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 سداسلا بابلا

 ٣٥[ ٠]ناطحق ىلا نيبستنملا نايعألا نم نيعباتلا عباتو نيعباتلا ءاملعلا ركذ يف

 :سنأ نب كلام هللا دبع وبأ مامالا

 ةنس دلو ،ريمح نم دزألا ىلإ هتبسن «يحبصألا سنأ نب كلام هللا دبع وبأ مامإلا

 اضرع ةءرقلا دحاو ،امهتقبطو (""يرهزلاو (')عفان نم ىتف ،ةيرجه نيعستو عبرأ

 كلام ناكو .مجنلا كلامف ءاملعلا ركذ اذإ :يعفاشلا مامإلا لاق ،ميعن يبأ عفان نع

 :ليقو ،هردص هتيحل غلبت :ليقو ةيحللاو سأرلا ضيبأ ةماهلا ميظع اميسج لاوط
 ناك :ا""بهشأ لاقو .ضيبلا ةقيقرلا ةيندعلا بايثلا سبلي ،نينيعلا قرزأ .رقشأ ناك

 نب دلاخ لاقو .هيفتك نيب اهفرط لدسيو ،هنقذ تحت اهنم لعج متعا اذإ كلام

 بايثلا قلح هركي ناكو :ليق ،أدايج هيررم أابايثو ًاناسليط كلام ىلع تيأر :سادح

 ةعبسلا ءارقلا دحأ .يندملا ،ءالولاب يثيللا ميعن يبأ نب نمحرلا دبع نب عفان وه :عفان ()

 نم هلصأ ةباعد هيف ،قلخلا نسح هجولا حيبص ،داوسلا ديدش ،نروللا دوسأ ناك .نيروهشملا

 ةنس نيعبسو ًأفين سانلا أرقأو ، هيف ءارقلا ةساير هيلإ تهتناو ،ةنيدملا يف رهتشا ناهبصأ

 ٦. -٥ص ٨ج ‘مالعإلا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنأ .م٥٨٧ /ه٩٦١ ةنس ةنيدملا يف يفوتو

 ،شيرق نم ،بالك نب ةرهز ينب نم ،يرهزلا باهش نب هللا دبع نب ملسم نب دمحم :يرهزلا ا"
 ظفحي ناك ةنيدملا لهأ نم ،يعبات ،ءاهقفلاو ظافحلا رباكأ دحأو ثيدحلا نود نم لوأ .ركب وبأ

 حا ولأل ١ هعمو ي ره زلا عم فوطن انك : دانزلا يبأ نعو ،دنسم اهفصن ‘ ثيدح يتئمو نيفلأ

 :هلامع ىلا زيزعلا دبع نب رمع بتكو ‘ اهب رقتسا و ماشلا لزن .عمسي ام لك بتكيو فحصلا و

 ،بفشب تام :يرزجلا نبا لاق .هنم ةيضاملا ةنسلاب ملعأ أدحأ نودجت ال مكنإف ،باهش نباب مكيلع

 ۔.٧٩ص ،٧ج مالعإلا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنأ .نيطسلف دح لوأو .زاجحلا دح رخآ

 رايدلا هيقف مورمع وبأ ،يدعجلا يدماغلا يسيقلا دواد نب زيزعلا دبع نب بهشأ :بهشأ ا"

 بهشأ نم هقفأ رصم تجرخأ ام :يعفاشلا لاق .كلام مامإلا بحاص ناك .هرصع يف ةيرصملا

 .م٩١٨ /ه٤٠٢ ةنس رصمب تام ،هل بقل بهشأو .نيكسم همسا ليق .هيف شيط الول

 .٣٣٣ص ،١ج ،مالعإلا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنأ

١ 



 ام كلام توم هغلبو :أ'اةنييع نبا لاقو ،هبيش ريغي الو ةلظملا نم هاريو هبيعيو

 .هظم ضرألا هجو ىلع كرت

 لهأ ينأ نوعبس يل دهش ىتح تيتفأ ام :[لوقيل اكلام تعمس :بعصم وبأ لاقو

 لاقو ،ينبقعتيو ييحي ىتح تاموءهنم ملعتأ تنك لجر لق :لاق هنأ هنعو .كلذل

 ظكلذ يل عقو ،دمحلا هلل ردقو ،هريغل هذه لثم عقي دقو هللا ةمعنب ربخأ :أ"يعفايلا

 ضعب نع ينلأس مهضعبو ،مولعلا ضعب يلع أرقي نأ ينم سمتلا يخويش ضعبف
 هب تيتفأ ام ىلع فقو امل ،هب يتفأ ام ضعب نع عجر مهضعبو .ةيهقفلا ماكحألا

 نأ ينلأسو ،هيلع تلكتشا ةديعب دالب نم ةديدع لئاسمب ءاج مهضعبو فهايتفل افلاخم
 مامإلا انكرتو ،انديسو انخيش وهو :لاق .اهلاكتشا لاوزو اهحوضو ءاجر اهيف رظنأ
 ةكربو بارحملا فيلحو ،دهازلا عرولا حلاصلا عشاخلا دباعلا لماعلا ملاعلا

 لادلا مضب يبهذلا نب دمحأ نب دمحم ،نميلا رونو نمزلا ةكرب لب باحصألا

 ةهحور هللا سدق ،لاصبلاب روهشملا تحت نم نيتيتثملا نيب ةدحوملابو ةمجعملا

 نيردصتملا يخويش ضعبو :لاق .لاضفألاو ماعنألا نم هدازو هحيرض رونو

 هيلع تأرق امل ،ةيلعلا بصانملاو ةيعرشلا لئاضفلا نم امهريغو سيردتلاو ءاضقلل

 يخيش هنأ ىلع ئلع اودهشا نيرضاحلل تلمكأ هدعب :لاق ،هقفلا يف يواحلا باتك

 وذ «لضافلا مامإلا وهو ،ينم تدفتسا ام رثكأ هيف كنم تدفتسا دقل :لاقو هيف

 يربطلا نيدلا مجن يضاقلا ةديدعلا ةليمجلا ةديمحلا فاصوألاو ،لئاضفلاو نساحملا

 لاجرلا دحأو ،داوقلا رابك نم لاو شةنييع وبأ ،يميمتلا ةنييع نب بعك نب ىسوم :ةنييع نبا أ"
 روصنملا رفعج وبأ هالو ةيومألا ةلودلا ناكرأ اومدهو ،ةيسابعلا ةلودلا دامع اوعفر نيذلا

 ريخ .يلكرزلا رظنأ.م٦٨٧ /ه٠٧١ ةنس يفوت رصمو دنهلا ةيالو هيلإ فاضأو ،هتطرش

 ٣٢٧. -٦٢٣ص ،٧ج ،مالعإلا :نيدلا

 ةيعفاش نم فوصتم ،ثحاب ،خرؤم :نيدلا فيفع ،يعفايلا يلع نب دعسأ نب هللا دبع :يعفايلا "ا
 ،٤ج مالعإلا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنأ.ه٨٦٧ ةنس نميلا يف يفوت ،ةريثك تافلؤم هل نميلا

 ص ٧٢.



 بسح الإ نف يف ملكت ام :يل لاق ‘ءابلألا ءابجنلا ءالضفلا ضعبو ،هللا همحر

 رضح هنوكل يضرفلا ينيمسي ناك مهضعبو لاقو .هريغ نود كنف كلذ نأ كعماس

 هب يلاغتشا لقأ ناك ،ضلئارفلا ملعب يلاغتشا عم «ضلئارفلا باسح يف أموي اندنع

 نم يريغ لاغتشا رشع فصن نم ناك ،مولعلا نم هريغب يلاغتشاو ،مولعلا نم

 ملف ،مهب كربتأ ،ءاحلصلاو ءارقفلاو ءاهقفلا خويش نم ةعامج يلإ تبتكو ۔ءاملعلا

 مهب ىدتقملا ءاملعلا نم اوناك دقو ،نيرئاز ينوؤاج ىتح ،نامزلا نم ريثك ضمي

 يذ هلل دمحلاو ،بتكأ الو أرقأ ال “َيمأ كلذ ذإ انأو ]٣٥١[ ،مهيلإ راشملا خويشلاو

 ركذ ىلإ انعجر .لاق ام مت ماعنألاو ليمجلا نم هلضف دوع ام ىلع ماركإلاو لالجلا

 نب كلام الإ سانلا يتفي ال الأ :ةنيدملاب يداني ايدانم تعمس :بهو لاق ،كلام مامإلا

 ردص ىلع سلجو ،ًأضوت ،ثدحي [نأ] دارأ اذإ كلام ناكو .بيؤذ يبأ نباو ،سنأ

 ،كلذ يف هل ليقف .ثدح مث ةبيهو راقوب هسولج يف نكمتو ،هتيحل حرسو ،هشارف

 نأ هركي ناكو .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح مظعأ نأ بحأ :لاقف

 هللا لوسر مهفي نأ بسحأل :لوقيو 4 الجعتسم وأ ،أمئاق وأ ،قيرطلا ىلع ثدحي

 ال :لوقيو ،هنس ربكو هفعض عم ةنيدملا يف بكري ال ناكو ،ملسو هيلع هللا ىلص

 .ةنوفدم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةثج اهيف ةنيدم يف بكرأ

 :لاق ؟مكبحاص مأ انبحاص ملعأ اميأ :(ا'""نسحلا نب دمحم يل لاق :يعفاشلا لاقو

 ىلع :تلق :لاق ،[ةنسلا يف] كلامو ةفينح ابأ :نيمامإلا ينعي مكبحاص مهللا

 :لاق ؟مكبحاص مأ انبحاص ةنسلاب ملعأ نم هللا كتدشان :تلقف ، معن :لاق فاصنإلا

 هقفلا مامإ ،هللا دبع وبأ ،نابيش ينب يلاوم نم ،دقرف نب نسحلا نب دمحم :نسحلا نب دمحم

 لاق هب فرعو هبهذم هيلع بلغو ةفينح يبأ نم عمس ةفينح يبأ ملع رشن يذلا وهو ،لوصألاو
 هتعنو ((هتحاصفل ،تلقل ،نسحلا نب دمحم ةغلب نآرقلا لزن لوقأ نأ ءاشأ ول)) :يعفاشلا هنع

 "و "طوسبملا " :اهنم لوصألاو هقفلا يف ةريثك بتك هل ،يأرلا لهأ مامإب يدادغبلا بيطخلا

 :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنأ ۔ه٩٨١ ةنس يفوت "ريغصلا عماجلا "و "ريبكلا عماجلا "و "تادايزلا

 ٨٠. ص ،٦ج مالعإلا



 ىلص هللا لوسر باحصأ ليواقأب ملعأ نم هللا كدشنأ :تلقف :لاق مكبحاص ميللا

 الإ قبي مل :يعفاشلا لاق مكبحاص مهللا :لاق ؟مكبحاص مأ انبحاص ،ملسو هيلع لا

 لاقو ؟سيقن ءيش يأ ىلعف ،ءايشألا هذه ىلع الإ نوكي ال سايقلاو ،سايقلا
 دوعيو ،زئانجلاو ةعمجلاو تاولصلا دهشيو ،دجسملا يتأي كلام ناك :يدقاولا

 كرت مث ،هباحصأ هيلإ عمتجتو ،دجسملا يف سلجيو ،قوقحلا يضقيو ىضرملا

 8زئانجلا روضح كرتو ،هسلجم ىلإ فرصنيو .يلصي ناكو ،دجسملا يف سولجلا

 يف تاولصلا دهشي نكي ملف ،هلك كلذ كرت مث ،مهيزعيف ،اهباحصأ يتأي ناكو

 .كلذ سانلا لمتحاو ،أقح هل يضقي الو ،هيزعي أدحأ يتأي الو ،ةعمجلا الو دجسملا

 ملكتي نأ دعب سايلا لك سايلا :لوقيف كلذ يف هل ليق امبر ناكو ،هيلع تام ىتح

 اولاقو روصنملا رفعج يبأ مع ،يلع نب ناميلس نب رفعج ىلإ هب يعسو ،هرذعب

 هبرضو ،هودرجو ،هب اعدو .رفعج بضغف ،ءيشب هذه مكتعيب ناميإ ىري ال هنإ :هل

 كلذ دعب لزي ملف ،ًاميظع ًارانم بكتراو ،هفتك تعلخنا ىتح هدي تدمو طايسلاب

 يزوجلا نبا هركذو ،هب يلح ًايلح طايسلا كلت تناك امنأكو هسفن ولع يف برضلا

 مل ،ىوتف لجأل اطوس نيعست سنأ نب كلام برض هنأ " دوقعلا رودص " باتك يف

 سمخ :ليقو ،نيعستو عبرأ ةنس دلو هنأ مدقت دقو ،نيطالسلل ضرغ قفاوت
 هللاو ،ةنس نوعست هلو تام :يدقاولا لاقو .ةنس نينامثو اعبرأ شاعو ،نيعستو

 ةوذج " باتك يف ]٣٥٢[ يديمحلا هللا دبع وبأ ظفاحلا ىكحو .باوصلاب ملعأ

 ،هيف تام يذلا هضرم يف كلام ىلع تلخد :لاق ۔ يبنعقلا ينثدح :لاق " سبتقملا

 :لاقف ؟كيكبي يذلا ام هللا دبع ابأ اي :تلقف ۔يكبي هتيأرف «سلج مث هيلع تملسف

 لكب تبرض يننأ تددول هللاو ؟ينم ءاكبلاب قحأ نمو ،يكبأ ال يل امو ،بنعق نب اي
تفأ مل ينتيلو هيلإ تقبس اميف ةعمسلا يل تناك دقلو طوسب ييأرب اهب تيتفأ ةلأسم



 دمحم وبأ هاثرو ،عيقبلاب نفدو ،ةفيرشلا ةنيدملاب هتافو تناكو .لاق امك وأ ،يأرلاب

 , : ارعش هلوقب ١) )جارسلا نيسحلا نب دمحأ نب رفعج

 قارب بئاحسلا داَعر نزملا نم كلامل عيقبلاب ادج هللا ىقس

 قافآو حاسف ايندلا يف ميلاقأ هب تعبط يذلا هاطوم ماقأ

 قافشإو فاضي نأ نم رذح هل دمحم يبنلا حرش هب ماقأ

 قارلطإ هيوري نيح هنم لكللو ةبيهو حيحص لاع دنسم اهل

 قذح لأست تنأ نإ مهنأ مهب لسف ملع مهلك قدص باحصأو

 قازرأ ةداعسلا نأ ىلع هافك هدحو سيردا نبا الإ نكي مل ولو

 :ديز نب رباج خيشلا ءاثعشلا وبأ

 ديز نب رباج روهشملا لماعلا ملاعلا كسانلا دهازلا مامإلا خيشلا ءاثعشلا وبأ

 ةفيرشلا ةنسلاو باتكلاب ملعلا يف ،هناوأو هرصع ديحوو هنامز ديرف ناك .يدزألا

 هيقفلا خيشلا اهب هبحصف ةرصبلا ىلإ لقتنا مث ،ظةينوزملا نامع نم قرف هنكسم

 يفوتو .هبحص نسحأ ،نسحلا يبأ نب نيسحلا ديعس وبأ ،أ"ليرصبلا نسحلا دهازلا

 وبأ ،يدادغبلا يراقلا جاسلا نيسحلا نب دمحأ نب رفعج :جارسلا نيسحلا نب دمحأ نب رفعج ()

 رهتشا ،ةافوو ادلوم دادغب لهأ نم رعش هل ظافحلا نم ةغللا و وحنلاو تاءارقلاب ملاع بيدأ .دمحم
 امظن هلج ف ابا ٠ آ هقف يف "يقزحلا باتك "و " . يب آ مكح'و "نادوسلا _ 3 . 'و " 9 : آل ع ١ "" ذننا تب

 .١٢١ص ،٢٦ج مالعإلا :نيدلا ريخ يلكرزلا رظنأ .ءازجأ ةسمخ يف "دئاوف " يدادغبلا بيطخلا هل جرخو
 ديحو ،ةرصبلا لهأ مامإ ناك ،يعبات ،ديعس وبأ يرصبلا راسي نب نسحلا :يرصبلا نسحلا أ"
 فنك يف بشو ةنيدملاب دلو ،كاسنلا ناعجشلا ءاحصفلا ءاهقفلا ءاملعلا دحأ وهو ،هنمز يف ةمألا

 ،نايفس يبأ نب ةيواعم دهع يف ناسارخ يلاو دايز نب عيبرلا هبتكتساو بلاط يبأ نب يلع
 فاخي الو ،مهاهنيو مهرمأيف ةالولا ىلع لخدي ناكف ،بولقلا يف هتبيه تمظعو ،ةرصبلا نكسو
 دق ينإ :هيلإ بتك ةفالخلا زيزعلا دبع نب رمع يلو املو .ناسيم لهأ نم هوبأ ناكو ،مئال ةمول
 امأو ،مهديرت الف ايندلا ءانبأ امأ :نسحلا هباجأف هيلع ينونيعي اناوعأ يل رظناف رمألا اذهب تيلتبا
 . م٧ ٢٨٠ /ه ٠ ١ ١ ةنس ةرصبلا يف يفوت ةريثك هرابخأ .هللاب نعتساف ،كنوديري الف ةرخآلا ءانبأ

 .٦٢٢ص ،٢ج ،مالعإلا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنأ
 ٥



 خيشلا ةافو تناكو ،اهب يرصبلا نسحلا ىفوتي نأ لبق ةةرصبلاب رباج خيشلا

 غلب املو .ةرجهلا نم نيعستو ةثالث ةنس رفص رهش نم ةعمجلا موي ديز نب رباج

 ىلع نم ملعأ تام :لاق ،اضيرم ناكو ،ديز نب رباج توم كلام نب سنأ

 ةنس يفوت ليقو ضرألا لهأ ريخ تام :لاق وأ يرصبلا نسحلا امم «ضرألارهظ

 يف كلام نب سنأ تامو :لاق ،ناورم نب كلملا دبع نب ديزي ةفالخ يفقئامو ثالث

 يوري امم اريثك ديز نب رباج خيشلا ناكو هيف رباج توم هغلب يذلا مويلا كلذ

 نع ةباحصلا نم امهريغو هللا امهمحر ،سابعلا نباو ةشئاع نع يوبنلا ثيدحلا

 اهلاسو اهنع ىلاعت هللا يضر ،ةشئاع رباج دهشو كلسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 هنأ ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يورو .هتربخأف ،نيدلا رمأ نم قدو لج امع

 نب رباج هل لاقي نامع لهأ نم يدعب لجر كيتأيس :اهنع هللا يضر ةشئاعل لاق

 يفخت الف ،كنيبو ينيب امع كلأس ولو ،هيبيجأف ،نيدلاو ةعيرشلا نع كلأسي شديز
 .ملعأ هللاو ،لاق امك وأ ،كلذ نم أئيش هيلع

 همحر ،ديز نب رباج لخد :لاق ،هللا همحر ،أ')ليحرلا نب بوبحم نايفس وبأو

 .امهنع اهلأسي يأ ]٣٥٣[ لئاسم نع اهلأسي ،اهنع هللا يضر ،ةشئاع ىلع
 بصني اهنيبج نأو .لعفي ناك فيك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عامج نع اهلأس

 لاقي دلب نمو ،قرشملا لهأ نم :لاقف ؟تنأ نمم مث ،ينب اي لس :لوقتو اقرع
 ينأ الإ هظفحأ مل ائيش هل تركذف :ليحرلا نب بوبحم نايفس وبأ لاق نامع اهل

 ةريبه نب فيس نب ليحرلا نب بوبحم ةمالعلا خيشلا وه :ليحرلا نب بوبحم نايفس وبأ ا')

 ىلإ عيبرلا عجر املو ،هتذمالت رابك نمو ،بيبح نب عيبرلا مامالل ابيبر ناك .يموزخملا يشرقلا

 لآ ةيرذ تلاز الو ۔“ راحص نطوتساف بوبحم هعم ءاج ۔“ اليوط ةرصبلاب ماقأ نأ دعب نامع

 حالصلاو لضفلاو ملعلا تويب رهشأ نم ليحرلا لآ تيب ناكو ،نآلا ىلإ اهب نيدوجوم ليحرلا

 ديعس مامإلا دج وهو ةيرجهلا ثلاثلا نرقلا يخرؤمو ءاملع نم ليحرلا نب بوبحم دعيو .نامعب

 خيرات يف نايعأل ا فاختإ :دومح نب فيس ‘ يشاطبلا رظنأ .بوبحم نب دومحم نب هللا دبع نب

 ٢١٧- ٢١٨. ص ١ ج ،م١ ٩٩٨ ةيناثلا ةعبطلا ۔نامع ءاملع ضعب

 ٦



 اهلوق لعلو ،كلذ هابشأو ،يل هركذ ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نإ :تلاق اهنأ نظأ

 ديز نب رباج ناكو ؟روعأ اي اذه نع ينلأستأ ،هنم رداصلا لاؤسلا اذه دنع هل

 وبأ ركذو .نيدلا يف جرح الو ،نينمؤملا مأ اي كلأسأ :اهل لاقف ،نيعلا روعأ

 ةوسن نإ :لاق ،نيملسملا نم لجر نع هنع هللا يضر ،ليحرلا نب بوبحم نايفس

 نلخدف ،نهل تنذأف ،اهنع هللا يضر ةشئاع ىلع نذأتسا نامع لهأ ءاسن نم

 دقل :تلاقف ،نامع لهأ نم نلق ؟نتنأ نيأ نم :تلاق مث .نهيلع تملسو ۔اهيلع

 نم يضوح دارو نم رثكيل :لوقي ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يبيبح تعمس

 نم ةوسن نأ ينغلب :لاق ،هللا همحر ،ليحرلا نب بوبحم نايفس يبأ نعو .نامع
 ،ماشلا نم :نلقف ؟نيأ نم نهتلأسف ،اهنع هللا يضر ةشئاع ىلع نلخد ،ماشلا لهأ

 نايفس يبأ نعو .ءاسنلا تتكسف ؟تامامحلا باحصأ نم نكلعل :نهل تلاقف

 تلخد نايفس يبأ نب ةيواعمل ةأرما نأ ينغلب :لاق هللا همحر ،ليحرلا نب بوبحم

 ةيحان ىلإ تتفتلاو :لاق ،مدألا نم ةداسو اهتحت تفلأو ،اهنع هللا يضر ةشئاع ىلع

 تمسبتف ،يلك :اهل تلاق مث كنبل اهيلع تبصو .زبخ اهيف ةفيحص تلنأف ،تيبلا نم
 بيط نم ينعت ،اذه نم نيلأ وه ام ىلإ عجرن انإ ،هامأ اي :تلاقو ،ةيواعم ةأرما

 ريعشلا زبخ نم عبشي مل هللا يبن نإ :تلاقو ،عادعصلا ةشئاع تسفنتف :تلاق ،ماعطلا

 اي :لاقو ،هنع هللا يضر ،ديز نب رباج فسوي نب جاجحلا لأسيو ،نيترم ىوس

 ؟ةيناثلا و :لاق ،نينمؤملل كلت :لاق ،ةرقبلا ةروس نم ةيآ لوأ نع ينربخأ ءاثعشلا ابأ

 .ىهتنا كباحصأ و كيف :لاق ؟ةثلاثلاو :لاق ،نيرفاكلل كلت لاق

 ‘ رضتحا امل ،هللا همحر ،ديز نب رباج خيشلا نإ : لوقي سانلا نم ١ ريثك تعمسو

 فلا الإ هلإ ال :رباج اي لق :لاقف ،ًارضاح يرصبلا نسحلا خيشلا هعم ناكو

 كبجب ملف هللا الا هلا ال ؤ رباج اي لق : ةيناث هل لاق مث كبجب ملو رباج تكسف

 نسح اي تلبقت نإ اهانلق املاط :لاق ،هللا الإ هلإ ال رباج اي لق :ةثلاث هل لاق املف

 هكرتل الإ باوجلا نع تكس ام هنأ مهضعب معزف ةبعكلا برو ملاع :نسحلا لاقف

 نظي نأ أراذحو ،هبهذم لهأ نم نكي مل هنأل ،هل ]٣٥٤[ ةعباتملاو نسحلاب ءادتقإلا
٧



 نمم لك نم لوبقم قحلا ذإ «نكمي ال اذهو هبهذم ىلإ لامو ،هب ىدتقا هنإ ،ناظ

 ،ىوقتلا ةملك يهو ،ديحوتلا ةملك يف اميس ال هعابتا ملسم لك ىلع مزال هب ءاج

 نكلو .ةيآلا ا)(اهلهأو اهب قحأ اوناكو ىوقتلا ةملك مهمزلأو)ل :ىلاعت هللا لاق دقو

 الإ هلإ ال ةملك يهو .اهانلق املاط هل هباوج نوكي نأ لمتحيف ،ةياورلا تحص اذإ

 هبلق نم لخت مل يهف ،مقسلاو ةحصلا لاح يف ،ناسللاو بلقلاب تلبقت نإ فلا

 عم ذئنيح وه هنأ هل هباوج يضتقيف ،هل هلاؤس لبقو .نسحلا لاؤس دنع هناسلو

 نم لك نإف ،باوثلا نم ءاجرلاو ،باقعلا نم فوخلا نيب ©ناسللاو بلقلاب اهب ظفلتلا
 امهيف هنود وه نمم ،ىلاعت هللا نم افوخ دشأ ناك ،ىوقتلا يف اصلاخ انمؤم ناك

 (")ةمطاف هتنباو "ةيفص هتمعل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوق كلذب ىفكو ةبترم

 ٢٦. ةيآلا ،حتفلا ةروس ()

 ىلص يبنلا ةمع يهو ،ةلساب ةرعاش ،ظةيشرق ةديس ،مشاه نب بلطملا دبع تنب ةيفص :ةيفص ("
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو ةنيدملا ىلإ ترجاهو ،ةرجهلا لبق تملسأ .ملسو هيلع كلا

 موي ناك املف ،تباث نب ناسح نصح يف هئاسنو هجاوزأ عفري ةنيدملا نم هودع لاتقل جرخ اذإ

 تلاقف سسجتي نصحلاب قصلف يدوهي ءاجف .ناسح نهدنع فلختو ،نهعم ةيفص تدعص (دُحأ)

 ءودهب بابلا تحتفو ،تلزنو ادومع تذخأف ،ناسح ىناوتف ،هلتقاف هيلإ لزنإ :ناسحل ةيفص

 برضت حمر اهديبو تمدقتف دحأ موي نوعجارتي نيملسملا تأرو .هتلتقف سوساجلا ىلع تلمحو

 نع اهدعبي نأ ماوعلا نب ريبزلا ىلإ يبنلا راشأف ،هللا لوسر نع متمزهنا :لوقتو سانلا هوجو يف

 ،٣ج ،مالعإلا :نيدلا ريخ يلكرزلا رظنأ .م١٤٦ /ه٠٢ ةنس ةنيدملاب تتام ةزمح اهيخأ

 ص ،٤ج ،باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا .٦٠٢ص

 ،بلطملا دبع نب هللا دبع نبا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنب ءارهزلا ةمطاف :ةمطاف ")

 ،تالقاعلا تاحيصفلا ىدحإو ،شيرق تاهبان نم :دليوخ تنب ةجيدخ اهمأو ،ةيشيرقلا ةيمشاهلا

 .اهرمع نم ةرشع ةنماثلا ةنسلا يف هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ اهجوزت

 هل لعج نم لوأ يهو .رهشأ ةتس اهيبأ دعب تشاع .بنيزو موثلك مأو نيسحلاو نسحلا هل تدلوو

 رظنأ .ةشبحلا دالب يف عنصي هتأر دق تناكو سيمع تنب ءامسأ اهل هتلمع ،مالسإلا يف شعنلا

 يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا .٢٣١ص ،٥ج ،مالعإلا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا

 .ص ،٤ج باحصألا ةفرعم



 نم امكسفنأل هاذخ دمحم تنب ةمطاف ايو ،دمحم ةمع ةيفص اي :هللا ناوضر امهيلع

 ىلع تررم :لاق ،داهزلا ضعب ىكحو ێأئيش هللا نم مكنع ينغأ ال ينإف كلا

 ،ءامسلا ىلإ رظني ةرات وهو ،نيربق نيب اسلاج دشار نب (')لولهب تيأرف ،ةربقم

 رظني ةراتو ،مستبيف هنيمي نع رظني ناكو ،ربتعيف ضرألا ىلإ رظني ةراتو ،للهتيف

 تدعق معن :لاق ،روبقلا نيب تدعق كارأ ،لولهب اي :هل تلقف لاق .يكبيف ،هلامش نع

 ،للهتتف ،ءامسلا ىلإ رظنتو :لاق ،ينوباتغي ال مهنع تبغ اذإو ،ينوذؤي ال موق نيب

 امو مكقزر ءامسلا يفو :ىلاعت هلوق تركذ ءامسلا ىلإ ترظن اذإ ،معن :لاق

 ،ربتعتف ،ضرألا ىلإ رظنتو :تلق ،للهتي نأ ةيآلا هذه عمس نمل قحف ("«نودعوت

 مكديعن اهيفو مكانقلخ اهنمإظ :ىلاعت هلوق تركذ ضرألا ىلإ ترظن اذإ معن :لاق

 كينمي نعرظنتتو ربتعي نأ ةيآلا هذه عمس نمل قحف ا")«“ىرخأ ةرات مكجرخن اهنمو

 ام نيميلا باحصأو :ىلاعت هلوق تركذ ينيمي نع ترظن اذإ ،معن :لاق ،مستبتف

 ظكلامش نع رظنتو :تلقو ،مستبي نأ ةيآلا هذه عمس نمل قحف .أ4٠“نيميلا باحصأ

 ام لامشلا باحصأول» :ىلاعت هلوق تركذ يلامش نع ترظن اذإ ،معن :لاق ،يكبتف

 ضعبل دابعلا ضعب لاقو .يكبي نأ ةيآلا هذه عمس نمل قحف ا“لامشلا باحصأ

 ؟ينم كلذ نوكي ال فيكو ،لجأ :هل لاقف فوخلاب ءاجرلا جزمت كارأ :داهزلا

 نيقيرفلا يأ نم ردأ ملو (`")«“يعسلا يف قيرفو ةنجلا يف قيرفإط :لوقي ىلاعت هللاو

 ينيعرلا يرجحلا ورمع وبأ دشار نب لولهبلا وه :ه )١٢٨- ١٨٣( دشار نب لولهب )١(

 ىلع هقفلا يف باتك هل ،ةريثك دهزلا يف هرابخأ ،ناوريقلا لهأ نم ،داهزلا ءاملع نم ةدالولاب
 رظنأ .هنع باتكلا اونود هباحصأ نإ :ليقو .يروثلا لاوقأ ىلإ ليمي دقو ،كلام مامإلا بهذم
 .٧٧ص ،٢ج مالعإلا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا

 .٢٢ةيآلا ۔تايراذلا ةروس ")
 .٥٥ةيآلا .هط ةروس"
 .٧٢ةيآلا ةعقاولا ةروس)
 .١٤ةيآلا .ةعقاولا ةروس)

 (٦) روس ٥ ةرآل ا ح ى روشلا ٧.



 يضر ۔أ")ناميلا نب ةفيذح نع هللا همحر ،ديز نب رباج ىكحو .ىهتنا ؤ انأ تنك

 ااهرضحي مل ةزانج فداصف هللا يضر باطخلا نب رمع ىلع مدق هنأ ،هنع كلا

 هللا ىلص ،دمحم باحصأ يف نيملسملا نم لجر تومي ةفينح اي :رمع لاقف

 نأ تملع امأ ،نينمؤملا ريمأاي :ةفينح لاقف ،هتزانج دهشت الو ،ملسو هيلع

 مهنمأ هللا كدشنأ :رمع لاقف ؟أرس يل رتسأ ،ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر

 اذه نمأ ال هللاو .ال: لاقف ؟انأ مهنمأ هللا كدشنأ :لاقف .معن مهللا :لاقف ؟ناك

 كفاخأ ال فيكو :لاقف ؟قافنلا فاختأ ،هللا همحر ديز نب رباجل ليقو .أدبأ أدحأ

 . ىهتنا فنع هللا ىضر 0 باطخلا نب رمع هفاخ دقو

 برو ملاع" هللا همحر ،ديز نب رباج خيشلل يرصبلا نسحلا خيشلا لوق امأو

 عماس ،لقاع هنأ ةياغلا ىصقأ لضفلا يف غلب نم هللاب همسق واوب رعشي هنإف "ةبعكلا

 هنم كسنلا نم رهظام ىلع هللا نم دابعلا نم بجوتسم ةيارلاو ةيشخلا ناذلب

 :ىلاعتو هناحبس لاقو ("«نوملاعلا الإ اهلقعي اموإظ:ىلاعت هللا لاق .ةيالولا نالعإ

 تانج مهبر دنع مهؤازج ةيربلا ريخ مه كئلوأ تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نل

 نمل كلذ ،هنع اوضرو مهنع هللا يضر أدبأ اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت نم يرجت
 باحصأ يف انك ام لقعن وأ عمسن انك ول اولاقو » :هنأش لَج لاقو .ا")4هبر يشخ

 يباحص ،لسح بقل ناميلاو ،هللا دبع وبأ ،يسبعلا رباج نب لسح نب ةفيذح :ناميلا نب ةفيذح'ا

 ملل ،نيقفانملا نم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا رس بحاص ناكو ،نيحتافلا ناعجشلا ةالولا نم

 ؟وه نمو :لاقف ة معن لاق ؟نيقفانملا نم دحأ يلامع يفأ :هلأس رمع يلو املو .هريغ دحأ مهملعي

 ازغو ،مهدالب حلصأو مهنيب ماقأف نيقاهدلا هلبقتساف ،نئادملا ىلع رمع هالو .هركذأ ال :لاق

 ثيدحلا بتك يف هلو ،م٦٥٦ /ه٦٣ ةنس نئادملا يف يفوت ،ةونع امهحتفو نادنس هامو رونيدلا

 دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا .١٧١ص فج مالعإلا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنأ .اثيدح ٥

 .ص ،١ج .باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا

 .٣٤ةيآلا توبكنعلا ةروس "ا

 .٨-٧١ةيآلا ةنيبلا ةروس )



 الإ مه نإ ،نولقعي وأ نوعمسي مهرثكأ َنأ بسحت مأ» :هنأش لج لاقو .')«ريعتسلا
 يلوأل تايآل كلذ يف ناط :هنأش لج لاقو ."اليبس لضأ مه لب ماعنألاك
 :هنأش لج لاقو (")«ءاملعلا هدابع نم هللا ىشخي امنإإط :هنأش لج لاقو ")ىهنلا

 بسحت مأ» :هنأش لج لاقو ")ملعلا اوتوأ نيذلا رودص يف تانيب تايآ وه لبط
 لج لاقو "اليبس لضأ مه لب مانعنألاك الإ مه نإ ،نولقعي وأ نوعسي مهرثكأ نأ
 .("«“هبر يشخ نمل كلذ هنع اوضرو مهنع كلا يضزلأدبأ اهيف نيدلاخ :هنأش

 (أةديبع وبأ ينثدح :")بيبح نب عيبرلا لاق .(ءايبنألا ةثرو ءاملعلا) :ثيدحلا يفو

 .٩ةيآلا ،كلملا ةروس
 ٤. ٤ةيآلا ،ناقرفلا ةروس

 ١٢٢. و ٥٤ ةيآلا هط ةروس "ا
 .٨٢ةيآلا رطاف ةروس )
 ٤. ٩ةيآلا ،توبكنعلا ةروس )٥)

 ٤٤. ةيآلا ،ناقرفلا ةروس)
 ٨. ةيآلا ةنيبلا ةروس"

 نافضغ دلب نم ينامعلا يديهارفلا ورمع نب بيبح نب عيبرلا تبثلا ثدحملا مامإلا وه :بيبح نب عيبرلا ا
 ،ديز نب رباج مامإلا باش وهو كردأ ،ةرصبلا ىلل ملعلا بلط يف نامع نم جرخ ةنطابلا نم ىول ةيالوب
 ناكو هدجسمو فورعم هربقو ،اهب يفوت نأ ىلإ نافضغ يف ماقأو هرمع زخا يف نامع ىلإ عجر مث
 "حيحصلا عماجلا " ىمسيو ثيدحلا يف "دنسملا " باتك :عيبرلا مامإلا راثا نم .ملعلا يف ملا هب برضي
 رظنأ .رباج مامإلا نع هديبع يبأ نع اهيوري ةيثالث ةثيداحأ رثكأو لجو زع هللا باتك دعب باتك حصأ وهو
 . ٨٩. -٦٨ص ،١ج ،نامع ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ :دومح نب فيس ،يشاطبلا
 ۔افافق لمع ،اريقف ناك ،اهيف أشنو ةرصبلا يف دلو يميمتلا ةميرك يبأ نب ملسم :،ةديبع وبأ اا
 نكل ،فافكلاب ايضار زبخلا تاتف نم لكأ .فافقلاب بقل كلذل ،لخنلا فعس نم هلمع نم تاتقي
 خيرات فرعي ال .ع رولا يقتلا ةفراعلا نمؤملا ملاعلا تافصب هتنيزو ،ىنغ الا هدزت مل هتعانق

 ناكرألا ثلاث ،ةديبع وبأ دعي .جاجحلا نجس نم هجورخ دعب ه٥٩ ةنس ةوعدلا ىلوت۔هداليم

 مضت تناك ىتلا ةوعدلا سلاجمأشنأ ةةيضابإلا ةوعدلا ميظنت يف ريبك رود هل ،ملعلا ءاول لماحو

 بهذملا ةمئا رابك ىلع اهروضح رصتقا يتلا خياشملا سلاجمو ،هتاعدو هئاهقفو بهذملل ءاملع رابك
 سلاجمو ةوعدلا ةرئاد عيسوتو بهذملا رشنل تاسايسلاو ططخلا عضو فدهب ،ارصح هئاملعو يضابإلا
 راصمألاو قطانملا ىلإ ةلمح لسرأ ثيح ،هرمث عقتناو هجضن باطو يضابإلا بهذملا عنيأ هدهع يفو .ملعلا
 يدككلا ىيحي نب هللا دبع مامإلا ةدايقب تومرضحو نميلا يف روهظ ةمامإ لوأ نالعإ يف حجنو ةيمالسإلا
 يبأ ةمامإو .ه٤٣١ ١٣٢- نامع يف دوعس نب ىدنلجلا ةماملو ۔ه٢٣١ ١٢٨- قحلا بلاطب بقلملا
 مامإلا :دمحأ نب حلاص ،يفاوصلا باتك يف ليصافتلا رظنأ ه٤٤١ ١٤٠- بزغملا يف يزفاعمل باطخلا
 وبأ مابإلا :دماح نب هللا دبع نب كرابم ،يدشارلا ۔.٧٨١ص ةوعدلا يف هراثآو ديز نب رباج
 نب عيبرلا ملمإلا دنسم .حيحصلا عماجلا :رظنأ ٣٠. -٦٢ص ىلوألا ةعبطلا نامع ةنطلس ،۔ههقفو ،ةديبع

 ١٣- ١٤ -٢١ص ،نامع ةنطلس طقسم ةماقتسالا ةبتكم .يرصبلا يدزألا ورمع
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 :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ،كلام نب سنأ نع ،ديز نب رباج نع

 نإ) :لاق ،مالسلا هيلع يبنلا نع هقيرط نمو .أ'؛(نيتصلاب ولو ملعلا اوبلطا)
 لدب ةحنجألا :عيبرلا لاق .ا"(بلط امل ءاضر ملعلا بلاطل اهتحنجأ عضتل ةكئالملا

 ةريره يبأ نع ،ديز نب رباج نع هةديبع وبأ .أ"'ءاعدلا باب يف يديألا نم
 .هب لمعو ،ًلجو زع هلل ملعلا ملعت نم) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق

 نم تعمس اذكه ()(ضوحلا ىلع دورولا قزريو . انمآ ةمايقلا موي هللا هرشح

 لاق :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .املسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ولجو زع هللا ىلإ ةبرق هملعت نإف ،ملعلا اوملعت ) :ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر

 ةعفرلاو ،فرشلا عضوم يف هبحاص لزني ملعلا نإو ،ةقدص هملعي ال نمل هميلعت

 ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ا")(ةرخآلاو ]٣٥٦[ ايندلا يف هلهأل نيز ملعلاو
 ئفطي راغصلا ملعت :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةكلام نب سنأ نع]

 لوسر لاق :لاق ،ةريره يبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .أ"[برلا بضغ

 وبأ ."(هلهأ باهذ هعفرو ،عفري نأ لبق ملعلا اوملعت) :ملسو هيلع هللا ىلص هلا

 ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع ،كلام نب سنأ نع ،ديز نب رباج نع ظةديبع
 .(٢)(نيدلا يف ههقف أريخ هب هللا دارأ نم) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق

 نب هللا دبع نيدلا رون ،يملاسلا =٢١ص ،بيبح نب عيبرلا مامالا دنسم حيحصلا عماجلا أ')

 .٢٤ص ،١ج ‘ ةيبهذلا عباطملا بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حرش :ديمح

 )٢) هسفن ردصملا : نيدلا رون يملاسلا =٢١ص هسفن ردصملا ص٤٣.

 .٣٤ص ،هسفن ردصملا : نيدلا رون ،يملاسلا =٢١ص هسفن ردصملا ا"

 (٤) هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا =٢١ص هسفن ردصملا ص٤٣-٤٤.

 هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا =٢١ص هسفن ردصملا ا ص٤٤.

 )٦) هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ٢١ص هسفن ردصملا ص٤٤-٤٥.

 ص هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ٣١ص هسفن ردصملا ا") ٤٥.

 .٦٤ص هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ٣١ص هسفن ردصملا (

 .٧٤-٦٤ص هسفن ردصملا :نيدلا رون يملاسلا = ٣١ص هسفن ردصملا اا

١٢ 



 وهو لاق ،نايفس يبأ نب ةيواعم نع ينغلب :لاق ،ديز نب رباج نع هةديبع وبأ
 عفني الو هللا عنم امل طعم الو هللا هاطعأ امل عنام ال هنإ ،سانلا اهيأ) :ربنملا ىلع

 نم تعمس :لاق مث ،أأ)(نيدلا يف ههقفي ،ًأريخ هب هللا دري نم ،ةجلا هنم جلا اذ
 أ .ربنملا ينعي داوعألا هذه ىلع تاملكلا هذه ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص هلللا لوسر نع ينغلب :لاق ،ديز نبرباج نع كةديبع

 لازي الو ،هللا ليبس يف مدلاك ،املع بتكي ناك اذإ ،مكدحأ بوث يف دادملا مسر)

 سيلف ،هللا ديحوت فرعي ال نمو .أ")(هبوث يف دادملا كلذ ماد ام ةرجألا هب لاني

 نب رباج نع ةديبع وبأ تكردأ :لاق ،ديز نب رباج هنع شةديبع وبأ .ا")نمؤمب

 ىلإ موي تاذ ،ملسو هيلع هللا ىلص هلللا لوسر جرخ :لاق ،سابع نبا نع .ديز

 مهدجو ،اهيلع فقو ةقلح لوأف ،ملعلا نونف نوركاذتي نيزع هباحصأ دجوف دجسملا

 ةيناثلا ىلإ ماق مث ،(يبر ينلسرأ اذهب) :لاقف ێمهيلإ سلجف ،نآرقلا نوأرقي

 ةثلاثلا ىلا ماق مث ‘ ائيش لقب ملو ‘ مهيلإ سلجف : سلجف ‘ ما رحلا و ظطلحلا يف نوملكتي مه دجوف

 مهيلإ سلجف : سلجف كنع هابشألا و لاثمألا يفنو ‘ لجو 5- هللا ديحوت نوركذي مهدجو

 زع هللا ةفرعم ديحوتلا نأل :رباج لاق .ا“(يتر ينرمأ اذهب) :لاق مث ،أريثك
 ف

 :نولوقي ملسو هيلع كلا ىلص يبنلا ثيدح مهنايتف رثكأ ةباحصلا نم اسان ،لجو

 وأ ،هنم لستغي مث مئادلا ءاملا يف مكدحأ نوبي ال) :ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا لاق

 نل) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ينغلب :لاق ،ةديبع وبأ .ا“)(أضوتي

 ةلجو ًزع هللا باتك يف هودجت مل امف لجو زع هللا باتكب متلمع ام ادبأ اولضت

 :ىلاعت هلوق ريسفت .ا")(مكنم رمألا يلوأ ىلإف يتنس يف هودجت مل نإف ،يتنس يفف

 )١) كسفن ردصملا :نيدلا رون .يملاسلا =٣١ص ،هسفن ردصملا ص٤٧.

 .٩٤-٨٤ص هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا =٤١ص هسفن ردصملا ا"
 ٥. ٠-٩٤ص هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا ١= ٤ص هسفن ردصملا ا"

 ٠ ٥. ص هسفن ردصملا :نيدلا رون يملاسلا = ١٣ ص هسفن ردصملا ؤ"

 ٠ ٥. ص هسفن ردصملا : نيدلا رون ،يملاسلا نم ةدايز
 ٥٠. ص هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ٤ص بيبح نب عيبرلا مامالا دنسم .حيحصلا عماجلا )
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 نيذلا ءاملعلا الإ لاثمألا لقعي ام يأ :")يوغبلا لاق (")؛نوملاعلا الإ اهلقعي امول

 .هللا نع نولقعي

 نبا انثدح ،هيوجنف نبا انربخأ ،يبلغتلا قاحسإ وبأ انأبنأ .يحيرشلا ديعس وبأ انربخأ

 ،ريثك نب دابع نع ،ربخملا نب دواد انثدح ةماسأ يبأ نب ثراحلا انثدح ،هدرب يبأ

 هذه الت ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ رباج نع ،ريبإزلا يبأو .حيرج يبأ نع

 لقع نم ملاعلا :لاق ا"«“نوملاعلا الإ اهلقعي امو سانلل اهبرضن لاثمألا كلتولل ةيآلا

 نم هللا ىشخي امنإف :ىلاعت هلوق ريسفت .هطخس بنتجاو هتعاطب لمعف هللا نع

 ملع نم يقلخ نم ينفاخي امنإ ديري :سابع نبا لاق :يوغبلا لاق أ"أهءاملعلا هدابع
 هللا دبع نب دمحأ انأبنأ «يحيلملا دحاولا دبع انربخأ .يناطلسو يتزعو يتوربج

 ،صفح نب رمع انثدح ،ليعامسإ نب دمحم انثدح “فسوي نب دمحم انأبنأ ،يميعنلا

 .اهنع هللا يضر ةشئاع نع قورسم نع ملسم انثدح ،شمعألا انثدح يبأ انثدح

 موق هنع هرتسف ،هيف صخرف ،أئيش ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عنص :تلاق
 ماوقأ لاب ام :لاق مث هللا دمحب بطخف ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا كلذ ]٣٥٧[ غلبف

 ىلص لاقو ،ةيشخ هل مهدشأو ،هللاب مهملعأل ينإ هللاوف ۔هعنصأ ءيشلا نع نوهزنتي
 لاقو .ا")(أريثك متيكبلو شاليلق متكحضل ،ملعأ ام نوملعت ول) :ملسو هيلع هللا

 ٤٣. ةيآلا ،توبكنعلا ةروس ()

 ةةنسلا يحمب بقليو دمحم وبأ ،ءارفلا نبا وأ ،ءارفلا .دمحم نب دوعسم نب نيسحلا :يوغبلا ا"ا

 يف "بيذهتلا" هل .ورمو ةاوه نيب ناسارخ ىرق نم "اغب" ىلإ هتبسن .رسفم ثدحم ،هيقف ،يوغبلا

 حيباصم"و ،ريسفتلا يف "ليزنتلا ملاعم يف ليوأتلا بابلاو ةثيدحلا يف "ةنسلا حرش'و ةيعفاشلا هقف

 رظنأ .م٧١١١ /ه٠١٥ ةنس ذورلا رورم يف يفوت .كلذ ريغو "نيحيحصلا نيب عمجلا"و "ةنسلا

 ٢٥٠٩. ص .ج ،مالعإلا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا

 ٤٣. ةيآلا ،توبكنعلا ةروس ()

 (٤) ةيآلا فط ةروس ٢٨.

 )٥) بيبح نب عيبرلا مامال ا دنسم ۔“ حيحصلا عماجلا ص٤ ١.
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 :يبعشلل لجر لاقو .اليمج هللاب فارتعإلا ىفكو ،ًاملع هلل هتيشخب ىفك :قورسم

 يف تانيب تايآ وه لبإ» :ىلاعت هلوق رتسفف لجو ًَزع هللا يشخ نم ،ملاعلا اهيأ ينتفأ

 نيذلا رودص يف تانيب تايآ نآرقلا : ينعي :نسحلا لاق ١) )«ملعلا اوتوأ نيذلا رودص

 نأ بسحت مأ :ىلاعت هلوق ريسفت نآرقلا اولمح نيذلا ،نينمؤملا ينعي ،ملعلا اوتوأ

 وأ ،نوعمسي ("“اليبس لضأ مه لب ماعنألاك الإ مهنإ نولقعي وأ نوعمسي مهناذآ

 اهيعارل يدتهت مئاهبلا نأل ،ماهفألا عامس لوقي ام ججحلا نم نونياعي ام نولقعي

 مهبر نوعيطي الو .قحلا بلاط قيرط نوفرعي ال رافكلا ءالؤهو ،داقنتو ،اهريسمو

 باحصأ يف انكام لقعن وأ عمسن انك ول اولاقوإ» :ىلاعت هلوق ريسفت ،مهقلخ يذلا

 ول :سابع نبا لاقو .مهنم لقعن وأ ،هب انؤاج ام لسرلا نم عمسن انك ول ")ريعسلا

 انك ول :جاجزلا لاقو ةريعسلا باحصأ يف انكام هب لمعنف هلقعن وأ ىدهلا عمسن انك

 ريسفت ريعسلا باحصأ نم انك ام رظنيو زيمي نم لقع لقعنو ركفنو يعنو عمسن

 مسقني اضرلا :ليقو يصاعملا نع ىهانت يأ ('“هبر يشخ نمل كلذل :ىلاعت هلوق

 تافص وأ .ملعلا :لقعلا :نيدلا يحم لاقو .هنم يضرو هنع هللا ىضر نيمسق

 ،نيرشلا رشو نيريخلا ريخب ملعلاو .اهناصقنو ،اهلامكو ،اهحبقو ،اهنسحو ،ءايشألا

 هعمتجم ناعملو ،نسحلاو حيبقلا نيب زييمتلل انوكي ،امهب ةوقلا وأ رومألا قلطم وأ

 ،دلولا ناتتخا دعب هوجر دادبتلو ةيرظنلاو ةيرورضلا مولعلا سوفنلا هب كردت

 ةأالوقعمو القع لقعي لقع ،لوقع عمج ،غولبلا دنع هلقع لمكي نأ ىلإ ومني لازيال
 همهف ئشلاو هكسم هلقعيو ،هلقعم هطبر ،ءاودلاو لاقعو ،ءالقع نم لقاعوهف لقعو

 لقعم هتيانج ىدأ هنعو ،هادو ليتقلاو ،هلقتعاو هلقعك ،هعارذ ىلإ هفيظو دشريعبلاو

 القاع ىمس هب دعص هالوقعو القع يبظلاو ،ةّيدلا كرت نالف ةيد ملو لكلا يف

 ٤٩. ةيآلا ،توبكنعلا ةروس ()

 ٤٤. ةيآلا ،ناقرفلا ةروس )٢)

 ٩. ةبآلا }كلملا ةروس "ا

 ٨. ةيآلا ظةنيبلا ةروس
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 .هلقتعاف هب فيسلا هعرص أنالفو ،ءاجل ألوقعو المع هيلإو ،ةريهظلا مئاق ماق لظلاو

 هلوق ريسفت .ىهتنا بلقلاو ًاجلملاو نصحلاو ةيلا لقعلاو ،لوقاعلا لكأ ريعبلاو

 مظن يف ءاملعلا فلتخا .أ'“ملعلا يف نوخسارلاو هللا الإ هليوأت ملعي امو :ىلاعت

 ليوأت نأ ينعي ،فطعلا واو نوخسارلاو هلوق يف واولا :موق لاقف :ةيآلا هذه

 .هب انمأ :نولوقي مهملع عم مهو ،ملعلا يف نوخسارلا هملعيو هللا هملعي هباشتملا

 نوخسارلاو ،ىنعم ،ًالح هب انمآ :مهلوق نوكي اذه ىلعو ،عيبرلاو دهاجم لوق اذه

 لهأ نم هلوسر ىلع كلا ءافأ امإ» :ىلاعت هلوقك اذه ،هب انمآ :نيلئاق ملعلا ي

 اوجرخأ نيذلا نيرجاهملا ءارقفلل » :لاق مث ،أ" ىبرقلا يذلو لوسرللو هللاف ىرقلا

 :لاق مث ،(ُ)«ناميإلاو رادلا اؤوبت نيذلاو)» ]٣٥٨[: لاق نأ ىلإ ،ا"4مهرايد نم

 انبر نو_لوقيإث :لاق مث ،قبس ام ىلع فطع اذهو(٣)4مهدعب نم اوؤاج نيذلاو
 ىلع نيلئاق يأ ،انل رفغا انبر :نولوقي ءيفلل مهقاقحتسا عم مه ينعي ")انل رفغا

 نم انإ ةيآلا هذه يف لوقي ناك هنأ هنع هللا يضر ،سابع نبا نع يورو .لاحلا

 واولا َنَأ ىلإ نورثكألا بهذو .هليوأت ملعي نمم انإ دهاجم نعو ،ملعلا يف نيخسارلا

 هليوأت ملعي امول :هلوق هنع مالكلا متو ،فانئتسإلا واو ("«نوخسارلاوإلئ :هلوق يف

 ،سواط هاورو ريبزلا نب ةورعو ةشئاعو ،بعك نب يبأ لوق اذهو .ا")ههللا الإ

 ،ءارفلاو ،يئاسكلا هراتخاو ،نيعباتلا رثكأو ،نسحلا لاق هبو .سابع نبا نع

 ۔٧ ةيآلا ۔نارمع لآ ةروس )

 ٧. ةيآلا رشحلا ةروس ا"

 ٨. ةيآلا رشحلا ةروس ا"

 ٩. ةيآلا رشحلا ةروس ()

 ١٠. ةيآلا رشحلا ةروس اا

 ١٠. ةيآلا مرشحلا ةروس "ا

 ٧. ةيآلا ،نارمع لآ ةروس (")

 ٧. ةيآلا ۔نارمع لآ ةروس (
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 ليوأت نآرقلل نوكي نأ زوجيو هللا الإ هباشتملا ليوأت ملعي ال :اولاقو «شفخألاو

 تقوو ةعاسلا ملعب رثأتسا امك ،هقلخ نم أدحأ هيلع علطي ملو ،هملعب هللا رثأتسا

 ،اهوحنو ،مالسلا هيلع ميرم نبا ىسيع لوزنو ،لاجدلا جورخو .سمشلا عولط

 قدصي اممو .لمعلاو هب ناميإلاب مكحملاو ،هب ناميإلاب هباشتملا يف نودبعتم قلخلاو

 .(')«هب انمآ نولوقي ملعلا يف نوخسارلاوإل هللا دنع هليوأت نأ هللا دبع ةءارق كلذ

 يف زيزعلا دبع نب رمع لاقو .هب انمآ :ملعلا يف نوخسارلا لوقيو ،يبأ فرح يفو

 لك هب انمآإط :اولاق نأ ىلإ نآرقلا ليوأتب ملعلا يف نيخسارلا ملع ىهتنا :ةيآلا هذه

 :ىلاعت هلوق ةيآلا رهاظب هبشأو ،ةيبرعلا يف سيقأ لوق اذهو ،أ"أ«انبر دنع نم
 ال ثيحب ،مهملع اونقتأ نيذلا مه ،ملعلا يف نولخادلا يأ ،أ" ملعلا يف نوخسارلاوإل

 :لوقي .هتوبث اذهو .ءيشلا يف ءينلا خوسر يف هلصأو ،كش مهتفرعم يف لخدي

 ملعلا يف نوخسارلا ليقو شًاخوسرو ًأخسر خسري ،نالف بلق يف ناميإلا خسر
 نكل :ىلاعت هلوق هليلد 4 هباحصأو مالس نب هللا دبع شم ،باتكلا له أ ىسوم املع

 نع سنأ نب كلام لئس .ةاروتلا ملع نيسرادلا ينعي مهنم ،أ“١«ملعلا يف نوخسارلا

 نم :ملعلا يف خسارلا :ليقو ،عبتملا ملع امب ملاعلا :ملاعلا لاق ،ملعلا يف نيخسارلا

 نيبو هنيب عضاوتلاو ،ىلاعت هللا نيبو هنيب ىوقتلا :ءايشأ ةعبرأ هملع يف دجأو

 ،سابع نبا لاقو .هسفن نيبو هنيب ةدهاجملاو ،ىندلا نيبو هنيب دهزلاو ،قلخلا

 مهخوسرف ،ملعلا يف نيخسار هللا مهامس ،أ4٣هب انمآ نولوقيإط :ينسلاو ،دهاجمو

 .هباشتملاو مكحملا ،انبر دنع نم لك هباشتملا يأ .هب انمآ)» مهلوق ،ملعلا يف

 ظعتي ركذي امو هباشتملا يأ ،هب ملعن مل امو ،انملع امو ،خوسنملاو ،خسانلاو

)١( 

(٢) 

(٣) 

(٤) 

(٥( 

 ٧. ةيآلا ۔نارمع لآ ةروس

 ٧. ةيآلا ،نارمع لآ ةروس

 ٧. ةيآلا ۔نارمع لآ ةروس

 ٧. ةيآلا ۔نارمع لآ ةروس

 ٧. ةبآلا ،نا رمع لأ ةروس
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 ،لقعلا فرش يف هلك ،هاندروأ ام اذهو ،ىهنلاو لوقعلا وذ ،بابلألا ولوأ ،نآرقلاب

 َنأ :"رايعملا" يف دماح وبأ ركذو .ةيلقعلاو ةيرورضلا مولعلا سوفنلا كردت هب اهنإف
 نم بيصملاو .يلقع مكاحو ،يمهو مكاحو يسح مكاح :ماكح ةثالث ناسنإلا يف

 ًدايقناو ًاناعذإ شأ رظنلا لوأ يف سفنلاو :لاق .يلقعلا مكاحلا ةثالثلا ماكحلا ءالؤه

 اهاحتافو سفنلا ىلإ رظنلا لوأ يف اقبس امهنأل يمهولاو يسحلا مكاحلا ،لوبقلل

 يلقعلا مكاحلا اهكاردإ لبق نم امهب تسنأو ،امهماكحإ سفنلا تفلأف ،اهيلع ماكحإلاب

 ةبسانم نع بيرغلاك وه ام ىلإ دايقنالاو ،اهفولأم نع ماظنلا اهيلع دتشاف ]٣٥٩[.
 ىلإ ،امهقَصتو ،مهولاو سحلا مكاح قفاوتو ،لقعلا مكاح فلاخت لازت الف ،اهتلبج

 :نيمكاحلا نيذه ضيرحت يف هلوقن ام قادصم تدرأ نإو :لاق ،ةكنحلاب طبضي نأ

 ىلإ ترظن اذإ .مكحي فيك ،سحلا مكاح ىلإ رظناف ،امهفالتخاو ،يمهولاو ،يّسحلا

 اهنأب بكاوكلا صاخشأ يفو “سرتلا َنجم ضرع يف اهنأب اهيلع يضق سمشلا

 صاخشأل «ضرألا ىلع عقاولا لظلا يفو «قرزأ طاسب ىلع ةروثنملا ريناندلاك

 تفقاو هنأب ةأشنلا ادبم يف يبصلا لكش ىلإو .كرحتي ال فقاو هنأب ةبصتنملا

 سمشلا صرق نأب ،اهيف ةعزانملا ىلع سحلا ردقي مل نيهاربب لقعلا فرع فيكو
 لظلا نأ ىلإ اناده فيكو بكاوكلا اذكو ةفعاضم فاعضأب ضرألا ةرك نم ربكأ

 نامز ةدم يف يبصلا لوط نأو ،رتفي ال ،ماودلا ىلع كرحتم هنأ ،أفقاو هارن يذلا

 يفخ ًأيقرت ةدايزلا ىلإ قرتم ،ماودلا ىلع ومنلا يف وه لب ،فقاو ريغ ءوشنلا
 سنجلا اذه نم سحلا ظيلاغأو ،هب لقعلا دهشيو ،هكرد نع سحلا لكي ،جيردتلا
 علطتل ،هئابنأ رابخأ نم ةريسيلا ةذبنلا هذهب عفتناف ،امهئاصقتسا يف عمطت الف ،رثكت

 ىلإ ةراشإلا دوجومب هبيذكت نع لفغت الف ،يمهولا مكاحلا امأو :لاق .هئاوغإ يلع

 هنأب فصوي الو ،لاصتإو ،لاصفنإب ملاعلا ماسجأ بساني ال ءيشل هراكنإو ،هتهج

 يف خسرل ،اذه هليلضت يف مهولا رش لقعلا ةيافك الولو .هجراخب الو ىملاعلا لخاد

 سوفن يف خسرام ءامسلاو ضرألا قلاخ يف ةدسافلا تاداقتعالا نم ءاملعلا سوفن

 بذكي هنإف ،هلييختو هليلضت ليثمت يف لاغيإلا اذه ىلإ رقتفي الف ،ءايبغألاو ماوعلا
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 هيف ادحاو امسج هيلع تضرع نإ كنأل ،هانركذ امم تاسوسحملا ىلإ برقأ وه امم

 دحاو لحم يف كلذ دوجوب قدصي نأ هيلع تحرتقإو ،ةحئارو ،معطو ،نولو ،ةكرح

 وأ ضعبلل ماتضت كلذ ضعب نأ ليختو ،هلوبق نع هعورام ،عامتجالا ليبس ىلع

 ىلع قبطنم ،قيقر رتس لاثم ىلع .رخالا يف دحاو لك لولح ردقو ،هل رواجم

 ذخأي امنإ مهولا نإف ناكملا ددعت دعب الإ هددعت مهفي نأ هتلبج يف نكي ملو رخآ رتس
 ،نامزلاو ناكملا نيابتب ،نيابتلاو ددعتلا كردي رمألا بلاغ يف سحلاو .سحلا نم
 وه اميف ةلاح ةقيقحلاو ةفصلاب ةرياغتم دادعأب قيدصتلا هيلع رسع . اعيمج اعفر اذاف

 هللاو رصحلاو ءاصحإلا ةح نع جرخي ،مهولا طيلاغأ نم هلاثمأو اذهف ،دحاو ربخ

 تاملظ نع يجنملا .ةلالضلا نم يداهلا لقعلا نم بهو ام ىلع روكشملا وه هدحو

 اذإو :لاق .ناطيشلا ساوسو تاملظ نع ‘،ناهربلا ءايضب صلخملا ،ةلاهجلا

 يف درو ام رقتساف ،كنودف ،نيمكاحلا نيذه ةطاحإ يف راهظتسالا نم أديزم تدارأ

 ىلع اهتلاحإو .سواسو اهتببستو ،ناطيشلا ىلإ تاهيومتلا هذه ةبسن نم عرشلا

 :هلوق يف هتكئالمو هللا ىلإ هتبسنو ،رونو ةيآ اذ لقعلا ءايض هتيمستو ،ناطينشلا

 امهو ،غامد يمهولاو يلايخلا ةيطم تناك املو ،أ4؛ضرألاو تاومسلا رون لال

 ضعب ىلع ةحلا ميقي نم ضعبل ،هنع هللا ىضر ،ركب وبأ لاق ،ساوسولا عبنم

 سواسولا تناك اسلف سأرلا يف ]٣٦٠[ ناطيشلا نإف ،سأرلا برضا تانجلا

 كلذ نأك ىتح ،اهنع صالخلا لقي قاصتلا ،ةيركفلا ةوقلاب ةقصتلم ةيمهولاو ةيلايخلا
 يرجي ناطيشلا نإ) :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق .انئاضعأ و انموحلب ملا جازتما

 .اهيلع تهبن .رارسألا هذه لقعلا نيب تظحال اذإو ،(مدلا ىرجم مدآ نبا نم

 هللو :تلق .ىهتنا ،نيمكاحلا نيذه نع صلالخلا يف ةليحلا ريبدت ىلإ ،ةدشب تنقيتسإ

 :لوقي ثيح ،لوقعلا ةليضف نم خيضيرقلا هتيب يف دروأ امم بيطلا يبأ رد

 ناسنإلا نم فرش ىلإ ىننأ ٌمغيض ىندأ ناكل لوقعلا الول

 )١) ةيآلا ،رونلا ةروس ٣٥.
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 ‘ناسنإلا نم ًافرش برقأ دوسألا يندأ ناكل ،ءايشأال زيمملا لقعلا فرش الول ينإ
 لقعلا نم اهتوق تلخ املو ،اهحراوج رئاس يف ةوقلا ةدش نم دوسألا تزاح ام ىلع

 مدعب اهفرش ضفخناو ،مئاهبلا نم تدع ،لالجإلاو فرشلاو لامكلا لك هب يذلا

 ناسلب قطانلا .ناهربلا نيعب رظانلا لقعلا دوجوب ،ناسنإلا فرش عفتراو ،لقعلا

 .ىهتنا ،نايبلا

 بكر اذإ ثيحب ،ديدش مزعو رادتقا اذ ۔ًأديدش ًاكلم ناك هنأ ،نمرأ هاش نع يكحو

 ناويح كلم :كولم ةسمخ هبكوم يفو ءأكلم نوعبرأ هبوكرب بكري ،هركسع يف

 عيمج هيلإ دبعتساو ،ةيبوبرلا ىعدا دق ناكو «ضرألا نطاب ناويح كلمو ،أزلا

 امب مهاتأ تاداعلا قرخ نم اوبلط امهم هتكلمم لهأ هنم بلط ول ىتح .ملاوعلا

 لوقي ام مهفي مل ،دنسلا ىمسي دلو هل ناكو ،اوبلط اميف مهل فلكتي ملو هنم اوبلط

 ،هاوس دلو هل نكي ملو لاحلا كلت يف وهو ،هدلو ىلإ هموق رظن املف ،ناسنإلا

 هيلع لبقأ ،أاوس هكلم يف ثراو هل نكي ملو ،معنلا نم هللا هلوخ اميف اوركتفاف

 حلصاف ،نينحتمم كانئج نكلو ،كاوس أكلم راتخن ام انإ انكلم اي :اولاقو ،مهرباكأ

 هتليل يف عرشف ،هتمه يف تنكل ،كلذ نولوقت الول :مهل لاقف ،دنسلا كدلو نهذ

 ،ركفأف ،هب رقتسا املف ،هتولخل هيف ناكم ىلإ يضفي ،هرصق يف أباب حتفف ،لمعلاب
 لقعلا لعجو ،دنسلا وه يذلا هبلاط همسا لعجف ،لقعلا الإ يدلو هزياع وه ام :لاقو

 يهو ,/.د .ن .س .ل .ا /وهو يمقرلا همسا طسبلاف ،أبكرمو اطسب دنسلا ،ابولطم
 .ب .ي .س .م .ا .ل .ف .[ل ] .ا /يفرحلا بكرمو لمع هيلعو “فرحأ ةسمخ

 .ا /يددعلا بكرملاو لمع هيلعو ،افرح رشع ةسمخ يهو / .ل .ا .د .ب.و .ب

 .ع .ب .ر .ا .ب .ى .س .م .ح .ب .ى .ب .س .ب .ي .ب .ل .ث .د .ح

 الإ اهددع ملعي ال فرحأ ةدع فرح لك تحت 4 افرح نورشعو نانثإ اهتلمج /.ه

 كلملاف ،تفد اهقاطنتسا نينامثو ةعبرأو ةئام عبرأ بعكلا غلبي ،ىلاعتو هناحبس كلا

 بعك قاطنتسا سمشلا دحألا راهن نم ةعاس لوأ بحاصو ‘ليئايقد اهب لكوملا

 جربلاو دحألا موي بحاصو ،ليئاحكه اهب لكوتملا ححكه سمشلا ،يددعلا بكرملا
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 هب لكوتملا حكه سمشلا يددعلا بكرملا بعك قاطنتسا ]٣٦١[ رمقلا هيف لاحلا
 كلملا طشأ ،خيرملا يددعلا بكرملا بعك قاطنتسا ،رمقلا لحم برو ،ليئاحكه

 يددعلا بكرملا بعكلا قاطنتسا ،رمقلا اهيف لاحلا ةلزنملاو ،ليئاطشأ هب لكوتملاو

 قاطنتسا ،علاطلا بر ،لكوتملا كلملا ليئاقيتو اهب لكوتملا كلملا عقيو ،نيطرنشلا
 هب لكوتملا ناجلاو ،ليئاعكد هب لكوتملا كلملا عكد ليئايقو ،يددعلا بكرملا بعكلا
 و ،ليئاصيد هب لكوتملا كلملا ،صيد رمحألا يددعلا بكرملا بعك و ،ليئاصيد

 فرحأ عيمج عمجف ،ليئارفظ لكوتملا كلملا .رفظ يددعلا بكرملا بعك

 ثلاثلا ،تفر يناثلا ،تفد لوألا ،امسا رشع دحأو ،نيثالثو ةعبرأ ناكف ،قاطتتسالا

 عساتلا ،عقيو نماثلا ظشأ عباسلا ۔حكه سداسلا ۔حكه سماخلا ،حكه عبارلا ۔حكه

 رشع دحأ ءامسألا بكرملا بعك قاطنتسا رفظ رشع يداحلا خصيد رشاعلا ،عكر

 ح فرحف ،ععع .ع .ع .ح .س .ح / هذه يهو فرحأ كلذف ،ليئاعععععحمح

 هنزو / ح/ فرحو ةيناث هلو ،ءاملا نم هنزو س فرحو ،ةجرد ءاملا نم هنزو

 ءاملا نم هنزو /ع /فرحو ،ةسماخ ءاملا نم هنزو /ع /فرحو ةعبار ءاملا نم

 ةسماخ ءاملا نم هنزو / ع/ فرحو ةسماخ ءاملا نم هنزو /ع /فرحو ،ةسماخ

 ةجرد بارتلا نم هنزوو /ف /فرح هجزامي ،ةجرد ءاملا نم هنزو /ح /فرحف

 نم فرحو ةيناث رانلا نم هنزو م هنزاوي ،ةيناث ءاوهلا نم هنزو /س /فرحو

 ءاملا نم هنزو / ع/ فرحو ةعبار بارتلا نم هنزاوي فرح هجزامي ةعبار ءاملا

 ءاملا نم هنزو / ع /فرحو ،ةسماخ بارتلا نم هنزو نم فرح هجزامي ةسماخ

 ءاملا نم هنزو / ع /فرحو ةسماخ بارتلا نم هنزو نم ًأفرح جزامي شةسماخ
 ءاملا نم هنزو / ع/ فرحو ،ةسماخ بارتلا نم هنزو نم افرح جزامي ،ةسماخ

 ةةسماخ ءاملا نم هنزو / ه /فرحو ،برتلا نم هنزو نم أفرح جزامي ،ةسماخ

 اهضعب ىلع فرحألا بيكرتف ةةسماخ برتلا نم هنزو /داص / فرح جزامي

 بيكرتلا اذه ىلع وهف ةةروصلل ةيعيبطلا بيكرتك أبيكرت أيعيبط ابكرم أفلؤم ،اضعب
 / ةروصلا هذه ىلع وهف ،لقعلل ابكرم افلؤم فرحألا هذه عومجمو ،ةداضملا نوكت
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 رصنع بيكرتلا اذه ىلع بلاغلا ناكف / صع صع صع صع صع بح مسوح

 اهءدب روكذملا دنتسلا يقسيو جاجز ماج يف فرحألا هذه ةباتكل لمعلا ناكو ۔ءاملا

 ةفرعملاو ءاكذلا نم هل ناك الإ ،نماثلا مويلا ىلإ ىهتنا امف ،ءادتبالا موي نم

 .ىهتنا ،لامعألا رئاس يف لوخدلا كلذكو نمرأ ،هاش هدلاو ىلع ديزي ام ةطبغلاو

 ناش هب هل ءيضيو ،ناسنإلا ردق هب عفتري يذلا لقعلا فرشل اذه ركذ انلطأ امنإو

 ملاعلا ]٣٦٢[ خيشلا ىلع يرصبلا نسحلا خيشلا ىنثا نأ ورغ الف ،ناهربلا هضّوني

 هباتك يف ءاملعلا ىلع انثا دق ىلاعت هللاو ،ميخفتلاب هل نلعأو ،ديز نب رباج لماعلا

 ملاعلا مامإلا خيشلا هعفر يذلا ثيدحلا باتكلا اذه يف عدوأ نأ تببحأ دقو ،ميركلا

 يضر ةباحصلا نم امهريغو ،سابعلا نباو ،ةشئاع نع شديز نب رباج لماعلا

 باتك يف هقسنو ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح نم ،أعيمج مهنع هللا
 يدانم نب ميهاربإ يبأ نب فسوي بوقعي وبأ .دجمألا سيئرلا دحوألا خيشلا بيترتلا

 هلآو يبنلا دمحم هلوسر ىلع هللا ىلصو ،هنع هللا يضر يضابإلا ىناردتنلا

 .ملسو
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 بيترتلا باتك نم لوألا ءزجلا

 ميحرلا نمحنرلا هللا مسب

 :ةّينلا يف -لوألا بابلا

 نب [ملسم] ةديبع وبأ ينثدح :يرصبلا ورمع نب بيبح نب عيبرلا ورمع وبأ لاق

 يبنلا نع ،سابع نب هللا دبع نع ،يدزألا ديز نب رباج نع ،يميمتلا ةميرك يبأ
 ةياور يف دنسلا اذهبو ،أأ)(هلمع نم ريخ نمؤملا ةَّين) :لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 .ا"((")(ىونام ئرما لكلو تاينلاب لامعألا) :لاق ،مالسلا هيلع .هنع ىرخأ

 :يحولا ءادتبا يف -يناثلا بابلا

 مأ ةشئاع نع ظديز نب رباج نع ةديبع وبأ ينثدح :بيبح نب عيبرلا لاق
 هللا ىلص هللا لوسر ماشه نب ثراحلا لأس :تلاق اهنأ ،اهنع هللا يضر ،نينمؤملا

 شم ينيتأي انايحأ) :هل لاق ؟هللا لوسر اي يحولا كيتأي ناك فيك ملسو هيلع
 شمتي انايحأو ،لاق ام تيعو دقو 4 ينع مصفغيف ،َيلع هدشأ وهو سرجلا ةلصلص

 دقلو :[اهنع هللا يضرلةشئاع تلاق .أ١٠(لوقي ام يعأف ،ينملكيف ، الجر كلملا ىلإ

 دصفتيل هنيبج نأو ،هنع مصفيو شدربلا ديدشلا [مويلا] يف يحولا هيلع لزني هتيأر

 .(`")يلجنيف :َيأ هنع مصفغيف :عيبرلا لاق .("(اقرع

 )١) ورمع نب بيبح نب عيبرلا مامإل ا دنسم ۔ حيحصلا عماجلا ١ ص 4 يرصبلا يدزأل ٦.= يملاسلا ‘

 ج هسفن ردصملا :نيدلا رون  6١ص ١٠.

 (٢) ص هسفن ردصملا ٦.= ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ‘ يملاسلا ١  4لص ٠ ١١١٠.

 (٣) ةراز لو ؤ بيترتلا ةيشاح :ميها ربإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجرا ولا : : نع (فرصتب) القن

 نامع ةنطلس ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ٩٨٢ ١م 6ج ١ “ ص ٩.

 ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم .حيحصلا عماجلا ا“) ص٦- ٧.= ردصملا :نيدلا رون يملاسلا
 ج هسفن  6١ص ١١-١٤.

 ( ٥) ص “ هسفن ردصملا ٧,.,= ج هسفن ردصملا :نيدلا رون > يملاسلا ١ “ ص ١٤١١.

 (٦١) ربا نب فسوي بوقعي يبأ ؤ ،ينالجرلا ولا : نع ) فرصتب : ( القن ١ بيترتلا ةيشاح : : ميه ٠ ج 9

 ص ١٧- ٢ ص ،‘ بيبح نب عيبرلا مامإل ا دنسم ۔ حيحصلا عماجلا :نع ينالجرا ولا لقنو ٦- ٧.=

 ج ؤ هسفن ردصملا : نيدلا رون “ يملاسلا  6١ص ١١-١٤.
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 :[نآرقلا دالوألا ميلعت يف ءاج ام ] نآرقلا ركذ يف ثلاثلا بابلا

 نع ينغلب :لاق ،ديز نب رباج نع كةديبع وبأ ينثدح :بيبح نب عيبرلا لاق

 ىغبني ام لوأ هنإف ،نآرقلا [مكدالوا] اوملع) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ديعس يبأ نع ،ديز نب رباج نع ظةديبع وبأ .أ')(وه هللا ملع نم ملعتي نأ
 لثمك نآرقلا بحاص شم) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ،يردخلا

 ةديبع وبأ .("(تبهذ اهقلطأ نإو ،اهكسمأ اهيلع دهاع نإ ،ةلقعملا لبإلا بحاص

 نم) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع
 .ديلا عوطقملا :مذجألا :عيبرلا لاق .'"(مذجأ ةمايقلا موي رشح هيسن مث نآرقلا ملعت

 دهع ىلع نآرقلا عمج ام :لاق .كلام نب سنأ نع شديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 ذذاعمو كيبأ :راصنألا نم مهلك ،رفن ةتس الإ ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 روسلا ظفحي دق ، ةباحصلا نم يقابلاو ،نامثعو ،بويأ وبأو ،ديز وبأو ،ديزو

 نع ةديبع وبأ .نيتروتىلاو ةروسلا ظفحي نم مهنمو ]٣٦٣[ ،نآرقلا نم تادودعملا

 هللا وه لق أرقي الجر عمس الجر نأ ،يردخلا ديعس يبأ نع ،ديز نب رباج
 املف ،۔اهدّتريو ،(“١(دحأ اوفك هل نكي ملو ×دلوي ملو ×دلي مل +دمّصلا هللا +دحأ

 لجرلا ناكف ، هل كلذ ركذف ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ادغ ،حبصأ

 لدعتل اهنإ ،هديب يسفن يذلاو) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ،اهملعتي

 .((نآ رقلا ثظ

 كسفن ردصملا : نيدلا رون ‘ يملاسلا ٧.,= ص ةبيبح نب عيبرلا مامإل ا دنسم ۔ حيحصلا عماجلا )١)

 ٥ ١٦١. ص ۔“ ١ ج

 ٢) ج هسفن ردصملا :نيدلا رون 7 يملاسلا =.٧نص هسفن ردصملا ١ ص٦ ١٧١.

