلا يف ديزي ىلإ ربخلا لصو اًملف
 نأ مهرمأو ءماشلا لهأ نم ريبك شيج سأر ىلع ةبقع

 اولعفيو اوؤاش نم اهيف اولتقيو ةرّونملا ةنيدملا اولخدي
 .ماَيأ ةثالث اودارأ ام لك

 مهنإ :امهريغو يدوعسملاو يزوجلا نبا ركذ دقو

 نم لك اولتق هيَ, لوسرلا ةنيدم ىلع اومجه امل
 .«قرطلاو ةقزألا يف ءامدلا تلاس ىتح اهيف هودجو

 ربق ىلإ ءامدلا تلصو ىتح ءامدلا يف سانلا ضاخو

 دجسملاو ةسدقملا ةضورلا تألتماو هيو مركألا يبنلا

 اهتيحض ناكو «؛ةّرَحلا . . .ةعقاولا كلت تيمسو «مدلاب

 نم ليتق ةئامعبسو «نيملسملا ةّماع نم فالأ ةرشع

 !!راصنألاو نيرجاهملا فارشأو ةنيدملا لهأ هوجو

 «تبلس يتلا سيماونلاو تكته يتلا ضارعألا اّمأو

 ام 163 ص يزوجلا نبا طبسل «ةركذتلا» ىف يف ءاج دقف

 فلأ تدلو :لاق هنأ ينئادملا نسحلا يبأ نع هاور

 .جوز ريغ نم ةّرحلا ةعقو دعب ةأرما

 لوسر ةنيدم لهأب كلذ لعف نم ءازج امف



 (كرصبأ كمق نم) رواشيب ىلايل َةَدِيِؤو بلح سسس سل ]| وو

 .145و-144 /8 هحيحص يف يراخبلا اذهف ؟ِةّيَ هللا

 يف يدوهمسلا ةمالعلاو «.114 /4 هيحيحص يف ملسمو

 بصعتملا ىلع درلا» يف يزوجلا نياو .«افولا ءافو»

 .«صاوخلا ةركذت» يف يزوجلا نبا طبسو ««دينعلا

 نع اوور مهريغو .«هدنسم ىف لبنح نب دمحأو

 هفاخأ املظ ةنيدملا لهأ فاخأ نم :لاق هنأ هنتي يبنلا

 الو ء.نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعو ءهللا

 . الدع الو افرص ةمايقلا موي هنم هللا لبقي

 9# لوسرلا ناسل ىلع انوعلم ديزي ناك نإ اذكهو

 .هب اودتقت نأ مكب يرحف
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 نيرحبلا يلاو ةريره وبأ

 ثداوح يف لماكلا يف ريثألا نباك نوخّرؤملا ركذ

 «(جهنلا حرش» يف ديدحلا يبأ نباو .ةّيرجه 23 ماع

 ةنس يف باطخلا نب رمع نأ اوركذ ءامهريغو 165 6

 ةفيلخلا ربخأو «نيرحبلا ىلإ ةريره ابأ لسرأ ةّيرجه 1
 اليخ ىرتشاو ءاريثك الام عمج ةريره ابأ َنأب كلذ دعب
 23 ةنس ةفيلخلا هلزعف «صاخلا هباسح ىلع اريثك

 هللا ودع اي :رمع هل لاق «هدنع رضح املف «هاعدتساو

 .قرسأ مل :لاقف !؟ىلاعت هللا لام تقرسأ .هباتك ٌودعو

 هّبر دبع نباو «335 /4 هتاقبط يف دعس نبا لقنو

 امنيح رمع ْنأ :اوبتك ءلّوألا ءزجلا «ديرفلا دقعلا» يف

 تنك نيرحبلا كتيلو امل !هللا ودع اي :هل لاق همكاح



 (كرصبأ كمف نم) رواشيب ىلايل ةديز لل ذ5“

 اليخ تيرش كنأب تربخأ نآلاو ءالاعن كلمت ال ايفاح

 يل سانلا اياطع : ةريره رك لاقف !! رانيد ةئامتسو فلأب

 ىلع طوسلاب هيرضو ماقف ةفيلخلا بضغف .تجتنأ دقو

 ةرشع تناكو .هلاومأ ةرداصمب رمأ مث !هامدأ ىتح هرهظ

 .لاملا تس اهدروأف « رانيد فاللآ



 68و 67 /4 «جهنلا حرش» يف ديدحلا يبأ نبا ركذ

 دنع لوخدم ةريره وبأو :يفاكسإلا رفعج وبأ لاق هنأ

 :لاقو ةردلاب رمع هبرض ؛«ةياورلا يضرم ريغ ءانخويش

 ىلع ابذاك نوكت نأ كب ىرحأ «ةياورلا نم ترثكأ دق
 . يع هللا لوسر

 /50 «قشمد ةنيدم خيرات» يف ركاسع نبا ركذو

 ةفيلخلا نأ :291 /10 «لاّمعلا زنك» يف يقّتملاو 2

 .طوسلاب هبرضو «ةريره ابأ رجز باظخلا نب رمع

 لاقو بِي هللا لوسر نع هلقنو ثيدحلا ةياور نم هعنمو

 ضرأب كنقحلأل وأ 82 هللا لوسر نع ثيدحلا نكرتتل
 .(سود)

 /«ثيدحلا فلتخم ليوأت» يف ةبيتق نبا ركذ امك



 .ةريره
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 ةأطرأ نب رسب عم ةريره وبأ

 هتلحرو رسب ةّيرس نع ةيواعم نع انثيدح يف انمّلكت

 نأ ركذلاب ريدجلاو «ةيواعم رمأب تكّرحت يتلا ةّيومدلا
 هتايانج ةّصاخو «ةّيومألا هتلمح يف ارسب قفار ةريره ابأ
 ءراصنألا تايصخش رابكب عنص امو .ةنيدملا لهأ ىلع

 بوُيأ يبأو ءيراصنألا هللا دبع نب رباج :لشم

 ال رظان رضاح ةريره وبأو !هراد اوقرح ذإ ؛يراصنألا

 ملاع وهو ءاهلهأو ةنيدملا ٌقحب مئارجلا كلت نع ىهني
 فاخأ نم» : هو ىفطصملا لوقب ًاعماس نكي مل نإ

 ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعو «هللا هفاخأ املظ ةنيدملا لهأ

 الو ًافرص ةمايقلا موي هنم هللا لبق الو ءنيعمجأ ساّنلاو
 و

 . (الدع



 (كرصبأ كمف نم) رواشيب ىلايل ةدبز حسه سطلطلب6ا؟

 .ةنيدملا يف دقعلاو ّلحلا لهأ ةعيب مكحب ْةقيِي لوسّرلا



 111111111111110111711ل1م111111113لمقم





 ةشئاعو ةعيشلا

 «ةشئاع ىلإ شحفلا نوبسني مهنأ ةعيشلا مهني

 ثبخل مزلتسم اذهو .ثبخلا ىلإ اهنوبسني كلذكو
 َنوُسدِحْلاو َنيديَحْلِب تَتييَللا : ةي هلوقل ؟ ِةيَو يبنلا

 .[26 :روُثلا] # تبي ني َنيِبيْطلِ ُتايَيْطْلاَو ٌتنَِِحْلل

 ركذ لهف «ةنّيبلا يعّدملا ىلع :ًالَوأ :باوجلا

 ىلع ءارتفا وه امنإو !؟كلذ ةعيشلا ءاملع نم دحاو

 ةبسنو فذقلا ْنأب نودقتعي نيذلا لْكهَن دّمحم لآ عابتأ

 ءّدحلل بجومو مارح ةملسم وأ ملسم يأ ىلإ ءاشحفلا

 :لوذخغ ةوهش ةعيرأ نهنش اذإ الإ

 يف ِّْيِيَو هللا لوسر مالك وهف اهل ثبخلا ةبسن اَمأ

 يف دحأ كككشي الو . الكفغ اًيلع ضغبي نم لك ٌّقح
 . هلاتقل تجرخ ىتح هضغب يف تلاغ اهنأ



 نزع كبت نبا وراقي ىلا ةذيز : تيس يي حملا

 بح ىف ِةيِيَي هللا لوسر ثيداحأ يهف اندنتسم اَمأ

 . هن مامإلا لصف يف ترم يتلا هضغبو 2 يلع

 نمؤملا نيب قرفي يلع بح» : 5# هلوق اهنمو
 لصف يف ترم يتلا تاياورلا نم اهريغو ؛«رفاكلاو

 . 2 ىلع مامإلا



 يلازغلا دماح وبأ 42826 لوسرلا اهئاذيإ رابخأ ركذ

 ثلاثلا بابلا حاكنلا بادآ باتك 2ج «مولعلا ءايحإ» يف

 /13 «لامعلا زنك» يف يدنهلا يقّتملاو «135 ةحفص

 239 /11 «دادغب خيرات» يف يدادغبلا بيطخلاو 6

 ناك :تلاق اهي ةشئاع نع :اولاق ,ةشئاع ثيدح نم

 نأ نيضرت نمب لاقف مالك هلي هللا لوسر نيبو ينيب

 ؟حارجلا نب ةديبع يبأب نيضرتأ ؟كنيبو ينيب نوكي
 نيضرتأ :لاق .ّيلع كل يضقي نيل لجر كاذ !ال :تلق

 لاقف .رمع نم قرفأل ينإ !ال :تلق ؟باطخلا نب رمعب

 نيضرتأ :لاقف ءهنم قرفي ناطيشلاو : هيَ, هللا لوسر

 لوسر لاقف ءاجف «هيلإ ثعبف !معن :تلق ؟ركب ىبأب
 لوسر ايانأ :لاق .هذه نيبو ينيب ضقا : هينَع هللا



 (كرصبأ كمف نم) رواشيب ىلايل ةدبإ لسلسلة« 46

 :هل تلقف .ةّيَي هللا لوسر مّلكتف !معن :لاق !!؟هللا

 مطلف هدي ركب وبأ عفرف :تلاق !هللا لوسر ايدصقا

 ّمأ ال :لاقو ءامد يارخنمو يفنأ اهنم ردب ةمطل يهجو

 !؟ِةقيَم هللا وسر دصقي مل اذإدصقي نمف !كل

 يهجو نع مدلا لسغف ماقو !اذه اندرأ ام : ِةيَو لاقف

 . هديب يبوثو

 يف ةّرم هل تلاقو :اهسفن ةحفصلا يف دماح وبأ لاق

 مسبتف !؟هللا لوسر كنأ معزت تسلأ :هدنع تبضغ مالك

 تسلأ :تلاق !؟هللا دبع مأ اي ٍتنأ كش يف وأ :الئاق

 ركب وبأ اهعمسف !؟تلدع الفأ !؟هللا لوسر كنأ معزت

 .اههجو ىلع اهمطلو اهءاجف

 خيشلا وبأو 130 /8 هدنسم يف ىلعي وبأ هجرخأو

 . انعنعم امهثيدح نم «لاثمألا باتك يف

 ِتنك اذإ ملعأل ينإ» :اهل 825 لاقو» :يلازغلا لاق

 نيأ نمو :تلاق .ىبضغ يلع ٍِتنك اذإو ةيضار ينع
 كنإف ةيضار ينع تنك اذإ امأ : هيي لاق !؟كلذ فرعت

 ال :تلق ىبضغ تنك اذإو !دمحم برو ال :نيلوقت



 ١ يو يبنلل ةشئاع ءاذيإ

 ام !هللا لوسر اي هللاو لجأ :تلاق .«ميهاربإ برو

 .«كمسا الإ رجهأ

 يف باب 135 /7 هحيحص ىف ملسم هجرخأ دقو

 2.35 /2ج حيباصملا يف يوغبلا هاورو ء«ةشئاع لضف

 .137 /12 «لامعلا زنك» يف يدنهلا ىقتملاو

 ريثت اهتاملكب يهو نيروذعم كلذب ةعيشلا نوكي الأ
 . يَ, هلوسرلو هلل نوبضغب نيذلا نيملسملا لك ةظيفح

 اذامف «ةشئاع يف مهتلاقم ةعيشلا ىلع نوعنشت متنك نإو

 نأ لمتحي مل ذإ ؛ركب يبأ اهيبأ دي ىلع اهبرضل نولوقت
 َكَنِإَول : ليلجلا هبطاخ يذلا عم بدألا ءيست هتنبا عمسي
 لوسرلا تاجوزل ناك ولف |! ؟4 : مَلَقلا] 4 ِريظ أ قع 6

 و.
 ردقي نأ ركب ىبأب ىلوأ ناكل كلذك َنهْنأ دّرجمل ةسادق ٠

 ه6 يبنلا تاجوز ىطعأ 5 ميكحلا ّنكلو .ءكلذ
 سرا 2م مسسم م 5 535 ينال ىلا 55-8

 ناسل بلآ اسنيو» : يب لاق ؛هنيقّتي نأ ةطيرش ازايتما
 م كرس سيم < سو

 .[32 :باّرحألا] 4ٌنتيقتا نإ ِهإَسَْنلا نم رحاك



 لغب ىلع امويو لمج ىلع اموي

 ريبزلاو ةحلط لوزن ةثداح نيقفّتم نوخّرؤملا ركذ

 مهباتعو نيملسملا حئاصن اوركذ امك «ةرصبلا ةشئاعو

 «ةسايسلاو ةمامإلا» هباتك يف ةبيتق نبا انل لقنيو ءاهل

 مث ...» :لوقي نأ ىلإ ةثداحلا هذه 63 - 61 ةحفص

 نامثع لتقل !نينمؤملا 3 اي :لاقف ةمادق نب ةيراج ءاج

 لمجلا اذه ىلع كتيب نم كجورخ نم انيلع نوهأ ناك
 ءرتسو ةمرخ ىلاعت هللا نم كل تناك هنِإ ءنوعلملا