 .٨١-٧١نص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ۔يملاسلا =.٧ص ،هسفن ردصملا ا"

 .صالخإلا ةروس )

 .٣٢-٢٢ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ۔يملاسلا =.٨ص هسفن ردصملا ا

 ٢٤



 ىلص هللا لوسر عم تلبقأ :لاق ةةريره يبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 هللا لوسر لاقف ،اهرخآ ىلإ دحأ هللا وه لقا أرقي الجر عمسف ،ملسو هيلع هللا
 ۔أأ)(ةنجلا) :لاقف ؟هللا لوسر اي اذام تلقف ،(تبجو) :ملسو هيلع هللا ىلص

 ءادغلا ينتوفي نأ تفخ مث ،هرشبأف ،لجآرلا ىلإ بهذأ نأ تدرأف ضةريره وبأ لاق

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ءادغلا ترثآف ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم

 :لاق ،ديز نب رباج نع هةديبع وبأ .بهذ دق هتدجوف ،لجرلا ىلإ تبهذ مث ،ملسو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم جرخ هنع هللا يضر ،باطخلا نب رمع نأ ينغلب

 ملف .عيش نع ،هنع هللا يضر باطخلا نب رمع هلأسف ،هرافسأ ضعب يف ،ملسو

 دنع رمع لاقف هبجي ملف ،أثالث هلأس مث ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هبجي

 ال كلذ لكو ىًأثالث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب ترزن ،رمع اي كمأ كتلكث :كلذ

 َيف لزني نأ تيشخف ،سانلا مامأ تمدقت ىتح ،يريعب تكرحف :رمع لاق ،كبيجي

 ىلص هللا لوسر تئج ىتح نلورهتف ،خرصي اخراص تعمس ذإ تيشم امف ،نآرق

 اَمم ىلإ ببحأ يه ةروس يلع تلزنأ دقل) :لاقف ،هيلع تملسف ،ملسو هيلع هللا
 نع ةديبع وبأ .")انيبم أحتف كل انحتف انط :أرق مث ۔("(سمشلا هيلع تعلط

 ،ضأئاحلاو بنُجلا يف ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ،ديز نب رباج
 ىتح ،مهيديأب افحصم نوؤطيالو ،نآرقلا نوؤرقي ال) :ةراهط ىلع اونوكي مل نيذلاو

 :لاق ،«يردخلا ديعس وبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .أ٠(نيتضوتم اونوكي

 الئل ودعلا ضرأ ىلإ نآرقلاب رفاسي نأ ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر ىهن
 نع ةديبع وبأ .فحصملا انهاه نآرقلا ينعي :عيبرلا لاق .هولانيف هب اوبهذي

 ادعاق ناك هنأ ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج

 .٦٢-٤٢ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا =.٨ص ،هسفن ردصملا اا

 .٩ص هسفن ردصملا ا"

 ٢. ةيآلا حتفلا ةروس"

 ۔.٩٢-٨٢ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون يملاسلا =.٩ص هسفن ردصملا اا
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 لاقف ،نآرقلا خسني ناوأ .كلذ لاقف ،أثيدح تركذ ذإ ،هباحصأ عم موي تاذ

 .هلهأب بهذي) :لاق ؟خسني فيكو ؟خسنلا ام هللا لوسر اي :يبارعألاك لجر

 :لاق ةةديبع وبأ .ريطلا هلذرأ ثاغبلا :عيبرلا لاق .أ")(ثاغبلا مهنأك لاجر ىقبيو

 أرقي "ميكح نب ماشه عمس ،هنع هللا يضر باطخلا نب ]٣٦٤[ رمع نأ ينغلب

 ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو اذه ،وه هتءارق ريغ ىلع ناقرفلا ةروس
 اي :هل تلقف ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب تئجف ،يئادرب هتببلف اهينأرقأ

 لاقف .،اهينتأرقأ ام ريغ ىلع ناقرفلا ةروس أرقي اذه تعمس ينإ ،هللا لوسر

 ىلص هللا لوسر لاقف ،أرقف ،(أرقا) :لجرلل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 اذكه) :لاقف ،تلأ رقف ،أرقا :يل لاقف :رمع لاق ۔(تلزنأ اذكه) :ملسو هيلع هلا

 رسيت ام اوأرقاف فاك فاش اهلك تفرحأ ةعبس ىلع لزن نآرقلا اذه نإ ،تلزنأ

 ىلص لوسرلا لوق ىنعم يف سانلا فلتخا :،ةديبع وبأ لاق :عيبرلا لاق .أ")(هنم

 ،تاغل عبس ىلع :مهضعب لاق ،(فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا لزن) ،ملسو هيلع هلا

 ،لاثمأ و ظعاومو ،مارحو ،لالحو ،ديعوو دعو :هجوأ ةعبس ىلع :مهضعب لاقو

 ام ربخو ،لبق ناكام ربخو ،يهنو ،رمأو ،مارحو .لالح :مهضعب لاقو ،جاجتحاو

 هجوأ ةعبس ىلع أرقي نآرقلا نم دحاو فرح دجوي ال :ليق دقو ،لاثمأو نئاك وه

 ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ۔يملاسلا =.٠١ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا اا

 ٩ ٧٢ _ ٠ ٣. ص 6 ١ ح

 ةةكم حتف موي ملسأ ،يباحص نبا يباحص ،يدسألا يشرقلا دليوخ نب مازح نب ميكح نب ماشه ا"

 ةباحصلا ءالضف نم ماشه ناكو "ناقرفلا " ةروس ةءارق لوح رمع عم ربخلا بحاص وهو

 .م٦٣٦ /ه٥١ ةنس تامو ،حوتفلا مايأ ماشلا لخدو ،مهرايخو

 ٨٥- ٨٦. ص .ج ،مالعإلا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنأ

 ص ،٣ج 4 باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا

 ،هسفن ردصملا :نيدلا رون يملاسلا =.١٠١ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ا"

 ج ١ ص ٣٢٣١.
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 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ينغلب :لاق ،ةديبع وبأ .ريسفتلا ةقيقحب ملعأ هللاو

 اذك عضوم يفو .اذكو اذك ةروس ىيف اهولعجا) :لاق ةيآ هيلع تلزن اذإ ناك ،ملسو

 .أ" ولتم .عومجم نآرقلاو الإ ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يفوت امو ،أ'(اذكو
 نع ،سابع نبا نع "ةمركع نع دواد نب ىلعألا دبع نع ،بيبح نب عيبرلا لاق

 ردقلا ةليل يف ةدحاو ةلمج هلك نآرقلا لزنأ) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ىتح هنم لزنأ ائيش ضرألا يف ثدحي نأ دارأ اذإ هللا ناكف .ايندلا ءامسلا ىلإ

 لزنيف ،ةيضقلاب يضقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو :لاق ،أُ(هعمج
 ىيحي نع عيبرلا لاق .نآرقلا مكح لبقتسيو ،هءاضق دري الف ،هئاضق فالخب نآرقلا

 :لاق «سابع نبا نع ةمركع نع ،ةداتق نع ،أ"أبيعش نع ۔أ٣اريثك [يبأ] نبا
 ةيأ الا .ةيندم دعرلاو ،تايندم ،ةبوتلاو ،ةدئاملاو ،ءعاسنلاو ،نارمع لآو ظةرقبلا

 ،لحّنلاو ،أ"أ«ضرألا هب تعطق وأ لابجلا هب ترس ًانآرق نأ ولول يهو ةدحاو

 .٣٣۔٢٣ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا ١١.= ۔٠١ص هسفن ردصملا ()

 .٤٣ص ١ ج هسفن ردصملا : نيدلا رون ،يملاسلا (٢)

 فلا دبع وبأ ،يندملا يربربلا هللا دبع نب ةمركع :(م٢٧ ٦٥- ٣ /ه ٢٥ ٠٥ ١ ( ةمركع (٣)

 نم رثكأ هنع يور ،يزاغملاو ريسفتلاب سانلا ملعأ نم ناك ،يعبات ،سابع نب هللا دبع ىلوم
 هبلطف ةنيدملا ىلإ داعو "ةيرفصلا " يأر اهلهأ نم ذخأف برغملا دالب ىلإ جرخ ۔ايعبات نيعبس
 سانلا ملعأ تام :ليقف "ةزع ريثك "و وه ةنيدملاب هتافو تناكو ،تام ىتح هنع بيغتف ،اهريمأ

 .٤٤٢ص ،٤ج ،مالعإلا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنأ .سانلا رعشأو

 هسفن ردصملا :نيدلا رون ، يملاسلا ١١.= ص ةبيبح نب عيبرلا مامإل ا دنسم ۔ حيحصلا عماجلا (٤)

 .٤٣ص .اج

 لهأ ملاع ،ريثك يبأ نب رصن وبأ ،يماميلا ،ءالولاب يئاطلا حلاص نب ىيحي :ريثك يبأ نب ىيحي"
 ةنيدملا يف نينس رشع ماقأ :لاقي .ةرصبلا لهأ نم ،ءيط ينب يلاوم نم ناك ،هرصع يف ةماميلا

 برضف ،مهليعافأ ضعب ةيمأ ينب ىلع باعو .رهتشاف ةماميلا نكسو .نيعباتلا نايعأ نم ذخأي

 :نيدلا ريخ ۔يلكرزلا رظنأ .يرهزلا ىلع مهضعب ُهَحَجر ثيدحلا لهأ تاقث نم ناكو ،سبحو

 ١٥- ١٥١. . ص .٨ج ،مالعإلا

 لهأ نم .ظةقث ثيدحلل ظفاح ۔،ءالولاب ،ي ومألا يصمحلا رانيد ةزمح يبأ نب بيعش :بيعش )

 ثيدحلا نم اريثك هل بتكو ،ةفاصرلاب كلملا دبع نب مشاهل ةباتكلا يلو ،اطخلا ديج ناك صمح
 .٦٦١ص ٣ج ،مالعإلا : نيللا ريخ ،يلكرزلا رظنأ .يرهزلا ءالماإب

 ٣١. ةيآلا دعرلا ةروس ")
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 :يهو ،تايآ عبرأ الإ ،ةيندم جحلاو ،يندم اهرخآ ىلإ اهلوأ نم نيعبرألا قوف امو

 رونلاو ،ةّيكم )ميقع موي باذع هلوق ىلإ «4لوسر نم كلبق نم انلسرأ امول

 نمو ،تايندم ،تارجحلاو ،حتفلاو ،لاتقلاو ،ةيندم اهلك بازحألاو ،ةيندم اهلك
 هلك اذهف ،أ""“كل هللا لحأ ام مرحت مل يبنلا اهيأايلط ىلإ تايلاوتم روس رشع ديدحلا

 ةةيندم ا"“"(حتفلاو هللا رصن ءاج اذإو» ةيندم ا"(اورفك نيذلا نكي ملو» ،يندم

 .(")يكم نآرقلا رئاسو ،تاّيندم ةروس نورشعو عبس هذهف ،ناتيندم ناتنوعملاو

 :هلضفو هبلطو ملعلا يف -عبارلا بابلا

 كلام نب سنأ نع شديز نب رباج نع كةديبع وبأ ينثدح :بيبح نب عيبرلا لاق

 نمو .أ")(نيتصلاب ولو ملعلا اوبلطا):لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص "يبنلا نع ]٣٦٥[
 ءاضر ملعلا بلاطل اهتحنجأ عضتل ةكئالملا نإ) :لاق مالسلا هيلع يبنلا نع ةقيرط

 نع ةديبع وبأ .ءاعدلا باب يف يديألا نم لدب ةحنجألا :عيبرلا لاق .أ"(بلطي امل

 نم) :ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع ،ديز نب رباج

 دورولا هللا هقزريو ىأنمآ ةمايقلا موي هللا هرشح هب لمعو ، لجو زع هلل ملعلا ملعت

 ةديبع وبأ .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم تعمس اذكه ۔أ")(ضوحلا ىلع

 نإف ،ملعلا اوملعت) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ،ديز نب رباج نع

 .٥٥-٢٦٥ةيآلا ،جحلا ةروس

 ١. ةيآلا ،ميرحتلا ةروس "ا

 ١. ةبآلا ةنيبلا ةروس ا"

 ١. ةيآلا رصنلا ةروس )

 ۔١ج 4 بيترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ّ ينالجراولا :نع (فرصتب ( القن )(

 عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٢٤- ٢٧- ٢٩- . ٣- ٣١- ٣٣- ٣٤- ٣٦- ٣٧ -٣٢نص

 ٧- ٨- ٩- .١٠- ١١- ١٢٣. لص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا

 هسفن ردصملا :نيدلا رون ، يملاسلا +.٢٣٢١ص بيبح نب عيبرلا مامإل ا دنسم ۔ حيحصلا عماجلا (٦)

 .٢٤ص ١ ج

 .٣٤ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون يملاسلا = .٢١ص هسفن ردصملا ا"

 (٨) ص ۔“ هسفن ردصملا ١٢. = ج ؤ هسفن ردصملا : نيدلا رون “ يملاسلا ١ “ ص ٤٣.

٢٨ 



 هبحاص لزنيل ملعلا نإو ةقدص هملعي ال نمل هميلعتو لجو زع هللا ىلإ ةبرق هملعت
 .(')(ةرخآلاو ايندلا يف هلهأل نيز ملعلاو ،ةعفرلاو فرشلا عضوم يف

 ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ،كلام نب سنأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ا"(برلا بضغ ئفطي راغصلا ميلعت) :لاق

 عفري نأ لبق ؤ ملعلا ا وملعت) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ

 يبنلا نع ،كلام نب سنأ نع ،ديز نب رباج نع هةديبع وبأ ،("١(هلهأ باهذ هعفرو
 نع ،ةديبع وبأ .اُ)(نيتلا يف ههقف أريخ هب هللا دارأ نم) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص

 اي) :ربنملا ىلع وهو لاق ،نايفس يبأ نب.ةيواعم نع يتغلب :لاق ،ديز نب رباج

 هنم دّجلا اذ عفني الو ، هللا عنم امل طعم الو ،كللا هاطعأ امل عنام ال هنإ ،سانلا اهيأ

 هللا لوسر نم تعمس :لاق مث ،أأ)(نيتلا يف ههقفي اريخ هب هللا دري نم ،دَجلا

 نع ظةديبع وبأ .ربنملا ينعي ،داوعألا هذه ىلع تاملكلا هذه ملسو هيلع هللا ىلص

 دادملا مسر) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ينغلب :لاق ،ديز نبرباج

 ام رجألا هب لاني لازي الو ، هللا ليبس يف متلاك املع بتكي ناك اذإ مكدحأ بوث يف

 :لاق «سابع يبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .أ")(هبوث يف دادملا كلذ ماد

 هباحصأ دجوف ،دجسملا ىلإ موي تاذ ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخ

 سلجف ،نآرقلا نوأرقي مهدجو ،اهيلع فقو ةقلح لوأف ،ملعلا نونف نوركاذتي ،نيزع

 لالحلا يف نوملكتي مهدجوف ةيناثلا ىلإ ماق مث ،(يبر ينلسرأ اذهب) :لاقف مهيل

 هللا ديحوت نوركذي مهدجوف ةثلاثلا ىلإ ماق مث ،أئيش لقي ملو ،مهيلإ سلجف ،مارحلاو

 .٥٤-٤٤ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون يملاسلا =.٢١ص هسفن ردصملا ا"

 .٥٤ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٣١ص هسفن ردصملا "ا
 .٦٤ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٣١ص هسفن ردصملا ا"

 (٤) ص أ ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٣١ص ،هسفن ردصملا ٤٧٦.

 .٧٤ص ،١ج ،هسقن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٣١ص ،هسفن ردصملا ()

 (٦) ١ ص ‘فسفن )اد ٣ ١. = ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ة ملاسلا ١ ص ٨ ٤-٤٩.

٢٧٩ 



 ينرمأ اذهب) :لاق مث ،أريثك مهيلإ سلجف ،هنع لاثمألاو هابشألا يفنو لجو زع

 فللا ديحوت فرعي ال نمو ،لجو زع هللا ةفرعم ديحوتلا نأل :رباج لاق ۔أ'')(يتر

 رثكأ ةباحصلا نم أسانأ تكردأ :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .نمؤمب سيلف

 :ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق :نولوقي ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ثيدح مهايتف

 ةديبع وبأ .أ"(أضوتي هنم وأ .لستغي مث ،مئادلا ءاملا يف مكدحأ نلوبي ال ]٣٦٦[

 باتكب متلمع ام أدبأ اولضت نل) ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ينغلب :لاق
 ىلإف ،يتنس يف هودجت مل امف ،يتَّنس يفف كهللا باتك يف هودجت مل امف لجو زع هللا

 هللا لوسر نع ينغلب :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ا"(مكنم رمألا يلوأ

 دصقف ،رفن ةثالث هيلع لبقأ ذإ .دجسملا يف سلاج وه امنيب هنأ ؤ ،ملسو هيلع هللا ىلص

 ىلع افقو املف ۔هتجاح يف دحاو بهذو .ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر ىلإ نانثا

 دعقف ،ةقلحلا يف ةجرف ىلإ امهدحأ دصقف . ذ ،املسو ملسو هيلع كلا ىلص هللا لوسر

 زفنلا رمأب مكربخأ الأ) :هلا لوسر لاقف ظةقلحلا فلخ رخآلا سلجو ۔اهيف

 هللا هاوآف ،هللا ىلإ ىوآف ،مهدحأ اَّسأ) :لاق هللا لوسر اي ىلب :اولاقف ،(ةثالثلا

 ضرعأف ضرعأف ثلاثلا امأو ،هنم هللا ىحتساف هللا نم ىحتساف ىناثلا امأو ،هيلا

 0١. (")(هنع هلل

 )١) ص كسفن ردصملا ١٤. = ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا ١ “ ص ٥٠.

 (٢) بيبح نب عيبرلا مامإل ا دنسم ۔ حيحصلا عماجلا ص٤ ١. = ردصللا : نيدلا رون ۔“ يملاسلا

 لص ۔١ج كسفن ٥٩٠.

 (٣) ص هسفن ردصملا ١٤. = ج ،فسفن ردصملا : نيدلا رون ،يملاسلا ١ ص ۔ ٥١.

 (٤) ص ،فاسفن ردصملا ١٤_ ١٥. = ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا ١ ©“ 4ص ٥١-٥٢.

 )( ج 4 بيترتلا ةيشاح : ميها ربإ نب فسوي بوقعي يبأ . ينالجرا ولا :نع (فرصتب ( القن ١

 ص٤١- ٤٣- ٤٥- ٤٦- ٤٧- ٤٨- ٤٩- ٥٠- ٥١. حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو
 ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ص١٢- ١٣- ١٤- ١٥.

٣٠ 



 :ءوسلا ءاملعو هللا ريغل ملعلا بلط يف -سماخلا بابلا

 ۔ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ،كلام نب سنأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 ةخسن يفو ،أ'(نيتَرم لمعي مل و ملعي مل نمل ليوو ،ةرم ملعي مل نمل ليو) :لاق
 هلل ىلص يبنلا نع كلام نب سنأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .تارم عبس

 هللا يقل ،ءاهفتسلا هب يراميل وأ ،ءاملعلا هب ىهابيل ملعلا ملعت نم) :لاق ،ملسو هيلع

 :لاق ،ديز نب رباج نع ظةديبع وبأ .أ"(تانسحلا نم بئاخ وهو ةمايقلا موي

 ظةعفرلاو ةمظعلل ملعلا ملعت نم) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ينغلب

 ةمادنو ةرسح هيلع هللا هلعجو ةمايقلا موي راغصلاو لذلا فقوم ىلاعت هللا هفقوأ

 لوسر لاق :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ا"(ًانيز هلهأل ملعلا نوكي ىتح
 عقو نمك ناك ملع ريغب ايؤر رتف وأ ةلأسم ىتفأ نم) :ملسو هيلع هللا ىلص لا
 وبأ .ا٠)(ًقحلا باصأ هنأ ولو ،اهل رعق ال ًأرئب فداصف ضرألا ىلإ ءامسلا نم

 ىلص هللا لوسر تعمس :لاق يردخلا ديعس يبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع

 عم مكمايصو ‘مهتالص عم مكتالص نورقحي موق مكيف ج رخي) :لوقي ،ملسو هيلع هللا

 نم نوقرمي ،مهرجانح زواجي الو ،نآرقلا نوأرقي ،مهلامعأ عم مكلامعأو ،مهمايص

 يف رظنت مث ،أئيش ىرت الف ،لصنلا يف رظنت ،ةيمّرلا نم مهسلا قرمي امك نيتلا

 .ا)(قوفلا يف ىرامتتو ،ًائيش ىرت الف ،شيًرلا يف رظنت مث ،أئيش ىرت الف ،حدقلا

 مهسلا شيرو ،ةديدحلا هيف يذلا مهسلا :حدقلاو مهسلا ةديدح لصنلا :عيبرلا لاق

 هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا=.٥١ص .بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ()

 ٥٣. ص ١ ج

 ٥. ٤-٣٥ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٥١ص هسفن ردصملا "ا

 ٥. ٤ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٥١ص هسفن ردصملا ")

 ٥٣. ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٥١ص هسفن ردصملا ()
 (٥) ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٦١ص هسفن ردصملا ج١، ص٥٦-٦٠.

٣١ 



 :ةديدقلاو أ (ًائيش ىزت الف ،ةديدقلا ىلإ رظنتو) اضيأ يو ،رتولا هيف عضوي يذلا

 مدق لاق رمع نب هللا دبع نع ]٣٦٧[ ،ديز نب رباج نع هةديبع وبأ .مهسلا سأر

 هللا ىلص هللا لوسر لاقف ،امهنايب سالا بجعأف ۔ابطخف ،قرشملا نم نالجر
 الف ،قطنملا :نايبلاب ينعي امنإ :عيبرلا لاق ."'(أرحسل نايبلا نم َن) :ملسو هيلع
 ا"مهعامسأ و مهبولق ذخأي ىتح سانلاب لازي

 :ملسو هيلع هللا ىلص محم ةمأ ،ةمألا يف سداسلا بابلا

 ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 تاجردلا مهل كئلوأف ،ينوري ملو .يرمأب نولمعيو شيب نونمؤي موق يتمأريخ):لاق

 سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ا)(ةنتفلا يف قمعت نم الإ ،ىلعلا
 وبأ .ا"[لالض ىلع يتمأ عمجيل هللا ناكام] :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع

 :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع

 هقفاو امف ،هللا باتك ىلع هوضرعاف .ينع مكءاج امف ،يدعب نم نوفلتختس مكنإ)

 سابع نبا نع ديز نب رباج ن نع ،ةديبع وبأ .أ")(ينع سيلف ،هفلاخ امو ،ينعف

 نهلك ،ةقرف نيعبسو ةثالث ىلع يتّمأ قرتفتس) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع

 ٦٠. ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٦١ص هسفن ردصملا ()

 ردصلا : نيدلا رون ‘ يملاسلا = ٦. ص ‘،كبيبح نب عيبرلا مامإل ا دنسم ۔“ حيحصلا عماجلا (٢)

 ٦١-٦٢. ص ج هسفن

 (٣) ج ،تبيترتلا ةيشاح :ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ؤ ،ىن الج را ولا :نع (ف رصتب ( ًالقن ١

 ص ٥٣- ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٩. نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع } ينالج راولا لقنو

 بيبح ص١٥- ١٦.

 ردصملا : نيدلا رون ‘ يملاسلا = ١٧. ص ة بببح نب عيبرلا مامإل أ دنىسم ۔ حيحصلا عماجلا ) ( ٤

 ١. ص٦٣-٤ ٦. ج هسفن

 (٥) كسفن ردصملا ص٧ ١. = ج فسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا ١ “ ص ٥ ٦.

 .٧٦-٦٦ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٧١ص هسفن ردصملا ")
 ٣٢



 رباج نع ةديبع وبأ .أ')(ةدحاولا كلت يعدي مهلكو شةيجان ةدحاو الخ ام ،راَنلا ىلإ

 ثدحأ نم هللا نعل) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع سابع نبا نع ديز نب
 يبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ا"(اثدحم ىوآ وأ ،أثدح مالسإلا يف

 مالسلا) :لاقف ،ةربقملا ىلإ جرخ ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره
 .(يناوخإ تيأر ينأ تددو ،نوقحال مكب هللا ءاش نإ انإ ،نينمؤم موق راد مكيلع
 نينلا يناوخإ امنإو ،يباحصأ متنأ لب) :لاق ؟كناوخإب انسلأ ،هللل لوسر اي :اولاق

 فرعت فيك هللا لوسر اي :اولاق ،أ"(ضوحلا ىلع مهطرف انأو ،يدعب نم نوتأي
 مهب مهد ليخ يف ةلَجحم رغ ليخ لجرل ناك ول متيأرأ) :لاق ؟كدعب يتأي نم

 رغ ةمايقلا موي نوتأي مهنإف) :لاق ،هللا لوسر اي ىلب : اولاق ؟هليخ فرعيالأ
 يضوح نع لااجر نداذيلو ضوحلا ىلع مهطرف انأو ءوضولا رثأ نم نيلجحم
 لوقأف ،كدعب اولتب دق مهنإ :لاقيف ، مله الأ مله الأ :مهيدانأف ،لاتضلا ريعبلا داذي امك

 .()[(")(ًاقحسف ًاقحسف

 .٠٧-٧٦ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٧١ص هسفن ردصملا أ

 .٠٧ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ١٨. -٧١ص هسفن ردصملا ا"

 ءالدلاو لابحلا مهل ئيهيف ةدراولا مدقتي يذلا :كيرحتلاب طرفلاو ١٨. -٧١ص هسفن ردصملا ا"

 .ةيشاحلا يف ۔٢٧ص ،١ج حيحصلا عماجلا :يملاسلا نيدلا رون مامإلا نع .مهل يقتسيو «ضاوحألا ردميو

 .٣٧-٠٧ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٨١ص هسفن ردصملا ()
 ١6ج بيترتلا ةيشاح :ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب ) القن ()

 مامإلا دنسم ،حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٦٣- ٦٤- ٦٥- ٦٦- ٦٧. -٢٦ص

 كبيبح نب عيبرلا ص٧ ١- ١٨.

٣٣ 



 :ةءاربلاو ةيالولا يف - عباسلا بابلا

 :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع هةديبع وبأ

 راشأف .نالجر مهيف ماد ام شيرق يف ةيالولا ينعي -رمألا اذه لازي ال)

 دوعسم نبا نع ينغلب :عيبرلا لاق .()(كلملاب نتتفا نمل ليولا نألو ،هيعبصإب
 اذه لازي نل) :شيرقل ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق .يراصنألا

 .هقلخ رارشأ مكيلع هللا طلس ،متلعف اذإف ،اوثدحت مل ام ،ةالو متنأو مكيف رمألا

 نأ ينغلب :عيبرلا لاق .هدي يف ناك بيضقل ("(بيضقلا اذه ىحلي امك مكنوحليف
 ،نافع نب نامثع ىتأف ةنيدملا مدقف ،ماشلا نم اجاح لبقأ ]٣٦٨[ تماصلا نب ةدابع

 ،ىلب :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم هتعمس ءيشب كربخأ الأ :لاقف

 ام نولمعيو نوأرقت امك نوأرقي ءارمأ يدعب نم نوكيس ) :لوقي هتعمس :لاق

 سنأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ا")(ةعاط مكيلع كئالوأل سيلف ،نوركتت
 .ينعا اطأ دقف ،يرمأ عاطأ نم) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ،كلام نبا

 وحن اثالث هديب راشأو .ا“)(انهاه ةنتفلا نإو الأ يناصع دقف .يرمأ ىصع نمو

 هللا ىلص يبنلا نع ،كلام نب سنأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .قرشملا
 باشو ،لداع مامإ :هلظ الإ لظ ال موي هلظ يف هللا مهلظي ةعبس) :لاق ،ملسو هيلع

 دوعي ىتح هنم جرخ اذإ ،دجسملاب هبلق قلعتم لجرو ،لجو زع هللا ةدابع يف أشن
 يلاخ هللا ركذ لجرو ،كلذ ىلع اقرفتو ،اعمتجا هللا يف اًباحت نالجرو هيل
 :لاقف ،لامجو نسح تاذ ةأرما هتعد لجرو هللا ةيشخ نم عومتلاب هانيع تضافف

 ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٨١ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم .حيحصلا عماجلا ()

 .٨٧-٥٧ص ،١ج ،هسفن
 .٩٧-٨٧ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ١٨. ص هسفن ردصملا ا"
 .١٨-٩٧ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون يملاسلا = .٩١ص هسفن ردصملا ا"

 (٤) ،كسفن ردصملا :نيدلا رون ، يملاسلا = .٩١ص هسفن ردصملا ج١، ص٨٢.
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 ام هلامش ملعت ال ىتح .اهافخأف ،ةقدصب قدصت لجرو ،نيملاعلا بر هللا فاخأ ىنإ

 لوسر لاق :لاق سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .أ')(هنيمي تقفنأ

 .(")((")(ةر وهف ،انرمأ هيلع سيل المع لمع نم) :ملسو هيلع هللا ىلص للا

 :ايؤرلا يف نماثلا بابلا
 ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةريره يبأ نع ،ديز نب رباج نع ،ةديبع وبأ

 هنإ لوقيو ێايؤر ةليللا مكنم دحأ ىأر له) :لاق ةادغلا ةالص نم فرصنا اذإ ناك

 نب رباج نع ةديبع وبأ .أ“١(ةحلاتصلا ايؤرلا الإ ةؤبنلا نم يدعب نم ىقبي سيل
 ةنسحلا ايؤرلا) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ،كلام نب سنأ نع ديز

 .ا"(ةوبنلا نم اءزج نيعبرأو ةتس نم ءزج حلاصلا لجرلا نم

 هيلع هللا ىلص يبنلا نع نووري اسان تكردأ :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 لقتيلف ،هركي ام مكدحأ ىأر اذإف ،ناطيشلا نم ملحلاو ،هللا نم ايؤرلا) : لاق ،ملسو

 نإ هرضت نل اهنإف ،اهًرش نم هللاب ذّوعتيلو ،ظقيتسا اذإ ،تارم ثالث هراسي نع
 املف ،لبجلا نم يلع لقثأ يه ،ايؤرلا ىرأل تنك ينإ : مهدحأ لاق :لاقو .(هللا ءاش

 لاق :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ا")اهب يلابأ تنك امف ،ثيدحلا اذه تعمس

 ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ١٩. ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا )١)

 .٥٨-٣٢٨ص ،١ج ،هسفن

 (٢) ،هسفن ردصملا :نيدلا رون .يملاسلا = .٩١ص هسفن ردصملا ج١، ص٨٥-٨٦.

 ،١ج بيترتلا ةيشاح :ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب ) ًالقن (")

 تبيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٧٠- ٧١. -٩٦ص

 ١٩. -٨١ص
 ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٠٢ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا (٤)

 .٧٨ص ،١ج هسفن

 .٧٨ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ٢٠. ص هسفن ردصملا ا"

 .٩٨-٨٨ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٠٢ص هسفن ردصملا ()
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 .("(ثيدحلا ايؤر رف وأ ةلأسم ىتفأ نم) : ملسو هيلع للا ىلص هللا لوسر

 :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ،رمع نبا قيرط نم ةديبع وبأ

 هل لاجرلا مدآ نم ىري نأ ام نسحأك مدآ الجر تيأرف ،ةبعكلا دنع ةليللا ينارأ)

 قتاوع ىلع أئكتم ،َءام رطقت يهو اهلجر دق ،ممللا نم ىري نأ ام نسحأك ةمل

 امهيلع ميرم نب حيسملا :يل ليقف ؟اذه نم تلأسف ةبعكلاب فوطي ]٣٦٩[ نيلجر
 تلأسف ةيفاط ةبنع اهنأك ،ىنميلا نيعلا روعأ ططق دعج لجرب انأ اذإ مث ،مالتللا

 .(")لاجتلا حيسملا يل ليقف ؟اذه نم

 :عئارشلا مامتإو ناميإلا يف عساتلا بابلا

 ءاج :لاق ،أ"هللا ديبع نب ةحلط نع ينغلب :لاق ،ديز نب رباج نع فةديبع وبأ

 يود عمسي ،سأرلا رئاث ،دجن لهأ نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ لجر
 هللا لوسر هل لاقف ،مالسإلا نع لأسي وه اذإف ،اند ىتح ،هلوق هقفي الو هتوص
 :لاق ؟اهريغ له : لاق ،(ةليللاو مويلا يف تاولص سمخ) :ملسو هيلع هللا ىلص

 رهش مايصو) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف ،(عوطت نأ الإ ،ال)

 هللا ىلص هللا لوسر لاق مث ،(عوطت نأ الإ ،ال) :لاق ؟هريغ له لاق .(ناضمر
 ربدأف لاق ،عوطت نأ الإ ال :لاق ؟اهريغ لهو) :لاق مث ،(ةاكزلاو) :ملسو هيلع

 .٩٨ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٠٢ص هسفن ردصملا ()

 ١6ج ،بييترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب ) ًالقن "ا
 دنسم ،جيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٧٥- ٧٦- ٧٧- ٧٨- ٨٠- ٨١- ٨٢. -٣٧ص

 ،.١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ٢٠- ٢١. -٩١ص بيبح نب عيبرلا مامإلا

 .١٩-٩٨ص

 يفوتو ،ةنيدملا ءاضق يلو ،ةرهز ينب نم “فوع نب هللا دبع نب ةحلط :هللا دبع نب ةحلط"
 لمحيو زيجيو معطيف ،سانلاو هباحصأ هاشغيف ،هباب حتفي نأ الام باصأ اذإ هتداع نم ناك .اهيف

 ،٣ج ،مالعإلا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنأ .دحأ هدصقي الف ،بابلا قلغيف ،هدنع ام ذفني ىتح

 ص٢٢٩.
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 لوسر لاق مث لجرلا ربدأف .(هنم صقنأ الو اذه ىلع ديزأ ال :لوقي وهو لجرلا

 .()(قدص نإ حلفأ) :ملسو هيلع هللا ىلص للا

 ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ،كلام نب سنأ نع شديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 :عيبرلا لاق ،أ"(كاري هنإف هارت نكت مل نإف ،هارت كنأك هلل لمعت نأ ناسحإلا) :لاق

 :لاقف ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ لجر ءاج :لاق .تماصلا نب ةدابع نع ينغلب

 .(هليبس يف داهجو ،هب قيدصتو فكلاب ناميإ) :لاقف ؟لضفأ لمعلا يأ هللا ىبن اي

 وبأ .(")(هب كل يضق ءيش يف هللا مهتت ال) :لاقف ،كلذ نم نوهأ ديرأ :لاقف

 هللا ىلص يبنللا راشأ :لاق ظ يراصنأل ا دوعسم نبا نع شديز نب رباج نع ةديبع

 طظلغو ةنتفلا نأو ،انه اه ناميإلا نإ الأ ) :لاقف نميلا وحن هديب ،ملسو هيلع

 ظةعيبر ،ناطيشلا انرق علطي ثيح ،لبإلا بانذأ لوصأ دنع نيدادفلا يف بولقلا
 كاك رضمو

 : رفكلاو كرشلا ركذ يف - رشاعلا بابلا

 ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ،كلام نب سنأ نع ،ديز نب رباج نع ظةديبع وبأ
 نع ةديبع وبأ ،أ")(لمعلا هل دج بات نإف هلمع طبح ةعاس كرشأ نم) :لاق

 ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .١٢ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا )١)

 .٦٩-٣٩ص ،١ج هسفن

 .٩٩-٦٩ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ٢١. ص هسفن ردصملا (")

 .٩٩ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٢٢ص هسفن ردصملا "ا

 .١٠١-٩٩ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٢٢ص ،هسفن ردصملا ()

 ١0ج ،بيترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب ) القن ()
 ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم .حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٨٦- ٨٧- ٩٠. -٥٨ص

 ٢١. -٠٢ص

 هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٢٢ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم .حيحصلا عماجلا

 ج ص١٠٢-١٠٣.
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 هللا لوقي) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةريره يبأ نع شديز نب رباج

 نع ءاكرشلا ىنغأ انأو ،هل وهف يريغ هيف كرشأ شالمع لمع نم :ىلاعتو كرابت

 .ا'كرشلا

 ۔ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا جوز ،ةشئاع نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وب

 نع ةديبع وبأ ۔(")(ةيرفلا هللا ىلع مظعأ دقف ،هبر ىأر أدّمحم نأ معز نم) :تلاق

 ىلص هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ينغلب :لاق ،ديز نب رباج
 نم فرصنا املف ،ليللا نم ناك ءامس رثأ يف ةيبيدحلاب حبصلا ةالص هباحصأب

 هلوسرو هللا :اولاق (؟مكبر لاق ام نوردت له) :لاقف ،سانلا ىلع لبقأ ،هتالص

 هللا لضفب انرطم لاق نم امأف ،رفاكو نمؤم يدابع نم حبصأ لاق) :لاق ،ملعأ

 ۔اذكو اذك ءونب انرطم :لاق نم اَمأو .بكاوكلاب رفاكو يب نمؤم كلذف هتمحربو

 لوسر نع ينغلب :،ةديبع وبأ لاق :عيبرلا لاق .أ"(بكاوكلاب نمؤمو ،يب رفاك كلذف

 ةدابع يلع باع نم لوأ ورمع نب ديز ناك نإ) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص كلا
 ةثراح نب ديز يعمو ،فئاطلا نم ]٣٧٠[ تلبقأ ينأ كلذو ،اهيلع حبذلاو ،مانصأا

 ۔انرهظأ نيب نم جرخ ىتح ،ورمع نب ديز تنآ شيرق تناكو ،محلو زبخ انعمو
 مكمانصأ ىلع نوحبذت متنأ يخأ نبا اي :لاقف ةرفسلا هيلع تضرعو ،هب تررمف

 نمو ،اهمعطي نمو ،ناثوألاو مانصألا باع مث ،اهلكآ ال :لاقف ،معن :تلقف ؟هذه

 نم توند ام توند ام هللاو) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق .اهنم اوندي

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثعبو :لاق ،أ٠(ةءوبنلاب هللا ينمركأ ىتح ،ًائيش مانصألا

 هيلع لزني نكي ملو ،نينس ثالث ليفارسإ هعم نرقو ،ةنس نيعبرأ نبا وهو ،ملسو

 نأرقلا هيلع لزنف ،مالسلا هيلع ليربج هعم نرقو ،ليفارسإ هنع لزع مث ،ءيش

 .٤٠١-٣٠١ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٢٢ص هسفن ردصملا ()

 .٤٠١ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٢٢ص ،هسفن ردصملا ا")

 .٧٠١-٦٠١ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ٢٣. -٢٢ص هسفن ردصملا ا")

 .١١١-٧٠١ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ۔يملاسلا = .٣٢ص هسفن ردصملا ()
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 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تامف ةنيدملاب نينس رشعو ،ةَكمب نينس رشع

 .أأ)ةنس نيتسو ثالث نبا وهو

 هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 ،لبإلاو ليخلا لهأ يف ءاليخلاو رخفلاو .قرشملا وحن رفكلا سأر) :ملسو هيلع

 رباج نع ,ةديبع وبأ .أ"(منغلا لهأ يف ةنيكتسلاو ،ربولا لهأ نيدادفلا يف لهجلاو
 اي هيخأل لاق نم) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ،سابع نبا نع ،ديز نب

 :عيبرلا لاق ۔،أ'")(ملظأ ئدابلاو ،امهدحأ رفكلاب ءاب دقف رفاكلا تنأ :هل لاقف ،رفاك

 يبنلا نع ينغلب :لاق ،ةديبع وبأ .رفاك اي هلوقل هبحاص نود رفكلا مسا قحتس

 .(")[(١٠(كرشلا هطبحي امك لمعلا طبحي ءايرلا :لاق هنأ ،ملسو هيلع هللا ىلص

 :بحأ يف رشع يداحلا بابلا

 ‘ ملسو هيلع هللا ىلص يننلا نع ‘،ةريره يبأ نع ‘،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 هبحيف ،هببحأف ،ًانالف يدبع تببحأ دق ينإ ،ليئاربج اي :لاق ًادبع هللا بحأ اذإ :لاق ل ٠

 8هوبحأف ،انالف بحأ دق هللا نإ الأ ،ءامسلا لهأ يف يداني مث ،مالسلا هيلع ليئاربج

 شمف ًادبع هللا ضغبأ اذإو ضرألا لهأ يف لوبقلا هل عضوي مث ،ءامتسلا لهأ هبحيف

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ،ةريره يبأ قيرط نمو ۔(")(كلن

 .٢١١-١١١ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ٢٣. ص هسفن ردصملا ()
 ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٤٢ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ا"
 .٣١١-٢١١ص ،١ج هسفن
 .٤١١-٣١١ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون يملاسلا = .٤٢ص هسفن ردصملا ا"

 ٥ ١١. ص .١ج كسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ٤ ٢. ص هسفن ردصملا (٤)

 ،١ج “بيترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن اا
 ىنالجراولا لقنو ٩٥- ٩٦- ٩٧- ٩٩-١٠١- ١٠٣-١٠٤-١٠٥-١٠٦- ١٠٧. -٤٩-١٩ص
 ٢٣- ٢٤. -٢٢ڵص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا : نع

 ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٤٢ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا أ"
 .٧١١-٦١١ص .١ج كسفن

٣٩ 



 ال موي ،يلظ يف مهْلظأ مويلا ،يلجأل نوباحتملا نيأ :ةمايقلا موي ىلاعت هللا لوقي)
 .()(يّلظ الإ لظ

 لوسر لاق :لاق لبج نب ذاعم نع ينغلب :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 يف نيباحتملل يتبحم تبجو :ىلاعتو كرابت هللا لوقي) :ملسو هيلع هللا ىلص هلا

 نب رباج نع ةديبع وبأ ،'")(َيف نيلادتملاو يف نيروازتملاو ،َيف نيسلاجتملاو

 اذإ :لجو زع هللا لاق) :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ،ةريره يبأ نع ،ديز

 .(")[(")(هئاقل تهرك يئاقل هرك اذإو هئاقل تببحأ ،يئاقل يدبع بحأ

 :ريهطتلاو رذحلاو ردقلا يف رشع يناثلا بابلا

 ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ينغلب :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 ةدابع نع ينغلب :عيبرلا لاق ،۔أ“(سيكلاو زجعلا ىتح ،ردقو ءاضقب ءيش لك) :لاق

 ،دجت نل كنإ) ]٣٧١[: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ،تماتصلا نبا

 :لاق ،(هللا نم هنأ هرشو هريخ ،ردقلاب نمؤت ىتح ،ناميإلا ةقيقح غلبتو نمؤت نلو

 كأطخأ ام نأ ملعت) :لاق ؟هرشو ردقلا ريخ ملعأ نأ يل فيك ،هللا لوسر اي :تلق

 تلخد ،كلذ ريغ ىلع تم نإف ،كئطخيل نكي مل كباصأ امو ،كبيصيل نكي مل
 ىودع الو ةماه ال) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ةديبع وبأ .(")([رانلا]

 .٨١١-٧١١ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٤٢ص هسفن ردصملا أ

 .٠٢١-٩١١ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٥٢ص هسفن ردصملا "ا

 .٠٢١ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ۔يملاسلا = ٢٥. ص هسفن ردصملا ا"

 ١60ج٬بيترتلا ةيشاح :ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن اا
 ٢-٢٥. ٤ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو٠١١-٩٠١ص

 ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٥٢ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم .حيحصلا عماجلا )٥)

 .٢٢١ص ،١ج كسفن

 .٦٢١-٤٢١ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٥٢ص هسفن ردصملا (٦)

 ٠ ٤



 هريغ ىلإ ضرملا نم ءيش لوحتي ال يأ ،ىودع ال :عيبرلا لاق ،أ(رفص الو

 هسأر نم تجرخ ناسنإلا تام اذإ :نولوقي ةيلهاجلا لهأ ناك ةماه الو ،ودعيف
 .اماع رفص رهش نومرحي ةيلهاجلا يف اوناك رفص الو ،هلتقت يتلا يهو ةماه
 كلذ نع ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهاهنف ،أماع مرحم رهش نومرحيو
 يبنلا ىهنف ،هلتقت يتلا يهو ،رفص هب ةيلهاجلا يف دحأ تام اذإ :نورخآ لاقو ،هلك

 ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .""كلذ نع ،ملسو هيلع هللا ىلص
 :عيبرلا لاق .ا"(حصم ىلع مئاه دري ال) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع

 ام هتيشام يف سيل وه يذلا :حصملاو تضرم وأ ،هتيشام تبرخ يذلا مئاهلا

 .('لحي ال ررضلاو هبرضيف هيلع هتيشامب لزني ال ينعي ،هركي

 :ةنتفلا يف رشع ثلاثلا بابلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ،رمع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 لاق ،ديز نب رباج لاق .قرشملا وحن هديب راشأو ،أ"'(انهاه ةنتفلا نإ الأ) :ملسو
 نم تبعشت ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب اهنورظتني سانلاو :سابع نبا

 نع ةديبع وبأ .")اهيف كله نم كلاهلاو ،اهنم اجن نم يجانلاف «قرشملا وحن

 .٦٢١ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٥٢ص هسفن ردصملا اا

 .٧٢١-٦٢١ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٥٢ص هسفن ردصملا "ا
 ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٦٢ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم .حيحصلا عماجلا (٣)

 ۔.٨٢١ص ،١ج ،هسفن

 ،١ج بيترتلا ةيشاح :ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب ) القن ()

 مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ١٢٠- ١٢٣١- ١٢٢- ١٢٣. -٩١١ص

 ٢٦. -٥٢ص ،بيبح نب عيبرلا

 ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٦٢ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا اا

 .٨٢١ص ،١ج ،هسفن

 .٠٣١ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٦٢ص هسفن ردصملا )٦)

٤١ 



 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ،يردخلا ديعس يبأ نع ،ديز نب رباج

 عضاومو لابجلا فعش اهب عبتي امنغ ملسملا لام ريخ نوكي نأ كشوي) :ملسو
 .(" "اهسوؤر لابجلا فعش :عيبرلا لاق ،أ')(ةنتفلا نم هنيدب رفي ،رطملا

 :رامجتسالاو ةراهطلا يف رشع عبارلا بابلا
 هللا لوسر لاق :لاق ،هللا دبع نب رباج نع ،ديز نب رباج نع هةديبع وبأ
 نبا تلأسف :رباج لاق ،أ"(طئاغ الو لوبب ةلبقلا اولبقتست ال) :ملسو هيلع هللا ىلص

 ،سأب الف تويبلا يف اَسأو ،رافقلاو ىراحصلا يف كلذ ناك اذإ :لاق ،كلذ نع سابع

 نب رباج نع ةديبع وبأ .")رادجلا وهو ،لايح ةلبقلا نيبو سانلا نيب لاح دق هنأل

 لوسر تيأرف ةةصفح ىلع تلخد :لاق ،رمع نب هللا دبع نع ينغلب :لاق ،فديز

 تيب ًالبقتسم ةبعكلا ًأربدتسم ،نيتيبلا نيب هتجاحل اسلاج ،ملسو هيلع هللا ىلص لا
 ةلبقلا لابقتسا سابع نبا حابأ كلذ لجأ نمف :رباج لاق ةديبع وبأ لاق .سدقملا
 هيلع هللا ىلص يبنلا بحاص ةيراصنألا بويأ يبأ نع ظةديبع وبأ ،تويبلا يف

 لاق دقو ،سئاركلا هذهب عنصأ فيك يرلنأ ال هللاو رصمب وهو لاق ]٣٧٢[ ،ملسو

 لبقتسي الف ،طئاغ وأ لوبل مكدحأ بهذ اذإ) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 اذه ىلع انيتأ دقو :ةةديبع وبأ لاق :عيبرلا لاق ،ا'(هجرفب اهربدتسي الو ةلبقلا

 وبأ .أ")ملعأ هللاو يور امو ،هيف ليق ام انيب دقو ،ديز نب رباج ثيدح يف رمألا

 هنأ ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ظةريره يبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع

 .١٣١-٠٣١ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٦٢ص هسفن ردصملا ()
 ١6ج ،بسيترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب ) القن (")
 .٦٢ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم .حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ١٢٧- ١٢٨. -٥٢١ص

 ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٧٢ص ةبيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا (٣)

 .٢٣١ص ،١ج هسفن
 .٢٣١ص ،١ج هسفن ردصملل :نيدلا رون ،يملاسلا = .٧٢ص هسفن ردصملا (٤)

 .٥٣١-٣٣١ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٨٢ص هسفن ردصملا ا
 .٥٣١ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون يملاسلا = ۔٨٢ص هسفن ردصملا "ا

٤٢ 



 ،راجحأ ةثالثب يجتتسي نارمأو ،أ'(مكنيد رمأ مكملعأ ،دلاولا شم مكل انأ) :لاق

 .أ"ةيلابلا ماظعلا يهو ،ةمّرلاو ثورلا نع ىهنو

 لوسر عم تنك :لاق ،دوعسم نبا نع ينغلب :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 يتتآ) :لاق ،ناسنإلا ةجاح ىلإ مايقلا دارأ اذإ ىتح ،ملسو هيلع هللا ىلص كلا

 :لاقو ،ةثورلا ىقلأو ،نيرجحلاب ىجنتساف ،ةثورو نيرجحب هتيتأف :لاق ،(راجحألاب

 يبنلا ىهن امإ :نولوقي ةباحصلا نم اسان تعمس دقو :رباج لاق .ا"(سكر اهّن)
 نم مكناوخإ داز مظعلا نأل ،ثورلاو مظعلاب ءاجنتسالا نع ،ملسو هيلع هللا ىلص
 :لوقي سابع نبا هيلع تكردأ يذلاو :رباج لاق .مهباود داز ثورلاو ،َنجلا

 نع ،ةريره يبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .اأراجحأ ةثالثب ءاجتتسالا

 رمجتسا نمو ،رثنتسيلف ،رمجتسيلف ًاتضوت نم) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هيلع هللا ىلص يبنلا نأ «سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ,ةديبع وبأ .ا٣)(رتويلف

 هيلع كلذ نع ىهن امنإ :سابع نبا لاق ةرجحألا يف طئاغلاو لوبلا نع ىهن ،ملسو
 نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .")نجلا نم مكناوخإ نكاسم اهنأل ،مالسلا
 دارأ اذإ ،هرازإ فشكي ال هبدأ نم ناك هنأ ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ،سابع

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب رم دقو ضرألا نم برقي ىتح ،ناسنإلا ةجاح

 هيلع هنع هقيرط نمو مالسلا هيلع ةري ملف ،هيلع ملسف ،لوبلا ديري وهو .لجر
 ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .أ"(طئاغ الو لوبب ةلبقلا اولبقتست ال) :لاق مالسلا

 )١) هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا =.٨٢ص هسفن ردصملا ج١، ص١٣٥.

 .٧٣١ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٢٧٢ص هسفن ردصملا "ا
 .٧٣١ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٨٢ص هسفن ردصملا ا"
 .٧٣١ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٨٢ص هسفن ردصملا اا

 .٨٣١-٧٣١ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٨٢ص هسفن ردصملا ا
 .٩٣١ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٩٢ص هسفن ردصملا ()

 )٧) ص ،كسفن ردصملا ٢٩. = ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا ١ ص“١٤٠-١٤١.

٤٣ 



 ،يتمأ ىلع قشأ نأ الول) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ظةريره يبأ نع

 .()( ( (عوضو لكو ةالص لك دنع كاوسلاب مهترمأل

 :هضرفو ءوضولا يف -رشع سماخلا بابلا

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ،ةريره يبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 .اثالث اهلسغي ىتح ءءانإلا يف هدي سمغي الف ،همون نم مكدحأ ظقيتسا اذإ) :لاق هنأ

 ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .أ"'(هدي تتاب نيأ يردي ال هنأل
 .(")(هيلع هللا مسا ركذي مل نمل ءوضو ال) :لاق هنأ ،ملسو هيلع للا ىلص ىبنلا نع

 لين يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نم بيغرت كلذ :،ةديبع وبأ لاق :عيبرلا لاق

 نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .اأاهللا ركذ يف ]٣٧٣[ ليزجلا باوثلا
 اذه) : لاقف ةةرم رم أضوت هنإ :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ،سابع

 تفعاض نم) :لاقف ،نيتنثا نيتنثا أضوت مث ،أ")(هب الإ ةالصلا لبقت ال ۔ءوضو

 نم ءايبنألا ءوضوو يئوضو اذه) :لاقف ،أاثالث اثالث أضوت مث ،(هل هللا فعاض

 هيلع هللا ىلص يبنلا نع ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .(")(يلبق

 وبأ .أ"(ران نم ريماسمب للخت نأ لبق ،عوضولا يف مكعباصأ نيب اوللخ :لاق ،ملسو

 :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ،ةديبع

 ١٤١١4. ص 4 ١ ج هسفن ردصملا : نيدلا رون ،يملاسلا = ٩. ص كسفن ردصملا ( ١)

 ،١ج بيترتلا ةيشاح :ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب ) القن ا"
 :نع ينالجراولا لقنو ١٣٢- ١١٣٣- ١٣٤- ١٣٥- ١٣٦- ١٣٧- ١٣٨- ١٣٩. -١٣١ص
 ٢٧- ٢٨- ٢٩. ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصل ١ عماجلا

 ردصملا : نيدلا رون 6 يملاسلا = . ص ‘،بيبح نب عيبرلا مامإل أ دنسم ۔ حيحصلا عماجلا (٣)

 .٣٤١ص ،١ج ،هسفن
 ١٤. ص ۔“ ١ ج هسفن ردصملا : نيدلا رون 6 يملاسلا = . ص كسفن ردصملا ) (

 ١٤. ص ،“ ١ ج هسفن ردصملا : نيدلا رون ،يملاسلا = ۔.۔ ص ،هسفن ردصملا ))

 ١٤. ص ۔“ ١ ج هسفن ردصملا : نيدلا رون ،يملاسلا = . ص هسفن ردصملا (٦)

 ٤٤ ١٤٥١. ص 4ں ١ ج كسفن ردصملا : نيدلا رون ،يملاسلا = ٣٠. - ص هسفن ردصملا )٧)

 .٦٤١ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون يملاسلا = ٣٠. ص هسفن ردصملا ا
 ٤ ٤



 نع فكلاب الإ موص الو ،هل ءوضو ال نمل ةالص الو ،هل ةالص ال نمل ناميإ ال)

 هللا ىلص يبنلا نع سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .)(هللا مراحم

 لاق ى(")(رانلا نم مادقألا نوطبل ليوو ،راتلا نم بيقارعلل َليو) :لاق ملسو هيلع
 .ا")اهلسغ يف غلابيو ،ءاملاب كرعت نأ ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا كلذب دارأ :عيبرلا

 ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 ،ىرخأ ةياور يفو ،(امئاص نوكت نأ الإ ،غلبأف تقشنتسا اذإ) :ةربص نب طيقلل لاق

 عضف ،تأضوت اذإ) :هريغل وأ ،ةربص نب طيقلل لاق هنأ ،دنتسلا اذهب سابع نبا نع

 نع يخغغلب :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ا١٠(رثنتسا مث ءام كفنأ يف

 .("أدحاو ةفرع نم قشنتساو ضمضمت هنأ ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ينغلب :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 ففجيف هايإ هلواني هجاوزأ ضعب ناكو ،عوضولا دعب هب حسمي اليدنم [اذختم] ناك
 دعب هءاضعأ حسمي الأ ،اندنع هب لومعملا :ةديبع وبأ لاق :عيبرلا لاق ۔ا")هب

 ءاملا مادام باوثلا لينل ،مهنم بيغرتو ێملعلا لهأ نم بابحتسا وهو ،عوضولا

 .أا")هئاضعأ ىلع

 :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع .سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 :لاق ،ديز نب رباج نع .ةديبع وبأ . (٨) وضولا يف هسأر ضعبب حسم هنأ)

 .٧٤١-٦٤١ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون يملاسلا = ٣٠. ص هسفن ردصملا (
 )٢) ص هسفن ردصملا ٣٠. = ص 9 ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا ٨ ٤.

 (٣) ص كسفن ردصملا ٣٠. = ص 9 ج كسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا ٨ ١٤.

 ٤ ص هسفن ردصملا ٣٠. = ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا ج١، ص١٤٨.

 (٥) ،كسفن ردصملا صن٠ ٣. = ج كسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا  6١ص١٤٩.

 .١٥١-٠٥١ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ٣٠. ص هسفن ردصملا أ"
 ١٥١. ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ٣٠. ص هسفن ردصملا ا"

 ءابلا (ضعبب) .١٥١ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .١٣ص هسفن ردصملا )

 .(مكسوؤرب اوحسماو) هريظن ،ةناعتسالا وأ قاصلإلل
٥ ٤ 



 :لاق ،(سأرلا نم نانذألا) :لاق ،ملسو هيلع كلا ىلص هللا لوسر نأ تعمس

 .(")[(`)(هيننأ و هسأر اهب حسمف ةةدحاو ةفرغ فرغ دنأ) :مالسلا هيلع هنع ينغلبو

 :ءوضولا لئاضف يف -رشع سداسلا بابلا

 ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع شكلام نب سنأ نع شديز نب رباج نع هةديبع وبأ
 ءوضولا غابسإ ،تاجردلا هب عفريو ،اياطخلا هب هللا وحمي امب مكربخأ الأ) :لاق

 مكلذف ةالصلا دعب ةالصلا راظتنا و ث،دجاسملا ىلإ ىطخلا ةرثكو هراكملا ىلع

 لاق :لاق ةةريره يبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ ا)اثالث اهلاق ،أ")(طابترلا
 ههجو نم جرخ ،ههجو لسغف ملسملا دبعلا أضوت اذإ) :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 لك امهنم تجرخ هيدي لسغ اذإف ،ءاملا رطق رخآ هنيعب اهيلإ رظن] ةئيطخ لك

 .((بونذلا نم ايقن جرخ ىتح كلذك مث ، ]٣٧٤[ امهب اهشطب [ةئيطخ

 ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ةةريره يبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 نب رباج نع ,ةديبع وبأ .أ")ةمألا باب يف روكذم ثيدحلا .")ةربقملا ىلإ جرخ
 نذأف نذؤملا ءاجف ،دعاقملا ىلع سلج دنأ نافع نب نامثع نع ينغلب :لاق ،ديز

 باتك يف هنأ الول ًاثيدح مكنثدحأل هللاو :لاق مث ،تطوتف ،ءامب اعدف رصعلا ةالصل

 نم ام) :لوقي ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ،تعمس :لاق مث ،هومكتثتح ام هللا

 .١٥١ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ٣١. ص هسفن ردصملا ()

 ١0ج ةبيترتلا ةيشاح :ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب ) القن (")

 :نع ينالجراولا لقنو ١٤٢- ١٤٤- ١٤٥- ١٤٦- ١٤٧- ١٤٨- ١٤٩- ١٥١. -١٤١ص

 ٣٠- ٣١. -٩٢ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا

 .٣٥١-٢٥١ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ٣١. ص هسفن ردصملا ا"

 .٣٥١ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ٣١. ص هسفن ردصملا ()

 .٥٥١-٣٥١ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ٣١. ص ،هسفن ردصملا اا

 .٥٥١ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ٣١. ص هسفن ردصملا ")

 .٥٥١ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ٣١. ص هسفن ردصملا ا"

 ٤٦



 ةالصلا نيبو اهنيب ام هل رفغ الإ اهيلصي مث ،هتالصل هءوضو نسحيف أضوتي ئرما

 هللا لوق هللا باتك يف هنأ الول :هلوقب ديري :عيبرلا لاق .أ'(اهيلصي ىتح ،ىرخألا

 تائيسلا نبهذي تانسحلا نإ ليللا نم أافلزو راهنلا يفرط ةالصلا مقأل :لجو زع

 .(")(("٬«نيركاذلل يركذ كلذ

 :ءوضولا هنم بجي ام -رشع عباسلا بابلا

 ۔ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 ديز نب رباج نع .ةديبع وبأ .أ٠(ينملا نم لسغلاو يذملا نم ءوضولا :لاق
 ىلص يننلا لأسي نأ دوسألا نب دادقملا رمأ هنأ بلاط يبأ نب يلع نع ينغلب :لاق

 انأف يلع لاق ؟هيلع اذام يذملا هنم جرخف ،هتأرما نم اند لجر نع ،ملسو هيلع هللا

 ءاجف ،يدنع هتنبا لجأ نم هلأسأ نأ ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم يحتنأ

 دجو اذإ) :لاقف ،كلذ نع هلأسف ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ دادقملا

 نع ةديبع وبأ .ا")(ةالتصلا ءوضو أضوتي مث ،ءاملاب هركن حضنيلف ،كلذ مكدحأ

 ،قيتصلا ركب وبأ يالوم ينثدح :لالب لاق :لاق سابع نبا نع ،ديز نب رباج
 نم أضوتي ال) :لوقي ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمس هنأ ،هنع هللا يضر

 يبنلا نع سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ ۔(")(هلكأ هللا لحأ ماعط

 ةديبع وبأ .(")(عوضولا ضقنتو ،مئاتصلا رطفت ةبيغلا) :لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 .٧٥١ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٢٣ص هسفن ردصملا ااا
 ١١٤. ةيآلا دوه ةروس (٢)

 ١ ج ،تبيترتلا ةيشاح :ميها ريإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجر اولا : نع (فرصتب ( ًالقن (٣)

 حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٤ ١٥- ١٥٥- ١٥٦- ١٥٧- ١٥٨- ١٥٩. -٣٥١ص

 ،١ج .هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ٣٢. -١٣ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم
 ١٥٧-١٥٨. ص

 ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٢٣ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ()
 .٨٥١ص ۔١ج كسفن

 .٩٥١ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٢٣ص ،هسفن ردصملا ا
 .٤٦١-٢٦١ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٣٣ص هسفن ردصملا ا")
 .٤٦١ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ٣٣. ص هسفن ردصملا ا"

 ؛ ٧



 كش اذإ) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع

 نع ةديبع وبأ . (احير مشي وأ اتوص عمسي ىتح فرصني الف ،هتالص يف مكدحأ

 تسم اذإ) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ينغلب :لاق ،ديز نب رباج
 نب ةورع نع ينغلب لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .أ""(أضوتتلف اهجرف ةأرملا

 مث ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ينلبقي :تلاق اهنأ ةشئاع نع لوقي ريبزلا
 ىلص هللا لوسر لاق :لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ ،أ"أضوتي الف ۔يلصي

 نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ا“)(أضوتيلف ،سلق وأ ءاق نم) :ملسو هيلع هللا

 تاذ ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تدقف :تلاق اهنأ .هنع هللا يضر ةشئاع

 ،ناتبوصنم امهو ،هيلجر صمخأ ىلع يدي تعقوف ،هتبلطف ،يلصي هتدجوف هةليل
 اذهو :رباج لاق ،ا"(كطخس نم كاضربو ،كباقع نم كوفعب ذوعأ) :لوقي وهو

 رباج نع ةديبع وبأ .(")هتأرما لجرلا سم نم ءوضولا ةلازإ ىلع لدي ثيدحلا
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر انمتق ]٣٧٥[: اهنع هللا يضر ،ةشئاع تلاق :لاق ،ديز نب

 .()نمتسلاب تتلملا قيوسلا سيحل :عيبرلا لاق ًأضوتي ملو ،هنم لكأف ،نمسب ًأتنلم ًاسيح ضملسو
 هللا ىلص يبنل نع يوري ،ساَّبع نبا نع يغغلب :لاق ،أبئاتسلا نب مامض نع قديبع وبأ
 عضوم سم نم ىلعو ،ءوضو بنللا مجع سم نم ىلع سيل) :لاق هنل ،ملسو هيلع
 .ا"(عوضو دادحتسللا

 (١) ج كسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٬٣٣ص ،هسفن ردصملا  6١ص ١٦٥-١٦٦.

 )٢) ج كسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٣٣ص كسفن ردصملا ١  4ص ٦.

 .٨٦١-٧٦١ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ٣٣. ص هسفن ردصملا ا"

 (٤) ج كسفن ردصملا :نيدلا رونت ،يملاسلا = .٣٣ص كسفن ردصملا ١ ص ٩ ٦.

 .٩٦١ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ٣٣. ص ،هسفن ردصملا (
 (٦) ج كسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٣٣ص هسفن ردصملا  6١صن٠ ١٧-١٧١.

 )٧) ج كسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٣٣ص هسفن ردصملا ١ “ ص ١٧٧٠-١١٧١.

 وهو ،ةرصبلا يف هدلومو ،نامع نم هلصأ ،يبادنلا بئاسلا نب مامض وه :بياسلا نب مامض ا
 ةرفص وبأ خيشلا ىنتعا دقو هخويش ةلمج نم وهف ،عيبرلا هنع ذخأ دقو .باحصألا ءاملع نم

 وه جاجحلا هنجس .رباج نع وه اهاورو ،مامض نع عيبرلا تاياور عمجب ةرفص نب كلملا دبع
 :دومح نب فيس ،يشاطبلا رظنأ .شرجلاو حلملاو ريعشلا زبخ امهمعطي ناكو ةديبع وبأ مامإلاو
 ٢١٥. -٤١٢ص ،لوألا ءزجلا ،نامع ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا فاختإ

 ١ ج كاسفن ردصبلا:نيدلأ روننيملاسلا=.٣ ٤غص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ))

٤٨ 



 ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 ىنبو ،أضوت امهب ىلصملا تلفنأ اذإف ،ةالصلا ناضقني ال فاعرلاو ءيقلا) :لاق

 ىلص يبنلا نع ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .أ')(هتالص ىلع

 لاق ۔أ")(أضوتي ملف ىلص مث ،اهلكأف ،ةبرؤم فتكب يتوأ) :لاق ،ملسو هيلع هللا

 نع] ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ا"اةرفوملا :ةبرؤملا :عيبرلا

 نع ،ةديبع وبأ .ًتضوتيلف هركذ مكدحأ سم اذإ :لاق هنأ ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 لاق مكحلا نب ناورم ىلع تلخد :لاق ،ريبزلا نب ةورع نع ،ديز نب رباج

 .أضوتيلف هركذ سم نم :ناورم لاق :لاق ۔ءوضولا ضقن نم نلك ام انركاذتف

 تعمس اهنأ ناوفص تنب ةرسب ينتربخأ :ناورم لاقف ،كلذ ملعأ ام :هل تلقف :لاق

 وبأ .ا"[أّضوتيلف هركذ مكدحأ سم اذإ :لوقي ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هللا ىلص هللا لوسر تيأر ام :لاق «سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع

 .ا"طق هفخ ىلع حسم ،ملسو هيلع

 تيأر ام :تلاق اهنأ ،اهنع هللا يضر ةشئاع نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 عطقي نأ تددو ينإو طق هفخ يلع حسمي ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نع ةديبع وبأ .")امهيلع حسمي نأ نم ،نيفخلا عطقي وأ ،نيبعكلا نم هيلجر لجرلا
 ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم ةعامج تكردأ :لاق ،ديز نب رباج

 لاق ال :اولاق ،هيفخ ىلع ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر حسمي له :مهتلأسف

 ١٧١١-١١٧٢. ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ٣. ٤ص ،هسفن ردصملا ؤ

 .٣٧١-٢٧١ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون يملاسلا = ٣٣. ص هسفن ردصملا (٢)

 .٣٧١ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا (٢)

 .٣٧١ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا )٤(

 .٧٧١ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا نم ةدايزلا ا"

 ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = . ٥٣-٤٣ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ،حيحصلا عماجلا (٦)

 .٧٧١ص ،١ج ،هسفن

 ٤٩

 



 هللا و ،ےوضولا سفنب هباتك يف انبطاخي هللاو .هيفخ ىلع لجرلا حسمي فيك :رباج

 ينغلب :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .(')مهثيداحأ يف انوفلاخم هنوري امب ملعأ

 نأ ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لأسف ،هيدنز دحأ رسكنا هنأ ،بلاط يبأ نب يلع نع

 يضر ةشئاع نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .أ")معن :لاقف ،رئابجلا حسمي

 يلع حسمأ نأ نم يلإ بحأ .يمدق ىلع نيكتىلا لمحأ نأل :تلاق ،اهنع هللا

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ينغلب ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ا"/نيفخلا

 ،هب ففجيو ،هايإ هلواني هئاسن ضعب ناكو ،ءوضولا دنع هب حسمي اليدنم اذختم ناك

 ٤(. ءوضولا بادآ باب يف روكذم ثيدحلا

 هنأ] "ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ . اع وضولا يف هسأر ضعبب حسم

 .(""(سأ رلا نم نانذألا) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ تعمس :لاق

 . )٨( } . (")هينذأ و هس ر اهب حسمف ‘ ةفرغ فرغ هنأ مالسلا هيلع هنع ينغلبو :لاق

 ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = . ٣٥٣ ٬٤ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم .حيحصلا عماجلا )١)

 .٧٧١ص ،١ج ،هسفن
 ،هسفن ردصملا :نيدلا رون يملاسلا = .٥٣ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ؤ"
 .٧٧١ص ،١ج
 .٩٧١ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا ا"

 ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٦٣ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ا"

 .٩٧١ص .اج
 .٩٧١ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا ا"

 ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٦٣ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا (٦)

 .٩٧١ص ،١ج هسفن
 .هسفن ردصملا :نيدلا رون يملاسلا = .٧٣ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ضحيحصلا عماجلا "
 .٩٧١ص ،١ج
 ،١ج بيترتلا ةيشاح :ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب ) القن ()
 ١٦١- ١٦٢- ١٦٤- ١٦٥- ١٦٦- ١٦٧- ١٦٨- ١٦٩- .١٧٠- ١٧١- ١٧٢- ١٧٣- نص

 عيبرلا مامإلا دنسم ،حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٤ ١٧٧ ١٧٩- ١٨٠ ١٨١.
 ٣١- ٣٢- ٣٣- ٣٤- ٣٥- ٣٦. ص ،بيبح نبا

٥ . 



 :عوضولا عماج رشع -نماثلا بابلا

 لوسر لاق :لاق “بعك نب يبأ نع ينغلب :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 .(')(هورذحاف ،ناهلولا هل لاقي اناطيش ءوضولا ءدبل نإ) :ملسو هيلع هللا ىلص لا

 ]٣٧٦[ رباج نع ،ةديبع وبأ ا"سوفنلا يهلي هنأل ،ناهلولا ليق امنإو :عيبرلا لاق
 دعقي ) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع ،ديز نبا
 كيلع ةدقع لك ناكم برضي ،تادقع ثالث ،مان وه اذإ ،مكدحأ ةيفاق ىلع ناطيشلا

 ةةدقع تلحنا ،أتضوت اذإف ،ةدقع تلحنا ،هللا ركذو ظقيتسأ اذإف ،دقراف ليوط ليل

 سفنلا ثيبخ حبصأ الإو ،سفنلا بيط اطيشن حبصيف ،هدقع تلحنا ،ىلص نلف
 تقو ناح :لاق ،كلام نب سنأ نع ،ديز نب رباج نع ،ةديبع وبأ .ا"انالسك

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر يتوأف ،هودجي ملف ،أعوضو سانلا سمتلاف ظةالصلا

 تيأرف :سنأ لاق ،اوؤضوتي نأ سانلا رمأف ،ءانإلا يف هدي عضوف ،ءوضوب ،ملسو

 لاق ،أ")مهرخآ ىلإ اوؤضوتف ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عباصأ تحت نم عبني ءاملا

 وهو واولا مضب ءوضولاو ،هب أضوتي يذلا ءاملا وهو ،واولا حتفب ءوضولا :عيبرلا
 .أ")لعفلا

 كسفن ردصملا : نيدلا رون “ يملاسلا = ٣٧. ص ةبيبح نب عيبرلا مامإل أ دنسم ح حيحصلا عماجلا (١)

 .٩٧١ص 6١ ج

 (٢) ص هسفن ردصملا ٣٧. = ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا ١ صن١٨٣.

 .٣٨١-١٨١ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ۔يملاسلا = .٧٣ص هسفن ردصملا ا"

 (٤) ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٧٣ص هسفن ردصملا  9ص٨٣ ١ .

9 
 ج 4 بيترتلا ةيشاح : ميها ربإ نب فسوي بوقعي يبأ ش ينالجرا ولا :نع (فرصتب ( ًالقن

)٥( 

 صن١٨٣- ١٨٤- ١٨٥- ١٨٨- ١٩٠. مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع نالج راولا لقنو

 ص كبيبح نب عيبرلا ٣٥. = ج هسفن ردصملا :نيدلا رون « يملاسلا  6١ص ١٨٣.

٥١ 



 :ةبانجلا لسغ هنم نوكي ام -رشع عساتلا بابلا

 هنأ "ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 اديز نب رباج نع ،ةديبع وبأ .( )(ىنملا نم لسغلاو ،يذملا نم ءوضولا) :لاق

 ضعامج نم ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لستغي ناك له :ةشئاع تلأس :لاق

 ،لستغيو ،كلذ انب عنصي ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك :تلاق ؟لزني ملو

 تلاق :رباج لاق ،أ"١(ناناتخلا ىقتلا اذإ بجاو لسغلا) :لوقيو لسغلاب انرمأيو

 نم لجرلا دعق اذإ ) :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوقي :اهنع هللا يضر ةشئاع

 نع يفغلب لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ا"(لسغلا بجو ،اهبعش نيب ةأرملا
 .(أ(عءاملا نم ءاملا) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ،بعك نب يبأ

 ةشئاع تلاق .("ناناتخلا يقتلا ولو لزني ىتح لجرلا ىلع لسغلا نوكيال :ىنعمب

 ۔[ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك] :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا اجوز ةملس مأو

 ةبجاو لسفغلاف ناناتخلا ىقتلا اذإ) :لوقيو ،لسغلاب هءاسن رمأيو ،لستغيو كلذ لعفي
 م ء ٩ ء 7 ء

 ءاملع نم وهو ،بعك نب يبأ نع ي امب ملعأ هللاو .أ")(لزني مل وأ ،لجترلا لزنأ

 تءاج :لاق ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ظةديبع وبأ .أ")اهئالضفو ةباحصلا
 هلا لوسر اي ءافخلا حرب :تلاقف ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ةأرما

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ،لجرلا ىري ام مونلا يف ىرت ةأرملا

 ،ظتباث نب ديز نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .أ")(تلزنأ اذإ لسغلا اهيلع)

 ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٨٣ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا (

 . ٨٥ ١ ص 9 ج كسفن

 (٢) ص 9 ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٨٣ص هسفن ردصملا ٨٥ ١٨٦١.

 .٦٨١ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٨٣ص هسفن ردصملا ا")
 .٧٨١-٦٨١ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٨٣ص هسفن ردصملا اا

 (٥) ج هسفن ردصملا : نيدلا رون “ يملاسلا = , ٨٣ص هسفن ردصملا ١ ص ١٨٧.

 )٦) ج هسفن ردصملا : نيدلا رون ،يملاسلا = .٨٣ص هسفن ردصملا ١ ص ١٨٧.

.٨٧ ١ 
 )٧( ص 9 ج ،‘كاسفن ردصملا :نيدلا رون > ملاسلا = .٨٣ص هسفن ردص ا

 ٩٨١ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٨٣ص هسفن ردصملا .()
 ٥٢



 س

 ىلص هللا لوسر ىلإ تءاج .يراصنألا ةلحط يبأ ةأرما ،ميلس مأ نأ ينغلب :لاق

 ىلع له ۔‘[٧٧٣] قحلا نم ىحتسي ال ،هللا لوسر اي :تلاقف ،ملسو هيلع هللا

 دقو :رباج لاق ،أ')(ءاملا تأر اذإ ،معن) :لاق ؟تملتحا يه اذإ .ليسغ نم ةأرملا

 .(""ءوضولا الإ اهنع لسغلا ةلازإ ،ةباحصلا نم ريثك نع كلذ يف ءاج

 :ةبانجلا نم لفلا ةيفيك يف -نورضشعلا بابلا

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا جوز ةةشئاع نع ،ديز نب رباج نع كةديبع وبأ

 لسغف أدب ةبانجلا نم لسغلا دارأ اذإ ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك :تلاق

 لوصأ اهب للخيو ،ءاملا يف هعباصأ لخدي مث ،ةالصلل أضوتي امك ،ًأضوتي مث ،هيدي
 هدسج ىلع ءاملا ضيفي مث ،هديب تافرغ ثالث هسأر ىلع بصي مث ،هسأر رعش

 نع ،سابع نبا نع شديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ا")ءاجنتسالا دعب اذهو ،هلك
 اوقنأو رعشلا اولبف ظةبانج ةرعش لك تحت) :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يننلا

 هللا ىلص هللا لوسر نع ينغلب :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .اُ)(رشبلا

 يتقفنعو يتكينف لسغأ نأ ،مالسلا هيلع ليئاربج يبيبح ينرمأ) :لاق ،ملسو هيلع
 لسغ كلذ عم :لاق ،هريغو ةديبع وبأ لاق :عيبرلا لاق ،أ“١(ةبانجلا دنع [يتفقنع

 ةكينفلا :عيبرلا لاق هدسج نم نطب ام لكو ،هترسو هتبرسمو هيضبأمو ،هيغفر

 نم ةبقرلا يف يتلا ةبرسملا يه :ةقفنعلاو .براشلا طسو يف يتلا ةبرسملا :يه

 .٠٩١ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون يملاسلا = .٩٣ص هسفن ردصملا (

 ،١ج بيترتلا ةيشاح :ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب ) القن (")
 نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ١٩٥- ١٩٦- ١٩٧. -٣٩١ص

 ٣٨- ٣٩. -٧٣ص ،بيبح
 ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٨٣ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ۔حيحصلا عماجلا (٣)

 .٢٩١-١٩١ص ،١ج ،هسفن

 .٣٩١ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٨٣ص هسفن ردصملا ا

 ١٩. ٤-٣٩١ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون يملاسلا = .٩٣ص هسفن ردصملا ا

٥٢٣ 



 ،ىلفسلا ةفشلا تحت ،ةيحللا نم ةداحنملا تاريعشلا :ةقفنغلاو ،سأرلا ءافق فلخ

 يه :ةبرسملاو نيتبكرلا تحت ام :ناضبأملاو .نيذخفلا [و ركذلا] نيب :ناغفرلاو

 نع ينغلب :لاق ،ديز نبرباج نع ةديبع وبأ ."ةرسلا نع ردصلا تلصف يتلا

 ةأرمال هيتفتست ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ ةملس مأ تعاج :لاق ،ديز نب ةماسأ

 نأ اهيفكي) :لاق ،ةبانجلا لسغل هضقنت له ،اهسأر رعش شت ةأرما تلاقف ،اهتعاج

 هيلع نيضيفت مث ،ةيثح لك دنع كنورق يزمغأو ،عام نم تانفح ثالث هيلع يثحت
 تنك] :تلاق [اهنأ] ةشئاع نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .أ"(نيرهطتو ءاملا نم
 رباج نع ةديبع وبأ ا"[دحاو ءانإ نم ،ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسرو انأ لستغأ

 ۔ءانإ نم لستغي ،ملسو هيلع هلل ىلص ىبنلا ناك :تلاق اهنأ ةةشئاع نع ظديز نبا

 رشع ةتس وهو .زاجحلا لهأ لايكم :قرفلا :عيبرلا لاق ۔ا“أةبانجلا نم قرفلا وهو

 ىلص هللا لوسر ىهن :لاق سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ،ةديبع وبأ .الطر

 ةةأ رملا لضفب ءوضولا نع ىهنو همئادلا ءاملا يف لستغي نأ بنجلا ،ملسو هيلع هللا

 نب رمع نع ينغلب :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .")لجرلا يف كلذكو

 لاقف ؟عنصأ اذام ،ليللا نم ةبانجلا ينبيصت هللا لوسر اي :لاق ،هنع هللا يضر ،باطخلا

 وبأ لاق :عيبرلا لاق ۔أ(من مث كركذ لسغاو شأضوت) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .ا")نيديلا لسغ وهو ،ةالصلا ءوضوب سيل ]٣٧٨[ أضوت ىنعم :،ةديبع

 )١( ص هسفن ردصلبلا ٤٠. = هسفن ردصملا :نيدلا رون .يملاسلا ج١، ص١٩٥-١٩٦.

 ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ٤٠. ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ("
 .٦٩١-٥٩١ص ،١ج هسفن
 .٨٩١-٧٩١ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا ")
 ١0ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا=.٠٤ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ا“
 .٥٩١ص

 .٨٩١ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ٤٠. ص هسفن ردصملا ()
 .٩٩١ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ٤٠. ص هسفن ردصملا ا")

 )٧) ص هسفن ردصلا ٤٠. = ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون يملاسلا ٢٠٠.

 -٩٩١ص ،١ج “بيترتلا ةيشاح :ميهاريا نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن )
 مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٢.١ ٢.٢ ٢.٣ ٢.٠٤ ٢٠٥ ٢٠٦ ٢٠٧.

 .١.٠٢_إ٢ ,4 ٠ ص ۔١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ٣٩- 4 ٤. ص بيبح نب عيبرلا

٥٤ 



 :تاساجنلا عماج نم- نورشعلاو دحاولا بابلا

 هللا ىلص هللا لوسر ناك :لاق ،كلام نب سنأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 مئاهبلا و لبإلا لاوبأ نم اوبرشي نأ برعلا نم موق ،نيينرعلل حابأ دقو ،ملسو هيلع
 يبأ تنب ءامسأ تلاق :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .أ"ةرورضلا عم اهنابلأو

 ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ةأرما تعاج ،هنع هللا يضر قيدصلا ركب

 لوسر اهل لاق ؟عنصت فيك ةةضيحلا مد نم مد اهبوث يف عقو ةأرما نع هتلأسف
 مث ،هكرعتلف ةةضيحلا مد نم مد نكادحإ بوث باصأ اذإ : ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 نع ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ا""يلصت مث ،ءامب هحضتتل
 مدو ،ةضيحلا مدو ،يدولاو ،يذملاو ،ينملا) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 لوزيو ،لستغي ىتح ،كلذ نم ءيش هيلع عقو بوثب ىلصي ال سجن ،سافنلا

 هيلع هللا ىلص يبنلا نع ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ا"(هرثأ

 ةديبع وبأ .ا٠(عوضولا ضقني [قرعإ] مد هنأل سجن ةضاحتسالا مد) :لاق ،ملسو

 .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا جوز كةملس مأ تلأس ةأرما نأ ،ديز نب رباج نع
 ىلص هللا لوسر لاقف ،رذقلا ناكملا يف يشمأو ،يليذ ليطأ ةأرما ينإ :[تلاقف]

 َمَأ ةشئاع نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ا"(هدعب ام هرهطي) :ملسو هيلع هللا

 نم ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بوث لسغأ تنك :تلاق اهنأ ،نينمؤملا
 ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .أ")[هنم] رطقي ءاملاو ةالصلا ىلإ جرخي مث ،ينملا

 ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٠٤ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ()

 .٢٠٠٢-١٠٠٢ص ،١ج هسفن

 (٢) ص هسفن ردصملا ٤٠. = هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا ج١، ص٢٠٣-٢٠٤.

 (٣) هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .١٤ص هسفن ردصملا ج١، ص٢٠٤-٢٠٦.

 .٦٠٢ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .١٤ص هسفن ردصملا اا

 .٧٠٢ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .١٤ص هسفن ردصملا ا
 .٨٠٢ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٢٤ص هسفن ردصملا ()

٥٥ 



 ماعطلا لكأي مل ،ريغص اهل نباب تتأ نصحم تنب سيق مأ نإ :لاق ،سابع نبا نع

 ۔ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هسلجأف ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ

 .('هلسغي ملو شاحضن هحضنف ،ءامب اعدف ،هبوث ىلع لابف ،هرجح يف
 هللا لوسر لاق :لاق ،ةريره يبأ نع ينغلب :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 ،تاًرم عبس هلسغيلو [هقرهيلف] مكدحأ ءانإ يف بلكلا غلو اذإ) :ملسو هيلع هللا ىلص
 كلذ نم يفكي :بئاسلا نب مامض لاق :عيبرلا لاق .أ""(بارتلاب نهارخآو نهالوأ

 هللأ ىلص هللا لوسر نأ تعمس :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .أ")تا“رم ثلالث

 عبس هلسغيلو ،ءامب هقهريلف ‘مكدحأ ءانإ يف بلكلا غلو اذإ) :لاق ،ملسو هيلع
 رباج نع ةديبع وبأ .")ىلاعت هللا ءاش نإ ،ةيافك ثالثلا يفو :رباج لاق .ا١٤(تاًرم

 بلكلا غلو اذإ) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ،ةريره يبأ نع ،ديز نبا
 .(")[(")(تارم عبس هلسغيلف مكدحأ ءانإ يف

 :هايملا ماكحأ يف نيرشعلاو يناثلا بابلا

 :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 ةةديبع وبأ .ا)(هتحئار وأ همعط وأ ،هنول ريغ ام الإ هسجني الروهط ]٣٧٩[ ءاملا)

 ردق ءاملا ناك اذإ) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ،ديز نب رباج نع

 .(")(ءيش هني ال ،۔[ءام] نيتلق ردق) :ىرخأ ةياور يفو ،(ًاثبخ لمتحي مل ،نيتلق

 )١() هسفن ردصملا ص٢ ٤ . = ص .١ج كسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا ٩ ٢١٠٢4.

 .٢١٢-١١٢ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون يملاسلا = .٢٤ص هسفن ردصملا ا"

 .٢١٢ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ۔يملاسلا = .٢٤ص هسفن ردصملا ا"
 (٤) هسفن ردصملا ص٢ ٤. = ج كسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا ١ ص٢ ٢١.

 )٥( هسفن ردصملا ص٢ ٤. = ج كسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا  9ص٢ ٢١.

 .٢١٢ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٢٤ص هسفن ردصملا ()
 ،١ج بيترتلا ةيشاح :ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب ) القن ا"
 :نع ينالجراولا لقنو ٢١٠- ٢١١- ٢١٢- ٢١٣- ٢١٤- ٢١٥- ٢١٦- ٢١٧. -٩٠٢ص
 ٤٢. -١٤ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا

 ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٢٤ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا )
 ٢١٣. ص ،١ج هسفن

 .٥١٢-٤١٢ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٣٤ص هسفن ردصملا (
 ٥٦



 .[هنع هللا يضر] باطخلا نب رمع نع ينغلب :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 برشتو ،ضايحلا درت ،عابسلا نع ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لئس :لاق
 ام مكلو ،اهنوطب يف تغلو ام اهل) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ،اهنم
 ةشيبك نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .أ")يقب ام مكل يأ :عيبرلا لاق ۔أ)(ربغ
 ةداتق يبأل تبكس اهنأ ،يراصنألا ةداتق يبأ تحت تناكو ،كلام نب بعك تنب

 تلاق .تبرش ىتح ءانإلا ةداتق وبأ اهل ىغصأف .هنم برشت ةره تءاجف .يراصنألا

 لوسر نإ :يل لاق معن تلاق :لاق ؟يتيأر امم نيبجعتأ :لاقف هيلإ رظنأ ينآ رف :ةشيبك

 تافاوّطلو نيفاوطل نم يه املا ،ةسجنب تسيل اهنإ) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص كلا
 تنك :تلاق اهنأ ،اهنع هللا يضر ،ةشئاع نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ا(مكيلع
 لبق ةرهلا هنم تباصأ دق ءانإ نم ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو انأ أضوتأ

 هللا ىلص هللا لوسر لأس الجر نأ ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .(ُ)كلذ

 انرضحتو ،انل ثامرأ ىلع رحبلا بكزنل انإ هللا لوسر اي :لاقف ،رحبلا ءام نع ،ملسو هيلع
 هيلع هللا ىلص لاقف ؟رحبلا ءامب ًاتضوتنفأ ،انهافشل الإ ،ءام انعم سيلو ظةالصلا

 وبأ .'""بشخلا :تامرألا :عيبرلا لاق .ا")(هتتيم لحلاو ،هؤام روهطلا وه) :ملسو

 يبنلا ثيدح مهايتف رثكأ ،ةباحصلا نم اسان تكردأ :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع

 ءاملا يف مكدحأ نوبي ال) :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق :نولوقي ،ملسو هيلع هللا ىلص
 ضعب نأ ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .((أضوتي وأ ،هنم لستغي مث ،مئادلا
 ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ءاجف ةبانجلا نم تلستغا ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ءاسن

 :لاق ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ ."اهلضف نم ًاتضوتف

 .٦١٢ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ٤٣. ص هسفن ردصملا ا
 .٦١٢ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ٤٣. ص هسفن ردصلا ا"
 .٨١٢-٧١٢ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٣٤ص هسفن ردصملا ا"

 ٤ ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٤٤ص هسفن ردصملا ج١، ص٢١٩.
 .٠٢٢-٩١٢ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٤٤ص هسفن ردصملا ا

 .٠٢٢ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ٤٣. ص هسفن ردصملا ")
 .١٢٢ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ٤٣. ص هسفن ردصملا ")

 .٣٢٢-٠٢٢ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ٤٣. ص هسفن ردصملا ا
 ٥٧



 نع ىهنو مئادلا ءاملا يف لستغي نأ بنجلا ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن
 يذلا :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .أ")لجآرلا كلذكو ةأرملا لضفب ءوضولا

 نأ هل ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةزاجإ يف نجلا ةليل دوعسم نب هللا دبع نع ي
 كلت دوعسم نبا رضحام :نولوقي ةباحصلا نم ةلمج تعمسو :لاق هذيبنلاب أضوتي
 .(""بيغلاب ملعأ هللاو بذك هنع عفر يذلاو ةليللا

 :هبجوي يذلا رذعلاو مميتلا يف نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 :تلاق ،[اهنع هللا يضرل] نينمؤملا مأ ةشئاع نع شديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 اذإ ىتح ]٣٨٠[، هرافسأ ضعب يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انرفاس

 ،هسامتلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماقأف يل دقع عطقنا ،ءاديبلاب انك
 ركب يبأ ىلإ سانلا ىتأف [ءام مهعم سيلو] ،عام ىلع اوسيلو ،هعم سانلا ماقأف

 ىلع مهتماقأ ،سانلاب كتنبا تعنص ام ىرت الأ :اولاقف ،[هنع هللا يضرل] قيتصلا

 اعضاو هدجوف ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ قيتصلا ركب وبأ ءاجف ،ءام ريغ

 ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تسبح دق :لاقف ،مان دقو ،يذخف ىلع هسأر

 ،ركب وبأ ينبتاعف :ةشئاع تلاقف ،ءام مهعم الو ،عام ىلع اوسيلو ،هعم سانلاو

 نم يسفن تعنمف ،يترصاخ يف هديب نعطي لعجف ،لوقي نأ هللا ءاش ام لاقو

 لوسر ءانف ،يذخف ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر سأر ناك امل ةكرحلا
 ةيآ هللا لزنأف ،ءام ريغ ىلع حبصأ ىتح ،يذخف ىلع ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 نع ةديبع وبأ ."هتحت ةدالقلا اندجوف ،هيلع تنك يذلا ريعبلا انثعبف :تلاق ،مّسيتلا

 نع لئس هنأ ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ،سابع نبا نع ديز نب رباج

 .٣٢٢ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ٤٣. ص هسفن ردصملا ()
 ،١ج بيترتلا ةيشاح :ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب ) القن (")
 مامإلا دنسم .حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٢٢٠- ٢٢١- ٢٢٢- ٢٢٣. -٩١٢ص
 ٢٢٣. ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ٤٣- ٤٤. -٢٤ص بيبح نب عيبرلا
 .٩٢٢-٦٢٢ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ٤٣. ص هسفن ردصملا ا"

٥٨ 



 هذهو :رباج لاق .(')(أ روهط اهبارتو شًادجسم ضزألا يل تلعج) :لاق ،ّمينلا

 هيلع ترقتسا ام :دجسملاو :عيبرلا لاق .ا""بارت ريغب مّسيتلا نم عنمت ةياورلا
 وبأ .ا")ةهبجلاو ،ناديلاو ،ناتبكرلاو نامدقلا :ءاضعأ [ةعبس] يهو ،يلصملا دجاسم
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ،سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع

 سسماف ،ءاملا تدجو اذإف ،نينس ىلإ ولو ،يفكي بيطلا ديعتصلا) :رذ يبأل ،ملسو
 هللا ىلص يبنلا نع ةةريره يبأ نع] ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ا'(كدلج هب

 نع ةديبع وبأ .ا"[نينس رشع ءاملا دجت مل نإ كيفكي :رذ يبأل لاق ،ملسو هيلع

 ،بارتلا تكعمتف ،تبنتجا :لاق .رساي نب رامع نع ،سابع نبا نع فديز نب رباج

 هيديو ههجو حسمف .أ")(؟اذه كيفكي امأ) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يل لاقف
 نب رامع نع ،سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .أ"نيغسرلا ىلإ

 انبرضف ،ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر عم انميت :لاق ،[مهنع هللا يضرل] رساي
 .(١)نيديلل ةبرضو ،هجولل ةبرض

 :ضيرملا لسغ نع رجزلا يف -نورشعلاو عبارلا بابلا

 ىلإ صاعلا نب ورمع جرخ :لاق .سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 ،ءاملا درب ةدش نم فاخف ،بنجاف شيجلا ىلع ريمأ وهو ،لسالتسلا تاذ ةوزغ

 لعف امب هباحصأ هربخأ هملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع [مدق املف] ،مسيتف

 كسفن ردصملا : نيدلا رون “ يملاسلا = ٤٥. ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا )١(

 .٠٣٢-٩٢٢ص هج
 .٠٣٢-٩٢٢ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٥٤ص هسفن ردصملا ا"
 .٠٣٢ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ٤٥. ص هسفن ردصملا ا"

 ٢٣١-٢٣٣. ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٥٤ص هسفن ردصملا ا
 .٤٣٢-٣٣٢ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٥٤ص هسفن ردصملا اا

 .٦٣٢-٥٣٢ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٦٤ص هسفن ردصملا (٦)
 .٦٣٢ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٥٤ص هسفن ردصملا )٧)

 ١6ج بيترتلا ةيشاح :ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب ) القن ٨)
 تبيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجرلاولا لقنو ٢٣٥. -٥٢٢ص

 .٦٣٢ص ‘،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ٤٥- ٤٦. -٤٤ص

 ٩



 ؟تلعف ام تلعف مل ،ورمع اي) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ،ورمع
 ىلإ مكيديأب اوقلت الو» :لوقي هللا تدجو هللا لوسر اي :لاقف ۔أ')(؟هتملع نيأ نمو
 هللا ىلص يبنلا كحضف .أ"(اميحر مكب ناك هللا نإ مكسفنأ اولتقت الو)» .(")(ةكلهتلا

 نأ ينغلب :لاق شديز نب رباج نع ةديبع وبأ .(“٬أئيش [هيلع] دري ملو ،ملسو هيلع

 هللا لوسرل كلذ ليقف ،تامف ،لستغاف ،هب رمأف ،دراب موي يف هرفس يف بنجأ الجر

 رباج لاق :لاق ،ةديبع وبأ .ا")(هللا مهلتق هولتق) :لاقف ۔[١٨٣] ملسو هيلع هللا ىلص

 ۔ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل ليقف رودجم مهترضحب تام موق نع ينغلبو :ديز نبا
 هيلع هللا ىلص ،يبنلا لاقف ،تامف ،يردجلا هيلع ركف ىرت امك لسغلاب رمأ هنأ
 .(")}()(مّميتلاب هورمأ ول مهيلع اذام ،هللا مهلتق ،هولتق) :ملسو

 :ناذآلا يف نورشعلاو سماخلا بابلا
 هللا ىلص هللا لوسر نأ ، يردخلا ديعس يبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 ىتثم ىتثم ناذألاو ،نذؤملا لوقي ام لثم اولوقف ،ءادنلا متعمس اذإ) :لاق ،ملسو هيلع

 ظيردخلا ديعس يبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .أ")([ىنثم ىنثم ةماقإلاو

 ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٦٤ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ا

 .٠٤٢-٨٣٢ص اج

 ١٩٥. ةيآلا ةرقبلا ةروس ")

 ٢٩. ةيآلا ،ءاسنلا ةروس ا”)

 .هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٦٤ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ،حيحصلا عماجلا ؤ"ا

 .٠٤٢ص ج

 (٥) هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٦٤ص هسفن ردصملا ج١، ص٢٤١-٢٤٢.

 .٣٤٢-٢٤٢ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٧٤ص هسفن ردصملا (")

 ،.١ج بيترتلا ةيشاح :ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب ) القن (")

 ٤٧. -٦٤ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ،حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو .٧٣٢ص

 ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٧٤ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم .حيحصلا عماجلا ()

 ٢٥-٢٤٧. ص ۔“ ١ ج 4 هسفن



 تنثأف ،كتيدابو كمنغ يف تنك اذإف شةيدابلاو منغلا بحت كارأ ينإ) :لجرل لاق هأ

 الإ ،‘«يش الو ،سنإ الو نج نذؤملا توص عمسي ال هنإف ،كتوص عفراف ،ةالصلل
 نأ ،يردخلا ديعس يبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .أ')(ةمايقلا موي هل دهش
 رطم تاذ ةدراب ةليل تناك اذإ ،نذؤملا رمأي ناك ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ("{ ("(.لاحّرلا يف اولص الأ) :[لوقي نأ] حيرو

 :ةالصلا تاقوأ يف نورشعلاو سداسلا بابلا

 لوسر عم رهظلا يلصن انك :لاق ،كلام نب سنأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 نولصي مهدجيف ،فوع نب ورمع ينب ىلإ ناسنإلا جرخيف ،ملسو هيلع هللا ىلص لا

 هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .(")رصعلا

 .ا"(منهج حيف نم رحلا ةدش نإف ،رهظلاب اودرباف ،[رحلا دتشا] اذإ :لاق ملسو هيلع
 ضيبنلا جوز ،ةشئاع نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .(")اهسفن اهحيف :عيبرلا لاق

 رصلا يلصي ىملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك :تلاق ،ملسو هيلع هللا ىلص

 نب رباج نع ةديبع وبأ .ا"جرخت نأ لبق يأ ،رهظت نأ لبق ،اهترجح يف سمشلاو

 رجفلا يلصي ناك :تلاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا جوز ظةشئاع نع ،ديز

 :طورملا :عيبرلا لاق .("شبغلاو سلغلا نم نفرعي ام ،نهطورمب تاعفلتم ءاسنلاو

 نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .أ"ةملظلا وهو ،دحاو سلغلاو شبغلاو ،رزألا

 .٩٤٢-٨٤٢ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٧٤ص هسفن ردصملا اا

 ٩١ ٢٥١٢٤. ص 9 ج كسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = . ٧٤لص هسفن ردصملا (٢)

 ،٢ج بيترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب ) القن"
 = ٤٧. لص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٨. -٦ص

 ٩ ٢٥١٢٤. ص 0١ ج كسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا

 ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٨٤ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم .حيحصلا عماجلا ()
 .٣٥٢-٢٥٢ص ،١ج هسفن

 .٤٥٢-٣٥٢ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٨٤ص هسفن ردصملا ا
 ٢٥٤. ص “ ١ ج كسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ٨ ٤. ص هسفن ردصملا )٦)

 .٥٥٢-٤٥٢ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٨٤ص هسفن ردصملا اا
 .٦٥٢-٥٥٢ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون يملاسلا = .٨٤ص هسفن ردصملا )٨)

 .٦٥٢ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون يملاسلا = .٨٤ص هسفن ردصملا ٣
 ٦١



 بطحب رمآ نأ تممه دقل) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ،ةريره يبأ

 ىلإ فلاخأ مث ،سانلا مؤي الجر رمآ مث ،اهب نذؤيف ،ةالصلاب رمآ مث ،بطحيف
 .نيمث ًامظع دجي هنأ مهدحأ ملعي ول ،هديب يسفن يذلاو ،مهتويب مهيلع قرحأف لاجر

 انيب :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .أ'(ءاشعلا دهشل نيتنسح نيتامرم وأ
 هللا لوسر تعمس :لاقف ،اهريخأتو ةالصلا ليجعت ركذ ذإ اسلاج موي تاذ سنأ

 اذإ ىتح ،ثحي مهدحأ سلجي ،نيقفانملا ةالص كلت) :لوقي ،ملسو هيلع هللا ىلص

 ركذي ال ،أعبرأ رقنيف موقي مث ناطيشلا ]٣٨٢[ ينرق نيب تناكو خسمشلا تّرفصا
 ىلص هللا لوسر نع ينغلب :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .(")(اليلق الإ اهيف هللا
 لاق ىأ")(اهركذ اذإ اهلصيلف ،اهنع مان وأ ةالصلا يسن نم) :لاق ،ملسو هيلع لا

 ،ديز نبرباج نع ةديبع وبأ .أ“أةالصلا هيف هيلع بجت نيح يف كلذو :عيبرلا
 اذإ :تلاقف ،أفحصم اهل بتكي نأ اهالوم سنوي ابأ ترمأ اهنأ ،نينمؤملا مأ نع

 اهغلب املف .ا)«ىطسولا ةالصلاو تاولصلا ىلع اوظفاح أل يننآف ةيآلا هذه تغلب

 رصعلا ةالص ،«ىطسرولا ةالصلاو تاولصلا ىلع اوظفاحإل هيع تلمأف ،اهننأ

 .("ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم اهتعمس اذكه :تلاقف .أ")«نيتناق هلل اوموقوإل

 .٧٥٢-٦٥٢ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٩٤-٨٤ص هسفن ردصملا ()

 .٩٥٢ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٩٤ص هسفن ردصملا ("

 (٣) هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٩٤ص هسفن ردصملا ج 0١ص٢٥٦.

 .٠٦٢-٩٥٢ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ۔يملاسلا = .٩٤ص هسفن ردصملا اا

 ٢٣٨. ةيآلا ،ةرقبلا ةروس ا

 .٨٣٢.ةيآلا ةرقبلا ةروس)

 ،٢ج بيترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب ( قز ()

 -٬٨٤ص .بيبح نب عيبرلا مامإل ا دنسم ۔ حيحصلا عماجلا :نع ينالجرلا ولا لقنو ٩- ٢٢. ص

 .٣٦٢-٢٦٢۔١٦٢ ص .١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .

٦٢ 



 :رفسلاو رضحلا يف ةالصلا تاقوأ يف نورشعلاو عباسلا بابلا

 تضذزف :تلاق اهنأ ،[اهنع هللا يضر] ةشئاع نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 ةالص يف ديزو ،رفسلا ةالص ترقأف .رفسلاو رضحلا يف نيتعكر ةالصلا

 لاقف رمع نب هللا دبع لجر لأس :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .أ")رضحلا
 دجن الو ،نآرقلا يف رضحلا ةالصو ،فوخلا ةالص دجن انإ ،نمحرلا دبع اي :هل

 هللا ىلص أدمحم انيلإ ثعب دق هللا نإ ،اذه اي :رمع نب هللا دبع لاقف .رفسلا ةالص

 نب رباج نع ةديبع وبأ .(")لعفي هانيأر امك ،لعفن امنإف ،أئيش ملعن الو ،ملسو هيلع
 رشع ةعبس ميقملا ىلع) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ،سابع نبا نع ،ديز
 ةةديبع وبأ .سمخلا تاولصلا اهب ينعي .أ"١(ةعكر رشع ىدحإ رفاسملا ىلعو ،ةعكر

 هيلع تضرف) :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع

 دعب سدقملا تيب ىلإ مالسلا هيلع ىلصو ‘،نيتنسب هترجه لبق سمخلا تاولصلا

 سنتقملا تيب ىلإ نولصي ةنيدملا لهأو راصنألا تناكو ،أرهش رشع ةعبسب هترجه
 -مالسلا هيلع يبنلا ناكو ،مهيلإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا مودق لبق ،نيتنس وحن

 .(“)(هتلبق ىلإ لوحت مث ،سنقملا تيب ىلإ هب جرع نأ ىلإ نينس نامث ةكمب ىلص
 :تلقف ؟ال مأ ةضيرف وه له .رتولا يف سانلا فلتخاف .")ةبعكلا ىلإ :عيبرلا لاق

 يف هدابع ىلع هللا نهبتك تاولص سمخ) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 نأ دهع هللا دنع هلف ،أئيش نهقح نم عيضي مل ،ةمات نهب ءاج نمف ليللاو مويلا

 ملو .(رانلا هلخدي نأ دهع هللا دنع هلف ،أئيش نهقح نم صقن نمو ةنجلا هلخدي
 .أ")ملعأ هللاو ، بجاو ريغ وهو ،رتولا ركذي

 )١) هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسل=. ٩٤ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصل عماجلا ج0١

 ص٢٦٤.

 (٢) ص هسفن ردصملا ٩ ٤. = هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا ج١. ص٢٦٦-٢٦٧.

 (٣) ص هسفن ردصملا ٥٠. = ص 9 ج ،فسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا ٨ ٦.

 (٤) ص هسفن ردصملا ٠ ٥. = ص .١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا ٣٢٧١-٢٢٧٢.

 ص هسفن ردصملا ا ٥٠. = ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا ٢٧١-٢٧٢.
 )٦) ص هسفن ردصملا ٥٠. = ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا ج١، ص٢٧٢-٢٧٣.

٦٣ 



 ماقأ ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 لاق .(')اهب ةماقإلا يوني ال وهو ،ةالصلا رصقي اموي رشع ةسمخ حتفلا ماع ةكمب

 يف مايأ ةعبرأ ةماقإلا يوني ناك اذإ .رفاسملل ةماقإلا ديري نمل ةَّجح هذه :عيبرلا
 لاق :لاق ،يراصنألا بويأ يبأ نع ،عيبرلا لاق ]٣٨٣[. ("هيف لزن يذلا هعضوم

 مل نإف ،ثالثبف عطتست مل نإف «سمخب رتوأ) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .أ"(َعاميل ىموتف عطتست مل نإف ،ةدحاوبف عطتست

 يبنلا لوقلف رتولا امأف .تابجاو ننس ،ءاجنتسالاو ناتتخالاو مجرلاو رتولا :لاق

 رمح نم مكل ريخ] ،ةسداس ةالص مكداز هللا نإ) :هباحصأل ،ملسو هيلع هللا ىلص

 .(")((")(رتولا يهو ه[معنلا

 :فوخلا ةالص يف نورشعلاو نماثلا بابلا

 هيلع هللا ىلص يبنلا باحصأ نم ةلمج ينثدح :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 ةفئاط تلاقف ،اهريغ يفو ،عاقرلا تاذ موي ،فوخلا ةالص هعم اولص مهنأ ،ملسو

 ىلصو ،ودعلا تهجاو ةفئاطو ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا فلخ ةفئاط تفص :مهنم

 .اوفرصناو ،مهسفنأل ةيناثلا ةعكرلا اومتأو امئاق تبث مث ،ةعكر هفلخ اوفقو نيذلاب

 اومتأو ،ًاسلاج تبث مث ،ةعكر مهب ىلصف ،ىرخألا ةفئاطلا تعاجو ،ودعلا اوهجاوو

 ةفئاطلاب ىلص :ىرخأ ةفئاط تلاقو ،نيعمجأ مهب ملس مث مهسفنأل ةيناثلا ،ةعكرلا

 ةعكر مهب ىلصف ،ىرخألا ةفئاطلا تعاجو ،ودعلا تهجاوف تفرصناف ةعكر ىلوألا

 (١) ص هسفن ردصملا ٥١. = ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا ١. ص٤ ٢٧.

 )٢) ص هسفن ردصملا ٥١. = ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا ٢٧٥.

 ص هسفن ردصملا ا" ٥١. = ،هسفن ردصملا :نيدلا رون يملاسلا ج١، ص٢٧٥.

 ص هسفن ردصملا ؤا ٥١. = ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون يملاسلا ٢٧٥.

 )( “بيترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب ) ًالقن ج٢،

 ص٢٥- ٣٥. بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ص٤٩-

 .٧٧٢-٦٧٢ص ١ ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = 4, ٥ ٥١.

 ٦٤



 لاق ام م ،متت ىتح ،ةفئاط لكل تبثي نأ ريغ نم اعيمج اوملسو ملسف ةيناث
 لمعلا رخآلا لوقلا اذه ىلع :ةديبع وبأ لاق :عيبرلا لاق .أ")لوألا لوقلا باحصأ

 .'")ةباحصلا نم امهريغو دوعسم نباو ،سابع نبا لوق وهو ،اندنع

 :فوسكلا ةالص يف -نورشعلاو عساتلا بابلا
 دهع ىلع سمشلا تفسخ :لاق ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 سانلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انب ىلصف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 امايق ماق مث ،ًاليوط ًأعوكر عكر مث ،ةرقبلا ةروس نم أرقف اليوط امايق ماقف ،هعم

 [مايقلا] نود وهو فًاليوط امايق ماق مث دجس مث ،لوألا مايقلا نود وهو . اليوط

 تايآ نم ناتيآ رمقلو سمشلا نا):لاق مث ۔سمشل تلجنا دقو فرصنا مث ،دجس مث ،لوألا

 .(")(هللا اوركناف كلذ متيأر اذإف هتايحل الو رشب تومل نافسخي ال ،لجو زع هللا

 سمشلا تفسخ :تلاق اهنأ نينمؤملا مأ ةشئاع نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 ۔مالسلا هيلع ميهاربإ هدلو تام موي ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع
 نبا ثيدح يف هتالص انركذ دقو :عيبرلا لاق ،مايقلا لاطأو [ماقف] .سانلاب ىلصف
 هللا دمحف سانلا بطخف ،ةالصلا نم فرصنا املف :ةشئاع تلاق :رباج لاق ،سابع

 ،رشب تومل نافسخي ال ،هللا تايآ نم ناتيآ رمقلاو سمشلا نإ) :لاق مث .هيلع ىتأو
 اي :لاق مث ،اوقَتصتو اوعًرضتو ،هوربكو ،هللا اوركذاف ،كلذ متيأر اذإف ،هتايحل الو

 .(")(أريثك متيكبلو اليلق متكحضل ،ملعأ ام نوملعت ول هلاو هللاو دمحم ]٣٨٤[ ةمأ

 )١) هسفن ردصملا ص٣٬ ٥. = ج كسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا  6١لص ٢٧٨-٢٨٠.

 (٢) ج 4 بيترتلا ةيشاح :ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ؤ ،ينالجر اولا :نع (فرصتب ( القن ٢

 ص ٣٧- ٣٨. ص يبح نب عيبرلا مامإل ا دنسم حيحصلا عماجلا : نع ينالجرا ولا لقنو ٥١-

 ٥٢. = هسفن ردصملا :نيدلا رون .يملاسلا ج١، ص٠ ٢٨.

 (٣) ص ةبيبح نب عيبرلا مامإل ا دنسم ۔ حيحصلا عماجلا ٥٢. = هسفن ردصملا :نيدلا رون “ يملاسلا

 ج١۔ ص ٢٨١-٢٨٥.

 ص هسفن ردصملا ا ٥٣. = ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا ٢٨١-٢٨٧.
٥ ٦ 



 نسم رباج ناكو :عيبرلا لاق ،ربقلا باذع نم اوذوعتي نأ مهرمأو :ةشئاع تلاق

 .أ) ربقلا باذع تبثي

 :ةالصلا ةدربتو ىحضلا ةحبس يف -نوثالثلا بابلا

 ام :تلاق ،اهنع هللا يضر ،نينمؤملا مأ ةشئاع نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 ناك نإو ،اهحبسأل ينإو ،[طق] ىحضلا ةحبس ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر حبس
 نأ ةيشخ ،[هب] لمعي نأ بحي وهو ،لمعلا عديل ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 مأ نع ينغلب :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .أ"مهيلع ضرفيف ،سانلا هب لمعي
 ةالص يتيب يف ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلص :تلاق ،بلاط يبأ تنب ،يناه

 ديز نب رباج نع هةديبع وبأ .أ" دحاو بوث يف افحتلم ،تاعكر نامث ىحضلا

 لبق يلصي ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك :لاق هنأ "يردخلا ديعس يبأ نع

 نيتعكر ءاشعلا ةالص دعبو ،نيتعكر بزغملا دعبو ،نيتعكر اهدعبو ،نيتعكر رهظلا

 نم ظح هل نكل ،نيتعكر يلصيو ،سانلا فرصني ىتح ،ةعمجلا دعب يلصي ال ناكو

 يضر ،ةشئاع نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .)هللا ءاش ام هيف يلصي ،ليللا

 ةعكر ةرشع ثالث ليللا يلصي ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك :تلاق ،اهنع كلا

 ديز نب رباج نع ةديبع وبأ . ) نيتفيفخ نيتعكر حبصلاب ءادنلا عمس اذإ .يلصي مث

 ،رفسلا يف هتلحار ىلع يلصي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك :لاق ،رمع نبا نع

 ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .لفاونلا يف كلذو :عيبرلا لاق .هتلحار هب تهجوت ام ثيح

 ،نيتعكر عكريلف دجسملا مكدحأ لخد اذإ) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق

 ،٢ج ،بيترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب ) القن"
 نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٤١- ٤٢- ٤٣- ٤٤. ص

 ٢٨٧. ص 0١ ج كسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ٥٢- ٥٣. ص كبيبح

 ردصملا :نيدلا رون 4 يملاسلا = ٥. ٤ص ةبيبح نب عيبرلا مامإل أ دنسم . حيحصلا عماجلا (٢)

 .١٩٢-٨٨٢ص ۔١ج هسفن

 .٢٩٢-١٩٢ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون يملاسلا = ٥. ٤ص هسفن ردصملا (٣)

 ٢٩. ٤-٢٩٢ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ٥. ٤ص هسفن ردصملا 3

 ٢٩. ٤ص ۔١ج كسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ٥. ٬٣ص هسفن ردصملا ))
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 رهظلا لبق يلصي ناك هنأ "يراصنألا بويأ يبأ نع ،عيبرلا لاق .أ(سلجي نأ لبق

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر :لاقف ؟ةالصلا هذه ام هل ليقف ،ًاعبرأ

 يل عفري نأ بحأف ءاملا باوبأ اهيف حتفت ةعاس اهنإ) :لاقف .هتلأسف ،اهيلصي

 )٢([)"(. (حلاص لمع اهيف

 :لفاونلا يف ةمامإلا يف نوثالثلاو دحاولا بابلا

 تعنص ةكيلم يتدج تناك :لاق كلام نب سنأ نع ،ديز نب رباج نع كةديبع وبأ

 لاق ،(مكب يلصأ اوموق) :لاق مث ،لكأف ،أاماعط ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل

 لوسر مدقتف ،ءامب هتحضنف سبل ام لوط نم دوسا دق انل ريصح ىلإ تمقف :سنأ

 انب ىلصف ىانعارو زوجعلاو هءارو خيشلاو انأ تففصف ،ملسو هيلع هللا ىلص كلا

 ينربخأ :لاق ،ساّبع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .أ" أفرصنا مث نيتعكر
 :سابع نبا لاق ،هتلاخ يهو ىملسو هيلع هللا ىلص يبنلا جوز ةنوميم دنع تاب هنأ

 .هلهأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عجطضاو ،ةداسولا ضرع يف تعجطضاف

 هلبق وأ ،ليللا فصتنا اذإ ىتح ،مَلسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر مانف ،اهلوط يف
 رشعلا أرق مث ههجو نع هديب مونلا حسمي لعجو ،ظقيتساف ليلقب هدعب وأ ليلقب
 .هنم أضوتف ،قلعم نش ىلإ [ماق مثإ ،نارمع لآ ةروس نم ]٣٨٥[ متاوخلا تايآلا
 ىلإ تمقف ،تبهذ مث عنص ام لثم تعنصو ،تمقف .يلصي ماق مث هوضو نسحأف

 ينذأب ذخأو .يسأر ىلع ىنميلا هدي ۔ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عضوف هبنج

 ۔ماقف ،نذؤملا ءاج ىتح عجطضا مث ،رتوأ مث ةةعكر ةرشع يتنثا ىلص مث ،اهلتفي

 هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا .٦٥ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم .حيحصلا عماجلا ()
 ٣٢٩٥-٧٢٩٦. ص ج

 .٧٩٢-٦٩٢ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا ٥. ٤ص هسفن ردصملا ا"
 ص ۔٢ ج بيترتلا ةيشاح :ميها ريل نب فسوي بوقعي يبأ 3 ،ينالجراولا : :نع (فرصتب) القن (")

 ٥٢ ٥٢٣. ص ‘،‘بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا : نع ينالجراولا لقنو ٥٤٩.

 .٧٩٢-٦٩٢ص 6١ ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا =

 .٩٩٢-٤٩٢ص 6١ ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا (٤)
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 كلذك :سابع نبا يل لاق مث .حبصلا ىلصف ،جرخ مث ،نيتفيفخ نيتعكر ىلصف

 .("اةيلابلا ةبرقلا :نّشلا :عيبرلا لاق ،أناضمر يف نثو رباج اي لعفاف

 :تلاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا جوز ةشئاع نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 مث ،ريثك سان هتالصب ىلصف ،دجسملا يف ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلص
 ةثلاثلا ةليللا يف اوعمجت مث ،سانلا رثكف ةيناثلا ةليللا ،ملسو هيلع هللا ىلص ،ىلص

 دق) :لاق حبصأ املف ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهيلإ جرخي ملف ةعبارلاو

 ضرفي نأ تيشخ ينأ الإ ،مكيلإ جورخلا نم ينعنمي ملف ،متعنص يذلا تيأر
 ةشئاع تلأس :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ ۔أ٠ "ناضمر يف [كلنو] ا"'(مكيلع
 هللا لوسر ناك ام :تلاق ؟ناضمر يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يلصي مك

 تلق [مث] :تلاق ،ةعكر ةرشع ةثالث ىلع ناضمر يف ديزي ،ملسو هيلع هللا ىلص
 َئنيع نإ ةشئاع اي) :لاقف ؟رتوت نأ لبق مانتأ : ملسو هيلع هللا ىلص لا لوسرل

 .أ")[("١(يبلق ماني الو ،ناماني

 :سدقملا تيبو ةبعكلا لابقتسا يف نوثالثلاو يناثلا بابلا

 ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نأ ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 ىلص هلللا لوسر ىلصو ،نيتنس وحنب هترجه لبق سمخلا تاولصلا هيلع تضرف

 راصنألا ناكو ۔أرهش رشع ةعبس هترجه دعب ۔سدقملا تيب ىلإ ،ملسو هيلع هللا

 )١) ج كسفن ردصملا : نيدلا رون ،يملاسلا كسفن ردصملا ١  4ص , .٣_٣٠.٢.

 (٦٢) ج ۔ هسفن ردصملا : نيدلا رون “ يملاسلا كسفن ردصملا ١ “ ص ٣٠٢.

 ص ۔“ ١ ج : نيدلا رون 0 يملاسلا ٥٦. ص ةبيبح نب عيبرلا مامإل ا دنسم ۔ حيحصلا عماجلا (٣)

 ٢ ٣٠٤٣٠.

 (٤) ج ؤ هسفن ردصملا : نيدلا رون 4 يملاسلا هسفن ردصملا  6١ص ٣٠٤.

 (٥) ج كسفن ردصملا : نيدلا رون “ يملاسلا هسفن ردصملا  6١ص ٥٦.

 ،٢ج ،بيترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن ")

 -٤٥ص ةبيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع نالج راولا لقنو ٥ ٦٣. ص

 ٥٥ ٥٦. ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا هسفن ردصملا ١ “ ص ٣. ٣.٥٣.

٦٨ 



 هللا ىلص يبنلا مودق لبق ،نيتنس وحن ،سدقملا تيب ىلإ نولصي ةنيدملا لهأو
 نامث ةكمب ةبعكلا ىلإ ىلص ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا ناكو .مهيلإ ،ملسو هيلع
 نع ةديبع وبأ .")هتلبق ىلإ لوحت مث ،سدقملا تيب ىلإ هب جرع نأ ىلإ ،نينس
 ذإ حبصلا ةالص يف [ءابقب] سانلا امنيب :لاق رمع نب هللا دبع نع ،ديز نب رباج

 ،نآ رق ةليللا هيلع لزنأ دق ،مّلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ :لاقف ،تآ مهءاج
 ىلإ اورادتساف ،ماشلا ىلإ مههوجو تناكف ،اهولبقتساف ،ةبعكلا لبقتسي نأ رمأو

 .(""نولصي مهو ةبعكلا

 :ةالصلا يف ةفالخلاو ةمألاو ةمامإلا يف نوثالثلاو ثلاثلا بابلا

 :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 وبأ .ا"(اهدسفي ام اهيف لخدي مل ام ،رجافو راب لك فلخ ]٣٨٦[ ةزئاج ةالصلا)

 هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر لاق :لاق .سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع

 ظةنئىلاب مهملعأف ،ءاوس ةءارقلا يف اوناك نإف ،هللا باتكل مهأرقأ موقلا مؤي) :ملسو

 مهربكأف ،ءاوس ةرجهلا يف اوناك نإف ةةرجه مهمدقأف ،ءاوس ةءارقلا يف اوناك نف

 .(٠)(اتس

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ،ةريره يبأ نع ،ديز نب رباج نع ،ةديبع وبأ

 اذو ،ريبكلاو ،فيعّضلاو ،ميقتسلا مهيف نإف ،ففخيلف ،سانلاب مكدحأ ىلص اذإ) :ملسو

 .(")(عاش ام ليطيلف ،هسفنل ىلص اذإف ،ةجاحلا

 )١) ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا ١ لص ٢٣٠٥-٣٢٠٦.

 بيترتلا ةيشاح :ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب ) القن ا" ج٢،
 ص ٦٥- ٦٦. ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٥٧.

 ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا=  6١لص ٢٣٠٦-٣٢٠٨.

 (٣) رون ۔ يملاسلا = كهسفن ردصملا .٧٥)ص بيبح نب عيبرلا مامإل ا دنسم ۔ حيحصلا عماجلا

 ص .ج هسفن ردصملا :نيدلا ٣١٠.

 ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا =.٧٥ص هسفن ردصملا ا ٣١١-٣١٢.
 ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون يملاسلا = .٧٥ص هسفن ردصملا اا ٣١٣-٣١٤.
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 ىلص هللا لوسر لاق :تلاق ،نينمؤملا مأ ةشئاع نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 ابأ نإ هللا لوسر اي :تلقف تلاق ،(سانلاب يلصيل ركب ابأ اورم) : ملسو هيلع هللا

 :تلاق سانلاب يلصيل رمع رمأف ،ءاكبلا نم سانلا عمسي مل كماقم يف ماق اذإ ركب

 لوسرل يلوق :ةصفحل تلقف :ةشئاع تلاق ،(سانلاب يلصيل ركب ابأ اورم) :لاقف

 هللا ىلص هللا لوسر لاقف :ةصفح تلاقف ،هل تلق املثم ملسو هيلع هللا ىلص فا

 :تلاق ،(سانلاب يلصيل ركب ابأ اورم تفسوي بحاوص نتنأل نكنإ) : ملسو هيلع

 نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .أ')أريخ كنم بيصأل تنك ام :ةصفح تلاقف

 نورخؤي ةمئأ يدعب نوكردتس مكنإ :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع سابع

 .")ةلفان يأ ،("(ةحبس مهعم مكتالص اولعجاف كلذ متكردأ اذإف ،اهتقو نع ةالصلا

 :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ،ساَبع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 لاق .('(سمش ليخ بانذأ اهنأك ةالصلا يف مهيديأ نوعفري ،يدعب نوتأي موقب ينأك)
 نوكيس) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق تماصلا نب ةدابع نع ،عيبرلا

 اهولصف ،اهتقو نع اهورخؤي ىتح .ةالصلا نع ءايشأ مهلغشت ،ءارمأ يدعب نم
 نإ معن) :لاق ؟مهعم يلصأ مهتكردأ نإ هللا لوسر اي :لجر لاق ،(اهتقول

 .("){("(تئش

 ٤ ٣١٥٣١. ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٧٥ص هسفن ردصملا ()
 ٣١٦-٣١٧. ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ٥٨. -٧٥ص هسفن ردصملا ("

 ٣١٧. ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٧٥ص هسفن ردصملا ا"

 ٣١٧. ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٧٥ص هسفن ردصملا ا

 ٣ ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٧٥ص هسفن ردصملا ٣١٨-٣١٩.
 ۔٩١٣-١٣ ٤ ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون يملاسلا = .٧٥ص هسفن ردصملا ا"
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 :ةالصلا يف ءاضقلاو ةعامجلا ةالص لضف يف -نوثالثلاو عبارلا بابلا

 [ةالصلا]) :هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 رباج نع ةديبع وبأ .أ)(ةجرد نيرشعو عبسب درفلا ةالص نم ريخ ةعامجلا يف
 ةالص) :لاق [هنأ] ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع ةريره يبأ نع ديز نب
 نع ةديبع وبأ .ا"(ةجرد نيرشعو سمخب هدحو مكدحأ ةالص ىلع لضفت ةعامجلا
 ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس :لاق ،كلام نب سنأ نع شديز نب رباج

 ةنيكسلا مكيلعو اهوتأو ،نوعست متنأو اهوتأت الف ،ةالصلل ابوث اذإ) :لوقي
 ناك ام ةالص يف مكدحأ نإف ،اوضقاف ،مكتاف امو ،اولصف متكردأ امو ]٣٨١٧[ راقولاو

 لاق :لاق ،ةريره يبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ا“)(ةالصلا يف لمعي
 علطت نأ لبق ةعكر حبصلا نم كردأ نم) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 دقف ،سمشلا بيغت نأ لبق ةعكر رصعلا نم كردأ نمو حبصلا كردأ دقف سمشلا

 ىلص هللا لوسر نأ ينغلب :لاق ،ديز نب رباج نع كةديبع وبأ .ا"(رصعلا كرلأ
 ةةالصلا تميقأف شانجحم ىمسي لجر هسلجم يفو ،موي تاذ سلج ملسو هيلع هلا
 ىلإ رظن ،هتالص نم غرف املف ،ىلصف ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماقف :لاق
 نأ كعنم ام) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف ،هسلجم يف وهو ،نجحم

 يف تيلص دق نكلو ،هللا لوسر اي ىلب :لاق (؟ملسم لجرب تسلأ ؟سانلا عم يلصت
 لصف ،نولصي سانلاو تئج اذإ) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف ،يلهأ
 نأ كلذ ىنعم :،ةديبع وبأ لاق :عيبرلا لاق .أ")(كلهأ يف تيلص دق تنك نإو ،مهعم

 .ا"[ةحبس اهلعجي

 هسفن ردصملا :نيدلا رون. يملاسلا=.٨٥ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا اا
 ٣٢٠. ص .ج

 ٣٢٠. ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ۔يملاسلا = .٨٥ص هسفن ردصملا
 ناذآلا دعب ةالصلا بيوثتل نإف ،اهيلع سانلا ثحو اعد يأ ةالصل نذؤملا بوث اذإ يأ ا"
 ص 6١ ج هسفن ردصملا : نيدلا رون “ يملاسلا ٥٧.= ص هسفن ردصملا : رجفلا ةالص هصتخيو

 .(شماهلا) ٣
 ٣٢١-٣٢٢. ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٨٥ص هسفن ردصملا (٤)

 ٣٢٣-٣٢٤. ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٩٥ص هسفن ردصملا ا"
 ١0ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا =.٩٥ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ضحيحصلا عماجلا "ا
 ٣٢٤-٣٢٥. ص

 ،٢ج بيترتلا ةيشاح :ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن ا")
 عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٨٣- ٨٤- ٨٥- ٨٧-٩٠. -٩٧ص
 ٣٢٥. ص 9 ج هسفن ردصملا :نيدلا لون ،يملاسلا = ٥٨- ٩. ص بيبح نبا
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 :ةالصلا ءادتبا يف نوثالثلاو سماخلا بابلا

 لوسر لاق :لاق تبلاط يبأ نب يلع نع ينغلب :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 ةديبع وبأ .أ')(ميلستلا اهليلحتو ،ريبكتلا ةالصلا ميرحت) :ملسو هيلع هللا ىلص لا

 ال ول) :لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع ظةريره يبأ نع ،ديز نب رباج نع

 .(")[(")(عوضو لك دنعو شةالص لك دنع كاوسلاب مهترمأل يتمأ ىلع قشأ نأ

 :ةالصلا يف ةءارقلا يف نوثالثلاو سداسلا بابلا

 هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق “كلام نب سنأ نع شديز نب رباج نع كةديبع وبأ
 :عيبرلا لاق ۔(“(جادخ يهف ،نآرقلا مأب اهيف أرقي مل ةةالص ىلص نم) :ملسو هيلع

 ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .مامتلا ريغ يهو ةصقانلا جادخلا
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب ،اهيف أرقو ،اهأرقف ،نآرقلا مأ يه .باتكلا ةحتاف :لاق

 نب ديعس نع ىور دقو ،ةديبع وبأ لاق :عيبرلا لاق .هللا باتك نم ةيآ اهنإ :لاقو

 :لاق ،ةريره يبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .اذه شم سابع نبا نع ،ريبج
 ينيب ةالصلا تمسق ،لجو زع هللا لوقي) :ملسو هيلع هللا ىلص فللا لوسر لاق

 لوسر لاقو .ا"(لأس ام يدبعلو .يدبعل اهفصنو يلإ اهفصن ،نيفصن يدبع نيبو
 يندمح :هللا لوقيف ،نيملاعلا بر هلل دمحلا :دبعلا لاق اذإ) :ملسو هيلع هللا ىلص كلا

 لاق اذإو ،يدبع يلع ىشأ :هللا لوقيف ،"ميحرلا نمحرلا" :دبعلا لاق اذإف ،يدبع

 كايإو دبعن كايإ" :دبعلا لوقيف ،يدبع يندَّجم :هللا لوقيف ،"نيدلا موي كلام" :دبعلا

 :دبعلا لوقيف ،لأس ام يدبعلو ]٣٨٨[ يدبع نيبو ينيب اذه هللا لوقيف ،"نيعتسن
 الو مهيلع بوضغملا ريغ مهيلع تمعنأ نيذلا طارص ميقتسملا طارصلا اندها'

 كسفن ردصملا : نيللا رون ،يملاسلا = ٥٩. ص بيبح نب عيبرلا مامإل ا دنسم ۔ حيحصلا عماجلا )١)

 ٣٢٦. ص ج
 ٣٢٧. ص 6١ ج هسفن ردصملا : نيللا رون ،يملاسلا = . ص هسفن ردصملا )

 ٢ ج ؤ بيترتلا ةيشاح : ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ّ ينالجراولا : نع (فرصتب) القن (")

 = . ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا : نع ينالجرلا ولا لقنو ٩٢. - ص

 ٣٢٧. ص 6١ ج ۔ هسفن ردصملا : نيللا رون ،يملاسلا

 ٦٠. ص ،بيبح نب عيبرلا مامإل ا دنسم ۔ حيحصلا عماجلا (٤)

 ٩- ٣٣٢. ص “ ١ ج هسفن ردصملا : نيدلا رون ،يملاسلا = .7.4 ص هسفن ردصملا )`(
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 ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .أ")(لأس ام يدبعلو .يدبعل هذه :هللا لوقيف ۔"نيلاضلا

 رهج ةالص نم ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فرصنا :لاق ،ةريره يبأ نع

 هللا لوسر اي ىلب :اولاقف أ")(؟افنآ مكنم دحأ يعم أرق له) :لاقف ،ةءارقلاب اهيف

 نم هب رهُج اميف ال) :ملسو هيلع هللا ىلص للا لوسر لاقف ،ملسو كيلع هللا ىلص
 .(نآرقلا يف عزانأ يلام) لوق يف لاق ،انموق فيلأت يفو :عيبرلا لاق .ا"(ةالصلا
 هب رهج اميف ،ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر عم ةءارقلا نم سانلا ىهتناف :لاق

 مامإ لك عم أرقت يهف ،باتكلا ةحتافب الإ :،ةديبع وبأ لاق ،تاولصلا نم ةءارقلا نم

 هللا ىلص فللا لوسر انب ىلص :لاق تماصلا نب ةدابع نع : عيبرلا لاق ،هريغو

 نوأرقت مكلعل) :لاق فرصنا املف ،ةءارقلا هيلع تلقثف ةادغلا ةالص ،ملسو هيلع
 الإ ةالص ال هنإف ،نآرقلا مأب الإ اولعفت ال) :لاق ،لجأ انلق :لاق ،(مكمامإ فلخ

 ىلص هللا لوسر جرخ :لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .اُ)(اهب
 :لاقف ،ةءارقلاب مهتاوصأ تلع دقو .نولصي سانلا دجوف موي تاذ ،ملسو هيلع للا

 ضعب ىلع مكضعب رهجي الو ،هب هيجاني ام رظنيلف هبر يجاني يلصملا نل)

 .")(مهتالص نع مهلغشيف ،نآرقلاب
 هللا لوسر عم تيلص :لاق ،أ٦أبزاع نبا ءاربلا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 رباج نع ةديبع وبأ .أ""(نوتيتزلاو نيتلاو اهيف أرقو ظةمتعلا ،ملسو هيلع هللا ىلص
 نب هللا دبع ةدلاو يهو .ثراحلا تنب لضفلا مأ ينتعمس ،سابع نبا نع ،ديز نبا -٠

 ٣٣٢-٣٣٣. ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٠٦ص هسفن ردصملا اا
 ٣٣٤. ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ۔يملاسلا = .١٦ص هسفن ردصملا ")

 ٣٣٤. ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ٦١. ص هسفن ردصملا ا"
 ٣٣٥-٣٣٦. ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .١٦ص هسفن ردصملا ٤

 ٣٣٦٢-٣٣٢٧. ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .١٦ص هسفن ردصملا اا
 باحصأ نم يباحص دئق ةرامع وبأ يجرزخلا ثراحلا نب بزاع نب ءاربلا :بزاع نب ءاربلا أ")
 املو ،قدنخلا ةوزغ اهلوأ .ةوزغ ةرشع سمخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ازغو اريغص ملسأ حوتفلا
 .اهكلمف نيوزق مث ،اهحتفو رهبأ ازغف فه٤٦ ةنس (سرافب) يرلا ىلع اريمأ هلعج ةفالخلا نامثع يلو
 يفوت ،لامعألا لزتعاو ،ةفوكلا نكستم ريبزلا نببعصم مايا ىلإ شاع ةونع اهحتتفاف ناجنز ىلإ لقتناو
 :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا .٦٤ص ،٢ج ،مالعإلا:نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنأ.م٠٩٦/ها١٧ ةنس
 ١. ج باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا

 ١. مقر ةيآلا .نيتلا ةروس ا")
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 هذه كتعءارقب ينتركذ دقل ،ينب اي :تلاقف ،أ')(ًافرع تالسارملاو) أرقأ ،سابع

 يف اهب أرقي ،ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر نم تعمس ام رخآل اهنإ ،روتسلا

 .("[بوغملا

 :امهيف لعفي امو عوكرلا يف نوثالثلاو عباسلا بابلا

 :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 حبس لزن املف ،مكعوكر يف اهولعجا :لاق ،أ""(ميظعلا كبر مساب حّبسف)ا لزن امل)

 ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ ،أ(مكدوجس يف اهولعجا» :لاق '""(ىلعألا كبر مسا
 ،ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر يناهن :لاق ،بلاط يبأ نبا يلع نع ينغلب :لاق

 يف نآرقلا ةءارق نعو ،بهذلا متاخ نعو ،رفصعملا سبل نعو ،يسقلا سبل نع

 ىلص ،يبنلا نع ،ةريره يبأ نع ،ديز نب رباج نع فةديبع وبأ ،دوجتىلاو عوكرلا

 كلو انبر :هفلخ نم لاق ،هدمح نمل هللا عمس :مامإلا لاق اذإ) :لاق ،ملسو هيلع للا

 وبأ لاق ،أ")(هبنذ نم مدقت ام هل هللا رفغ ،ةكئالملا لوق هلوق قفاو نم هنإف ،دمحلا

 .اذه يف لوقي ،ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر تعمس اذكه :ةريره

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ تعمس :لاق [٩٨٣]ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 ملكتملا نم) :هباحصأل لاق ،هتالص نم غرف املف ،هباحصأب موي تاذ ىلص ،ملسو

 )١) ةيآلا ‘ تالسرملا ةروس ٧٧ مقر ١.

 ١٠٤. -٧٩ص ،٢ج ،بيترتلا ةيشاح :ميهاريا نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن "ا

 رون .4 يملاسلا = ٦٠- ٦١. نص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ( نالج رلولل لقنو

 ٣٢٣٨-٣٢٣٩. ص 4 ١ ج هسفن ردصملا :نيدلا

 ١٤٣. ةيآلا ةعقاولا ةروس ا"

 ٨٧. ةيآلا ۔ىلعألا ةروس ()

 )٥) ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم .حيحصلا عماجلا ٢. = يملاسلا ٠ ج ؤ هسفن ردصملا : نيللا رون 9

 ص٣٤٠-٣٤١.

 .٣٤٣-٢٤٣ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ٦٢. ص هسفن ردصملا ")

 ٧٤



 اي انأ :مهنم لجر لاق ؟(هيف اكرابم أبّيط اريثك ادمح دمحلا كلو انبر لوقي وهو ًافنآ
 وبأ .اا (ل وأ اهبتكي مهّيَأ اهنوردتبي ًأكلم نيثالثو أاعضب تيأر دقل) :لاق ،هللا لوسر

 ص) أرقأ ةرجش تحت ينأك تيأر :لاق يردخلا ديعس يبأ نع ينغلب :لاق ،ةديبع

 .أرجأ اهب ينطعأ يبر :لاق مث .ةرجشلا تدجس ةدجسلا تغلب املف ،أ")(نآرقلاو

 دواد كدبع نم تلبقت امك ينم اهلبقتو أركش اهب ينقزراو ءأرزو اهب ينع عضو

 قحأ نحن) :لاقف ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا كلذب تربخأف :ديعس وبأ لاق ،هتدجس

 :لاقو دجسو ص ێملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر أرق مث ،أ"(ةرجشلا نم دوجسلاب

 .أ")[لوقلا اذكه

 :تايحتلل ةالصلا يف دوعقلا يف نوثالثلاو نماثلا بابلا

 ةالص) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 ةةشئاع نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ ،أ)(امئاق هتالص فصن أدعاق مكدحأ

 ۔ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر ام :تلاق ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا جوز

 ةصفح نع ينغلب :لاق ،ديز نب رباج نع كةديبع وبأ .طق ليللا ةالص ادعاق يلصي

 ۔ملسو هيلع هللا ىلص للا لوسر تيأر ام :تلاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا جوز

 .ادعاق يلصي هتيأرف ،ماعب هتافو لبق ناك اذإ ىتح طق هتحبس يف ،أدعاق يلصي

 .(اهنم لوطأ نم لوطأ نوكت ىتح .،اهلتريو ةرؤىلاب أرقيو

 )١) ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٢٦ص هسفن ردصملا ج١، ص٣٤٤-٣٤٥.

 ةيآلا ص ةروس ا" ١.

 ص هسفن ردصملا ا") ٦٣. = هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا ج١، ص٣٤٤-٣٤٥.

 ج٢،
 ،بيترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) لقنا

 ص١٠٥- ١١٥. ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو

 ص٦٠- ٦٣. = ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون يملاسلا ٣٤٦.

 )٥( ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ٦٣. = ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا

 هسفن ج١، ص٣٤٦-٣٤٧.
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 هللا ىلص يبنلا نع ،هنع هللا يضر ،سابع نبا نع فديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 رقن اهيفرقني نأو ،بلكلا ءاعقإ هتالص يف ىعقي نأ يلصملا ىهن هنأ ،ملسو هيلع
 اعقإ :عيبرلا لاق .درقلا دوعقك اهيف دعقي وأ ،بلعثلا تافتلا اهيف تفتلي وأ ،كيدلا

 بصنيو ،هيبقع ىلع دعقي نأ ،درقلا دوعقو ،امهبصني الو هيعارذ شرفي نأ بلكلا
 نع ‘ةديبع وبأ ،ةالصلا ةداعإ هيلعف ،ةعبرألا هوجولا هذه نم ءايشأ لعف نمو ،هيمدق

 هللا ىلص ،يبنلا نهملعي ناك تاملك تايحتلا :لاق ،سابع نبا نع شديز نب رباج

 نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .هلل كلملا :تايحتلا ىنعمو هباحصأ ،ملسو هيلع
 شحجف هنع عرصف ،أسرف بكر ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نأ ،كلام نب سنأ

 لعج امنإ) :لاق فرصنا املف ،۔ًأدوعق هءارو انيلصف ،سلاج وهو ىلصف ،نميألا هقش

 اولصف ،أدعاق ىلص اذإو ،أمايق اولصف ێًمئاق ىلص اذإف ،هب متؤيل امامإ مامإلا

 امنإو :رباج لاق ،أ')(دمحلا كلو انبر اولوقف ۔هدمح نمل هللا عمس :لاق اذإو ،أدوعق

 .(")الف مهريغ امأو ]٣٩٠[ لدعلا ةمئأ فلخ اذه زوجي

 :يلصملا يدي نيب زاوجلا يف نوثالثلاو عساتلا بابلا
 :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 نع ةديبع وبأ ،أ"(رشحلا ىلإ فقول هيلع اذام يلصملا يدي نيب راملا ملعي ول)

 يدي نيب راملا ملعي ول) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ،ديز نب رباج
 نم هل أريخ ،نيعبرأ فقول ،هيلع اذام يلصملا

 ٣٤٧-٣٥٤. ص ،١ج :نيدلا رون ،يملاسلا = .٤٦ص هسفن ردصملا اا

٧٢ 
 ج .4 بيترتلا ةيشاح : ميها ربإ نب فسوي بوقعي يبأ ّ ينالجراولا :نع (فرصتب) ًالقن

(٢( 

 ص٧ ١١ ١٢١- ١٢٢- ٥)١٢- ١٢٦- ١٣٥- ١٣٦- ١٣٧. عماجلا : نع ينالجراولا لقنو

 ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا ص٦٣- ٦٤. = ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا

 ج٢۔ ص ٣٥٤.

 هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا=.٤٦ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ا"

 ج ١ ص ۔ ٣٥٦.
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 لاقو ،أفيرخ نيعبرأ ينعي :عيبرلا لاق ،ديز نب رباج لاق ،ا“(هيدي نيب رمي نأ

 نع ،ةديبع وبأ .اموي نيعبرأ ينعي :نورخآ لاقو ،ارهش نيعبرأ ينعي :نورخأ

 : :ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر لاق :لاق يردخلا ديعس يبأ نع ديز نب رباج

 ام هسفن نع ًارديلو ،هيدي نيب رمي ادحأ عدي الف ،ةالصلا يف ناك اذل مكدحأ نل)

 نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .أ'(ناطيش وه امنإو ،هلتاقيلف ،ىبأ اذإف عاطتسا
 يالجرو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يدي نيب دعقأ تنك :تلاق اهنأ ،ةشئاع

 لاق ،حيباصم اهيف سيل ذئموي تويبلاو ،امهتطسب ماق ذإف ،ينزمغ دجس اذإ ،هتلبق يف

 وبأ .(ًاناويح هتالص يف لجرلا لبقتسي ال) ىرخأ ةياور يف يهنلا درو دقو :رباج
 ىلع بكار انأو موي تاذ تلبقأ :لاق «سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ظةديبع

 رامحلا تلسرأف ،تلزنف فصلا ضعب يدي نيب تررمف ،ىنمب ذئموي انأو ،رامح

 .(")[أ")دحأ ىلع ركني ملف هفصلا ىف تلخدف ،عتري

 :ةالصلا يف وهسلا يف نوعبرألا بابلا

 ۔ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ينغلب :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 ال هنأ ىتح ،هتالص هيلع سبلف ،ناطيشلا هءاج ۔يلصي ماق اذإ مكدحأ نإ) :[لاق]

 لاق ،أ“(سلاج وهو ،نيتدجس دجسيلف ،كلذ مكدحأ دجو اذإف ،ىلص مك يردي
 دعيلف ،هدحو ناك اذإ امأو ،همامإ فلخ لجرلا ناك اذإ كلذ :ةديبع وبأ لاق :عيبرلا

 (٤) هسفن ردصملا ص٤ ٦. = ج كسفن ردصملا :نيدلا رون “. يملاسلا  6١ص ٣٥٧.

 )١) ص هسفن ردصملا ٦٥. ج :نيدلا رون ،يملاسلا=.  6١ص ٣٥٨٨-٣٢٥٩.

 (٢) ص هسفن ردصملا ٥ ٦. ج : :نيدلا رون ،يملاسلا=. ١ ص ۔“ ٣٦٠4-٣٦١١.

٢ 
 ج 6 بيترتلا ةيشاح :ميها ربإ نب فسوي بوقعي يبأ 3 ،ينالجرا ولا :نع (فرصتب ) لقن القن

) ٣) 

 ص١٤.٠- ١٤١- ١٤٤- ١٤٥- ١٤٦- ١٤٨. دنسم ،حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو

 ،۔بيبح نب عيبرلا مامإلا صڵض٦٤- ٦٥. ج :نيدلا رون «{ ملاسلا=.  6١ص ٣٥١٨-٣٦١١.

 ٥ ٦٦ . يملاسلا= ٠ ح : نيدلا رون ١ ٠
 ص بيبح نب عيبرلا مامإل ا دنسم حيحصلا عماجلا

( ٤ ) 

 ص ٣٦٣.
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 أرق ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ،ديز نب رباج نع فةديبع وبأ .هتالص

 نم نيتدجس دجسف ۔ يقب ام متأف ّ ماقف فللا لوسر اي ةالصلا ترصقأ :هل ليقف ، نيتيآ

 فللا لوسر لاق :لاق ،ةريره يبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ . ميلستلا دعب

 عمسي ال ىتح توص هل ،ناطيشلا ربدأ ،ةالصلل يدون اذإ) :ملسو هيلع هللا ىلص

 ىتح ‘،لبقأ ىضم اذإ ىتح ،ربدأ بوث اذإ ىتح لبقأ ،ءادنلا ىضم اذإف ،ناذآلا

 مك يردي `١ل و ؤ لجرلا يلصي ىتح ۔ اذك ركذا اذك :هل لوقيف كسفن ء رملا نيب رطخي

 .(')(ىلص

 نم ملس ،ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر نإ :لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 ،ملسو ةالصلا نم ىقب ام متأف ،ماقف ةةالصلا ترصقأ ،هللا لوسر اي :هل ليقف ،نيتنثا

 يبنلل نع سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ميلستلا دعب نيتدجس دجسف

 ءاشعلاب اوؤدباف ،ءاشعلا رضحو ،ةالصلا تميقأ اذإ) ]٣٩١[: لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 .ا")(اهنم صقنيف ،ةالصلا نع لغتشيف ،ماعطلا ىلإ هسفن مكدحأ وعدت الئل ،ءاشعلا لبق

 هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر لاق :تلاق اهنأ ةشئاع نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 اذإ مكدحأ نإف ،مونلا هنع بهذي ىتح دقريلف ،ةالصلا يف مكدحأ سعن اذإ) :ملسو

 .اُ)[(")(هسفن سيف ،هللا رفغتسي بهذي هلعل ،سعان وهو ىلص

 :ةالصلا يف نآرقلا- نوعبرألاو دحاولا بابلا

 ىلص هملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ يسابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 ،رفس الو فوخ ريغ نم ۔اعيمج ةرخأآل ا ءاشعلاو برغملاو ،اعيمج رصعلاو رهظلا

 ةلبج نب ذاعم نع ينغلب :لاق ،ديز نب رباج نع شةديبع وبأ .رطمالو باحس الو

 ٤ ٣٦-٣٦٦. ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٦٦ص هسفن ردصملا ()

 ٣٦٨-٣٦٩. ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٦٦ص هسفن ردصملا ("

 ٣٦٩- ٣٧٠. ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٦٦ص هسفن ردصملا ا"

 ،٢ج بيترتلا ةيشاح :ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن )٤(

 ٦٥-٦٦. ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٤٩ ١٥٩١. ص

 ٧٨



 هللا لوسر ناكو ،كوبت ماع ،ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر عم انجرخ :لاق

 لاق ،ءاشعلاو برغملاو .رصعلاو رهظلا :نيتالصلا عمجي 4 ۔ملسو هيلع هللا ىلص

 .جرخف ،لخد مث ،اعيمج رصعلاو رهظلا يلصي جرخ مث ،ًاموي ةالصلارّخأف :ذاعم

 يبأ نع ينغلب :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .اعيمج ءاشعلاو برغملا ىلصف

 لوسر عم تيلص :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بحاص .يراصنألا بويأ

 .(')اعيمج ةفلدزملاب ءاشعلاو برغملا عادولا ةجح يف ،مّلسو هيلع هللا ىلص فا

 :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دجسم لضفو دجاسملا يف -نوعبرألاو يناثلا بابلا

 :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ،سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 هاوس اميف ةالصلا نم ريخ ةنيدملا دجسم ينعي -اذه يدجسم يف مكدحأ ةالص)

 نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ا")(مارحلا دجسملا الإ ةةالص فلأب دجاسملا نم
 يل تلعج):لاقف مميتلا نع ،ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر لئس :لاق ،سابع نبا

 نع ةديبع وبأ .مميتلا باب يف مدقت دق ثيدحلا ۔(")(أ روهط اهبارتو ،ادجسم ضرألا

 ةالص ال) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج
 نيب ام لضفلا ،ملعأ هللاو كلذب ينعي :عيبرلا لاق ۔(“(دجسملا يف الإ ،دجسملا راجل

 قافتاب هتالص تزاج دقف ،هتيب يف ىلص نمو ،هتيب يف هتالصو ،دجسملا يف هتالص

 ىلص هللا لوسر لاق :لاق “كلام نب سنأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ةمألا
 مدقت دق .ثيدحلا ،أ٣)(هلظ الإ لظ ال موي هلظ يف هللا مهلظي ةعبس) :ملسو هيلع هلا

 .ةيالولا باب يف

 ،٢ج ،بيترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن ()
 .٧٦ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ١٦٦. -٣٦١ص
 ٣٧١-٣٧٤. ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا=

 ،۔١ج هسفن ردصملا :نيدل رون ،يملاسلا=.٦ ٧ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم .حيحصلا عىاجلا )٢(

 .٤٧٣ص
 ٣٧٦. ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ۔يملاسلا= .٧٦ص هسفن ردصملا ا"

 ٣٧٦. ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٨٦ص هسفن ردصملا اا

 ٣٧٨. ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٨٦ص هسفن ردصملا ا"

٧٩ 



 لخد اذإ) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 ول :تلاق ةةشئاع نع ةديبع وبأ .أ")(سلجي نأ لبق ،نيتعكر عكريلف دجسملا مكدحأ

 تعنم امك ،دجسملا نهعنمل ءاسنلا ثدحأ ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كرلأ

 لجأ نم كلذ :عيبرلا لاق ،ديز نب رباج نع ]٣٩٢[ ةديبع وبأ .ليئارسإ ينب ءاسن

 نع سانلا هب نلغشيو ،دجسملا هب نلخديف بيطلا حيرلاو رطعلا نم نلمعي ام

 دجاسملا ترهط):لاق ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع ،سابع نبا نع .ةالصلا

 اهيف نوكي وأ .قيرط اهيف ذختيو ،لاوضلاب نهيف دشني نأ نم :ةثالث نم
 ةديبع وبأ .دجاسملا باوبأ يف ةلاتضلا داشنإب سأب الو :سابع نبا لاق .("(قوس

 ۔ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ،يردخلا ديعس يبأ نع ،ديز نب رباج نع

 مكدحأ ناك اذإ) :لاقف ،سانلا ىلع لبقأ مث ،هكحف ةلبقلا رادج يف أقاصب ىأر

 نع ةديبع وبأ .ا"(ىلص اذإ ههجو لبق هللا نإف .ههجو لبق قصبي الف ،يلصي
 اقاصب ،مَلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىأر :تلاق اهنأ ،ةشئاع نع ،ديز نب رباج

 نأ نولوقي اوناك :لاق ديز نب رباج نع .ةديبع وبأ .ثيدحلا ،ةلبقلا رادج يف

 هيلع بصي نأ ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأف ،دجسملا يف لاب أيبارعأ
 هنأ همع نع ،ميمت نب دابع نع ۔أ٠)كامّتسلا رفعج نع كةديبع وبأ .ءاملا نم بونذ

 هيلجر ىدحإ اعضاو ،دجسملا يف أيقلتسم ،ملسو هيلع هللا ىلص كهلا لوسر ىأر
 :تلاق اهنع هلا يضر ةشئاع نع ‘،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ . ىرخألا ىلع

 .٨٦ص هسفن ردصملا أ

 ٣٨٠-٣٨١. ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٨٦ص هسفن ردصملا ا"
 ٣٨٢-٣٨٣. ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ۔يملاسلا= .٩٦ص هسفن ردصملا ا"

 فرع ،لضفلاو فرشلا لهأ نمريبك ةمالع ،يدبعلا كامسلا نب رفعج وه :كامسلا نب رفعج ()

 وه دفو ،ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ مامإلل اذاتسأ ناك ،ةهابنلاو ملعلاو عرولاو ةهازنلاب

 هللا يضر زيزعلا دبع نب رمع نينمؤملا ريمأ ىلإ ةعامج يف يلالهلا ملسم نب بيلك نب بابحلاو
 .٦٤ص ،م١٩٩١ ىلوألا ةعبطلا ،نانبل ةبتكم ،سوباق ناطلسلا ةعماج نامع مالعأ ليلد :رظنأ .هيلع

 ٠ ٨



 ناكو ،هلجرأف ،هسأر يلإ يندي فكتعا اذإ ،ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر ناك

 .ا)ناسناإلا ةجاحل الإ تيبلا لخديال

 :كلذ ريغو اهيف نسحتسي امو بايثلا يف - نوعبرألاو ثلاثلا بابلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لئس :لاق ،ةةريره يبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 مكلكوأ) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر :لاقف ،دحاو بوث يف ةالصلا نع ملسو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ا"(؟نيبوث دجي

 اميف ،هقتاع ىلع هيفرط اعضاو ةملس مأ تيب يف دحاو بوث يف يلصي . ملسو

 هللا لوسر انيلع جرخ :لاق تماصلا نب ةدابع نع عيبرلا لاق .ملعأ هللاو ينغلب

 ىلصق ننيمكلا ةقيض] ،ةّيماش فوص نم ةبج هيلعو موي تاذ ،مّلسو هيلع هللا ىلص

 نينمؤملا مأ ،ةشئاع نع ،ديز نب رباج نع هةديبع وبأ] .[اهريغ هيلع سيلو اهب

 .[ةيماش ةصيمخ هللا لوسر ىلإ ةفيذح نب مهج وبأ ىدهأ :تلاق ،اهنع هللا يضر
 ترظن ينإف ،ميهج يبأل ةصيمخلا هذه يدر :لاق فرصنا املف ،ةالصلا اهب دهشف

 نم ةظيلغ ةلمش ةصيمخلا :عيبرلا لاق .ا")(يننتفي نأ داكف ،ةالصلا يف اهملع ىلإ

 نبا نع ،ديز نب رباج نع هةديبع وبأ .ريرح نم ملع اهيفو .نطق وأ فوص

 نأ ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن :لاق .")هللا دبع نب رباج نع ،سابع

 ،٢ج بيترتلا ةيشاح :ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن ()
 لقنو .٨٨١-٥٨١-٤٨١-٣٨١-٢٨١-١٨١-٠٨١-٩٧١-٨٧١-٣٧١-١٧١-٠٧١-٩٦١ص
 ،يملاسلا = ٦٧- ٦٨- ٦٩. ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا : نع ينالجراولا

 ٣٨٤-٣٨٥. ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون

 هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا=.٩٦ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ا"
 ٣٨٩. ص ١ جح
 ٠ ٣٩-٣٩٢. ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٠٧ص هسفن ردصملا 5

 يباحص يملسلا يراصنألا يجرزخلا مارح نب رمع نب هللا دبع نب رباج :هللا دبع نب رباج
 هيبألو هل .ةباحصلا نم ةعامج هنع و ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةياورلا يف نيرثكملا نم
 هنع ذخؤي ،يوبنلا دجسملا يف ةقلح همايأ رخآ يف هل تناكو ،ةوزغ ةرشع عست ازغ .ةبحص
 :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا .٤٠١ص ،٢ج ،مالعإلا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنأ .ملعلا

 ص ،١ج ،باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا
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 يف يبتخي وأ ،ءامصلا لمتشي وأ ،ةدحاو لعن يف يشمي وأ ،هلامشب لجرلا لكأي

 ،نميألا ةقتاع ىلع ،هرازإ فرطب يمري نأ :ءامصلا :عيبرلا لاق ؤ دحاو بوث

 رباج نع ةديبع وبأ .ءامتملا ىلإ ةفوشكم هتروع ىقبتف ،رسيألا هقتاع ىلع رخآلاو
 ةلح ىأر ،هنع هللا يضر ،باطخلا نب رمع نع ،يردخلا ديعس يبأ نع ،ديز نب

 تيرتشا ول :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل لاقف ،دجسملا باب دنع ءاريس ]٣٩٣[
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ،كيلع اومدق اذإ دوفولاو ،ةعمجلا موي اهسبلتف ،هذه

 هللا لوسرل ءاج ،كلذ دعب مث .أ'(ةرخآلا يف هل قالخ ال نم هذه سبلي امنإ) :ملسو

 اهنم ،هنع هللا يضر .باطخلا نب رمع ىطعأف ،للح اهنم ؛مَلسو هيلع هللا ىلص
 ىلص هللا لوسر لاقف ،تلق ام اهيف تلق دقو ێاهينتسبلأ :رمع هل لاقف ،ءاريس ةلح

 .اكرشم ةكمب هل اخأ باطخلا نب رمع اهاسكف .أ")(اهسبلتل اهكيطعأ) :ملسو هيلع هللا

 ،هللا لوسر تعمس :لاق ،يردخلا ديعس يبأ نع ،ديز نب رباج نع .ةديبع وبأ

 هيلع حانج الو ،هيقاس فاصنأ ىلإ نمؤملا ةرزإ نإ) :لوقي ،ملسو هيلع هللا ىلص
 الو) تارم ثالث كلذ لاق ،رانلا يفف كلذ نم لفسأ امو ،نيتبعكلا نيبو هنيب اميف

 ديعس يبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .أ"(ًأرطب هرازا رجي نم ىلإ هللا رظني

 :ةملس مأ تلاق ،رازإلا ركذ امل ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ،يردخلا

 ،هللا لوسر لاق ،اهنع فسكني اذإ :تلاق ،(أربش يخرت) :لاق ؟هللا لوسر اي ةأرملاو

 .("(هيلع ديزت ال أعارذف) :ملسو هيلع هللا ىلص

 هللا يضر ،ةشئاع ترتشا ،يردخلا ديعس يبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 فقو ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهآر املف ،ريواصت اهيف ةقرمن ،اهنع
 هللا ىلص هللا لوسر اي :تلاق ةيهاركلا ههجو يف تأر املف ،لخدي ملو بابلاب

 هسفن ردصملا : نيدلا رون ، يملاسلا= ٧١. ص ةبيبح نب عيبرلا مامإل ا دنسم ۔ حيحصلا عماجلا )١(

 ٣٩٦٣٥. ص ۔١ج

 ٧ ٣٩٨٣٩. ص 4“ ١ ج كسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ٧١. ص هسفن ردصملا )٢)

 -٤٠٠. ص 6 ١ ج كسفن ردصملا : نيدلا رون ،يملاسلا= ٧١. ص هسفن ردصملا (٣)

 ٤٠١. ص 4 ١ ج هسفن ردصملا : نيدلا رون “ يملاسلا= ٧١. ص هسفن ردصملا (٤)
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 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر :لاقف ،تبنذأ امم ىلاعت هللا ىلإ بوتأ۔ملسو كيلع

 لوسر لاقف ،اهدسوتتو ،اهيلع دعقتل ،كل اهتيرتشا :تلاقف (؟ةقرمنلا هذه لاب ل

 يف اهب نوبذعُي ةمايقلا موي روصلا هذه باحصأ نإ) :ملسو هيلع هللا ىلص ك

 هلخدت ال ريواصت هيف يذلا تيبلا نإ) :لاق مث ،(متقلخ ام اويحأ مهل لاقيو ،رلنلا

 :لاق ،كلام نب سنأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .أ')(مالسلا مهيلع ةكئالملا
 هبوث رجي لجر ىلإ ةمايقلا موي هللا رظني ال) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
 ةحلط وبأ ىكتشا دنأ ينغلب :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ا")(ءاليخ

 :هل ليقف ،هتحت اصيمق عزني نأ الجر رمأف ،هنودوعي سانأ هيلع لخدف ،يراصلنألا
 هيلع هللا ىلص فللا لوسر لاق دقو ،ريواصت هيف نأل :لاقف ةةحلط ابأ اي هتعزن

 ،ىلب :لاقف ؟بوث يف امقر ناك ام الإ لقي ملأ :مهنم لجر لاقف ،متملع دق ام ،ملسو

 :لاق ،هللا دبع نب رباج نع ةديبع وبأ .مثإلا نم طوحأو ،يسفنل بيطأ هنكلو
 نبا رباج لاقف ،رامنأ يذ ةوزغ يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انجرخ
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب اذإ ةرجش تحت لزان انأ اميف ]٣٩٤[ هللا دبع

 :هللا دبع نب رباج لاق .لزنف :لاق ،لظل ،هللا لوسر اي مله :تلقف ،لاق انيلإ لبقأ

 ىلإ هتبآرقو ،هترسكف ءاثق [ورج] اهيف تدجوف ،اهتسمتلاف ،انل ةرارغ ىلإ تسقف

 نم هب انجرخو :[تلقف] (؟اذه مكل نيأ نمو) :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر
 :[لاقإ انرهظ ىعريف بهذيل هزهجن [انلإ بحاص اندنعو :رباج لاق ةنيدملا
 هللا ىلص هللا لوسر هيلإ رظنف ،ناقلخ ،نادرب هيلعو ،رهظلا ىلإ بهذف ،هتزهجف
 نابوث هل ،هللا لوسر اي :تلقف :لاق ،(؟[نيذه]ريغ نابوث هل الأ) :لاقف ،ملسو هيلع
 مث ،امهسبلف ،هتوعدف :لاق ،امهسبلب هرماف ،هعداف :لاق ،امهايإ هتوسك رسعلا يف

 سيلأ ،هقنع هللا برض [هل ام] :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف «بهذو ،ىلو

 ليبس يف معن) :[لاقف] هللا ليبس يف ،هللا لوسر اي :لاقف ، لجرلا هعمسف ؟هل ريخ اذه

 اذهو :ةديبع وبأ لاق :عيبرلا لاقو ،هللا ليبس يف لجرلا لتقف :رباج لاق ۔("(هللا

 )١) ص هسفن ردصملا ٧٢. ج هسفن ردصملا : نيدلا رون > يملاسلا= ١ “ ص ٤٠٠.