 ِكلاتق ىأر نم هنإ !!كتمرح ٍتحبأو ءِكرتس ٍتكتهف

 .ةعئاط انيتيتأ نينمؤملا ّمأ اي تنك نإف «ِكلتق ىأر دقف

 ةهركتسم انيتيتأ تنك نإو .ءِكلزنم ىلإ يعجراف
0 

 بي

 اًيلع يلاوت مل اذاملف ,ترفغتسا اهنأ ليق نإ اَمأ



 010 لا 7

 ّيهلإلا رمألا ةيصاع ىرخأ ةرم تجرخ ىّتح تيبلا لآو

 ثيح 8و هللا لوسر طبس ظن يلع نب نسحلا

 .هذج بناجب هنفد نم تعنم

 نبا طبسل «صاوخلا ةركذت» : :ةثداحلا رداصم

 حرشا - 225 /2 «يبوقعيلا خيرات» - 193 / يزوجلا

 - ةريره يبأ نع 14 /16 ديدحلا يبأ نبال «جهنلا

 74/ يناهفصألا يناورملا جرفلا يبأل «نييبلاطلا لتاقم»

 ةافو مسق يناثلا ءزجلا دنواخ دّمحمل «امّضلا ةضور» -

 ةضورا - «ئفوكلا مثعأ نبا خيرات» - هك نسحلا

 رابخأ يف رصتخملا» - ةنحش نبا ةمالعلل «رظانملا

 «ةّيصولا تابثإ» - 183 /1 ليعامسإ ءادفلا يبأل «رشبلا

 ىا < انيل لاف نياتع نبا نأ لقك1387/ ىتوعمسلل

 لاقي ىّتح لمجلا موي لاقي نأ ِكافك امأ» : - ةشئاعل

 نع ةزراب لغب ىلع امويو لمج ىلع اموي «لغبلا موي
 متم هللاو هللا رون ءافطإ نيديرت ُةقَو هللا لوسر باجح

 .«نوعجار هيلإ انإو هلل انِإ - نوكرشملا هرك ولو هرون



 (كرصبأ كمف نم) رواشيب يلايل ةديز لل + 4؟

 باتك يف امك نيخّرؤملا ضعب ْنأ كدنع نّودو

 ةشئاع نأ ركذي 404 / «ةنيدملا خيرات يف ةنيمّتلا ةرّدلا»

 ةرجح يف فوع نب نمحرلا دبع نفدب ت
 .ربكألا هطبسو هتناحير نم ىلوأ هنأكو « 4 ىبنلا

 !!؟اذه ا

 لايتغا ربخ اهءاج امنيح اهْنأ كلاب قرطي لهو
 جرفلاوبأركذي امك تدجس خغ ىلع مامإلا

 .55 - 54 / نيّييلاطلا لتاقم يف يناهفصألا



 سحْرلا مكحنع َبِهْذيل هلأ ديري امّسِإ» : كي لاق و
 .3 :باّرحألا] * ايهطت 57 و ِتدْلَأ ّلهأ

 ور

 بطاخت ةيآلا نأ يرشخمزلاك نيرسفملا ضعب ىعدا

 : كلذ فالخ قحلاو .قايسلل 6# ىبنلا تاجوز

 مالك طسوتي نأ اندّوع دق ميركلا نآرقلا نإ :ًالَوأ
 ةغالبلا نوئف نم اذهو «ةقسانتملا لمجلا نيب ديدج

 . عماسلا للم ءاقتال

 اهجوم ةيآلا هذه يف باطخلا ناك اذإ :ًايناث

 ا ا نوكي الا تاجوزلل

 10 نكسل تا كويك نورت دع



 [91 :ةدئاّملا] «ُدِيِرُي اَمّنِإ 9 : كيب هلوق نإ :ًاثلاث

 لهأ نع سجرلا باهذإ يف ةينيوكتلا يرابلا ةدارإ رهظت
 ءةيصوصخ مهل نكي مل الإو ةعيرشتلا ةدارإلا ال «تيبلا
 هتدارإ نإ لب ءققحتي نأ دب ال ائيش دارأ اذإ خيي قحلاو

 . هققحت نيع هل

 تاجوز دوصقملا نوكي نأ ةهادبلاب يفتني انه نمو
 ةمصعلا نهل دحأ عدي ملو نيعدي مل ذإ ؛ 86 يبنلا

 يلع نم لك ىعدا امنيب .«سجرلا باهذ» دافم يه يتلا

 نمادهو.«ةمضصعلا اكلت :ةيمحلاو نسعلاو ةمطاقو

 وهو ؛هيلع عمجملا نيلقثلا ثيدح نإ :ًاعبار
 يترتعو هللا باتك :نيلقثلا مكيف كرات ينإ» : ِةقفَي هلوق

 ءادبأ يدعي اولضت نل امهب متكسمت نإ ام «يتيب لهأ

 مهوتي له .«ضوحلا يلع ادري ىتح اقرتفي نل امهو
 كسمتلا مصعي نيذلاو نآرقلا لدِع تيبلا لهأ نأب دحأ

 ! ! ؟ يقع يبنلا تاجوز مه لالضلا نع مهب

 يف لونك ول اهفأ ىلع. نيرستملا كا نإ : انيفاخ



 ١88 -د سل 4896 يبنلا تاجوز لمشت ال ريهطتلا ةيآ

 ءزجلا يف هحيحص يف ملسم اذهو . 2 لوسرلا ءاسن

 :لاق نايح نب ديزي نع هدنسب يوري 238و237 /2

 مهثدح هنأ هيفو ليوط ربخلاو - مقرأ نب ؛ ديز ىلع انلخد

 مكيف كرات ينإو الأ» :لاق ِةّقيو هللا لوسر نع -

 هعبتا نم «هللا لبح وهو «هللا باتك :امهدحأ :نيلقثلا

 . .ةلالضلا ىلع ناك هكرت نمو ءىدهلا ىلع ناك

 نإ !هللا ميأو ال :لاق ؟هؤاسن ؟هتيب لهأ نم :انلقف

 اهقلطي مث ءرهدلا نم رصعلا لجرلا نم نوكت ةأرملا
 نيذلا هتبصعو هلصأ :هتيب لهأ .اهموقو اهيبأ ىلإ عجرتف
 .«هدعب ةقدصلا اومرخ

 تيبلا لهأ نأ ىلع تصن يتلا تاياورلا رداصم امأ

 نسحلا انسي ةمطاف هتنباو يلع هيصوو يبنلا مه

 «نآرقلا ريسفت ريسفت يف نايبلا فشك» :ىيهف « لكون نيسحلاو

 رخفلل «ريبكلا ريسفتلا» - ةيآلا هريسفت دنع :يبلعثلل

 - 199 /5 يطويسلل «روثنملا ردلا» - 783 /6 يزارلا

 رجح نبال «ةباصإلا» - 264 /2 «ىربكلا صئاصخلا

 - 206و 204 /4 (ركاسع نبا خيرات» - 7 /4



 «(ةرضنلا ضايرلا» - 231 /1 (دمحأ مامإلا دنسم»

 331 م/2 (ملسم حيحص) - 8 /2 يربطلا بحملل

 يعفاشلا يجنكلا ةمالعلل «بلاطلا ةيافك» - 0 /7و

 33 بابلا / يزودنقلل «ةدوملا عيباني» - ةئاملا بابلا /

 ...86و 85 / رجح نبال «قعاوصلا» -



 نامثع يف ةشئاع تاصقانت

 يهف «نامثع نأشب ةشئاعل تاضقانت نوخّرؤملا ركذ

 هباتك يف ّيدوعسملا ركذي ذإ ؛هيلع ضّرحت هلتقم لبق
 /ٌّصاوخلا ةركذت يف ّيزوجلا نبا طبسو ءنامّزلا رابخأ
 ركاسع نباو ريرج نبا لثم :نيخّرؤملا مالعأو 4

 نأ نامثع لتق ثادحأ يف اوركذ ءمهريغو ريثألا نباو

 اولتقا» : ةروهشملا ةمجلاب هلتق ىلع ضرحت تناك ةشئاع

 .(!رفك دقف الثعن

 اهغلب امل تلاق اهنأ «لمجلا» يف ئنئادملا ىور امك

 .2!!اقحسو لثعنل اًدعُب١ : ةكمب يهو نامثع لتق

 .216 /6 «جهتلا حرش» يف ديدحلا يبأ نبا ركذو

 لتق اهغلب اّمل ةشئاع ْنأ ةفلتخم قرط نم يور دقو :لاق

 تمّدق امب كلذ !هللا هدعُبأ» :تلاق ءةكمب يهو نامثع



 (كرصبأ كمف نم) رواشيب ىلايل َةدِبر لل ل + + + 5014

 .«!!ديبعلل مالظب هللا امو هادي

 مث « ال يلع مامإلا ةعيابم لبق اهفقوم وه اذه
 «جهنلا حرش» يف ديدحلا يبأ نبا مهنم نوخّرؤملا ركذي

 اوعياب سائلا ْنأب تعمس امنيحو كلذ دعب اهنأ «216 /6

 نأ تددول» :تلاقف .ءاهفقوم تريغ « كت يلع مامإلا

 نبا اولتق ...اذه ٌمت نإ ضرألا ىلع تقبطنا ءامّسلا

 .«!!امولظم نافع



 1111111111111111111مم

 سمح ىداحلا لصخلا

 «بلاط وبأ»





 202 بلاط يبأ رفك ةاور

 ناهنإ لوقح نوملسملا تلك ال نأ ضرعفملا فم

 96 هللا لوسر اهل دهش يتلا هفقاومل ةلْثكِلَت بلاط يبأ
 ءارو نم اودارأ ةقيقحلا هذه يف نيككشملا نأ اَلِإ ءهسفن

 هنأش ليلقتو «عينملا ةئكع ىلع مامإلا ماقم ليزنت كلذ

 .نولواحي اثبع نكلو «عيفرلا

 يبأ ٌّقح يف اوعضو ام اوعضو نيذلا ةاورلا نمو

 ءادعأ َذلأ نم وهو «ةبعش نب ةريغملا دق بلاط

 ةرصبلا يف ىنزلاب مهنا يذلا وهو « ةئع يلع مامإلا
 عبارلا دارأ اّملو ءرمع دنع دوهشلا نم ةثالث هيلع دهشو

 دحلا ماقأو «ةريغملا صلخف ءرمع هعطاق ةداهشلا ءادأ

 ىف ديدحلا ىبأ نبا ةثداحلا هذه لقن دقو .دوهشلا ىلع

 ١ ١ .7 /12 «حهنلا حرشأا



 2202 بلاط يبأ ناميإ لئالد

 هلّضفي ناكو «ةنماثلا ّنس يف وهو هج يبنلا هتلافك - 1
 فرع ىتح كلذك ماد امو ويف هيقيو هدالوأ ىلع

 َو ناك اذإو ««بلاط بأ مع . . يبنلا

 اريشم «ةنجلا يف نيتاهك ميتيلا 5 انأ» :لاق دق

 لفاك نم ىلوأ نمف «نيتمضنم هاطسوو هتبابسب
 . ةنجلا يف هترواجمب ِةويَي مظعألا لوسرلا

 يف يزوجلا نبا هركذو نيقيرفلا نيب روهشم ثيدح - 2
 ناسلال يف يبهذلاو 2283/1 (تاعوضوملا»

 «ةدوملا عيباني» يف يزودنقلاو ه8 /6 «نازيملا

 ليئربج َىَلَع لزن» : ِةيَي لاق هّنأ «,331 2
 تمّرح ينإ :لوقيو مالّسلا كئرقي هللا نإ :لاقف

 .كلمح نطبو «كلزنأ بلص ىلع رانلا



 | 88 كج عع حت حد سس ككل بلاط نأ نافيز نئالد

 بلاط يبأ ةلافك يف دحأ ككشي لهو .«كلفك

 يف إم بلاط يبأ نع ةلوقنملا راعشألا - 3

 يف ديدحلا يبأ نبا اهنم ريثكلا لقن دقو «مالسإلا

 يف يروباسينلا اهنم ركذو .55 /14 «جهنلا حرش»

 ىف يزوجلا نباو «144 /«تايآلا لوزن بابسأ»

 ,8 /7 «ةباصإلا»و «17 //3 «ريسملا داز»

 يف ريثك نباو «406 /6 هريسفت يف يبطرقلاو
 ...56 /3 («ةياهنلاو ةيادبلا»