 ٢) ص هسفن ردصملا ٧٢. ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ١ ص ۔“ ٤.٤-٤٠٥.

 (٣) ج هسفن ردصملا : نيدلا رون ،يملاسلا= . ٫٣٧ص هسفن ردصملا ١ ص ۔“ ٤.٥-٤١٠.
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 .(')نسحل سبللاب نيملسملل نيزتلا يف ملسو هيلع هللا ىلص للا لسر نم ضيرحتو بيغزت
 :اهموي لضفو ةعمجلا ةالص يف نوعبرألاو عبارلا بابلا
 ،نولوألا نورخآلا نحن) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ،ةديبع وبأ

 اذه ،مهدعب نم [هانيتوأو] انلبق نم باتكلا اوتوأ مهنأ ديب ظةمايقلا موي نوقباسلا

 ىراصنلاو ًادغ دوهيلا عبت [انل] هيف سانلاو ،هيلإ هللا انادهف ،هيف اوفلتخا يذلا مهموي

 تيقلف ،روطلا ىلإ تجرخ :لاق ،ةريره يبأ نع ،رباج نع ،ةديبع وبأ .ا"ادغ دعب

 ىلص هللا لوسر نع هتثدحو ةاروتلا نع [ينثدحف] هعم تسلجف ،رابحألا بعك

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :هل تلق ينأ هتثدح اميف ناكو ،ملسو هيلع هللا

 بات هيفو ،مالسلا هيلع مدآ هللا قلخ هيف ةعمجلا موي سمشلا هيلع تعلط موي ريخ)
 نم امو ،ةعاس موقت هيفو ،تام هيفو «ضرألا ىلإ ءامسلا نم طبهأ هيفو ،هيلع هللا

 الإ [ةعاسلا نم] اقافثإ سمشلا علطت ىتح ،ةعمجلا موي ةليل ةخيسم يهو الإ ةباد
 هللا لأسي ال ،يلصي مئاق وهو ،ملسم دبع اهفداصي ال ،ةعاس هيفو ،[سنألاو] نجلا

 ةعمج لك يف لب تلقف] ،موي ةنس لك يف كلذ :بعك لاقو .ا"( هايإ هاطعأ الإ ائيش
 :رباج لاق .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قدص لاقف ةاروتلا بعك أرقف [موي
 نع ةديبع وبأ .(٤)هالس نب هللا دبع نع ينغلب كلذكو ةعمجلا موي ةعاس رخأ يه

 موي ،ملسو هيلع هللا ىلص ملا لوسر ركذ :لاق ةةريره يبأ نع ،ديز نب رباج

 ائيش هللا لأسي ،يلصي مئاق وهو ،ملسم دبع اهقفاوي ال ةعيوس هيف) :لاقف ةعمجلا
 .هديب اهليلقت ىلإ ،ملسو هيلع هللا ىلص ]٣٩٥[ ،هللا لوسر راشأف .ا"(هايإ هاطعأ الإ

 )١) ،تبيترتلا ةيشاح :ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) ًالقن ج٢ ّ

 صن١٨٩- ٢٠٠. خبيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو

 ص٦٩- ٧٣. ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا=  6١ص ٤١٠.

 (٢) ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا=.٧ ٤-٬٣٧ص كبيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا

 ص ،١ج كسفن ٤١١-٤١٤.
 ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٤٧ص هسفن ردصملا ا") ٤١٤-٤١٨.
 ( ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا رظنا .قايسلا اهيضتقي ةفاضإ ١، ص ٤١٩.
 ٣ ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ۔يملاسلا= .٥٧ص هسفن ردصملا ٤٢٠-٤٢١.
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 لوسر لاق :تلاق نينمؤملا مأ .ةشئاع نع ،ديز ]٣٩٥[ نب رباج نع ةديبع وبأ
 ةةديبع وبأ .أ')(ملظحم لك ىلع بجاو ةعمجلا موي لسغلا):ملسو هيلع هللا ىلص فلا

 ىلص هللا لوسر نأ ،يردخلا ديعس يبأ نع ةريره يبأ نع ،ديز نب رباج نع

 بق امنأكف ضحار مث ظةبانجلا لسغك ةعمجلا موي لستغا نم) :لاق ملسو هيلع هللا
 ةثلاثلا ةعاسلا يف حار نمو ،ةرقب برق امنأكف ةيناثلا ةعاسلا يف حار نمول] هندب

 نمو ،ةجاجد برق امنأكف ةعبارلا ةعاسلا يف حار نمو ،[نرقأ اشبك برق امنأكف

 ةكئالملا ترضح مامإلا جرخ اذإف .ةضيب برق امنأكف ،ةسماخلا ةعاسلا يف حار

 نيب ام لصفلا ديري امنإو ،ةعاسلا ددع ديري سيل :عيبرلا لاق .(")(ركذلا نوعمتسي
 باحصأ نم سانأ تكردأ :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .هرخآو تقولا لوأ

 أرقي ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ :نولوقي ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 اضيأ تعمسو .")ةيشاغلا ثيدح كاتأ لهإل :ةعمجلا ةروس رثأ ىلع ةعمجلا موي

 ("١[(0)«ىلعألا كبر مسا حبسلل :أرقي

 :اهعوشخو ةالصلا ةليضف يف- نوعبرألاو سماخلا بابلا

 لاق :تلاق ،اهنع هللا يضر ،نينمؤملا مأ هشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 دومعو ةالصلا نيلا دومعو ،دومع ءيش لكل) :ملسو هيلع هللا ىلص شهلا لوسر

 يبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .(")(مكاقتأ هللا دنع مكريخو ضعوشخلا ةالصلا

 هللاوف ؟انهاه يتلبق نورت له) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ،ةريره

 .("(يرهظ ءارو نم مكارأ ينإو ،مكعوكر الو ،مكعوشخ يلع ىفخي ام

 ٤٢١. ص ،١ج :نيدلا رون ،يملاسلا= .٥٧ص هسفن ردصملا أ
 ٢) ص هسفن ردصملا ٧٥١. ج :نيدلا رون ،يملاسلا= ١  4ص ٢٣٢٣-٤٢٢٥.

 (٣) ةيألا ‘ ةيشاغلا ةروس ١ .

 (٤) ةيآلا ،ىلعألا ةروس ١.

 ،“بيترتلا ةيشاح :ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن ا" ج٢،
 ص ٢٠٥- ٢١٩. كبيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجرلاولا لقنو

 ص ٧٣- ٧٤ ٧٥_ ٧٦. ج كسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ١ ص ۔ ٤٢٩٦-٤٢٧٧.

 )" هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٦٧ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا
 ١ ص ٤٣٢٨-٤٣٢٩.

 ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٦٧ص هسفن ردصملا أ ٤٣٠-٤٣٢.
٨٥ 
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 هللا ىلص يبنلا نع ،اهنع هللا يضر ةشئاع نع فديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 بتك الإ ،مون اهيلع هبلغف ،ليللا يف ةالص هل نوكت ئرما نم ام) :لاق ،ملسو هيلع

 نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ. ('(ةقدص هيلع كلذ همون ناكو ،هتالص رجآ لا

 مكدحأ ىلع نولصي ةكئالملا نإ) :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ،ةريره يبأ
 مهللا ،هل رفغا مهللا :لوقتو ثدحي مل ام ،هيف ىلص يذلا هالصم يف مادام

 مكيف بقاعتت):ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ،هقيرط نمو .(")(همحرا

 نيذلا ةكئالملا ج رعتف ،رجفلا ةالص يف نوعمتجيف ،راهنلاب ةكئالمو ،ليللاب ةكئالم

 مهانكرت :نولوقيف ؟يدابع متكرت فيك :مهب ملعأ وهو ،مهّبر مهلأسيف ،مكيف اوتأب

 ةريره يبأ نع ينغلب :لاق ،ةديبع وبأ .أ"(نولصي مهو مهانيتآو .نولصي مهو
 تماد ام ةالصلا يف مكدحأ لازي ال) :ملسو هيلع هللا ىلص ،فللا لوسر لاق :لاق

 ينغلب :لاق ،ةديبع وبأ .أ“١(ةالصلا الإ هلهأ ىلإ بلقني نأ هعنمي ال ،هسبحت ةالصلا

 اوموصو ،اوحلفت اوكزو ،اوحجنت اولص :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع

 لوسر لاق :لاق ،ةريره يبأ نع رباج نع ةديبع وبأ .اأ(اومنغت اورفاسو ،اوحصت

 نأ الإ اودجي مل مث ،لوألا فصلا يف ام سانلا ملعي ول) :ملسو هيلع هللا ىلص فا

 ولو ،هيلإ اوقبتسال .ريجهتلا يف ام نوملعي ولو ،اومهاستل ]٣٩٦[ هيلع اومهاستي

 .ا"[(")(أوبح ولو ،امهوتأل حبصلاو ةمتعلا يف ام نوملعي

 هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا=.٦٧ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ()
 .٢٣٣ص ١

 ٤٤٣٢ ٤٣. ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٦٧ص هسفن ردصملا ر
 ٤٣٤-٤٣٦. ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ٧٧. -٦٧ص هسفن ردصملا ا")
 ٤٣٦-٤٣٧. ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٧٧ص هسفن ردصملا اا
 ٤٣٦-٤٣٨. ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ۔٧٧ص هسفن ردصملا ا"
 ۔٠٤٤-٨٣٤ ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٧٧ص هسفن ردصملا اا

 ،٢ج ،بيترتلا ةيشاح :ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب ) القن (")
 ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٢٣٧. -١٣٢ص
 ٤٣٢-٤٤٠. ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ٧٧. -٦٧ص

 ٨٦



 :ةالصلا عماج نوعبرألاو سداسلا بابلا

 :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 ةعراق يف الو ،لبإلا نطاعم يف الو ،ةرحنملا يف الو ةربقملا يف ةالص ال)

 نع ملسو هيلع هللا ىلص كبنلا ىهن :لاق ،رباج نع ةديبع وبأ .ا'(قيرطلا

 وبأ .رمحألا :هبشلاو دوسألا ريدصقلا :كنآلا :عيبرلا لاق ،هبشلاو كنآلاب ةالصلا

 :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ظةديبع

 ،حبصلا ةالص دعب ةالص الو سمشلا برغت ىتح .رصعلا ةالص دعب ةالص ال)

 :لاق ،يردخلا ديعس يبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ا""(سمشلا علطت ىتح
 عولط دنع يلصي نأ مكدحأ ىرحتي ال) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 نع ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ا"(اهبورغ دنع وأ .سمنلا

 ،نونلا ديدشتب ۔أ٠(ءانز وهو مكدحأ يلصي ال) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 نبا نع ف،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .هتناثم يف لوبلا عمجي يذلا نقاحلا :ينعي

 عفادي وهو ،لجرلا يلصي نأ ىهن) هنأ ،ملسو هيلع هللا لص .يبنلا نع ،سابع

 هللا ىلص كبنلا نع ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ا"(نيثبخألا

 أ .(")(هافق فلخ هرعش صقاع وهو ،مكدحأ يلصي ال) :لاق هنأ ،ملسو هيلع

 يلصن انك :لاق ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ ۔أسكنم هرعش صقاع

 ةةديبع وبأ .طق هتالص يف تنق هانيأر امف ،ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر عم

 هتالص يف تنقي ملو ،ةالصلا يف تونقلا ىري ال :رمع نبا نع تعمس دقو :لاق

 ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٧٧ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا )١)
 ٤٤٠-٤٤١. ص سلا ا

 ٤٤٣٤٤٢٣٢. لص 6 ج كسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٨٧ص هسفن

 ٤٤٣. ص ١ ج كسفن ردصملا : نيدلا رون ،يملاسلا= ٧٨. ص هسفن ردصم (٣)

 ٤٤٣. ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٨٧ص هسفن ردصملا اا

 ٤٤٥. ص ١ ج ،ككسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٨٧ص هسفن ردصملا (٥)

 ٤٤٦. ص 6١ ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٨٧ص هسفن ردصملا (٦)

٨٧ 



 يبنلا نع ،سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ةعدب هاري ناكو طق

 نع ةديبع وبأ .ثيدحلا۔أ')(هل ةالص ال نمل ناميإ ال) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص

 نيب سيل) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج

 .(")(ةالصلا هكرت الإ ،رفكلاو دبعلا

 هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق “كلام نب سنأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 ،بلس يأ :عيبرلا لاق .ا")(هلامو هلهأ رتو امنأكف رصعلا هتاف نم) :ملسو هيلع

 .(ُ)صقن ليقو

 مايصلا باتك

 :رفسلا يف ناضمر رهش يف -نوعبزألاو عباتملا بابلا

 ماع ةكم ىلإ يبنلا جرخ) :لاق :لاق «سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 اوناكو ،هعم ]٣٩٧[ سانلا رطفأف ،رطفأف ،ديدكلا غلب ىتح ماصف ،ناضمر يف حتفلا

 نع ةديبع وبأ .ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نم ثدحألاف ثدحألاب الإ ،نوذخأي ال

 :نولوقي ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا باحصأ نم ةلمج تعمس :لاق ديز نب رباج
 نأ سانلا رمأف ،ناضمر يف حتفلا ماع ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انجرخ

 لوسر انيأر دقل :لاق ،رطفي ملو وه ماصف .ا٣)(مكودع [ىلع] ةيوقت) :لاقف ۔اورطفي

 ،شطعلا نم وأ ،ًرحلا ةدش نم ،هسأر ىلع ءاملا بصي ،ملسو هيلع هللا ىلص فلا

 ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون «يملاسلا= .٨٧ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ۔حيحصل عماجلا ()
 ٤٤١٤٠.

 ٤٤٩-٤٥٠. ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٨٧ص هسفن ردصملا (")

 ٤٥١. ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٩٧ص هسفن ردصملا ا"
 ،٢ج بيترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) لقن ا
 ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٢٤٧. -٩٣٢ص

 ٤٤٩-٤٥٠. ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ٧٨- ٧٩. -٧٧ص
 هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٩٧ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ۔حيحصلا عماجلا )٥(

 ج  6١ص ٦.

٨٨ 



 حدقب اعد ،ديدكلا غلب املف :لاق تمص نيح اوماص سانأ نإ ،هللا لوسر اي :هل ليقف

 .هعم سانلا رطفأف برشف ،ءام نم

 ىلص كلا لوسر عم انرفاس :لاق ،كلام نب سنأ نع شديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 الو ،رطفملا نم مئاصلا بعي ملف .رطفأ نم انمو ،ماص نم انمف ،ملسو هيلع هللا
 .أ ")مئاصلا نم رطفملا

 :ةفرع موي يفو ءاروشاع موي موص يف نوعبرألاو نماثلا بابلا

 :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،َبنلا نع ،«سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 نم تانمؤم تابقر رشع قتع وأ ،أرهش نيتسل ةرافك ناك ،ءاروشاع موي ماص نم)

 ،نينمؤملا مأ ةشئاع نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ أ"(مالسلا هيلع ليعامسإ دلو

 ىلص كلا لوسر ناكو ،ةيلهاجلا يف شيرق هموصت موي ،ءاروشاع موي ناك :تلاق
 همايصب سانلا رمأو هماص ةنيدملا مدق املف ،ةيلهاجلا يف هموصي ،ملسو هيلع للا

 هماص ءاش نمو ،ءاروشاع موي كرتو ،ةضيرفلا وه ناك ناضمر ضذف املف

 ديز نب رباج نع فةديبع وبأ ."ميظع باوث همايص يف نكلو ،هكرت ءاش نمو

 لهأ اي :لاقف ،ربنملا ىقرو ظةكم مودق نيح نايفس يبأ نب ةيواعم نع ينغلب :لاق

 موي مويلا اذهل لوقي ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس ؟مكؤاملع نيأ :ةنيدملا

 ءاش نمو ،مصيلف ءاش نمف ،همئاص انأو هموص مكيلع هللا بتكي ملو ،ءاروشاع

 نب رباج نع ةديبع وبأ .ا(ميرك رجأو [ميظع] باوث همايص يف نكلو ،رطفيلف

 رهش لك يف ماص نم) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ،سابع نبا نع ديز
 بويأ يبأ نع :بيبح نب عيبرلا لاق ( (هلك رهدلا ماص امنأكف مايأ ةثالث

 ،٣ج بيترتلا ةيشاح :ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب ) لقن ()
 .٩٧ص ةبيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٦. -٣ص
 ٧. ص ۔“ ١ ج كسفن ردصملا : نيدلا رون ،يملاسلا=

 هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا=.٠٨ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم .حيحصلا عماجلا (")
 .٠١-٩ص 6١ ج

 ١١. ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ٨٠. ص هسفن ردصملا
 ١٢. ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ٨٠. ص هسفن ردصملا (٤)

 ١٣-١٥. ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ٨٠. ص هسفن ردصملا ا
٨٩ 



 هعبتأ مث ،ناضمر ماص نم) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ،يراصنألا

 نب رباج نع ةديبع وبأ ]٣٩٨[. (')(هلك رهلا ماص امنأكف ،لاَوش نم مايأ ةتسب

 موصي ،ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر ناك :تلاق ،نينمؤملا مأ ةشئاع نع ،ديز
 طق رهش مايص لمكتسا هتيأر امو ،موصي ال لوقي ىتح رطفيو ،رطفي ال لوقي ىتح
 رباج نع هةديبع وبأ .نابعش يف هنم مايص رثكأ رهش يف هتيأر امو ،ناضمر الإ

 ،ثراحلا تنب لضفلا مأ دنع سانلا فلتخا :لاق يردخلا ديعس يبأ نع ،ديز نبا

 هيلع هللا ىلص ،هلللا لوسر مايص يف ،ةفرع موي يف ،سابع نب هللا دبع ةدلاو يهو

 تلسرأو :ديعس وبأ لاق ،مئاصب سيل :نورخآ لاقو ،مئاص وه :نولئاق لاقف ملسو

 .("هبرشف ،ريعب ىلع فقاو وهو نبل حدقب لضفلا مأ هيلإ

 :روحسلاو راطفإلا تقوو مئاصلا رطفي اميف نوعبرألاو عساتلا بابلا

 هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 نع ةديبع يبأ نع :عيبرلا لاق .ا")(ارطفم حبصأ ،أبنج حبصأ نم) :ملسو هيلع

 باحصأ نم ةلمجو ۔أأ)يعخنلا ميهارباو "يرصبلا نسحلاو ،ريبزلا نب ةورع

 نوؤرديو شأ رطفم حبصأ ،أبنج حبصأ نم :نولوقي ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ١٥-١٦. ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ٨٠. ص هسفن ردصملا اا

 ،٣ج سبييترتلا ةيشاح :ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن "ا
 -٠٨ص ةبيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ىينالجراولا لقنو ١٦. -٧ص

 ١٨-١٩. ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ٨١.

 ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ٨١. ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ا"

 ٨-١٩.

 بعصم باحصأ نم عاجش دئاق ،يعخنلا ثراحلا نب رتشألا كلام نب ميهاربإ :يعخنلا ميهاربإ (٤)

 ناكو ،ةدشلا نطاوم يف هشويج داقو ،تايالولا ىلع هل يلوو عئاقولا هعم دهش ،ريبزلا نب
 لتقف نكسمب ناورم نب كلملا دبع برح هيف ههجو ام رخآ ناكو .هب قثيو هيلع دمتعي بعصم

 ،نميلا يف جحذم نم ةليبق يهو عخنلا ىلإ ةبسن يعخنلاو.ءارماس نم بورقلاب نفدو .رتشألا نبا

 .٨٥ص ،١ج مالعإلا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنأ .ةرفاو خيراتلا بتك يف هرابخأو

 , ٠ ٩



 دهع ىلع لجر رطفأ :ةريره يبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ةرافكلا هنع

 قتعب ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هرمأف ،ملسو هيلع هللا ىلص كلا لوسر

 نم عبطتسي ام ردق ىلع انيكسم نيتس ماعطإ وأ ،نيعباتتم نيرهش مايص وأ ،ةبقر

 هيلع هللا ىلص .يبنلا نع ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .كلذ

 نب رباج نع ،ةديبع وبأ .أ'"(عوضولا ضقنتو ،مئاتصلا رطفت ةبيغلا) :لاق ،ملسو

 و ،لُْقُي ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك له :ةشئاع تلأس :لاق ،ديز

 نبا نع فديز نب رباج نع .ةديبع وبأ .كحضي وهو كلذ انب عنصي :تلاق ؟مئاص

 متعمس اذإو ،اولكف ،الالب متعمس اذإ) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ،سابع

 نبا نع كديز نب رباج نع ،ةديبع وبأ .ناضمر يف ينعي ۔أ"١(اوقكف ،موتكم مأ نبا

 اولجع ام ريخب يتمأ لازت ال) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ،سابع
 (ُ)(("( روحسلا اورخأو ،راطفإلا

 :ردقلا ةليل يف -نوسمخلا بابلا

 هللا ىلص ،هللا لوسر لاق :لاق ،كلام نب سنأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 يف اهوسمتلاف ،تعفرف ،مكنم نالجر ىحالت ىتح ةليللا هذه تيرأ) :ملسو هيلع
 نع ةديبع وبأ .ايرامت يأ [ايحالت] :عيبرلا لاق .ا(ةسماخلاو ةعباسلاو .ةعساتلا

 ۔ملسو هيلع هللا ىلص هفلا لوسر ناك :لاق «يردخلا ديعس يبأ نع ،ديز نب رباج

 نيرشعو ىدحإ ناك اذإ ىتح.أماع فكتعاف ،ناضمر نم طسوألا رشعلا يف فكتعي

 فكتعا نم) :لاق ، اهتودغ ،هفاكتعا نم اهيف جرخي يتلا ةليللا يهو ناضمر نم

 ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ۔٢٨ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ۔حيحصلا عماجلا ()
 ٢٥٢٤.

 ٢٧-٢٨. ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٢٨ص هسفن ردصملا ا"

 ٢٩. ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٢٨ص هسفن ردصملا ا"

 ،٣ج ،بيترتلا ةيشاح :ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن ()
 ٨٢. -١٨ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم .حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو.٧٢-٧١ص

 ١60ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسل= .٢٨ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا )٥)
 ۔٢٣-١٣ ص

٩١ 



 دقو ،اهتيسنأ مث ةليللا هذه يف تيأر دقو ،رخاوألا رشعلا يف ]٣٩٩[ فكتعيلف ،يعم

 ،رخاوألارشعلا يف اهوسمتلاف .نيطو ءام يف ،اهتودغ يف دجس ينأ تيأر

 .(")[(')( رتو لك يف اهوسمتلاو
 :كشلا مويو نيديعلا مايص نع يهنلا يف نوسمخلاو دحاولا بابلا
 هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ،يردخلا ديعس يبأ ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 هورت ىتح ا ,رطفت الو ،لالهلا اورت ىتح اوموصتال ناضمر يف) :ملسو هيلع

 نع ,ةديبع وبأ .ا")(أموي نيثالث اومتأف) :ةياور يفو ،([هل] اوردقاف ،مكيلع يمغ نإف

 ،كشلا موي موص نع ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن :لاق ،ديز نب رباج

 دقف ،امهماص نم) :لاقف ،ىحضألا مويو ،رطفلا مويو ،نابعش نم موي ٍ رخأ وهو

 ،باطخلا نب رمع نأ ينغلب :لاق ،ديز نب رباج نع فةديبع وبأ .ا“)(امثإ فراق

 نإ :لاق مث .سانلا بطخف تفرصنا مث ،ديعلا موي سانلاب ىلص ،هنع هللا يضر
 نم مكرطف موي ،امهمايص نع ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن ،ناموي نيذه

 نبا نع ،ديز نب رباج نع .ةديبع وبأ .مككسن نم هيف نولكأت مويو ،مكمايص
 لجرلا لصوي نأ ،لاصولا نع ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىهن :لاق ،سابع
 .اأ) رويطلا نم :درّصلاو درصلا ،لتق نع ىهنو ةليلو موي موص
 :ناضمر لضف يف -نوسمخلاو يناثلا بابلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع فديز نب رباج نع كةديبع وبأ

 .(رخأت امو ،هبنذ نم مقت ام هل هللا رفغ ،اباستحاو اناميإ ناضمر ماص نم) :ملسو

 )١) ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٬٣٨ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم .حيحصلا عماجلا 9

 ص ٣١ ٣٥.

 ش ٣ج ٠ بيترتلا ةيشاح : :ميه ١ ربإ نب فسوي بوقعي يبأ ؤ ،ينالجرا ولا : نع ) فرصتب) القن (٢)

 -٢٨ص .بيبح نب عيبرلا مامإل ا دنسم ۔ حيحصلا عماجلا :نع ينالجرا ولا لقنو.٨٣ -٩٢ص

 ٣٦. ص 6١ ج 4 هسفن ردصملا :نيدلا رون ، يملاسلا= . ٨٢.

 هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ٨٣. ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ")
 ٣٦. ص 6١ ح

 ٣٦-٤٠. ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ۔يملاسلا= ٨٣. ص هسفن ردصلا (
 ٥٠. - ص ج بيترتلا ةيشاح :ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبل ، ،ينالجراولا : :نع (فرصتب) القن (٥)

 ،يملاسلا= ٨٤. -٬٣٨ص بيبح نب عيبرلا مامإل ا دنسم ۔ حيحصلا عماجلا : :نع ينالجرا ولا لقنو

 ٣١-٤٢. ص 4“ ١ ج هسفن ردصملا : نيدلا رون

٩٢ 



 لاق ،هقيرط نمو .أ'١(ةنس نوكي نأ متينمتل ،ناضمر لضف ام متملع ولو) :لاق
 حير نم هللا دنع بيطأ ،ةالصلا مف فولخل) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 وبأ .أ"(هب يزاجأ انأو ،يل مايصلاف ۔يلجأ نم هماعطو هتوهش يدبع قراف ،كسملا

 :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص كيبنلا نع ،سابع نبا نع ،ديز نب ر٧)باج نع ةديبع

 ٤. (لا مراحم نع فكلاب الإ) هلوق ىلإ ،ثيدحلا ("(هل ةالص ال نمل ناميإ ال)

 ‘ ةنج موّصلا) :ملسو هيلع هللا ىلص فللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ قيرط نمو

 ينإ لقيلف ،همتاش وأ ،هلتاق ؤرما نإو ،لهجي الو ،ثفري الف ،أامئاص مكدحأ ناك اذلف
 . 1 )(مئاص ٦)م(٥), .

 ةقدصلاو ةاكزلا باتك

 :باصنلا يف نوسمخلاو ثلاثلا بابلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 فصن برقلا و يلا وللاب يقس امو 6 رشعلا نويعلا و ع امسلا تقس اميف) : ملسو

 -ةقدص قاوأ سمخ نود ام يف سيل) :مالسلا هيلع ،هنع هقيرط نمو .(")(رشعلا

 ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسل= .٤٨ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ضحيحصلا عماجلا )

 ٤٥٤٤.
 ٤٥-٤٧. ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٤٨ص هسفن ردصملا ("

 ٤٨. ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٤٨ص هسفن ردصملا ا"
 ٤٨. ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٤٨ص هسفن ردصملا اا
 ٥٠٤٩. ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٤٨ص هسفن ردصملا "ا

 ،٣ج بيترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن (")

 .٤٨ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ۔حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لق ٦٢. -١٥ص
 هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ٨٥. ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم .حيحصلا عماجلا ا"

 ٥٣٥٢. ص .ج
 ٩٣



 نود اميف سيلو ،ةقدص ألاقثم نيرشع نود اميف سيلو -أمهرد نوعبرأ ةيقوألاو

 ةقدص ةاش نيعبرأ نودام يف سيلو ]٤٠٠[ ةةرعبأ سمخ ينعي ،ةقدص دوذ سمخ

 .أ)(ةقدص قسوأ ةسمخ نود اميف سيلو

 ىلص هللا لوسر نس :تلاق ،نينمؤملا مأ ةشئاع نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 ريغصلاو ،ىثنألاو .ركذلاو ،دبعلاو رحلا ىلع رطفلا ةاكز ،ملسو هيلع هلا

 وبأ .طقأ [نم] وأ ريعش وأ [رب وأ] بيبزلا نم اعاص وأ رمتلا نم اعاص .ريبكلاو
 هللا ىلص ،هللا لوسر لاق :لاق ،يردخلا ديعس يبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع

 زاكرلا يفو ،رابج ندعملاو .رابج رئبلاو .رابج ءامجعلا حرج) :ملسو هيلع
 .(")[("(سمخلا

 :ةاكزلا يف ذخؤي ال ام نوسمخلاو عبارلا بابلا

 لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص .هللا لوسر نع ينغلب :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 الو الحف الو ظةلوكأ الو ،َئبر الو ،ةةلخس ةيشاملا بابرأ نم اوذخأت ال :ةاعسلل

 ۔اهمأ عبتت يتلا يه ،ةلخسلا :عيبرلا لاق .ا١٤(راوع تاذ الو ۔لازه تاذ الو ةفراش

 .ةنيمسلا يهو ،محللا ةاش ،ةلوكألاو ،اهدلو يبرت يتلا ،َيبرلاو ،اهيلع عضرت يهو

 اوذخأت ال :هتاعسل لاق ،هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع ينغلب :لاق ،ةديبع وبأ

 ع رضلا تاذ :لفاحلاو .رايخلا :تارزحلا :عيبرلا لاق .لفاحلا الو سانلا تارزح

 رش ىلإ لجرلا دمعي نأ ،ملسو هيلع هللا ىلص .يبنلا ىهن :لاق ،ةديبع وبأ .ميظعلا
 .("(هنسحأ هلام نم جرخي نم ،هللا دنع مكريخو) :لاق ،هنم يكزيف هلام

 ٤ ٥-٥٧. ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ٨٥. ص هسفن ردصملا ()
 ٦٠-٦١. ص ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ٨٥. ص هسفن ردصملا ("
 ّ ٣ج ،بيترتلا ةيشاح : ميه اربيإ نب فسوي بوقعي يبأ ّ ينالجرا ولا :نع (فرصتب) القن (٣)

 ٨٥. ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ين الج راولا لقنو ٦٧- ٨١. ص

 ٦٢-٦٥ ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٦٨ص هسفن ردصملا ()
 ،٣ج بيترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) ًالقز ()

 ٨٥- ص ةبيبح نب عيبرلا مامإل ا دنسم ۔ حيحصلا عماجلا :نع ين الج را ولا لقنو ٨٣- ٨٥. ص

 ٦٥-٦٧. ص “ ١ج كسفن ردصملا :نيدلا رون «. يملاسلا= ٨٦.

٩٤ 



 :هتاكز نع يفع ام -نوسمخلاو سماخلا بابلا

 :لاق ،ملسو هيلع هللا ،يلص يبنلا نع “سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 :عيبرلا لاق .أ'"(ةقدص ةهبجلا يف الو ةةخنلا يف الو ةةعسكلا يف الو ةراجلا يف سيل)

 ةةعسكلاو ،تيبلا لهأ توقب عجرتو بهذتو ،مامزلاب رجت يتلا :لبإلا نم هراجلا
 ءيش يف سيل :ةديبع وبأ لاق :عيبرلا لاق .ليخلا :ةهبجلاو ةقيقرلا :ةخنلاو ،ريمحلا

 لاق :لاق ةةريره يبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع ول .ةراجتلل نكت مل ام ةقدص اذه نم
 .أ"اةقدص هسرف يف الو هدبع يف لجرلا ىلع سيل :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 :ةاكزلا عنم يف ديعولا -نوسمخلاو سداسلا بابلا

 :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلل نع ،سابع نبل نع ،ديز نب رباج نع ظةديبع وبأ

 قيدصلا ركب ابأ نأ انغلب :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .أ"(لتقي ةاكزلا عنام)
 اذإ كلذ :ةديبع وب لاق :عيبرلا لاق ،هيلع مهتلتاقل شألاقع ينوعنم ول هللاو :لاق هنع هللا يضر

 نب رباج نع ةديبع وبل .اهايا هعنم نمل لتقي الف هريغ امأو اهذخأ قحتسي مامإ نم اهعنم
 ةاكزلا عنامل ةالص ال) :ملسو هيلع هلللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ،سابع نبل نع ،ديز
 يذلا وه ،اهيف يدعتملا :عيبرلا لاق .(“(اهعنامك اهيف يدعتملاو -ًثالث اهلاق -
 موي ءاج ،هكزي ملو ،هلام رثك نم) :لاق ]٤٠١[ مالسلا هيلع هنعو .اهلهأ ريغل اهعفدي
 .ا")(قئالخلا نيب هللا يضقي ىتح هباذعب لكوم نآتبيبز هلإ ،عرقأ عاجش ةروص يف ةمايقل
 ةلزنمب مس ةوغر نيبناجلا الك نم همف يف نوكيف ،[عرقأ انابعث ينعي :عيبرلا لاقو

 .(")نينيعلا امهب دري ملو ،امهماحتلا يف نيتبيبزلا

 ،١ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسل= .٦٨ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ضحيحصلا عماجلا )
 ٦٧-٦٩. ص

 .٣ج ، بيترتلا ةيشاح :ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن (")

 .٦٨ص ةبيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا : نع ينالجراولا لقنو ٨٧- ٨٩. ص

 ٦٩٦٧. ص ۔“ ١ ج كسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا=

 هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٧٨ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ا"
 ٧٠. ص 6١ ح

 ٧٠. ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٧٨ص هسفن ردصملا
 ٧٥-٧٦. ص ،١ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٧٨ص هسفن ردصملا ا
 ،٣ج بيترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن ("
 ٨٧. ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٩١- ٩٧. ص

٩٥ 



 :ةقدصلا يف نوسمخلاو عباسلا بابلا

 8رانلا اوقتا) :لاق ،ملسو هيلع هللا يلص ،يبنلا نع ،ديز نب رباج نع كةديبع وبأ
 :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ا')(رانلا ئفطت ةقدصلا نإف ةةرمت قشب ولو

 ديلا نم ريخ ۔ايلعلا ديلا) :لاق ملسو هيلع هللا ىلص ،هلللا لوسر نع يفغلب
 هنع ،سابع نبا قيرط نمو .ةلئاسلا يه ،ىلفسلاو ،ةقفنملا يه :ايلعلاو .أ")(ىلفسلا

 ةتيم عفدتو ،ءوسلا عراصم يقت ةقدصلا نإف ،اوقدصت) :لاق ،مالسلا هيلع

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نبا نع ينغلب :عيبرلا لاق .ا"ا(ءوسلا

 ظكلام نب سنأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .أ١٠(ةقدص هلهأ ىلع لجرلا ةقفن

 وبأ .ا"(قرحم فلظب ولو لئاسلا اودر) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق
 همعطأ ةرمت املسم معطأ نم) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع يغغلب :لاق ،ةديبع

 نع ظةديبع وبأ .أ"ل(موتخملا قيحرلا نم هللا هاقس ةعرج هاقس نمو ةنجلا رامث نم هللا

 سيل) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع ةريره يبأ نع ،ديز نب رباج
 ةرمتلو ،ناتمقللاو ةمقللا هدرت ،سانلا ىلع فوطي يذلا فاوطلا اذهب نيكسملا

 نطفي الو ،هينغي ءانغ دجي ال يذلا) :لاق ؟هللا لوسراي نيكسملا نمف :اولاق ،(ناترمتلاو

 لاق :لق ةريره يبأ نع ينغلب :لاق ،ةديبع وبأ .ا")(سانلا لأسيف ، موقي الو ،يطعيف هب
 ،ريخ اذه هللا دبع اي ةنجلا يف يدون ،نيجوز قفنأ نم) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 نم يعد ةقدصلا لهأ نم ناك نمو ةالصلا لهأ نم يعد ةالصلا لهأ نم ناك نمف

 .((نايرلا باب نم يعد ،موصلا لهأ نم ناك نمو ةقدصلا باب

 ص ،٢ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٧٨ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ۔حيحصلا عماجلا )
 ٧٨٧٧.

 ٧٨-٧٩. ص ،٢ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٧٨ص هسفن ردصملا ("
 ٨٠. ص ،٢ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٧٨ص هسفن ردصملا ا"

 ٨٠. ص .٢ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ٨٨. ص هسفن ردصملا (٤)

 ٨١. ص ،٢ج هسفن ردصملا :نيدلا رون يملاسلا= ٨٨. ص هسفن ردصملا ا"

 ٨١-٨٢. ص ۔٧ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٨٨ص هسفن ردصملا ٦)

 ٨٣٨٢. لص ‘ ٢ج كسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ٨٨. ص هسفن ردصملا )٧)

 ٨٤. ص ،٢ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ٨٩. -٨٨ص هسفن ردصملا ا

 ٩٦



 دحأ ىعدي لهف ةةرورض نم اهلك باوبألا هذه نم ىعدي نم ىلع امف :ركب وبأ لاق

 لاق .''(مهنم نوكت نأ وجرأو ،معن) :لاقف ؟هللا لوسر اي اهلك باوبألا هذه نم

 .ملعأ هللاو ،امهظم نيجوز نم ناك امو ،نيلعن وأ نيفخ لثم ينعي ،نيجوز :عيبرلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ،كلام نب سنأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 لجرو) :لاق ىتح ،ثيدحلا ركذو .(هلظ الإ لظ ال موي هلظ يف هللا مهلظي ةعبس) :ملسو

 نمو :عيبرلا لاق ،(هنيمي تقفنأ ام ،هلامش ملعت ال ىتح ۔اهافخأف ةةقدصب قدصت

 لاق .(")(ةنجلا ىلإ هبحاصب حيار ]٤٠٢[ لالحلا لاملا) :لاق ۔مالسلا هيلع هنع هقيرط
 .(")هركذ انم دق يذلا ةحلط يبأ ثيدح يف هانعم كلذكو ،هبحاصب حوري :هانعم :عيبرلا

 :ماعطلا يف ةكربلاو هب قدصتي ام ةليضف يف -نوسمخلاو نماثلا بابلا

 رثكأ يراصملا ةحلط وبأ ناك :لاق ،كلام نب سنأ نع ظديز نب رباج نع قديبع وبأ
 ناكو دجسملا ةلبقتسم تناكو ،ءاحريب هلاومأ بحأ ناكو ،لخن نم ةنيدملاب الام راصمألا

 امظ :سنأ لاق بيط وهو ،اهئام نم برشيو ،اهلخدي ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 بحأ انأ :ةحلط وبأ لاق .ا‘«“نوبحت امم اوقفنت ىتح ربلا اولانت نللظةيآلا هذه تلزن

 هللا لوسر اي اهعضف كلا دنع اهرخذو اهرب وجرأ ،هلل ةقدصل اهنإو ،ءاحريب يلاومأ

 حوري حئار لام كلذ خب خب) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف تئش ثيح

 وبأ لاق .ا“)(نيبرقألا يف اهلعجت نأ ىرأ انأو ،تلق ام تعمس دقو ةنجلا ىلإ هبحاصب

 رباج نع ةديبع وبأ .همع ينبو هبراقأ يف ةحلط وبأ اهمسقف هللا لوسر اي لعفأ :ةحلط

 ةحينملا ةقدصلا معن) :ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع ظديز نبا

 ٨٤-٨٥. ص ،٢ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٩٨ص هسفن ردصملا ااا
 ٨٥. ص ،٢ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ٨٩. ص هسفن ردصملا ا"

 ،٣ج ،بيترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن ا"
 -٧٨ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ١٠٨. -٩٩ص

 ٨٥-٨٦. ص ۔٢ج كسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ٨٨- ٨٩.

 ٩٢. ةيآلا ،نارمع لآ ةروس ()
 .هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ٩٠. -٩٨ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصل عماجلا ("

 ٨٧-٨٩. ص ،٢٦ج
٩٧ 



 ةريزغلا :يفصلاو ،ةاشلا ةحينملا :عيبرلا لاق .(')(رخآب ودغت ءانإب حورت ،يفصلا

 ميلس مأل ةحلط وبأ لاق :لاق .كلام نب سنأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .نبللا

 له عوجلا هيف فرعأ فيعض ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر توص تعمس دق
 تفلف اهل ًارامخ تذخأ مث ريعش نم أصارقأ تجرخأف معن :تلاق ؟ءيش نم كدنع

 ىلص هللا لوسر ىلإ ينتلسرأ مث هضعبب ينتدرو يدي تحت هتسدو هضعبب زبخلا

 اسلاج ،ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر تدجوف تبهذف :سنأ لاق ،ملسو هيلع هللا
 :لاقف ،معن:تلقف ،(؟ةحلط وبل كلسرأ) :لاقف ،تفقوف ،سانلا هعمو دجسملا يف

 لاق (اوموق) :هعم نمل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ،معن :تلقف ،(؟ماعطبأ)

 ءاج دقل ،ميلس مأ اي :ةحلط وبأ لاق ،هتربخأف ،ةحلط ابأ انئج ىتح ۔انقلطناف :سنأ

 لاق ؟مهمعطن ام ،ماعطلا نم اندنع سيلو ،سانلاب ،ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر

 تتأف (؟كدنع ام ميلس مأ اي) :لاقف ،ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر لخدف :سنأ

 ميلس مأ هيلع ترصعف ،تتفف ،ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر رمأف ،زبخلا كلذب

 :لاق مث ،لاق ام ،ماعطلا ىلع ،ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر لاق مث هتمدأف ةكع

 .اولخدف ،هرشعل نذئا مث ،اوجرخ مث ،اوعبش ىتح ۔اولكأف ،۔اولخدف ،هرشعل ننئا

 ."الجر نيعبس اوناكو ،نوعمجأ موقلا لكأ ىتح كلذك ،اوعبش ىتح ،اولكأف

 ]٤٠٣[ :ةلأسملاو ةقدصلا هل هركت نمح نوسمخلاو عساتلا بابلا

 فللا لوسر لاق :تلاق ۔ اهنع هللا يضر ةشئاع نع ‘ظديز نب رباج نع ‘ةديبع وبأ

 ۔أ"(ًأالام شآتمل الو .يوس ةرم يذالو ،ينغل ةقدصلا لحت ال) :ملسو هيلع هللا ىلص

 .لاملل عماجلا :شأتملاو فرتحملا يوقلاو يوسلا :ةرملا وذ :عيبرلا لاق

 ٩٠٨٩. ص ،٢ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ٩٠. ص هسفن ردصملا )
 ،٣ج بيترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن"
 -٩٨ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ١٠٩- ١١٨. نص

 ٩٠. ص .٢ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ٠ - ٩١.

 ص ،٢ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ٩١. ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ۔حيحصلا عماجلا ا”)
 ٩٧٥.

٩٨ 



 راصنألا نم سانأ ناك :لاق ،يردخلا ديعس يبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 ذفن ىتح ،أثالث مهاطعأف هولأس مث ،مهاطعأف ،ملسو هيلع هللا ىلص فللا لوسر اولأس

 هففعي ففعتسي نمو 4 مكنع هرخللأ نلف ريخ نم [يدنع] نوكيام) :لاق مث هدنعام

 وه ءاطع ادحأ يطعأ امو كلا ه ربصي .4 ربصت نمو هللأ هنغ ،ينغتسي نمو فلا

 :لاق ،ةريره يبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .( ( ربصلا ص عسوأو هل ريخ

 بطحيف ألبح مكدحأ ذخأيل هديب يسفن يذلاو) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 . (")[(")(هعنم و هاطعأ هلأسف هلضف نم هللأ هاتأ الجر يتأي نلأ نم هل ريخ هرهظ ىلع

 :ماعطلاو هقدصلا عماج -نوتسلا بابلا

 ،ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر نع ينغلب :لاق ،ديز نب رباج نع فةديبع وبأ

 وبأ .ا"(قرحم ةاش عارك ولو اهتراجل نكادحإ نرقحت ال ،تانمؤملا ءاسن اي) :لاق

 :ملسو هيلع هللا ىلص .هللا لوسر لاق :لاق.ةريره يبأ نع .ديز نب رباج نع ةديبع
 .(")(ةعبرألا يفاك ةثالثلا ماعطو ةثالثلا يفاك نينثالا ماعط)

 اوعاج ةرمثلا لوأ اوأر اذإ سانلا نوناك) :لاق ،مالسلا هيلع هنع ؤ اضيأ هقيرط نمو

 وعدي مث٬ةكربلاب ةنيدملل اعد اهذخأ اذإف ،ملسو هيلع هلللا ىلص هللا لوسر ىلإ اهب

 يوري .رمع نبا نع ينغلب : لاق ةديبع وبأ . (ةرمثلا كلظ هطعيف. ها رب دلو رغصأ

 .(`)(اهتأيلف ةميلولا ىلإ مكدحأ يعد اذإف) :لاق ،مالسلا هيلع ،لوسرلا نع

 ٩٧-٩٩. ص ،٢ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ٩٢. -١٩ص هسفن ردصملا اا
 ٩٩-١٠٠. ص ،٢٦ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٢٩ص هسفن ردصملا ا"

 ،٣ج بيترتلا ةيشاح :ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب ) القن )
 ٩١- ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقن ١١٩. -٥١١ص

 ١١٠١-١٠٣٢. ص .٢ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ٩٢.

 ص ،٢ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٢٩ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماج ()
 ١٠١-١٠٢.

 . ٢ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٢٩ص ،۔بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا (٥)

 ١٠٢. ص
 ١٠٥ ص ،٢٦ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ٩٢. ص هسفن ردصملا ("

٩٩ 



 هيلع هللا ىلص ها لوسر لاق :لاق ،ةريره يبأ نع ظديز نب رباج نع ‘ةديبع وبأ

 وبأ .(')(ءارقفلا كرتيو ێءاينغألا اهيلإ ىعدي ةميلولا ماعط ماعطلا رش) :ملسو

 هب عنميل ءاملا لضف مكدحأ عنمي ال) :لاق ،مالسلا هيلع ،هنع هقيرط نمو ةديبع

 نمو . يعرلا نم هلوحام عنميل ّ اهئام عنميف ، رئب هل لجر :كلذ ىنعمو ا (ألكلا

 رشعب ةيطعلا :ةنجلا باب ىلع بوتكم) :لاق ،مالسلا هيلع هنع ،سابع نبا قيرط

 هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ قيرط نمو .ا"'([رشع] ةينامثب ضوقلاو ،اهلاثمأ
 قح كلذ ناف 6٥ را دج يف ةبشخ زرغي نأ ٥ راج مكدحأ عنمي `١ل ( : ملسو هيلع هللا ىلص

 .ا")ملعأ هللأ و ۔(٠)(هيلع بجاو

 :بارشلاو ماعطلا بدآ يف -نوتسلاو دحاولا بابلا

 ‘ ملسو هيلع هللا ىلص ‘ يبنللا نع ،ةريره يبأ نع فظديز نب رباج نع ‘ةديبع وبأ

 هنع ةقيرط نمو ۔ ٦) ) اعمأ ةعبس يف رفاكلا و ،دحاو يعم يف ملسملا لكأي) :لاق

 ،أضيأ هنع ةديبع وبأ .ثيدحلا (")(ةثالثلا يفاك نينثالا ماعط) :لاق ،مالسلا هيلع

 برشف ،تبلحف ،ةاشب هل رمأف افيض ‘ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فاضأ : لاق

 حبصأ هنأ ث 6٥ ايشأ ةعبس بالح برش ىتح ‘ [اهبالح برشف ،ى رخأ مث] ،اهبالح

 ىرخأ مث ،اهبالح برشف تبلحف ةاشب ،ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر رمأف ،ملسأف

 ،دحاو ىعم يف لكأيل نمؤملا نإ) :ملسو هيلع هللا ىلص :هللا لوسر لاقف اهلمكي ملف

 .(")(ءاعمأ ةعبس يف رفاكلاو

 ١٠٦. ص ،٢٦ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ٩. ٢ص هسفن ردصملا اا

 ١٠٧. ص ،٢ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٣٩ص هسفن ردصملا ا"

 ١٠٨-١٠٩. ص ،٢ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ٩٣. ص هسفن ردصملا ا"

 ١٠٩-١١٠. ص ،٢ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٣٩ص هسفن ردصملا اا

 .٠٣١-١٢١ص ،٣ج ،بيترتلا ةيشاح :ميهاريا نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن ا
 ٩٣. -٢٩ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو

 ص ،٢٦ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٣٩ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ۔حيحصلا عماجلا ()
.١١١-١١٢ 

 ١١٣. ص ،٢ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٣٩ص هسفن ردصملا ("
 ١٤١١٣. ص ،٢ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ٩٤. -٣٩ص هسفن ردصملا ا

 ١٠4



 ىلص هللا لوسرو انأ برشأ تنك :ةشئاع تلاق :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 نع ةديبع وبأ .ضئاح انأو برشيف ،يمف ىلع هاف هلعجيف ،حدقلاب ،ملسو هيلع كلا

 بابذلا عقو اذإ) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر تعمس :لاق ،ديز نب رباج

 ،ءادلا مقي هنإو ،ءافش رخآلا يفو ءاد هيحانج دحأ يف نإف ،هولقماف ،مكدحأ ءانإ يف

 لدي اذهو :،ةديبع وبأ لاقو ۔هوسمغا يأ :هولقما :عيبرلا لاق ،أ')(ءاودلا رخؤيو

 :لاق ،رباج نع ةديبع وبأ .هيف عقو ام سجني ال ،مد هيف سيل امو بابذلا نأ ىلع
 مكيلع نيفاَوطلا نم اهنإف) :ةرهلا هتتسم ءام يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
 يردخلا ديعس يبأ نع ينغلب :لاق ،ديز نب رباج نع كةديبع وبأ .أ"(تافاوطلاو

 هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر تعمس له :ناورم هل لاقف ،مكحلا نب ناورم ىلع لخد

 لوسر اي هل ليق :لاقف ،معن :ديعس وبأ لاقف ؟بارشلا يف سفنتلا نع يهني ،ملسو

 لاقف ،(سفنت مث ،كيف نع حدقلا نبأف) :لاقف دحاو سفن نع يورأل ينإ كا
 يف كلذكو :ةديبع وبأ لاق :عيبرلا لاق ،("(هقرهاف) :لاق ،اذقلا ىرأ ينإف :لجرلا

 :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .دًربيلف اراح ناك اذإو ،هيف خفني ال ،ماعطلا
 نعو ،هنم برشف ،بارشب يتوأ هنأ ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ينغلب

 يطعأ يل ننذأتأ) :مالغلل لاقف .هباحصأ نم خويش هلامش نعو ،ريغص مالغ هنيمي

 هللا ىلص هللا لوسر هكرتف :لاق ،أادحأ كنم يسفنب رثوأ ال هللاو ال :لاقف ؟ءالؤه

 ىلص ئبنلا نع ينغلب :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .أ٠)(هيدي يف ،ملسو هيلع

 هوتصم نكلو ،رهبلا دلوتي كلذ نم نإف ،أبغ ءاملا اوبغت ال) :لاق ،ملسو هيلع كلا
 .(")(ًاتصم

 ١١٥-١١٦. ص ،٢ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٤٩ص هسفن ردصملا ()
 (٢) ص ،٢ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٤٩ص هسفن ردصملا ١١٧.

 ١١٨-١١٩. ص ،٢ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٤٩ص هسفن ردصملا ا"
 ص ،۔٢٦ج ،هسفن ردصملا :نينلا رون ،يملاسل= ٩٥. ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عملجلا (٤)

.٩-.١٢٠ 

 (٥) رظنا :نيعلاب بع ءاملاب اوبعت ال : يملسلا مامإلل دنسملا حرش يف درو .٥٩ص هسفن ردصملا

 ص ،فسفن )ردصملا ١١.

١٠١ 



" 

 ىلص فللا لوسر عم انجرخ :نامعنلا نبا لاق :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 اعدف رصعلا ىلصف ،ربيخ ىننأ نم يهو ،ءابهصلاب انك اذإ ىتح ،ملسو هيلع هلا
 ،برزغملا ىلإ ماق مث ،انلكأو ،لكأف ىرثف هب رمأف ،قيوسلاب الإ تؤي ملو ،داوزآألاب

 :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .(آضوتي ملو ىلص مث ،انضمضمو «ضمضمف

 ءأثعب ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثعب :لاق ،كللا دبع نب رباج نع ينغلب
 انك اذإ ىتح انجرخف ،مهيف انأو ،ةئامثالث يف وهو ،حاًرجلا نبا ةديبع ابأ انيلع رمأو

 ناكو ،هعمجف شيجلا كلذ داوزأب ،ةديبع وبأ رمأف ،دازلا غرفف ، قيرطلا ضعبب

 ةرمت الإ انبصي ملو ،ينف ىتح ليلق اليلق موي لك انتوقي نم ناكو "رمت يدوزم

 توعحب اذإف ،رحبلا ىلإ انيهتنا مث ]٤٠٥[، تينف نيح [اهدقف] اندجو دقلو :لاق ،ةرمت
 نيعلضب ،ةديبع وبأ رمأ مث ظةليل ةرشع ينامث شيجلا كلذ هنم لكأف «برظلا لم

 :عيبرلا لاق ،اهبصي ملف ،اهتحت رم مث تلحرف ،هتلحارب رمأف ،اتبصنف ،اهعالضأ نم
 لكألا يف ،ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر ىهن :لاق ةةديبع وبأ .لبجلا :برظلا

 لك نم لكأي يذلا :راشقلاف .بيقنتلاو ،ليمرتلاو ،ريشقتلا نع :هجوأ ةثالث ىلع
 يذلا باقنلاو ،عسي ال ام هيفل عفري يذلا :لمرملاو ،ماعطلا هجو رشقيو ،ةيحان

 نبا نع ديز نب رباج نع ،ةديبع وبأ .مادآلا هيلإ عجريو ةبخ ماعطلا يف رفحي

 هنأ ىوريو ،أمئاق برشلا نع ىهن هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ،سابع

 وهو ،لجو زع هللا باتك ىلإ اهيف عجرملا :سابع نبا لاق ،أمئاق مزمز نم برش
 عضوم يف الإ "لاح يأ ىلع برشلاو لكألا حيبت ةيآلا هذهف ،(اوبرشاو اولك) :هلوق

 ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .مالسلا هيلع يبنلا نم يهنلا هتصخ

 هنأ يورو ءءاقتىلا مف نم برشلا نع ىهن هنأ ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع

 هيف نوكت نأ أافافشإ كلذ نع ىهن امنإو :سابع نبا لاق ،هنم برشف ،ءاقس ثنخ
 ىلص هللا لوسر يتأ :لاق ،كلام نب سنأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ةباد
 برشف ،ركب وبأ هراسي ىلعو ،يبارعأ هنيمي نعو ،ءامب بيش نبلب ،ملسو هيلع هلل
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 نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .أ'(نميألاف نميألا) :لاقو ،يبارعألا ىطعأو
 نم) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :تلاق :ةملس مأ نع ،يردخلا ديعس ىيبأ

 ةديبع وبأ .أ"(منهج ران هفوج يف رجرجي امنأكف ةةضفلاو بهذلا ةينآ يف برش

 ىلع تلخد :يموزخملا ديلولا نب دلاخ لاق :لاق «سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع

 هيلإ ىوهأف ،نونحم بضب ىتأف ،ةنوميم تيب يف ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 هللا ىلص ،هللا لوسر انربخأ :تيبلا يف يتلا ةوسنلا ضعب :لاقف ،هديب هللا لوسر

 لاق ،هدي عفرف ،هللا لوسر اي بض وه :ليقف ،هنم لكأي نأ ديري امب ،ملسو هيلع

 يندجيف يموق ضرأب وه سيل نكلو ال) :لاق ؟هللا لوسر اي وه مارحأ :تلقف ،دلاخ

 ،رباج نع ظةديبع وبأ .رظني هللا لوسرو هتلكأو ،هتزرتجاف :دلاخ لاق ،ا"(هفاعأ

 ۔ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ لجر ءاج :لاق ،رمع نبا نع ينغلب :لاق
 ثيدحو ۔أ“١(همرحم الو ،هلكآب تسل) :لاق ؟هللا لوسر اي بضلا يف لوقت ام :لاق

 7 يبنلا نع ةةريره يبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .مدقت دق ةحلط يبأ

 ريطلا نم بلخم يذو ۔عابتىلا نم بان يذ لك لكآ) :لاق هنأ ،ملسو هيلع لا

 ىهن :لاق “بلاط يبأ نبا يلع نع ينغلب :لاق ،رباج نع ةديبع وبأ .ا)(مارح

 رمحلا موحل لكأ نعو ،ربيخ موي ءاسنلا ةعتم نع ،ملسو هيلع هللا ىلص للا لوسر

 للا لوسر رم :لاق ،سابع نبا نع فديز نب رباج نع كديبع وبأ .أ")(ةيسنإلا
 متعفتنا له) :لاقف ةنوميم ةالوم اهتيطعأ دق تناك ةتيم ةاشب ،ملسو هيلع هللا ىلص

 دقف ،عبذ باهيإ اميأو ،اهلكأ مح امنإ :لاق ظةتيم اهنإ ،هللا لوسر اي :ليق ؟(اهدلجب

 )١) ص ،٢ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ۔٧٩ص هسفن ردصملا ١٣٥-١٣٦.

 ص ،٢ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون يملاسلا= .٧٩ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا (٢)
 ٦-١٣٧.

 (٣) ص ،٢ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٧٩ص هسفن ردصملا ١٣٨-١٤٠.

 ١٤٠-١٤١. ص ،٢ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٧٩ص هسفن ردصملا ا
 ١٤٢-١٤٣. ص ،٢ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ۔يملاسلا= .٧٩ص هسفن ردصملا ا

 )٦) ص ،٢ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٨٩ص هسفن ردصملا ١٤٣-١٤٥.
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 رمأ :تلاق ،اهنع هللا يضر ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ ا)(رهط

 نع ةديبع وبأ .غبذ اذإ ،ةتيملا دلجب عفتني نأ ،ملسو هيلع هللا ىلص للا لوسر

 َرش) :ملسو هيلع هللا ىلص للا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع ،ديز نب رباج
 نم لوألا ءزجلا مت ،أ"(نيكاسملا كرتيو ،ءاينغألا هيلإ اعدي ةميلولا ماعط ،ماعطلا

 ا")بيترتلا باتك

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 بيترتلا باتك نم يناثلا ءزجلا

 .جحلا باتك مالسلا هيلع لوسرلا ثيدح نم
 :جحلا ضرف يف -لوألا بابلا

 فيدر سابع نب لضفلا ناك :لاق ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 نب لضفلا لعجف ،هتفتست معثخ نم ةأرمإ تءاجف ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 فرصي ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعجف هيلإ رظنتو ،اهيلإ رظني سابع
 يف دابعلا ىلع هللا ةضيرف نإ :هللا لوسر اي :تلاق رخآلا قشلا ىلإ لضفلا هجو

 :لاق .هنع جحأف شةلحارلا ىلع تبثي نأ عيطتسي ال ،اريبك أخيش يبأ تكردأ ،جحلا
 :لاق ،معن :تلاق ،(هنع ةيضاق تنكأ .هنع تيصقف نيد كيبأ ىلع ناك ول تيأرأ)

 .ا٠)"كاذ كاذف

 ججح رشع دعب الا جحي مل ‘ ملسو هيلع هللأ ىلص فللا لوسر نأ ّ اضيأ هقيرط نمو

 نب رباج نع ةديبع وبأ .هتمأ نم جحلا نع فلخت نم ىلع ركنأ الو هترجه نم

 ١٤٦-١٤٧. ص ،٢ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٨٩ص هسفن ردصملا أ')
 ١٤٦-١٤٨. ص ،٢ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٨٩ص هسفن ردصملا ا"
 ،٣ج ،بيترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن"
 -٬٣٩ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ١٣١- ١٦٥. ص

 ٤ - ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨.
 ،٢ج .هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ١٠. ٤ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ()
 ١٤٩-١٩١. ص
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 رهظلا ىلص ،ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر نإ :لاق ،كلام نب سنأ نع ،ديز
 الإ ءيش نع مكنم دحأ ينلأسي الو ،متئش امع ينولس) :لاقف سلجف ،موي تاذ

 ،ماع لك انيلع بجاو جحلا ،هللا لوسر اي :سباح نبا عرقألا لاقف ،أ')(هب هتربخأ

 يسفن يذلاو) :لاقف ،هاتنجو ترمحا ىتح ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بضغف

 اذإ نكلو ێمترفكل اولعفت مل ولو ،اولعفت مل تبجو ولو ،“تبجول معن تلق ول ،هديب

 ةةديبع وبأ .(")(متعطتسا ام هنم اوتأف ءيشب مكترمأ اذإو ،اوهتناف ءيش نع مكتيهن

 هللا ىلص هلا لوسر ىلإ لجر ىتأ :لاق ،كلام نب سنأ نع ،ديز نب رباج نع

 اهبكرأ نأ عيطتست ال ،ةريبك زوجع يمأ ،هللا لوسر اي :لاقف ]٤٠٧[ ،ملسو هيلع

 .(")معن :لاق ؟اهنع جحأفأ تومت نأ اهيلع تفخ اهتطبر نإو ،ريعبلا ىلع

 :مارحألاو تيقاوملا يف -يناثلا بابلا

 ىلص هللا لوسر تقو :لاق ،يردخلا ديعس يبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 لهألو ،ةفحجلا ماشلا لهألو ،ةفيلحلا يذ نم اولهي نأ ةنيدملا لهأل ،ملسو هيلع كلا
 نب رباج نع ةديبع وبأ .قرع تاذ ،قارعلا لهألو ،ململي نميلا لهألو ،انرق دجن
 ضدحأ لبج ىلإ علط ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ،كلام نب سنأ نع ،ديز
 نيب ام مارحأ انأو ،ةكم مارح ميهاربإ نإ مهللا ،هبحنو انبحي لبج اذه) :لاقف

 سنأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .۔اهيتبرح نيب ام ينعي :عيبرلا لاق ،'أ(اهيتبال
 ال ،كللا اهمرح ،مارح ةكم) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ،كلام نبا

 (١) بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصل عماجلا ص٤ ١٠. هسفن ردصملا :نيدلل رون ،يملاسلا= ج٢۔،

 ص ١٥٤.

 (٢) ص هسفن ردصملا ١٠٥. ص ،٢ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ٤٥ ١-١٥٦.

 ،٣ج بيترتلا ةيشاح :ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب ) القن ")
 ١٥٦. ص ،٢ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ١٧٤. -٩٦١ص

 ١٠٥. -٤٠١ضص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو

 ،٢ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٥٠١ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ضحيحصلا عماجلا )
 ١٦٠-١٦١. ص
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 همع لاقف ۔ ) اهالخ ىلتخت ال و ؤ اهديص زفني ال و ، اه رجش دضعي ال و ؤ اهتطقل لحت

 ۔أ)(رخذ ألا الإ) :لاقف رخذألا الإ ،ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر اي :ساّعلا
 رصحلا هنم عنصي تبن :رخذألاو ،الكلا :الخلاو عطقي ال :دضعي ال :عيبرلا لاق

 (""تويبلا هنم فقستو

 :ةيبلتلاو جحلاب لالهألا ثلاثلا بابلا

 ىلص هللا لوسر ةيبلت :لاق ،يردخلا ديعس يبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 كل ةمعنلاو دمحلا نإ ،كيتل كل كيرش ال كيل ،كيل مهللا كيل) ،ملسو هيلع هللا
 ريخلاو كيدعسو كيل اهيف ديزي رمع ناكو :عفان لاق .أ"(كل كيرش ال ،كلملاو

 ،يردخلا ديعس يبأ نع ،ديز نب رباج نع شةديبع وبأ .لضفلاو ةبغرلاو .كيبل كديب

 ةرمع وأ ةوزغ وأ جح نم لبقأ اذإ) ناك ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 ال هدحو فكلا الإ هلإ ال :لوقي مث ،تاريبكت ثالث ضرألا نم فرش لك ىلع رتكي

 نودجاس ،نوبئات نوبيآ .ريدق ء يش لك ىلع وهو ،دمحلا هلو ،كلملا هل ،هل كيرش

 .اأ(هدحو بازحألا مزهو ،هدبع رصنو ،هدعو هللا قدص ،نودماح انبرل ،نودباع

 ابأ اي :لاقف ،رمع نبا هللا دبع ىلإ لجر ءاج :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 ام :لاق ،كباحصأ نم اهعنصي أدحأ رأ مل اعبرأ عنصت كتيأر دقل ،نمحرلا دبع
 ةةيتبتسلا لاعنلا سبلت كتيأرو يناميلا الإ ناكرألا نم سمت ال كتيأر :لاقف ۔؟َنه
 للهت ملو ،لالهلا اوأر اذإ سانلا لهأ ةَكمب تنك اذإ كتيأرو ةةرفصلاب غبصت كتيأرو

 ١٦٢-١٦٦. ص ،٢ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٥٠١ص هسفن ردصملا (

 )٢) ينالجرا ولا :نع (فرصتب) القن ٠ ربإ نب فسوي بوقعي يبأ ١ بيترتلا ةيشاح : ميه ‘ ج٣ ‘

 نص ١٧٧- ١٨٨. .بيبح نب عيبرلا مامإل ا دنسم ۔ حيحصلا عماجلا : نع ينالجرلا ولا لقنو

 ص ٥ ٠- ١٠٦.

 (٣) ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم .حيحصلا عماجلا ٠٦. ح هسفن ردصملا : نيللا رون “ يملاسلا= ٢.

 ص ١٦٧-١٦٨.
 (٤) هسفن ردصملا ص٦ ١٠. ص ۔٢ج كسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ١٧٠4-١٧٢١.
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 هللا ىلص هللا لوسر رأ مل ينإف ،ناكرألا امأ :رمع نبا هل لاقف ةيورتلا موي الإ

 ىلص هللا لوسر تيأر ينإف ،ةيتبسلا لاعنلا امأو ،يناميلا الإ سمي ال ،ملسو هيلع

 ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر ىنإف ظة رفصلا امأو ،اهسبلي ملسو هيلع هللا
 ك ء . ء .

 لهي ،ملسو هيلع هللا ىلص هللأ لوسر 5 مل ينإف ذ لالهإلا امأو ]٤٠٨[] 4 اهب غبصي

 ةديبع وبأ .اهل رعش ال [يتلا] ةتيبتسلا لاعنلا :عيبرلا لاق .هتلحار هب [ثعبنت] ىتح

 ىلإ انم نم ،كلام نب سنأو .ركب يبأ نب دمحم بحطصا لاق ،ديز نب رباج نع

 لوسر عم متنأو ،مويلا اذه لثم يف نوعنصت فيك :ركب يبأ نب دمحم لاقف ،تافرع

 .هيلع ركني الف ،تافرع ىلإ انم نم لهملا لهي لاقف ملسو هيلع هللا ىلص لا

 .أ)هيلع ركني الف ركملا ربكيو

 :مرحملا لسغ يف - عبارلا بابلا

 نمو .ردسو ءامب مرحملا لستغي :لاق ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 يف الإ خنكي الو ،لتسىغ مرحملا تام اذإ) :لاق ،مالسلا هيلع هنع شاضيأ هقيرط

 سابع نبا نعو ۔أ"(هسأر رّمخي الو بيطب سمي الو ،امهيف مرحأ نيذللا هيبوث

 مرحملا لسغي :تلقف ،ءاوبألاب ا"همرخم يبأ نبا روسملاو انأ تفلتخا :لاق 3 اضيأ

 نينح نب هللا دبع همسا الجر تلسرأف ،سابع نبا لاق لسغي ال وه :لاقو ،هسأر

 ،٣ج ،بيترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن ()
 :نع ينالجراولا لقنو ١١٧. ص ،٢ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ١٩٧. -٩٨١ص

 ١٠٧. -٦٠١ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا

 ،٢ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٧٠١ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ضحيحصلا عماجلا (")
 ١٧٨-١٨٠. ص

 ،نمحرلا دبع وبأ ،يدهزلا يشرقلا بيهأ نب لفون نب ةمرخم نب رتسملا :ةمرخم نب رتسملا ا"
 ناكو .هنم عمسو ،ريغص وهو ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا كردأ ،مهئاهقفو ةباحصلا ءالضف نم

 مهريغو ةعبرألا ءافلخلا نعو .ءايشأ هنع ظفحو ىروشلا يلايل فوع نب نمحرلا دبع هلاخ عم
 ىلع نامثع ضرح يذلا وهو ،دعس نب هللا دبع عم ايقيرفإ حتف دهش ،ةباحصلا رباكأ نم
 .ةكم يف راصحلا يف قينجنملا ةراجح نم رجح هباصأف ريبزلا نبا عم ناك مث .اهوزغ
 ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا ۔.٥٢٢ص ،ج مالعإلا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنأ

 .٣ج باحصألا



 ،بوثشب رتتسي وهو نينرقلا نيب لستغي لجرلا هدجوف «يراصنألا بويأ يبأ ىلإ

 فيك كلأسي كيلإ .سابع نبا لوسر انأ :لجرلا هل لاقف ؟اذه نم :لاقف ،هيلع ملسف

 ىلع هدي عضوف :لجرلا لاق مرحم وهو ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لستغي

 بصف ،ببصأ ،هيلع بصي ناسنإلا :لاق مث ،هسأر يلإ ادب ىتح ،هأطأطف ،بؤثلا

 هللا تاولص ،لعفي هتيأر اذكه :لاق مث ،ربدأ و امهب لبقأف 6هديب كرح مث هسأر ىلع

 .أ') ريبلا هيناس ىلع نانوكي ،ناسلمم ءاوبألاب نادومع نانرقلا :عيبرلا لاق .هيلع
 :يقتي ال امو مرحملا يقتي ام سماخلا بابلا

 ىلص للا لوسر لاق :لاق ،يردخلا ديعس يبأ نع شديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 الو ،ليوارتسلا الو .ةمامعلا الو «صيمقلا مرحملا سبلي ال) :ملسو هيلع هللا

 لفسأ نم امهعطقيلو ،نيفخ سبليلف ،نيلعن دجي مل نإف ،فافخلا الو ،نناربلا

 ۔أ"(سرولا الو نارفعزلا ،اهسم بايثلا نم ائيش مرحملا سبلي الو :[لاق] ،نيبعكلا
 :تلاق ،ملسو هيلع هللا ،ىلص يبنلا جوز ،ةشئاع نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 يف مرحملا ىلع سيل باوتلا نم سمخ) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر :لاق

 .ةديبع وبأ .ا")(روقعلا بلكلاو ،برقعلاو ،رأفلاو ،ةأدحلاو ،بارغلا :حانج نهلق
 ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لخد :لاق ةكلام نب سنأ نع ،ديز نب رباج نع
 هلا لوسر اي :هل لاقف ،لجر هءاج ،هعرن املف رفغملا هسأر ىلعو ،حتفلا ماع ةكم

 نأ ينغلب دقو :رباج لاق (“)[(هولتقا) :لاقف] ةبعكلا راتسأب قلعتم ]٤٠٩[ لطخ نبا
 .امرحم ريغ ذئموي ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ،٣ج ،بيترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن ('ا
 كبيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم .۔ حيحصلا عماجلا :نع ينالج راولا لقنو ٢٠٣. -٩٩١ص

 ١٨١-١٨٢. لص .ج كسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ١٠٧- ١٠٨. ص

 ٢ ج هسفن ردصملا : نيدلا رون » يملاسلا= ٨ ١٠. ص ،“بيببح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا )٢)

 ١٨٣-١٨٥. ص
 ١٨٦-١٨٨. لص ‘ ٢ج كسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ١٠. ٨لص ،كسفن ردصملا (٣)

 ٨ ١٠. ص هسفن ردصملا (٤)

 . ٣ج ّ بيترتلا ةينشاأح : ميه ١ ربإ نب فسوي بوقعي يبأ ‘ ينالجرلا ولا : نع (فرصتب) ًالقن 9

 خبيبح نب عيبرلا مامإل ا دنسم ۔ حيحصلا عماجلا :نع نالج راولا لقنو ٢٠٥- ٢١٦. ص

 ١٨٩-١٩١. ص .٢ج كسفن ردصملا :نيدلا رون “. يملاسلا = ١٠٩. -٨٠١ص

١٠٨ 



 :ةورملاو افصلاو دجسملاو ةبعكلا يف -سداسلا بابلا

 لخد موي الالب تلأس :لاق رمع نبا نع ينغلب :لاق ديز نب رباج نع ظةديبع وبأ

 نع أدومع لعج لاق ؟لعف امو عنص فيك ةبعكلا ،ملسو هيلع هللا ىلص للا لوسر

 مث ،ةدمعأ ةتس ىلع ذئموي تيبلاو ،هءارو ةدمعأ ةثالثو ،هنيمي نع نيدومعو هراسي

 :ةديبع وبأ لاق :عيبرلا لاق عرذأ ةثالث نم وحن رادجلا نيبو هنيب لعجو ىلص

 مأ ةشئاع نع ينغلب :لاق ظةديبع وبأ .هل ةلبق الف ۔اهرهظ ىلع وأ ،اهلخاد ىلص نم

 اونب نيح كموق رت ملأ) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :تلاق ،نينمؤملا

 دعاوق ىلإ اهدرت الأ هللا لوسر اي :تلاقف] ،(ميهاربإ دعاوق نع اورصتقا تيبلا

 هللا لوسر نأ ينغلب :لاق ،ةديبع وبأ ، ('(رفكلاب كموق ناثدح الول) :لاق ؟[ميهاربإ

 :لاق ،ةديبع وبأ .نيتعكر اهيف ىلصف ،حتفلا ماع ةبعكلا لخد ،ملسو هيلع هللا ىلص
 يبأ ىلإ ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كثعب ءيش يأب ،بلاط يبأ نب يلع لئس
 لخدت الو ،نايرع تيبلاب فوطي ألأ :لاصخ عبرأب :لاق عست ماع ةجح يف ركب

 [نمول اذه مهماع مرحلا يف كرشمو ملسم عمتجي الو ،ةنمؤم سفن الإ ةتبلا ةنجلا

 ىلإف ةدهع هل نكي مل نمو ،[هدهع ىلإف] دهع ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا دنع ناك

 تيأر :لاق هللا دبع نب رباج نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .رهشأ ةعبرأ

 ةثالث يف هيلإ ىهتنا ىتح ،دوسألا رجحلا ىلإ لمر ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر
 .هل كيرشال هدحو لا الإ هلإال) :لوقيو ،أثالث ربك افصلا ىلع فقو اذإف ،فاوطأ

 ةورملا ىلع عنصيو أ"أ(ريدق ءيش لك ىلع وهو ،تيميو يحي دمحلا هلو ،كلملا هل

 نطب يف هامدق تبصنا اذإ ىتح يشم ،افصلا ىلع نم لزن اذإو ىثالث كلذ م
 وبأ .هريغ نهضعب رحنو ‘هديب هيده ضعب رحنو ،هنم جرخ اذا ىتح ىعس ،ي دا ولا

 ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٩٠١ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا )١(

 ٩٦ ٩٧١ ١ ٠ ص ۔٢ج ةسفن

 )٢) ص “ 4 هسفن ردصملا ١٠.