 : الئاق يي لوسرلا هءاج امنيح ةوعدلا نم هفقوم - 4

 كدنع امف ينأبنتساو يرمأ راهظإب ينرمأ دق هللا نإ

 كّنِإف !يخأ نب اي جرخأ :بلاط وبأ لاقف ؟مع اي

 ال هللاو ءابأ ىلعألاو ءايزح عينملاو ءابعك عيفرلا

 هتبذتجاو «دادح نسلأ هتقلس الإ ناسل كقلسي

 مهبلا لذ برعلا كل َنللذنل هللاو .دادح فويس

 . اهتضاحل

 .«صاوخلا ةركذت» يف يزوجلا نبا طبس ركذ امك - 5



 (كرصبأ كمف نم) رواشيب ىلايل ةدبز ١5

 : 22 ىلع لاق :لاق .يدقاولا ينثدح» :لاقف

 ه6 هللا لوسر تربخأ .ءبلاط وبأ يفوت امل

 هنقكو هلّسغف بهذا :لاق ّمث ءًاديدش ًءاكب ىكبف

 اي :سابعلا هل لاقف .همحرو هل هللا رفغ ءهراوو

 ينإ !هللاو يإ :لاقف ؟هل وجرتل كنإ !هللا لوسر

 امايأ هل رفغتسي ِةَ هللا لوسر لعجو .هل وجرأل
 له :لاؤسلاو .(...هتيب نم جرخي ال

 طبهُم وهو كرشمل رفغتسي نأ 885 لوسرلل
 :ءاسّنلا] * وي كرش نأ رفعي ال َهَّأ نإ 8# : كيوي هلوق

. 8 

 :لاق «19 :«ةركذتلا» ىف يزوجلا نبا طبس ركذيو - 6

 «123 /1 «ىربكلا تاقبطلا» يف دعس نبا لاق»

 نل :لاقف ءهتوم دنع اشيرق بلاط وبأ اعد :لاق

 امو يخأ نبا دّمحم نم متعمس ام ريخب اولازت

 له لاس انه .(هونيعأو .هوعبتاف .هرمأ متعببا

 رع ضيرح يرد ماا فيرنا عر
 !؟مالسإلا



 ا 44 م 12 بلاط يبأ ناميإ لئالد

 هيخأ لثم همالسإ عايش مدع نم بارغتسالا اَمأ

 ةزمحلا راهظإ ةمكح يف حضاو باوجلاف «ةزمحلا
 دايصب مهتميزع ٌدشو نيملسملا ةكوش ةيوقتل همالسإ
 تّرد دقف بلاط وبأ اهدمتعا ىتلا ةّيقتلا اّمأ .دوسألا

 ميظعت ىلع ظفاح ذإ ءاضيأ ديلا ىلع ةدئافلا ميظع

 نبا ىمح هلالخ نم يذلا هماقم مهتاعارمو هل شيرق

 . هيخأ

 امم ءيش يف شيرق مامأ بلاط وبأ لزانت له نكلو
 !ال !؟هترصن كرتو هدرط نم هيخأ نبا يف هنم هوبلط

 يبنلا تاهيجوتو ةّيمشاهلا هتكنحب عاطتسا امنإو
 . هّيبن ظفحيو هناميإ يفخي نأ 2 ميركلا

 هّمع عم لصح هسفن رمألا ذإ ؛كلذ نم بجع الو

 يفخي نأ ِةيْلَي يبنلا هرمأ يذلا بللملا دبع نب سابعلا

 هعلطيو اهرابخأ هيلإ لسريل ةّكم يف ىقبيو ًاضيأ هناميإ
 /2 «ةّدوملا عيباني» يف يزودنقلا لاقو .اهلاوحأ ىلع

 ركذ ناونع تحت /نيسمخلاو سداسلا بابلا 6

 َّنِإ :خيراتلاب ملعلا لهأ لاق : 2 ساّبعلا مالسإ



 (كرصبأ كمف نم) رواشيب يلايل ةلبز لل 5

 نيكرشملا عم جرخو «همالسإ متكو اميدق ملسأ سابّعلا

 .ةنيدملا ىلإ ةرجهلا ٌبحي ناكو ...«اهركم جرخ هن

 .«كل ريخ ةّكمب كماقم ْنِإ) : هيلإ بتك قف, ىبنلا ّنكل

 همالسإ رهظأ عناوملا تعفتراو رومألا تضتقا اّملو

 . ربيخ حتف موي

 هت حتتس

 2و



 «ةيداقتعا ميهافم»





 اهتيادبو ةعيشلا ةقيقح

 ّىلع مامإلا عابتأ دوصقملاو «عابتألا مه ةغل ةعيشلا

 مهامس يذلاو . السبل هدعب نم رشع دحألا ةمئألاو

 مه يلع ةعيش» :لاق ثيح ؛ هم هللا لوسر وه كلذب

 .(«نوزئافلا

 هباتك يف ميعن وبأ ظفاحلا ىور :ثيدحلا رداصمو

 ثلاذ امل :لاق . سابع نبا نع هلئسب «ءايلوألا ةيلح»

 َكِتَلْوَأ ٍتَسِلَملأ اوُنِمَعو اوما َنَِلا برإ# :ةفيرشلا ةيآلا
 و

 ل ل

 يلع ِةقيَي هللا لوسر بطاخ «[7 :ةَئّيبلا] 4ِةَيِربْل ُرْيَح
 يتأت «كتعيشو تنأ وه !يلع اي :لاقو بلاط يبأ نب

 . نييضرم نيضار ةمايقلا موي كتعيشو تنأ

 ريسفت يف يطويسلل «روثنملا ردلا» : ىرخأ رداصم

 غابصلا نبال «ةمهملا لوصفلا» - 379 /6 ةفيرشلا ةيآلا



 باب رجح نبال «ةقرحملا قعاوصلا» - 122 /ىكلاملا

 - (نيدقعلا رهاوج» يف يدوهمسلا ةمالعلا -1

 (ريبكلا مجعملا» - 131 /9 يمثيهلل «دئاوزلا عمجملا

 يدنرزلل «نيطمسلا ررد مظن» - 319 /1 يناربطلل

 دهاوش» - 156 /13 «لامعلا زنك» - 92 /ىفنحلا

 يناكوشلل «ريدقلا حتف» - 461 /2 يناكسحلل «ليزنتلا

 مأ ةملس مأ نع 'ىيرقلا ةدوم» - 477 /5

 اي : يني هللا لوسر لاق :تلاق اهنأ ايْيذ نينمؤملا
 ىف كتعيشو تنأ .؛ةنجلا ىف كباحصأو تنأ !ىلع

 . ةنجلا

 نم يمزراوخلا دمحأ نب قفوم ءديؤم وبأ هاورو

 عباسلا لصفلا نم يناثلا ثيدحلا 266 /«بقانملا» باتك

 . ةلئكت هنأش ىف تايألا نم لزن ام نايب ىف رشع

 طبسل 56 ص ؛ةمألا صاوخ» :ةركذت باتك يفو

 اذه : لاقف بلاط يبأ نب ىلع ىلإ قي يبنلا رظن :لاق

 . ةمايقلا موي نوزئافلا مه هتعيشو



 1 2 م اهتيادبو ةعيشلا ةقيقح

 دهاوش» هباتك يف يناكسحلا هللا ديبع مكاحلا ىورو

 دنسب «ظفاخلا هللا دبع مكاحلا نع 459 /2 «ليزنتلا

 تعمس :لاق «يراصنألا ليحارش نب ديزي ىلإ عوفرم
 ىلإ هدنسم انأو يي هللا لوسر ينثدح :لوقي اًيلع

 : ىلاعت هللا لوق عمست ملأ !ّيلع يأ :لاقف ءيردص

 «ِدّيَرْلا رح ره َكِيَلْوأ ٍتَحِلَصلأ اوُنمحَو اوم َنِدَلا كرِإ»
 مكدعومو يدعومو .كتعيشو تنأ مه ؟7 :ةبنلار

 اًرغ نوعدت ءباسحلل ممألا تثج اذإ ءضوحلا

 ىجنكلا ىشرقلا فسوي نب دمحم ةمالعلا هاورو

 نع هدنسي 62 بابلا «بلاطلا ةيافك» هباتك يف يعفاشلا

 . ليحارش نب ديزي

 يف يمزراوخلا دمحأ نب قفوملا ديؤملا وبأ ىورو

 دبع نب رباج نع عساتلا لصفلا يف 111 / «بقانملا»

 نب يلع لبقأف 2 يبنلا دنع انك :لاق «يراصنألا هللا

 ىلإ تفتلا مث «يخأ مكاتأ دق : يَ, لاقف ءبلاط يبأ

 اذه نإ !هديب يسفن يذلاو :لاق مث هديب اهبرضف ةبعكلا



 ءاناميإ مكلوأ هنإ مث «ةمايقلا موي نوزئافلا مه هتعيشو

 نيف مكلدعأو هللا فأن مكموقأو هللا دهعب مكافوأو

 2.468 /2 «ليزنتلا دهاوش» ىف ىناكسحلا هاورو

 /6 «روثنملا ردلا» هريسفت يف يطويسلا نيدلا لالجو

 . ىقشمدلا ركاسع نبا نع 9

 يف يطساولا يعفاشلا يلزاغملا نبا ظفاحلا ىورو

 نب رباج نع هدنسب «بلاط ىبأ نب ىلع بقانم» هباتك

 ربيخ حتفب بلاط يبأ نب يلع مدق امل :لاق هللا دبع

 نم ةفئاط لوقت نأ الول !كلع اي : يَ, ىبنلا هل لاق
 تلقل ءميرم نبا ىسيع يف ىراصنلا تلاق ام كيف يتمأ

 بارتلا اوذخأ الإ نيملسملا نم ًالمب ّرمت ال الاقم كيف

 نكلو ءامهب نوفشتسي .,كروهط لضفو كيلجر تحت نم

 لتاقتو ء«يتروع رتستو يتمذ ئربت تنأو « يدعب يبن ال

 .ىنم قلخلا برقأ ةرخآلا ىف ادغ تنأو ىتنس ىلع



 15 71 تح اهاذنو ةعشتلا ةقيقح

 يف نونوكيو «مهل عفشأ ءيلوح مههوجو ةضيبم رون
 . يملس كملسو « يبرح كيرح نأو ١ يناريج ةنجلا

 .62 بابلا «بلاطلا ةيافك» يف يجنكلا هاور دقو

 «ةقرحملا قعاوصلا» ىف يفو 51 /2 «بهذلا جور يفو

 بقانملا 556 حلاص ةمالعلا هاورو 6 ص

 ص ىلزاغملا نبا بقانم ىفو «101 ص ةيوضترملا

068 . 

 نب مصاع نع هدنسب 98 ص «بلاطلا ةيافك» يفو

 : هقيَج هللا لوسر لاق :لاق ٍظكِكَظ يلع نع ءةرمض

 نسحلاو ءاهعرف ىلعو ءاهلصأ انأ ةرجش مالسإلا

 بيطلا نم جرخي لهف ءاهقرو ةعيشلاو .ءاهترمث نيسحلاو
 !؟بيطلا الإ

 ةنيدم خيراتو» 0 /3 مكاحلل «كردتسملا» يفو

 «ةرضنلا ضايرلا»و .«335 /41 ركاسع نبال «قشمد

 .يروفصلل «سلاجملا ةهزن»و «11 / ىكلاملا

 نع 312 /2 «ةدوملا عيباني» يف يزودنقلا ىورو



 (كرصبأ كمق نم) رواشيب يلايل ةديؤ بسس سسبسدللمو

 مهنم لجرلا نإف «يلع ةعيشب اوفختست ال : ِةفَو يبنلا

 .رضمو ةعيبر لثم يف عفشيل

 تادلجم ىلإ انجتحال لمكتسن نأ اندرأ ولو

 .انركذ ام نيككشملا بسحف «تادلجمو

 ةعيشلل ةيوبنلا ةيادبلا دحأ ركني نأ نظأ ال نآلاو

 أبس نب هللا دبع عابتأ مهنأ نم همهوت ىلع ىقبيف
 . يدوهيلا

 :لاق «يزارلا متاح يبأل «ةنيزلا» بتك يف ءاج دقو

 دهع ىلع ةعامجل اّمَلَع مالسإلا يف عضو مسا لوأ نإ

 ةعبرأ رهتشا دقو ««ةعيشلا» مسا ناك ِة#َو هللا لوسر

 قيم مركألا يبنلا ةايح يف مسالا اذهب ةباحصلا نم

 نب دادقملاو «يسرافلا ناملسو «يرافغلا رذ وبأ :مهو

 .رساي نب رامعو «يدنكلا دوسألا

 يو



 يرفعجلا بهذملا روهظ

 لهأ بهذمل ارياغم ابهذم سيل يرفعجلا بهذملا

 الإ «ةعيشلا هعبتي يذلا لَكَ رشع ينثالا ةمئألاو تيبلا

 رفعج مامإلا صصصخ ىلإ ايهقف هتبسن نأ
 ةيادبو يومألا مكحلا طوقس دعب هنأل ؛ 52 قداصلا

 يدمحملا نيدلا ميلاعت رشن مامإلل حيتأ يسابعلا مكحلا

 . ليصألا

 انثدح نولوقي مهلك ءءاملعلا فالآ هيلع سرد دقو

 نب كلامو يعفاشلاو ةفينح يبأ ىتح «دمحم نب رفعج
 دنع نيتنس نع لقي ال ام ةفينح وبأ سرد دقف ند