 هللا يبن جوز ةملس مأ يل تلاق :لاق .ريبزلا نب هورع نع ينغلب :لاق ،ةديبع

 :لاق ،يكتشأ ينأ ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ توكش :ملسو هيلع هللا ىلص

 هيلع هللا ىلص هللا لوسرو ،تفطف ،(هبكار تنأو ،سانلا ءارو تيبلاب يفوط)

 ةديبع وبأ .أ"(روطسم باتكو روطلاو أرقي وهو ،تيبلا بناج ىلإ يلصي ،ملسو

 نيح :لوقي ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس :لاق ،هللا دبع نب رباج نع

 ينغلب :لاق ،ةديبع وبأ (")(هب هللا ادب امب أدبن) فاوطلا ديري وهو .دجسملا نم جرخ
 هللا لوق تيأر :نسلا ثيدح ذئموي انأو ،ةشئاعل تلق :لاق ،ريبزلا نب هورع نع

 هيلع حانج الف ،رمتعا وأ تيبلا جح نمف هللا رئاعش نم ةورملاو افصلا نإ) :ىلاعت

 ناك ول الك :ةشئاع تلاق .امهب فوطي الأ ًاسأب دحأ ىلع ىرأ امف امهب فوطي نأ

 يف ةيآلا هذه هللا لزنأ امنإو ،امهب فوطيال نأ هيلع حانج الف ،ناك لوقت امك رمألا

 نوجرحتي اوناكو ،ديدق فلخ ةانم تناكو ]٤١٠[، ةانم نم نولهي اوناكو راصنألا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر اولأس ،مالسإلا ءاج املف ,ةورملاو افصلا نيب اوفوطي نأ

 :عيبرلا لاق .ةيآلا ا"(ةورملاو افصلا نإ» :ىلاعتو كرابت هللا لزنأف ،كلذ نع ملسو

 امل :لاق ،ديز نب رباج نع شةديبع وبأ .هنودبعي ةيلهاجلا تناك ،ديدقب رجح :ةانم
 هللا ردق :سانلا ضعب لاق ،حيرلا اهب تراط ةرارش لجأ نم مارحلا هللا تيب قرتحا

 يف لوألا فالخلا عقو مث نمف ،هتيب قرتحي نأ هللا ردقي مل :نورخآ لاقو ،اذه

 عيبر رهش نم نولخ لايل تسل تبسلا موي اهقارتحا ناكو :،ةديبع وبأ لاق .ردقلا

 هللا لوسر نأ ينغلب :لاق ديز نبا رباج نع ةديبع وبأ .نيتسو ِ عبرأ ةنس لوألا

 دقو غجرخ مث ،نيتعكر اهيف ىلصف حتفلا ماع ةبعكلا لخد ملسو هيلع هللا ىلص

 قدص يذلا هلل دمحلا) :لاقف بابلا [يتداضعب] ذخأف ةبعكلا لوح سانلاب ىضفأ

 ةروس ٢٠٧-٢٠٨. ص ،٢ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ١١٠. ص هسفن ردصملا ()
 ١، ٢. ةيآلا .روطلا
 ٢٠٩. ص ،٢٦ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ١١١. -٠١١ص هسفن ردصملا ا")
 ١٥١٨. ةيآلا ةرقبلا ةروس ا"

 ١١



 :اولاق (؟نونظت اذامو ؟نولوقت اذامف ،هدحو بازحألا مزهو هدبع رصنو هدعو

 يخأ لاق امك لوقأ انأف) :لاق ۔حجساف تردق ،ميرك خأ ۔أريخ نظنو ،أريخ لوقن

 ابر لك نإو الأ .نيمحارلا محرأ وهو ،مكل هللا رفغي ،مويلا مكيلع بيرثتال ،فسوي
 ةياقسو ،تيبلا ةنادس الإ نيتاه يمدق تحت يهف ،هرثأ امو لامو مدو شةيلهاجلا يف

 بهذأ دق ىلاعت هللا نأو الأ ،هيلع اتناكام ىلع ،امهيلهأل امهتيضمأ دق ينإف ،جاحلا

 وأ ،يقت نمؤم الإ سيل ،بارت نم مدآو ،مدآل مكلُك ،ءابآلاب اهربكتو ةيلهاجلا ةوخن
 ،دمعلا هبش اطخلا طوُسلاو اصعلا ليتق يف الأ ،مكاقتأ هللا دنع مكمركأو ،يقش رجاف

 ىلإ ىلاعت هللا اهمرح ،مارح ةكم ،ةفلخ نوعبرأ اهنم ،لبإلا نم ةئام ةظلغم ةيلا
 نم ةعاس يل تلحأ امنإو ،يدعب دحأل لحت الو ،يلبق دحأل لحت مل شةمايقلا موي

 ۔اهديص رفني ال) :لاقو ،هديب ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر اهزمغف :لاق ،(راهن

 سابعلا هل لاقف ،أأا (اهالخ ىلتخُب الو ةدشنُمل الإ اهطتقل لحت الو ،اهرجش عطقي الو

 ،روبقلل هنم دبال هنإف ،هللا لوسر اي رخذ آلا الأ :ًابرجم أريبك اخيش ناكو ،هّمع

 ،رخنذ ألا ًالإ) :لاق مث ،اليلق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا تكسف ،تويبلا روهظلو

 :ىنمو ةفلدزملاو ةفرع يف عباسلا بابلا ا").("(لالح هنإف

 نب ةماسأ نع ينغلب :لاق ،يردخلا ديعس يبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 ،بعشلاب ناك اذإ ىتح ،هفرع نم ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عفد :لاق ،ديز

 ،(كمامأ ةالص ال) :لاقف ةالصلا :هل تلقف ،عوضولا غبسي ملو ،ًأضوتو ،لابو ،لزنف

 ىلصف ةالصلا تميقأف ،ءوضولا غبسأو أضوتف ،لزن ةفلدزملا ءاج املف ،بكرف

 ۔اهالصف ءءاشعلا تميقأ مث ،هلزنم يف هريعب ]٤١١[ ناسنإ لك خانأ مث ،بزغملا

 ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٢١١ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا أ
 ٢١٤-٢٢٢. ص ،٢ج هسفن

 ٢٢٣. ص ،٢ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٣٢١١ص هسفن ردصملا )٢)

 .٣ج ، بيترتلا ةيشاح :ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) ًالقن (٣)

 تبيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ،حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٢٤٣. -٧١٢ص

 ١١٢- ١١٣. -١١١ص
١١١ 



 يهو ،عادولا ةجح جحي نأ هللا نذأ امل :ةديبع وبأ لاق .ءيشب امهنيب لصفي ملو

 موي ةئيهك رادتسا دق نامزلا نإ ،سانلا اهيأ اي) :لاقو ةفرعب فقوف ،مامتلا ةجح

 يذ يف جحلا نإو الأ "ىصحت ةدع الو ىسني رهش الف «ضرألاو تاومسلا هللا قلخ

 نإ) :لاقف ةفرعب سانلا بطخ جحلا مت امل ،ةديبع وبأ لاق ۔أ')(ةمايقلا موي ىلإ ةجحلا

 سوؤر ىلع سمشلا تراص اذإ ،تافرع نم نوعفدي اوناك ،ناثوألاو كرشلا [لهأ]

 برغت ىتح تافرع نم عفدنال انأو مههوجو يف لاجرلا مئامع امنأك ،لابجلا

 ،سمشلا عولط لبق هللا ءاش نإ ،أدغ ةفلدزملا نم عفدنو ،مئاصلا رطفيو سمنلا

 :لاق ،ديز نب رباج نع شةديبع وبأ .أ"(ناثوألاو كرشلا لهأ يدهل فلاخم انيده

 ةجح يف ريسي ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك فيك :ديز نب ةماسأ لئس

 ،قنعلا قوف صنلاو صن ةجرف دجو اذإف ،قنعلا ريسي ناك :لاق ؟عفد نيح عادولا

 بويأ يبأ نع ينغلب :لاق ،ديز نب رباج نع ،ةديبع وبأ .ريسلا يف ةعرسلا وهو

 هيلع هللا ىلص يبنلا عم تيلص :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا بحاص ،يراصلألا
 نبا نع ينغلب :لاق ،ةديبع وبأ .اعيمج ةفلدزملاب ءاشعلاو برغملا عادولا ةجح يف ملسو
 - ىنمب نيبشخألا نيب تنك ذإ) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق .رمع

 ةئم ةحرس هيفو ،ررُسىلا يداو هل لاقي ايداو كانه نإف - قرشملا وحن [هديب عفرو
 ةحرتسلا :عيبرلا لاق .اودلو نيح مهررس هيف تعطق ينعي ("(ايبن نوعبس اهتحت

 صخر :لاق ،ةديبع وبأ .ىنم ىلع نافرشم نالبج :نابشخألاو ةميظعلا ةرجشلا

 مث ،رحنلا موي نومريو ،ةتوتيبلا يف لبإلا ةاعرل ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .أأ) رفنلا موي نومري مث ،نيموي نومري ةادغلا دعب نمو ةادغلاب نومري

 .ج كسفن ردصملا :نيللا رون ،يملاسلا= .٬٣١١ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا )0١

 ٢٣٢٩-٢٧٣٠. ص
 ٢٣١-٢٣٥. ص ،٢ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٤١١ص هسفن ردصملا ا")
 ٢٣٥. ص ،٢ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٤١١ص هسفن ردصملا ا"

 ،٣ج بيترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن (
 ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ،حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٢٦٠. -٥٤٢ص
 ٢٣٣٦-٢٢٣٧. ص .٧ج كسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ١١- ١١٥. ٣ص

 ١٢ ١



 :ةيدفلاو ءازجلاو يدهلا يف نماثلا بابلا

 يبأ نبا دايز بتك لاق ،يردخلا ديعس يبأ نع ،ديز نب رباج نع فةديبع وبأ

 ايده ىدهأ :لوقي ،سابع نب هللا دبع نإ :لاقف ،نينمؤملا مأ ةشئاع ىلإ ،نايفس

 هيلإ يبتكاف ،يدهب تثعب دقو ،هيده رحني ىتح ،جاحلا ىلع مرحي ام هيلع مرحي

 هللا لوسر [يده ديلق] تلتق انأ ،سابع نبا لاق امك سيلو :ةشئاع تلاقف ،كرمأب

 اهب ثعب مث ،ملسو هيلع هلللا ىلص هللا لوسر اهدلق مث ،[يديب] ملسو هيلع هللا ىلص

 رباج نع ةديبع وبأ .هيده رحني ىتح هل هللا هلحأ أئيش يبنلا مرحي [ملف] يبأ عم

 هيلع هللا ىلص ،[هللا لوسرل] ةصفح تلاق :لاق يردخلا ديعس يبأ نع ،ديز نبا

 تدبل [ىينإ]) :لاقف ؟كترمع نم تنأ للحت ملو ،ةرمعب اولحأ سانلا لاب ام :ملسو

 ىلإ دمعي نأ ،ديبلتلا :عيبرلا لاق . ١) ( رحنأ ىتح لحأ الف 4 ييده تدلقو ۔يسأر

 ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .هرعش هب دليو .هسأر هب بصعيف ،غمص وأ لوساغ

 "اهبكر" :لاقف ةندب قوسي الجر ىأر ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ،ةريره يبأ نع

 ةيناثلا يف كليو اهبكرا" :لاق ةندب اهنإ :لاق ۔"اهبكرإ" :لاق ظةندب اهنإ هللا لوسر اي :لاقف

 لوسر عم انرحن :هللا دبع نب رباج :لاق :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .يف ")ةثلاثلاو
 ةديبع وبأ .ةعبس نع ةرقبلاو ،ةعبس نع ةندبلا ةيبيدحلا ماع ،ملسو هيلع هللا ىلص فلا

 لا لوسر عم انجرخ :تلاق ،اهنع هللا يضر ،نينمؤملا مأ ةةشئاع نع ،ديز نب رباج نع

 املف جحلا هنأ الإ ىرن الو ظةدعقلا يذ نم نيقب لايل سمخل ملسو هيلع هللا ىلص

 ،يده هعم نكي مل نم ]٤١٢[ ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ ،ةكم نم انوند

 موي رقب محلب انيلع لخ :تلاق ،لحي نأ ةورملاو افصلا نيب ىعسو ،تيبلاب فاط اذإ

 .ا"(هجاوزأ نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رحن) لاق ؟محللا اذه ام تلقف ،رحنلا

 ،٢ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ۔.٦١١ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ()

 ٢٤٢. ص

 ٢٤٣-٢٤٤. ص ،٢٦ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٦١١ص هسفن ردصملا )٢)

 ٢٤٦-٢٤٧. ص ،٢ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٦١١ص هسفن ردصملا (٣)

 ١١٣



 ديري ،هرجع نب بعك جرخ :لاق .سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 فللا لوسر هرمأف كسأ ر يف لمقلا هأ ذأف ۔ ملسو هيلع هللأ ىلص فللا لوسر عم جحلا

 نيم نيكاسم ةتس معطأو مايأ ةثالث مص) :هل لاقو قلحي نأ ،ملسو هيلع هللا ىلص

 (")[()(كازجأ ،تلعف كلذ يأ ۔ةاشب كسنأ وأ ۔نيكسم لكل

 :ةصخرلاو نارقلاو دارفاهلاو عتمتلا يف عساتلا بابلا

 نب كاحّضلاو صاقو يبأ نب دعس نع ينغلب :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 نم الإ ت كلذ عنصي ال :كاحضلا لاقف ،جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمتلا يف افلتخا ،سيق

 ىهن دق باطخلا نب رمع نإ :كاحضلا لاقف ،تلق ام سئب :دعس لاقف ،هللا رمأ لهج

 هعم اهانعنصو ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهعنص دق :دعس لاقف كلذ نع

 .عساو كلذ لكو ،كرت ءاش نمو ،لعف عتمتلا دارأ نم :،ةديبع وبأ لاق :عيبرلا لاق

 يف ،صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع ينغلب :لاق ،ديز نبا رباج نع ،ةديبع وبأ
 لوسر اي :لاقف ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ءاج الجر نأ عادولا ةجح

 :هل لاقف رخآ هءاجف ،(جرح الو حبذا) :هل لاقف ،حبذأ نأ لبق تقلحف ،رعشأ مل ،كلا

 يف لئس امف ،(جرح الو ،مرا) :لاق يمرأ نأ لبق ترحنف رعشأ مل ،هللا لوسر اي

 هذه :ضةديبع وبأ لاق :عيبرلا لاق ،۔أ"(جرح الو) :لاق الإ ءيش نع مويلا كلذ

 .اُ)مويلا كلذ يف ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نم ةصخر

 )١) ص ،كهسفن ردصملا ١١٧ . ص .ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ٢٤٤٨-٢٥٠٠.

 ،٣ج بيترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب ) القن ("
 خبيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٢٦١- ٢٧١. ص

 ١١٥- ١١٦- ١١٧. ص

 (٣) دنسم ۔“ حيحصلا عماجلا ١ ص ة بددبح نب عيبرلا مامإل ٨ ١ ١ .

 (٤) ربإ نب فسوي بوقعي يبأ ‘ ينالجرا ولا :نع (فرصتب ( القن ١ ،بيترتلا ةيشاح : ميه ج٣ ّ

 ص٢٧٣- ٢٧٨. ،بيبح نب عيبرلا مابإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو

 ٢٥٧-٢٥٨. لص 3 .هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ١١٧- ١١٨. ص

 ١١٤



 :مرحملل ديصلا يف رشاعلا بابلا

 هللا لوسر ىلإ لجر ىدهأ :لاق «سابع نبا نع شديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 املف ،هيلع هدرف ،اعضوم -ينعي - ءاوبألاب ايشحو أرامح ،ملسو هيلع هللا ىلص

 كيلع هدرن مل انإ) :لاقف .ههجو يف ةيهاركلا ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىأر

 جرخ :سابع نبا لاق :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .('(نومرحم انأ الإ
 اذإ “ءاحورلا غلب اذإ ىتح ،مرحم وهو فةكم ديري ،ملسو هيلع هلللا ىلص هللا لوسر

 كشوي هوعد) :لاقف ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ركذف .ريقع شحو رامحب وه

 اذهب مكنأش هللا لوسر اي :لاقف هبحاص وهو ،يزيهبلا ىتأو ،(هبحاص هيتأي نأ

 مث ،قافرلا نيب همسقف ،ركب ابأ ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأف .رامحلا

 فقاح يبظب اذإف ۔عضاوم يهو ،جرعلاو ةثيورلا نيب ةياثإلاب ناك اذإ ىتح ىضم

 هيلع فقي نأ الجر ،ملسو هيلع هللا ىلص لا لوسر رمأف ،مهس هيفو لظ يف

 لظلا يف فقاحلاو روقعملا :ريقعلا :عيبرلا لاق ،هزواجي ىتح دحأ هبيري الو
 (")ء وسب هسمي ال يأ هبيري ال هلوقو ،ةزافملا عضوم يف بقعتملا وه فقتحملاو

 :جحلا يف ضئاحلا لعفت اميف -رشع يداحلا بابلا

 هللا لوسر عم انجرخ :تلاق ،اهنع هللا يضر ،ةشئاع نع ،ديز نب رباج نع قديبع وبأ
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق مث ةرمعب انللهأف عادول ةجح يف ،ملسو هيلع هللا ىلص

 :تلاق 6(اعيمج امهمتي ىتح لحي ال مث ةرمعلا عم جحلاب لهيظ ،ىده هعم ناك نم) :ملسو
 توكشف ،ةورملاو افتصلا نيب الو ،تيبلاب فطأ ملف ]٤١٣[ ضئاح انأو ةكم تمدقف

 يلهأو «يطشتماو كسأر يضقنا) :لاقف ،ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر ىلإ كلذ

 ردصملا : نيدلا رون “ يملاسلا= ١١٨. ص ةبيبح نب عيبرلا مامإل ا دنسم ۔ حيحصلا عماجلا )١)

 ٢٦٠4-٢٦٣٢. ص .ج كسفن

 ذ ٣ج بيترتلا ةيشاح : ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب ( ًالقن (٢)

 كبيبح نب عيبرلا مامإل ا دنسم ۔ حيحصلا عماجلا :نع ىنالجرا ولا لقنو ٢٧٩- ٢٨١. ص

 ٢ ٢٦٤٢٦. ص ۔٢ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ٨ ١١. ص

 ١١٥



 ،هللا لوسر ينلسرأ ،َجحلا تيضق املف ،تلعفف :تلاق ،أا)(ةرمعلا يعدو ،جحلاب

 اذه :لاقف ،ترمتعاف ،ميعتتلا ىلإ ركب يبأ نب نمحرلا دبع عم ،ملسو هيلع هللا ىلص
 مث ،ةورملاو افصلا نيبو تيبلاب ةرمعلاب اولهأ نيذلا فاطف :تلاق .كترمع ناكم

 اولهأ نيذلا امأو ۔مهجحل ىنم نم اوعجر نأ دعب ،رخآ فاوط اوفاط مث ،اولحأ

 نب رباج نع ةديبع وبأ .ادحاو أفاوط اوفاط امنإف ةرمعلاو جحلا اوعمج وأ .جحلاب

 نإ ،ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسرل تلق :تلاق ،اهنع هللا يضر ،ةشئاع نع ،ديز

 اهلعل) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهل لاقف ،تضاح دق ("ييح تنب ةيفص

 ةديبع وبأ .ا"(نجرخاف :لاق ،ىلب :نلق ،تيبلاب نكعم تفاط دق نكت ملأ ،انتسباح

 هللا لوسر عم ةكم تمدق :تلاق ،اهنع هللا يضر ،ةشئاع نع ،ديز نبا رباج نع

 ةورملاو افتصلا نيب الو ،تيبلاب فطأ ملو ،ضلئاح انأو ،ملسو هيلع هللا ىلص

 كنأ ريغ جاحلا لعفي ام يلعفا) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا ىلإ كلذ توكشف

 ةشئاع نع ،ديز نبا رباج نع ةديبع وبأ ۔ا٤(يرهطت ىتح ،تيبلاب يفوطت ال
 ،تضاح ،مالسلا هيلع ،يبنلا جوز ييح تنب ةيفص نإ :تلاق اهنأ ،اهنع هللا يضر

 الف" :لاق تتضافأ دق اهنإ :ليقف ۔"يه انتسباحأ" :لاق ،هللا لوسرل كلذ تركذف

 .(٥)"أذا

 ،٢ج .هسفن ردصمل :نيدلا رون ،يملاسلا=.٩١١ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ضحيحصلا عماجلا )
 .٦٦٢ص

 هيلع هللا ىلص يبنلا جاوزأ نم ،جرزخلا نم بطخأ نب ييح تنب ةيفص :ييح تنب ةيفص ا"
 نب مالس اهجوزت ،ةنيدملا لهأ نم ،ةيدوهيلاب نيدت فرشلا تاوذ نم ةيلهاجلا يف تناك ،ملسو

 تملسأ و ،ربيخ موي اهنع لتقو ،يرضنلا عيبرلا نب ةنانك اهجوزتف ،اهقراف مث خيظرقلا مكشم
 ةنيدملاب تيفوت .ثيداحأ ةرشع ثيداحألا بتك يف اهل .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهجوزتف
 فسوي ،ربلا دبع نبا .٦٠٢ص ،٣ج ،مالعإلا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنأ .م٠٧٦ /ه٠٥ ةنس

 ص ،٤ج باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب

 ،٢ج هسفن ردصملا :نيدلا رون يملاسلا= .٩١١ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ا"
 ٠ ٢٧٣٢٧. ص

 ٢٧٣. ص ،٢ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٠٢١ص هسفن ردصملا أ
 ٢٧٣-٢٧٤. ص ،٢ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٠٢١ص هسفن ردصملا اا

١١٦ 



 نإ :تلاق ،اهنع هللا يضر ،نينمؤملا مأ ةشئاع نع ،ديز نبا رباج نع ةديبع وبأ

 هللا لوسرل ركب وبأ كلذ ركذف ،ءاديبلاب ركب يبأ نب دمحم تدلو سيمع تنب ءامسأ

 (")إ (")(للهتل مث لستغت نأ اهرمأ) :لاقف ،ملسو هيلع هللا ىلص

 :ةرمعلاو جحلا لضف يف -رشع يناثلا بابلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةةريره يبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 الإ ءازج هل سيل روربملا جحلاو ،امهنيب امل ةرافك ةرمعلا ىلإ ةرمعلا) :ملسو
 لاق :تلاق ،اهنع هللا يضر فةشئاع نع ظديز نب رباج نع ةديبع وبأ ("ا(ةنجلا
 هلا لوسر اي :اولاق .(نيقلحملا محرا مهللا) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ("( (ُ)(نيرتصقملاو):لاق ،نيرصقملاو

 :ةعيبلاو داهجلا باتك رشع ثلاثلا بابلا

 انعياب :لاق تماصلا نب ةدابع نع تعمس :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 هركملاو ،رسيلاو رسعلا يف ةعاطلاو عمسلا ىلع ،ملسو هيلع هللا ىلص ا لوسر

 الو ،انك ام ثيح قحلاب موقنو ،قحلا لوقن نأو هلهأ رمألا عزانن الو طشنملاو

 انعياب :لاق رمع نبا نع ،ديز نبا رباج نع ةديبع وبأ .مئال ةمول هللا يف فاخن

 ۔أ")(متعطتسا اميف) :لوقيو ،ةعاطلاو عمسلا ىلع ،ملسو هيلع هللا ىلص ا لوسر
 نع ةديبع وبأ .اوًرفي ال نأ ىلع مهعياب :لوقي نم ةباحصلا نم تعمسو :رباج لاق

 ٢٧٤-٢٧٦. ص ،٢ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ١٢٠. ص هسفن ردصملا ()

 ،٣ج بيترتلا ةيشاح :ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن"
 .٠٢١-٩١١ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولل لقنو ٣٢٨٣-٦٢٩١. ص

 ،٢ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٠٢١ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ححيحصلا عماجلا ")
 ٢٧٨٦٣. ص
 ٢٧٨-٢٨٠. ص ،٢ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ١٢٠. ص هسفن ردصملا اا

 ،٣ج بيترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ۔«ينالجراولا :نع (فرصتب) القن"
 ١٢. ٠ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا:نع ينالجراولا لقنو ٢٩٥. -٣٩٢ص

 ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .١٢١ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ")
 ٦٢٨٥-٢٢٨٦. ص ،۔٢ج ،هسفن

١١٧ 



 ىلص هللا لوسر يبارعأ عياب :لوقي ،هللا دبع نب رباج تعمس :لاق ،ديز نب رباج

 ،يتعيب ينلقأ ،هللا لوسر اي :لاقف ةنيدملاب كعو يبارعألا باصأو ،ملسو هيلع هللا

 جرخف فهل ىبأف ةثلاثو ةيناث هءاج مث ،ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر هل ىبأف

 ريكلاك ةنيدملا امنإ) ]٤١٤[ :ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر لاقف يبارعألا

 .("ءادهشلا ةدع يف (')(اهبيط كسمتو ،اهثبخ يفنت

 :ءادهشلا ةدع يف -رشع عبارلا بابلا

 :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ،ةديبع وبأ
 اهيلع لتقي ،قح ةملك لامعألا لضفأ) :اضيأ لاقو ،أ"(ديهش هلام نود لوتقملا)

 :ةسمخ ءادهشلا) :لاق ةريره يبأ نع ةديبع وبأ ،(رئاج ناطلس دنع اهبحاص

 لاق (“ا(هللا ليبس يف ديهشلاو ،مدهلا بحاصو ،قيرغلاو ،نوطبملاو ،نوعطملا
 لوأ دنع هل رفغي ديهشلا) :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق :سابع نبا لاق :عيبرلا

 هللا ىلص ،يبنلا لاقو ،(ربقلا باذع نم راجيو ،هللا ليبس يف همد نم رطقت ةرطق

 لاق مث ،(ليلق اذإ مهف تفيسلاب لتق نم الإ يتمأ نم ءادهشلا نكي مل نإ) :ملسو هيلع
 ةديهش نوطبملاو ،ديهش مدهلا بحاصو ظديهش ليتقلا) :ملسو هيلع هللا ىلص ،يبللا

 بحاصو ،([غيدللا] ينعي) ديهش ميلسلاو ،ديهش عبسلا هلكأ نمو ديهش قيرغلاو
 ذخأ اذإ اضيأ هللا ركذ نمو ،ديهش هللا ليبس يف اطبارم تام نمو ،ديهش للا

 يه هللا ةملك نوكت نأ ديري ،هشارف ىلع تام نمو .ديهش وهف تام مث [ةعجضمل
 (`)[ (")(ديهش ىلفسلا اورفك نيذلا ةملكو ايلعلا

 ٢٨٧-٢٨٨. ص ،٢ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .١٢١ص هسفن ردصملا ()
 ،٤ج بيترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن ا"
 .١٢١ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٧. -١ص

 ج٢.،
 هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا=.٢٢١ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم .حيحصلا عماجلا
(٣) 

 ص ٢٩٠.
 ٢٩٢. ص ،٢ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٢٢١ص هسفن ردصملا اا

 ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٢٢١ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا )٥)

 ٢٩٣-٢٩٦. ص ،٢ج ،هسفن
 .٢٢١ص ،هسفن ردصملا ()



 :ةداهشلا لضف يف -رشع سماخلا بابلا

 ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع ،ةريره يبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 مث ،لتقأ مث ،ايحأ مث ،لتقأف هللا ليبس يف لتاقأ نأ تددول ،هديب يسفن يذلاو) :لاق

 ىلص ۔يبنلا نع ،ةريره يبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .(')(لتقأ مث ايحأ

 نمب ملعأ هللاو ،هللا ليبس يف مكدحأ ملكي ال ،هديب يسفن يذلاو) :لاق ،ملسو هيلع هللا

 حيرلاو ،مدلا نول نوللا ۔امد بعثي هحرجو هةمايقلا موي ءاج الإ ،هليبس يف ملكي
 ليبس يف دهاجملا لثم) :لاق ،مالسلا هيلع هنع ،ًأضيأ هقيرط نمو ،(كسملا حير

 وبأ .ا"(عجري ىتح ،مايص الو ةالص نع رتفي ال يذلا ،مئاقلا مئاصلا ثمك كلا

 لضفأ) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ،ديز نب رباج نع ظةديبع

 رباج نع ةديبع وبأ .("(رئاج ناطلس دنع اهبحاص اهيلع لتقي قح ةملك ،لامعألا

 يف دهاجملل هللا لفكت) :ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع ةةريره يبأ نع ديز نبا
 هلخدي نأب هتاملك قيدصتو ،هللا ليبس يف داهجلا الإ هتيب نم هجرخي الو هللا ليبس
 وبأ .أ٠(ةمينغ وأ رجأ نم لان ام عم هنم جرخ يذلا هنكسم ىلإ هدري وأ ةنجلا

 :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع “سابع نبا نع ظديز نبا رباج نع ةديبع

 .("(ةمايقلا موي أكسم دوعي همد نإف لسغي ال ةكرعملا يف لوتقملا)

 ٤ج ،بيترتلا ةيشاح :ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن (')
 -١٢١ص ةبيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ١١. -٩ص

 ٢٩٧. ص ،٢ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ٢٢.

 :نيدلا رون ،يملاسلا= ١٢٣. -٢٢١ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم .حيحصلا عماجلا )٢(

 ٢٩٩. ص ،٢٦ج ،هسفن ردصملا

 ٢٩٩-٣٠٠. ص ،٢ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٣٢١ص ،هسفن ردصملا ا"
 ٣٠٠-٣٠١. ص ،٢ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٣٢١ص هسفن ردصملا ()

 (٥) ص ،٢ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٤٢١ص هسفن ردصملا ٣٠٤.
١١٩ 



 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق «سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 ةديبع وبأ أ"(لسغ ريغ نم اهيف مهوفل يأ ،مهبايث يف مهولمز ءادهشلا يف) :ملسو

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ،ةةريره يبأ نع ،ديز نب رباج نع

 لا ليبس يف جرخت ةيرس نع [فلختأ ال نأ تببحأل] يتمأ ىلع قشأ نأ الول)

 نأ مكيلع قشيو ]٤١٥[ هيلع نولمحت ام نودجت الو هيلع مكلمحأ ام دجأ ال نكلو
 .(")إ (")(يدعب نم اوفلختت

 :ليخلا يف - رشع سداسلا بابلا

 قباس هنأ ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ينغلب :لاق ،رباج نع ةديبع وبأ
 ليخلا نيب قباسو ،عادولا ةينث نم اهدمأ ناكو ،ءايفحلا نم ترمض يتلا ليخلا نيب

 ناك ،رمع نب هللا دبع نأ ينغلب دقو ،قيرز ينب دجسم ىلإ ةينثلا نم رمضت مل يتلا

 يضر رمع نأ ،يردخلا ديعس يبأ نع ،ديز نب راج نع ،ةديبع وبأ .قبس نمم

 .قوسلا يف عابي هدجوف ىلاعت هللا ليبس يف قيتع سرف ىلع الجر لمح هنع لا
 ،كتقدص يف دعت الو ،هعبت ال) :لاقف ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنع لأسف

 يبأ نع ،رباج نع ةديبع وبأ .أ٠)(ئيق يف دئاعلا بلكلاك ،هتقدص يف دئاعلا نإف

 لجرلو ،رجأ لجرل ليخلا) :ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر لاق :لاق هنأ ةةريره

 ،ىلاعت هللا ليبس يف اهطبر لجرف .رجأ هل يه يتلا امأف ،رزو لجر ىلعو ،رتس

 ةةضرورلا وأ جرملا نم كلذ اهليط يف تباصأ امف ةةضور وأ جرم يف اهل لاطأف

 اهراثآ تناك ،نيفرش وأ افرش تتتساف ،كلذ اهليط تعطق ولو تانسح هل تناك

 ٣٠٥. ص ،٢٦ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ١٢. ٤ص هسفن ردصملا ()
 ٣٠٦. ص ،٢ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٤٢١ص ،هسفن ردصملا ("

 ،٤ج ،بسيترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن"
 .٣٢١ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٢٥. -٥١ص

 :نيدلا رون ،يملاسلا= ١٢٥. -٤٢١ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ،حيحصلا عماجلا ()
 ٩-٣١٠. ص 4 ٢ ج كسفن ردصملا

 ١٠



 ناك هنم برشت نأ دري ملو ،هنم تبرشف ،رهنب ترم اهنأ ولو ،هل تانسح اهثاروأو

 .مالسإلا لهأل ًأوسق وأ ،ءايرو أرخف اهطبر لجرو ،رجأ هل يهف ،تانسح كلذ هل

 ىتح ،اهل لاطأف ،جرم يف اهطبر اذإ اهل لاطأ :عيبرلا لاق ،۔أ")(رزو كلذ ىلع يهف

 قح كرتت مل يأ :هللا قح سني ملو ،يرجت تجرخ يأ :تنتساف ،يعرلا نم نكمتت

 .(")مالسإلا لهأل ةوادع يأ :مالسإلا لهأل أرصقو فكلا

 :هللا ليبس يف وزغلا عماج -رشع عباسلا بابلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق «سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع قديبع وبأ
 ينم اومصع .اهولاق اذإف ،هكللا الإ هلإ ال :اولوقي ىتح ،سانلا لتاقأ نأ ترمأ) :ملسو

 .(")(مارح مكيلع مكلاومأ و مكئامد) ىرخأ ةياور يفو ،أ")(اهقحب الإ ،مهلاومأو مهئامد

 هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر لاق :تلاق ،ةشئاع نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 نم ديري :ةديبع وبأ لاق :عيبرلا لاق ،أ(انم سيلف حالسلا انيلع لمح نم) :ملسو

 لوسر تعمس :لاق يراصنألا بويأ يبأ نع ،عيبرلا لاق .ودعلا ضرأ ىلإ هلمح

 تعلط امم ريخ ،ةحور وأ ،هللا ليبس يف ةودغ) :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص كلا
 (")(سمنشلا هبلع

 هللا لوسر عم انجرخ :لاق ةداتق يبأ نع ينغلب :لاق ،ديز نب رباج نع ظةديبع وبأ

 الجر تيأرف ،ةلوج نيملسملل تناك ،انيقترا املف ،نينح ماع ،ملسو هيلع هللا ىلص

 ،هفلخ نم هتيتأ ىتح هل ،تردتساف ،نيملسملا نم الجر الع دق ،نيكرشملا نم

 )١( ص ،٢ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٥٢١ص هسفن ردصملا ٣١٠-٣١٢.
 )٢) ةبيترلا ةيشاح :ميهاربإ نب فسويب بوقعي يبأ ،ينالجراولا : نع (فرصتب) ًالقن ج٤ >

 ص٢٣- ٣٥. بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا : نع ينالجراولا لقنو ص١٢٣٤-

 ٥ ص ،٢ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ٤٣١٠ ٣١.
 )" ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٦٢١ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم .حيحصلا عماجلا

 ص ،٢ج ‘،هسفن ٣١٧٣-٣٢١٤.

 )( ص ،٢ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٦٢١ص هسفن ردصملا ٣١٥.

 ص ،٢ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٦٢١ص هسفن ردصملا ا ٣١٦.
 ص ،٢ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٦٢١ص هسفن ردصملا "ا ٣١٧-٣١٨.

١٢١ 



 ةةمض ينمضو يلع لبقأف عردلا تعطق ىتح .هقتاع لبح ىلع فيسلاب هتبرضف

 لوسر تعمسف ،تيضم مث ،ينلسرأف ،توملا هكردأ مث ،توملا حير اهيف تدجو

 :لاق (')(هبلس هلف ةنيب هيلع هل اليتق لتق نم) : :لوقي ،ملسو هيلع هللا ىلص هك

 كلذك) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق مث .تسلجف ،يل دهشي نم تلقف تمقف

 (؟ةداتق ابأ اي كل ام) :هللا لوسر لاقف 4 تمقف ةثلاثلا يل دهشي نم :تلق ( اضيأ

 يدنع هبلسو هللا لوسر اي قدص :موقلا نم لجر لاقف ةةصقلا هيلع تصصقف

 ىلإ دمعي ال هللاو ال ،هنع هللا يضر :قيدصلا ركب وبأ لاقف :لاق ،هنم هضرأو

 لا لوسر لاق ،هبلس كيطعيف هلوسرو هللا نع لتاقي هللا دوسأ نم دسأ ]٤١٦[

 هنم تعتباو ،عردلا تعبف ،هيناطعأف .أ")(هايإ هطعأف قدص) :ملسو هيلع هللا ىلص

 فرخملا :عيبرلا لاق .مالسإلا يف ةيلثأت لام لوأل هنإو ةملس ينب يف افرخم

 :لاق ،كلام نب سنأ نع تعمس :لاق ةديبع وبأ .هتبستكا هتظأتو لخن نم ناتسب

 اموق ىتأ اذإ ناكو كليل اهاتأف :ربيخ ىلإ ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخ

 ،هوأر املف ،مهلتاكمو مهيحاسمب دوهي تجرخف ،حبصأف .حبصي ىتح ،رغي مل ،اليل

 ،ربكأ هللا) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ،سيمخلاو هللاو دمحم :اولاق

 ةدابع نع عيبرلا .أ")(نيرذنملا حابص ءاسف ،موق ةحاسب انلزن اذإ انإ ،ربيخ تبرخ

 نم ريعب انب رمو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انب ىلص :لاق تماصلا نب

 ،مكمئانغ نم يل لحي ام) :لاقف ،ريعبلا ربد نم ةدارق لوانت فرصنا املف ،منغملا

 يف ةروكذم .لسالسلا تاذ ةوزغو .أ“)(مكيف دودرم وهو سمخلا الإ هذه نزي ام

 نب ةديبع يبأ ةوزغو ،بايثلا باب يف ةروكذم رامنأ يذ ةوزغو ‘مميتلا باب

 ظةريره يبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ماعطلا باب يف ةروكذم ،حارجلا

 الو ،أبهذ منغن ملو ،ربيخ ماع ،ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر عم انجرخ :لاق

 ٣١٨-٣٢٠. ص ،٢ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٦٢١ص هسفن ردصملا ()
 ٣٢١-٣٢٢. ص ،٢ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٦٢١ص هسفن ردصملا ("

 ٣٢٣-٣٢٤. ص ،٢ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٧٢١ص هسفن ردصملا ا")
 (٤) كسفن ردصملا ص٧ ١٢. ص .٢ج ،فسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ٦٣٢٥ ٣٢.

١٢٢ 



 ،بيبضلا ينب نم ديز نب ةعافر هل لاقي لجر ىدهأف ضعاتملاو لاومألا الإ .ةضف

 لوسر هجوف ،معدم هل لاقي ،أدوسأ امالغ ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ

 لاحر طحب معدم امنيب اهب انك اذا ىتح ،ىرقلا يداو ىلا ‘ ملسو هيلع هللا ىلص فللا

 :سانلا لاقف ،هلتقف ،هباصأف يبرغ مهس ءاج ذإ ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ةلمشلا نإ ،هديب يسفن يذلاو ال) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ةنجلاب أينه

 عمس املف ،(اران هيلع لعتشتل ،مساقملا [اهبصت مل] ربيخ موي مناغملا نم اهذخأ يتلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف ،نيكارش وأ كارشب لجر ءاج ،كلذ سانلا

 .("){ (')(رانلا نم ناكارش وأ كارش) :ملسو

 زئانجلا باتك

 :لفلاو نفكلا -رشع نماثلا بابلا

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق «سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع قديبع وبأ

 الو ،مكبايث ريخ اهنإف ،مكاتوم اهيف اونفكو ،مكعايحأ اهوسبلأ .ضيبلل بايثلا هذهب مكيلع)
 ناللحمو ُ يتمأ لاجر ىطع نامرحم امهمأ به ذلا نص ء يش عم `١ل و “ريرح يف مه ونفكت

 ،لسغي ال ةكرعملا يف لوتقملا) :لاق ،مالسلا هيلع ،اضيأ هقيرط نمو ۔أ")(اهئاسنل

 لوسر لوقل لاملا سأر نم نفكلا :سابع نبا لاق ،أ١٠(ةمايقلا موي اكسم دوعي همد نلف
 .هيلإ امهفاضأف ()(هيبوث يف هونفك) :هترضحب تام تيم يف ،ملسو هيلع هللا ىلص فلا

 ةسمخ ،موثلك مأ هتنبا نفك يف ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا عفد :لاق «سابع نبا قيرط نمو

 لوسر نفك) :تلاق اهنع فلا يضر ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع ٣ .بوأ

 ةمامع اهيف سيل ةَّيلوحَس ]٤١٧[ ضيب باوثأ ةثالث يف ،ملسو هيلع هللا ىلص فلا

 ٣٢٧-٣٣٠. ص ،٢ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .٨٢١ص هسفن ردصملا ()

 ٤ج بيترتلا ةيشاح :ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن"
 ١٢٨. -٦٢١ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصل عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٩٤-٧٣ص

 .٨٢١ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ا"
 ٢٣٣١-٣٢٣٤. ص ،٢ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا .٨٢١ص هسفن ردصملا ا
 ٣٣٢٣-٣٢٣٤. ص “ ٢ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= 959 ٨ ص هسفن ردصملا ))

 ١٣



 ضرأب عضوم وهو ةأالوحس ىمسي عضوم نم :ةيلوحسلا :عيبرلا لاق .صيمق الو

 .نميلا

 لخد ةيراصنألا ةيطع م تلاق :لاق ( )نيريس نب دمحم نع ينغلب :لاق ،ةديبع وبأ

 وأ اثالث اهنلسغ) :لاقف ،هتنبا تيفوت نيح ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيلع

 نم ائيش ةرخآلا يف نلعجاو ،ردسو ءامب كلذ نتيأر نإ ،كلذ نم رثكأ وأ شاسمخ

 .(هايإ اهنرعشأ) :لاقف ،ةةوقح اناطعأف ،هانذآ ،انغرف املف (يننذآف ،نتغرف اذإف ،روفاك

 سابع نبا قيرط نمو .هايإ اهنيقت يأ اهنرعشأ هلوقو ،رازإلا :ةوقحلا :عيبرلا لاق

 هللا ىلص هلا لوسر لاقو .(هلهأ ينارهظ نيب ملسم ةفيج سبحت نأ يغبني ال) :لاق

 هيلع هلوقل ،}‘رضح نم ىلع تيملا لسغ بجوف ،(")(مكاتوم اولسغا) :ملسو هيلع

 ىلص هللا لوسر لئُس :لاق ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ،ةديبع وبأ .مالسلا
 .ا")ملعأ هللاو ،اهلسغ دنع اهسأر رعش قيرفتب رمأف ،تتام ةأرما نع ،ملسو هيلع للا

 :زئانجلا -رشع عساتلا بابلا

 ىلوأ) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع ،سابع نبا نب شديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 نب رباج نع ،ةديبع وبأ .ا"(هللا ركن يف مهتتو كأعرو موقل لضفأ ،تيملا ىلع ةالصلاب
 مويلا يف يشاجنلا سانلل ىعن ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع ديز

 يراصنألا يرصبلا نيريس نب دمحم :(م٩٢٧ -٣٥٦/_ه٠١١ )٣٣- نيريس نب دمحم (
 يف هتافوو هدلوم .باتكلا فارشأ نم ،يعبات .ةرصبلاب نيدلا مولع يف هتقو مامإ ،ركب وبأ ،ءالولاب
 .ايؤرلا ريبعتو عرولاب رهتشاو .ثيدحلا و نيدلا يف هقفتو .ممص هنذأ يف ۔،ازازب اشن .ةرصبلا

 نبا هركذ "ايؤرلا ريبعت" باتك هيلإ بسني ،سنأل ىلوم هوبأ ناكو .سرافب كلام نب سنأ هبتكتساو
 .٤٥١ص ،٦ج مالعألا :نيدلا ريخ يلكرزلا رظنأ .ميدنلا

 9 ج 4 هسفن ردصملا : نيللا لون “ يملاسلا= ٩. ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا (٢)

 ٣٣٧ ٠ ٤ ٣. ص

 ٤ ج 4 بيترتلا ةيشاح : ميها ريل نب فسوي بوقعي يبأ ّ ينالجرلا ولا :نع (فرصتب ( القن (")

 -٨٢١ص بيبح نب عيبرلا مامإل ا دنسم ۔ حيحصلا عماجلا : نع ينالجرا ولا لقنو ٦١. -٣٥نص

 ٣٤٠. ص ۔٢٧ ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ٩.

 ٢ ج كسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ١٣. ٠ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنم .حيحصلا عماجلا (٤)

 ١٣. ٠ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجرراولا لقنو ٣٤٣. ص

١٢٤ 



 رباج نع ةديبع وبأ .تاريبكت عبرأ ربكو ،مهفصف ىلصملا ىلإ مهب جرخف هيف تام يذلا

 تلذ ،ملسو هيلع هلبا ىلص هللا لوسر ماق :تلاق اهنأ ،اهنع هللا يضر ةشئاع نع فديز نبا

 ظفقوف ،عيقبلا ىلإ ءاج ىتح هتعبتف ،هعبتت ةريرب يتيراج ترمأف ،ماق مث ،هبايث سبظ ،موي

 فكلا لوسرل ائيش ركنأ مظ ينربخأف ،هتقبسف ،©فرصناف سفقي نأ هللا ءاش ام هبرقب تفقوف

 يلصأل عيقبل لهأ ىلإ تثعب) :لاقف ،هتلأسف ،ضحبصأ ىتح ملسو هيلع هللا ىلص
 .(")[أ)(مهيلع

 :روبقلا ةرايز يف نورشعلا بابلا

 تنك) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 ،ليوعلاو ليولاب وعدت ال يأ .ا")(ارجه اولوقت الو ،اهوروزف الأ ،روبقل ةرايز نع مكتيهن
 نع ىهن) هنأ ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع «سابع نبل قيرط نمو .برلا طخسي امبو

 ،اهنع هللا يضر فةشئاع نع ،ةديبع وبأ .اهصيصجت نع يأ 4 (روبقلا صيصقت
 :ةشئاع تلاق ۔(ءايحألا ءاكبب بنعيل تيملا نا) :لوقي رمع نب هللا دبع نأ تعمس :تلاق

 نم عمس امنإ هلعلو ۔ًأطخأ وأ ىسن هنكلو ،بنذكي مل هنإ امأ ،نمحرلا دبع يبأل هللا رفغي

 :لاقف ،نوكبي اهلهأو ،تتام ةيدوهيب رم نيح لاق ام ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 دحأ بنعي الو :ةشئاع تلاق :رباج لاق .ا“)(اهربق يف بنذعتل اهنإو ،اهيلع نوكبيل مهنإ)
 ظيردخل ديعس يبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ءوسلا هلمعب بنعي امنإو ،هظهأ ءاكبب
 ةادغلاب هدعقم هيلع ضرع ،تلم اذإ مكدحأ نإ) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 ،رانل لهأ نمف رانلل لهأ نم ناك نإو ةنجلا لهأ نمف ،ةنجل لهأ نم ناك نإ ،يشعلاو
 نع ،ديز نب رباج نع فةديبع وبأ ۔أ“(ةمايقلا موي هللا كنعبي ىتح ،كدعقم اذه :هل لاقيف
 ،مكيلع مالس) :لاقف ،ةربقملا ىلإ جرخ ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نأ ةةريره يبأ

 ٣٤٧-٣٤٨. ص ،٢ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ١٣٠. ص هسفن ردصملا ااا
 ٦٥. -٣٦ص ،٤ج ،بيترتلا ةيشاح :ميهاربال نب فسوي بوقعي يبأ ۔ينالجراولا :نع (فرصتب) القن ( ا"

 كسفن ردصملا : نيدلا رون ،يملاسلا= ١٣. ٠ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا (٣)

 ٣٤٩: ص .ج
 ٣٥٠-٣٥١. ص ،٢ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= .١٣١ص هسفن ردصملا ا
 ٣٥٣-٤ ٣٥. ص ،٢ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا= ١٣١. ص هسفن ردصملا ()

١٢٥ 



 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب ةزانج ترم دقو ،ثيدحلا ،أ'١(نينمؤم موق راد
 امو ؟حيرتسملا ام هللا لوسر اي :اولاقف ،(هنم حارتنُس وأ حيرتنُس) :لاقف ]٤١٨[

 هللا ةمحر ىلإ ،اهاذأو ايندلا بصن نم حيرتسي نمؤملا دبعلا) :لاق ؟هنم حارتسملا

 ةديبع وبأ أ"(رجشلاو باودلاو سانلاو دالبلا هنم حيرتست ،رجافلا دبعلاو ،ىلاعت

 نابذعي نيلجرب رم هنأ ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع انغلب :لاق .رباج نع

 نم ءيربتسي ال ناك دقف ،امهدحأ امأ ،ةريبكب نابذعي امو ،نابذعي) :لاقف ،ربقلا يف
 [رباج] ناكو ،ةديبع وبأ .أ"'(ةميمنلاب سانلا نيب يشمي ناك دقف ،رخآلا امأو ،لوبلا

 هللا ىلص هللا لوسر نأ «يراصنألا بويأ يبأ نع عيبرلا .ربقلا باذع تبثي نمم

 يف نوبذعي دوهيلا تاوصأ هذه) :لاقف ،سمشلا تبرغ نيح اتوص عمس ،ملسو هيلع

 هللا ىلص هللا لوسر نأ ،ةريره يبأ نع شديز نب رباج نع كةديبع وبأ .أ١٠(مهروبق
 يتتيل اي :لوقيف .لجرلا ربقب لجرلا رمي ىتح ،ةعاسلا موقت ال) :لاق ،ملسو هيلع
 .(٦)إ (")(هناكم تنك

 راكذألا باتك

 :ءاعدلا باب نورشعلاو يداحلا

 ناك ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نأ ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 باذع نم كب ذوعأ ينإ مهللا) :نآرقلا نم ةروسلا مهملعي امك ،ءاعدلا اذه مهملعي

 كب ذوعأو ،لاجدلا حيسملا ةنتف نم كب ذوعأو ،منهج باذع نم كب ذوعأو ،ربقلا

 يبنلا نأ سابع نبا نع ديز نبرباج نع ،ةديبع وبأ .(")(تامملاو ايحملا ةنتف نم

 ،٢ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ۔يملاسلا= .١٣١ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ضحيحصلا عماجلا )
 ٣٥٥. ص

 ٣٥٦. ص ،٢ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ١٣٢. -١٣١ص هسفن ردصملا ا")
 ٣٥٧-٣٥٨. ص ،٢ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٢٣١ص هسفن ردصملا ا")

 ٣٥٩. ص ،٢ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٢٣١ص ،هسفن ردصملا ()
 ٣٦٠. ص ،٢ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٢٣١ص هسفن ردصملا ا
 -٧٦ص ،٤ج بيترتلا ةيشاح :ميهاريل نب فسوي بوقعي يبأ ،يتالجراولا :نع (فرصتب) القن ")

 ١٣٠- ١٣١- ١٣٣. ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عملجلا :نع ينالجراولا لقنو ٨٢.

 :نيدلا رون ،يملاسلا = ١٣٣. -٢٣١ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم .حيحصلا عماجلا ("
 ٣٦٢-٣٦٣. ص ،٢ج ،هسفن ردصملا

 ١٢٦



 دمحلا كل مهللا) :لاق ،ليللا فوج يف ةالصلا ىلإ ماق اذإ ،ملسو هيلع هللا ىلص

 ،دمحلا كلو ضرألاو تاومسلا مويق تنأ دمحلا كلو «ضرألاو تاومسلا رون تنأ

 ،قحلا كدعوو ،قحلا كلوقو ،قحلا تنأ .نهيف نمو “«ضرألاو تاومسلا بر تنأ

 ،تنمأ كبو ،تملسأ كل مهللا آقح ةعاسلاو ،قح رانلاو قح ةنجلاو قح كؤاقلو

 تمدق ام يل رفغاف ،تمكاح كيلإو تمصاخ كبو تبنأ كيلإو .تلكوت كيلعو

 نب ةدابع نع عيبرلا .أ')(تنأ الإ هلإ ال يهلإ تنأ .تنلعأو تررسأو ترخأو

 هللا) :لاق ،لالهلا ىأر اذإ ،ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر ناك :لاق .تماصلا

 الإ ةوق الو لوح الو) نيترم (..هلل دمحلا ..هلل دمحلا) نيترم (..ربكأ هللا ..ربكأ

 موي رش نمو ،ردقلا ءوس نم كب ذوعأو ،رهشلا اذه ريخ كلأسأ ينإ مهللا ،هكلاب

 :تلاق اهنأ ،اهنع هللا يضر ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ ،۔أ"(رشحملا

 ىلإ دنسم وهو ،تومي نأ لبق لوقي ،ملسو هيلع هللا ىلص فهكلا لوسر تعمس

 ۔أ"'(ىلعألا قيفرلاب ينقحلأو .ينمحراو يل رفغا مهللا) :هيلإ تيغصأو .يردص

 .(رَّيخي ىتح ،تومي يبن نم ام) :هللا لوسر لاق :تلاق اهنأ ةشئاع نع انغلبو :لاق

 ضعيبرلا .ىلعألا ىلإ بهاذ هنأ تملعف .أ“١(ىلعألا قيفرلا مهللا) :لوقي وهو هتعمسف

 هيلع ليربج نأ ،ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر نع ،تماصلا نب ةدابع نع
 دساح لك نمو كيذؤي ءاد لك نم كيقرأ هللا مسب) :لاقف ،كعوي وهو هاقر ،مالسلا

 نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ا"(كيفشي هللا مساو .نيع لك نمو دسح اذل
 نا لوسر اي :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ لجر ءاج :لاق ،كلام نب سنأ

 لوسر اعدف :سنأ لاق ةمحرب انيتأي نأ ىلاعت هللا غداف ،لبسل تعطقناو يشاوملا تكله

 ٢٣٦٤-٣٦٦٢. ص ،٢ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ١٣٣. ص هسفن ردصملا ()
 ٣٦٧-٣٦٨. ص ،٢٦ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ۔يملاسلا = ١٣٣. ص هسفن ردصملا "ا
 ٣٦٩. ص ،٢ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ١٣٣. ص هسفن ردصملا ا"

 ٣٧٠. ص ،٢ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ١٣٤. -٣٣١ص هسفن ردصملا ا
 :نيدلا رون ،يملاسلا = ١٣٤. -٣٣١ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم .حيحصلا عماجلا (٥)

 ص .٢ج كسفن ردصملا ٣٧٧١-٣٢٧٢.

٢٧ ١ 



 لوسر ىلإ لجر ءاجف ،ةعمجلا ىلإ ةعمجلا نم انرطمف ،ملسو هيلع هللا ىلص ها
 تعطقناو ،يشاوملا تكلهو ،تويبلا تمدهنا :لاقف ،ملسو هيلع هللا ىلص فلا

 هلعجا مهللا) :هئاعد يف لاق ]٤١٩[ ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اعدف ،لبنلا

 :سنأ لاق ،أ'(رجشلا تبانمو ،ةيدوألا نوطبو ێماكآلاو لابجلا سوؤر ىلع

 .راغصلا ادكلا :ماكآلا :عيبرلا لاق .بوثلا بايجناك ةنيدملا نع ةباحسلا تباجناف

 اهنيب سيلو شةنيدملاب ةباحسلا ترادف يأ .صيمقلا بيج ةرقن لثم تباجناف هلوقو
 تقف :تلاق اهنع هللا يضر 0 ةشئاع نع ،ديز نب رباج نع ةديبع ٣ .باحس ءامسلا نيبو

 . (٢) ثيدحلا . هيلجر صمخأ ىلع يدي تعقوف تبلطف . ملسو هيلع هللا ىلص فللا لوسر

 :هلضفو ءاعدلا بدأ نورشعلاو يناثلا بابلا

 هللا ىلص ،يبنلا نع ،اهنع هللا يضر ،ةشئاع نع ظديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 دنع هب اوظفحت ديري :عيبرلا لاق (ماركإلاو لالجلا اذ ايب اوظلأ) :لاق ،ملسو هيلع
 نع ىيفغلب :لاق ،ةديبع وبأ .هل تيجتئسا الإ ،لجرلا هب وعدي ام لق :ليق هنإف ،ءاعدلا

 ئبخأ نأ تدرأ انأو ،ةةوعد يبن لكل) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر

 ىلص هللا لوسر نع ينغلب :لاق شةديبع وبأ .ا")(ةمايقلا موي يتمأل ةعافش ،يتوعد
 نم :لاق هللا نإف ،ءاخرلا يف هوعداو ،مكبر ىلإ اوعرضت) :لاق ،ملسو هيلع هللا

 هتعفر يل عضاوت نمو هتيطعأ ينلأس نمو ةدشلا يف هتبجأ ءاخرلا يف يناعد

 نب رباج نع هةديبع وبأ .ا'(هل ترفغ ينرفغتسا نمو هتمحر ةيلإ عرضت نمو
 امنإف) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ،ةريره يبأ نع ينغلب :لاق ،ديز

 نم ،هل بيجتسأف ،ينعدي نم ،رخآلا ليللا ث ىقبي نيح ،ىلاعتو كرابت انبر لوقي
 .(")(هل رفغأف ينرفغتسي نمو ،هيطعأف ،ينلأسي

 ٣٧٢-٣٧٤. ص ،٢ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٤٣١ص هسفن ردصملا ()

 ۔٤ج بيترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن (")
 -٢٣١ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٩٨. -٣٨ص

 ٣٧٦. ص ،٢ج هسفن ردصملا :نيدلا رون يملاسلا = ٣-- ١٣٤.

 ،۔٢ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون يملاسلا = .٥٣١ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ا"
 ٣٧٧-٣٧٨. ص

 ٣٧٩-٣٨١. ص ،٢ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ١٣٥. ص هسفن ردصملا ()

 ٣٨١-٣٨٢. ص ،٢ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ۔يملاسلا = ١٣٥. ص هسفن ردصملا ٣
١٢٨ 



 هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر لاق :لاق ،ةريره يبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 نع ةديبع وبأ .يل بجتسي ملف توعد :لوقيف ،لجعي مل ام مكدحأل باجتسي ،ملسو

 ال) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع ظديز نب رباج

 ىلع مزعيل نكلو تئش نإ ،ينمحرا مهللا ،تئش نإ ،يل رفغا مهللا :مكدحأ نلوقي
 (")[ (")(هل هركم ال هنإف ةلأسملا

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ةالصلاو حيبستلا يف نورشعلاو ثلثلا بابلا

 دحأ نم ام) :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 رباج نع ةديبع وبأ .ا"(نيركاذلا نم بتك الإ ةرم ظةئام موي لك يف يلع يلصي
 سلجم يف ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اناتأ :لاق .دوعسم نبا نع ،ديز نبا

 ؟كيلع يلصن فيكف كيلع يلصن نأ هللا انرمأ :دعس نب ريشب هل لاق ةدابع نب دعس

 لآ ىلعو ،دمحم انيبن ىلع يلص مهللا اولوق) :لاقف هلأس هنأ انيسن ىتح .تكسف

 ىلعو دمحم انيبن ىلع كرابو ،ميهاربإ لأ ىلعو ،ميهاربإ ىلع تيلص امك ،دمحم

 ديمح كنإ ،نيملاعلا يف ،ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإل ىلع تكراب امك ،دمحم لأ

 .(٠)(متملع دق امك مالسلاو ،ديجم

 ةةديبع وبأ .هانملع اذكه هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا :ةديبع وبأ لاق

 نم) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ،ةريره يبأ نع ،ديز نب رباج نع
 لك ىلع وهو دمحلا هلو ،كلملا هل ،هل كيرش ال ]٤٢٠[ هدحو هللا الإ هلإ ال لاق

 )١) ص ،٢ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٦٣١ص هسفن ردصملا ٣٨٣-٣٨٤.

 ج٤،
 ،بيترتلا ةيشاح :ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) لقنا"

 ص٩٩-١٠٨. بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم .حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ص١٣٥- ١٣٦.

 (٣) ،هسفن ردصملا :نيدلا رون يملاسلا = .٦٣١ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم .حيحصلا عماجلا ج٢،

 ص ٣٨٥.

 (٤) ،هسفن ردصملا :نيدلل رون ،يملاسل = .٦٣١ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ج٢۔،

 ص ٣٨٦-٣٨٩.

١٩ 



 ةنسح ةئام هل بتكو ،باقر رشع لدع هل تناك ،ةرم ةئام موي لك يف ،ريدق ءيش

 تأي ملو يسمي ىتح ،كلن هموي ناطيشلا نم ازرح هل تناكو ةئيس ةئام هنع تيحمو

 نب رباج نع ةديبع وبأ .('(كلذ نم رثكأ لمع نم الإ هب ءاج امم لضفأب دحأ

 رثإ ىلع لاق نم) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ،ةريره يبأ نع ،ديز
 دبز شم تناك ولو ،هاياطخ تطح ‘،ةرم ةئام هلل دمحلاو ،هللا ناحبس هتالص

 هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر نأ تعمس :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ا")(رحبلا
 :لاقف ،سانلا ىلع لبقأ ،هتالص نم فرصنا املف ،هباحصأب موي تاذ ىلص ملسو

 8هيف اكرابم ابيط اريثك ًادمح ،دمحلا كلو انبر :لوقي وهو ،افنآ ملكتملا نم)

 هللا لوسر نأ ،يردخلا ديعس يبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ ا"(؟ثيدحلا

 لك ىلع ربكي ،ةرمع وأ .وزغ وأ .جح نم لبقأ اذإ ناك ،ملسو هيلع هللا ىلص

 (٤).تاريبكت ثالث فرش

 حاكنلا باتك

 :ءايلوألا يف نورشعلاو عبارلا بابلا

 ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 الو ،كلم دعب الإ قاتع الو ،حاكن دعب الإ راهظ الو ،حاكنلا دعب الإ قالط ال) :لاق

 ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ظةديبع وبأ .ا")(ةنيبو قادصو يلوب الإ حاكن
 .اهيلو نم اهسفنب قحأ مّيَألا) :ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا لاق :لاق ،هنع هللا يضر

 .(`(اهتامص اهنذإو ،اهسفن يف نذأتست ركبلاو

 ٣٩٠-٣٩١. ص ،٢ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٧٣١ص هسفن ردصملا )
 ٣٩٢-٣٩٣. ص ،٢ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٧٣١ص هسفن ردصملا "ا
 ٣٩٣. ص ،٢ج هسفن ردصملا :نيدلا رون 3 ا = .٧٣١ص هسفن ردصملا ا"

 ،٤ج “بيترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن ا“)
 ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ١٣٨. -٩٠١ص
 ٤٣٩٣ ٣٩. ص ،٢ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ١٣٧. -٦٣١ص

 ردصلا : نيدلا رون 4 يملاسلا = ١٣٨. ص بيبح نب عيبرلا مامإل ا دنسم ۔ حيحصلا عماجلا )٥)

 ٣. ص ۔“ ٣ ج كسفن

 ٦. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٨٣١ص هسفن ردصملا ()
 ١٣٠



 تنب ءاسنخ تناك :تلاق ،اهنع هللا يضر ،ةشئاع نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 هللا ىلص هللا لوسر تتأف .كلذ تهركف ،بيث يهو .اهوبأ اهجوز ةيراصنألا مازخ

 لوسر لاق :لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .اهحاكن درف ،هتربخأف ،ملسو هيلع

 راوب نم هللاب ذوعنف ،هودرت الف ،ؤفك مكيلإ بطخ اذإ) :ملسو هيلع هللا ىلص فكلا

 الإ ،عافكأ مهلك ديحوتلا لهأ نم رارحألا) :ملسو هيلع هللا ىلص لاقو ،أ')(تانبلا

 يبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ ا"(لاقبلاو ،جاسنلاو ،ماجحلا ىلوملا :ةعبرأ

 نأ وهو ،راغشلا نع ىهن هنأ :ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع ،يردخلا ديعس

 ،قادص امهنيب سيلو ،هتنبا رخآلا هل جوزي نأ ىلع ،لجرل هتنبا لجرلا جوزي

 تءاج :لاق ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .تخألاب تخألا كلذكو

 اليوط تكسف ،يسفن كل تبهو :تلاقف ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ةأرما

 هللا لوسر هل لاقف ةجاح اهب كل نكت مل نإ هللا لوسر اي اهينجوز :لجر هل لاقف

 الإ يدنع ام :لاقف (؟اهايإ هقدصت ءيش نم كدنع له) :ملسو هيلع هللا ىلص

 ،كرازإ اهتيطعأ نإ) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف ،اذه يرازإ

 ىلص كلا لوسر هل لاقف .ائيش دجأ ام :لاقف ،(هريغ أئيش سمتلاف ،رازإ الب تسلج

 هل لاقف ،أئيش دجي ملف ،لجرلا سمتلاف ،(ديدح نم امتاخ ولو ستلإ) :ملسو هيلع هللا
 يدنع ،معن :لاقف (نآرقلا نم ءيش كدنع لهف) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 :ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر لاقف ،اهامس روسل ،اذك ةروسو اذك ةروس

 (أ)[(")(نآ رقلا نم كعم امب كل اهتجوزا)

 )١) ص هسفن ردصملا ١٣٨. = ص ۔“ ٣ج هسفن ردصملا : نيدلا رون ‘ يملاسلا ١٠.

 ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٨٣١ص هسفن ردصملا "ا ١٠.
 (٣) ةبيبح نب عيبرلا مامإل أ دنسم ۔ حيحصلا عماجلا ص٬أ١٣٨- ١٣٩. = نيدلا رون ۔“ يملاسلا :

 ص .٣ج كسفن ردصملا ١٥-١٦.

 ( بيترتلا ةيشاح :ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن ج٤،
 ص ٣ ١- ١٥٨. نب عيبرلا مامإل ا دنسم ۔ حيحصلا عماجلا :نع ين الج را ولا لقنو حببببخ“٠

 ص١٣٨- ١٣٩.
١٣١ 



 ]٤٢١[ :زوجي ال امو حاكنلا نم زوجي ام -نورشعلاو سماخلا بابلا

 هيلع هللا ىلص يبنلا نع ،يردخلا ديعس يبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 وبأ ،أ"(هيخأ موس ىلع مواسي الو ،هيخأ ةبطخ ىلع مكدحأ نبطخي ال) :لاق ،ملسو

 :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع ،ةريره يبأ نع ديز نب رباج نع فةديبع

 نع ىفغلب :لاق ظةديبع وبأ .أ"!(اهتلاخو ةأرملا نيب الو ،اهتمعو ةأرملا نيب عمجي ال)

 ال و ،مرحملا حكني ال) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق .نافع نب نامثع

 نبا نع ،ديز نب رباج نع ،بئاسلا نب مامض لاق :عيبرلا لاق .ا"(بطخي الو حكني

 وهو ،ثراحلا تنب ةنوميم ةنبا جوزت ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ :سابع

 نب نمحرلا دبع ءاج :لاق ،كلام نب سنأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .مرحم

 ،هللا لوسر هل لاقف ةةرفص رثأ هبو ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ فوع

 ،راصنألا نم ةأرما تجوزت هللا لوسر اي :لاقف :؟"كب ام" :ملسو هيلع هللا ىلص

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف بهذ نم ةاون :لاقف ؟(اهيلإ تقس مك) :لاقف

 هللا يضر ،ةشئاع تناك :لاق ،ديز نب رباج نع ظةديبع وبأ .ا١٠(ةاشب ولو ملوأ)

 ،اهب ىنتباو ،نينس تس تنب يهو ،ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر اهجوزت ،اهنع

 تنب يهو ،اهنع تامو ،يه الا أ ركب هئاسن يف جوزت امو ،نينس عست تنب يهو

 ةيواعم ةيالو نامز يف تتامو ،ةنس نيعبرأو نامث هدعب تشاعو ،رشع ةينامث

 .(")عيقبلاب تنفدو ،ةريره وبأ اهيلع ىلصو ،نيسمخو نامث ةنس ،ناضمر يف كلذو

 ٣. ج .هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا=.٩٣١ص ،بيبح:نب عيبرلا مامإلا دنسم ححيحصلا عماجلا
 .٠٢ص

 ٢٣. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٩٣١ص هسفن ردصملا ")
 ٢٩. ص ،٣ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ۔يملاسلا = ١٤٠. ص هسفن ردصملا ا")

 ٣٣. ص ،٣ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ١٤٠. ص هسفن ردصملا ٤

 ،٤ج بيترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) ًالقن ()
 ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ،حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ١٥٨. -٣٤١ص

 ٣٧. ص ،٣ج هسفن ردصملا :نيدلا رون يملاسلا = ١٤٠. -٩٣١ص

١٣٢ 



 : ع اضرلا يف 7 نورشعلا ق سداسلا بابلا

 يبأ اخأ حلفأ نإ :تلاق ،اهنع هللا يضر ،ةشئاع نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 تيبأف باجحلا لزن نأ دعب كلذو ،يلع نذأتسا ةعاضرلا نم يمع وهو ،سيعقلا

 نإف ،هل ينذئإ) :لاقف هتربخأف ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاجف فهل نذآ نأ

 هللا يضر ةشئاع نع ،ديز نب رباج نع فقديبع وبأ .ا"(بسنلا شم عاضرلا

 توص تعمس ذإ ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو انأ ةدعاق تنك :تلاق ،اهنع

 ظكتيب يف نذأتسي لجر اذه هللا لوسر اي :تلقف .ةصفح تيب يف نذأتسي ناسنإ

 نالف يمع ناك ول ،هللا لوسر اي :تلقف ةةعاضرلا نم ةصفح معل (انالف هارأ) :لاقف

 نم مرحي ام ةعاضرلا نم مرحي معن) :لاق ةةعاضرلا نم اهل معلا يلع لخد ،ايح

 :تلاق ،اهنع هللا يضر ،ةشئاع نع ،ديز نب رباج نع ظةديبع وبأ .ا"(بسنلا

 ‘ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس اهنأ . ةيدسأل ا بهو تننب ةماذج ينتربخأ

 كلذ نوعنصي سرافو مورلا نأ تركذ ىتح ‘ةليغلا نع ىهنأ نأ تممه دقل) :لوقي

 (")عضرت يهو ةأرملا لمح :ةليغلا :عيبرلا لاق ۔أ"'(ائيش مهدالوأب رضي الو
 :ةلزعلاو ايابسلا يف نورشعلاو عباسلا بابلا

 ىهن 0 ملسو هيلع هللا ىلص . يبنلا نأ ،سابع نبا نع ظديز نب رباج نع كةديبع وبأ

 لئاوحلا الو نعضي ىتح لماوحلا اوئطت ال) :لاقف ،ءامإلا نم ايابسلا ءطو نع

 وبأ .لاح دعب الاح ضيحلا اهيتأي يتلا :لياحلا ]٤٢٢[ :عيبرلا لاق ۔ا(نضحي ىتح

 هللا لوسر عم انجرخ :لاق ،يردخلا ديعس يبأ نع ‘ظديز نب رباج نع ةديبع

 هسفن ردصملا :نيدلا رون ۔ يملاسلا= .١٤١ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ۔ حيحصلا عماجلا )١)

 .٢٤ص 7ً

 هسفن ردصملا :نيدلا رون ، يملاسلا = ١٤١. ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ۔ حيحصلا عماجلا ٢)

 ٤٥. ص ,

 ٣) ص ،هسفن ردصملا ٤١ ١. = ص ‘“ ٣ج ،فسفن ردصملا :نيدلا رون ، يملاسلا ٤٨.

 )( ۔تبِێرزتلا ةيشاح :ميهاريل نب فسوي بوقعي يبأ ؤ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن ج٤،‘ ص١٥٩-

 ١٦٧ . ص ،بببح نب عيبرلا مامإل ا دنسم ۔ حيحصلا عماجلا : نع ينالجرا ولا لقنو ٠  74-ا ١٤١.

 )( ردصلا :نيدلا رون ،يملاسلا=.١٤١ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا

 هسفن ج٣. ص٥٢.

١٣٣ 



 ،ءاسنلا انيهتشاف ،ايابس انبصأف .قلطصملا ينب ةوزغ يف ،ملسو هيلع هللا ىلص

 هيلع هللا ىلص هللا ،لوسر انيفو لزعن :انلقف ،لزعن نأ اندرأف ،ةبزعلا انيلع تدتشاو
 ةمسن نم امف ،اولعفت ال نأ مكيلع ام) :لاقف ،هانلأسف كلذ نع هلأسن نأ لبق ،ملسو

 نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .أ')(ةمايقلا موي ىلإ ةنئاك يهو الإ ،ةنئاك
 ۔مصيلف ،ةعيملا ةدش نم فاخ نم) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ،سابع

 هللا ىلص ،يبنلا نع يور امظم ءاصخ ينعي :عيبرلا لاق .(")(عاجو هل موصلا نإف

 .("نيئوجوم نيحلمأ نيشبكب ىحض .ملسو هيلع

 علخلاو قالطلا باتك

 :[ةقفنلاو علخلا] -نورشعلاو نماثلا بابلا

 رمع ءاجف ضئاح يهو .هتأرما قلط رمع نبا نأ ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 ۔اهعجاري نأ ُهرُم) :لاقف ،لعف امع هلأسف ،ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر ىلإ

 نأ لبق قلط ءاش نإو كسمأ ءاش نإف رهطت مث ،ضيحت مث ،رهطت ىتح ،اهكسميو

 نبرباج نع ةديبع وبأ .(“(ءاسنلا اهب قلطي نأ اهب هللا رمأ يتلا ةدعلا كلتف «سمي

 دعب الإ قالط ال) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نأ .سابع نبا نع ديز
 لأست ال) :ملسو هيلع هللا ىلص ةهلا لوسر لاق :لاق ،ةديبع وبأ .ثيدحلا اأ)(حاكنلا

 .ا")(اهل ردق ام اهل نإف ،اهتفحص غورفتستل ،اهتخأ قالط ةأرمإ

 صفح نب ورمع وبأ قلط :لاق ،سابع نبا نع هديز نب رباج نع هةديبع وبأ

 سيل :لاقف ،هتطخسف ،ريعشب هليكو اهيلإ لسرأف .نئاب قالط ،بئاغ وهو ،هتجوز

 )١) ص هسفن ردصملا ١٤٢. = ص 4 ٣ج كهسفن ردصملا : نيدلا رون ،يملاسلا ٥٦.

 (٢) ص هسفن ردصملا ١٤٢. = ص “ ٣ج كسفن ردصملا : نيدلا رون “ يملاسلا ٦٠.

 ،٤ج ،بيترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن ا"
 ۔خب يبح نب عيبرلا مامإل ا دنسم ۔ حيحصلا عماجلا :نع ين الج را ولا لقنو ١٧٨. - ص

 ٦٠. ص .٣ج هسفن ردصملا : نيدلا رون “. يملاسلا = ٤١ ١- ١٤٢. ص

 هسفن ردصملا : نيدلا رون “ يملاسلا = ١٤٢. ص ‘،۔ بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ۔ حيحصلا عماجلا (٤)

 ٦٥. ص .٣ج

 ٧٠. ص ،٣ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ٤٢ ١. ص هسفن ردصملا ا
 )٦) ص « هسفن ردصملا ١١٣. = ص 4 ٣ج كسفن ردصملا : نيدلا رون ‘ يملاسلا ٧١.

١٣٤ 



 تركذف ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا ىلإ تعاجف ،ءيش انيلع كل ام هللاو امأ ،ةقفن

 كلت) :لاق مث ،كيرش مأ تيب يف دتعت نأ اهرمأف ،(ةقفن نم هيلع كل سيل) :لاقف هل

 ظكبايث نيعضت ىمعأ لجر هنإف ،موتكم مأ نبا دنع يّدتعا ،يباحصأ اهاشغي ةأرمإ

 نب مهج ابأو نايفس يبأ نب ةيواعم نأ هل تركذ ،تلح املف (ينينناف ،تللح اذلف

 عضي الف ،مهج وبأ امأ) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهل لاقف ،ينابطخ ماشه

 : ديز نب ةماسأ يحكنا نكلو ،هل لام ال كولعصف ةيواعم امأو ،هقتاع ىلع هاصع

 ۔أريخ هيف هللا لعجف ،هتحكنف :تلاق ،(ديز نب ةماسأ يحكنا) :لاق ة ،هتهركف :تلاق

 لوسر جوزت :سابع نبا لاق :لاق شديز نب رباج نع ةديبع وبأ .أ')(هب تطبتغاف

 نأ كلذو اهب نتبي ملو ،اهقلطف ،ةرمع اهل لاقي ةأرما نم ،ملسو هيلع هللا ىلص فلا

 وبأ .اهقلطف ،أ""(ريخ نم هللا دنع هذهل ام) :لاقف ،طق ضرمت مل اهنإ :هل لاق اهابأ

 نب هللا دبع تنب ةليمج مأ تزشن :لاق ،يبأ نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع

 اهجوز وكشت ،نيترم اهابأ تتأف سامشلا نب سيق نب تباث اهجوز نع ،سابع

 ال اهابأ تأر املف ،يربصاو “كجوز ىلإ يعجرا ةينب اي :اهل لوقيو ،اهدريو

 ةهراك اهنأ تركذو هيلإ هوكشت ،ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر ىلإ تتأ ،اهيكشي

 كلام ]٤٢٣[ تباث اي) :لاقف اهجوز ىلإ ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا لسرأف هل
 اهنم يلإ بحأ ضرألا هجو ىلع ام كيبن قحلاب كثعب يذلاو :لاقف ،(كلهألو

 تهركف (؟تباث لوقي اميف نيلوقت ام) :اهل لاقف .يدهج نسحمل اهيلإ ينإو .كريغ

 لوسر اي قدص :تلاقو ،اهلأس نيح ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بذكت نأ

 هللا لوسر لاقف ،هل ةضغبم اهنأ ينعت -رانلا ينلخدي نأ تفوخت نكلو قدص فلا

 :لاق ،معن :تلاق (؟كليبس يلخيو هنم تذخأ ام هيلع نيدرتأ) :ملسو هيلع هللا ىلص

 لوسر اي :لاق ا"(؟اهليبس يلختو كنم تذخأ ام كيلع درت نأ ىضرتأ تباث اي)

 هسفن ردصملا : نيدلا رون “ يملاسلا= ١٣. ص ةبيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ۔ حيحصلا عماجلا )١(

 ٧٤. ص ٣ ج
 ٤٨. ص ۔“ ٣ج هسفن ردصملا : نيدلا رون ،يملاسلا = ٣ ١٤. ص هسفن ردصملا )٢)

 ٨٧. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٤٤١ص هسفن ردصملا ا"

 ١٣٥



 لاق .اهليبس ىلخف هيلع هتدرف ،اهليبس ىلخأو ،يلع هدرتأ أطئاح ينم تذخأ دق كلا

 نع هديز نب رباج نع ،ةديبع وبأ .مالسإلا يف ناك علخ لوأ اذه :سابع نبا
 اهنإف :ىلوألا امأ ؛ننس ثالث ةريرب يف تناك :تلاق ،اهنع هللا يضر ةشئاع

 ،هقرافت وأ اهجوز عم ميقت نأ ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهريخف ،تقتع

 عأ :اهل تلقف ،عيشب ينينيعأف ،ينوبتاك يلهأ نإ :تلاقف ،يلإ تعاج اهنإ :ةيناثلاو
 :لاقف ،ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر عمسف ،يل كؤالو نوكيف ،هب كوبتاك ام مهل
 ةمربلاو ،ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر انيلع لخد :ةثلاثلاو ،(قتعأ نمل ءالولا)

 اي ،ىلب :انلق ،(محللاب روفت ةمربلا رأ ملأ) :لاقف ،مادإو زبخ هيلإ برقف محلب روفت
 هيلع لاقف ةقدصلا لكأت ال تنأو ،ةريرب ىلع قدصت محل كلذ نكلو هللا لوسر

 ")(")(ةيده انيلإ اهنم وهو ةقدص اهيلع وه) :مالسلا
 :ةدعلاو دودحلا يف -نورشعلاو عساتلا بابلا
 يل لاق :ةصفح تلاق :لاق يردخلا ديعس يبأ نع ،ديز نب رباج نع ظةديبع وبأ

 ٦ةحت نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحي ال) :ملسو هيلع هللا ىلص كلا لوسر

 نع هةديبع وبأ .(")(ا رشعو رهشأ ةعبرأ جوز ىلع الإ ،لايل ثالث قوف تيم ىلع

 امل ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا جوز ،ةبيبح مأ نع ينغلب :لاق ،ديز نب رباج
 ةيراج هب تنهدف ،قولخ ةرفص هيف بيطب تعد ،برح نب نايفس وبأ اهوبأ يفوت

 تعمس ينأ الإ ةجاح نم بيطلاب يل ام هللاو :تلاقف ،اهيضراع هب تحسم مث

 نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحي ال) :لوقي ،ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر

 ٤ ٩-٩٥. ص ،٣ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ١٤٥. ص هسفن ردصملا (

 ،٤ج بيترتلا ةيشاح :ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن"
 ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٢٠٦. -٩٧١ص

 ١٤٥. -٢٤١ص

 هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ١٤٥. ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ضحيحصلا عماجلا ا")
 ج ٣ ‘ ص ١٠١٢.

١٣٦ 



 عيبرلا لاق .(')(أرشعو رهشأ ةعبرأ جوز ىلع الإ لايل ثالث قوف تيم ىلع دحت
 رباج نع ةديبع وبأ .لفسألا يحللا نم اهيدخ ىلإ اهينذأ مدقم نيب ام :اهيضراع

 تءاج :تلاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا جوز ،ةملس مأ نع ينغلب :لاق ديز نبا

 يفوت يتنبا نإ ،هللا لوسر اي :تلاقف ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ةأرما
 هيلع هلللا ىلص هللا لوسر اهل لاقف ؟اهلحكتفأ اهنيع تكتشا دقو ،اهجوز اهنع

 يف نكادحإ تناكو ،أرشعو رهشأ ةعبرأ يه امنإ) :لاق مث ،أثالث "ال" :ملسو

 اذإ ،ةيلهاجلا يف ةأرملا تناك :عيبرلا لاق ،(لوحلا سأر دنع ةرعبلاب ىمرت ةيلهاجلا

 اهيلع رمت ىتح .اهبايث رش سبلتو ،أبيط سمت الو ،أشفح تلخد اهجوز اهنع يفوت
 مث ،تام الإ ءيشب صتقت املقف هب تضقتف ًأريط وأ ةاش وأ ،اوأر امك ىتؤت مث ،ةنس

 هريغو بيط نم تعاش ام عجارت ]٤٢٤[ مث ،اهب يمرتف ،هدعب ىطمتف ،جرخ

 صخلا فرط حسمت يأ :شفحلاو ،هب حسمت يمنأ هب حسمت يأ هب ضتقت ىنعمو

 وبأو انأ تفلتخا :لاق «سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .أ")ملعأ هللاو
 :لاق ،لايلب اهجوز ةافو دعب تعضو اذإ ،لماحلا ةأرملا يف ،نمحرلا دبع نب ةملس

 ةةريره وبأ ءاجف .تلح تعضو اذإ :ةملس وبأ لاقف ،نيلجألا رخآ اهتدع :تلقف

 اهلأسف ةملس مأ ىلإ ،سابع نبا ىلوم ، ابيرك انثعبف شةملس يبأ عم انأ :لاقف ،لئسف

 لوسرل كلذ تركذف ،لايلب اهجوز ةافو دعب ةيملسألا ةعيبس تدلو :تلاقف .كلذ نع

 هذهو :ةديبع وبأ لاق :عيبرلا لاق ،أ"'(تلح دق) :لاقف ۔ملسو هيلع هللا ىلص فا

 نبا لاق ام ىلعف نحن امأو ،ةيملسألل ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نم ةصخر

 .(ُ)هباتك يف لجو زع هللا لوق وهو اندنع هب ذوخأملا وهو ،سابع

 )١) ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ص٤٥ ١ هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا=. ج٣ ّ

 ص ٣٢٠١-١١٠٣.

 (٢) ،كسفن ردصملا ص٤٦ ١. = لص 4 ٣ج هسفن ردصملا : نيدلا رون ،يملاسلا ١١٠٩-١١١٠.

 (٣) ص ‘،كسفن ردصملا ١٧. = ص “ ٣ج هسفن ردصملا : نيدلا رون “ يملاسلا ١٠.

 )( بيترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن ج٤،

 ص٢٠٧- ٢٢١. كتبيبح نب عيبرلا مامإل ا دنسم ۔ حيحصلا عماجلا :نع نالج راولا لقنو

 ص ٥ ٤؟١- ١٤٦- ١٤٧. = ص .٣ج كسفن ردصملا :نيدلا رون “. يملاسلا ١٠.

٣٧ ١ 



 :ضيحلا يف نوثالثلا بابلا

 هللا لوسر لاق :تلاق ،اهنع هللا يضر ،ةشئاع نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 .()(ةثلاثلا ةضيحلا نم لستغت مل ام ،هتأرماب قحأ لجرلا) :ملسو هيلع هللا ىلص

 :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع .سابع نبا نع شديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 هبش ،صجلا :ةصقلاو (")(ءاضيبلا ةصقلا ىرت ىتح ،اهضيح نم ةأرملا رهطت ال)

 هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ،ديز نب رباج نع ،ةديبع وبأ .صجلا ضايبب رهطلا
 :عيبرلا لاق ،أ"(ضيحت ىتح لئاح الو ،عضت ىتح لماح ًأطوت ال) :ملسو هيلع

 امأو ،نئربتسي ىتح ،نهتاداس نم دحأ نهأطي ال يأ ،ءامإلا يف ثيدحلا ىنعم

 ىتح حكنت ال اهنإف ،ضلئاحلا الإ ،لئاحلاو لماحلا هتأرمإل ءطولا هل لالحف ،جوزلا

 .اهمرحأ الو اهللحأ ال :لاق ،ديز نب رباج نإف رهطت نأ لبق تئطو نإف .رهطت

 ۔اهنع هللا يضر ةشئاع نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .اهقرافي نأ يلإ بحأو
 لاق :عيبرلا لاق .ضئاح انأو ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم مانأ تنك :تلاق

 اذه ىلع بنجلا ندب كلذكو «سجنب سيل ضئاحلا ندب نأ لدي اذهو :ةديبع وبأ

 ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ،ةشئاع يل تركذف :ديز نب رباج لاق .لاحلا

 لوسر سأر لجرأ تنك :تلاق اهقيرط نمو .(كدي يف كتضيح تسيل) :اهل لاق

 نبا نع كديز نب رباج نع ةديبع وبأ ،ضلئاح انأو ،ملسو هيلع هللا ىلص فلا
 بجو دقف ،ةضيحلا تربدأ اذإ) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ۔سابع

 .ا٠(لسغلا

 ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسل = .٧٤١ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ضحيحصل عملجل ()

 ٩.