 .«نامعنلا كلهل ناتنسلا الول» :امهيف لاق ىتح مامإلا

 فرتعي ملر «ةعبرألا ةمئألا نم دعي مل كلذ مغرو

 .هقفو اولمعي نأ نيملسملل ٌقحي يهقف بهذمك هبهذمب



 ةقثب ظحي مل ميظعلا مامإلا اذه نأ ركذلاب ريدجلاو

 لقن امنيب «ةدحاو ةياور هنع لقني ملف ءالثم يراخبلا

 تاياورلا نم ريثكلا بصاونلاو جراوخلاو فاعضلا نع
 يذلا ناطح نب نارمع ءالؤه نمو ءةحيحص اهذع يتلا

 ؛ 2 نينمؤملا ريمأ لتاق يدارملا مجلم نبا حدم

 :لاق ثيح

 اهبدارأ ام يقت نم ةبرضاي

 اناوضر شرعلا يذ نم غلبيل الإ

 ص



 رشع انثا هو يبنلا ءافلخ

 «ةدوملا عيبانيلا هباتك يف يفنحلا يزودنقلا ركذ

 حتف لب «ىنعملا اذهب هِيَ, يبنلا نع ثيداحأ ةعومجم

 يف» :ناونعب - نوعبسلاو عباسلا بابلا وهو - اباب اهل
 .«ةفيلخ رشع انثا يدعب :ثيدح قيقحت

 نيرشع نم «ةدمعلا» هباتك يف نسحلا نب ىيحي ركذو
 ةفيلخ رشع انثا 826 يبنلا دعب ءافلخلا نأ يف اقيرط

 قرط ةثالث نم «يراخبلا حيحص» يفو «ءشيرق نم مهلك
 باب 3 /6) ةعست نم (ملسم حيحص) ىفو .(127 /8)

 يبأ يفو 286 /5 «؛دمحأ دنسم»و «(شيرقل عبت سانلا

 يذمرتلا يفو .(يدهملا باتك 309 /2) ةثالث نم دواد

 .(ءافلخلا يف ءاج ام باب 340 /3) دحاو قيرط نم

 مهنم نم ري :مهنم «ءاملعلا :م ريثكلا ثيداحألا هذه ركذو



 (كرصبأ كمف نم) رواشيب ىلايل ةئبز لل دكدذد»د6

 يف يمزراوشلا - «نيطمسلا فقارق" يف ينيومحلا
 ريسفت» - «بقانملا» ىف ىلزاغملا نبا - «بقانملا»

 ريملا - «جهنلا حرش» يف ديدحلا يبأ نبا - «يبلعتلا

 هباتك نم ةرشاعلا ةدوملا يف يعفاشلا ينادمهلا يلع ديس

 يف اثيدحو اربخ رشع ينثا لقن ثيح ؛«ىبرقلا ةدوم»
 ةرمس نب رباجو دوعسم نب هللا دبع نم ءرمألا اذه

 يعبر نب ةيابعو سابع ب هللا دبعو يسرامفلا ناملسو

 . 222 يلع مامإلا نعو «ةريره يبأو ةثراح نب ديزو

 نم ةمئألا» :لاق هنأ ِةينَي هللا لوسر نع نووري مهلك

 يفو ««شيرق .نم مهلك رشع انثا يدعب يئافلخ وأ يدعب

 . مهئامسأب

 مهيلع صن نيذلا ءافلخلا ءالؤه مه نيأ :لاؤسلاو

 ةعبرأ ةمئأ عبتتو نوكرتُي فيكو «عابتالا نم قيم يبنلا
 لهو .مهدادعأ الو مهئامسأ ىلع ال ء.مهيلع صني مل

 وسلا «لوضفملا عبتيو لضافلا كرتي نأ لوقعملا نم

 مّلعم 22 قداصلا رفعج - مامإلا وهو ةمكألا سداس



 1814 ا ا ع عع يفعل 226 .ىقلا ءاقلخ

 ناتنسلا الول» ةفينح وبأ مهريبك لاق نيذلا ةمئألا رابك

 ةمئألا نع نولداعلا ءالؤه عمسي ملأ ؟«نامعنلا كلهل
 72 0 أ 0 0 ف

 نأ ّنحأ ّيَحلا ىكِإ ىدبي نمفأ## : كي هلوق رشع ىنثالا
 «توكخ تك كل اق ىَدْيي نأ آَلِإ ىَدَب ال نأ َمّبَِ رظطلسام سد 2 مر اال م بد سام لنا سه دسم

 .[35 :سنوي]



 .[119 :ةبرثلا] * َنيِقِدّصلَ

 نيقداصلاب دوصقملا نأ مكئاملع نم ريثك حّرص دقو

 . 2 يلع مامإلاو ةقتَي لوسرلا ةميركلا ةيآلا يف

 «روثنملا ردلا» يف يطويسلا - هريسفت يف يبلعثتلا

 يف نآرقلا نم لزن ام» يف ميعن وبأ ظفاحلا - 290 3

 يف يزودنقلا - 280 /«بقانملا» يف يمزراوخلا - «ىلع

 دئارف» يف ينيومحلا - 8 / (ةدوملا عيباني»

 نفل نيفاقلا عقلا تتسرب هي نيج حا سطس ل

 . . ركاسع نبا خيرات نع 2 بابلا «بلاطلا ةيافك»



 ا 01 ]1 ؟نوقداصلا مه نم

 نم ةمئألاو ِةّيِيَي هللا لوسر مه :مهضعب لاق امك

 يزوجلا نبا طبس :ءالؤه نمو « لكَ هترتعو هتيب لهأ
 باتك يف يشوكرخلا ةمالعلا - 20 ةحفص «ةركذتلا» يف

 يفشكلا حلاص دمحم ةمالعلا - «ىفطصملا فرشا

 ةمالعلا - 43 ةحفص «يوضترم بقانم» يف يذمرتلا

 يف يسولألا ةمالعلا - 414 /2 هريسفت يف يناكوشلا
 ...1 /11ج «يناعملا حور) ريسفت

 نيقداصلل مهعابتا يف ةعيشلا ىلع بتعي نمف
 ! ؟ الكيل هتيب لهأو ةقلَو دمحم

 ص



 باتك :نيلقثلا مكيف كرات ينإ» : هِيَ, يبنلا لاق

 اولضت نل امهب متكسمت نإ ام «يتيب لهأ يترتعو ءهللا

 .«ضوحلا ىلع ادري ىتح اقرتفي نل امهو ءادبأ يدعب

 «ثيدحلا اذه رودص ىلع نوملسملا عمجأ دقو

 /دمحأ مامإلل «ةباحصلا لئاضف» :هرداصم ضعب مكيلإو

 237 /2 «ملسم حيحص» -ح 3 (لدمحأ دئسم) - 5

 (روثنملا ردلا» - 329 /5 «يذمرتلا نئس» - 238و

 - 226 /2 «ىربكلا صئاصخلا» - 60 /2 ىطويسلل

 «يماردلا نئنس» - 131 /1 يناربطلل دعلا سلا

 صئاصخ» - 322 / «ةمألا صاوخ ةركذت» - 432 م2

 397 «دعجلا نبا دنسم» - 93 / يئاسنلل «نينمؤملا ريمأ

 دئارف» - 172/1 يدنهلا يقتملل «لامعلا زنك» -



 1 ب ب ب هرداصمو نيلقثلا ثيدح

 3 /يمزراوخلل «بقانملا» - 268 /2 «نيطمسلا

 ةيادبلا» - 92 /54 ركاسع نبال «قشمد ةنيدم خيرات#

 ريثألا نبال «ةباغلا دسأ» - 228 /5 ريثك نبال «ةياهنلاو

 137و90و87و86و25 / «ةقرحملا قعاوصلا» - 12 2

 هللا لبي اوُمِصَتَعاَو## ةيآلا ريسفت يف «يبلعثلا ريسفت» -

 /4 اريثك نبا ريسفت» - [103 :ناّرمِع لآ] #اًعيِمَج

122 :1 



 ج6 صاب امل رع

 ىلا لع َنولَصِي هَكِبلَمَو هللا َنإ## :ةيآلا تلزن امل
 ا “ع ا تاما 2 مم رز ه و صاع ص <

 :باّرحألا] «اًميِلَش ْاوُمْلَسو هيلع اولَص اوئماء لأ امتي

 دق !هللا لوسر اي : قي لوسرلا باحصألا لأس .6

 لآو دمحم ىلع لص مهللا :اولوق :ُةيَو لاقف

 . .دمحم

 حيحصا - 353 5 «دذمحأ دنسم» :رداصملا

 نئسا» - 16 /2 «ملسم حيحص» - 156 /7 «يراخبلا

 147 /2 يقهيبلل «ىربكلا نئسلا» - 221 /1 «دواد يبأ

 «يرابلا حتفا -144 /2 يمثيهلل «دئاوزلا عمجم» -

 / «يسلايطلا دواد ينأ دنسم» 130 /11 رجح نبال

 مجعملا» - 193 /3 «نابح نبا حيحصلا - 2



 177119 يح ةئس لآلا ىلع مالسلاو ةالصلا

 - 218 /5 اريبكلا مجعملا» - 378 /4 «طسوألا

 ررد مظن» - 6 / يوونلل «"نيحلاصلا ضاير»

 «لامعلا زنك» - 45 /يفنحلا يدنرزلل «نيطمسلا

 /2 ينابلألل «ليلغلا ءاورإ» - 279 /2 يدنهلا يقتملل

4.. 

 656 /1 (ريغصلا عماجلا» يف يطويسلا لقنيو

 ثيدحلا 78 /2 «لامعلا زنك» يفو .«4266 ثيدحلا

 ىلصي ىتح بوجحم ءاعدلا» :لاق يو هنأ ...5

 . (هتيب لهأو دمحم ىلع

 .87 /«ةقرحملا قعاوصلا» يف رجح نبا ىورو

 : اولاقف ء«ءارتبلا ةالصلا ىلع اولصت ال : ِة826 لاق :لاق

 دمحم ىلع لص مهللا : ه6 لاق ؟ءارتبلا ةالصلا امو
 .دمحم لآو دمحم ىلع لص مهللا : اولوق لب ءاوكسمتو

 ةنسلا ءاملع ءارآ لقني لّصفم ثحب رجح نبالو

 لآ ىلع ميلستلاو ةيلصتلا بوجو يف مهئاهقفو

 : لوقي مث ءةيمويلا تاولصلا يف دهشتلا يف ِةقَي دمحم

 : ىعفاشللو
 اند



 مكبح هللا ل وسر تيب لهأ اي

 هلزنأنآرقلا يف هللا نم ضرف

 مكنأردقلاميظع نم مكافك

 هل ةالص ال مكيلع لصي مل نم

 «كلذ ىف اورّصق دق ةنسلا ءاملع نأ بيجعلاو

 . هيلي يبنلا اهنع ىهن يتلا ءارتبلا هتالص لالخ



 ىلع ايو ءىّنعأ نيسح اي :اولاق اذإ ةعيشلا دصقي ال

 : نودصقي ال - ينكردأ

 هللا تنأ يلع ايو .ءيتعأف هللا تنأ نيسح اي

 رفاك اذهب لئاقلا نأب ةعيشلا دقتعي امنإو «ينكردأف

 نألف ؟ةرشابم هللا نم ةعيشلا بلطي ال اذامل امأ . سجن

 .هيلإ ةليسولا ءاغتباب نيملسملا رمأ نم وه هللا
 بَلِ أاَوُعَتَبَأَو هلأ أوُفَتَأ أاونماء حبِذلا اهياتي#» : يي لاق

 [35 :ةدئاملا] *َةِؤِمسوْلَ

 مه ةفيرشلا ةيآلاب ةليسولاب دارملا نأ ىلع ليلدلاو
 يف ميعن وبأ ظفاحلا هاور ام « داْكهْلَم هتيب لهأو بنلا

 يف يزاريشلا ركب وبأ ظفاحلاو ««يلع يف نآرقلا لوزن»

 هريسفت يف يبلعثلا مامإلاو ««يلع يف نآرقلا نم لزن ام»



 لصفلا جهنلا حرش يف ديدحلا يبأ نباو «ةميركلا ةيآلل

 ىف رابخألاو ريسلا نم درو ام ركذ» ناونع تحت لوألا

 ١ . (كدف رمأ

 ىقستسا اوطحق اذإ ناك باطخلا نب رمع اذهو

 كيبنب كيلإ لسوتن انك انإ مهللا» :لاقو سابعلاب
 انيبن معب كيلإ لسوتن انإو ءانيقستف هوبي دمحم
 .«انقساف

 باب 16 /2 «يراخبلا حيحص» :رداصملا

 نبا حيحص» - 411 /2 «يرابلا حتف» - ءاقستسالا

 49 /3 يناربطلل «طسوألا مجعملا» - 110 /7 «نابح

 قعاوصلا» - 504 3 يدنهلا ىقتملل «لامعلا زنك» -

 : نيماخلا دصقملا 106 : رجس نيالا «ةنرجملا

 مهريغو رشبلاب ةناعتسالا ناك نإ :لأسن اننأ امك

 ضيرملا ةناعتسا نع اذامف ءاكرش ةليسوو ةطساوك

 راجنلاو «نيدجنملاب قيرغلاو باشلاب زوجعلاو بيبطلاب
 ءايبنألا ةناعتسا نع اذام لب ...ةراجنلا تالآب

 0 24001 و أ

 أؤلملا اناني لاق# : يي لاق ءمهئارزوو مهئايصوأب



 .[38-40 :لمنتلا]
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 يلح ا دنع لسوتلا



 لهأب لسوتلا وجو ىلع ةمكحملا لئالدلا نمو

 .حون ةنيفسك يتيب لهأ لثم» : يَ هلوق ليت تيبلا
 .«كله اهنع فّلخت نمو ءاجن اهبكر نم

 /4 ميعن يبأ ظفاحلل «ءايلوألا ةيلح» :رداصملا

 - 90 /12 يدادغبلا بيطخلل «دادغب خيرات» - 6

 - 20 /يعفاشلا ةحلط نب دمحمل «لوؤسلا بلاطم»

 ةركذت» - (خز) ةدام 298 /2 ريثألا نبال «(ةياهنلا»

 لوصفلا» - 323 /يزوجلا نبا طبسل «ةمألا صاوخ

 رخفلل «بيغلا حيتافم ريسفت» - 8 /غابصلا نبال «ةمهملا

 يطويسلل «روثنملا ردلا» - ةدوملا ةيآ ريسفت يف يزارلا

 - 306 /5 يناربطلل «طسوألا مجعملا» - 71 /

 «ةدوملا عيباني» - 151 /3 مكاحلل «كردتسملا»



 أذ تأ ذآ حست فشلا كيالخ

 ةيناثلا ةدوملا /ىنادمهلل ىبرقلا ةدوم - 80 /2 يزودنقلل

 234 /رجح نبال «ةقرحملا قعاوصلا» - ةرشع ةيناثلاو

 ..100 باب /يجنكلل «بلاطلا ةيافك» -

 اهلقن اتايبأ ثيدحلا اذه يف يعفاشلا مامإلا لاق دقو

 : «لآملا ةريخذ» يف يليجعلا ةمالعلا

050008 

 لهجلاو ّىيغلا رحبأ يف مهبهاذم

 اجنلا نفس يف هللا مسا ىلع تبكر

 لسرلا متاخ ىفطصملا تيب لهأ مهو
 مهؤالو وهو هللا لبح تكسمأو

 لبحلاب كسمتلابانرمأدق امك

 ةقرف نوعبس نيدلا يف تقرتفا اذإ

 لقنلا حضاو يف ءاج ام ىلع افينو

 ةقرف ريغ مهنم جان كي ملو

 لقعلاو ةحاجرلااذاياهب ىل لقف



 (كرصبأ كمف نم) رواشيب يلايل ةدبز هني يي ليي يبي م ١

 دحاو لوقلاف نيجانلا يف تلق 6 نإف

 لدعلا نع تفح كالهلا ىف تلق نإو

 يننإف مهنم موقلا ىلوم ناك اذإ

 ةلشعتو امامإ ىل ايلع تيضر

 لحلا عسوأ يف نيقابلا نم َتنأو
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 22 لوسرلا لآ دهاشم ةرايز ئاوف

 نقف: ةسب قه لب «ةعدب تسيل نويقلا:ةرايز: الا

 «ملسم حيحص» يف درو امك ءروبقلا روزي هللا لوسر ناك

 نم ىكبأو ىكيف بهو تنب ةنمأ همأ راز هنأ 65 3

 راز هنأ 183 0 (جهنلا حرش» يف درو امك .هلوح

 .هيف نينوفدملل رفغتساو عيقبلا

 ةكارم ةفريغملا نهاشملا ذه" ىيغلا نفع : افنان

 «لفاونلا نولصيو «ةعامج ضئارفلا نوميقيف هللا ةدابعل

 لامعألا هذه يأف «ءاعدلاو نآرقلا ةوالتب نولغتشيو

 نم سانلا هرضحي ملاعلا نم ناكم يأ لب !؟ةعدب

 ةيدابعلا رومألا يف اوقرغتسيل راهن ليل مهتاقبط فلتخم

 دهاشملا هذهل نكي مل ولف !؟ةسدقملا تاضورلا هذهك

 «ىفكل دحألا دحاولا ةدابعل سانلا عمج ىوس ةفيرشلا



 (كرصبأ كمف نم) رواشيب ىلايل ةَدِبو للللمطل“(ة

 ءريلر ماد ءلظا م 0-6

 # مَمَسَأ | ايف ركحْريو عَقرَت نأ هلأ َنذ وس وس يه امنإف

 .[6 :روثلا]

 ا



 ىلع ىكب 86 ىبنلا نأب تاياورلا ترتاوت دقل

 .هلتقمب ربخأو هتدالو ناوأ ىف 0 كل نيسحلا هدلو

 : ءاقلطلا

 ( 42 نيسحلا لتقم» هباتك يف يمزراوخلا ىور

 دعب ناك املف :تلاق نتمتع تن ءامسا نع نحس

 يتاه !ءامسأ اي :لاقف 0 يبنلا ينءاجف «نيسحلا

 ىنميلا هنذأ ىف نْذأف ءءاضيب ةقرخ ىف هيلإ هتعفدف .ىنبا

 تلاق !ىكبو هرجح يف هعضو مث .ىرسيلا يف ماقأو

 :لاق !؟كؤاكب مم !يمأو يبأ كادف :تلقف :ءامسأ

 اي : هنري لاق !ةعاسلا دلو هنإ :تلق !اذه ىنبا ىلع



 مث «يتعافش هللا مهلانأ ال «ةيغابلا ةئفلا هلتقت !ءامسأ

 ةبيرق اهنإف ءاذهب ةمطاف يربخت ال !ءامسأ اي : ِةيَو لاق

 . هتدالوب دهع

 .103 /2 «نيطمسلا دئارف» يف ينيومحلا هاور

 190 /14 (قشمد ةنيدم خيرات» يف ركاسع نبا هاورو

 يف يدوهمسلا هاورو « 22 نيسحلا مامإلا ةمجرت نم

 . . .«نيدقعلا رهاوج»

 «كردتسملا» يف يروباسينلا مكاحلا ههبشي ام ىورو
 مامإلا لئاضف نم لوألا ثيدحلا يف 1773و 176 3

 لئالد» هباتك ىف ىقهيبلاو « الريع نيسحلا هللا دبع ىبأ

 /6 «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نباو «468 6 ةةوبنلا

8. 

 قو



 سلاجملا نوميقي ةنس لك يف مهنأ ةعيشلا مهني دق

 .ديدج نم نيملسملا نيب ةنتفلا ران لاعشإل ةينيسحلا

 ملو سلاجملا هذه رضحي مل نم مالك اذه نأ قحلاو

 . اهتاكرب كردي

 يقلي يتلا سرادملاك اهنأ سلاجملا هذه دئاوف نمف

 خيراتلا يف ملكتيو «نيدلا ماكحأ بيطخلا اهيف

 نآرقلا ريسفت لوانتي امك «ءايبنألا خيراتو «يمالسإلا

 ةيقالخألاو «ةيدئاقعلا لئاسملا يف ثحبيو «ميركلا

 الوانت ةينئيسحلا ةضهنلا بيطخلا لوانتي امك

 ءاهبابسأو ةكرابملا ةروثلا هذه فادهأ نّيبي ءايليلحت

 نع يهنلاو فورعملاب رمألا لجأ نم تماق اهنأو

 .لام وأ هاج لجأ نم ال .ءركنملا



 (كرصيأ كمف نم) رواشيب ىلايل ةلبزر للللللبلبد+63390

 .دودح دعبأ ىلإ لطاب وهف ةعيشلا هب مهني ام امأ
 ةيواعم نب ديزي لاثمأ ةاغطلا دض ةروثلا ىلع ديكأتلا لهف

 هللا ليبس يف لاتقلا ىلع نينمؤملا ضيرحتو ؛نروعلملا
 ىمسُي له هوي لوسرلا طبسب ءادتقا ديحوتلا ةيار عفرل
 وأ بيطخ ىلع ينولدف «نيملسملا نيب ةنتف لاعشإ اذه

 لب « 232 يلع نب نيسحلا مدب ةنسلا مهتا يعيش بتاك
 دق نيسحلا نأ أرقتو عمست كنإف «لصح ام كلذ سكع

 لاق انه نم ءديزي هنامز مامإ ىلع هجورخب أطخأ

 .«هلج فيسب لتقف هّدح نع نيسحلا جرخ» :لئاقلا

1 



 لب ابجاو سيل ءالبرك ةبرت ىلع دوجسلا نإ
 هجوو .ةعيشلا ءاملع هيلع عمجأ ام اذهو «ابحتسم

 ناكملا اذه ةيصوصخ يف حضاو كلذ يف بابحتسالا
 ىتح .هلك رفكلاو هلك ناميإلا نيب ةهجاوملا دهش يذلا

 . دمحم لآ نم ةوفصلا ءامد هيلع قيرأ

 .ةريثكف صوصخلا اذه يف ةلوقنملا تاياورلا امأ

 دقف «يطويسلل «ىربكلا صئاصخلا» باتك يف :اهنم

 .ظفاحلا ميعن يبأ قيرط نع ةريثك تاياور ركذ

 كلت ةلمج نمو .مهريغو ءمكاحلاو .يقهيبلاو

 رجح يف نيسحلا تيأر : قت ةملس مأ لوق تاياورلا

 اهمشي وهو ءارمح ةبرت هدي يفو ةيَو هللا لوسر هدج

 ٌّممو ؟هللا لوسر اي ةبرتلا هذه ام :تلقف .«يكبيو



 درسا قاف حفز نواتكي ىلا هز م يي بيا

 نأ ينربخأف ليئربج يدنع ناك : هيي لاقف ؟كؤاكب

 ةبرتلا هذهب ينءاجو «قارعلا ضرأب لتقي نيسحلا يدلو

 اذإ يرظنا :اهل لاقو ةملس مأل اهلوان مث .هعرصم نم
 لأ دل نسما ياتو أب سلما# نيج ادم تبلل

 ىتح «موي لك اهبقارت يهو ةروراق يف ةملس مأ اهتعضوف

 دق ةبرتلاب اذإف «ةيرجه 61 ةنس نم ءاروشاع موي ناك اذإ

 !هانيسح او !هادلو او :تخرصف ءاطيبع امد تبلقنا

 . ع نيسحلا لتقب ةنيدملا لهأ تربخأو

 / رجح نبال «ةقرحملا قعاوصلا» :هرداصم نم

 نورشعلاو عساتلاو نورشعلاو نماثلا ثيدحلا يف 5

 219 /2 يسلدنألا ةمالعلل «ديرفلا دقعلا» - نوثالثلاو

 «لادتعالا نازيم» - 147 / يربطلل «ىبقعلا رئاخذ» -

 «لامعلا زنك» - 13 /1 يقشمدلا يبهذلا ظفاحلل

 «(ىربكلا صئاصخلا» - 126 /12 يدنهلا يقتملل

 / ينارحلا ةمالعلل «ةقرلا خيرات» - 5 /2 يطويسلل

 / يكلاملا غابصلا نبا ةمالعلل «ةمهملا لوصفلا» - 5

 /2 ريثألا نبال «ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا» - 4



 0 مة ةيرقلا طا ووهوملا

 ةمجرت يف ركاسع نبا «(قشمد ةنيدم خيرات» - 9

 ...191 /14 زك نيسحلا



 و لوسرلا ةيرذ الكي ةمطاف دالوأ

 .روكذلا هدالوأ نم لجرلا لسن نأ ضعبلا ىري ع

 .روكذلا هدالوأ نم بقع هل نكي مل يَ, لوسرلاو

 مه هتيرذو لوسرلا دالوأ نم مهنأ نوعدي نيذلاف

 . هتنب ءانبأو هطابسأ ةقيقحلاب

 يف يسربطلا ةمالعلا هاور امب يفتكن :باوجلا

 ةبوجأ) ناونع تحت ««جاجتحالا» هباتك نم يناثلا ءزجلا

 مكيلإو «(نوراه ةلئسأل :ئ2 رفعج نب ىسوم مامإلا
 :فرصتب ثيدحلا

 مكوبسني نأ ةصاخلاو ةماعلل متزوج دقل :نوراه -

 ونب متنأو «هللا لوسر دالوأ اي :مكل اولوقيو هو يبنلل

 يه امنإ ةمطافو «هيبأ ىلإ ءرملا بسني امنإو ءّيلع
 ! ؟مكمأ لبق نم مكدج ىبنلاو ءءاعو