 ١٣٢. ص ،٣ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٨٤١ص هسفن ردصملا ("

 ١٣٦. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٨٤١ص هسفن ردصملا ا"
 ،٣ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٨٤١ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ۔حيحصلا عماجلا (

 ١٣٨-١٤١. ص
٣٨ ١ 



 هللا لوسر ناك :تلاق ،اهنع هللا يضر ةشئاع نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 .('"بوثلا نع ضيحلا مد لسغب ينرمأي ،ملسو هيلع هللا ىلص

 :ةضاحتسالا يف -نوثالثلاو دحاولا بابلا

 هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر لاق :لاق «سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ،ةديبع وبأ

 نبا قيرط نمو ۔أ")(عوضولا ضقني ،قرع مد هنأل ،سجن ةضاحتسالا مد) :ملسو
 هللا لوسر اي :تلاقف ،هتلأس نيح [ةيراصنألل] لاق 4 ،مالسلا هيلع هنع 4 اضيأ ّ سابع

 هتقيرط نمو .نطقلاب يشتحا :يأ . ا")(يلصو يرفثتساو يلستغا) :لاقف .اث ًجثأ

 نع ةديبع وبأ .ا لم بَجَو ةضيحلا تربدأ اذإ) :[لاق ،مالسلا هيلع.هنع ًأضيأ

 شيبح يبأ تنب ةمطاف تلاق :تلاق ،اهنع هللا يضر ،ةشئاع نع ،ديز نب رباج

 :اهل لاقف ؟ةالصلا عدأفأ رهطأ ال ينإ ]٤٢٥[ ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل

 اذإو ‘ةالصلا اهل يكرتاف ،تلبقأ اذإف ءةضيحلاب سيل «سجن قرع مد كلذ امنإ)
 :تلاق ةًأاضيأ اهقيرط نمو ،أأ(يلصو ،كنع مدلا يلسغاف ،اهرذق بهذو تربلأ
 نب رباج نع ةديبع وبأ .ضئاح انأو ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لجرأ تنك
 ىلإ تعاجف ،ةضاحتسم تناك يثراحلا ءامسأ ىمست ةأرما نأ ينغلب :لاق ،ديز

 يتلا كمايأ يدعقا) :اهل لاقف ،اهرمأ نع هتلأسف ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .ا")(يلصو ،يلستغا مث ،مايأ ةثالث يرهظتساف ،مدلا كب ماد اذإف ،اهيف نيضيحت تنك
 هنأ ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ينغلب :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 تركذ ،ةشئاع امنإ :ديز نب رباج لاق ،أ")(ةالص لكل أضوتت ةضاحتسملا) :لاق

 )١) ج .ؤ بيترتلا ةيشاح :ميها ريإ نب فسوي بوقعي يبأ ؤ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) ًالقن ٤

 ص٢٢٣٫٬- ٢٣٠ ,, ،خبيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجرلاولا

 نص ٤٧ ١- ١٤٨. = ص ج كسفن ردصملا :نيللا رون ،يملاسلا ١٤٢.

 (٢) ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عم اجلا ص٤٩ ١. = هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا

 ص ص ١٤٣.

 ص هسفن ٤٩ ١. = ص ج هسفن ردصملا :نيللا رون ،يملاسلا ١٤.

 (٤) ص هسفن ردصما ١٤٩. = ص ،٣ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا ١٤٤.

 ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٩٤١ص هسفن ردصملا ا ١٤٦.
 (٦) ص هسفن ردصملا ١٥٠. = ص ،٣ج ،۔هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا ١٤٩.

 )٧) ص ‘،كسفن ردصملا ١٥٠. = ص ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا ١٥٩١.

١٩ 

 



 بجوأ ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ركذت ملو ،شيبح يبأ تنب ةمطاف ةلأسم

 . أ"أوالص لك دنع ،عوضولا اهيلع

 عويبلا باتك

 :عويبلا نع يهني ام -نوثالثلاو يناثلا بابلا

 :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 .قاوسألا اوغلبي نأ لبق ،مهنم اورتشتف ،اهبالجأ اوقلتت ال :ينعي ۔(علاوسلا اوقلتت ال)

 عيب نعو هةذبانملاو ،ةسمالملا عيب نع ىهن هنأ ،مالسلا هيلع ،هنع هقيرط نمو

 لجرلا سملي نأ :ةسمالملا :عيبرلا لاق .نيماضملاو حيقالملا نعو ةلبحلا لبح

 لجرلا يمري نأ :ةذبانملاو ،عيبلا همزليف ،هيف ام ملعي الو ،هرشني الو ،بوثلا فرط

 هبحاص بوث ىلإ امهنم دحاو لك رظني ملو ،هبوث رخآلا هل يمريو ،رخآلل هبوث

 ،لوحفلا رهظ يف ام :حيقالملاو .ةقانلا نطب يف ام لبَح وهو :ةلبَحلا لبحو

 نب سنأ نع فديز نب رباج نع ةديبع وبأ .("(ثانإلا نوطب يف ام :نيماضملاو
 اي :هل ليقف وهزت ىتح رامثلا عيب نع ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا ىهن :لاق ،كلام

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف "رمحت " :لاق ؟وهزت امو :هللا لوسر

 نب رباج نع ةديبع وبأ .ا"(هيخأ لام مكدحأ ذخأي اميف ةرمثلا هللا عنم ول متيأرأ)

 مواسي ال) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ،يردخلا ديعس يبأ نع ،ديز
 هيلع هللا ىلص يبنلا ىهن) :لاق شأضيأ ديعس يبأ نعو .(هيخأ موس ىلع مكدحأ

 .يرتشملاو عئابلا ىلع عقاو يهنلاو .أ"'(اهحالص ودبي ىتح ،رامثلا عيب نع ،ملسو

 ،٤ج بيترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن (')
 كبيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٢٣١- ٢٣٥. ص

 ١٥١. ص .ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ٤٩ ١ ١٥٠. ص

 هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ١٥٠. ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا (")
 ١٥٧. ص ۔٣ج

 هسفن ردصملا :نيدلا رون ۔يملاسلا = ١٥١. ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم .حيحصلا عماجلا (
 ١٦١. ص ٢ج

 ١٦٤. ص ،٣ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ١٥١. ص ،هسفن ردصملا أ
١٤٠4 



 :عيبرلا لاق ۔"شجنلا نع ىهن" ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ،ديعس يبأ نعو
 .اهيرتشي ال وهو ،ةعلسلا يف ديزي يذلا وه :شجانلا

 :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نأ ،ةريره يبأ نع شديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 لبإلا اورصت الو ،دابل رضاح عيبي الو ،عيبلل نابكرلا اوقلتت الو ،اوشجانت ال)

 يف نبللا اوكرتتو ێاهدلوو ةاشلا نيب اولوحت ال [يأ :عيبرلا لاق] .أ')(منغلاو

 :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .يه كلذك يرتشملا نظيف ،مظعي ىتح ،اهعرض

 رج فلس نعو ،راكتحالا نع ىهن هنأ ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع يفغلب

 ]٤٢٦[ ىهن :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .أ""كدنع سيل ام عيب نعو ،ةعفنم

 ،لجر نم لجرلا فلتسي نأ وهو فلسو عيب نع ،ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر

 ،يبنلا نع ،كلام نب سنأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .هنم يرتشي نأ ىلع

 نب رباج نع هةديبع وبأ .ا"(ضرألا ءارك نع ىهن) :هنأ ،ملسو هيلع هللا ىلص

 ،ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر ]٤٢٦[ ىهن) :لاق .يردخلا ديعس يبأ نع ،ديز

 [ةلقاعملاو لخلا سوؤر ىلع رمتلاب رمتلا عيب ةنبازملاف] ۔ا٠(ةلقاعملاو ةنبازملا نع
 ،يبنلا نأ ينغلب :لاق ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ضرألا ءارك

 لاق :عيبرلا لاق .ا“'(لاملا عييضت نعو ،لاقو ليق نع ىهن) :ملسو هيلع هللا ىلص
 فقي ال نأ وه :لاملا عييضتو ،لوقلا نم انخلاو حازملا وه ،لاقو ليق :ةديبع وبأ

 لاق .ملعأ هللاو ةعيضلا نم هلام طوحي الو ،ءارشلاو عيبلا يف هسفن ىلع لجرلا

 .(`)هلهأ ريغ يف هعيضي نأ وه ،ةعيضلا نإ :هريغ

 (١) ص ‘،هسفن ردصملا ١٥١. = ص [ ٣ج كسفن ردصملا : نيللا رون “ يملاسلا ١٦٩.

 (٢) ص هسفن ردصملا ١٥١- ١٥٢. = ص .٣ج كسفن ردصملا :نينلا رون ،يملاسلا ١٧٣.

 ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٢٥١ص هسفن ردصملا ا" ١٧٧-١٧٨.
 (:) ص ،كسفن ردصملا ١٥٢. = ص ٣ج كاسفن ردصملا : نيدل رون ،يملاسلا ١٨٠.

 : ١ ص ،كسفن ردصمل ١٥٢. = ص .٣ج هسفن ردصملا : نيدل رون ،يملاسلا ١٨٢.

 )`( ج 4 بيترتلا ةيشاح : ميها ربإ نب فسوي بوقعي يبأ ‘ ينالجرا ولا :نع (فرصتب ( القن ٤

 ص٢٣٧- ٢٦١. كتبيبح نب عيبرلا مامإل ا دنسم ۔ حيحصلا عماجلا :نع ينالج راولا لقنو

 ص ٠ ١٥- ١٥٢. = ص .٣ج هسفن ردصملا :نيدلا رون يملاسلا ١٨٢٣.

١٤١ 



 :طرشلا عيبو رايخلا عيب نوثالثلاو ثلاثلا بابلا

 :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع «سابع نبا نع شديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 يأ ،ةقفصلاب قارتفالا :ةديبع وبأ لاق :عيبرلا لاق ۔'')(اقرتفي مل ام رايخلاب ناعّيبلا)

 مل نإ تيأرأ ،نادبألا قارتفاب انفلاخ نم لاق امك سيلو ،اذه يرتشيو ،اذه عيبي
 وبأ .دحأل عيب اذه ىلع ميقتسي الف ،لقأ وأ ،رثكأ وأ ،مايأ ةثالث وأ ،نيموي اقرتفي

 ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا ىهن :لاق .سابع نبا نع ديز نب رباج نع ‘ةديبع

 عيبي نأ ىلع ،مولعم نمثب لجرل مالغلا لجرلا عيبي نأ وهو .")عيب يف نيطرش نع
 ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .هيلع ناقفتي نمثب وأ ،مولعم نمثب امالغ رخآلا هل
 هللا دبع نب رباج نم ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىرتشا :لاق «سابع نبا نع

 هيلع هللا ىلص هيبنلا زاجأف ،ةنيدملا ىلإ ةكم نم هرهظ رباج طرتشاو ،أريعب
 كلذ ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا زاجأ امنإو :سابع نبا لاق .طرشلاو عيبلا ،ملسو
 يرادلا ميمت ناكو :سابع نبا لاق .ملعأ هللاو ،عيبلا ةدقع يف نكي مل طرشلا نأل

 نأل طرشلاو عيبلا ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا لطبأف ،اهانكس ىرتشاو ،اراد عاب

 وبأ .ىنكسلا ةدم لهجل كلذ لطبأ امنإ نوكي نأ لمتحيو .عيبلا ةدقع يف ناك طرشلا

 :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع “سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ‘ةديبع
 ىلص ،ًأضيأ هنعو ،أ")(هنع مكتيهن ام الإ ،متئش فيك اوعيبف ،ناسنجلا فلتخا اذإ)

 .ديب دي اذه نأ الإ ،نيدبعب دبع عيب زاجأو ،نيريعبب اريعب عاتبا هنأ ملسو هيلع هللا
 هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر لاق :لاق .يردخلا ديعس يبأ نع رباج نع كةديبع وبأ

 .(“)(عاتبملا اهطرتشي نأ الإ ،عئابلل اهترمثف ،تربَأ دق ًالخن عاب نم) :ملسو
 ثالث ةريرب [يف] تناك :تلاق ،اهنع هللا يضر ،ةشئاع نع ،ديز نب رباج نع هقديبع وبأ
 ثيدحلا .ننس

 كسفن ردصملا :نيللا رون ،يملاسلا = ١٥. ٢ص ةبيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا )١)

 ١٨٤. ص 0٣

 ۔٦١ ص .٣ج ةكهسفن ردصملا :نيللا رون ،يملاسلا = ١. ٣٥ص هسفن ردصملا 5

 ١٩٢. ص ،٣ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ۔يملاسلا = .٢٥١ص ،هسفن ردصملا "ا
 ١٩٥. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ۔يملاسلا = ١٥٣. ص ،هسفن ردصملا (

 ،٤ج بيترتلا ةيشاح :ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب ) القن ا"
 كبيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٢٧٧. -٫٣٦٢ص

 ١٩٨. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ١٥٣. -٢٥١ص
١٤٢ 



 :خاسفنالاو نويدلا يف نوثالثلاو عبارلا بابلا

 لاق) :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع “سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 ادي حلملاب حلملاو ريعشلاب ريعشلاو ،ربلاب ربلاو .ةضفلاب ةضفلاو “بهذلاب بهذلا
 هللا لوسر لاق :لاق ،يردخلا ديعس يبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .أ')(ديب
 8ربلاب ربلا الو ،ةضفلاب ةضفلا الو بهذلاب بهذلا اوعيبت ال) :ملسو هيلع هللا ىلص

 يغغلب :لاق ،ةديبع وبأ .("(ريخأتلا ىلع ضعبب اهضعب اوعيبت الو ،لمب الثم الإ

 هديب بهذلا ةحلط ذخأف ،افرص لجر نم سمتلا هنأ ،هللا ديبع نب ةحلط يبأ نع

 :لاقف ،امهمالك عمسي رضاح رمعو ،"ةباغلا نم ينزاخ ءيجي ىتح :لاقف ،هبلقب
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس ينإف ،امكنيب رمألا متي ىتح امكقرافأ ال هللاو

 .ءاهو ءاه الإ أبر ثبلاب رتلاو] ءاهو ءاه الإ ،ابر قرولاب بهذلا :لاق ،ملسو

 عيبرلا لاق .[ءاهو ءاه الإ ابر ريعشلاب ريعشلاو ،ءاهو ءاه الإ ًابر رمتلاب رمتلاو
 ةضفو أبهذ انبصأف ،ةيواعم انيلعو ةوزغ يف انجرخ :لاق "تماصلا نب ةدابع نع
 ةةدابع ماقف اهيف سانلا عراسف ،مهتايطعأ يف سانلل اهعيبي ]٤٢٧[ الجر ةيواعم رمأف

 لاب ام :لاقف ابيطخ ةيواعم ماقف ،هيلإ اكشف ةيواعم لجرلا ىتأف ،اهودرف ،مهاهنف
 ىلع اهيف نوبذكي ثيداحأ ،ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر نع نوثدحي لاجر
 امب ًشدحأل هللاو :لاقف ظةدابع ماقف ۔هنم اهعمسن مل ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 لوسر لاق :لاقف ،ةيواعم هرك ولو ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم تعمس

 ربلا الو ةضفلاب ةضفلا الو بهذلاب بهذلا اوعيبت ال) :ملسو هيلع هللا ىلص فلا

 ،ءاوسب ءاوس شديب ادي لثمب ألثم الإ ،حلملاب حلملا الو ،ريعشلاب ريعشلا الو ،ربلاب
 هللا ىلص هيبنلا نع ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ،ةديبع وبأ .(")(نيعب أنيع

 هسفن ردصملا :نيدلا رون ، يملاسلا = ١٥. ٤ص بيبح نب عيبرلا مامإل ا دنسم ۔ حيحصلا عماجلا )١)

 ٠١ ص ٢

 ٢٠٣. ص ج كسفن ردصملا : نيللا رون «, يملاسلا = ٤ ١٥. ص ،كسفن ردصملا )

 .ةنيدملا نم بيرق عضوم "

 ٣٢١٠-٢٧١١. ص .ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ١٥٥. ص ‘،كسفن ردصملا (٣)

 ١٤٣



 وبأ .ديب دي اذه نأ الإ ،نيدبعب دبع عيب زاجأو ،نيريعبب ريعب عاب هنأ ،ملسو هيلع
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ،يردخلا ديعس يبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ،بينج رمتب هءاجف شًالجر ربيخ ىلع لمعتسا ،ملسو
 ،نيعاصب اذه نم عاتصلا ذخألل انإ 6هللاو ال :لاقف (؟اذكه ربيخ رمت لكأ) :ملسو
 مهاردلاب عمجلا عب لعفت ال) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف :ةثالثب عاصلاو

 نأ ،يردخلا ديعس يبأ نع شديز نب رباج نع ةديبع وبأ .(')(ًابينج [مهاردلاب عتباو]

 .أ رمت اهصرخب اهعيبي نأ ايارعلا بحاصل صخر ،ملسو هيلع هللا ىلص فهكلا لوسر

 هللا لوسر ىلإ هعفر ،تباث نب ديز نع ،أضيأ كلذ انغلبو :رباج لاق :عيبرلا لاق
 لوقي مث ،رخآلل اهرمث لجرلا يطعي لخن :ايارعلا :عيبرلا لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص

 نأ ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل صخرف شيلع كل قيرط ال :كلذ دعب هل

 ،عفار يبأ نع ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ارمت اهصرخب اهعيبي
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر فلستسا :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص للا لوسر ىلوم

 دجأ مل :هل تلقف ةةركب لجرلا يضقأ نأ ينرمأف شةقدصلا ليإ هتعاجف ،۔أركب ،ملسو

 مهنسحأ سانلا ريخ نإف هايإ هضقا) :لاقف ،أرايخ يعابر المج الإ لبإلا يف
 هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .أ")(ءاضق

 ،انريبك رقوي ملو ،انريغص محري مل نمو ،انم سيلف انشغ نمو الأ) :لاق ،ملسو

 فلتخا اذإ) :لاق ،مالسلا هيلع ،هنع هقيرط نمو .انل يلوي سيل :ينعي .("(انم سيلف

 ىلص كلا لوسر لاق :لاق تماصلا نب ةدابع نع عيبرلا لاق .ثيدحلا (ناسنجلا

 رباج نع ةديبع وبأ .أ“)(متئش فيك اوعيبف ناسنجلا فلتخا اذإ) :ملسو هيلع هللا

 امنإو - ةنس ماع لئس هنأ ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع ،سابع نبا نع ،ديز نب

 هسفن ردصملا :نيدلا رون يملاسلا = ١٥٥. ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ()
 ٢١٧. ص ۔٣ج

 ٢٢٤. ص .ج كسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ١. ٦٥ص هسفن ردصملا 5

 ٢٢٧. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٦٥١ص هسفن ردصملا ا"
 ٢٢٩. ص ،٣ج هسفن ردصملا :نيدلا رون يملاسلا = .٦٥١ص هسفن ردصملا ()

 ١٤٤



 ىلص هيبنلا لاقف ،عنتماف ،قاوسألا مهيلع رعسي نأ - اهئالغ ةدشل ةنس ماع يمس

 ةةديبع وبأ .أ')(هللا اولأسا نكلو رسملا وه ]٤٢٨[ طسابلا ضباقلا) :ملسو هيلع هللا

 اميأ) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر نع ،ةريره يبأ نع ،ديز نب رباج نع

 نع ةديبع وبأ .ا"(هريغ نم هب قحأ وهف ،هنيعب هلام لجرلا كردأف سلفأ لجر

 ةعفش ال) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع ،ديز نب رباج

 ."إ ("(نيعب الإ ضارق الو «ضبقب الإ نهر الو كيرشل ال

 ماكحألا باتك

 :ماكحألا باتك نوثالثلاو سماخلا بابلا

 :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 نم هتجحب نحلأ مكضعب لعلو ،مكنيب مكحأف سيلإ نومصتخت مكلثم رشب انأ امنإ)
 الف ،هيخأ قح نم ءيشب هل تيضق نمف ،هنم عمسأ ام وحن ىلع هل يضقأف اضعب

 غلبأو عطقأ :نحلأ :عيبرلا لاق .ا(ران نم ةعطق هل عطقأ امنإف ،ائيش هنم ذخأي

 يتأي) :ملسو هيلع هللا ىلص ا لوسر لاق :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .قحأو
 .ا"( رانلا يف هروج هب يوهي وأ ،هلدع هنع كفي نأ امإ ،نيديل لولغم ةمايقلا موي يضلقلا
 هيلع هللا ىلص ،يبنلا لاق :نولوقي ،ةباحصلا نم اسانأ تعمس :لاق ،ةديبع وبأ

 نب رباج نع ةديبع وبأ .ا")(نيكس ريغب هسفن حبذ امنأكف نينثا نيب مكح نم) :ملسو
 ،مارح ريقفلا موزل) :ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا لاق :لوقي .دوعسم نبا نع ،ديز

 ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ا)(نارفاك هيلع امل ركنملاو ،هل سيل ام يعدملاو

 )١) كسفن ردصملا ص٥٦ ١. = ص ج كسفن ردصملا :نيللا رون ،يملاسلا ٢٣٠.

 (٢) ص ،هسفن ردصملا ٦ ١٥. = ص ٣ج كسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا ٢٣٢.

 ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ۔يملاسلا = .٦٥١ص هسفن ردصملا ا" ٢٣٦.
 بيترتلا ةيشاح :ميهاريل نب فسوي بوقعي يلأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن ا" ج٤ ص٢٧٩- ٣٠٠.

 ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ص١٥٤- ١٥٥- ١٥٦.

 ( هسفن ردصملا :نيدلا رون ۔يملاسلا = .٧٥١ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا
 ص "ج -٢٤١.

 ٢٤٦. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ۔يملاسلا = .٧٩٥١ص هسفن ردصملا (
 ٢٤٨. ص ج كسفن ردصملا :نيللا رون ،يملاسلا = ١٥٧. ص ،هسفن ردصملا )٧)

 هسفن ردصملا :نيدلا رون ۔يملاسلا = .٧٥١ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ا
 ٢٤٩. ص ۔٣ج

٤٥ ١ 



 نيميلاو ،يعدملا ىلع ةنّيبلا) :ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا لاق :لاق «سابع نبا نع

 [نيفلاح] لك نيب) :لاق ،مالسلا هيلع ،اضيأ هقيرط نمو ،أأ(ركنأ نم ىلع
 ؟(ءادهشلا ريخب مكربخأ الأ) :[لاق] ،مالسلا هيلع هنع ،ةشئاع قيرط نمو .أ"(نيمي
 وبأ .ا"(اهنع لأسي أ لبق ،هتداهشب يتأي يذلا) :لاق هللا لوسر اي ىلب :اولاق

 ىلإ نامعنلا هنباب ىتأ أريشب ىمسي الجر نأ ينغلب :لاق ديز نب رباج نع ةديبع

 ناك امالغ اذه ينيإ تلحن ينإ ،هللا لوسر اي :لاقف ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا

 ،ال :لاقف ؟(اذه م تلحن كدلو لكأ) :ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر لاقف ،يل

 :لاق ةةديبع وبأ .('(قحلا ىلع الإ اندّهشت ال) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 :لاق وأ (ماكحألا ريخ حلتصلا) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ينعلب

 وهو ،الالح مرح وأ امارح لحأ احلص الإ ،ساَنلا نيب زئاج وهو .ا")(ماكحألا دّيس)

 :لاق ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع فةديبع وبأ .روجلاو مثإلا نم مكاحلل زرحأ
 ضقا :امهدحأ لاقو ،ملسو هيلع هللا ىلص ]٤٢٩[ ،هللا لوسر ىلإ نالجر مصتخا

 نأ يل نذأو ،هللا باتكب اننيب ضقا ،هلا لوسر اي لجأ :رخآلا لاقو هللا باتكب اننيب

 تربخأف ،هتأرماب ىنزف ،لجرلا اذهل افيسع ناك ينبا نإ :لاقف ،"ملكت' :لاقف ،ملكتأ
 ،ملعلا لهأ تلأس ،ينإو مث ةيراجبو ةاش ةئامب هنم هتيدتفاف ،مجآرلا ينبا ىلع نأ

 :لاق ،ةأرملا ىلع مجرلا امنإو ،ماع بيرغتو ،ةدلج ةئام ينبا ىلع نأ ينوربخأف

 هللا باتكب مكنيب نيضقأل هديب يسفن يذلاو) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 اسينأ رمأو ،أماع هبآرغو ةدلج ةئام هنبا دلجو ،أ")(كيلع رف كتيراجو كمنغ اسأ

 ةديبع وبأ .اهمجرف ،تفرتعاف ،اهمجر تفرتعا نإف ،رخآلا ةأرما يتأي نأ يملسألا

 لطم) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ .سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع

 )١) ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٧٥١ص هسفن ردصملا ٢٥١.

 ٢) ص ،٣ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٨٥١ص هسفن ردصلا ٢٥٢.

 ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون يملاسلا = .٨٥١ص هسفن ردصملا ا" ٢٥٥.

 )( ص هسفن ردصملا ١٥٨. = ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا ٢٥٧.

 ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٨٥١ص هسفن ردصملا اا ٢٦١.

 ٢٦٤. ص ،٣ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ۔يملاسلا = .٩٥١ص هسفن ردصملا ()

 ١٤٦



 هللا ىلص يبنلا نأ .سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ ،أ')(ملظ ينغلا

 عطق هنأ ،برح نب نايفس ابأ اهجوز هيلإ تكش دقو ،ةبتع تنب دنهل نذأ ،ملسو هيلع

 رباج نع ،ةديبع وبأ .نذإ ريغب هلام نم ذخأت نأ .ةوسكلاو ةقفنلا اهدال وأ نعو اهنع

 ح رج) :ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر لاق :لاق ،يردخلا ديعس يبأ نع ديز نبا

 رباج نع ةديبع وبأ .ا""(سمخلا زاكرلا يفو) :لاق ىتح .ثيدحلا .(رابج ءامجعلا

 اضرأ زاح نم) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص 4 يبنلا نع ٧سابع نبا نع ظديز نبا

 اهزاح يذلل يهف شركني ملو .ريغي مل .رضاح مصخلاو ،نينس رشع اهرمعو

 نع ينغلب :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ا")(اهيف مصخلل ةجح الو ،اهرَسمعو

 ارمع رمع لجر اميأ ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع نب رباج

 .("((“)(أدبأ اهاطعُي يذلل يهف ،هبقعلو هل

 :دودحلاو مجرلا يف نوثالثلاو سداسلا بابلا

 ،ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر نع ينغلب :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 مجرلا :لاق ،ديز نب رباج نع ،ةديبع وبأ .أ"(هل كلم وأ تكلم نم نصحا) :لاق

 :هباحصأل مالسلا هيلع هلوقلف ،رتولا امأف ،ةبجاو ننس رتولاو ءاجنتسالاو ناتتخالاو

 نب دعس لأس :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ا")(رتولا يه ةالص هللا مكداز)

 الجر يتأرما عم تدجو نإ تيأرأ :لاقف :ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر ةدابع

 )١( ص ،هسفن ردصملا ١٥٩. = ص ج كسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا ٢٦٨.

 ٢٧٢. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ۔يملسلا = .٩٥١ص هسفن ردصملا (")
 ٢٧٤. ص ،٣ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٩٩٥١ص هسفن ردصملا ا"

 (٤) ص ،كسفن ردصمعلا ١٥٩- ١٦٠. = ص ج كسفن ردصملا :نيدلا رون .يملاسلا ٢٧٦.

 ١- ص ۔ ٥ج ،بيترتلا ةيشاح :ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ، ،ينالجرا ولا :نع (فرصتب) القن ()

 ١٥١٧- ١٦٠. لص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا : : نع الج راول لقنو ٤٨.

 هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ١٦٠. ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ")
 ٢٨٠. ص .٣ج

 ٢٨٣. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ١٦٠. ص هسفن ردصملا ("

٤٧ ١ 



 وبأ .أ'(معن) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاق ةعبرأب يتآ ىتح هلهمأ

 لاقي ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ لجر ىتأ :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع

 هتأرما عم دجو الجر تيأرأ ،هللا لوسر اي :لاقف ،يراصنألا يدع نب مصاع هل

 ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر هركف ؟عنصي فيك مأ ؟هنولتقتف ،هلتقيأ الجر

 لجر كلذ دعب هاتأ مث ]٤٣٠[ اميظع اغلبم لجرلاب كلذ غلبو ،اهباع ىتح ةلأسملا
 ۔اهنيعب ةلأسملا نع ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا لأسف ،ينالجعلا رميوع هل لاقي
 بهذاف ،كتبحاص يفو كيف تلزنأ دق) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف

 لاق ،امهنيب ،ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر قرفف ،انعالتف ،اهب ىتأف ،أ")(اهب تآف
 وأ ،اهنع تامف ،هريغ اجوز تحكن نلو أدبأ هل لحت ال :ةديبع وبأ لاق :عيبرلا

 ىلإ اوؤاج دوهيلا نإ :لاق رمع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .اهقلط

 :مهل لاقف ،اينز هتأرماو مهنم الجر نأ هل اوركذف ،ملسو هيلع هللا ىلص كلا لوسر
 دبع مهل لاقف ،نادلجيو ،امهحضفن :اولاقف ؟(مجرلا نأش يف ةاروتلا يف نودجت ام)

 .اهب اوتأف :لاق ،اهولتأف ةاروتلاب اوتأف ةيآ مجرلل اهيف نإ متبذك :مالس نب كلا

 نبا لاقف ،اهدعب امو اهلبق ام أرقف ،مجرلا ةيآ ىلع هدي مهدحأ عضوو ێاهورشنف

 ةيآ اهيف دمحم اي قدص :اولاقف شألألتت مجرلا ةيآ اذإف ،هدي عفرف كدي عفرا :مالس

 تيأرف :رمع نبا لاق .امجرف ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر امهب رمأف ،مجرلا

 ةشئاع نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ةراجحلا اهيقي ةأرملا ىلع يفاجي لجرلا

 يبأ نب دعس هيخأ ىلإ دهع ةصاقو يبأ نب ةبتع ناك :تلاق ،اهنع هللا يضر
 ،حتفلا ماع ناك املف ،كيلإ هضبقاف ينبا وهو ،هعمز هديلو نبا نإ :لاقف ،صاقو

 نب دبع هيلإ ماقف ،هيف ىلإ دهع ناك دقو ،يخأ نبا :لاقو ،صاقو يبأ نب دعس هذخأ

 لوسر ىلإ هاقواستف ،هشارف ىلع دلو ناك دقو يبأ ةديلو نباو يخأ :لاقف ةعمز

 )١) ص “ هسفن ردصملا 4 ٦. = ص “ ٣ج هسفن ردصملا هسفن ردصملا : نيللا رون ،يملاسلا ٢٥.

 )٢) نص ،كسفن ردصملا ٠ ١٦. = ص ٣ج كسفن ردصملا : نيللا رون ،يملاسلا ٢٨٨.
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 لاقف ،هتجحب ةعمز نبا دبع ملكتو ،هتجحب دعس ملكتف ،ملسو هيلع هللا خىلص هللا

 رهاعللو .شارفلل دلولا ةعمز نبا دبع اي كل وه) :ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر

 :ةعمز تنب ةدوس هتجوزل ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو ،أ)(رجحلا

 هللا يقل ىتح ،اهآر امف :ةشئاع تلاق .ةبتع ههايشإ ىأر امل (ةدوس اي هنم يبجتحا)

 ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ ،مجآرلا رجحلا هل ىنعمو ،ينازلا رهاعلا :عيبرلا لاق

 :امهدحأ لاقف ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ نالجر مصتخا :لاق سابع نبا نع

 هللا يضر ،ةشئاع نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ثيدحلا ،هللا باتكب اننيب ضقا

 رانيد عبر يف عطقلا) :لوقي ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس :تلاق ،اهنع

 هيلع هللا ىلص يبنلا نع سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ا")(ادعاصف
 نإ مث ،اهودلجاف .تنز نإ) :لاقف ،نصحت ملو تنز اذإ ةمألا نع لئس هنأ ملسو

 ولو ،اهوعيب مث ،اهودلجاف تنج نإ مث ،اهودلجاف تنج نإ مث ،اهودلجاف ،تنز

 .اُ)لبحب ولو ينعي أ"( ريفضب

 :ةلاضلا يف نوثالثلاو عباسلا بابلا

 :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع ،سابع نبا نع ظديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 قيرط نمو ءأ")(رانلا قرح نمؤملا ةلاض) :لاقو .ا(لاض الإ ةلاتضلا يوأي ال)
 وأ كل يهف اهذخ) :لاقف ،منغلا ةلاض نع لئس هنأ ،مالسلا هيلع هنع ،سابع نبا

 .ا"(بيذللوأ ،كيخأل

 )١) ص ،كسفن ردصملا ١٦١. = ص ج كسفن ردصملا : نيللا رون ،يملاسلا ٣٠٢٣-٣٢٠٤.

 هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٢٦١ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ا"
 ص .ج ٣١٢.

 ٣٨٧. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٢٦١ص هسفن ردصملا (

 ،هج بيترتلا ةيشاح :ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن اا
 ١٦- 4 ص ،‘بيبح نب عيبرلا مامإل ا دنسم ۔ حيحصلا عماجلا :نع نالج را ولا لقنو ٩٧. - ص

 ٣١٧. ص .ج :نيدلل رون ، ملاسلا = ٦٣.

 كسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٢٦١ص بيبح نب عيبرلا مامإل ا دنسم ۔ حيحصلا عماجلا )٥(

 ٣٢٠. ص /

 ٣٢٠. ص ج هسفن ردصملا هسفن ردصملا :نيدلا رون “ ملاسلا = .٣٦١ص كسفن ردصملا )

 ٣٢٢. ص ج هسفن ردصملا : نيللا رون ،يملاسلا = .٬٣٦١ص ،كسفن ردصملا )٧)
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 ‘ اهلو كلام) : لاقف .بضغو اههجو “رمحاف ‘ لبإال ا ةلاض يف لوقت ام :هل ليق مث

 :عيبرلا لاق .أ')(اهبر اهدجي ىتح ةرجشلا لكأتف ،ءاملا درت ،اهؤاقسو اهؤاذح اهعم

 اهشورك نأ لجأ نم ءاملا نع ربصت اهنأ ينعي ،اهؤاقسو ،اهفافخأ [١٣٤]:اهؤاذح

 .(")ًانامز هكسمت

 :ةطقللا يف نوثالثلاو نماثلا بابلا

 ۔اهطقتلا ةطقل نع يبارعأ هلأس ،ملسو هيلع هللا ىلص هنأ .سابع نبا قيرط نمو

 عفتناف الإو ،هل يهف ،اهئاكوو اهصافع فصوي ،اهيعم ءاج نإف ،ةنس اهفرع) :لاقف

 قيرط نمو .هب دشي يذلا طيخلا ،عاكولاو ،عاعولا :صافعلا :عيبرلا لاق . ا")(اهب

 هللا ىلص ،يبنلا ىلإ ءاجف ،رانيد ةئام اهيف ةرص طقتلا تباث نب ديز نأ ،سابع نبا

 مامت دنع هءاجف ،(هل اهعفداف ةمالعلاب كعاج نمف ،ةنس اهفرع :لاقف ،ملسو هيلع

 ءاضقنا دنع هءاجف ،(ىرخأ ةنس اهفرع) :لاقف هللا لوسر اي اهتفرع :لاقف ةنسلا

 نم هيتؤي هللا لام وه) :لاقف ىرخأ ةنس اهفرع هنأ هربخأف ةيناثلا ةنسلا

 .("جحلا باتك يف دشنمل الإ اهتطقل لحت ال ةكم ىفو ،أ٠(ءاشي

 : علنابذلا - نوثالثلاو عساتلا بابلا

 :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ،ةديبع وبأ

 .ا")(لاحطلاو دبكلا :نامدلاو ،كمتسلاو دارجلا :ناتتيملاف ،نامدو ناتتيم مكل تلحأ)

 )١( هسفن ردصملا ص٣ ٦. = ص .ج كسفن ردصملا : نيدلا رون ،يملاسلا ٣٢٢.

 ،.٥ج ، بيترتلا ةيشاح : ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ّ ينالجرا ولا :نع (فرصتب) ًلققز (")

 كبيبح نب عيبرلا مامإل ا دنسم ۔ حيحصلا عماجلا :نع نالج راولا لقنو ٩٧- ١٠٠. ص

 ٣٢٣. ص .ج هسفن ردصملا :نيدلا رون 57 يملاسلا = ١٦٢- ١٦٣. ص

 كسفن ردصملا : نيللا رون “ يملاسلا = .٬٣٦١ص ةبيبح نب عيبرلا مامإل ا دنسم ۔ حيحصلا عماجلا (٣)

 ٣٢٨. ص ."ج

 ٣٣١. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ۔يملاسلا = ١٦٣. ص هسفن ردصملا أ
 ةهج بيترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) ًالقن (٥)

 ۔خبببح نب عيبرلا مامإل ا دنسم ۔ حيحصلا عماجلا :نع [ ين الج را ولا لقنو ١٠٠4- ١١٠. ص

 ٣٣١. ص ٣ج هسفن ردصملا :نيدلا رون « يملاسلا = ٦. ٣ص

 هسفن ردصملا :نيدلا رون يملاسلا = .٤٦١ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ")

 ٣٣٥. ص ظ ٣ ج
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 بعكل ةيراج تناك :لاق ،يردخلا ديعس يبأ نع [ديز نب رباج نع] ةديبع وبأ
 ىلص لا لوسر لئُسف ،رجحب اهحبذف ،ةاش اهنم تبيصأف ،هل ًامنغ ىعرت كلام نب
 نب رباج نع ةديبع وبأ .أ')(اهولكف اهب سأب ال) :لاق ،كلذ نع ،ملسو هيلع هللا
 هنأ ؤ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع نووري ،ةباحصلا نم اسانأ تعمس : لاق ،ديز

 :عيبرلا لاق ۔'")(دادرتلاو ،عخنلاو ،زخولاو ،لزخلا :هجوأ ةعبرأ نع حبذلا يف ىهن

 ةبيقر يف نعطلا :زخولاو ،هتلابق حبذي :محللاو ةدلجلا تحت ديدحلا لاخدإ :لزخلا

 ددرتت يتلا ،ةليلكلا ةديدحلاب حبذلا :دادرتلاو ،ةبقرلا رسك :عخنلاو .حبذلا دعب ةاشلا

 اند :تلاق ،اهنع هللا يضر ،ةشئاع نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .محللا يف

 لاقف ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نامز يف ،ىحضألا ةرضح ةنيدملا لهأ نم سانأ
 :تلاق .أ")(مايأ ةثالث دعب يقب امب اوقدصتو اولك) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نوعفتني سانلا ناك ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ليق ،كلذ دعب ناك املف
 هللا ىلص هللا لوسر لاقف ،ةيقسألا هنم نوذختيو كدولا مج نولعجيو ،مهاياحضب
 ةثالث دعب اياحضلا كاسمإ نع تيهن هللا لوسر اي :اولاقف ؟(كلذ امو) :ملسو هيلع

 .اوقدصتو ،اولكف ،مكيلع [تفد يتلا] ةفادلا لجأ نم مكتيهن امنإ) :لاقف مايأ

 :لاق ،مالسلا هيلع هنع .سابع نبا قيرط نمو .هب نومداقلا :ةفاّلاو . ) ُ)(اورخداو

 نيحلمأ نيشبكب ىَحض) :لاق ىتح .ثيدحلا ،(ةعيملا ةدش نم فاخ نم)

 ،يبنلا لئس :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ناقلبألا :ناحلمألاو ،ا٣)(نيئوجوم
 دلو هل دلو نم) :لاق مث ،(قوقعلا بحأ ال) :لاقف ،ةقيقعلا نع ،ملسو هيلع هللا ىلص

 ،ةكلذ دارأ نم :،ةديبع وبأ لاق :عيبرلا لاق .ا")(لعفيلف هدلو نع كسنب نأ بحأو

 .ا"ةاش ىثنألا نعو ،ناتاش ركذلا نعف

 ٣٣٨. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ١٦. ٤ص هسفن ردصملا أ
 ٣٤٠. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ١٦. ٤ص هسفن ردصملا ")
 ٣٤٢. ص ،٣ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ١٦. ٤ص هسفن ردصملا ")
 ٣٤٢. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٥٦١ص هسفن ردصملا ()
 ٣٤٦. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون «يملاسلا = .٥٦١ص هسفن ردصملا )
 ٣٤٨. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٥٦١ص هسفن ردصملا ("
 ،هج بيترتلا ةيشاح :ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب ) القن )٧)
 خبربح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ١١١- ١٣٠. ص

 ٣٤٢٨. ص ٣ج هسفن ردصملا :نيدلل رون ،يملاسلا = ٦- ١٦٥. ٤غص
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 :ذيبنلاو رمخلاو ةبرشألا باتك نوعبرألا بابلا

 هللا لوسر ىلإ لجر ىدهأ :لاق «سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 ۔؟(اهمرح هللا نأ تملع امأ) :لاقف ]٤٣٢[ .رمخ يتيوار ،ملسو هيلع هللا ىلص

 هترمأ :هل لاقف ؟(هترراس مب):ملسو هيلع هللا ىلص هل لاقف ،ًناسنإ راسف ؤال :لاقف

 مرح اهبرش مرح يذلا نإ) :ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر هل لاق ،اهعيبي نأ

 نع ،ةديبع وبأ .امهيف ام بهذ ىتح ،ناتيوارلا امهو ،نيتدازملا حتفف .أ')(اهعيب

 هللا نعل) :ملسو هيلع هللا ىلص ،هلللا لوسر لاق ،لاق “سابع نبا نع ديز نب رباج

 لاق .ا"١(اهبراشو هيلإ ةلومحملاو ،اهلماحو ،اهرصاعو ۔اهيرتشمو ،اهعئابو .رمخلا

 :ملسو هيلع هللا ىلص هلللا لوسر لاق :لاق تماصلا نب ةدابع نع ،عيبرلا

 ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ا"(اهب اهومسي ءامسأب رمخلا يتمأ رخآ نظتسيل)

 برش نم) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق يردخلا ديعس يبأ نع

 نب رباج نع ةديبع وبأ .ا"١(هرخآلا يف اهمرح ،اهنم بتي مل مث ،ايندلا يف رمخلا
 ،بعك نب ًةوبأو ،ةحلط ابأو ظةناجد ابأ يقسأ تنك :لاق ،كلام نب سنأ نع ،ديز

 اي :ةحلط وبأ لاق تمرح دق رمخلا نإ :لاقف ،تآ مهءاجف ،رمتلا خيضف نم ابارش

 اهتبرضف ،انل سارهم ىلإ تمقف :سنأ لاق ،اهرسكاف ،رارجلا هذه ىلإ مق ،سنأ ابأ

 ،اهنع هللا يضر ،ةشئاع نع ظديز نب رباج نع ،ةديبع وبأ .ترسكنا ىتح ،اهلفسأب
 وهف ،ركسأ بارش لك ) :لاقف] عتبلا بارش نع ملسو هيلع هللا ىلص لئس :تلاق

 نأ ،يردخلا ديعس يبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .[صرقملا عتبلاو ۔.(مارح

 لك كلذكو ،ًاعيمج بيبزلاو رمتلا برشي نأ ىهن) ،ملسو هيلع هللا ىلص كلا لوسر
 سأب الف ،هجولا كلذ ريغ امأو ،ادسفو ارمتخا نإ كلذو :عيبرلا لاق .ا)(نيطيلخ

 هسفن ردصملا :نيدلا رون ۔يملاسلا = .٦٦١ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ()
 ٣٥١. ص ۔٣ج

 ٣٥٤. ص ،٣ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ۔يملاسلا = .٦٦١ص هسفن ردصملا 5
 ٣٥٥. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ۔يملاسل = .٦٦١ص هسفن ردصملا ا"

 ٣٥٦. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٦٦١ص ،هسفن ردصملا ()
 (٥) ص هسفن ردصملا ٦٧. = ص 4 ٣ج هسفن ردصملا : نيللا رون ،يملاسلا ٦٣.
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 هللأ ىلص فللا لوسر نأ ،يردخلا ديعس يبأ نع ،ديز نب رباج نع ،ةديبع وبأ .هب

 :عيبرلا لاق .(')(متنحلاو ريقنلاو تفزملاو ءابلا [يف] ذبني نأ ىهن) ،ملسو هيلع

 . رضخلا لالقلا : متنحلا و .رجح :ريقنلاو ۔ تفزلاب يلط يذلا تفزملاو 4 ع رقلا :ابدلا

 نجلا ةليل ،دوعسم نب هللا دبع نع ىوري يذلا :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 .ً"اذيبنلاب أضوتي نأ هل ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا ةزاجإ يف

 :تامرحملا يف - نوعبرألاو دحاولا بابلا

 هنأ ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 ام ،يغبلا رهم :عيبرلا لاق .نهاكلا ناولحو ،يغبلا رهمو ،بلكلا نمث نع ىهن

 وبأ . فّكملا يف رظني يذلا ةرجأ : نهاكلا نا ولحو ‘ اهب ىنزي نأ ىلع هأ رملا هذخأت

 نع ىهن ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نأ ،سابع نبا نع شديز نب رباج نع كةديبع
 : بسلا و ظةةرجأل ١ نم هيلع ذخؤي ام دا رأ و « بسعلا ركذ : عيبرلا لاق ،لحنلا بسع

 ىلص يبنلا نع ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ،هقيرط نمو ،لحفلا بارض

 قدصيو ،ناينزت نالجرلاو ،ناينزت ناديلاو ،ناينزت نانيعلا) :لاق ملسو هيلع هلا

 ناتوص) :لاق ،مالسلا هيلع هنع «سابع نبا قيرط نمو .ا")([جرفلا] هبنكيو كلذ

 . (ةبيصم دنع ةنرم توصو ةمعن دنع رامزم توص ظةرخآل ١ و ايندلا يف نانوعلم

 .(")(ةعمتسملاو ،اهيلإ ةسلاجلاو ،ةحئانلا تنعل) ىرخأ ةياور يفو ،اهيف ديزو

 نبا قيرط نصو .. ةينغم [توصل) : رامزم توصو ةحئانلا : ةنرملا : عيبرلا لاق

 ةلصا ولا و ۔ ةصمنتملا و ةصمانلا هللا نعل) :لاق . مالسلا هيلع هنع . سابع

 :عيبرلا لاق ،ا(نسحلل تاجلفتملاو ]٤٣٣[ ةمشوتسملاو ،ةمشاولاو ،ةلصوتسملاو

 ٣٦٥. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ۔يملاسلا = .٧٦١ص هسفن ردصملا أ
 (٢) كسفن ردصملا ص٧ ٦. = ص .٣ج كسفن ردصملا :نيللا رون ،يملاسلا ٣٦٥.

 ،٥هج بيترتلا ةيشاح :ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب ) القن ا"
 .خببح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا : نع ينالجراولا لقنو ١٣١- ١٥٥. ص

 ٣٧٢. ص ج هسفن ردصملا :نيللا رون ،يملاسل = ١٦٧. -٦٦١ص

 هسفن ردصملا :نيدلا رون يملاسلا = .٨٦١ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ٣
 ٣٧٣. ص /

 ٣٧٥. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون يملاسلا = .٨٦١ص هسفن ردصملا (
 ١٥٢٣



 لعفت ىتلا :ةصمنتملاو ،ًالدتعم اقيفر نوكيل ،اهيبجاح رعش نم ذخأت يتلا :ةصمانلا

 يتلا :ةلصوتسملاو ،ليوط هنأ لاقيل ۔ءاهرعش سأر لصوت يتلا ،ةلصاولاو ،كلذ اهب
 .اهعارذ يف وأ ،اههجو يف مشولا لعجت يتلا :ةمشاولاو ،كلذ اهب لعفت
 .لامجلل نهنانسأ نيب ام نجلفي يتاللا :تاجلفتملاو كلذ اهب لعفت يتلا :ةمشوتسملاو

 وأ ،(هيخأ جرف ىلإ رظن نم نوعلم) :لاق ،مالسلا هيلع هنع سابع نبا قيرط نمو

 رباج نع ةديبع وبأ .أ")(سانلل هتروع ىدبأ نم نوعلم)و ،(هيخأ ةروع ىلإ) :لاق

 لوانتف جح ماع ربنملا ىلع وهو ،نايفس يبأ نب ةيواعم نع ينغلب :لاق ديز نبا

 ىلص هللا لوسر تعمس ؟مكؤاملع نيأ ةنيدملا لهأ اي :لاقف ۔يسرح دي رعش نم ةصق

 هذه لثم تذختا نيح ،ليئارسإ ونب تكله امنإ) :لوقي ،ملسو هيلع ا
 .{(" )(مه ؤاسن

 :نوعاطلا يف نوعبرألاو يناثلا بابلا
 هللا لوسر نم تعمس اذام :ديز نب ةماسأل صاقو يبأ نب دعس لاق ةديبع وبأ

 لسرأ زجر نوعاطلا) :لوقي هتعمس :لاق :نوعاطلا يف لوقي ،ملسو هيلع هللا ىلص

 الف ضرأ يف هب متعمس اذإف ،مكلبق ناك نم ىلعوأ ،ليئارسإ ينب نم ةفئاط ىلع

 .(“)(هنم ارارف اهنم اوجرخت الف هيف متنأو ،ضرأ يف عقو اذإو ،هيلع اهولخدت
 هللا يضر ةباطخلا نب رمع نأ :سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ظةديبع وبأ

 ءارمأ هيقل -ماشلاب عضوم وهو- غرسب ناك اذإ ،ىتح ماشلا ىلإ جرخ ،هنع

 ءابولا نأ هوربخأو ،هباحصأ عم ،هنع هللا يضر ،حارجلا نب ةديبع وبأ ،دانجألا

 هنع عجرت نأ ىرن الو .رمأل تجرخ :مهضعب لاقف ،اوفلتخاف ،ماشلا ضرأب عقو

 ٣٧٨. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ۔يملاسلا = .٩٦١ص هسفن ردصملا ()

 (٢) ص ،٣ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٩٦١ص ،هسفن ردصملا ٣٧٩.

 ١٧٦. -٧٥١ص ،٥ج ،بيترتلا ةيشاح :ميهاريا نب فسوي بوقعي ىبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) لز (”)

 ١٦٨- ١٦٩. -٧٦١ص بيبح نب عيبرلل مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو

 هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٩٦١ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ،حيحصلا عماجلا ()

 ج٣۔ ص ٣٨٣.

١٥٤ 



 الو ،ملسو هيلع هللا ىلص ،هلللا لوسر باحصأو ،سانلا ةيقب كعم :مهضعب لاقو

 لاقف :سابع نبا لاق ةينع اوعفترا :رمع لاقف ،ءابولا كلذ ىلع مهمدقت نأ ىرن

 .نيرجاهملا ليبس اوكلستف ،مهراتشساف ،مهتوعدف ،نيلوألا نيرجاهملا ةيلإ عدا :رمع

 نم أبيهم ناك نم عدإ لاق مث ،اوعفتراف ،ينع اوعفترا :لاقف ،مهفالتخا يف اوفلتخاو

 :لاقف نالجر ربنم ىلع فلتخي ملف ،مهتوعدف ،حتفلا ةرجاهم نمو ،شيرق ةخيشم
 ينإ :سانلا يف رمع ىدانف ؟ءابولا اذه ىلع مهمدقن وأ .سانلاب عجرن نأ ىرتأ

 لاقف ؟رمع اي هللا ردق نم ًارارفأ :ةديبع وبأ لاقف .هيلع اوحبصأف ،رهظ ىلع حبصم
 نبا لاق ،هللا ردق ىلإ هللا ردق نم رفن معن ،ةديبع ابأ اي اهلاق كريغ ول :رمع
 يدنع نإ :لاقف ۔هتجاح ضعب يف ابيغتم ناكو فوع نب نمحرلا دبع ءاجف :سابع

 ضلأب هب متعمس اذإ :لوقي ،ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر تعمس املع اذه نم

 هللا دمحف هنم ارارف اهنم اوجرخت الف ،اهيف متنأو ضرأب عقو اذإو ،هيلع اومدقت الف
 :لاق ةةريره يبأ نع ،ديز نب رباج نع شةديبع وبأ .فرصنا مث ،هيلع ىنثأو .رمع

 ،نوطبملاو ،نوعطملا :ةسمخ ءادهشلا) :ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر لاق

 .(""ثيدحلا )(هللا ليبس يف ديهشلاو ،مدهلا بحاصو ،قيرغلاو

 :كعولاو ىمحلا يف - نوعبرألاو ثلاثلا بابلا

 نإ :لاق ،هللا لوسر نأ .يردخلا ديعس يبأ نع ظديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ا"(ءاملاب اهوئفطأف ،منهج حيف نم ىمحلا
 ذخأت اهل وعدت .تمح دق ةأرما تيتأ اذإ ةركب يبأ تنب ءامسأ نأ ]٤٣٤[ ،ىيبزلا

 ‘ ملسو هيلع هللا ىلص فللا لوسر ناك : تلاقو ‘ اهببج نيبو اهنيب هبصتو ء املا

 ،اهنع هللا يضر ةشئاع نع ،ظديز نب رباج نع ‘ظةديبع وبأ .ءاملاب اه دربن نأ انرمأي

 هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا ١٧- ١٧١.= ٠.نص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا )١)

 ٣٩١. ص ح

 ١٧٧- ص ‘ ٥ج ،بيترتلا ةيشاح : ميهاريل نب فسوي بوقعي يلأ ،ىنالجراولل :نع (فرصتب) القن ("

 ١٧١. -٩٦١ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع } نالج جراولل لقنو ٥.

 هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ١٧١. ص ةبيبح نب عيبرلا مامإل ا دنسم ۔ حيحصلا عماجلا (٣)

 ٣٩٣. ص .ج

٥ ١ 



 ،لالبو .ركب وبأ كعو ةنيدملا ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مدق امل :تلاق

 عفري ،ىّسحلا هتذخأ اذإ ركب وبأ ناكو ؟كدجت فيك ،تبأ اي :تلقف ،امهيلع تلخدف

 :لوقيو ،هتريقع
 هلعن كارش نم ىندأ توملاو هلهأ يف حّبصُم ئرما لك

 :لوقيو ،هتريقع عفري ،ىمحلا هنع تعلقأ اذإ ،لالب ناكو

 ليلجو رخذإ يلوحو داوب ةليل تيبأ له يرعش تيل الأ

 ليفطو ةماش يل نودبي لهو ةنجم هايهم أموي ندرأ لهو

 .هتربخأف ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تئجف :اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق

 اهدمو اهعاص يف انل كرابو .اهححصو ،ةكم انبحك ةنيدملا انيلإ ببح مهللا) :لاقف

 :ليفطو ةماشو ،توصلا :ةريقعلا :عيبرلا لاق ۔ا')(ةفحجلا يف اهلعجاو ،اهامحخ لقناو

 ؛ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ةكم لفسأب قوس :ةنجمو ،ةكم ىلع نافرشم نالبج
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر يبارعأ عياب) :لوقي ،هللا دبع نب رباج تعمس :لاق

 ،تماصلا نب ةدابع نع ،عيبرلا .ثيدحلا (ةنيدملاب كعو يبارعألا باصأف ،ملسو

 ةةديبع وبأ .ثيدحلا ،كعوُي وهو ليئاربج هاقر ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ،اهنع هللا يضر ،ةشئاع نع ،ديز نب رباج نع

 ريغ نم قصبي يأ ،ثفنيو ،نيتذوعملاب هسفن ىلع أرقي .ىكتشا اذإ ناك ،ملسو

 ،يبننلا ىتأ ةةباحصلا نم لجر نع ينغلب :لاق .رباج نع ةديبع وبأ .قاصبلا

 هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف عجولا ةدش نم هيلإ ىكتشاف ،ملسو هيلع هللا ىلص

 ام رش نم هتردقبو هللا ةزعب ذوعأ لقو تارم عبس كنيميب حسما) :ملسو هيلع

 يلهأ اهب رمآ لزأ ملف .يب ناك ام ينع هللا جرفف كلذ تلعفف :لاق .(")(دجأ

 هللا ىلص هللا لوسر لاق :تلاق ،اهنع هللا يضر ،ةشئاع قيرط نمو .مهريغو

 .("(ةكوشلا ىتح هاياطخ اهب هللا رك الإ ةةبيصم نمؤملا بيصت ال) :ملسو هيلع

 ٣٩٦-٣٩٧. ص ،٣ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ١٧٣. -١٧١ص هسفن ردصملا ()
 ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٢٧١ص تبيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا "ا
 ٤٠٣٤٠٣٢٣. ص

 ٤٠٦. ص .٣ج كسفن ردصملا :نيللا رون ،يملاسلا = ٧٣ ١. ص فسفن ردصملا (٣)

١٥٦ 



 تمن ام :لاق ،ملسأ نم الجر نأ ،ةريره يبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 ةبرقع ينتغدل :لاق ؟(ءعيش يأ نمو) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق .ةليللا

 نم تلماعلا تاماتلا هللا تاملكب ذوعأ ،تيسمأ نيح تلق ول كنإ امأ) :مالسلا هيلع هل لاقف

 رمأ :ةديبع وبأ لاق :عيبرلا لاق .(")(هللا ءاشي نأ الإ ۔ءيش كرضي مل ،قلخ ام رش

 نم امهيف ام متملع ول) :لاقو ،ىضرملا ةدايعو ةبارقلا ةرايزب ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 .("){ ("(تانسح رشع كلذ يف ةوطخ لكب بتكي هللاو ،امهنع متفلخت ام ،رجألا

 :روذنلاو ناميإلا- نوعبرألاو عبارلا بابلا

 :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع .سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .(أ(تمصيل وأ ،فللاب فلحيلف ،افلاح مكنم ناك نم)

 نب رمع كردأ ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ،يردخلا ديعس يبأ نع

 نأ مكاهن هللا نإ) :[٥٣٤]لاقف هيبأب فلحي وهو “بكر يف هنع هللا يضر ،باطخلا

 يبأ قيرط نمو .ا"(تمصيل وأ ،هللاب فلحيلف ،فلاح مكنم ناك نمف ،مكئابآب اوفلحت

 .هنيمي نع رفكيلف ،اهنم أريخ ىأرف ،انيمي فلح نم) :لاق ،مالسلا هيلع هنع ةةريره
 .(`")(هيلع فلح ام لعفيو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 [هيلع] وهو هللا يقل :لاق ،هعطقيل ملسم ئرما لام ىلع أنيمي فلح نم) :ملسو
 هللا عيطي نأ رذن نم :لاق :اهنع هللا يضر ةشئاع قيرط نمو .(")(نابضغ

 ،سابع نبا قيرط نمو .هللا ةيصعم يف هل رذن ال هيصعي نأ رذن نمو ،هعطيلف

 )١) ص هسفن ردصملا ١٧٣. = ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا ٤٠٩.
 ٤١١. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٣٧١ص هسفن ردصملا ")

 -٧٩١ص ،٥ج ،“بيترتلا ةيشاح :ميهارل نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن اا
 ١٧١- ١٧٢- ١٧٣. نص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٢٢٥.

 هسفن ردصملا :نيللا رون ،يملاسلا = .٣٧١ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم .حيحصلا عماجلا اا
 ٤١٣. ص ج

 ٤١٣. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٤٧١ص هسفن ردصملا
 ٤١٧. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٤٧١ص هسفن ردصملا ()

 )٧( كسفن ردصملا ص٤ ١٧. = ص ٣ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا ٤١١.
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 نإ :لاقف ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةدابع نب دعس ىتفتسا ،هنع هللا يضر

 هضقا) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ،هضقت ملو ،نيد اهيلعو ،تتام يمأ

 هللا لوسر لاق :لاق “كلام نب سنأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .أ')(اهنع
 هل بجوأو ،ةنجلا هيلع هللا مرح .هنيميب ملسم قح عطتقا نم) :ملسو هيلع هللا ىلص

 هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟هللا لوسر اي اريسي ائيش ناك نإو :لجر هل لاق (رانلا

 .(")[ ("(كارأ نم بيضق ناك نإو) :ملسو هيلع
 :لقعلاو تايدلاا يف نوعبرألاو سماخلا بابلا

 :ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع .سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 ةثالث يف أطخلا ةيد) :لاق مالسلا هيلع هنع .هقيرط نمو ۔(“١(لبإلا نم ةئام ةيدلا)

 هيلع هنع ،هقيرط نمو .(")(دحاو ماع يف دمعلا ةيدو ةيدلا ث ةنس لك يف ،ماوعأ

 نم ىلع دي مهو ،مارح مهنيب مهلا ومأ و ، مه ؤامد ًافاكتت نوملسملا :لاق ۔ مالسلا

 الو ،هدهع يف دهع وذ لتقي الو ۔مهاصتقأ مهيلع دريو ،مهاندأ مهتمذب ىعسي ،مهاوس

 ًأفاكتت :عيبرلا لاق) .رفاكلا ملسملا الو ،ملسملا رفاكلا ثري الو ،رفاكب ملسم لتقي

 ىوقأ مه يأ :مهاوس نم ىلع ي مهو ،لتقلاو ةيلا يف ءاوس مه يأ :مه ؤامد

 نيملسملا نم لجر ىندأ ىطعأ اذإ يأ :مهاندأ مهتمذنب ىعسي ،مهريغ نم لضفأو

 رباج لاق ،أدر ناك ،نيملسملا نم دهعلا ر نم يأ :مهاصقأ مهيلع ريو ،مهمزل ،دهعل
 :لاق ،ةديبع وبأ .مالسإلا يف لضفلا لهأ ةعامج وأ ،مامإلا قافتاب الإ :ديز نبا

 تحرطف ،ىرخألا امهادحإ تمر ليذه نم نيتأرما نإ :لاق ةريره ىيبأ نع تعمس

 .("ةمأ وأ ،دبع ةرغب امهنيب ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيف ىضقف ،اتيم أنينج

 ٤٢١-٤٢٢. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسل = .٤٧١ص هسفن ردصملا ()
 ٤٢٣-٤٢٤. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ضيملاسلا = .٤٧١ص ،هسفن ردصملا )٢)
 ٢٠. -١ص .٦ج تبِترزتلا ةيشاح :مهاري نب فسوي بوقعي يبل ؤ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن (٣)

 ٤ ١٧٥١٧. ٣٧١ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا نو

 هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٥٧١ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ()
 ٤٢٥. ص ٣

 ٤٢٩. ص ٣ج كسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ١٧٥- ١٧٦. ص هسفن ردصملا 5

 ٣٥. -١٢ص ،٦ج ،بيتزتلا ةيشاح :ميهاريل نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن ( ")
 رون ،يملاسلا = = ١٧٥- ١٧٦. ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصل عماجلا :نع ينالجراولا لقنو

 ٣٦. ص ج اسفن ردصملا :نيدلا

١٥٨ 



 :ثيراوملا يف نوعبرألاو سداسلا بابلا

 لاق) :ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 هنع ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .أ'(بسنلا ةمحلك همحل ءالولا
 ثري ال) :مالسلا هيلع هنع هقيرط نمو .ا"(ثراول ةيصو ال) :لاق ،مالسلا هيلع

 نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ا"(أطخ وأ لتقلا ناك دمع لوتقملا لئاقلا
 دارأ ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يفوت نيح :تلاق ،اهنع هللا يضر ةشئاع

 هللا لوسر نم ًنهثاريم هنلأسي ،ركب يبأ ىلإ ،نافع نب نامثع نثعبي نأ هؤاسن

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دق سيلأ :نهل تلقف ،ملسو هيلع هللا ىلص

 يف ناك :تلاق اهنعو .ا“١(ةقدص وهف ،هانكرت ام ثرون ال ،ءايبنألا رشاعم نحن)

 :لاق ةريره يبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ثيدحلا ،ننس ثالث ةريرب

 ام ۔ًامهرد الو ارانيد يتثرو مسقي ال) ]٤٣٦[: ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر لاق
 نب رباج نع ةديبع وبأ .ا"(ةقدص وهف ،يلماع ةنؤمو ،يئاسن ةقفن يدعب تكرت

 ال) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ،ديز نب ةماسأ نع ينغلب :لاق ،ديز
 .(""كرشملا انه رفاكلاب ينعي :عيبرلا لاق ،أ")(رفاكلا ملسملا الو ،ملسملا رفاكلا ثري

 :قتعلا يف نوعبرألاو عباسلا بابلا

 ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ لجر ءاج :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 ّ منغلا نم ةأش تدقف دقو ۔ اهتئجف ،امنغ ىعرت يل ةيراج نل فللا لوسر اي : لاقف

 يلع و اههجو تمطل ىتح ترجضو ۔ اهيلع تفسأف ۔ بئذلا اهلكأ :تلاقف ۔ اهتلأسف

 هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٦٧١ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ۔حيحصلا عماجلا ()
 ٤٣٩. ص /

 ٤٤٧٢. ص .ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ١. ٦٧ص هسفن ردصملا )

 ٤٤٢. ص .٣ج كسفن ردصملا :نيللا رون ،يملاسلا = ١٧٦. ص ‘،هسفن ردصملا (٣)

 ٤٤٤. ص ،٣ج ،هسفن ردضملا :نيدلا رون ۔يملاسلا = .٦٧١ص هسفن ردصملا ()
 ٤٤٤. ص ٣ج كسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ١٧٧. ص هسفن ردصملا (٥)

 - ٤٤٩. :ص ٣ج هسفنل ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ١٧٧. ص ‘،كسفن ردصملا (٦)

 =٧٣ص ‘ ٥ج ،تبيترتلا ةيشاح :ميهاريل نب فسوي بوقعي يبل ؤ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن (")

 ۔٧٧١ -۔-٦ ص ةبيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجرا ولا لقنو . ٥٠

 ١٩



 هللا لوسر لاقف ،لجرلا اهب ىتأف .اهب تأف تعاج يه نإ :لاقف ،اهقتعأفأ ،ةبقر

 تنأ :تلاقف (؟كيبن نمو) :لاقف ،يبر هللا :تلاقف ؟(كُبر نم) :ملسو هيلع ،هللا ىلص

 اهنإف اهقتعأ) :لجرلل ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف هللا لوسر دمحم

 هللا ىلص ،يبنلا نع ،سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .(')(ةنمؤم
 الإ قتع الو ،حاكن دعب الإ راهظ الو ،حاكن دعب الإ قالط ال) :لاق ،ملسو هيلع

 :مالسلا هيلع ،هنع ،هقيرط نمو ،أ")(ةنَّيبو قادصو يلوب الإ حاكن الو ،كلم دعب

 ةميق هيلإ عفد ،كيرش هيف هل ناك نإف ،هعيمجب رح وهف ،دبع يف اصقش قتعأ نم)

 لوسر لاق :تلاق ،اهنع هللا يضر ةشئاع نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ا")(هبيصن
 .(")[ (ُ)(بسنلاك وهف ،نهري الو عابي ال ءالولا) :ءالولا يف ،ملسو هيلع هللا ىلص فلا

 :ةيصولا يف نوعبرألاو نماثلا بابلا

 :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 ةديبع وبأ .ا")(أطخ وأ لتقلا ناك شأدمع لوتقملا لتاقلا ثري الو ،ثراول ةيصو ال)

 لوسر ىلإ لجر ءاج :تلاق اهنأ ،اهنع هللا يضر ،ةشئاع نع ،ديز نب رباج نع
 ول اهارأو ،اهسفن تتلتفا يمأ نإ ،هللا لوسر اي :لاقف ،ملسو هيلع هللا ىلص فلا

 معن) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟اهنع قدصتأفأ .تقدصتل ،تملكت

 ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ةتغب تتام يأ :تتلتفا :عيبرلا لاق .أ"(اهنع قدصت

 :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع ،يراصنألا هللا دبع نب رباج نع ينغلب :لاق

 هسفن ردصملا :نيدلا رون يملاسلا = .٧٧١ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ()
 ٤٥١. ص ،٣ج

 ٤٥٤. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٧٧١ص هسفن ردصملا 5

 هسفن ردصملا :نيدلا رون «يملاسلا = .٧٧١ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ا"
 ٤٥٥. ص ۔٣ح

 ٤٥٧. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٧٧١ص هسفن ردصملا 5
 ،٦ج ‘بيترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن
 .٧٧١لص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٥١ ٥٧. ص

 هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٨٧١ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ("
 ٤٥٨. ص ٣ج

 ٤٦٣. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ۔يملاسل = .٨٧١ص هسفن ردصملا ("
١٦٠ 



 رباج نع ةديبع وبأ .أ'(أدبأ اهاطعُي يذلل اهنإف ،هبقعلو هل ىرمع سع لجر اميأ)
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ينعاج :لاق ،صاقو يبأ نب دعس نع ظديز نبا
 نم يخغغلب دقف ،هللا لوسر اي :تلقف ،يب دتشا عجو نم يندوعي ،عادولا ةجح يف

 :لاق ؟يلام يثب قدصتأفأ ،يل ةينب الإ ينثرت الو ،لام وذ انأو ،ىرت ام عجولا

 ثشلاو ،(معن) :لاق ؟ثلابف :تلق :لاق .ال :لاق ،رطشلابف :تلق :لاق ،[ال] :لاقف
 كنإو ،سانلا نوففكتي ،ةلاع مهرذت نأ نم ًأريخ ءاينغأ كتثرو رذت نإ كنإ ، ..ريثك

 (كتأرما رمأ يف لعجت ام ىتح ،اهب ترجأ الإ ،هللا هجو اهب ديرت ةقفنلا قفنت نل

 المع لمعتف تفلخت نل كنإ :لاقف ؟يباحصأ دعب فلخأأ ،هللا لوسر اي :تلقف
 رضيو ۔“ ُما قأ كب عفتني ىتح ،فلخت نأ كلعلو ةعفرو ةجرد هيف تددزا الإ 3 احلاص

 نكل مهباقعأ ىلع مهدرت الو ،مهترجه يباحصأا ]٤٣١[ ،ضمأ مهللا ،نورخآ كب

 نإ :لوقي ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل يثري .أ"(ةلوخ نب دعس [ستابلا]
 ىلع دعس رمأ امل هنأ ،نورخآ كب رضيو ،ماوقأ كب عفتني :عيبرلا لاق .ةكمب تام

 عجسب اوعجش اوناك نيرخآ باتتساو ،مهربصف ةدرلا ىلع اموق لتاق ،قارعلا
 .(")أ ربص مهلتق يأ :مه ربصف :هلوقو ،هب اوعفتناو اوباتف باذكلا ةمليسم

 :ميتيلاو نيميلا تكلم امو راوجلاو ةفايضلا يف نوعبرألاو عساتلا بابلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع تعمس :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 ةليلو اموي هتزئاج هفيض مركيلف ،رخالا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم) :لوقي
 هنع ىراوتي نأ هل لحي الو ،ةقدص وهف ،كلذ دعب ناك امو مايأ ةثالث ةفايضلاو

 ىلص هللا لوسر نع ينغلب :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .أ٠(هجرحي ىتح
 ةاش عارك ولو ،اهتراجل نكادحإ نرقحت ال ،تانمؤملا ءاسناي) :لاق ،ملسو هيلع كلا
 .ا"(قرحم

 ٤٦6٥. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون يملاسلا = .٨٧١ص هسفن ردصملا (

 ٢) ص ،كسفن ردصملا ١٧٩. = ص ٣ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا ٤٦٦.

 (٣) ج ،ببيترتلا ةيشاح :ميهاريل نب فسوي بوقعي يبل ، ،ينالجرا ولا :نع (فرصتب) القن ٦ ص ۔“ ٥٩

 ٢. بيبح نب عيبرلا مامإل ا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ين ذالجراولا لقنو ص١٧٨- ١٧٩.

 ص .٣ج هسفن ردصملا :نيدلا رون 4 يملاسلا ٤٦٧.

 هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ١٧٩- ١٨٠. ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا (٤

 ٤٥. ص ج

 ٤٧٨. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ١٨٠. ص هسفن ردصملا ا"
 ١٦١



 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق مهللا همحر ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 هراج يذؤي الو تمصيل وأ ۔أريخ لقيلف ،رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم)

 هيلع هللا ىلص يبنلا نع ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .(')(ادبأ

 نبا نأ اننظ ىتح ،كولمملا قفرب ،مالسلا هيلع ليئاربج يبيبح يناصوأ :لاق ،ملسو
 .("ءيش هيلع ىفخي ال هنأ تننظ ىتح ،راجلاب يناصوأو ،أدبأ مدختسي ال مدآ
 ذإ طوسب يل امالغ براض انأ امنيبف :لاق ،يراصنألا دوعسم يبأ نع ،عيبرلا

 يناتأ ىتح بضغلا نم لقعأ ال تلعجف ،دوعسم نبا اي ملعإ اتوص يفلخ تعمس
 اي ملعإ) :لاقف ،يدي نم طوسلا طقس هتيأر املف ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ،قحلاب كثعب يذلاو :تلقف .("(مالغلا اذه ىلع كنم كيلع ردقأ هللا نأ ،دوعسم ابأ

 نإ :لاق ،رمع نبا قيرط نم ةديبعوبأ .اكولمم لاق وأ ،أدبأ اهدعب أدبع تبرض ام

 نب رباج نع ةديبع وبأ .نيترم هرجأ هلف ،هبر ةدابع نسحأو هديسل حصن اذإ دبعلا

 هنأ ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع نووري ةباحصلا نم أسان تعمس :لاق ،ديز

 نب رباج نع بئاسلا نب مامض نع ةديبع وبل .ةمتعلا ةالص دعب ديبعلا لامعتسا نع ىهن

 هب ماق وأ لل اميتي ىوأ نم) :ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنل نع ،سابع نبل نع هفديز

 ةةديبع وبأ .ا٠(المع نسحأ نم رجأ عيضي ال هللاو ،هللا ىلع هرجأ عقو ،ك باستحا

 ال) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةةريره يبأ نع ،ديز نب رباج نع
 .(١)[()(هيلع بجاوو قح كلذ نإف هرادج يف ةبشخ زرغي نأ هراج مكدحأ عنمي

 ٤٧٩. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسل = ١٨٠. ص ،هسفن ردصملا ()
 ،هسفن ردصملا :نيدلل رون ،يملاسلا = ١٨٠. ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ۔حيحصلا عماجلا (٦٢)

 ٤٨٣. ص ٣ ج
 ٤٨٢. ص ،٣ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ١٨٠. ص هسفن ردصملا ا"

 ٤٩١. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ۔يملاسلا = ١٨١. ص ،هسفن ردصملا ٤
 ٤٩٣. ص ،٣ج هسفن ردصملا :نيدلا رون يملاسلا = ١٨١. ص هسفن ردصملا )٥)

 ۔٦ج ،بيترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن
 ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ،حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ١١٤. -٣٩ص

 ١٨٠- ١٨١.. -٩٧١ص

١٦٢ 



 :لاومألاو يشاوملا يفو ديعولا يف نوسمخلا بابلا

 هنأ ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع .سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 نم اسانأ تعمس :لاق ةديبع وب .(')(رانلا ثروي سانلا لاومأ نم ليلقلا) :لاق

 ىلع بونذلا) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع ]٤٣٨[ نووري ةباحصلا

 دبعلا نيب يذلا بنذاف هبحاصو دبعلا نيب بنذو ،هبرو دبعلا نيب بنذ :نيهجو

 ،هل ةبوت الف ،هبحاصو دبعلا نيب بنذ امأو ،هل بنذ ال نمك ناك هنم بات اذإ هبرو

 نع ينغلب :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .أ"(اهلهأ ىلإ ملاظملا دري ىتح
 يشمي ال) :لاقو عرزلا يف يشملا نع ىهن هنأ :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 :يقانلا و ظفاحلا :يقاولا :عيبرلا لاق .(")(ةيقاو وأ ،ةيقان وأ ،ةيقاس :ةثالث الإ هيف

 ىلص هللا لوسر لاق :لاق ،رمع نبا قيرط نع ةديبع وبأ .ألكلا هنم جرخي يذلا

 ىتؤت نأ مكدحأ بحيأ ،هنذإ ريغب دحأ ةيشام مكدحأ نبلحي ال) :ملسو هيلع هللا

 ۔مهتمعطأ مهتيشام عورض مهل نزخت امنإف ،هماعط لقنيف ،هتنازخ رسكتف ،هتبرشم
 تماصلا نب ةدابع نع ،عيبرلا نع . ُ)(هننإ ريغ نم دحأ ةيشام بلحت نأ لحي الو

 ،لولغلاو مكايإو ،طيخملاو طيخلا اودر):ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق

 ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .اأ)(ةمايقلا موي هلهأ ىلع راع هنإف

 هللا ىلص هللا لوسر هل رمأف ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل مجح ةبيط ابأ نأ

 .("هجارخ نم هنع اوففخي نأ هلهأ رمأو .رمت نم عاصب ىملسو هيلع

 كسفن ردصملا :نيدلا رون ، يملاسلا = ١٨١. ص ،بيبح نب عيبرلا مامإل ا دنسم ۔ حيحصلا عماجلا )١(

 ٤٩٤. ص "ج

 ٤٩٦. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون يملاسلا = ١٨١. ص هسفن ردصملا ا"
 ٤٩٨. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ۔.١٨١ص هسفن ردصملا ا"

 ٥٠١. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٢٨١ص هسفن ردصملا ا
 ٥٠٣. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٢٨١ص هسفن ردصملا ا

 .٨٢١-٥١١ص ،٦ج ،بيترتلا ةيشاح :ميهارا نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن )

 رون يملسلا ١٨١-١٨٢.= ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم .حيحصل عملجل :نع } نالج جر اول لقنو

 ٥٤. ص ٣ج كسفن ردصملا :نيدلا

١٦٣ 



 :بادآلا عماج - نوسمخلاو دحاولا بابلا

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ،كلام نب سنأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 رجهي نأ ملسمل لحيالو ناوخإ هللا دابع اونوكو ،اوربادت الو ،اودساحت الو ،اوضغابت ال)

 ول لاق :لاق ،يردخلا ديعس يبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .أ')(ثالث قوف هاخأ

 هاخأ رجهي نأ ملسمل لحي ال) :ملسو هيلع هللا ىلص ةللا لوسر لاق ،يراصألا بويأ

 .("(مالسلاب أدبي يذلا امهريخو ،اذه ضرعيو ،اذه ضرعيف نايقتلي لايل ثالث قوف

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ،ةريره يبل نع ،ديز نب رباج نع قديبع وبأ

 الو ،اوفاتن الو ،اوسسحت الو ،اوسسجت الو ثيدحلا بذكأ نظلا نإف ،نظلاو مكايإ):ملسو

 عبتني ال يأ اوسسجت الو :عيبرلا لاق ۔'"١(اناوخإ هللا دابع اونوكو ،اوربادت الو ۔اودساحت

 الو يأ اوسفانت الو ،مئامنلاب مكدحأ يشمي ال يأ اوسسحت الو ضعب ةروع مكضعب

 نبل نع ينغلب :لاق ةديبع وبأ .ءوسلا نم هيف لعج امب ضعب نم مكضعب مقتني

 ال هنإف ،يغبلاو نظلاو .دسحلاو مكايإ) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق دوعسم

 وبأ .'“"(لاصخلا هذه ىدحإ هيف نمل مالسإلا يف ظح الو ،كلن لعف نمل مالسإلا يف ظح

 انلق ،أريخ هيف انملع نم :لاق هنأ هنع هللا يضر ،باطخلا نب رمع نع ىلب :لاق ةديبع

 ةديبع ول .ارش هيف اننظو ،ًأرش هيف انلق ءارش هيف انملع نمو ،أريخ هيف اننظو ،ًاريخ هيف
 ۔عجري الف رظن نمو ،غبي الف دسح نم) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس :لاق

 .(`)[(")(قفانملاو ملسملا نيب ام قرف وهو ،ققحي الف نظ نمو

 ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٢٨١ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا )١(

 ٥٠٧. ص ٣ج

 ٥٠٩. ص ،٣ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ١٨٣. ص ،هسفن ردصملا ("

 ٥١٢. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ۔يملاسلا = ١٨٣. ص هسفن ردصملا ا"

 ٥١٦. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ١٨٣. ص ،هسفن ردصملا ()

 ٥١٩. ص ،٣ج ةسفن ردصملا :نيدلا رون ۔يملاسلا = ١٨٣. ص ،هسفن ردصملا ٣

 ٦0ج ،بسيترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن"
 ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ،حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ١٤٨. -٩٢١ص

 ١٨٣. -٢٨١ص
١٦٤ 



 :هلضفو نمؤملا ةمسن -نوسمخلاو يناثلا بابلا

 هللا ىلص ،يبنلا نع ،كلام نب بعك نع ينغلب :لاق ،[ديز نب رباج نع] شةديبع وبأ

 هللا هعجري ىتح ،ةنجلا رجش يف قلعي رئاط نمؤملا ةمسن امنإ) :لوقي ملسو هيلع

 لوسر لاق :لاق ،رمع نبا نع ،ينغلب :لاق ،ةديبع وبأ .('(هثعبي موي هدسج ىلإ

 لم يهو اهقرو ]٤٣٩[ طقسيال ةرجش رجشلا نم نإ) :ملسو هيلع هللا ىلص كلا

 يف عقوف ،يراربلا راجشأ يف سانلا عقوف :لاق (يهام ينوثدحف ،ملسملا نمؤملا

 ةلخنلا يه) :لاقف يه ام انثدح ،هللا لوسر اي :اولاقف ،تييحتساف ةلخنلا اهنأ يسفن

 :لاق ةةديبع وبأ .رهشأ ةتس يف ينعي أ"'(اهبر نذإب «نيح لك اهلكأ يتؤت ،ةكرابملا

 ةنوؤم هافك ،هللا ىقتا نم) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع تعمس
 ةديبع وبأ .ا"(هلنخو ،سانلا هيلع هللا طلس ،هللا قتي ملو سانلا ىقتا نمو ،سلا

 هللا ىلص ،هلللا لوسر تعمس :لاق ،يبنلا نع .سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع

 .أ٠)(هللا هعفر ،هلل عضاوت نمو ،هللا هعضو ،0سانلل هسفن مظع نم) :لاق ،ملسو هيلع

 زرحأ ،نينثإ نم هسفن ظفح نم) :لاق ،دوعسم نبا نع ينغلب :لاق شةديبع وبأ

 .(")(هيلجر نيب امو هييحل نيب ام ظفح نم) :لاق ؟هللا لوسر اي امه امو :ليق .(هنيد

 ،يبنلا نع ،سابع نبا نع ينغلب :لاق ،ةديبع وبأ .جرفلاو ،ناسللا :عيبرلا لاق

 نه امو :ليق ،(ةنجلاب مكل ميعز انأو .ثالث نم اورذحا) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص

 ،ناسللا :قلقللا :عيبرلا لاق .ا")(بنبذلاو ،بقبقلاو ،قلقللا) :لاق ؟هللا لوسر اي

 .جرفلا :بذبذلاو ،نطبلا :بقبقلاو

 هسفن ردصملا :نيدلا رون يملاسلا = .٤٨١ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ()
 ٥٢١. ص ،٣ج

 ٥٢٣. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٤٨١ص هسفن ردصملا ("
 ٥٢٨. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٤٨١ص هسفن ردصملا ا"

 ٥٣٠. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٤٨١ص هسفن ردصملا ا
 ٥٣١. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٤٨١ص ،هسفن ردصملا ا

 )٦) ص ،هسفن ردصملا ١٨٥. = ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ۔يملاسلا ٥٣٢.