 ا سس 96 لوسرلا ةيرذ ك9 ةمطاف دالوأ

 «كتميرك كيلإ بطخف رشن يبنلا نأ ول :مامإلا -

 ؟هبيجت تنك له

 ىلع رختفأو «هبيجأ ال ملو ! هللا ناحبس :نوراه -

 . كلذب شيرقو مجعلاو برعلا

 !؟ملو :نوراه -

 .كدلي ملو ىندلو هنأل : مامإلا -

 ةيرذ انإ :متلق فيك نكلو !!تنسحأ :نوراه -

 «ىثنألل ال ركذلل بقعلا امنإو !؟بقعي مل يبنلاو «يبنلا

 الإ هيف نمو ربقلاو ةبارقلا قحب كلأسأ :مامإلا -
 . ةلأسملا هذه نع ىنتيفعأ

 دلو اي هيف مكتجحب ينربخت وأ ...ال :نوراه -

 ينيتأت ىتح .هنع كلأسأ ام لك يف كيفعأ تسلو . يل



 (كرصبأ كمف نم) رواشيب ىلايل ةدبو حل سطس سلسل "1

 هليوأت الإ واو الو ثفلأ .«ءيش هنم مكنع طقسي ال هنأ

 ءاملعلا يأر نع متينغتسا دقو .[38 :ماعنألا] وْوَت

 . مهسايقو

 . تاه :نوراه -

 هللا مسب ء«ميجرلا م ذوعأ : مامإلا -

 ريغ رم رس اس ص و سس ل
 َبوْبَأَو ندميلَسو ديواد ءهييَرَذ د نوال . ميحرلا نمحرلا

 َيرَكَرَو 09 نيييحمل ىِرج َكِلاَذَكَو ا مومو ٌفسوبو

 -84 :ماعنألا] *09) تيِحِلَصلأ َنْم دو لك الإ سَ حو

 . بأ ىسيعل سيل :نوراه -

 نع ءايبنألا يرارذب هقحلأ نيب هللاف : مامإلا -

 يرارذب انقحلأ كلذكو . اك ميرم همأ قيرط

 ؟كديزأ له . . . 525 ةمطاف انمأ لبق نم هيَ, ىبنلا

 . تاه :نوراه -



 ؟خ هس ل ل لل 896 لوسرلا ةيرذ 25 ةمطاف دالوأ

 اَم ِدَمَب ْنِس هيِف َكَّجآَع نمف# : نب هللا لاق :مامإلا

 همي ةنإو ع1 عت اوك لك لأ تي
 ع وَّسَأ َتَمَمَل 1 ل ٌلبتْبَم مث كسشنأو اسف و

 هلخدأ هنأ دحأ عدي ملو .[61 :نارمع لآ] # نيزاكلا

 الإ .ىراصنلا ةلهابم دنعو ءاسكلا تحت #8 يبنلا

 يكن نيسحلاو نسحلاو ةمطافو بلاط يبأ نب ىلع

 : ةميركلا ةيآلا يف «انءانبأ» قادصم نأ نوملسملا قفتاو

 ةمطاف «انءاسن»و . ِةنَكلَو نيسحلاو نسحلا

 . 2 بلاط يبأ نب يلع «انسفنأ»و « ْدَكلَع ءارهزلا

 !ىسوم اي تنسحأ :نوراه -

 ةيرذ نأ 2 يلع مامإلا لصف يف انعم ّرم امك

 يبأ نب ّىلع همع نباو هرهص ةيرذ يف يو يبنلا

 . ةلئكقق بلاط





1 1111111111111 





 نيتالصلا نيب قيرفتلا وأ عمجلا

 نيتالصلا نيب مهعمجب ةعيشلا نأ ةماعلا ضعب يعدت

 الإ عمجي مل يذلا لَو يبنلا ةّئس نوفلاخي رذع ريغ نم
 هتلاق ام اذه .هتّمأ ىلع ٌّىشي ال ىكل رذع وأ رفسل

 دع دقف ةفينح وبأ امأ .ةلبانحلاو ةيكلاملاو ةيعفاشلا

 تاالاحلا يف ىتح رئابكلا باوبأ نم ابابو ةعدب عمجلا
 نبا ظفاحلا فالخلا اذه ركذ دقو .ةثالثلا اهانثتسا ىتلا

 حرشب يذوحألا ةضراع» هباتك يف يكلاملا يبرعلا

 .«نيتالصلا

 امنإو ةعيشلا تاصتخم نم سيل عمجلا نأ قحلاو



 (كرصبأ كمف نم) رواشيب ىلايل ةدِبإ حل طسللللللل لل« 49

 هنأ . سابع نيا نع هدنسب «رضحلا ىف نيتالصلا نيب

 ءاعمج رصعلاو رهظلا ه6 هللا لوسر ىلص :لاق

 يف دمحأ مامإلاو .هسفن بابلا يف ملسم ىورو

 :لاق هلأ . سابع نبأ نع هدئسب 221 /2ج هلنسم

 . اعيدج .اعبسو ءاعيمج اينامث ْةّييَو يبنلا عم تيلص

 رخآ يف رخآ اثيدح هدنسم يف ريخألا فاضأو

 لوسر ىلص :لاق هنأ سابع نبا نع اهسفن ةحفصلا

 .اينامثو اعبس رفاسم ريغ اميقم ةنيدملا يف قي هللا

 دبع نع هلدنسب 2 /2 هحيحص يف ملسم ىورو

 رصعلا دعب اموي سابع نبا انئبطخ :لاق .«قيقش نب هللا

 نيندد وباع اوس بيبو

 ؟ةنسلاب ينملعتأ : سابع نبا لاقف !ةالصلا ةالصلا ينثني

 نيب عمج 6 هللا لوسر تيأر :لاق مث !كل َمأ ال

 .ءاقنلاو بتاع ورجل ار ريل



 1 51 0 نيتالصلا نيب قيرفتلا وأ عمجلا

 كلذ نم يردص ىف كاحف : قيقش نب هللا دبع لاق

 . هتلاقم قدصف هتلأسف .ةريره ايأ تيتأف « ءىش

 يف كلامو «152 /2 هحيحص يف ملسم ىورو

 .223/1 هلدئنسم يف دمحأو .144 /1 أطوملا

 نيب عمجلا» باب يف 121/1 هننس يف يذمرتلاو

 « سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع مهدانسإب «نيتالصلا
 نيبو ءرصعلاو رهظلا نيب قو هللا لوسر عمج :لاق
 ليقف ءرطم الو فوخ ريغ نم ةنيدملاب ءاشعلاو برغملا

 جرحي ال نأ دارأ :لاق ؟كلذب دارأ ام : سابع نبال

 . هتمأ نم ادحأ

 اياب ةنسلا ءاملع صصخي نأ سفن نأ ىلإ فضأ

 صخرت يتلا تاياورلا هيف نيركاذ نيتالصلا نيب عمجلل

 ناك ولو ءاقلطم عمجلا زاوج ىلع ليلد ءاقلطم عمجلا

 ابايو ءرضحلا يف عمجلل اصوصخم اياب اوحتفل كلذ ريغ
 ةصاخلا تاياورلا لك اودرس مهنأ الإ ءرفسلا يف عمجلل

 زاوج ىلع لدي امم ءدحاو باب يف اقلطم عمجلاب
 . كلذ



 ركذ هنكلو كلذل اباب صصخي مل نإف «يراخبلا امأ

 رهظلا ريخأت» باب يف اقلطم عمجلل ةزوجملا تاياورلا

 ركذ» باب ىفو «ةالصلا تيقاوم باتك نم (رصعلا ىلإ

 .(«برغملا تقو» بابو «(«ةمتعلاو ءاشعلا

 .«ملسم حيحص حرشا يف يوونلا ةمالعلا نأ امك

 يف «يراصنألا ايركزو ينالطسقلاو ينالقسعلاو

 حرش» يف يناقرزلا كلذكو .«يراخبلا حيحصل مهحورش
 اوركذ ةنسلا ءاملع رابك نم ءالؤه ريغو «(«كلام أطوم

 ءاهوححصو اهوقثو مث «تاياورلاو رابخألا هذه

 اصوصخو ءاقلطم عمجلا زاوج ىلع لدت اهنأب اوحرصو

 جرحي ال نأ دارأ» : اهليذ يف لاق يتلا سابع نبا ةياور

 تالليوأتلا لك ضحدت ةياورلا هذه نإف .«هتمأ نم ادحأ

 اهرهاظ نع ةمدقتملا تاياورلا اهيف اوجرخأ يتلا

 . ّيلجلا

 مالسإلا خيش :نم لك تاليوأتلا هذه ضفر دقو

 حيحص حرش يف يرابلا ةفحت» هباتك يف يراصنألا

 عم برغملاو رصعلا عم رهظلا ةالص باب يف «يراخبلا



 #8584 سس ل ب ب نيئالصلا نيب قيرفتلا وأ عمجلا

 ةمالعلا اذكو «يناثلا ءزجلا يف 292 ص رخآ ءاشعلا

 حيحص حرش يف يراسلا داشرإ» يف ينالطسقلا

 نم امهريغو «ىيناثلا ءزجلا نم 293 ص ىف «يراخبلا

 فاللخ ىلع تاليوأتلا هذه :اولاق .حيحصلا اذه حارش

 نيتالصلا نيب قيرفتلاب دّيقتلا نإو «تاياورلا رهاظ
 . صّصخم الب صيصختو «حجرم الب حيجرت



 ةعبرألا ةمئألاب هقفلا يف ديلقتلا ةنسلا لهأ رصحي

 لاؤسلاو «يلزتعملاو يرعشألا نسحلا يبأب ةديقعلا يفو

 مل ةتسلا ءالؤهف !؟رصحلا اذه ءاج نيأ نم :يهيدبلا

 يأبف «هتبحص اوكردي ملو 46 هللا لوسر اورصاعي
 ىلع نوملسملا ربجيو «ءالؤهب مالسإلا رصحي ليلد

 ةساس اهعدتبا ةعدب يه امنإف !؟مهريغ نود مهعابتا

 ىتح 22 تيبلا لهأ نع سانلا داعبإل رصعلا كلذ
 .اذه انموي ىلإ ةنسلا لهأ اهيلع ىشم

 يوزو ءالؤه يف ديلقتلا رصخخ فيك :لأسن خيراتللو
 . يعفاشلاو ةفينح يبأ ملعم 6 قداصلا رفعج مامإلا

 ةجرد ىلع اوزاح ةعبرألاةمئألا نإ :ليق نإو

 اوناكو ءماكخألا يف يأرلا ءادبإ ىلإ اولصوتو داهتجالا



 8 سس سس ةعيزألا ةمئألاب داهتجالا رصح

 ذخألاو مهتعباتم مزلف .ىوقتو ةلادعو دهز ىلع

 نم مهريغ يف ةرفوتم تافصلا هذه نإ :انلق .مهلوقب

 رئاسل ةءاسإ مهيف اهرصح لب ءمهدعيبو مهلبق ءاملعلا

 . حاحصلا باحصأ اميس الو ءاملعلا

 ةلادعو دهز ىلع ةعبرألا ةمئألا ناك اذإ :لأسن امك

 يبأ باحصأ ىرتف !؟اضعب مهضعب قّسف فيكف «ىوقتو
 . يعفاشلاو كلام نيمامإلا يف نونعطي مزح نباو ةفينح

 مامإلاو نيمرحلا مامإ :لثم ,ءيعفاشلا باحصأو

 ءاج دقف .كلامو ةفينح يبأ يف نونعطي امهريغو يلازغلا

 وبأ امأف' :هلوق يلازغلل «لوصألا ملع يف لوخنملا» يف

 .اهكلسم شّوشو «نطبل ارهظ ةعيرشلا بلق دقف ةفينح
 هب مده لصأب عرشلا دعاوق عيمج فدرأو ءاهماظن رّيغو

 الحتسم اذه نم ائيش لعف نمو .ىفطصملا دمحم عرش

 . قسف لحتسم ريغ هلعف نمو ءرفك

 ابأ نإ :لاق نأ ىلإ ةفينح يبأ يف نعطلا رمتسيو

 الو «مالكلا يف نحلي «يفوكلا تباث نب نامعنلا ةفينح

 ناك اذلو «ثيداحألا فرعي الو ءوحنلاو ةغللا فرعي



 . سيلبإ ساق نم لّوأو .هقفلا يف سايقلاب لمعي

 ىلع ةفينح وبأ ّدر :طابسأ نب فسوي لاق :«راربألا

 !رثكأ وأ ثيدح ةئامعبرأ هيو هللا لوسر

 :لوقي ناك ةفينح ابأ نإ :اضيأ فسوي نع ىكحو

 ىلع لكلا قفتا : «مظتنملا» يف يزوجلا نبا لاقو

 . اهيف لزلزتم ةديقعلا فيعض هنإ :مهضعب لاق - 1

 ةياورلا طبض يف فيعض هنإ :مهضعب لاقو - 2

 . اهظفحو

 هيأر نإو .« سايقو يأر بحاص هنإ :نورخآ لاقو - 3

 .حاحصلا ثيداحألل فلاخم نايحألا بلغأ يف

 «لوصألا ملع يف لوخنملا» عجار ةدازتساللو

 (راربألا عيبر»و «يعفاشلل «ةفيرشلا تكنلا»و «يلازغلل

 .يزوجلا نبال «مظتنملا»و «يرشخمزلل



 989 اسس ةعيزألا ةمئألاب داهتجالا رصح

 ينثالا ةمئألا لوح ةيمامإلا ةعيشلا بتك انعجار ولو

 نيثدحملاو ءاهقفلاو ءاملعلا عامجإ انيأرل ك2 رشع

 مهماقم لالجو مهنأش مظعو مهسيدقت ىلع نيخرؤملاو

 ىلع لدي ناك ةمئألا نم دحاو لك نأ امك .مهتمصعو

 نم مهنوك ىلع دهاش مظعأ اذهو «هعابتاب رمأيو هيلات

 نع اهنم مهملع اولهن «ةوبنلا ةرجش يهو ةدحاو ةرجش

 ليئربج نع هللا لوسر نع بلاط يبأ نب يلع نع مهئابآ
 يمتني مهيلع ءيش يأبف «ليوأت الو ةهبش الب هللا نع