١٦٥ 

 



 :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص للا لوسر نع ةريره يبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع و
 هيلع هنع ،هقيرط نمو .أ'(مسقلا ةلحت الإ ،رانلا هسمتف ،نينبلا نم ةثالث مكدحأل تومي ال)

 .ا")[(")(بضغلا دنع هسفن كلمي يذلا ديدشلا امنإ ًةعرصلاب ديدشلا سيل) :مالسلا

 :ناطيشلاو رسلا ءاشفو بالكلاو عيورتلا يف نوسمخلاو ثلاثلا بابلا

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ينغلب :لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 هرس هللا ىشفأ ،هيخأ رس ىشفأ نمو ةمايقلا موي هللا هعور ،أملسم عور نم لاق)

 هللا يضر ةشئاع نع ،رباج نع ةديبع وبأ ۔أ“'(قئالخلا سوؤر ىلع ةمايقلا موي

 .ع رضل الو ،عرزل ال ،ابلك ىنتقا نم) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع ،اهنع

 "ناطاريق" ىرخأ ةياور يفو :رباج لاق .(طاريق موي لك هرجأ نم صقن

 امنإ :لاق «يرصبلا نسحلا نع ،رباج نع ةديبعوبأ .دحأ لبجك ملا يف طاريقلاو

 :لاق كلذلو ،نيملسملا عوري هنأل .بلكلا ءاتتقق نع ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا ىهن

 نب رباج تعمس :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ ۔أ")(رجألا نم نيطاريقلا صقني)

 ۔ءاقتسل اوكوأو ،بوبألا اوقظأ) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لوقي للا دبع

 فثكي الو ًّءاكو لحي الو .اقل حتفي ال ناطيشلا نإف حابصملا اوفطاو ێءاثإلا اوطغو

 .ا(مهتويب قرحت اران تيبلا لهأ ىلع مرضت قةقسيوفل امنإو ،احابصم ئفطي الو ءانإ

 هسفن ردصملا :نيدلا رون يملاسلا = .٥٨١ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ()
 ٥٣٤. ص ٣ج

 (٢) ص ،هسفن ردصملا ١٨٥. = ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا ٥٣٧.

 -٩٤١ص "ج ،بيترتل ةيشاح :ميهارا نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن"
 ١٨٤- ١٨٥. -٣٨١ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ۔حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٣.

 هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا ١٨٦.= -٥٨١ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ()

 ٥٣٩. ص ،٣ج
 ٥١٤. ص ،٣ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٦٨١ص هسفن ردصملا اا

 ٥١٤. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٦٨١ص هسفن ردصملا ()

 ٥٤٥. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسل = .٦٨١ص هسفن ردصملا ("
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 يف اهعضتو ةليتفلا ذخأت ،تويبلا قرحت ،مرضت ةراغلا :ةقسيوفلا :عيبرلا لاق

 .اأ)فقسلا

 :ننسلاو هسفن يف نمؤملا بدأ نوسمخلاو عبارلا بابلا

 ينرمأ) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ا"(لاجرلا ةارادمب ،مالسلا هيلع ليربج يبيبح

 هللا ىلص هللا لوسر ىلإ لامعألا بحأ :تلاق اهنأ ،اهنع هللا يضر ]٤٤٠[ ةشئاع

 يبأ نع فشديز نب رباج نع ،ةديبع وبأ .هبحاص هيلع موادي يذلا ،ملسو هيلع
 ةدحاو لعن يف مكدحأ نيشمي ال) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ،ةريره

 ديلف عزن اذإو نيميلاب أدبيلف مكدحأ لعتنا اذإو ،أعيمج امهعلخيل وأ عيمج امهلعتنيل
 للا لوسر نأ ،يردخلا ديعس يبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .أ"(لامشلاب

 عطقلا ديري :عيبرلا لاق ،ىحللا ءافعإو ،براشلا ءافحإب رمأ ،ملسو هيلع هللا ىلص
 ىلص هللا لوسر نس) :لاق ةةريره يبأ نع ينغلب :لاق ،ةديبع وبأ ،اهنم لاط امل

 ،دسجلا يف سمخو ،سأرلا يف سمخ :ناسنإلا يف ننس رشع ،ملسو هيلع هلا

 قاشتنسالاو ءةضمضملاو ،كاوسلو ،براشلل صقو ،رعشلا قرف :سأرلا يف يتاوللاف

 .(")[(ُ)(ءاجتتسالاو ،ناتخلاو ،دادحتسالاو ،رافظألا ميلقتو ،نيطبإلا فتن :ندبلا يف يتاوللاو

 -٥٧١ص ،٦ج بيترتل ةيشاح :ميهارا نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتر) القن )
 ،يملاسلا = ١٨٦. -٥٨١ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولل لقنو ٦

 ٥٤٥. ص ،٣ج هسفن ردصملا :نيدلل رون

 هسفن ردصملا :نيدلل رون ،يملاسلا = .٦٨١ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ۔حيحصلا عماجلا (٢)

 ٥٤٨. ص ٣ ج

 ٥٥٢. ص ،٣ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٧٨١ص هسفن ردصملا (٣)

 ٥٥٦. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٧٨١ص هسفن ردصملا ()

 ،٦ج بيترتلا ةيشاح :ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن"

 ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٢٠٠. -٧٨١ص

 ١٨٧. -٦٨١ص

١٦٧ 



 :بدألا يف نوسمخلاو سماخلا بابلا

 ىلص هللا لوسر لاق :لاق ،يردخلا ديعس يبأ نع ،ديز نع رباج نع ةديبع وبأ

 ال) :لاق ةةريره يبأ ،هقيرط نمو .('(دحاو نع نانثا ىجانتي ال) :ملسو هيلع هللا
 نمو .ا")(هناكم نوكي نأ ىنمتيف ،لجرلا ربقب لجرلا رمي ىتح فةعاسلا موقت
 هنإف ،بنذلا بجع الإ ضرألا هلكأت مدآ نبا لك) :لاق ،مالسلا هيلع هنع هقيرط

 ظيردخلا ديعس يبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .أ"(بكري هيفو ،قلخ هنم

 ليثامت هيف اتيب نولخدي ال ةكئالملا نإ) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق

 نإ) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ينغلب :لاق ةديبع وبأ .أ٤)(روصو

 اهب هللا بتكيف تغلب ام غلبت نأ نظي ناك ام هللا ناوضر نم ةملكلاب ملكتيل لجرلا

 نأ نظي ناك ام ،هللا طخس نم [ةملكلاب] ملكتيل لجرلا نإو .هاقلي موي ىلإ هناوضر

 نب رباج نع ةديبع وبأ .ا“(ةمايقلا موي ىلإ هطخس اهب هللا بتكيف ،تغلب ام غلبت
 ملو هيدلاو كردأ نم) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىينفغلب :لاق ،ديز

 ناك ،راهن نم ةعاس هيدلاو دحأ رجاه نم :لاقو .(")(امهكردأ الف ةنجلا امهب لخدي
 :لاق هللا لوسر نع ةريره يبأ نع ةديبع وبأ .ا"(بوتي نأ الإ .رانلا لهأ نم

 رباج نع .ةديبع وبأ .(هجوب ءالؤهو ،هجوب ءالؤه يتأي .نيهجولا وذ سانلا رش)

 يشمي لجر امنيب :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع ةةريره يبأ نع شديز نب

 بلكب اذإف ،ج رخو ،برشف ،اهيف لزنف ،أرئب دجوف ،شطعلا هيلع دتشاف ،قيرطلا يف

 هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٧٨١ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم .حيحصلا عماجلا ()

 ٥٦٠. ص ٣ج
 ٥٦٢. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ١٨٨. -٧٨١ص هسفن ردصملا ("

 ٥٦٣. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٨٨١ص ،هسفن ردصملا ا"
 ٥٦٥. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٨٨١ص هسفن ردصملا ()

 ٥٦٧7. ص ،٣ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ۔يملاسلا = .٨٨١ص هسفن ردصملا )
 ٥٦٩. ص ،٣ج هسفن ردصملا :نيدلا رون يملاسلا = .٨٨١ص هسفن ردصملا ()

 ٥٦٩. ص ،٣ج هسفن ردصملا :نيدلا رون ۔يملاسلا = .٨٨١ص ،هسفن ردصملا ()
 ١٦٨



 لم شطعلا نم بلكلا اذه غلب دق :لجرلا لاقف ،شطعلا نم ىزثلا لكأيو ،ثيهلي
 ركشف ،بلكلا ىقسف ،علطف ،هيفب هكسمأو ،ءاملاب هفخ ألمف ،رئبلا لزنو ،ينغلب يذلا

 لك يف) :لاقف ؟ارجأل مئاهبلا يف انل نإ ،هللا لوسر اي :اولاقف ،(هل رفغو ،كلذ هل هللا

 عم تنك :لاق يراصنألا ريشب يبأ نع ينغلب :لاق ةديبع وبأ .أ')(رجأ ةبطر دبك

 يف سانلاو الوسر لسرأف ،هرافسأ ضعب يف ،ملسو هيلع هللا ىلص فللا لوسر
 كلذو ،اهعطق الإ ،هريغ الو ،ربو نم ةدالق ريعب ةبقر يف نيقبي الأ ]٤٤١[ مهتيبم
 يبأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ا"(نوهركي ام مهباود بيصي الأ ،نيعلا نم

 رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحي ال) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص للا لوسر نع شةريره
 ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .ا"(اهنم مرحم يذ عم الإ شةليلو موي ةريسم ريست نأ

 ،قيرطلا يف كوش هضراع نم) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص هلللا لوسر نع

 يبل نع ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .أ“)(هبنن هل رفغو فهل هللا ركش ،هجرخأف

 مكدحأ عنمي ،باذعلا نم ةعطق رفسلا) :ملسو هيلع هللا ىلص للا لوسر لاق :لاق ةريره

 لاق ،أ“'(هلهأ ىلإ لجعيلف هجو نم هتمهن مكحأ ىضق اذإف همونو هبارشو هماعط

 :لاق ،رمع نبا نع يغغلب :لاق ،ديز نب رباج نع ،ةديبع وبأ .ةجاحلا ةمهنلا :عيبرلا

 :رباج لاق .۔أ")(سرفلاو ةأرملاو ،رادلا يف مؤشلا) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 ضدوهيلا نم دحأ مكيلع ملس اذإ :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقي :اضيأ رمع نبا لاق
 .(")(مكيلعو اولوق نكلو ،توملا وه :ماسلاو ،مكيلع ماسلا مكل لوقي امنإف

 )١) ص ،٣ج هسفن ردصملا :نيدلا رون يملاسلا = .٩٨١ص ،هسفن ردصملا ٥٧٣.

 "( ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٩٨١ص هسفن ردصملا ٥٧٧.

 )" ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٩٨١ص هسفن ردصملا ٥٨٠.

 (٤) ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = .٩٨١ص ،هسفن ردصملا ٥٨٣.

 )٥) ،هسفن ردصملا ص١٨٩- ١٩٠. = ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا ٥٨٥.

 (٦) ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ١٩٠. = ،هسفن ردصملا :نيدلا رون يملاسلا

 ج٣۔ ص ٥٨٧.

 )٧) ص ،هسفن ردصملا ١٩٠. = ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا ٥٨٩.

١٦٩ 



 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ينغلب :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 دقف همحر عطق نمو ،ينلصو دقف همحر لصو نم :ىلاعت هللا لاق) :لوقي

 هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع هةديبع وبأ .أ'(ينعطق
 الو) :لاق ؟هللا لوسر اي تنأ الو :ليق .(هلمعب دحأ ةنجلا لخدي نل) :لاق ،ملسو

 يندمغيو ،هتمحرب ينوسكي ينعي :عيبرلا لاق .ا")(هتمحرب هللا يندمغتي نأ الإ .انأ

 هللا ىلص هللا لوسر نع ينغلب :لاق ةديبع وبأ .هنفنج يف فيسلا دمغي امك .اهب

 .(أ)[(")( رانلا لهأ نم وهف ،ةنجلا لهأ نم انأ لاق نم) :لاق ،ملسو هيلع

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع بذك نم مثإ -[نوسمخلاو سداسلا بابلا]

 ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع .سابع نبا نع ،ديز نب رباج نع .ةديبع وبأ
 ع رتخمب سيلو :عيبرلا لاق ۔أ٥)(رانلا نم هدعقم أوبتيلف ۔أدمعتم ىلع بذك نم) :لاق

 ،ريثك نب ىيحي نع ،عيبرلا نع .رانلا يف هذختي ،اناكم هءازج دارأ امنإو ،هلعفي كلذ

 لوسر لاق نمل نوردتأ :لاقف .ثراحلا نب هللا دبع دنع انك :لاق بئاسلا نب ءاطع نع

 :لاق شال انظ :لاق ،(رانلا نم هدعقم أوبتيظ شًادمعتم يلع بنك نم) :ملسو هيلع هللا ىلص فلا
 منا لوسر ةلح هذه :لاقف «فئاطلاب ًافيقن ىتأ ،ةعذج [يبأ] نب هللا دبع لبق نم كلن لاق امنإ

 اهيأ ًأًوبتف ،اتتويب هذه :اولاقف تئش مكتويب يأ ًأوبتأ نأ ينرمأ ،ملسو هيلع هللا ىلص

 فللا لوسرب اندهع نا :هل اولاق تئش مكئاسن يأ أوبتلو) :لاقف ،ليللا داوس رظتناف تئش

 اي :لاقف رهظلا دنع هيلع مقف ء[الوسزإ هيلإ اولسرأف ،انزلا مرحي ،ملسو هيلع هللا ىلص

 ٥٩٢. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا = ١٩٠. ص ،هسفن ردصملا ()

 ٥٩٣. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ۔يملاسلا = ١٩٠. ص ،هسفن ردصملا ا"

 ٥٩٦. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون ۔يملاسلا = ١٩٠. ص هسفن ردصملا ا"

 ٢٠١- ٢٥٢. ص ،٦ج بيترتلا ةيشاح :ميهاريل نب فسوي بوقعي يلأ ۔ينالجراولا :نع (فرصتب) ًالققز ()

 ۔٠٩١ -٧٨١ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ۔حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو

 هسفن ردصملا :نيدلا رون يملاسلا = .١٩١ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا (

 ج٣ “ ص ٥٨.

٧٠ ١ 



 لوسر ةلح هذه :لاقف .اناتأ ةعذج يبأ نبا نإ ،كيلإ فيقث لوسر انأ ،هللا لوسر

 مكتويب يأ ]٤٤٢[ أوبتأ نأ ينرمأ ،َيلع انزلا مرحي وهو ملسو هيلع هللا ىلص كلا

 مكئاسن يأ أوبتأو :لاقو ،ليللا داوس رظتناف .تئش اهيأ ًأًوبتف ،انتويب هذه انلقف ،تئش

 هللا ىلص هللا لوسر بضغف ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب اندهع انلقف تئش

 نإف ،هيلإ ابهذإ ،نالف ايو نالف اي) :لاق مث ،هنم دشأ َرأ مل ۔أديدش ًابضغ ىملسو هيلع
 ج رخف :لاق ،(هامتيفك دقو الإ ،هنايتأت امكارأ ال :لاق مث ،هاقرحاو ،هالتقاف هامتكرلأ

 لاق كلذلف ،نالوسرلا هقرحأف .هتلتقف ةيح هتغدلف ،هتجاح يضقيل ،ةريطم ةليل يف

 نم هدعقم أوبتيلف شادمعتم يلع بذك نم) :ملسو هيلع هللا ىلص كهلا لوسر
 .(") } ١) ا رانلا

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةيلح نوسمخلاو عباسلا بابلا

 ۔ملسو هيلع هللا ىلص ملا لوسر ناك :لاق ،كلام نب سنأ نع ،ديز نب رباج نع ةديبع ول
 ططقلا دعجلاب سيلو ،ملالاب الو ۔قهمألاب سيل ،نماطتمل ريصقلاب الو ،نئابل ليوطلاب سيل

 فللا هافوت ،ءارشع ةنيدملابو ،ارشع ةكمب ماقأف ةنس نيعبرأ سأر ىلع هللا هثعب .طبسلابالو

 .ملسو هيلع هللا ىلص ،ءاضيب ةرعش نورشع هتيحلو هسأر يف سيلو ةنس نيتس نبا وهو

 نع :عيبرلا لاق .ضايبل ديدشل :قيمألاو ،نوكي ام رصقأ :نماطتمل ريصقلا :عيبرل لق
 ۔ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهجوزت ةشئاع تناك :لاق ،ديز نب رباج نع هقديبع يب

 ۔يه الإ اركب هئاسن نم جوزت امو ،نينس عست تنب يهو ێاهب ىتتباو ،نينس تس تنب يهو

 نامز يف تيفوتو ،ةنس نيعبرأو نامث هدعب تشاعو ةرشع ينامث تنب يهو ،اهنع يفوتو

 يف تقدو ةريره وبل اهيلع ىلصو ،نيسمخو نامث ةنس ناضمر يف كلنو ةيواعم ةيالو

 تعمس :ةرامع نبا نايح لاق :ةديبع وبل لاق :عيبرلا لاق .اثيدح نوتسو ةينامث اهثيدحو ،عيقبل
 سانلا مأ ،ديز نب رباج :مارحلا دجسملاب لوقي ،امهنع هللا يضر ،سابع نب هللا دبع
 رحلا يأ دلو ،يميمتل يربنعلا رحلا يبأ نب شاخشخلا نب كلام نب نيصحلا لاق ،قالطلاب
 تام امل هللا همحر ،©فوع نب راتخملا ةزمح يبأ بحاص يكملا يربنعلا نيصحلا نبل ىلع

 ٦٠١-٦٠٢. ص ،٣ج ،هسفن ردصملا :نيدلا رون يملاسلا = ١٩٢. -١٩١ص هسفن ردصملا أ

 ٢٥٧. -٣٥٢ص ،٦ج ،بيترتلا ةيشاح :ميهاريا نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن "ا

 ١٩٢١. - ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو
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 لاق وأ «ضرألا رهظ ىلع نم معأ تام :لاقف ،كلام نب سنأ هتوم غلب ،ديز نب رباج
 ةأضيرم كلذ دنع سنأ ناكو :ةديبع وبأ لاق :عيبرلا لاق .ضرألا لهأ ريخ تام

 نم نيعستو ثلالث ةنس يف كلذ ناكو ةدحاو ةعمج يف ديز نب رباجو وه تامف
 :ةديبع وبأ لاق :[عيبرلا لاق] اثيدح نوعبرأ ،كلام نب سنأ ثيدحو .خيرأتلا ة ةرجه

 ،رحبلا هنومسي سانلا ناكو ،هنم ملعأ هنامز يف ملعن مل املاع ًايهقف سابع نبا ناك

 :مهل لاقف هباحصأ عم موي تاذ دعق هنإ :ليقو ،ملعلا [نونف] ةرثك نم هيف امل

 ءاش نإ ،هب مكربخأ ،ىلفسلا نيضرألاو ةعباسلا ءامسلا نود امع ،متئش امع ينولس

 دبع نامز يف 4 فئاطلاب تام دنأ سابع نبا نع انغلب :ةديبع وبأ لاق .ىلاعت هللا

 فلخف ،هتيحل رفصي ناكو ةنس نيعبسو ىدحإ نبا وهو ،نيتسو نامث ةنس ناورم نب كلملا
 اوناكو ،ةعكر . فلأ ةليلو موي لك يف يلصي ناكو ،ةفعو عرو هل ،يلع هل لاقي هل ادلو

 يبأ ثيدحو ّ اثيدح نوسمخو ةئام سابع نب هللا دبع ثيدحو .أأ)اداجىللاب هنومسي

 ليسارمو .. .اثيدح نوعبسو نانثا ،ةريره يبأ ثيدحو ّ اثيدح نوتس يردخلا ديعس

 ةينامثأ ةديبع يبأ ثيدحو .ثيدح ةئامو ]٤٤٣[ اثيدح نونامثو ةعبرأ .ؤ ديز نب رباج

 ,ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح نم 4 نيئزجلا نيذه يف ام ةدعو [اثيدح نونامثو

 ام ةدع نأ ينغلب :عيبرلا لاق .عيبرلا هاور ام ىوس . اثيدح نوسمخو ةعبرأو ثيدح ةئامتس

 يف يقابلاو لوصألا يف ثيدح ةئامعس اهنم ،ثيدح فالآ ةعبرأ ،هللا لوسر نع يور
 ةشئاع يهو ةأرملاو لجر ةئامعستف ةاورلا نم هنع ىور نم ةدع امأو ،رابخألاو بادآلا

 الخ ،نيئزجلا نيذه يف ،ثيداحألا ةدع نم هانركذ يذلاو ،اهنع هللا يضر ،(")نينمؤملا مأ

 ،دوعسم نبا نعو ،تماصلا نب ةدابع نعو ، يراصنألا بويأ يبأ نع ،عيبرلا هاور ام
 ىلع هللا ىلصو ،بيترتلا باتك نم يناثلا عزجلا مت .ملعأ هللاو ،هسفنب وه هاور

 .("أ ريثك اميلست ملسو هبحصو هلآ ىلعو ،يبنلا دمحم انديس

 عبار “بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع وه داجسلاف ءاطخ يف فلؤملا عقو ،داجسلا ()
 رظنا .عرولا و ملحلا يف لثملا مهب برضي ناك نم دحأو ةيمامإلا دنع رشع ينثالا ةمئألا

 ٢٧٧. ص ،٤ج . ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا

 ىنعم ال هنل اهنع هللا يضر ةشئاع ىع ءاسنلا ركذ راصتقا ىلع أقيلعت .هحرش يف يملاسلا مامإلا ركن (")

 ردصملا :نيدلا رون ،يملاسلا رظنا .ريثك ددع نهنم ملسو هيلع هللا ىلص هنع ىور نم نأل ،اهيلع راصتقالل
 ٦٢١. ص ،٣ج هسفن

 -٧٥٢ص ،٦ج سبيترتلا ةيشاح :ميهارا نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب ) القن "ا
 ١٩٥. -٢٩١ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٦
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 بيترتلا باتك نم ثلاثلا ءزجلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح يف حيحصلا نم

 :نيرفاكب اوسيل رئابكلا لهأ نإ لاق نم ىلع ةجحلا -لوألا بابلا

 هنأ ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع يور :ديز نب رباج لاق :بيبح نب عيبرلا لاق

 امو :ليق ،(ةضاكرلا الو ،ءاسنلا ةلحف الو ،ثويد الو ،ثنخم ةنجلا لخدي ال) :لاق

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق .أ'(راغتال يتلا) :لاق هللا لوسر اي ؟ةضاكرلا

 نمف ،نهانبراح ذنم نهانملاس ام انإف ،اهرابكو اهراغص تايحلا اولتقا) :ملسو

 .هتيب نم جرخ نم) :ملسو هيلع هللا ىلص ،لاقو .(")(رفك دقف رانلا ةيشخ نهكرت

 :ملسو هيلع هللا ىلص ،لاقو .("(أرفاك عجر ،هلجأ نم أريطت عجرف ،هركي ام ىأرف
 :ملسو هيلع هللا ىلص ،لاقو .ا٠'(امهدحأ رفك دقف ،يودع تنأ :لجرل لجر لاق اذل)

 لاقو .ا“(هل رخس وأ .هل نهكت وأ نهكتوأ ريطت نمم ءيرب انأ :ىلاعتو كرابت هللا لوقي)
 يف ءاسنلا ىتأ وأ ،ءاسنلا نود نم ةوهش الجر ىتأ نم) :ملسو هيلع هللا ىلص

 ىلوتوأ ،هيبأ ريغ ىعدا نم) :ملسو هيلع هللا ىلص ،هنعو .(")(رفك دقف ،نهزاجعأ

 لبقي ال .نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعو ،مارح هيلع ةنجلاف هيلاوم ريغ

 هيلع هللا ىلص ،لاقو .ةلفان الو ةضيرف ينعي :عيبرلا لاق .ا"(لدع الو فرص هنم

 طمشأ :ميلأ باذع مهلو ،مهيكزي الو ،ةمايقلا موي مهيلإ هللا رظني ال ةثالث) :ملسو

 .٨٩١ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ()

 .٨٩١ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ()

 ١٩٩. -٨٩١ص ێهسفن ردصملا ا"

 .٩٩١ص هسفن ردصملا ()

 ١٩٩. ص هسفن ردصملا اا

 .٩٩١ص هسفن ردصملا ("

 )٧) ص كسفن ردصملا ٩.
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 الإ عيبي الو يرتشي ال ةعاضب هللا ذختا لجرو ،لاتخم حرم سلفمو ،ناز

 لخدي ال) :ملسو هيلع هللا ىلص ،لاقو .ةبيشلا :طمشألا :عيبرلا لاق .()(نيميب

 ال ةثالث) :ملسو هيلع هللا ىلص ،لاقو .ا"(هب ىلوأ رانلاو تحس نم تبن محل ةنجلا
 هرجي يذلا هرازإ لبسملاو ،رجافلا فلحلاب هتعلس قفنملا :ةمايقلا موي مهيلإ هللا رظني

 نمو ]٤٤٤[ ،انم سيلف انشغ نم) :ملسو هيلع هللا ىلص ،لاقو ۔'"'(نانملاو ءاليخ

 رقوي مل نمو ،انم سيظ ،ًاثدحم ىوآ وأ ،ًاثدح مالسإلا يف ثدحأ نمو انم سي ،انرثؤي مل
 .هنم ةءاربلا :هلك اذه ىنعم :عيبرلا لاقو .(“)(انم سيلف ،انريغص محري ملو ،انريبك

 ام هلَمح وأ ،هملظ وأ ،ايمذ لتق نم ىلع مارح ةنجلا) :ملسو هيلع هللا ىلص ،لاقو

 اموي ،ملسو هيلع هللا ىلص ،لاقو ۔اأ)(نمؤملاب فيكف ،يمذلا جيجح انأو .قيطي ال
 هللا ىلص ،لاقو .أ")(ضعب باقر مكضعب برضي أرافك يدعب اوعجرت ال) :هباحصأل

 نم أسيآ ةمايقلا موي هللا يقل ةملك رطشب ولو ملسم ئرما لتق ىلع ناعأ نم) :ملسو هيلع
 ضرألا لهأو تاومسلا لهأ نأ ولو) :ملسو هيلع هللا ىلص ،لاق .")(هللا ةمحر
 ،لاقو .(“)(رانلا يف مهرخانم ىلع اعيمج هللا مهبكل شًاملرح ملسم ئرمل مد يف اوكرتشا

 .("(منهج يف هتعور هللا لاطأ هعور وأ ،أانمؤم ىذآ نم) :ملسو هيلع هللا ىلص

 وأ ،ماص وأ ىلص نم) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع يوري ،دوعسم نبا ناكو

 .رغصألا كرشلا ،ءايرلا يمسي ناكو .(ا"(كرشأ دقف ۔ءاير قدصت

 .٩٩١ص هسفن ردصملا ()
 .٩٩١ص هسفن ردصملا (")
 .٩٩١ص هسفن ردصملا ا"
 ١٩٩. ص هسفن ردصملا ()

 ٢٠٠. -٩٩١ص هسفن ردصملا ()
 ٢٠٠. ص هسفن ردصملا ()
 ٢٠٠. ص هسفن ردصملا ("
 ٢٠٠. ص هسفن ردصملا (٨)

 ٢
 )١٠) ص “ هسفن ردصملا ٢٠٠.
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 يف دلخم دلاخ وهف ةيدلا ذخأوأ ،وفعلا دعب لتق نم) :ملسو هيلع كلا ىلص هلاق

 ليقو -ةنجلا لخدي مل ،نيد هيلعو تام نم) :ملسو هيلع هللا ىلص ،لاقو .أ )( رانلا

 ،لتق مث ،ىيحأ مث ظةرم نيعبس هللا ليبس يف لتق ولو :لاق ،هللا ليبس يف لتق ولو
 ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا يتأ :عيبرلا لاق ۔أ"١(ةنجلا باب جلي الف ،نيد هيلعو

 له) :لاقف ،معن ا:ولاقف !(نيد هيلعأ) :ملسو هيلع هللا ىلص ،لاقف هيلع يلصيل ةتيمب

 :ملسو هيلع هللا ىلص لاقو .ا")(مكبحاص ىلع اولص) :لاق شال :اولاق ،(؟غافو كرت

 حري وأ ،ةنجلا لخدي ربك نم لدرخ نم ةبح لاقثم هبلق يفو تومي لجر نم ام)
 نم ًابوث ةمايقلا موي هللا هسبلأ بضغ نم أبوث هيخأل سبل نمو ،اهري ملو ،اهحير

 .ا"( رانلا يف ينازلا نونآتي رانلا لهأ نإ :ملسو هيلع هللا ىلص ،لاقو .ا“)(منهج ران

 هللاو ىصحت نأ نم رثكأ يهو ةلبقلا لهأل رفكلا تبثت اهلك ثيداحألا هذهف
 .ا`)ميلعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ،ناعتسملا

 :لمع الب لوق ناميإلا لاق نم ىلع ةجحلا يف -يناثلا بابلا

 هللا نعل) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ينغلب :بيبح نب عيبرلا لاق

 نينلا) :لاق ؟هللا لوسر اي ةئجرملا امو :ليق ۔(يلبق أًيبن نيعبس ناسل ىلع ةئجرملا

 هللا ىلص كهلا لوسر امنيب :ديز نب رباج لاق .("(لمع الب لوق ناميإلا نولوقي
 وندا :لاقف ةةحئارلا بيط ،هجولا نسح ،تآ هاتأ ذإ ،هباحصأ عم اسلاج ،ملسو هيلع

 نأ) :مالسلا هيلع ،لاق ؟ناميإلا ام :هل لاق ،اندف (معن) :لاق ؟هللا لوسر اي كنم

 )١) ص كسفن ردصملا ٠ ٢٠.

 (٢) ص كسفن ردصملا ٠ ٢٠.

 ٢٠٠. ص هسفن ردصملا ("

 (٤) ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ص٢٠٠- ٢٠١۔

 (٥) ص كسفن ردصملا ٢٠١.

 ٠٥٨. -١٨ص ،٧ج ،“بيتزتلا ةيشاح :ميهارل نب فسوي بوقعي يبل ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن"
 ٢٠١. -٨٩١ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم .حيحصل عماجلا :نع ينالجراولا لظنو

 ٢٠١. ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ("
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 نم هنأ هرشو هريخ ،ردقلاو ،رخآلا مويلاو ،هلسرو ،هبتكو ،هتكئالمو هلاب نمؤت

 ماقإ) :لاق ؟هللا لوسر اي مالسإلاام :[و] لاق ]٤٤٥[ تقدص :لاقف (لجو زع كلا

 تيبلا جحو شةبانجلا نم لاستغالاو .ناضمر رهش مايصو ةاكزلا ءاتيإو ،ةالصلا

 لاق .مالسلا هيلع ليربج وه اذإف .بيغت مث تقدص :لاق .()(اليبس هيلإ عاطتسا نم

 نأ ربلا سيللظ ةيآلا هذه رذ وبأ هيلع التف ؟ناميإلا ام رذ ابأ لجر لأس :عيبرلا

 لاقف .ا"«نوحلفملا مه كئلوأف هلوق ىلإ «برغملاو قرشملا لبق مكهوجو اولوت

 هيلع هللا ىلص ،يبنلا ىتأ الجر نإ :رذ وبأ لاقف ،ربلا نع كلأسأ مل ينإ :لجرلا

 هذه ،ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر هيلع التف هنع ينتلأس امع هلأسف ،ملسو

 :لاق ؟اناميإ لضفأ نمؤملا يأ ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لئسو .ةيآلا

 ال :لوق اهمظعأو ،ءزج ةئام ناميإلا) :ملسو هيلع هللا ىلص ،لاقو .(ًاقلخ مهنسحأ)

 هيلع هللا ىلص يبنلا لئسو .أ""(قيرطلا نع ىذألا ةطامإ ،اهاندأو فهكلا الإ هلإ

 هديب برض مث ،هسأر نع هءادر حرطف ،هئادرب اعنقتم ناكو ،ناميإلا نع ،ملسو

 هيلع هللا ىلص ،لاقو .أ٠(بلقلا يف [ناميإلا] انه اه ناميإلا) :لاقو ،هردص ىلع

 لنت اهلك ثيداحألا هذهف .ا“(هبلق ناميإلا لخدي ملو ،هناسلب نمآ نم نمآ ام):ملسو

 .أ"اهللاب رفك دقف كلذ ريغ لاق نمو ،لمعو لوق ناميإلا نأ ىلع

 .٢٠٢ص ،هسفن ردصملا ()

 ٩. ةيآلا ،رشحلا ةروس ا"
 .٢٠٢ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم "حيحصلا عماجلا ")
 ٢٠. ٢ص ،هسفن ردصملا )٤(

 .٢٠٢ص هسفن ردصملا (٥)

 ،٧ج ،بيترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) لقنا
 ٢٠١- ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم .حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٧٦. -٩٥ص

 ٢٠٢ ٢٠٣.
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 فلخ ىلع الو ةلبقلا لهأ ىتوم ىلع ةالصلا ىري ال نم ىلع ةجحلا -ثلاثلا بابلا
 :رجافو راب لك

 ىلص ،هللا لوسر نع ،سابع نبا نع ،ديز نب رباج تعمس :بيبح نب عيبرلا لاق
 راب لك ىلع اولصو] رجافو راب لك فلخ ةزئاج ةالصلا) :لاق ملسو هيلع كلا

 [ةلبقلا] لهأ ىتوم عيمج ىلع ةالصلا) :ملسو هيلع هللا ىلص ،لاقو .(')([رجافو

 هللا ىلص لاقو .(")(رفك دقف اهكرت نمو ةبجاو رخآلا مويلاو هلوسرو هللاب نيرقملا

 هيلع هللا ىلص ،لاقو .ا" (منغف ،لاق وأ ،ملسف تكس نم هللا محر :ملسو هيلع
 فيك اولاقف ،(يادهب نودتهي الو ،يتنسب نونتتسي ال ةمئأ يدعب نم نوكتس) :ملسو
 ،لاقو .ا“(سمخلا تاولصلا مكوعنمي مل ام ،مهوعيطأ :لاق ؟هللا لوسر اي جرخملا

 هب نذأي مل ام نيدلا يف لقت الو ،اناعل الو ،أناعط نكت ال) :ملسو هيلع هللا ىلص

 دقو كملظ وأ كمرح وأ كبرض نإو مامإلا عطأ :هللا همحر ،رمع لاق .)(هللا

 ةالصلاو ،أرجاف ناك نإو نريمألا ةعاطب ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ

 هبتكو هتكئالمو هلوسرو هللاب نيرقملا ةلبقلا لهأ نم هريغ فيكف ،تام اذإ هيلع

 هيلع هللا ىلص ،لاقو .كرشلا نود أرفك رفك دقف ،كلذ ريغ لاق نمو ،رخآلا مويلاو

 .ا")(نوه راك هل مهو ،موقب مأ ۔مامإل ةالص ال) :ملسو

 هللا ىلص ،لاقو .أ"(مكبر ىلإ مكفو مهنإف ،مكرايخ مكمؤيل) :ملسو هيلع هللا ىلص ،لاقو
 .")(مهنولي نيذلا مث مهنولي نيذلا مث ،مكنم ىهنلا ولوأ لوألا فصلا يف ينيليل) :ملسو هيلع

 .٣٠٢ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا اا
 ٢٠٣. ص هسفن ردصملا (")

 ٢٠٣. ص هسفن ردصملا ")
 ٢٠٣. ص هسفن ردصملا ()
 ٢٠٣. ص هسفن ردصملا ا

 (٦) كسفن ردصملا ص٤ ٢٠.

 ٢٠. ٤ص هسفن ردصملا (")
 ٢٠. ٤ص هسفن ردصملا ()
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 7 يتمأ ىلع طلسملا ]٤٤٦[ هللا نعل) :ملسو ا هيلع هللا ىلص ،لاق

 اميأو ،عيلخ وهف ،ملاظ ريمأ اميأ) :ملسو هيلع هللا ىلص هلاقو ۔أ'(اهئيفب رثأتسملاو
 مهيلع اولويل وأ ،نيملسملا نم هترضحب نم كلاب رختسيلف هل !ةرام الف ،ملاظ ريمأ

 حلصي ال :هنع هللا يضر ،باطخلا نب رمع لاقو .(")(مهسفنأ يف مهئالضف لضفأ

 عمج :اهب الإ عبرألا حلصت مل ةةدحاو تصقن نإ اسمخ عمج نمل الإ رمألا اذه

 فعض ال نيلو هقح يف هعمج دعب هعضوو ،هعمج دعب هنع ةفعلاو هلح نم لاملا

 ةيواعم ىلإ هلسر هجو امل .بلاط يبأ نب يلع لاقو .اهيف توربج ال [ةدشو] ،هعم

 لاقو ،نيقتملا نم الإ لبقتي ال هللا نإف ةحبس مهعم مكتالص اولعجا :نايفس يبأ نبا
 ناجرخي مث ،ةعمجلا امهتويب يف نايلصي ريبج نب ديعسو “يرصبلا نسحلا ناكو

 لاق .ةحبس هعم امهتالص نالعجيو ،ةّيمأ ينب يلاو عم نايلصيف دجسملا ىلإ

 نعنمي ال) :ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر نع يفغلب :ةديبع وبأ لاق :عيبرلا

 .ا")(هيلع ردق اذإ ،لطابلا ركنيو ،هدهاش اذإ ،قحلاب ملكتي نأ ،سانلا ةفاخم مكدحأ

 نإو ،ًائيش هللاب كرشت الو ارم ناك ولو ،قحلا لق) :ملسو هيلع هللا ىلص ،لاق
 كلذب ينعي :ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع :عيبرلا لاق ۔(٤'(تقرح وأ ،تبنع

 ،ديز نب رباج نع ةديبع وبأ .هركأ نمل هللا هحابأ دقف ،ناسللاب امأو ،بلقلاب كرشلا

 يرارذ لتقو مكايإ) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،ينبلا نع .سابع نبا نع

 ،هللا لوسر رصاح :لاق .أ“)(لتقت اهنإف شنهنم لتاق نم الإ ،مهئاسنو نيكرشملا

 ،يبنلا ءاذحب اهجرف فشكتو موقت ةأرما تناكف حنصح لهأ ،ملسو هيلع هللا ىلص

 نأ ةامرلا ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأف ،لتاقت يهو ،ملسو هيلع هللا ىلص

 ٠ ٤عص هسفن ردصملا ()

 ٠ ٤ص هسفن ردصملا (")

 ٠.٥ ص ،هسفن ردصملا ا"

 ٠ ٥ص ،هسفن ردصملا (٤)

 ٠.٥ ص هسفن ردصملا ()
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 نع ةديبع وبأ .ةتيم تطقسف ،اهأطخأ امف ،صاقو يبأ نب دعس اهامرف ،اهومري

 :لاقف هريسم يف أيلع ثعب ضملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ينغلب :لاق ،ديز نب رباج
 يح نم ىرسأب ءيجو :لاق .(ترمأ كلنبو ،مهرذتنو مهوعدت ىتح ،موقلا لتاقت ال يلع اي)
 .(هللا) :لاقف ،انغلب الو ،دحأ اناعد ام هللا لوسر اي :اولاقف برعلا [ءايحأ نمل

 نإف ،يتوعد مهيلإ لصت ىتح) :لاق مث ،(اولخف ،مهليبس اولخ) :لاقف كلا :اولاقف

 ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر الت مث ،(ةمايقلا موي ىلإ عطقتت ال ةمات يتوعد

 ةيآلا أ(نودهشتل مكنئأ غلب نمو هب مكرذنأل نآرقلا اذه يلإ يحوأو) ةيآلا هذه

 تمت دق ،ملسو هيلع هللا ىلص هلللا لوسر ةوعد نإ :نسحلاو .رمع نبا لاقو :لاق

 ريغ ةوعدلا :ةديبع وبأ لق :عيبرلا لاق ۔مويلا ةوعد الف ،هتوم دعب تعطقناو ،هتايح يف

 لاق .ةوعد الب كسفن نع عفدت نأ كظ ،لاتقلاب كأجاف نم الإ ،ةمايقل موي ىلإ ةعطقنم

 نع َعغر) :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق :لاقف شةيقتلا نع سابع نبا لئس :رباج
 نبا لاقو :لاق ۔أ")(هيلع اوهركأ امو اوعيطتسي مل امو ،نايسنلاو أطخلا يتمأ

 لجرل سيلو ،اهب تملكت الإ ينيطوس برض ينع عفنت ]٤٤٧[ ةملك نم ام :دوعسم

 نمع ،سابع نبا لئس :رباج لاق ،ديق وأ «سبح وأ ،بنع وأ ،برض اذل ،نيمأب هضن ىع

 هللا قلخي نأ ريغ نم ،هنع هللا هاهن امع فكيو هب هللا رمأ امب لمعي نأ عيطتسي هنأ لاق
 اي لمعلا ام ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر معثج نب ةقارس لأس :لاقف ،هلعف

 اي اذإ لمعلا ميقن :لاق مث ؟هنم عرف دق عرش يف مأ ؟فنأتسم ئدتبم رمأ يف هللا لوسر
 هللا ىلص ،لاقو ،(هل هللا قلخ امل رسيم لكف اولمعا) :لاقف ،ملسو هيلع هللا ىلص ؟هللا لوسر

 :ملسو هيلع هللا ىلص ،لاقو ،أ"(ردقلب أبيذكت هحاتفم ناك الإ ،أرفك ناك ام) :ملسو هيلع
 .(ُ)(مهيلع اولصت الف ،اوتام نإو ،مهودوعت الف اوضرم نا ةمألا هذه سوجم ةيرتقل)

 ۔٩١ ةيآلا ماعنألا ةروس ۔٦٠٢ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ضحيحصلا عماجلا ()
 ۔٠٢ ٦ص كسفن ردصملا )٢)

 ٢٠. ٧نص كسفن ردصملا (٣)

 (٤) هسفن ردصملا ص٧ ٢٠.

١٧٩ 



 مسب) :لاقف ۔ ةفيحص هديبو اموي ّ ملسو هيلع هللأ ىلص ‘ يبنللا ج رخ : سابع نبا لاق

 لهأ ءامسأو ،ةنجلا لهأ ءامسأب ،ميحرلا نمحرلا هللا نم باتك ،ميحرلا نمحرلا هللا

 ام لوأ) :ملسو هيلع هللا ىلص ،لاقو .أ')(مهلزانمو [مهباسنأو مهئابآ ءامسأو] رانلا

 ىرجف ردقلا بتكا :لاقف ؟بتكأ امو ،بر اي :لاقف “بتكا :هل لاقف ،ملقلا هللا قلخ

 يف ةفطنلا تعقو اذإ ):ملسو هيلع هللا ىلص لاقو .(")(ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه امب

 :لوقيف ؟بتكأ امو بر اي :لوقيف ،بتكي نأ ماحرألا كلم ىلإ هللا ىحوأ ،محرلا

 ىلص ،لاقو .ا"(هقزرو هلجأو هملعو ،هرثأ بتكاو ،هلمعب أيقش وأ ۔أديعس بتكا

 ذخأف ،رذلاك ةيرذ هرهظ نم جرخأ مالسلا هيلع ،مدآ [هللا] قلخ امل) :ملسو هيلع هللا

 مهف ،ذئموي باجأ نمف ةفئاط تباجأو ةفئاط تبأف دوجسلاب مهرمأو ،مهقيثاوم

 هذهف .أ“)(ءايقشألا مهو ،نورفاكلا مهف ،ذئموي ىبأ نمو ،ءادعسلا مهو نونمؤملا

 نود هلعفي مل دبعلا نإف ،دبعلا لعف قلخ ىلاعتو هناحبس هللا نأ ىلع لدت تاياورلا

 سابع نبا لئس :ديز نب رباج لاق .هيلإ رئاص وه ام ملعو ،هملعو هردق دق ذإ كلا

 هنع ،اوهن امع فكلا نعو هب اورمأ ام ذخأ ىلع نوردقي ال دابعلا نأ مع ز نمع

 هيلع هللأ ىلص 1 لوسر لاق :لاقف ۔ مهب لومعم وه امنإ و “© كلذ نوعيطتسي `١ل و

 بذكي مهلكو ،سلاجملا نوتأي ،لاجرلا نامثج يف نيطايش يدعب نوكيس) :ملسو
 سنألا نم] نيطايشلا كئلوأ نم اهوحنو ةبذاكلا ثيداحألا كلتف ،هلوسرو هللا ىلع

 ،لاقو .ا“(مهنيد مهيلع اوسبليلو مهودريل [نجلا نم نيطايشلا مهناوخأ مهيلإ اهيحوب
 تقلخ :لاق ،مويلا اذه يف ينملع امم مكملعأ نأ ينرمأ هللا نإ :ملسو هيلع هللا ىلص

 لزنأ مل ام ،يب اوكرشي الأ مهترمأو ،مهنيد نع نيطايشلا مهتهنف ينودبعيل يدابع

 .٧٠٢ص هسفن ردصملا ()

 .٧٠٢ص هسفن ردصملا (")

 .٨٠٢ص هسفن ردصملا ا"

 .٨٠٢ص هسفن ردصملا ()

 )٥) ص كسفن ردصملا ٨ ٢٠.

١٨ 4 



 اسلاج تنك :رانيد نب هللا دبع لاقو ،أ')(مهل تللح ام مهيلع ُتَمَرَحو اناطلس مهب

 :لاقف ،مئاص كنإ :تلق سبرشي نأ دارأ املف ،نبللا يناقستساف ،رمع نب هللا دبع عم

 لاقف ،نيسلاج بعك نب يبأو ،دوعسم نب ورمع ناكو ،ينتعنمف ،ينيقسي نأ هللا دارأ

 ظكلذك سيل هنإ :يبأ لاقف همأ نطب يف يقشف ،يقشلل ]٤٤٨[ ءاقشلا قبس :رمع

 تقبس ،تقدص :رمع لاق ،اومنو اودمح اهيلع يتلا مهلامعأب اوقشو اودعس مهنكلو

 يتمأ نم نافنص) :ملسو هيلع هللا ىلص ،لاقو ۔اوكلهل كلذ الولو هبضغ هللا ةمحر

 مه نمو :ليق ،(يلبق ايبن نيعبس ناسل ىلع هللا مهنعل شةمايقلا موي يتعافش مهلاتت ال

 :لاق ؟هللا لوسر اي ةئجرملا نمو :ليق .(ةئجرملاو ةيردقلا) :لاق ؟هللا لوسر اي

 نولوقيو .يصاعملا نولمعي يذلا ةيردقلاو .لمع الب الوق ناميإلاب نولوقي نيذلا)

 ركب وبأ لاق .ا")(انيصع الو ،انكرشأ ام هللا ءاش ولو [امأرابجإ] هللا نم يه
 نمف ،أباوص نكي نإف ،يأرب لوقأ :هنع لئس ءيش يف هنع هللا يضر ،قيدصلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو :لاق .ناطيشلا نمو ينمف .أطخ نكي نإو فكلا

 اميف ينملت الف ،كلمأ اميف يلعف اذه مهللا) :لوقيو ،لدعيو ،هئاسن نيب مسقي ،ملسو

 وأ ،هيف دادزيأ نآرقلا نع سابع نبا لئس :ديز نب رباج لاق .'"١(كلمأ الو ،كلمت

 باتك ىيف دئازلا هللا نعل) :ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر لاق :لاقف ؟هنم صقني

 نب ةبقع لاقو :لاق .أ“١(عمجأ نآرقلاب رفك دقف ،نآرقلا نم فرحب رفك نمو اا
 أرقف ،ةةادغلا ةالص ،ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر انب ىلص :ينهجلا رماع

 روبزلا يفو ،نآرقلا يف ةروس لضفأ نيتاه نإ ،ةبقع اي) :لاقف ،نيتنوعملا

 .اأ(ةراوتلاو ليجنإلاو

 .٨٠٢ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ()

 .٩٠٢ص ،هسفن ردصملا (")

 .٩٠٢ص هسفن ردصملا ")

 .٩٠٢ص هسفن ردصملا ()
 )٥) ص 4“ هسفن ردصملا - . ٢١.

١٨١ 



 ًأدحأ نأ ولو :سابع نبا لاق ،اومثأو اوبذك دقف ،نآ رقلا نم اتسيل امهنإ :موق لاق دقو
 ىلص 4 .يبنلا هب ءاج ام ىلع نآرقلاو ،ًأرفاك ةمألا دنع ناك] هنم صقن وأ هيف داز

 هللا] لاقف .كلذ نم هطاحأ هللا نأو ،[هنم صقني ملو هيف دزي مل ،ملسو هيلع لا

 نم ليزنت ،هفلخ نم الو ،هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال زيزع باتكل هنإو :[ىلاعت

 6هانعم نم ءيشب وأ ،ههبشب وأ ،هظمب اوتأت نأ زع يذلا :زيزعلاو .("(ديمح ميكح

 ىلع هتجحو همالك وهو ،هنم صقني وأ ،هيف ديزي نأ نم أدحأ نكميل نكي ملو

 وأ ،عيش هنم صقن ولو ،أديهش ةمايقلا موي مهيلع نوكي يذلا ،هدابع مامإو ،هدابع
 نأ نوعيطتسي ال قلخلا نأل .نآرقب سيل هنأ ملعي ىتح هفيلأت يف كلذ نيبتل ديز
 .أ")أدبأ هفصوو هفيلأت ظمب اوتأي

 :ءارمألل ةعاطلاو شيرق ةيالوو ءادهشلاو ربقلا باذع يف عبارلا بابلا

 هيلع هللا ىلص ملا لوسر لاق :لاقف ،ربقلا باذع نع ،سابع نبا لئس :ديز نب رباج لاق
 .هتوم دعب نم هربق يف ناسنإ لك نايتأي ،ريكنو ركنم امهل لقي نيكلم ربقلل نا) :ملسو

 هنم اجنل ،دحأ ربقلا باذع نم اجن ول :سابع نبا لاق .ا")(هنامكاحي مث ،هنانحتمي
 لاق :سابع نبا لاقو هعالضأ اهيف تفلتخا ةطغض ربقلا هطغض دقو ،ذاعم نب دعس

 نم راجيو ،همد نم رطقت ةرطق لك لوأ دنع هل رفغي ديهشلا) :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 باذع نم ريجأ ،ةعمجلا موي تام نم) :ملسو هيلع هللا ىلص ،لاق لاقو .ا"( ربق بذع

 لتق نم الإ يتمأ نم ءادهشلا نكت مل نا) ]٤٤٩[: ملسو هيلع هللا ىلص لقو .)(ربقلا
 .ثيدحلا ركذو «(ديهش ليتقل) :ملسو هيلع هللا ىلص لق مث ۔(٦)(ليلق اذإ مهف ،فيسلاب

 ۔٢٤ ٤١، ةيآلا تلصف ةروس ()

 ١٦٨. -٧٧ص ،٧ج ،بيترتلا ةيشاح :ميهاريا نب فسوي بوقعي يبل ،ينالجراولا :نع (فرصتت) القن ")
 ٢١٠. -٣٠٢ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم .حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو

 ٢١٠. ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ۔حيحصلا عماجلا ")
 .١١٢ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ،حيحصلا عماجلا اا
 ۔.١١٢ص هسفن ردصملا ()
 .١١٢ص هسفن ردصملا ")

 ١٨٢



 ىلص فللا لوسر لاق :لاق شيرق لضف نع ،سابع نبا لئس :ديز نب رباج لاقو

 لاقو ،(')(ًالاون مهرخآ قنأف ةالاكن شيرق لوأ تقنأ امك مهللا) :ملسو هيلع لا

 هحيزي مث ،أثادحأ اوثدحي مل ام شيرق يف رمألا اذه لازي نل) :ملسو هيلع هللا ىلص

 هيلع هللا ىلص ،لاقو ۔هدي يف ناك بيضقل ،أ"(بيضقلا احلي امك مهاحليو مهنع
 مكيف ماقأ ام ،اوعيطأ و هل اوعمساف فنألا عودجم ،يشبح دبع مكيلع رمأ نإ) :ملسو

 ةَّمع ةّيفص ايو ،دمحم تنب ةمطاف اي) :ملسو هيلع هللا ىلص ،لاقو ،أ")(هللا باتك

 لاق ناك اذإف .۔ا)(أئيش هللا نم امكل كلمأ ال ينإف هللا نم امكسفنأ ايرتشا ،دمحم

 هل رفغي نأ امهاوس نم عمطي فيكف :هتمعو هتنبال [اذه] ،ملسو هيلع هللا ىلص

 .(بئات ريغ روجفلا ىلع ميقم وهو

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ىوري اميف ميظعتلا يف ةنسلا يف سماخلا بابلا

 ناسحإب نيعباتلا هباحصأو

 ىلإ ءاج ف،ةعيبر نب رماع ينب نم الجر نإ :سابع نبا نع فديز نب رباج لاق

 نمأ ؟كبر ءيش يأ نم ينربخأ ،دمحم اي :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ذإ ،(هللا ناحبس) :لوقي وهو ؟ديدح نم وأ ،ساحن نم وأ ،ةضف نم وأ ،بهذ
 هسأر ءاذحب تعقو ىتح ةقعاص تءاج مث ،تقربأو تدعرأف ةقربو ةدعر تءاج

 مهو ،ءاشي نم اهب بيصيف قعاوصلا لسريو :لجو زع هللا لاق ،أتيم عقوف
 ديعس نع ،ديز نب رباج لاقو ،باقعلا ينعي ۔(""4لاحملا ديدش وهو هللا يف نولداجي
 نع ێملسو هيلع هللا ىلص لا لوسر دوهيلا تلأس :لاق ،سابع نبا نع ،ريبج نبا

 .١١٢ص هسفن ردصملا ()

 ۔١١٢ص هسفن ردصملا (")

 ۔١١٢ص هسفن ردصملا ")

 ۔١١٢ص هسفن ردصملا ()

 -٨٦١ص ،٧ج بيترتل ةيشاح :ميهاريل نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتتب) القن ()

 ٢١١. -٠١٢ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع يتالجراولل لقنو ٥.

 ۔٣١ ةيآلا ،دعرلا ةروس ()

 ١٨٣



 ،مالسلا هيلع ليربج لزنو ،هباذع مهيلع لزني نأ ءاجر اليلق تكسف هللا ةفص
 ملو دلي مل دمصلا هللا ؤ دحأ هللا وه لق ،ميحرلا نمحرلا هللا مىسب)» :صالخإلا ةروسب

 الو ،قلخلا يف اوركفت) :ملسو هيلع هللا ىلص ،لاقو .(' )؟دحأ أؤفك هل نكي ملو دلوي
 نع رشب انربخأ :عيبرلا لاق .(")(هقيدصتب الإ .كردي ال هنإف ،قلاخلا يف اوركفتت

 ،قورسم نع فيبعشلا نع ،دنه يبأ نع ،ليقع نب دواد نع ،هيلع نب ليعامسإ
 دقف ،نهنم ةدحاولا ملكت نم ثالث :تلاق ،اهنع هللا يضر ةشئاع دنع تنك :لاق

 .(ةيرفلا هللا ىلع مظعأ دقف ،هبر ىأر دمحم نأ معز نم ةيرفلا هللا ىلع مظعأ
 هللا لقي ملأ ،يلجعت الو يرظنا ،نينمؤملا مأ اي تلقف ،تسلجف ،أئكتم تنكو :لاق

 هذه لوأ انأ :ةشئاع تلاقف ۔'")«نيبملا قفألاب هآر دقلول» ،4يىرخأ ةلزن هآر دقلو

 هرأ مل ،مالسلا هيلع ليربج كلذ) :لاقف ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا تلأس ةمألا

 دسف ،ءامسلا نم ]٤٥٠[ طبه دق هتيأر ،نيترم الإ ،اهيلع قلخ يتلا هتروص يف
 راصبألا هكردت الإن :ىلاعت هلوقل عمست ملأ .ا٠"(ضرألاو ءامسلا نيب ام همسج

 ةيآلا هذه ريسفت يف :قورسم لاق ."ريبخلا فيطللا وهو .راصبألا كردي وهو
 داؤفلا بذك ام) :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع ،ةشئاع تور ام ىلع ليلد

 تلاق :لاقو ،ةّيلع نبا ىلإ ثيدحلا داع مث (ىربكلا هبر تايآ نم ىأر دقل ؟ىأر ام

 ةيرفلا هللا ىلع مظعأ دقف ،هبر ىأر ادمحم نأ معز نم :اهنع هللا يضر ةشئاع

 امف لعفت مل نإو كبر نم كيلإ لزنأ ام غلب لوسرلا اهيأ ايلل:لوقي ىلاعت هللا نأل

 دقف ،دغ يف ام ملعي ادمحم نأ معز نمو .(")«سانلا نم كمصعي هللاو هتلاسر تغلب

 ضرألاو تاومسلا يف نم ملعي ال لقإط :لوقي ىلاعت هللا نأل ،ةيرفلا هللا ىلع مظعأ

 فوع [نع] ،ديز ةعيبر وبأ انربخأو ۔أ"«نوثعبي نايأ نورعشي امو هللا الإ بيغلا

 ٢، ٣ ،١ةيآلا صالخإلا ةروس اا
 .٢١٢ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ا"
 ٢٣. ةيآلا ريوكتلا ةروس ١٣. ةيآلا ،مجنلا ةروس ")
 ٢١٢. ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم .حيحصلا عماجلا ا“)

 ١٠٣. مقر ةيآلا ;ماعنألا ةروس ا
 ٦٧. ةيآلا ،ةدئاملا ةروس ()
 ٦٥. ةيآلا ،لمنلا ةروس ")

 ١٨٤



 نامثع يبأ نع ۔ينانبلا تباث نع ةملس نب دامج انربخأ :لاق ؤ يرصبلا يرماعلا

 يف ،ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر عم انك :لاق يرعشألا ىسوم ابأ نأ ،يديهنلا

 هللا ىبلص ،يبنلا] لاقف ،مهتاوصأ اوعفرو ،سانلا ربك ةنيدملا نم انوند املف .رفس
 مكنيب هنوعدت يذلا نإ ،ًابئاغ الو ًامصأ نوعدت ال مكنإ ،سانلا اهيأاي) :[ملسو هيلع

 ىلع كلدأ له ،ىسوم ابأ اي) :ملسو هيلع هللا ىلص ،لاق مث ،(مكباكر قانعأ نيبو

 الإ ةوق الو لوح ال) :لاق ،هللا لوسر اي ،ىلب :تلق :لاق (؟ةنجلا زونك نم زنك
 هنوعدت يذلا نأ اندنع :ملسو هيلع هللا ىلص :يبنلا لوق ىنعمو :رباج لاق .(')(هللاب

 الإ ةثالث ىوجن نم نوكي امث :لوقي ىلاعت هللا نأ كلذو ،مكباكر قانعأ نيبو مكنيب
 مهعم وه الإ رثكأ الو كلذ نم ىندأ الو ،مهسداس وه الإ ةسمخ الو مهعبار وه
 ال ديدحتلاو هيبشتلاو .أ""ديرولا لبح نم هيلإ برقأ نحنو :لاق .("“اوناك امنيأ
 يف ناك ذإو ،هريغ نم دعابت ۔عضوم نم برق اذإ قولخملا نأل .قولخمل الإ نوكي
 ىلاعت لجو زع هللاو ،لاقتنالاو لاوزلا بجوتسي ديدحتلا نأل .هريغ نم مدع شناكم
 .أ٠)كلذ نع

 ملعلا بئارغ نم ينملع -ساداسلا بابلا

 ىلص يبنلا ىلإ يبارعأ ءاج :لاق ،ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع ،عيبرلا نع
 ،ملعلا سأر يف تعنص امو) :لاق ،ملعلا بئارغ نم ينملع :لاقف ،ملسو هيلع كلا

 .(هتفرعم قح هللا ةفرعم) :لاق ؟ملعلا سأر امو :لاق ،(؟هبئارغ نع لأست ىتح

 ادرف ۔ًادحاو شةن الو ،“لثم الب هفرعت نأب):لاق ؟هتفرعم قح هللا ةفرعم امو :لاق

 لاقو .ا")(هتفرعم قح هللا ةفرعم كلذف ،هل ؤفك ال ۔ًارخآ الوأ ،أنطاب ارهاظ ۔ادمص

 )١( هسفن ردصملا ص٢١٣- ٢١٤.

 )" ةيآلا ةلداجملا ةروس ٧.

 ١٦. ةيآلا ،ق ةروس ا"

 -٧٨١ص ،٧ج ،بيترتل ةيشاح :ميهارل نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتت) القن ")
 ٢١٤. -٣١٢ص بيبح نب عيبرلل مامإلا دنسم .حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٥...

 (٥) بيبح نب عيبرلا مامإل أ دنسم ۔ حيحصلا عماجلا ص٤ ٢١.

١٨٥ 



 فرعي امنإو ،هابشألاب الو ،لاثمألاب فرعي ال هللا نإ) ]٤٥١[: ملسو هيلع هللا ىلص

 .(")[()(هتعنص راثآ هنع ةيفانلا ،هتيبوبر ىلع ةدهاشلا مالعألاو لئالدلاب

 :لجو زع هللا يف ةركفلا نع يهنلا - عباسلا بابلا
 ىلص يبنلا نأ ةيمأ ابأ ىنكي ةفوكلا لهأ ةمئأ نم لجر انثدح :ديز نب رباج لاق

 هيلع هللا ىلص ،يبنلا اوأر املف ،نوركاذتي مهو نموق ىلع جرخ ،ملسو هيلع هللا

 اهارجم يفو ،سمشلا يف ركاذتن :اولاق (؟نولوقت متنك ام) :لاقف ،اوتكس ،ملسو

 نسحلا هيف دازو ،(قلاخلا يف اوركفتت الو ،قلخلا يف اوركفت ،اولعفاف مكلنك) :لاق

 نع ،يرماعلا ناميلس نب العي نب دمحم ينربخأو :لاق ۔أ"١(ةركفلا هلاتت ال هللا نل)
 اوركفت نكلو ،هللا يف اوركفتت ال :لاق سابع نبا نع ،ريبج نب ديعس نع ،ءاطع

 وبأ انربخأو :لاق هقيدصتب فرعي نكلو ،لاثمألاو هابشألاب فرعي ال هنإف ،هقلخ يف

 ال) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق «سابع نبا نأ ،كاحضلا نع ةديبع
 الإ ،ركفتم ةركف هكردت ال هنإف ،لغاش هقلخ يف ركفتلا نإف هللا يف اوركفتت

 ايبن اوتأ ،ةقباس ممأل ماوقأ نإ) :ملسو هيلع هلا ىلص هلا لوسر لاق مث (هقيدصتب
 .(")[ (ُ)(مهتقرحأف .ةقعاص مهيلع تلزنف هللا رمأ راظتنا مهنع تكسف هوتنعيل مهل

 :لمنلا بيبد نم ىفخأ كرشلا

 ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع ،سابع نبا نع ،ردنكملا نب دمحم انربخأو :لاق
 ءادوس ةرخص ىلع ،ءادوس ةرذ نم ىفخأ .كرشلا نامز سانلا ىلع يتأي :لاق هنأ

 )١) هسفن ردصملا ص٤ ٢١- ٢١٥.

 -٧٠٢ص ،٧ج ،“بيترتلا ةيشاح :ميهارا نب فسوي بوقعي يبل ،ينالجراولا :نع (فرصتن) ًالقن (")
 ٢١٥. -٤١٢ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم .حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٠.|

 (٣) ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ص٢١٥.

 (٤) ص ‘،هسفن ردصملا ٢١٥.

 -١١٢ص ،٧ج ،بيتزتلا ةيشلح :ميهاريا نب فسوي بوقعي يبل ،ينالجراولا :نع (فرصتب ) القن ا٣)
 ٢٢. بيبح نب عيبرل ملمإلا دنسم حيحصل عىلجل :نع يتالجراول لقنو ص٢١٤- ٢١٥۔

١٨٦ 



 هيلع هللا ىلص ،يبنلا نأ ،كلام نب سنأ انثدح :ديز نب رباج لاق .أ')(ءاملظ ةليل يف

 :ليق ،(ةليبق ىلإ ةليبق نمو ،عبر ىلإ عبر نم قتني نأ كرشلا كشوي) :لاق ،ملسو
 .(")(ةقتصلاب ادح هللا نوتحي مكدعب نوتأي موق) :لاق ؟كرشلا كلذ امو ،هللا لوسر اي
 ىلص هللا لوسر تلأس :لاق ،دوعسم نبا نع ،لئاو يبأ نع شمعألا انثدحو :لاق

 وهو ،كقلخ وهو ،أدن هلل لعجت نأ) :لاق ؟مظعأ بننلا يأ ،ملسو هيلع كلا

 نع يبعشلا نع ،ديعس نب دلاجم نع ةنييع نب نايفس انربخأو :لاق ۔أ"١(لدعلا

 بلغ دقل ،دمحم اي :لاقو ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ءاج :لاق هللا دبع نب رباج

 ةنزخ ددع مكيبن ملعي له :دوهيلا مهتلأس :لاق (؟عيش يأب) :لاق ،مويلا كباحصأ

 هللا ىلص ،يبنلا لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا لأسن ىتح يرنن ال :اولاق ؟رانلا
 لأسن ىتح يردن ال :اولاقف ،(نوردي ال امع نولأسي موق ،اولعف ام معن) :ملسو هيلع

 مكيري نأ مكيبن نولأست نكلو هللا ءادعأ اي) :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق مث .انيبن
 ىرأ ال هللا نإ ،هللا اورهاجي نأ هولأس ذإ ملسو هيلع هللا ىلص مهأبنأف .ا٠)(ةرهج كلا

 ج رخ :لاق ،كلام نب سنأ نع ،سابع نبا نع ،نابأ نع :عيبرلا لاق ]٤٥٢[. ةرهج

 يف ركفتن :اولاقف (؟مكسلجأ ام) :لاقف ،سولج موق ىلع ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 هيبش الو هل لم ال هنإف ،هللا يف اوركفتت ال) :ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقف ككا

 اوركفتو ،ناكم لكب هنإف ،لاوزلاب هوفصت الو ،لاثمألا هلل اوبرضت الف ،ريظن الو

 حانجو قرشملاب حانج هل ةكئالملا نم ًأكلم نإ ،هقلخ ضعبب مكنربخألو هقلخ يف
 .(")[((ةعباسلا ءامسلا يف هسأرو ،ىلفسلا نيضرألا هالجر تقرخ دق ،بزغملاب

 .٦١٢ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا )

 ۔٦١٢ص هسفن ردصملا ("
 .٦١٢ص هسفن ردصملا ا"

 ٢١٧. -٦١٢ص هسفن ردصملا ()
 .٧١٢ص هسفن ردصملا ()

 ٢٢٠. -٢١٢ص ،٧ج ،بيتزتلا ةيشاح :ميهارا نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراول :نع (فرصتل) القن ()
 ۔٧١٢ -٬٦١٢صص بيبح نب عيبرل ملمإلا دنسم حيحصل ععلجل :نع ينالجراول لظنو

 ١٨٧



 هل هيزنتلاو لجو زع هلل ميظعتلا يف بلاط يبأ نبا يلع نع- نماثلا بابلا

 هابشملا نع هناحبس

 يبأ نع ،يندملا نمحرلا دبع يبأ نب نامثع نع ،دوعسم نبا نع ،ينغلب :لاق

 يحلا ،لجو زع هللا ديجمت يف لوقي ،بلاط يبأ نب يلع ناك :لاق ،يبعشلاو قحسا
 ،ريغب مئادلا .هبصنم ريغب مئاقلا ،مئاهبلا قازرو ،مداقملا كاكف ،مئادلا ،دحا.ولا ،مويقلا

 يف دجوي امب ،هفصي ال دودحلاب يذلا ،هب دابعلا فرعأف ةفلك ريغب قلاخلا ةياغ

 .() راصبألا كردي وهوءراصبألا هكردت ال ،همهوتي قلخلا

 :يلع ةبطخ

 غلب :لاق ،ينادمهلا ثراحلا نع ،ليعامسإ نب ىيحي انثدح :لاق ،نابإ انربخأو :لاق

 ،هللا دمحف ،َآسانلا ةيلع بطخف ،اوطرفأو ،هللا اوهبش هركسع نم موق نأ ىلع

 امو ،نينمؤملا ريمأ اي :اولاق شةقراملا هذه اوقتا ،سانلا اهيأ اي :لاق مث ،هيلع ىنثأو

 :لاق ؟مهسفنأب هللا نوهبشي فيكو :اولاق ۔مهسفنأب هللا نوهبشي نيذلا :لاق ؟ةقراملا

 ىلع مدآ هللا قلخ :اولاق ذإ ،باتكلا لهأ نم اورفك نيذلا لوق كلذب نوهاضي

 صلختسا ،ءيش هظمك سيل يذلا هللا لب ۔نوكرشي امع ىلاعتو هناحبس هتروص

 ال نئاك وه امب ،ملعلاو ةردقلاو ةدارإلاو ةئيشملا ىضمأو توربجلاو ةينادحولا

 ههبشي هل ءيش الو ،هعزاني هل دض الو ،هلداعي هل ؤفك الو ،«يش يف هل عزانم

 هب لزتت الو ،لاوحألا هيلع يرجت الو ،رومألا هل ودبت الو ،هلكاشي هل لثم الو

 نوفصاولا غلبي ال ،نيقولخملا ىلع ثادحألا لزنيو ،لاوحألا يرجي وهو ،ثادحأاا

 الو ،هيبش قلخلا يف هل سيل هنأل ،هتوربج غلبم بولقلا ىلع رطخي الو ،هتقيقح هنك

 قيقحتلاب الإ ،اهريبدتب ركفلا لهأ الو ،اهبابلأب ءاملعلا هكردت ال .ريظن ءايشألا يف هل

 )١) ص بيبح نب عيبرلا مامإل ا دنسم ۔ حيحصلا عماجلا ٢١٧.

١٨٨ 



 ؤفك ال يذلا دحاولا وهو ،نيقولخملا تافص نم ءيشب فصوي ال هنإ ،بيغلاب نامي

 .(")[(') ريبكلا يلعلا وهل هللا نإو «لطابلا وه ،هنود نم هنوعدت امنإو فهل

 :بلاط يبأ نبا يلع عم يدوهيلا ةصق

 ءاج :لاق كاحضلا نع ،نايفس وبأ انثدح :لاق ىيحي نب ليعامسإ انربخأو :لاق

 ىتم :لاقي امنإ :يلع لاقف ؟انبر ناك ىتم :لاقف بلاط يبأ نب يلع ىلإ يدوهي
 لبق هل سيل ةيفيك الب نئاك ]٤٥٣[ ةنونيك الب نئاك وهو ناكف .نكي مل ءيشل ناك

 تاياغلا تعطقنا ،هتياغ اهيلإ يهتنت الو ،ةياغ ىهتنم الو ،ةياغ الب ،لبقلا لبق وهو

 .'")تاياغلا ةياغ وهو ،هدنع

 :بلاط يبأ نبا يلع عم باصقلا ةصق

 ،بلاط يبأ نبا يلع نع ،ءاطع نع ،يطساولا رافغلا دبع نع ،ةصيبق وبأ انربخأ

 برضف :لاق ،أئيش كديزأ ال تاومس عبسب بجتحا يذلاو ال :لوقي ،باتصقب رم
 هقلخ بجح هنكلو ،هقلخ نع بجتحي مل هللا نإ :ماحلاي :لاقف هفتك ىلع هديب يلع

 .(هللا ريغب تفلح كنأل شال :لاق ،ينيمي نع رقَكَأ :لاقف ،هنع

 :هل هيزنتلاو لجو لع هلل ميظعتلا يف سابع نبا نع يور ام

 نع ،كاحضلا نع ،ربيوج نع ،يلعي نب دمحم نب ريمع نع ةصيبق وبأ انربخأ

 نم نإف ؟كبرب كتفرعم فيك ،سابع نب اي :لاقف هاتأ ،يورحلا ةدجن نأ .سابع نبا

 فصو امب هفصأو ،هسفن هب فرع امب هفرعأ :سابع نبا لاقف .انيلع اوفلتخا انلبق

 ٢١٩. -٨١٢ص هسفن ردصملا ()

 -١٢٢ص ،٧ج “بيترتل ةيشاح :ميهاريا نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتتب) القن "ا
 ٢١٩. -٨١٢ص تبيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ضحيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٣.

 -٣٢٢ص ،٧ج ،بيترتلا ةيشاح :ميهاريل نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتن) القن ا"
 .٩١٢ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم .حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولل لقنو ٦.

 -٦٢٢ص ،٧ج “بيترتل ةيشاح :ميهارل نب فسوي بوقعي يبل ،ينالجراولا :نع (فرصتت) القن اا
 ٧. بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم .حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ص٠ ٢٢.

١٩ 



 فورعم ‘،سانلاب ساقي الو ،ساوحلاب ًك رثي ال ةةروص تيبثت ريغ نم ،هسفن هب

 الو .هقلخب لثمي الو ،هتموميد مهوتي الو ،رظنب ال هدعب يف نادتم ،هيبشت ريغب

 ،نوضام هباتك يف رطس ام ىلعو ،نوداقنم ملع ام ىلإ قلخلاف ،هتيضق يف روجي

 ،قزتلم ريغ بيرق وهو ،نوُدرُي هريغ ىلإ الو ،ملع مهنم ام فالخب نوملعي ال

 تيو ،تايآلاب فرعي ،ضّعبي الو دوي ،لتمُي الو ققحي ،لصفنم ريغ ديعب
 .('"سابع نبا هب ءاج امب ًابجعتم رضحف ،أبجعُم ةدجن ماقف :لاق ،تامالعلاب
 :سابع نبا عم قرزألا نبا عفان ةصق

 نب ديعس نع ،يلذهلا ركب يبأ نع ،يفوكلا يلعي نب دمحم انربخأو :عيبرلا لاق

 :لاق ،هباجأ الإ ۔«يش نع سابع نبا لأسي ال هنأ قرزألا نبا ىأر امل :لاق ريبج
 ءيش نع لأست كارأ ال :لاق ،قرزألا نب اي كاذ ام :لاق ،سابع نبا اي كارجأ ام

 ملكت لجرو ،هدنع املع متك نمع ينربخأ ،يدنع ملع وه كليو :لاق :لاق ،هتبجأ الإ
 لاق ةمكحلا انيتوأ تيب لهأ انإ ۔معن :لاق ؟هملعت هب لوقت املكف :لاق ،ملعي ال امب
 امل اماظعتسا سابع نبا هنع تكسف :لاق ؟وه فيك هدبعت يذلا نع كلأسأ : عفان

 قلاخلاو ،نيوكت ريغب دحاولاو ،هيبشت ريغب دحاولا وه هللا نإ كربخأ :هل لاق مث ،لاق

 فورعملا ،ةياغ ريغب مئادلا شهيبشت ريغب فوصوملا ،لاثم ريغب ملاعلا ،فييكت ريغب
 .هتمظع هنك غلبم تلجو ،لازي الو لزي مل ،ريدق زيزع ،ريظن ريغب نئابلا ديدحت ريغب

 .هتمظع هنك غلبم بولقلل ىع رطخي الو ،هتردقل باقرل تعضخو هتزعل بابرألا تلنو

 ]٤٥٤[ نوركقتملا الو ۔،اهبابلأب ءاملعلا هغلبت الو هغلبي ريمض ىلع بولقلا دقعتن الو

 مهولا عقيف ،لثمب الو ،ةةروصب هفصي ال يذلا قئالخلا ملعأف ،اهركفت ريبنتب

 :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق ،سابع نب اي تقدص :عفان لاق .هيلع قئالخلل
 نب عفان ءاج :ديز نب رباج لاق ،أ'"١(ليوأتلا هملعو ،نيتلا يف سابع نبا هقف مهللا)

 -٧٢٢ص ،٧ج بيترتلا ةيشلح :ميهاريل نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب ) القن )

 ٢٢. ٠ص بيبح نب عيبرلا ملمإلا دنسم حيحصل عملجلا :نع ينالجراول لقنو ٢٢٨.