 . ليضفتلا ىلإ مهريغ

/ 



 حط
 الإ

 تقؤملا جاوزلا عيرشت

 نهتم هوب ُمعَتَمَسْسَأ اَمق# : يي هلوق : لوألا ليلدلا
 - م ار آ

 .[24 :ءاسنلا] 4ةَصِيّو نهروجأ نهوناعف

 218 /5 «نايبلا عماجل) هريسفت ىف يربطلا لاق

 نأ اوركذ امهريغو «ثلاثلا ءزجلا هريسفت يف يزارلاو

 .تقؤملا جاوزلا عيرشت يف تلزن ةيآلا

 تاياور اولقن ةنسلا لهأ يرسفم نأ ىلإ ةفاضإ

 ءاسنلا ةروس نم 24 ةيآلا نوؤرقي اوناك ءمهريغو

 . ىمسم لجأ ىلإ نهنم هب متعتمتسا امف :اذكه

 عورشملا حاكنلا عاونأ نّيب قحلا نأ :يناثلا ليلدلاو



 7 1 5 تب حج ع بع حج كقوفلا :كارإلا ميرفت

 ٌباط اَم أوحكتاف## :لاق مئادلا جاوزلا نعف :مالسإلا يف

 ام وأ ديو أنين آل منح ني بم كفو قنم لفل م
 نو دَص ًءاَسْيِلَ أونا 0 ًاولوعَت أ 6 كِل يدم 37

 . [3-4 :ءاسنلا] 4ع

 آو :- سل ولا يأ

 ءارو دك جسم ع يبت مت أاوْعَمْبَت نأ َمُكِلَد ُهرَو
 كم 4 هع رم 2 مام رع

 . 4 : ءاسنلا] *# ةَصيِر َنهروجأ نهوناثف نهم هوب مُعَتَمَمَس

 مولا اس اعلا مويا وق

 .[25 :ءاسنلا]

00 

 مئادلا حاكنلا نمضتت عاتمتسالا ةيأ تناك اذإف

 ال وغللاو ءبرقأ وغللا ىلإ اذهو ءاراركت هركذ نوكيف

 . ميكحلا نم ردصي

 نم 3 - 2 ةيآلا يف ظافلألا رياغت :ثلاثلا ليلدلا

 عاتمتسالا لباقم حاكنلا لعج ثيح ؛24 ةيآلاو ةهج

 .رجألا لباقم قادصلاو



 (ةكزصلا كنف نت نوانشي نلاثلا ةلؤزا ويسحب بمب ا

 باحصأ نأ ىلع نيخرؤملا عامجإ :عبارلا ليلدلا

 ةيآ يأ ىلعف «ةعتملا جاوزب نوجوزتي اوناك هيو يبنلا

 !؟ةيآلا هذه ريغ اودنتسا

 زاوج يف ةنسلا لهأ تاياور :سماخلا ليلدلا

 : اهنم «ةعتملا

 يف دمحأو 8 /5 هحيحص يف يراخبلا هاور ام

 ىلع اهانلعفف هللا باتك ىف ةعتملا ةيأ تلزن :لاق هنأ

 هني ملو ءاهتمرحب نآرق لزني ملو : يبو هللا لوسر دهع

 . ءاشي ام لجر لاق تام اذإ ىتح ع هللا لوسر اهنع

 حاكن باب .535 /1ج هحيحص يف ملسم ىورو

 «أرمتعم هللا دبع نب رباج مدق :لاق ءاطع نع /ةعتملا

 اوركذ مث ءايشأ نع موقلا هلأسف ءهلزنم يف هانئجف

 /3 هدنسم يف دمحأ هاورو .رمعو ركب يبأ دهع ىلعو

 .523 /16 لامعلا زنك ىف يدنهلا ىقتملا هلقنو 0

 ةعتملا حاكن باب 131 /4 هحيحص يف ملسم ىورو



 ؟ؤ بببسس7 تقؤملا جاوزلا عيرشت

 هللا دبع نب رباج تعمس :لاق «ريبزلا نبا نع هدنسب

 ىلع مايألا قيقدلاو رمتلا نم ةضبقلاب عتمتسن انك :لوقي

 يف ىقتملا هاورو 27 7 هننس يف يقهيبلا هاورو

 .523 /16 لامعلا زنك

 ملاس نع هدنسب 95 /2ج هدنسم يف دمحأ يوريو

 نم كدب هللا لزنأ يذلاب ىتفي رمع نب هللا دبع ناك :لاق

 سان لوقيف هيف ٌةْْيَو هللا لوسر نسو ءعتمتلاب ةصخرلا

 لاقف !؟كلذ نع ىهن دقو كابأ فلاخت فيك :رمع نبال

 !!؟رمع ةنس مأ هتنس اوعبتت نأ قحأ قيم هللا

 ع



 : #3 هلوقب خسن دق ةعتملا مكح نأ ضعبلا يعدي
 د 7 رخل ل يآ 2 52 2 20 ٍّ
 ريغ مجنإ مِهْنْمَيأ تكلم اَم َوَأ مهجاوزأ لع او

 .[6 :نونمؤملا] # تريسوْلم

 امهو ةيلحلل نيببس ةيآلا هذه يف 2 ركذ دقف

 .ةعتملا خسنو «نيميلا كلمو ةيجوزلا

 ءاسنلا ةروسو ؛ةيكم نونمؤملا ةروس نإ :باوجلا
 ! ؟خوسنملا لبق خسانلا لزني فيكف «ةيندم

 اذاملف «ةعتملل ةخسان ةيآلا هذه تناك ول هنأ امك

 ! ؟رمع اهمرح نأ ىلإ باحصألا اهسرام

 دقف «هسفن رمع هعدي مل ام اذه نأ ىلإ ةفاضإلاب

 انأو هيو هللا لوسر دهع ىلع اتناك ناتعتم» :لاق



 1917 يآ حي م مح هيلا كشاف لف

 ءءاسنلا ةعتم امهادحإ ءامهيلع بقاعأو امهمرحأ

 انأو : لاق هنأ تظحالأ .(جحلاةعتم ىرخألاو

 ةياورلا هذه لقن دقو !اتخسنو اتناك :لقي ملو ءامهمرحأ

 حرش يف يواحطلا اهركذو ,«206 /7 هنئس يف يقهيبلا

 اهركذو .401 :جحلا كسانم باتك /راثآلا يناعم

 ...521 /16 لامعلا زنك يف يدنهلا



 ءاملاب ءوضولا بوجو ىلع نوملسملا ملاست
 هيلع ام اذهو «مميتلا ىلإ لدعن هرذعت عمو .«حارقلا

 دقو ءدمحأ مامإلاو يكلملاو يعفاشلاو ةعيشلا ءاملع

 .رفسلا يف ذيبنلاب ءوضولا زّوج نأب ةفينح وبأ فلاخ
 «بيغلا حيتافم» هريسفت يف يزارلا كلذ هنع لقن دقو

 .ءوضولا ةيآو مميتلا ةيآ ريسفت يف 552 /3ج

 ص
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 هراصتخا مغر يذلا رصتخملا نم انغرف ءاذكهو

 ىلع ىفخي ال ذإ ؛ءانعلا انمزلأو تقولا انم ذخأ هرغصو

 فيكف ءاهسفنب ةبعص ةّمهم قيقدتلاو حيقنتلا نأ برجملا
 رثكت رداصم يف تاياورلا نم ريبك مكل ةعجارم تناك اذإ
 يإ ردصم نم تاياورلا ناسل فالتخا نع الضف ءاهتادلجم

 ٠

 ل

 .رخآل

 رّصبَُي نأ ىلوملا لأسن «عضاوتملا انلمع ماتخ يفو

 لآ باحر ىلإ مهّدريف ءنأرقلا لدِع نع داح نم

 حبص اوسفنتيو «مهمولع عبن نم اولهنيل « ليهم تيبلا

 . بيجم عيمس هنإ «مهتيالو
 ها571١ ةدعقلا وذ 18 :تبسلا :توريب / ينيسحلا يلع نيسح

 /م5١٠٠ لوألا نوناك ٠
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 ميركلا نآرقلا - 1

 راد 2 ْط .نييبلاطلا لتاقم :جرفلا وبأ .ىناهفصألا - 2

 .م 5 - ه 5 ؛ناريإ - مق «باتكلا

 جيرخت يف ليلغلا ءاورإ :نيدلا رصان دمحم ؛ينابلألا - 3

 توريب .ىمالسإلا بتكملا 2ط .ليبسلا رانم ثيداحأ

 .م1985 - ه 1405 «نانبل -

 : ريثألا نبا - 4

 .ناريإ - نارهط «نايليعامسإ تاراشتنا «ةباغلا دسأ -

 بتكلا راد ء1ط .رثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا -

 .م1997 - ه1418 «نانبل - توريب «ةيملعلا

 ءايحإ راد ءأط ؛ةغالبلا جهن حرش :ديدحلا يبأ نبا - 5

 .م1959 - ه1378 «ةيبرعلا بتكلا



 (كرصبأ كمف نم) رواشيب ىلايل ةدبز د ا حما

 ه7 «نانيل - توري .ركفلا راد ء1ط .ريسملا داز -

 .مأ 7 ب

 .ةرونملا ةنيدملا .ةيفلسلا ةبتكملا 1 ط .تاعوضوملا -

 .مأ 6 - ه6

 راد « قشمد ةئيدم خيرات : يلع مساقلا فا .«ركاسع نبا --7

 .ماأ 5 - ه5 ءنائيل - توريب .ركفلا

 : ملسم نب هللا دبع دمحم ىيبأ «ةبيتق نبا - 8

 .ءرصم - ةرهاقلا ,.ىبلحلا ةسسؤم .1ط «.ةسايسلاو ةمامإلا -

 .1967 - ه7

 - توريب «ةيملعلا بتكلا راد .ثيدحلا فلتخم ليوأت -

 . نانبل

 : ليعامسإ ءادفلا وبأ ءريثك نبا - 9

 - توريب .«ىبرعلا ثارتلا ءايحإ راد .1ط «ةياهنلاو ةيادبلا -

 .م1988 - ه1408 ءنانبل

 - ه1 2 «نانيل - توريب .ةفرعملا راد .ريثك نبا ظ00 5

 .مأ 1

 : لبنح نب دمحأ - 0

 .نانيل - توريب «ةيملعلا بتكلا راد .ةباحصلا لئاضف -



 5أ 0 ااا م ا رداصملا

 .نائبل - توريب ءرداص راد .ءدمحأ دنسم -

 راد .يراخبلا حيحص : ليعامسإ نب دمحم «يراخبلا - 1

 .ه1401 «نانبل - توريب ءركفلا

 .1ط .دادغب خيرات : يلع نب دمحأ ركب وبأ «يدادغبلا - 2

 .ه1417 «نانبل - توريب «ةيملعلا بتكلا راد

 ءركفلا راد ءىربكلا نئسلا :نيسحلا نب دمحأ .«يقهيبلا - 3

 .نانبل - توريب

 راد «2ط «يذمرتلا ننس : ىسيع نب دمحم «يذمرتلا - 4

 .ه1403 ء«نانبل - توريب ءركفلا

 نومأملا راد ,ءىلعي يبأ دنسم : يلع نب دمحأ «يميمتلا - 5

 .ايروس - قشمد «ثارتلل

 ماكحأ ريسفت :يلع نب دمحأ ركب وبأ .صاصجلا - 6

 «نانبل - توريب «ةيملعلا بتكلا راد ء1ط .«نآرقلا

 .هأآ] 5

 راد .2ط ء.دعجلا نبا دئسم :دعجلا نبا يلع «يرهوجلا - 7

 .م1996 - ه1417 «نانبل - توريب «ةيملعلا بتكلا

 ليزنتلا دهاوش :دمحأ نب هللا ديبع مكاحلا «يناكسحلا - 8

 ةيمالسإلا ةفاقثلا ءايحإ عمجم 1 ط . ليضفتلا دعاوقل

 .هآأ 1 .يمالسإلا داشرإلاو ةفاقثلا ةرازول ةعباتلا



 تمل نق بز رواش للاي ةئيؤأ سنس نسبا

 راد «1ط .يريمحلا ءزج :دمحم نب ىلع «يريمحلا - 9

 .هأآ 3 «ضايرلا .«يواحطلا

 راد ؛.1ط ءدنسملا :ريبزلا نب هللا دبع ركب وبأ ءيديمحلا - 0

 .مأ 8 - ه[إ 9 ءنانل -.توريب .ةيملعلا بتكلا

 ةسسؤم .2ط ء.بقانملا :دمحأ نب قفوملا «ىمزراوخلا - 1

 .هأ 1 .ناريإ - مف .ىمالسإلا ريثتلا

 .ةفرعملا راد .لاجرلا دقن ىف لادتعالا نازيم : ىبهذلا - 2

 .نانبل توريب

 ررد مظن :كلمحم نيدلا لامج .ىفنحلا يدنرزلا - 3

 - ه1377 «نينمؤملا ريمأ ةبتكم .1ط «.نيطمسلا

 .مأ 68

 : ركب يبأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج « ىطويسلا - 4

 .نانيل - توريب .ءركفلا راد ء.1ط ءريغصلا عماجلا -

 .هاآ 1

 .ه1365 «ةدج .ةفرعملا راد 2.1ط «ءروثنملا ردلا -

 .بتكلا ملاع .ريدقلا حتف : ىلع نب دمحم «ىناكوشلا - 5

 :دمحأ نب ناميلس «يناربطلا - 6

 .م1995 - ه1415 «نيمرحلا راد .طسوألا مجعملا -



 نور ا ا

 .رصم - ةرهاقلا «ةيميت نبا ةبتكم ؛«2ط ءريبكلا مجعملا -

 بقانم يف ىبقعلا رئاخذ :هللا دبع نب دمحأ «يربطلا - 7

 .ه1356 ءرصم - ةرهاقلا ,يسدقلا ةبتكم «ىبرقلا يوذ

 : ريرج نب دمحم رفعج يبأ «يربطلا - 8

 .نانبل - توريب «يملعألا ةسسؤم «كولملاو ممألا خيرات -

 - توريب ءركفلا راد .نآرقلا يآ ليوأت نع نايبلا عماج -

 .ه1415 «ءنانبل

 راد ءيسلايطلا دواد يبأ دنسم :دواد وبأ ءيسلايطلا - 9

 1 ١ .نانبل - توريب «ثيدحلا

 ليزمو ءافخلا فشك :دمحم نب ليعامسإ «ىنولجعلا - 0

 ال د تورس: ةييلعلا يفتن ناو فلما ساانلالا
 .هأ 8

 : رجح نبا «ينالقسعلا - 1

 .ةيملعلا بتكلا راد .1ط .ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا -

 .ه5 «نانبل توريب

 :ناكيل :- توريب .ركفلا راد .1ط .بيذهتلا بيذهت -

 .هاط 4

 ::ناتيل - ةةوريب .ةفرعملا راد .2ط .يرابلا حتف -



 دعا كبت نف) ووانقيو لانا ةناثأأ د تحت لا

 «نانبل - توريب «يملعألا ةسسؤم .«2ط «نازيملا ناسل -

 .هآ 0

 ماكحأل عماجلا :دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ «يبطرقلا - 2

 «نانبل - توريب ؛«يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد «نآرقلا

 .ه5

 ءركفلا راد ,ةجام نبا نئس :ديزي نب دمحم «ينيوزقلا - 3
 .نانبل - توريب

 يوذل ةدوملا عيباني :ميهاربإ نب ناميلس «يزودنقلا - 4

 .1416 .ةوسألا راد .1ط ءىبرقلا

 ءركفلا راد .1ط .فتصملا :ةبيش يبأ نبا ءيفوكلا - 5

 .ه1409 «ءنانبل توريب

 «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد «.1ط ءأطوملا : سنأ نب كلام - 6

 .ه1406 ءنانبل - توريب

 - توريب «ةلاسرلا ةسسؤم .لامعلا زنك :يدنهلا يقتملا - 7

 .نانبل

 ء«1ط ءهيوهار نبا دنسم: ميهاربإ نب قاحسإ «يزورملا - 8

 .م1991 - ه1412 «ةرونملا ةنيدملا «ناميإلا ةبتكم

 : بيعش نب دمحأ نمحرلا دبع وبأ «يئاسنلا - 9

 . ةثيدحلا ىونين ةبتكم «نينمؤملا ريمأ صئاصخ -



 <«ظ_<ظؤ 00مم مااااااا0ا0ي0اا رداصملا

 «نانبل - ثتوريب .ةيملعلا بعكلا راد 1 ط .نئسلا 5

 .مأ 1 - ه1

 .مكاحلا كردتسم : مكاحلا دمحم نب دمحم «يروباسينلا - 0

 .ماأ 06 - نانبل - توريب .ةفرعملا راد

 راد ءملسم حيحص :جاجحلا نبا ملسم «يروباسينلا - 1

 ناكل د تورو ركفلا

 بابسأ :يدحاو دمحأ نب يلع نسحلا وبأ «يروباسينلا - 2

 .ءرصم - ةرهاقلا ءهاكرشو ىبلحلا ةسسؤم .تايآلا لوؤن

 .هأ 8

 نم نيحلاصلا ضاير :فرش نب ىيحي ايركز وبأ ءيوونلا - 3

 «نانبل - توريب .ركفلا راد .2ط «نيلسرملا ديس ثيدح

 .هأآ 1

 .ةيملعلا بتكلا راد .دئاوزلا عمجم : نيدلا رون . يمثيهلا - 4

 .مأ 8 - ه1 8 «نائيل - توريب

 راد «يبوقعيلا خيرات :بوقعي يبأ نب دمحأ «يبوقعيلا - 5

 .ناريإ - مق «رداص





 سرهفلا

 ةباحصلا» :لوألا لصفلا

 22000000 حاحّصلا لوح موعزملا عامجإلا در

 ؟تاياورلا لقن يف نيطاتحم حاحصلا باحصأ ناك له

 ل حاحّصلا يف ةّيفارخلا رابخألا

 4505 يبنلا باحصأ» :يناثلا لصفلا

 ك0 ؟هباحصأ مرتحي ةونَو لوسرلا ناك اذامل

 00 ؟نوموصعم ةباحصلا له

 م ا م كرا ةباحصلا ضعب فارحنا

 ل و بر ا ا نويذاك نكلو ةباحص

 6 م ا ا ا ال ىوهلا نوعبتي ةباحص

 0 ؟226 بنلا لتق نولواحي ةباحص

 12ظشه 9 ةقيع ئبنلا تيب لآ نوملظي ةباحص

 21111 رارشأو رايخأ ةباحصلا

 ضني

 نذر

 نضل

2 

 نذ



 ااا («. . .موجنلاك يباحصأ» ةياور

 5 ل ةباحصلا نع قدي هللا اضر

 291 وو هناا فو هيون نا رفكي سيل ةباحصلا بس

 2 (هللا لوسر دمحم ةيآ)

 22 بلاط يبأ نب ىلع مامإلا :ثلاثلا لصفلا

 00000 001 ناميإلا ىلإ 32 يلع قبس ةليضف

 ةنقأ رو و لضفألا وه كغ ىلع مامإلا

 81/57 ا لاا وكلا ول دوا وما 8 جا رمع كلهل يلع الول

 هلا لمس ك1 ءايبنألا لئاضف عماج 2 ىلع مامإلا

 0 ا قافن هضغبو ناميإ 2ع يلع بح

 1 42526 يبنلا ىلإ سانلا بحأ لئن يلع

 15 ... ةدحاو ةرجشو دحاو رون نم مغ يلعو 2 يبنلا

 11 ئه يلع بلص يف هَ يبنلا ةيرذ

 11 ل ا موا هع يبنلا ىذآ مَع ايلع ىذآ نم

 هل يو يي و ني دام ع ئلع مامإلا دلوم ةبعكلا

 0 3 هللا دنع نم 2:2 يلع مسا

 00 00 000115 هعم نآرقلاو 32 يلع عم قحلا

 0 يداهلا َدِمِكلَم يلعو رذنملا ع يبنلا

 00 اهباب ّىلعو ملعلا ةنيدم انأ



 00 ا ا راذنإلا موي

 2710 22 نوراه ةلزنم

 100 ...... 2522 يلع يف تلزن ةيالولا ةيآ

 0 مخ ريدغ يف ةيالولا ثيدح

 0000 22 يلعل ةعيبلاب ليئربج ديكأت

 ا ...... فّرصتلاب ىلوألا وه «ىلوملا»

 «ركب وبأ» :عبارلا لصفلا

 ل ةّمألا عامجإب ةفيلخ ركب وبأ

 )ا هنس ربكل ةفيلخ ركب وبأ

 0000 ا ا ا دحاو

 0 ا ا و ركب يبأ ةفالخ يف ٌثيدح

 ...... كغ اًيلع مامإلا بّصنيو ركب ابأ لزعي كيوي هللا

 ل ل و راغلا ةيآ

 ا و ا طل ركب يبأ يف ثيداحأ

 «باطخلا نب رمع» :سماخلا لصفلا

 1 .............. ركب وبأ هراتخي رمع



 (كرصبأ كمف نم) رواشيب يلايل ةديإ لل لمكال»

 11 لاجحلا تاّبر ىّنح رمع نم هقفأ سانلا لك

 نو 0 ةلئكقع ىلع مامإلا هجايتحاو رمع زجع

 0 ا مميَتلا فرعي ال رمع

 ا رجهي هنأ 526 يبنلا مهّنب رمع

 «نافع نب نامثع» :سداسلا لصفلا

 نا 0 نيخيشلا 5826 يبنلا فالخ ىلع نامثع ةريس

 11 ل نامثع نم ممم ىلع مامإلا فقوم

 نري 00 نيبّرقملا ٌةَو#َع يبنلا ةباحص نم نامثع فقوم

 «نايفس يبأ نب ةيواعم» :عباسلا لصفلا

 0000 !نينمؤملا لاخ ةيواعم

 ل ا ل ؟يحولل ابتاك ةيواعم ناك له

 11587 ال ا اا است 22 يلع مامإلا ملعب رقي ةيواعم

 120 كن م جال و نا اوت زي ىلع مامإلا ةمحرو ةيواعم ةوسق

 ا هنعل زاوجو ةيواعم رفك لئالد

 11 ةئغ ىلع نب نسحلا مامإلا لتاق ةيواعم

 18 م ولا اس يا هوس هو ف داما نينمؤملا لتاق ةيواعم

 رزق وين هنا لوو م و هيواسا اا ع هوس ةأطرأ نب رسب ةراغ

 «ةيواعم نب ديزي» :نماثلا لصفلا

 1 ا ا 222 نيسحلا مد نم ءيرب ديزي



 «ةرئره وبأ» :عساتلا لصفلا

 0 ل و ل ليا وح م ل نا ين رار نيرحبلا يلاو ةريره وبأ

 همام م مة مف او ءاقافاقاث 0 هللا لوسر ىلع بذكي ةريره وبأ

 10000 ا ةأطرأ نب رسب عم ةريره وبأ

 «ةشئاع» :رشاعلا لصفلا

 »5711 ا ةكننَع يبنلل ةشئاع ءاذيإ

 0 لغب ىلع ًامويو لمج ىلع موي
-- 

 «بلاط وبأ» :رشع يداحلا لصفلا

 0 0 ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا نك ا ا ا اكمل بلاط ىبأ رفك ةاور

 ءافأاو واه اواو هاو قت هاه اواو هاهو ةافامام 0 بلاط ىبأ ناميإ لئالد

 «ةيداقتعا ميهافم» :رشع يناثلا لصفلا

 2ظظ71 0 ا ا7070ا0أ70101010*1 اهتيادبو ةعيشلا ةقيقح

 6 8 21 ل ذل طب لاو وح فخم هدا فر عش هن ع يرفعجلا بهذملا روهظ

 1511170010110 1 0158 رشع انثا قمع يبنلا ءافلخ

 2521111 ة26 ىبنلا تاجوز لمشت ال ريهطتلا ةيآ

 )')ظ5)ش* 000 نامثع ىف ةشئاع تاضقانت



 (كرصبأ كمف نم) رواشيب ىلايل َةَدِبإ تس ل لس سطس للععلاالا

 11011 ا م ل تال ا و ودا 40 ساو ؟نوقداصلا مه نم

 1 و م فلا عواااججسو نا هرداصمو نيلقثلا ثيدح

 ا ةنس لآلا ىلع مالسلاو ةالصلا

 طال اي ا و يا ب ل ل يام ةعيشلا دنع لسوتلا

 1 ا ا مل ام ل ع هل ل ةنيفسلا ثيدح

 را 0 0 ةقنتَع لوسرلا لآ دهاشم ةرايز دئاوف

 518 مطل وحج 0ك م جوانا ةيوبن ةنس نيسحلا ىلع ءاكبلا

 100 ا ةينيسحلا سلاجحملا دئاوف

 0 0 00003131بب8 ةينيسحلا ةبرتلا ىلع دوجسلا

 ورا 00 2ع لوسرلا ةيرذ ْالكْيِلَت ةمطاف دالوأ

 «ةيدهقف لئاسم» :رشع ثلاثلا لصفلا

 ل ا نيتالصلا نيب قيرفتلا وأ عمجلا

 000 0000 0 000011312313218 ةعبرألا ةمئألاب داهتجالا رصح

 2 ل قب و ل تقؤملا جاوزلا عيرشت

 000 ةعتملا مكح خسن له

 196 فعدم هع وهم طخ نجلا سن وق ةفينح يبأل ةبيجع ىوتف

 ةمتاخ

 0 ا ةمتاخلا

 ااا 20 هس و 646 9387 6 هج قطر اه »افك قرم نه ف كوب و وا لو" م هاخاوا هه هج عال او 6 رداصملا