 .١٢٢ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ا")
 ١٩٠



 نيأو ؟وه فيك ،كبر نع ينربخأ :سابع نبا اي :لاقف ،سابع نبا ىلإ قرزلا

 ةقلخلا ريغ هل فيك ال هللا نإ ،قرزألا نب اي كمأ كتلكث :سابع نبا لاقف ؟وه

 نبا تكسف :لاق .ناكم لكب ينعي ،نيأ لكب وهو ،مهتيفيكل قلاخ وهو قلخلا قلخو

 ،عئارشلا يف موق هقفتي ىتح ،مايألاو يلايللا يضمت ال :سابع نبا لاقو ،قرزألا
 مهفلاخ نم نومسيو ،رشبلاب مهقلاخ نوفصي موق ،نولفاغ هللا ديحوت نع مهو

 نوذخأيو ،تاتيبلا مهتعاج ام دعب نم نوفلتخي نوملاظلا مهو ،كلذب ىلوأ مهف ،نيرفاك

 دنعو ،كلذك وسيلو ،ةهقفتملا نومسيو ،باتكلا لهأ تاياورو ،تاهباشتملاو تاهبشلاب

 هللا طبحي كلن دنعو ،اهفارطأ نم صقنيو ،اهتابن ضرألاو ،اهرطق ءامسلا عنمت كللذ

 نبا لاق :ديز نب رباج لاق .باذعلا ءوس مهموسي نم مهيلع هللا طلسيو ،مهلامعأ
 يلل اولعجت الو ائيش يب اوكرشت الو ،يريغ اودبعت ال مكبر انأ هللا لوقي :سابع

 .()ينورت نل مكنإف ضرألاو ءامسلا يف نوكي اهيبش

 :هتروص ىلع مدأ قلخ :هلوق

 نع ‘رانيد نب نسحلا انربخأ :لاق ،ىلعي نب دمحم نع يسيرملا رشب انربخأو :لاق

 نبال تلق :لاق لفون نب ثراحلا نأ ،هللا دبع نب قحسا نع ،ردحج نب بيصخ

 هقلخي نأ هملع يف يتلا هتروص ىلع مدآ هللا قلخ :لوقي ةريره ابأ تعمس ،سابع

 هتروص ىلع مدآ هللا قلخ رخأ ىنعمو :رشب لاق .اهريغ ىلإ اهنم هلوحي مل ،اهيلع

 ىلإ ةغضم ىلإ ةقلع ىلإ ةفطن نم هلقني ،ملاعلاب اهيلع هقلخي نأ ،هملع يف ناك يتلا
 نم قلخي ام ملع دقو ،هريغ ءيش الو ،ناك هللا نأ كلذو رخآ ىنعمو .ماظع

 ةروصلا يأ ،هتروص ىلع مدآ هللا ىفطصاو ،لسآرلاو حاورألاو ،عاقبلاو روصلا

 أتيب هيف لعجو ،ةدابعلل اكسن هلعجو ،مرحلا عاقبلا نم ذختاو ،ةمولعملا ةافطصملا

 نم ىفطصاو ،هافطصا يذلا هللا تيب ليقو ،هيلإ جحلاو ،هلوح فاوطلاب هقلخ دبعت

 (١) ص .٧ج تبِێرزتلا ةيشاح :ميهاربا نب فسوي بوقعي يبأ ،/كنالج زاولا :نع (فرصتب) ًالقن ٨ ٢٢

 ٢٣٢. ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٢٦٢١- ٢٢٢.
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 يخغلب :،ةديبع وبأ لاق :عيبرلا لاق .هافطصا يذلا هللا حور ليقو 4 احور حاورألا

 ةلهجلا هلهأ نامز ةعاسلا لبق نئاك هنإ :سابع نبا لاق :لاق ريبج نب ديعس نع

 عضي كللذ دنعف 4 نوعّتصتملا مه ؤا رقو ،نوربكتملا مهءارمأو ،ءاهفسلا مه ؤاملع

 ،تاياورب نوتأي ،نيقولخملاب هوهبش ،قلاخلا يف اوركفت اذإ ،هدئاصم ناطيشلا

 [تافصب] هنوفصي ،أدح هللا نوتحيو ،ملسو هيلع هللا ىلص . يبنلا نع اهنأ نوركذيف

 اهنم اومصتعاف ]٤٥٥[ .اهنم رضأ ةنتف الو ،ةنتفلا كلت متيأر اذإف ،نيقولخملا

 ةةكله لك نم ةاجنلاو ،ةنتفلاو هبشلا نم نايبلاو ةملظلا نم رونلا هيف نإف ،نآرقلاب

 ،سابع نبا نع ،حلاص يبأ نع يبلكلا نع ينغلب :لاق .ةلالضلا نم ىدهلا هيفو

 ،قلاخلا يف اوركفتت الو ،قلخلا يف اوركفت) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق

 .(")إ ((')يدعب يتمأ ةتنف كلنكو ،قلاخلا يف اهركق اهّيبن دعب ةمأ لك ةتتف نإف

 هللا همحر دوعسم نب هللا دبعو ،هنع هللا يضر .باطخلا نب رمع نع يور ام

 :هناحبس يرابلا هيزنت يف

 عيطتست ام ،بعك اي :لاقف ،ابعك لأس هنأ ،رمع هيبأ نع ،رمع نبا نع ،عيبرلا لاق
 نم هباتك يف هللا ركذ اميف ،نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ،كبر ةمظع نم انل فصت نأ

 رهاظلاو رخآلاو لوألا وهأ :لجو زع هللا لاق ؟فاك وه ام ،هسفنل ميظعتلا

 :رهاظلا :بعك لاق ؟نطابلاو رهاظلاو :هلوقب ينعي ام :رمع لاقف .أ""«نطابلا و

 ءايشألا نم نطب امو ،اهنم نطب امم هيلإ برقأب ،ءايشألا نم رهظ ام سيل يذلا

 امم هنم ملعأب ،ءايشألا نم رهظ ام سيل هنأ امك ،اهنم رهظ امم هنع دعبأب سيل

 :لاق ؟قحسا ابأ اي كيكبي ام :رمع لاقف ،أديدش ءاكب ىكب ًأبعك نإ مث ،اهنم يفخ

 )١( ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم .حيحصلا عماجلا ص٢٢٣- ٢٢٤.

 ،بيترتلا ةيشاح :ميهارا نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن ("ا ج٧، ص٢٣٢-
 ٦ ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ۔حيحصلا عماجلا :نع ىنالجراولا لقنو ٢٢٣- ٢٢٤.

 )" ةيآلا ،ديدحلا ةروس ٣.
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 ،يهلإ) :هئاعد يف لوقي ناك هنأ 3 مالسلا هيلع ،يبنلا دواد نع ،هتعمس ثيدح يناكبأ

 لهف مث ،تنأف كضرأ لفسأ يف تنك نإو مث ،تنأف تاومس عبس قوف تعفترا ن

 :لاق مث ،(اوناك امنيأ مهعم تنأو ،كنود مهاياطخب اوريسي نأ اياطخلا لهأ عيطتسي

 ال ليئارسإ ونبو ،هّيرآ فرعي رامحلاو .هطبرم فرعي روثلا ابوتكم ةاروتلا يف نإ

 نب ليعامسإ انثدحو .نوفصي امع ىلاعتو هناحبس نهقلخب هنوهبشي ،مهبر نوفرعي

 هنع هللا يضر ،باطخلا نب رمع عمس :لوقي نسحلا تعمس :لاق ،يكملا حلاص

 لكب هللا نإ ۔هسمتلت كنأك ،كحيو) :رمع [هل] لاقف ،ناك ثيح هللاو :لوقي الجر
 لاق ؟ناكم لكب هللا سيلوأ :لاقف ،ةردلاب هالعف ،ديز نب دامح ثيدح يفو .(ناكم

 تاذ رم هنع هلللا يضر .باطخلا نب رمع نإ :لاق “كاحضلا نع ينغلب :عيبرلا

 ريمأ اي تيلص :لاقف ؟ةعاسلا هذهب كفلخت ام" :لاقف ةلبقلا لبقتسم وهو ،لجرب ةليل
 ةةردلاب هالعف هللا يف ركفتأ تسلجف ةيل يضق ام تيلص [مث] ،ءاشعلا نينمؤملا

 :ةيآلا هذه رمع الت مث ؟هقلخ يف مأ ،ركفتلاب ترمأ هللا يفأ ،كمأ كتلكث :لاقف

 .أ)«“بابلألا يلوأل تايآل راهنلاو ليللا فالتخاو «ضرألاو تاومسلا قلخ يف نلا
 مأ ةشئاع تلاقو .هقلخ نم ءيشب ههبش نم هللا فرع ام" :دوعسم نب هللا دبع لاقو

 :لاق محازم نب كاحضلا نعو ."هقلخب ههبش نم هللا فرع ام" :نسحلاو ،نينمؤملا

 الو قلخلا قلاخ هنأ هفرعأ :لاقف ؟ىلاعت هللا فرعأ فيك :دوعسم نبال لجر لاق

 سيل هنأل ،ءايشألا نم ءيشب همهوتي كبلق عدت الو هقلخ نم ءيش ههبشي هنأ مهوتت

 نسحلا تدهش :لاق ، يبسارلا لاله يبأ نع ينربخأو :لاق ۔'ءيش هظمك ]٤٥٦[

 ريغب :نسحلا لاقف ؟كبر تعنتأ ،ديعس ابأ اي :لاقف ،يندملا ةحاور نب هللا دبع هاتأف

 نيذلا لاق اسع هل ةن الو ،هل لدع ال نم ىلاعت ،ةروص الو ،لاثم الو ةةفص

 .("هب لدع دقف ،هقلخب ههبش نمف ،نولدعي مهبرب مهو ،اورفك

 ٠. ةيآلا ،نا رمع لآ ةروس )١)

 -٦٣٢ص ،٧ج بيترتلا ةيشاح :ميهارل نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتتب) القن "ا

 ٢٣. ص بيبح نب عيبرلا مامإل أ دنسم ۔ حيحصلا عماجلا :نع ينالجرا ولا لقنو ٢٥ ٢- ٢٢٦- ٢٢٧.
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 ةرضان ذئموي هوجوو إ :ىلاعت هلوق يف ،هنع هللا يضر سابع نبا نع يور ام

 :4ة رظان اهبر ىلا

 ،موي تاذ جرخ هنأ ،سابع نبا نع ،كاحضلا نع ،ربيوج نع ينغلب :[عيبرلا] لاق
 هل لاقف ،هسأر قوف هدي اعفار ،عامسلا ىلإ هرصبب اصخاش هبر وعدي لجرب وه اذلف

 كرصب ضضخغاو ىرسيلا كفكب لأساو ،نيميلا كعبصإب كبر وعدأ :سابع نبا
 يف الو :لاقف ؟ةرخآلا يف الو :لجرلا لاقف ،هلانت نلو ،هارت نل كنإف ،كدي فكو

 اهبر ىلإ ةرضان ذئموي هوجو ؟ىلاعت هللا هجو امو :لجرلا لاقف ،ةرخآلا

 وهو ،ةسايقلا موي مههوجو رضتت هللا ءايلوأ نإ :سابع نبا لاق .(')؛ة رظان
 :لاقو باسحلا نم غارفلا دعب ،ةنجلا مهلوخد يف مهل هللا نذأي ىتم ،قارشإلا

 باذعلا نوعقوتي :لاق ،(ةدقاف اهب لعفي نأ نظت - ةحلاك ينعي :ةرساب ذئموي هوجو)

 دعب باوثلا ةنجلا لهأ رظتني “ةرظان اهبرإل» ىلإ ىلاعت هلوق كلذكو ،باذعلا دعب
 .ةماركلا دعب ةماركلاو باوثلا

 يف ،بلاط يبأ نب يلع نع ،يدعسلا رمعم يبأ نع دمحم نب حلفأ اثدح :لاق

 وهو .مههوجو رضنتت :لاق ،هةرظان اهبر ىلإ ةرضان ذئموي هوجو :هلوق

 الو ،ةنجلا لوخد يف مهبر مهل نذأي ىتم رظتنت :لاق ۔"ةرظان اهبر ىلإ" قارشإلا
 هكردت الإ» :ىلاعت هللا لاق امك ،هكردت ال راصبألا نأل .راصبألاب ةيورلا ينعي

 .("« ريبخلا فيطللا وهو راصبألا كردي وهو راصبألا

 نب دمحم دنع تنك :لاق ،مزاح يبأ نع ينغلب :لاق ۔("يندملا فتكم نع يورو

 ام :دمحم لاقف ،مهبر ىلإ نورظني دابعلا نأ ،هدنع اوركذف ،أسلاج ،(٤روكذملا

 ٢٢، ٢٣. ةيآلا ةمايقلا ةروس ()
 ١٠٣. ةيآلا ،ماعنألا ةروس ")
 دلاخ عم ةدرلا لهأ لاتق دهش ،رعش هل يباحص يئاطلا لهلهم نب ريخلا داز نب فنكم وه :يندملا فنكم "

 هب ىنكي هوبأ ناكو هتوخإ ربكأ فنكم ناكو .( يرلا ) حتف يف كراشو ،ركب يبأ دهع لئاوأ يف ديلولا نب
 .٥٨٢ص ،٧ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنا .(فنكم وبأ ليخلا ديز)

 (ريفصتلاب) ريدهلا نب هللا دبع نب روكذملا نب دمحم :( م٨٤٧-٤٧٦ /ه٠٣١-٤٥) رونملا نب دمحم (٤)

 .ةنيدملا هأ نم ،ثيدحلا لاجر نم ،دهاز يندملا ( ةرم نب ميت ينب نم) يميمتلا يشرقلا ىزعلا دبع نبا
 رظنا .قدصلا نداعم نم روكذملا نبا :ةنييع نبا لاق .ثيدح يتئم وحن هل .مهنع و ةباحصلا ضعب كرلأ
 .٢١١ص ،٧ج مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا
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 ال نيذلا لاقوإل :ةيآلا هذه التو ،هقلخ نم دحأ هاري هللا نإ :لوقي لقع هل ًأدحأ تيأر

 .مهسفنأ يف اوربكتسا دقل ،انبر ىرن وأ ةكئالملا انيلع لزنأ الول انعاقل نوجري

 هلأسف ،سنأ نب كلام دنع اسلاج تنك :اضيأ فنكم لاقو .( )أ ريبك أوتع اوتعو

 اضءعاقل نوجري ال نيذلا لاقو :ةيآلا هذه التف ؟هقلخ نم دحأ هللا ىري له :لئاس

 .("){ا"«انبر ىرن وأ ةكئالملا انيلع لزنأ الول

 :اضيأ رظنلا يف ،هنع هللا يضر ،سابع نبا نع

 عفان نع ،ريبج نب ديعس نع ،قاحسا يبأ نع ،سابع نبا نع ،ميعن ينربخاو :لاق

 اهبر ىلإ ةرضان ذئموي هوجو :ىلاعت هلوق نع سابع نبا لأس هنأ ،قرزألا نب
 هتمحرب رانلا لهأ ىلإ رظني ال يأ ،هل اؤفك ال يذلا وه :سابع نبا لاق .ةرظان

 هنأل ،مهراصبأب هنوري الو هتمحرو هتماركو هباوث يف هيلإ نورظني ةنجلا لهأو

 ميهارباو .دهاجم لاقو :لاق ،( راصبألا كردي وهو ،راصبألا هكردت ال :لاق

 :لاق .هقلخ نم دحأ هللا ىري الو ]٤٥٧[ “باوثلا نورظني) :يرهزلاو ،لوحكمو

 يف ةرضن ةرضان :لاقو .هريبدتو هتردقو اهبر ناطلس ىلإ ةرظان :نسحلا لاق

 ةرظان ىاهّبر ىلإ ةجهب ةرظان :ريبج نب ديعس لاقو ،بولقلا يف رورسو هوجولا
 ةرظان ةمعان ةرضان :بيسملا نب ديعس لاق ،دحأ هللا ىري الو ،اهبر باوث رظتنت

 نب نايفس لاقو ،هظم راسي نب اطع لاقو .دحأ هللا ىري الو ،اهبر باوث رظتنت

 ىلإ رظنا امنإ :تلاق ريمع نب ةبتعل ةالوم نأ ،دشار يبأ نع «شمعألا نع هنييع

 يلع لاقو ،كيلإ مث ،هللا ىلإ رظنأ يلوق نكلو كلذك يلوقت ال :اهل لاقف ،كيلإو هللا

 ٢١. ةيآلا ناقرفلا ةروس ()

 .١٢ةيآلا ،ناقرفلا ةروس ")

 ،٧ج ،بيترتلا ةيشاح :ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب ) القن ا"
 ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٢٤٦. -٣٤٢ص

 ص٢٢٦- ٢٢٧. ١

١٥ 



 لوحكمو يعخنلا ميهاربإو دهاجمو ،ةشئاعو ،سابع نب هللا دبعو ،بلاط يبأ نبا

 نب كاحًَتضلاو ،ريبج نب ديعسو “بّيسملا نب ديعسو ،راسي نب ءاطعو ،يقشمللا

 باهش نباو يبعك نب دمحمو ،ةمركعو ،ريسفتلا بحاص حلاص وبأو ،محازم

 ىلص ءيبنلا نأ ،ينابيشلا نب دمحم ىورو .هقلخ نم دحأ هاري ال هللا نإ :يرهزلا

 نع يورو .أ')(هارأ ىنأو ،لا ناحبس) :لاقف ؟كبر ىرت له لئس ،ملسو هيلع هللا

 ،يروؤثلا نايفس تخأ نب رامعو ،يئاطلا ديجملا دبع نب ليلخو ضايع نب ليضف

 نع ،دمحم نب طابسأو ،حارجلا نب عيكو هيبأ نع ،ناميلس نب دمتعملاو روصنمو

 ،سنوي يبأ نب ىسيعو ،سنوي نب ليئارسإ نع ،دايز يبأ نب ايركز يبأ نب ىيحي

 اولاق ام قادصمو :عيبرلا لاق .هقلخ نم دحأ هاري ال هللا نأ ،دهاجم نب ثيللا نع

 ءيش هلثمك سيلإ هنإ ،هسفن نع ربخأ هللا نأ ،برعلا ةغلو هللا باتك يف أعيمج

 ناكل ،هتكردأ ول هنأل ،راصبألا هكردت نأ هسفن نع ىفنف .")ريصبلا عيمسلا وهو

 هلحتنا امع لجو هللا زع “فوصوم دودحم ،هب طاحم كردم لك نأل ،اهاواس دق

 لاق ،راصبألا هلانت ال هنأ ربخأف ،(راصبألا هكردت ال» :لجو زع لاق ،نونطبملا

 هللا لاق :لاق ؟ناكم هنم اولخي له هللا نع سابع نبا لئس هنأ :ديز نب رباج

 الو ،مهسداس وه الإ ةسمخ الو ،مهعبار وه الإ ةثالث ىوجن نم نوكي ام :ىلاعت

 اولخي ال هنأ "لجو زع ربخأف ،أ" اوناك امنيأ مهعم وه الإ رثكأ الو ،كلذ نم ىننأ

 الإ» ريبدتلاو ةطاحإلا ىلع ،ناكم لكل رضاح ،ناكم لكب دهاش هنأو .ناكم هنم

 هيلإ برقأ نحنو :لاقو .ا""4ضرألا يف الو تاوامسلا يف ةرذ لاقثم هنع برعي

 ،مكرهجو مكرس ملعي «ضرألاو تاومسلا يف هللا وهول :لاق .ا“ديرولا لبح نم

 (١) ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ۔حيحصلا عماجلا ص٢٢٨.

 )" ةيآلا ۔ىروشلا ةروس ١١.

 (٣) ةيآلا ،ةلداجملا ةروس ٧.

 )( ةيآلا أبس ةروس ٣.

 ةيآلا ،ق ةروس ا ١٦.
١٩٦ 



 :لاقو .(""«ىرأو عمسأ امكعم يننإإل :نوراهو ىسومل لاقو .(')4“نوبسكت ام ملعيو

 نم ىضري ال ام نوتيبي ذإ .مهعم وهو هللا نم نوفختسي الو 0سانلا نم نوفختسي

 .(أ«دحأ اوفك نكي ملوإ» :لاقو .ا“)هًاملع هب نوطيحي الو» :لاقو .'")4لوقلا

 دعصي هيلإ :لاقو .ا""«ىوتسا شرعلا ىلعل :لاقو ."ايمس هل ملعت له» :لاقو
 ربد يإ :لاقو .")ءامسلا يف نم متنمأأ]ط :لاقو .ا")«حلاصلا لمعلاو بيطلا ملكلا

 ال ،ىلاعت هلأ هنع ربخأف ،نآ رقلا نم كلذ وحنو .('")»«ضرألا ىلإ ءامسلا نم رمألا

 اوذخأي نأ زوجي الو ،ىلفسلا ضرألاو ىلعلا تاومسلا يف ناكم هللا نم اولخي

 شرعلا ىلع وهو ،أضعب هضعب قدصي هنأل ،ضعب نود نآرقلا ضعبب ]٤٥٨[

 ديدحت الوو ،فييكت الب طيحم ءيش لكب وهو شديهش ءيش لك ىلع وهو ،ىوتسا

 .ا')ميهوت الو ،هيبشت الوو ،ليثمت الو

 ٣. ةيآلا ،ماعنألا ةروس ()

 ۔٦٤ ةيآلا هط ةروس (")

 ١٠٨. ةيآلا ،ءاسنلا ةروس ا"

 ١١٠. ةيآلا .هط ةروس ()

 ٥. ةيآلا ،صالخإلا ةروس ا

 ٦٥. ةيآلا ،ميرم ةروس ")

 ٥٩. ةيآلا .هط ةروس "ا

 ١٠. ةيآلا ،رطاف ةروس ()

 ١٦. ةيآلا ،كلملا ةروس ()

 ٥. ةيآلا ،ةدجسلا ةروس ()

 -٦٤٢ص ،٧ج بيترتل ةيشاح :ميهاريل نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتن) ًالقن ()

 ٢٣٠. -٧٢٢نص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم .حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٥٢.

١٩٧ 



 :ةغللا يف رظنلا يف

 نيعباتلاو ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا باحصأ نع انيور ام قادصمو :عيبرلا لاق

 ةدحاو ةحيص الإ نورظني امل :ىلاعت هلوق ،راظتنالا وه رظنلا نأ نم ،ناسحإب

 ،راصبألاب رظنلا ىنعمب سيلو ،نورظتني ام :ينعي .أ'»نومصخي مهو ،مهذخأت

 نورظني لهل :لاقو .'"٬؛قاوف نم اهل ام .داو ةي ةحيص الإ ءالؤه رظني امث :لاقو

 :لئاقلا لوق ةغللا يف كلذ قادصمو .نآ رقلا نم هوحنو ."ةكئالملا مهيتأت نأ الإ

 ىنعمب رظنلاو ،هلبق نم هيتأي ام رظتني هنأ ينعي ،كيلإ رظنا مث ،هللا ىلإ رظنا امنإ

 ىلإ رت ملأ» :لجو زع هللا لاق رصبلا ريغب نوكت دقف ةةيؤرلا امأو ،ريثك راظتنالا
 يف ميهاريإ جاح يذلا ىلإ رت ملأ :لجو زع لاقو .(" 4لظلا م فيك كبر

 متنك دقلو :لاقو .")ةفطن نم هانقلخ انأ ناسنإلا ري ملوأ) :هلوقو .ا "هبر

 هلك اذهب ينعي امنإو .أ")«نورظنت متنأو هومتيأر دقف هوقلت نأ لبق نم توملا نونمت

 لوقي ةغللا يف كلذ قادصمو ،راصبألا ةيؤر ديري الو ،نيقيلاو ملعلا ههابشأو

 هذهو ةفرعمو أبدأ هل تيأرو ،املعو أمهفو اعروو المع نالفل تيأر دقل :لئاقلا

 .اهيلع ةلادلا اهمالعأ نم رهظ ام ملعتو 4 فرعن اهنكلو ،راصبألاب نياعت ال ءايشألا

 :تلق ،هلعف يف بيصم ،هرمأ يف اميكح رذي امو يتأي امب املاع الجر متيأر اذإو

 هل تيأر :تلق ،مراحملا نع أفاك ناك نإو ،ًاماكحإو ةفرعمو القع نالفل تيأر

 (:ديز نب تيمكلا لاق ،ًاحلاص ًادأو ًاعرو

(١( 

 )٢) ةيآلا ،ص ةروس ١٥.

 ١٥٨. ةيآلا ،ماعنألا ةروس ا"
 ٤٥. ةيآلا ،ناقرفلا ةروس ()

 ٢٥٨. ةيآلا ةرقبلا ةروس اا
 )٦)

 ١٤٣. ةيآلا ۔نارمع لآ ةروس )٧(

 ٢٥٣- ص ،٧ج بيترتلا ةيشاح :ميهاريل نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب ) القن ()

 ٢٦١. بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ص٢٣٠- ٢٣١.

١٩٨ 

 ٥٣. ةيآلا ،سي ةروس

 ٧٧. ةيآلا ،سي ةروس



 ا)انينطاق ةكمب مهنكسأو ارازن ىرثأ ذإ هللا تيأر

 : اضإأ لاقو . نيميقم يأ

 (")انيعمجأ حون موقو دومث داع موق كلهأ هللا تيأر

 نع كاحضلا نع ،نانس يبأ نع ،ليعامسإ نب ريمع نع ،ةصيبق وبأ انثتحو

 ملف .أ"«نوبوجحمل ذئموي مهبر نع مهنإ الك :ىلاعت هلوق يف ،سابع نباو شيلع

 ،يروثلا نايفس نع ،ريمع نعو .هتمحرب مهيلإ رظني الو هتمحر نع مهبجحي لزي

 ٦7 دهاجم نع ،ثرل نع

 :(ةدايزو ىنسحلا اونسحأ نيذلل) ىلاعت هلوق يف

 ىنسحلا اونسحأ نيذللإ ط ىلاعت هلوق نع ،سابع نبا لئس :ديز نب رباج لاق

 نب ىسوم ينثدحو :لاق .باوبأ ةعبرأ اهل ،ةدحاو ةؤلؤل نم ةفرغ لاق .۔ا")ةدايزو

 مكحلا نع .رمتعملا نب روصنم نع .ضايع نب ليضفلاو .ديجملا دبع نع ،ريبج

 نع ةديبع وبأ ىور :عيبرلا لاق .سابع نبا لوق لثم بلاط يبأ نب يلع نع هنييع نب

 ال ةنجلا لهأ نإ) :ملسو هيلع هللا ىلص لا لوسر لاق :لاق «سابع نبا نع ديز نب رباج
 مهيتأي ال ]٤٥٩[ ناك ،مهل حتف اذإف ،ديزملا مهل هللا حتفي ىتح ،هيف امم نيبجعتم نولازي
 .(«4 ديزم انيدلو ط :لجو زع هللا لاق .(")(مهتنج يف امم لضفأ وهو الإ ءيش هنم

 ٢٣١. ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :يف تيبلا رظنا أ')
 ٢٣١. ص هسفن ردصملا :يف تيبا رظنا (٢)

 ١٥. ةيآلا نيففطملا ةروس ")

 ،٧ج ،بيترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن ا
 ٢٣١. ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو .٢٦٢ص

 ٢٦. ةيآلا ،سنوي ةروس ا

 .٢٣٢ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ا"

 ٣٥. ةيآلا ،ق ةروس "ا
 ١٩٩



 لاق .عستلاب ةدايزلاو ةةنسحلاب ةنسحلا :يرصبلا نسحلاو .سابع نبا لاق :رباج لاق

 لاقو .(')«اهلاثمأ رشع هلو)» (اهنم ريخ هلف ةنسحلاب ءاج نمث :لجو زع هلا
 ةماركلا نم هللا مهديزي يتلا ةدايزلا :بعك نب دمحم لاقو .ىنسحلا اهظم :دهاجم

 يه ىنسحلاو هللا اودحو يأ ،اونسحأ :ىليل يبأ نب نمحرلا دبع لاقو .باوثلاو

 ةدايزلا :يندملا مزاح وبأ لاقو ،هتمحرو هلضف نم هللا مهديزي ام :ةدايزلاو ،ةنجلا

 ميب هللا عنصي ملو ،اهب مهبساحي مل ،اهايإ مهاطعأ ،مهيلع اهب هللا معنأ يتلا هللا معن

 .(")معنلاب مهدمغأ ،نيرخآلاب عنص ام

 :(٥هردق قح هللا اوردق ام) :لجو زع هلوق

 قح كلا اوردق امو :لجو زع هلوق نع ،ساّبع نبا لئس :ديز نب رباج لاق
 :اولاقف ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا اوتأ ،هللا ءادعأ دوهيلا تناك :لاقف .")هردق

 يذلا يبر فصأ نأ عيطتسأ فيك) :ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا لاق ،كبر انل فص

 اذك وه له :اولاق مث ،هتفصول ايبن تنك ول :اولاق .ا(ضرألاو تاومسلا قلخ

 قح هللا اومظع امو يأ ،(هردق قح هللا اورتق امو) مهلوقل بيذكت هللا لزنأف ؟اذكو

 تايوطم تاومسلاو) هتردق يف يأ ،(ةمايقلا موي هتضبق أعيمج ضزألاو) هتمظع
 الو يتاوامس وري ملو ،ةقسفلا ءالؤه ينفصي نأ عيطتست فيك ،هكلم يف يأ ه(هنيميب

 يتلا ةفصلا نأل .ا“نوكرشي امع ىلاعتو هناحبس :لاقف ،هسفن هزن مث ؟يضزلأ

 ،كرشأ دقف ،أرصنب وأ ارصنخ هلل نأ معز نمف :سابع نبا لاق .كرش مهنم تناك

 ١٦٠. ةيآلا ،ماعنألا ةروسو ٨٤. ةيآلا صصقلا ةروس ()

 ،٧ج بيترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن (")
 ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٢٦٥. -٣٦٢ص

 ٢٣٣. -٢٣٢ص

 ٩١. ةيآلا ،ماعنألا ةروس ا"

 ٣ ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ٢٣٣.

 ١٨. ةيآلا ،سنوي ةروس ("



 :لاق امل ،دوهيلا تلاق امك ناك ولو ريصبلا عيمسلا وهو ،عيش هلثمك سيل هللا نأل

 امع هسفن هز نف ،هتفص ريغب هوفصو مهنكلو .؛نوكرشي امع ىلاعتو هناحبس

 قح هومظع ام يأ .('“هردق قح هللا اوردق ام و> :هللا لوق امأ :اولاقو ،نولوقي

 قح كلا اورّق ام و ،عباصألا اونعو ،هتضبق اعيمج ضرألا نإ :اولاق ذإ .هتمظع

 لاق ،هيبشتلاو ديدحتلا نم اوركذ ام ىلع ،كنيميب تايوطم تاومسلا :اولاق ذإ ،هردق

 .ا"”نوكرشيو نولوقي امع هسفن هزنو "هناحبس" هلل

 :ةضبقلا يف

 اَمع ىلاعتو هناحبسإل :هلوقل ،كلملا ريغ ةضبقلا نأ ىلإ بهذ نم سابع نبا كرش

 ةيآ يف لاقو ،عنميو يطعي :ينعي .ا")4طسبيو ضبقي هللا» :لاق دقو نوكرشي
 .هتامأ يأ ،أنالف هللا ضبق :برعلا تلاقو ،“اريسي اضبق انيلإ هانضبق مثإل :لظلا

 نالف ام :نولوقيو ،امهعنمو امهزاح كلذب نونعي هضرأو هراد نالف ضبق نولوقيو

 . (“)هللا ةضبق يف نوبلقتم قلخلا :نولوقيو ،هيلع ةردقلا ةهج نم يتضبق يف الإ

 :ديلا يف

 تنع ام كلذب نونعي الو كتردقو هكلم كلذب نونعب ،هديب يصلا ونلا و هللا در : هلوقو

 ىلع قدص نيملسملا لوقو ]٤٦٠[ ،مهانعم ىلع كرش دوهيلا لوق نأل ،دوهيلا

 هيبشتلا دوهيلا تنعو ةردقلاو كلملا نونعي امنإو ،دوهيلا ىنعمل افلاخم ،مهانعم

 هنأ ينعي الو ،هريغل ال يأ.ا")4كلملا هديب يذلا كرابتلط هللا لوقك وهو ديدحتلاو

 ١٨. ةيآلا ،سنوي ةروس )١(

 -٤٦٢ص ،٧ج ،بيتزتلا ةيشاح :ميهاربا نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب ) القن (")

 ٢٣٤. -٬٣٣٢ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٥.

 (٣) ةيآلا ةرقبلا ة هروس ٢٥.

 (٤) ةتبيترتلا ةيشاح :ميها ربا نب فسوي بوقعي يبأ 3 ،ينالجرا ولا :نع (فرصتب) ًالقن ج٧ ّ

 .٤٣٢ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ۔٥٦٢ص

 ١. ةيآلا ،كلملا ةروس )



 تحت وحن برعلا لوق كلذ قادصمو ،هدي يف ءيشلا لجرلا لعجي امك ،هيلع ضباق

 ةدقع هديب يذلا وفعيوأإط :ىلاعت لاقو هللا ديب انجئاوحو ،نالف ديب انرمأو ،نالف دي

 .(")ة ردقلا و كلملا :ةغللاو نآ رقلا يف هلك اذهب ديري امنإو .أ")«؛حاكنلا

 :نيميلاب هنم انذخأل :ىلاعت هلوق يف

 .بلقلا طاين نيتولا هنم اعطقل مثلط .قحلاب يأ :ةنييع نبا مكحلا لاقو ةردقلاب يأ

 .""كلذ شم نسحلا لاقو ،هظم يبلكلا لاقو ظةردقلاب يأ ،نيميلاب :كاحضلا لاقو

 :[أضيأ] ديلا يف
 دوهيلا تلاقولث :ىلاعت هلوق نع ،هنع هللا يضر ،سابع نبا لئس :ديز نب رباج لاق

 هللا سبح دق :نسحلا لاق «سوبحم هقزر :دوهيلا تلاق :لاقف ۔أ١٠ةلولغم هللا دي

 عيمج ىلع طوسبم هقزر لب يأ .ا؛“ناتطوسبم هادي لبإ :ىلاعت هللا لاق ۔هقزر

 :هلوق وهو ،نيرخأ عنميو .اماوقأ يطعي ينعي ،4ءاشي فيك قفني ،هقلخ

 لعجت الول :مالسلا هيلع ،هّيبنل ىلاعت هلوقك .أ")٢ردقيو ءاشي نمل قزرلا طسبيإل
 لاقو ،ريذبتلاو ريتقتلا نع ىهنف .أ")«؛طسبلا لك اهطسبت الو ،كقنع ىلإ ةلولغم كدي

 .() »ءاشي فيك قفنيإلئ ناتطوسبم هاتمعن لب يأ “ناتطوسبم هادي لبط :كاحضلا

 ٢٣٧. ةيآلا ,ةرقبلا ةروس ()
 ،٧ج ،بسيترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن ا"

 ٢٣٥. -٤٣٢ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو.٥٦٢ص

 ،٧ج بيترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن ("

 .٥٣٢ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم .حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو .٦٦٢-٥٦٢ص

 ٦٤. ةيآلا ةدئاملا ةروس ()

 ٦٤. ةيآلا ،ةدئاملا ةروس اا

 ٦٢. ةيآلا ،توبكنعلا ةروس ()

 ٢٩. ةيآلا ۔تارسإلا ةروس "ا

 ٦٤. ةيآلا ،ةدئاملا ةروس ()



 :ضرألاو تاومسلا رون هللاإل :هلوق يف

 .أ)«ضرألاو تاومسلا رون هللاا :هللا لوق نع ،ساّبع نبا لئس :ديز نب رباج لاق

 لدع هللا :دهاجمو ،ملسم وبأو ،دمحم نب ورمعو ،ةداتقو .نسحلاو .سابع نبا لاق

 هرون لثمل :هلوقك ضرألاو تاومسلا يف نم داه وهو ضرألاو تاومسلا

 يف هللا مهيتأي نأ الإإ» :هلوق امأو .هلدع لثم :ينعي امنإ سم هل سيل .(")؛ةاكشمك

 هرمأب مهيتأي :لاق ،حلاص يبأ نع يور :يبلكلا لاق .)ةكئالملاو مامغلا نم للظ

 ءاجو :ىلاعت هلوق كلذكو ،دهاجمو ،نسحلا لوق وهو ،مهنيب لصفيف ،هئاضقو

 :ورمعو ،حلاص وبأو .نسحلاو .سابع نبا لاق ،هئاضقو هرمأب :ينعي .ا4٠كبر

 مهانئج دقلوإط :لجو زع هللا لاقو ،هؤاضقو كبر رمأ ءاجو :ينعي .4كبر ءاجوإط

 ةيآلا يف لجو زع هللا لوق كلذ ىلع ليلدلاو ،لسرلا مهتءاج :ينعي .")هباتكب
 اميشه لئسو .(")“كبر يتأي وأ ،ةكئالملا مهيتأت نأ الإ خنورظني لهل :ىرخألا

 ملوأ» :[ىلاعت] هللا لاقو ،هؤاضق يأ كبر رمأ ءاجو :نولوقي اوناك :لاقف ،كلذ نع
 .(«اهفا رطأ نم اهئصقنن ضرألا يتأن انأ اوري

 ٣٥. ةيآلا .رونلا ةروس ا
 ٣٥. ةيآلا ،رونلا ةروس ")
 ٢١٠. ةيآلا ةرقبلا ةروس ")
 ٢٢. ةيآلا ،رجفلا ةروس ()
 ٥٢. ةيآلا فارعألا ةروس ا

 ١٥٨. ةرآلا ،ماعنألا ةروس )٦)

 ةيواعم وبأ ،يملسلا رانيد نب مساق مزاخ يبأ نب ريشب يبأ نب ريشب نب ميشه وه :ميشه ")
 مزل ،دادغب ثدحم ناك ىراخب نم هلصأ :ليق ،نيثدحملا تاقث نم رسفم ،دادغب ليزن يطساولا

 هنبا لتقو ،طساوب يبلاطلا هللا دبع نب ميهاريإ عم جرخ نمم ناكو .نينس عبرأ لبنح نبا مامإلا
 رظنا ."يزاغملا"و ،ةقفلا يف "ننسلا" باتك "ريسفتلا" ريغ هل :يدووادلا لاق ،ميهاربإ عم ةيواعم

 .٩٨ص ،٨ج ،مالعألا :نيدلا ريخ يلكرزلا

 ٤١. ةيآلا دعرلا ةروس )



 مل ثيح نم كلا مهاتأفإلل :لاقو . ()؟دعاوقلا نم مهناينب هللا ىتأفإظ :لاقو
 اوبستحي ٨)" ( [ )٣(.

 :ا'“كيلإ رظنأ ينرأ يبرن :هلوق يف

 .«كيلإ رظنأ ينرأ يبرل :هلوق نع ،هنع هلللا يضر ،سابع نبا لئس :رباج لاق

 نم اوسئييف هتايآ نم ]٤٦١[ ةيآ هللا مهيريل ،هموقل راذتعالا هجو ىلع كلذ :لاقف

 نبا نع ،حلاص وبأ انثدح . :لاق ،ميهاربإ نع ،ليعامسإ نب ريمع نع .هللا ةيور

 (نينمؤملا لوأ انأ و) (كيلإ تبث ت كناحبس :هلوق يف كاحضلا نع ربيوج نع ،سابع

 الو .يناري نل :نسحلا لاقو كلذ لثم دهاجم لاقو . دحأ كاري ال كنأب نيقتصملا

 لهأو نيّيوحنلا دنع سايقلا فورح نم فرح نل :عيبرلا لاق .يناري نأ رشبل يغبني
 يأ ،(لبجلل هبر ىلجت املف) هلوق امأو ،ةرخآلاو ايندلا يف دحأ هاري نل يأ ةغللا

 ،اقعص ىسوم رخو ،اكد راص ىتح لبجلا اهلمتحي ملف هتايأ ضعبب ىلجت املف
 يغبني ال هنإف .نينمؤملا لوأ انأو ،يتلأسم نم كيلإ تبت كناحبس :لاق قافأ املف

 لوأ :سابع نبا لاقو .اكد هلعجف ،لبجلل هرمأ ىلجت :د :دهاجم لاق .هاري نأ رشبل

 .() ةرخآلا يف الو ،ايندلا يف ىرت نل كنأب نينمؤملا

 :'")«ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا)» :هلوق يف
 شرعلا ىلع نمحرلا :ىلاعت هلوق نع سابع نبا لئس دق :ديز نب رباج لاق
 هل نأ نودحلملا لاق ام ىلع ال ،هقلخ ىلع هؤانثو هركذ عفترا : لاقف . «ىوتسا

 اثدح :لاق ،ميهاريإ نب ليعامسإ انثدحو :لاق كلذ نع هللا ىلاعت ،ادادنأو اهابشأ

 ٢٦. ةيآلا ،لحنلا ةروس ()

 ٢. ةيآلا رشحلا ةروس "ا

 ٢٧١- ص ،٧ج ،بيترتلا ةيشاح :ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن (")

 ٢٣٧. -٦٣٢ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ضحيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٥

 ١٤٣. ةيآلا ، فارعألا ةروس ()

 -٦٧٢ص ،٧ج “بيترتلا ةيشاح :مهارا نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن ()
 ٢٣٨. -٧٣٢ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٣٨٢.

 ٥. ةيآلا هط ةروس ()



 يتلا ةرخصلا نع لئس هنأ ،رمع نب هللا دبع نع دهاجم نع ،ميلس يبأ نب ثيل

 :ىلاعتو هناحبس هلوق ركذف ،نولوقي ًاسانأ نإ :هل اولاقف «سدقملا تيب يف تناك

 نيح أقفشو قرف رمع نبا دعتراف .')(ًاريبك اولع نولوقي امع ىلاعتو هناحبس)ا
 تافصب فصوي نأ لجأو مظعأ هللا نإ :رمع نبا لاقف ،لاقتنالاو دودحلاب هوفصو
 شرعلا ىلع نمحرلاإل :لوقي امنإ ،هللا ءادعأ دوهيلا مالك اذه ،نيقولخملا

 :ةيفنحلا نب دمحم لاق :ثيل لاق ،هتيررب قوف هتردقو هرمأ ىوتسا يأ .ا" !ىوتسا
 ةرخص ىلع همدق هللا عضو نولوقي ،مهلضأ ام لاقو ،مهرفكأ ام ماشلا لهأ هللا لتاق

 ىلع همدق ،مالسلا هيلع ميهاربإ ينعي ،هدابع نم دبع عضو دقو ،سدقملا تيب

 هركذ عفترا :نسحلا لاقو ،مهلطابل أدرو مهلوقل ابيذكت سانلل ةلبق هلعجف ،رجح
 لاقو ،ناكم ىلإ ناكم نم لاوزب ىلاعتو كرابت هللا فصوي الو ،هقلخ ىلع هؤانثو

 يف نسحلا لاقو .شرعلا رهق :نولوقي انباحصأ ناكو :لاقف كلذ نع ميشه لئس
 ءامسلا ىلإ هتردقو هرمأ ىوتسا يأ .ا"«ناخد يهو ءامسلا ىلإ ىوتسا مث :هلوق

 الو ،هقلخ قوف هفطلو هتردقو هرمأ ىوتسا ينعي .شرعلا ىلع ىوتسا مث)ل :هلوقو

 هللا دبع ناكو ،قلخلا ىلع عقي امك فصولا هيلع عقي الو ،قلخلا تافصب فصوي

 لوقي ام نوركني ،ريبزلا نب ةورعو ةيفنحلا نباو .رمع نباو ،ةشئاعو ،دوعسم نب
 ٤). اهيف نودَشيو ،نوهنيو ،ةرخصلا يف ماشلا لهأ

 :هجولا يف ليق ام

 لالجلا وذ كبر هجو ىقبيو :ىلاعت هلوق نع سابع نبا لئس :ديز نب رباج لاق

 كلذكو هدحو كبر هجو ىقبيو ىنفي ءيش لك ينعي سابع نبا لاق .ا")(ماركإلاو

 .أ")كلام نب سنأو ،كاحّضلا لاق

 ٤٣. ةيآلا ۔ءارسإلا ةروس ()
 ٥. ةيآلا فط ةروس )٢)

 ١١. ةيآلا تلصف ةروس (٣)

 -٢٨٢ص ،٧ج بيترتلا ةيشاح :ميهاريل نب فسوي بوقعي يلأ ،ىتالجراولا :نع (فرصتب) القز ()

 ٢٣٩. -٨٣٢أص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ىنالجراولا لقنو ٨.

 ٢٧. ةيآلا ،نمحرلا ةروس اا
 -٩٩٢ص ،٧ج بيترتلا ةيشاح :ميهاريل نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب ) القن"

 ٢٤٠. -- ص بيبح نب عيبرلا مامإل ا دنسم .حيحصلا عماجلا :نع } نالج : 5 ولا لقنو ٣٠٠.

 ٢.٥



 :نيعلا يف ليق ام

 لاق ،يرمأب ىبّرتلو ]٤٦٢[ :سابع نبا لاق .أ')“ينيع ىلع عنصتلوإا :هلوق امأو

 يرجتل :هلوق كلذكو ،يملعب :كاحّضلاو دهاجم لاقو ،يملعب ىبرتلو :نسحلا

 ،نافوطلا نم ،مالسلا هيلع ،حون ةنيفس ظفحف ،انظفحو انملعب :ينعي .أ"'اننُيعأب

 الوسر هلعج نأ هب هللا غلب ىتح ،هموقو نوعرف نم .مالسلا هيلع ىسوم ظفحو

 ىلع عنصللوإا :هلوق ناك ولو ،ىسوم اهب هللا صتخا يتلا ةصاخلا كلتف ،أملكم

 ،مالسلا هيلع ىسومل ناك امل هنيعب هاري هنأ نم ،نولهاجلا هلاق ام ىلع .أ") ينيع

 يتعالكو يظفحب عنصت نأ دارأ هنكل ىسوم ىري امك نوعرف ىري هنأل ،ةليضف

 .أ٠)ه رمأ و هتلاسر نم دارأ ام هللا نع غلبي ىتح ،يزرحو

 :سفنلا يف ليق امو

 ام ملعتو :سابع نبا لاق .اكسفن يف ام ملعأ الو يسفن يف ام ملعت)ل:هلوق امأو

 الو ،يبيغ يف ام ملعت رخآ هجو يف هنع ءاجو ،كملع يف ام ملعأ الو يملع يف

 .ا[ ("١«%بويغلا مالع تنأ كلإط ،كبيغ يف ام ملعأ

 :ديلا يف ليق امو

 تناكو ،ةنسح ةعيب هللا نع موقلل تناك .ا")(مهيديأ قوف هللا دي)ل :ىلاعت هلوق امأو

 هللا دي :نسحلا لاقو هللا دنع مهل تناك يتلا نم لضفا ءانبلاو ،عازجلا هللا نم ديلا

 ٣٩. ةيآلا هط ةروس ()
 ١٤. ةيآلا ،رمقلا ةروس ")

 (٣) ةيآلا .هط ة ةروس ٣٩.
 ،٧ج بيترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن ()
 ٢٤٠. ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٣٠٠-٣٠٣. ص

 ١١٦. ةيآلا ،ةدئاملا ةروس ا
 (٦) ةيآلا ,ةدئاملا ةروس ١١٦.

 ،٧ج ،بيترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ،۔ينالجراولا :نع (فرصتب) القن (")

 ٢٤٠. ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو .٤٠٣-٣٠٣ص

 (٨) ةرآلا ،حتفلا ةروس ٠.

٢٠٦ 



 نأ كعنم ام :سابع نبا لاق ،مهلوبق نم لضفأ ،ناميإلل مهادهأ نأ .مهيلع ةمعنلاب

 انأ تقلخ امل :بلاط يبأ نب يلع لاق ؟يتعنصو ىتردقب يأ .يديب تقلخ امل دجست

 لاقو ،كلذ لثم كاحضلا لاقو .انلمع امم لوقي يأ (اماعنأ انيديأ تلمع اًمم) كلذكو

 .('«نوكيف نك هل لوقن نأ هاندرأ اذإ ءيشل انرمأ امنإإل هلوقك يرمأب :نسحلا

 نك هل لاق مث بارت نم هقلخ مدآ شمك هللا دنع ىسيع شم نإل :هلوقو

 .ا")[(")«نوكيف

 :دمصلا يف ليق ام

 ملو دلوي ملو ،دلي مل يذلا :دمصلا :لاق ،بعك نب يبأ نإف ،دمّصلا يف هلوق امأو

 .ريصبلا عيمتسلا وهو ،ءيش هلثمك سيل “ظم الو ،لدع هل سيل ،دحأ أؤفك هل نكي

 وه :نسحلا لاق و ،جئاوحلا يف هيلإ دومصملا :لاق ،دمصلا نع دوعسم نبا لئسو

 :ريبج نب ديعس لاقو ،مهتلأسمو مهئاعدو مهجئاوح يف هيلإ نودمصي دابعلا ،دمص

 وه ،[هل فوج ال هنأ] معز نم هللا دحو امو :ديعس لاقو ،جئاوحلا يف هيلإ دومصملا
 نكلو هتمظع هنك لوقعلا كردت وأ .هتفص ىلع ماهوألا هيلع عقت نأ نم مظعأ

 . (ُ)هدابع قوف رهاقلا دمصلا :ةمركع لاقو ديسلا :دمصلا

 :قاس نع فشكي موي)» ىلاعت هلوق
 بضغ سابع نبا تيأر :لاق هنأ بيلك نب مصاع نع يور ,ماوعلا نب دابع لاق
 ينعي ۔ أأمبظع ل وق نولوقتل مكنإ :لاقف طق هظم بضغ رأ مل ؤ ١ ديدش ابضغ

 ثيدح يف ديعس لاقو ،ديدشلا رمألا نع فشكي ينعي امنإو ،اوركذ يذلا ،هيبشتلا

 نب يلع لاقو ،تلعفو تلعفل هيبشتلا اذه لاق نم تملع ول :بيلك نب مصاع

 ٤٠ ةيآلا ،لحنلا ةروس ()

 ٥٩. ةيآلا ،نارمع لآ ةروس ا"

 -٤٠٣ص ،٧ج بيترتلا ةيشاح :ميهاريا نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن ("

 .١٤٢ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ،حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٦

 -٦٠٣ص ،٧ج ،بيترتلا ةيشاح :ميهاريا نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن اا

 ٣٠٨. ص ةبيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٤١ ٢- ٢٤٢.

٢٠٧ 



 نع سابع نبا لاقو ،نيرخآلا ةياور ركنأو ،ديعس لوق هبجعأف ،قحلا وه :مصاع
 لاقو ،ةدش ىلع يأ ،قاس ىلع برحلا تماق :لوألا لوق تعمس ام :ديدشلا رمألا

 لاقو قاس ىلع برحلا تساق :اولاق تّتتشا اذإ برحلا نأ ىرت امأ :ةمركع

 :رعاشلا

 ]٤٦٣[ )ةحفال اهفاس تدبأو ًابرح ترمش اذإ سيق ىهن موق
 نب دمحم نب ريمع انربخأو :لاق ديدشلا رمألا نع فشكي :ةمركعو نسحلا لاقو

 دبع نع ،سواط نع ،ثيل نعو .دوعسم نبا نع ،كاحّضلا نع ،ربيوج نع ،يلعي

 هيلع ،دواد نب ناميلسل ناك ،ناطيش نوكي نأ كشوي :الاق امهنأ ،صاعلا نب ورمع نبا هللا

 مهثيداحأ نونيزي ،هيبشتلا مهملعيو ،مهثتحيف ،سانلل رهظي نأ ،رحبلا يف هقثوأ ،مالسلا
 .يش نع باتكلا لهأ اولأست ال :دوعسم نبا لاقو .مهبر مهتفص يف باتكلا لهأ ثيناحأب

 (".هنوبذكي قدص وأ ،هنوقدصي بذك وه امنإ ،اولض دقو ،مكودهي نف

 :سدقملا تيب ةرخص

 مكثدحي ًمبو :لاقف تكس دوعسم نبا ىأر امظ ةاروتلا نع ثّسحُي خيشب دوعسم نبا رم :لاق

 ،سنتقملا تيب نم ءامسلا ىلل دعص ضرألاو تاومسلا قلخ امل هللا نأ ركذن :اولاقف ؟مكبحاص

 ناميإ دعب رفك ال مهلل :لاقف دوعسم نبا عجزتساف ،سنقملا تيب ةرخص ىلع هلجر عضوو

 الإ هنظأ ام .(")«َا وس نونوكتف ،اورفك امك نورفكت ول اوولط :لاقف ءأرارم اهلوقي

 ميهاربإ حلاصلا دبعلا لاق امك متلقو ،هيلع متركلأ لهف :لاق مث نهتروص يف لمت ،يلي
 ،مكنيد ىلع دوهيلا اومهتاف ،لقنتملا لئاَزلا لوقي .(“«“نيلفآلا بحأ الإ» :مالسلا هيلع

 تيمر ولو نوَجحيو .نوموصيو ،هيف نولصي نامز سانلا ىلع يتاي :لاقو

 .٢٤٢ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :يف تيبلا رظنا ()

 تحقل اهقاس تدبأو برح ترمش اذإ سيق ونب يموق

 -٨٠٣ص ،٧ج بيترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن (")
 ٢٤٣. -٢٤٢ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ١.

 )٣) ةيآلا ،ءاسنلا ةروس ٨٩.

 ٧٦. ةيآلا ،ماعنألا ةروس ()



 ىلع لمنلا بيبد نم ىفخأ كرّنثلا نأل ،ًاقفانم وأ ارفاك الإ بصن مل كمهسب
 هوفصو ثيح “مهبولقب مهبر مهراكنإ نم كلذو ،ءاملظلا ةليللا يف ،ءادوتسلا ةرخصلا

 نب كاحَتضلاو ،دوعسم نبا نع ينغلب :بيبح نب عيبرلا لاق .لاوزلاو دودحلاب

 ،تعضخف ۔اهلك ءايشألا ىلع ىوتسا يأ (شرعلا ىلع ىوتسا) :الاق امهنأ ،محازم

 ىوتساو ،ديري ام ىلع هايند هتتأ اذإ هايند نالفل توتسا :برعلا لوقت دقو ،تنادو

 ةنالف لام ىلع نالف ىوتساو .رمألا انل ىوتساو ،قارعلاو زاجحلا ىلع رشب

 .('")كلذ وحنو ،هزاحو هيلع ىوتحا هنأ ،نوديري

 :تاهباشتملا تايآلا ريسفت نع دشرتسملا

 اهيناعم ىلع ةلالدلاو ،تاهباشتملا حاضيإ نع ةدئافلاو ةينلا لهأ نع لئاس لأس نلف

 افص كلملاو كبر ءاجإ» :هلوقو “ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلاإ؛ لجو زع هلوق نم

 كلذ هبشأ امو . 4يديب تقلخإل هلوقو . (")«ناتطوسبم هاديلظ لب هلوقو ۔أ") افص

 ،لوسرلا نع ةياورلاب ،انباتك نم ىضم اميف هانرّسف [يذلا] ،ىلاعت هللا باتك نم

 ىلع ليلدلا ام :لئاسلا لاق نإف ،ناسحإب نيعباتلاو ،ةباحصلاو ،ملسو هيلع هللا ىلص

 ،لقعن امب انبطاخ امإف ةلوقعملا ةغللاو بتكلا نم هيلع ةداهشلاو ،مكريسفت قدص
 الو كلذ هبشأ امو ،نيعلاو ديلاو ،ءاوتسالا يف ىنعم اندنع ةبطاخملل سيلف الإو

 ال ،هباشتم هنع تلأس ام عيمج نأ ،لئاسلل ليق ،لقعت ام ىلع الإ نوكي نأ زوجي

 دب الف ]٤٦٤[ ةنيابتم يناعملاو ،دحاو صنلا نأل ،هتصنب الو ،هرهاظب هملع كرذُي

 ام) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دقو ،اهلبس حاضيإو اهيناعم فشك نم

 ،٧ج ،بيترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) ألقن اا
 ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٣١٣. -١١٣ص
 ٢٤٤. -٣٤٢ص

 (٢) ةيآلا ،رجفلا ةروس ٢٢۔

 ٦٤. ةيآلا ،ةدئاملا ةروس ")



 هقفتي نل :ليقو (')(هجو نسحأ ىلع مالكلا اولمحاف] .ناهجو اهلو الإ ،ةملك نم

 :ليقو .ةدابعلا نسحو ةيبرعلا ملعت :نسحلا لاقو ،أهوجو نآرقلل ىري ىتح ،لجرلا
 مالكلا :اندنع كلذ ىنعم امنإو ،نطبو رهظو افقو [هجو اهلو ألإ ةملك نم ام

 ،قيفوتلا هللابو كلذ يف انباوجف ،هيناعم فلتختو ،هظفل قفتي يذلا ،هباشتملا

 نب هللا دبع لاق ام ،4ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا :[ىلاعت] هلوق يف ةمصعلاو

 ،ىلاعت هتمظعو هدجمو هؤانثو هركذ عفترا هنأ ،دهاجمو .نسحلاو رمع نباو ،سابع

 دعتلا :ةرخصلا ثيدح يف رمع نبا نأو .أدادنأو ًاهابشأ هل نأ «نوددنملا لاق امع

 فلا ءادعأ دوهيلا مالك اذه :لاقو ،لاقتنالاو لاوزلاب هلا فصو نيح ،أفقشو أقرف

 ،برعلا ةغل يف دوجوم اولاق ام عيمجو .انباتك نم ىضم اميف مهليطابأ انفصو دقو

 .يناعملا ةلمتحم ةملكلا تناك امك ،تعنلاو ةفتصلا ىلع اقفتا يأ ،نالفو نالف ىوتسا

 .("(ههوجو نسحأ ىلع مالكلا اولمحا) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دقو

 نبا لاق ام امأ :نيينعم دحأ نم «ىوتسا شرعلا ىلعإل :ىلاعت هلوق اولخي ال :انلق

 وأ ،رهقلاو دجملا ءاوتساو ،ركذلا ولع نم ،دهاجمو ،نسحلاو .رمع نباو ،ساتع

 نم غرف اسل هنإ :تلاق ذإ ۔هقلخ فاصوأب هلل ةهبشملا دوهيلا تلاق ام ىلع نوكي

 ،ىرخألا ىلع هيذخف ىدحإ عضوو ،شرعلا ىلع ىوتسا «ضرألاو تاومسلا قلخ

 هلظمك سيلإ هلوقبو ا"”4بوغل نم انسم امول هلوقب هللا مهبذكف ،حارتساو

 ،بعتلاو ،زجعلاو ،مهولا هومزلأف ،لجو زع هللا باتك نم كلذ هبشأ اموأ")«ءيش
 كلذ نأ ،هّبشملا لاق ام ىلع نوكي نأ زاج ول ،نوكفؤي ىنأ هللا مهلتاق بصنلاو
 مث) هلوق نوكي نأ زاجل ،هسلجمو هريرس ىلع لجرلا ءاوتسا نم لقعن ام ىلع

 ناليملا بجوي امم كلذ يف ،جوعلاو ليملا :ءاوتسالاب ينعيو ،(ءامسلا ىلإ ىوتسا

 ص ،بيبح نب عيبرلا م حصلا عم ٢٤٤. ةبيبح نب عيبرلا مامالا دنسم ۔ ١ اجلا ()
 )٢) ص كسفن ردصملا ٥ ٢٤.

 (٣) ةيآلا ٠ق ةروس ٣٨.

 (٤) ةبآلا ىروشلا ةروس ١ ١ .

٢١٠4 



 امل ليوأتلا اذه لطب ةفصلا هذه تلطب اذإف ،سّقتو كلذ نع هللا ىلاعت ،جاجوعالاو

 ةهبشملا دوهيلا تلاق ام لطبو ،رمع نباو ،دوعسم نبا لاق ام تبث صقنلا نم هيف
 هلوق لاطيإ ةفتصلا هذه يف [و] ،ةياهنلاو دودحلاو ةسامملا تبجوو ،اهسفنأ نم

 ةهبشملا بقعت اهسفنأ نم ام ىلع ءاوتسالا] نوكي نأ زاج ولو .ءيش هلثمك سيلإ

 وه الإ ةسمخ الو ،مهعبار وه الإ ةثالث ىوجن نم نوكي امط هلوق [نوكت نأ زاجم
 اميف ينعي امنإ ،اوناك امنيأ .أ')4“مهعم وه الإ .رثكأ الو ،كلذ نم ىندأ الو ،مهسداس

 ديدحتلا تيبثت كلذ يفو ،لجآرلا عم لجرلا لوق نم لقعن ام ىلع ةهبشملا تمعز
 ىلع هنكلو ةةفصلا هذه نع هللا ىلاعت ،قلخلا ةفص هذهو ،لاقتنالاو ةياهنلاو

 امك تفصو الو ،ديدحت الو ،فيك الب ،دحاو تقو يف اوناك امنيأ مهعمو ،شرعلا

 ال ملعلاو ةةطاحإلاو ،ريبدتلاب مهعم هنكل ،انسفنأ نم لقعن ام فالخ ىلع ،ءاش

 وهو :لوقي نأ لئاقل زاج ولو نولهاجلا مهوتي امع هللا ىلاعت ،مهوتي الو ،شمي

 نمل زاجل ،ةيآلا صن يف كلذ سيلو ،اتك امنيأ انعم هملع نإ ،متنك امنيأ مكعم
 يف نكي مل نإو ،وتسم هملع نإ شرعلا ىلع يوتسأ ]٤٦٥[ هلوقب ينعي امنإ مهفلاخ

 .اهليوأت ةهبشملل زجي مل ،هلوأتي ملو ،كلذ لوقي نأ لئاقل زجي مل املف شةيآل صن

 نأ زجي ملو ،لقعي ام ىلع شرعلا ىلع ىوتسا ،هلوق لوأتي نأ هل زاج نيأ نمو

 ."لقعي ام ىلع مهعموهو هلوق لوأتي
 :(ءامسلا نم ةدئام انيلع لزني نأ كبر عيطتسي له) هلوق يف

 لزني نأ كبر عيطتسي له :مالسلا هيلع ىسيعل نييراوحلا لوق نع تلأس ام اًسأو
 لدف «ضرألا نود ءامسلا يف ةيآ ىلع لدي كلذ نأ تركذو .ءامسلا نم ةدئام انيلع

 نم هولأس ي ملو ،ءامسلا نم اهلازنإ اولأس مهنأل شرعلا ىلع سيل هنأ ىلع كلذ

 ٧. ةيآلا ةلداجملا ةروس ()

 ،٧ج ،بيترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) ألقن ")

 تبيبح نب عيبرلا مامإل ا دنسم . حيحصلا عماجلا :نع ينالجرا ولا لقنو ٣٢٠. -٣١٣ص

 ٤٥ ٢- ٢٤٦- ٢٤٧. ص

 ٢١١



 ينب لوق ناكل ضرألا نود ءامسلا يف هنأ ىلع لدي كلذ ناك ولو «شرعلا

 اهلقب نم ضرألا تبنت اسم انل جرخي كبر انل عدافلث مالسلا هيلع ىسومل ليئارسإ

 لوق يف نكي ملو .ءامسلا يف ال ،ضرألا يف هللا نأ ىلع لدي .ةيآلا۔أ')اهئاثقو

 ىلع ءايشألل ردقملا ىلاعت هللاو «ضرألا نود ءامسلا يف هنأ ىلع لديام نييراوحلا

 ،كلذل ئشنملا وهف ،ضرألا نم هردقي ام اهنمو ،ءامسلا نم هردقي ام اهنمف ،دارأ ام

 نم نييراوحلا ةلأسم ىنعمو هركذ ىلاعتو هؤامسأ تسدقتو ،هلالج لج هل ربدملاو
 ال ىنعم كلذ نأل ،ةلالدلل حضوأو ةباجإلل مظعأو ،قحلل لدأ كلذ نأل ،ءامسلا

 ال ام ،كلذ نم ىتؤي نأ موقلا دارأف نهاك الو .رحاس ال هوعدي نأ قلخلا ردقي

 يف هنأ كلذ ىلع لدي ام عضو نم ئشنملا ريبدت يف سيلو ،هئاعد ىلع قلخلا ردقي

 جرخي نأ ،مالسلا هيلع ىسوم موق ناكل .كلذ زاج ولو ،هريغ نود عضوملا كلذ
 ،ءامسلا نود ضرألا يف هنأ ىلع لدت ةيآلا اهلقب نم ضرألا تبنت امم مهل هلا

 ةرخص نم ءارشع ةقان مهل هللا جرخي نأ هولأس ذإ ،مالسلا هيلع حلاص موق ناكلو

 عاشي ثيح نم رمآلا ربدي هلضفو هتمب هللا نأل ،هاوس ام نود كانه هنأ ىلع لدي

 .أ")لاقتناو لاوز الب

 :(")أروثنم ءابه هانعجف لمع نم اولمع ام ىلإ انمدقو)» :ىلاعت هلوق يف

 :لوقي ابنإف] ،أروثنم ءابه هانلعجف ،لمع نم اولمع ام ىلإ اندمعو :لوقي امنإف
 نوكي نأ زوجي الف ۔نسحلاو ،دهاجم ركذ كلذكو ،[لمع نم اولمع ام ىلإ اندهعو

 ىلإ لجرلا مودق نم مهوتي ام ىلع همودق مهوتي نأ زاج ذإ هنإف ،لاوزلا ىلع كلذ

 ىلاعت بوكرلا وأ .يشملاب وأ ،يعتىلاب مودقلا مهوتي نأ بوجو هيف نكي مل ،ناكم
 ،لاوزلاو لاقتنالا ىلع ةدئاملا يف لوزنلا نوكي نأ زاج ولو .اريبك اولع كلذ نع

 ٦١. ةيآلا ، ةرقبلا ةروس ()

 -٠٢٣ص ،٧ج بيترتلا ةيشاح :ميهاربا نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن (")
 ٤٤٨. -٧٤٤ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ،حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٢٢.

 ٢٣. ةيآلا ،ناقرفلا ةروس ا"

 ٢١٢



 ىلع وه ابنإ .أ')«جاوزأ ةينامث ماعنألا نم مكل لزنأولط :هلوق نوكي نأ زاجل

 .لاقتنالاو لاوزلا

 ءاش نإ 3 بيترتلا باتك نم عبا رلا عزجلا هولتيو : بيترتلا باتك نم ثلاثلا ء زجلا مت

 ]٤٦٦[. ا"”ىلاعت للا

)١( 

) 

 ٦. ةيآلا ،رمزلا ةروس

 ،٧ج ،بيترتلا ةيشاح :ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن ("

 خبيبح نب عيبرلا مامإل ا دنسم ۔ حيحصلا عماجلا :نع } نالج راولا لقنو ٣٢٧- ٣٢٨. ص

 ص ٢٤٩.

٢٢١٣ 



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 بيترتلا باتك نم عبارلا ءزجلا

 :بيترتلا يف ةدايز بيبح نب عيبرلا نع ليحرلا نب بوبحم نايفس يبأ تاياور

 نب ديعس نع فةلمرح نب نمحرلا دبع نع ،بيبح نب عيبرلا نع ،نايفس وبأ
 ءادنلا دعب دجسملا نم جرخي ال) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق بيسملا

 .(ا)(يمصيف عجري نأ ديري وهو ،ةجاح هتجرخأ لجر الإ 0قفانم الإ ،ةعمجلا موي
 .ا")([ةفرع موي] دوهشملا دهاشلا وهو ةعمجلا موي مايألا ديس) :هللا لوسر لاق

 لوسر لاق :لاق ،ةريره يبأ نع ،[يدبعلا ريمع نب دمحم نع] ،بيبح نب عيبرل

 ۔اوعضاوتف ،ةعفر الإ هديزي ال دبعلل عضاوتلا نإ [الأ]) :ملسو هيلع هللا ىلص ك
 ةقدصلا نإو هللا مكزعي ،اوفعاف ،أزع الإ دبعلا ديزي ال وفعلا نإو ،ىلاعت هللا 2

 نع ،لئاو نب رماع نع] ،عيبرلا .أ"(هللا مكمحري ،اوقدصتف ،ةرثك الإ لاملا ديزت ال
 سجرلا اوبنتجاف :أرق مث ،(كرشلاب روزلا ةداهش تلدع) :لاق دوعسم [نب ةعيبر

 ناوفص نب ملاس نع] .شمعألا نع ،عيبرلا .ا“١(روزلا لوق اوبنتجاو ناثوألا نم
 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق رذ يبأ نع ،[رحلا نب ةشيوح نع
 فلحلاب هتعلس قفنملا :ميلأ باذع مهلو ،مهيكزي الو ةمايقلا موي هللا مهملكي ال ةثالث)
 نع ،عيبرلا .)(نم الإ ائيش يطعي ال يذلا ناَنملاو ،هرازإ لبسملاو ،رجافلا

 .هيبر .(بذكلاو ،ةميمنلا :هموص هل هللا ظفح ،امهظفح نم ناتلصخ :لاق ،دهاجم

 عيبرلا .ءاجرلاو نيقيلا نم حرفلاو .كشلا نم نزحلاو مغلا نإ :دوعسم نبا نع
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ،اهنع هللا يضر ةمطاف تعاج :لاق ،ةةريره يبأ نع

 .(")(ًائيش [هللا نم] كنع ينغأ ال ينإف ،كسفنل يلمعا يتنبا اي) :اهل لاقف ،ملسو

 ٢٥٥. ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا )
 ٢٥٥. ص هسفن ردصملا ا"

 ٢٥٥. ص هسفن ردصملا ا")
 ٣٠. ةيآلا جحلا ةروس اا

 .٦٥٢-٥٥٢ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ۔حيحصلا عماجلا (

 .٦٥٢ص هسفن ردصملا ا"

 ٢١٤



 وأ رهشأ ةينامث ةنيدملاب ميقأ ينإ :رمع نبال لاق دمحم ابأ نأ “بيبح نب عيبرلا
 .نيميقملا ةعامجلا يف يلصت نأ الإ .نيتعكر لص :لاق ؟يلصأ فيك ،رهشأ ةعست

 هينيع نيب اميس ناك ،جحي ملو ؤ ارسوم احيحص تام نم :لاق رمع نبا نع عيبرلا

 نبا نع بيبح نب عيبرلا .(') نيملاعلا نع ينغ هللا نإف رفك نموإل :الت مث ،أرفاك

 ،بيبح نب عيبرلا .عزقلا نع ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن :لاق .رمع

 ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا ينثعب :لاق ،ديسأ نب باتع نع ،[رماع نب ىيحي نع]
 نعو .ضبقي مل ام عيب نع :لاصخ عبرأ نع مههناف ةةليأ لهأ ىلا قلطنا) :لاقف

 ۔ميهاريإ نع ،عيبرلا .أ"(فلسو عيب نعو ،عيب يف نيطرش نعو ،نمضي مل ام حبر

 يبأ نع ،بيبح نب عيبرلا .معنلا رمح يلو ،رتولا يلإ تكرت ينأ بحأ ام :لاق

 اسمخ منتغا) :هظعي وهو لجرل ،ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر لاق :لاق ،ةريره
 لبق كغارفو ،كرقف لبق كانغو ،كمقس لبق كنحصو ،كمره لبق كبابش :سمخ لبق
 رودغم بر :ديعس نب لالب نع ،بيبح نب عيبرلا .ا"'(كتوم لبق كتايحو ،كلغش

 برشيو لكأي .رعشي ال وهو ،ليولا هل ليو ]٤٦٧[ .رعشي ال نوتفم برو ةرورسم

 ديزي نبا رباج لخد :لاق ،نايفس وبأ .رانلا دوقو نم باتكلا يف وهو كحضيو

 اهلأس ،[لبق نم] اهنع اهلأسي مل ،لئاسم نع اهلأسي اهنع هللا يضر ظةشئاع ىلع
 أقرع ببصتي اهنيبج نإو ؟لعفي فيك ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا عامج نع
 .نامع اهل لاقي دلب نم قرشملا لهأ نم :لاقف ؟تنأ نمم مث ،ينب اي لس :لوقتو

 هيلع هللا ىلص ،يبنلا نإ :تلاق اهنأ نظأ ينأ الإ .هظفحأ مل ائيش هل تركذف :نايفس وبأ لاق
 نم نامع لهأ نم] .نيملسملا نم لجر روزأ نع ،نايفس وبأ .اذه هابشأو يل هركذ ،ملسو
 ةشئاع ىل نذأتسا نامع ءاسن نم ةوسن نإ :لاق [نيملسملا عئاش نم هتكرلأ نم رايخ

 لهأ نم :نلق ؟نتنأ نيأ نم :تلاق مث نهيلع تملسو ،نهل تننأف ۔اهنع هللا يضر

 ٩٧. ةيآلا ۔نارمع لآ ةروس ()

 .٧٥٢ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم .حيحصلا عماجلا ا")

 .٧٥٢ص هسفن ردصملا ا"
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 نم يضوح درو نم نزثكيل) : لوقي ذ مالسلا هيلع يبيبح تعمس دقل :تلاقف ۔ نامع

 ةةشلئاع ىلع نلخد ،ماشلا لهأ نم ةوسن نأ ينغلب :لاق نايفس وبأ .أ)(نامع لهأ

 تتكسف ،تامامحلا لهأ نم نكلعل نهل تلاقف ،ماشلا لهأ نم نلقف ؟نيأ نم نهتلأسف

 ةشئاع ىلع تلخد ،نايفس يبأ نب ةيواعمل ةأرما نأ ينغلب :لاق نايفس وبأ .ءاسنلا

 تندأف ،تيبلا نم ةيحان ىلإ تتفتلاو ،مدألا نم ةداسو اهتحت تقلأو ،اهنع هللا يضر

 هأ رما تمس بتف ‘ يلك :تلاق مث ‘ انبل هيلع تّبصو ‘ [هتدرت دق > زبخ اهيف ةفيحص

 ،ماعطلا بيط نم ينعت ،اذه نم نيلأ وه ام ىلإ عجرنل انإ هامأ اي :تلاقو ،ةيواعم

 . ريعشلا زبخ نم عبشي ملو تام هللا يبن نإ : تلاقو ءادعصلا ةشئاع تسفغنتف :لاق

 ا"نيترم يأ

 هنأ يمزراوخلا قحسا نب ديمح تعمس :لاق ،كلملا دبع وبأ ينثدح :لاق ،نايفس وبأ

 دنعو .")ةصاخ مكنم اوملظ نيذلا نبيصت ال ةنتف اوقتاوإ» :ةيآلا هذه تلزن امل

 نامثع و ًئلعو ،امهنع هللا يضر ،رمعو ،ركب وبأ ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا

 : رمع لاق مث ظ ( با رتلا ت تحت) :لاق ؟هللا لوسر اي انأ نيأ :ذئموي ركب وبأ لاقف

 اي ب ذئموي انأ نيأ :لاقف ،نامثع ماق مث ،(بارتلا تحت) :لاق ؟ذئموي هللا لوسر اي انأ

 لوسر اي ذئموي انأ نيأ و : لاقف يلع ماقف » (بشنت كبو حتفت فت كب) : :لاقف ؟هللا لوسر

 .(")[(')(هديق يف ريعبلا يشم يشمت ۔اهدئاقو اهمامزو اهمامإ تنأ) :لاقف ؟هللا

 .٨٥٢ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ()

 -١ص ،٨ج ،بيترتلا ةيشاح:ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع(فرصتب) القن ("ا

 ٢٥٩. -٥٢٢ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٣.

 ٢٥. ةيآلا ،لافنألا ةروس ا"

 (٤) ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم .حيحصلا عماجلا ص٢٥٨.

 ،٨ج بيترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) الوز ()

 ٩. ص ،‘ بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٢ ٢٤. ٣ص
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 :امهنع هللا يضر ،باهولا دبع نب حلفأ مامإلا نع ةدايز

 ديزي يبأ فيلأت نم ،يناسارخلا ديزي نب ريشب مناغ يبأ نع هذخأ باتك نم ةياكح

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ثيدحلا ديز وبأ هيف عفر ةريسلا يف ،يمزراوخلا

 نيأ نم هلأسف ،قوتسلا يف هيخأل افيس لجر عم دجو راصنألا نم الجر نأ ،ملسو

 هللا ىلص يبنلا ىلإ يراصنألا هعفارف ةةمينغ نم يمهس نم ينباصأ :لاقف ؟وه

 هللا ىلص ،يبنلا هل لاقف هل راص نيأ نمو ةصقلا لجرلا هيلع َصقف ،ملسو هيلع

 كلذ هباتك يف يمزراوخلا ركذو ،أ")(كيخأ لام ريغ يف ةمينغلا عبتا) :ملسو هيلع

 نم ينباصأ :هبحاص هل لاقف ،هنأش نع لأسف قوسلا يف [عابي] اسرف دجو الجر نأ
 هللا لوسر لاقف ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا ىلإ لجرلا هعفارف ةةمينغ نم يمهس

 مامإلا ىورو .("(ضعب [ىلع] مهضعب ري شدي نوملسملا) :ملسو هيلع هللا ىلص

 اهحكني ال ةينازلاو ةةكرشم وأ ةيناز الإ حكني ال ينازلاإل ةيآلا هذه ريسفت يف حلفأ

 :لاق هنأ ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا ىلإ هعفر اثيدح .ا"4«كرشم وأ ناز الإ

 ناز الإ اهحكني ال ،ةدولجملا ةينازلاو ،ةدولجم ةيناز الإ حكني ال ،دولجملا ينازلا

 نسحلا يبأ نب نسحلا ليوأت كلذكو ۔أ“(نينمؤملا ىلع كلذ َمرُحَو ،اهظم دولجم
 يبنلا نع رثؤي امم مامإلا لاقو ،ةكرشملاو كرشملا هنم خسن :لاق هنأ الإ "يرصبلا

 هملع ىلإ سانلا ملع نم دادزي يذلا سانلا ملعأ نإ) :لاق هنأ ،ملسو هيلع هللا ىلص

 لماح ًبر) :لاق هنأ۔«مالسلا هيلع هنع رثؤي اممو .ا")(هملعي نكي مل ،أملع ديفتسيو
 ا"إ (ا")(هنم ملعأ وه نم ىلإ ملع لماح برو ،ملاعب سيل ملع

 )١( بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ص٠ ٢٦.

 ٠ ٢٦. ص هسفن ردصملا (")

 ٣. ةيآلا .رونلا ةروس ا"
 ٢٦٠. ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم .حيحصلا عماجلا ا

 (٥) هسفن ردصلا ص٠ ٢٦.

 ٢٦٠. ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ("
 ٣٣. -٤٢ص ،٨ج ،بيترتلا ةيشاح :ميهاريل نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرضتت القنأ")
 ٢٦٠. -٩٥٢ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو
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 قيرط نم ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا ىلإ اعوفرم ،هنع كلا يضر ،مامإلا نعو

 الو ،هتالص يف طق تنقي مل ،ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر نأ ،ديز نب رباج

 نابإ نبا دمحم نع ،نسحلا نب دمحم ينربخأو :لاق مامإلا ىورو .هدعب نيتفيلخلا

 مل :الاق ديزي نب دوسألاو ،ةمقلع نع ،ميهاربا نب زامج نع .يشرقلا حلاص نبا
 براح ناك اذإ الإ تام ىتح حبصلا ةالص ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنقي

 نب دمحم نع ،مامإلا نعو .مهيلع وعديو ةةالصلا يف تنقي ناك هنإف ،نيكرشملا
 لوسر نأ ةكلام نب سنأ نع ،ةداتق نع ۔ يناوتسدلا هللا دبع نب ماشه نع ،نسحلا

 َئح ىلع وعدي ،رخآلا عوكرلا دعب رهش تنقي ناك امنإ ،ملسو هيلع هللا ىلص فلا
 مناغ يبأ نع مامإلا .هدعب الو ،هلبق تنقي ملو هكرت مث ،برعلا ءايحأ نم
 انأو ،انباحصأ نم هلوق مهتأ ال نم ينثدح :لاق روصنم نب متاح نع يناسارخلا

 نبا نع ةرصم لهأ هيقف ، يمرضحلا فيهأ يبأ نع .رصم قيرط يف .رصمب
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ دانسإ برقأ هيف ناك يذلا نامزلا يف ناك هنأ ،رمع

 دعب حبصلا ةالص يف تونقلا نع ينثدح :روصنم نب متاح لاق .هريغ نم ،ملسو

 مل :لاقف ؟ةالص يف تنق ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ كغلب له هتلأس ام

 اميف عنصي ناك فيك :هل تلقف :متاح لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هعنصي

 .("(دحأ هللا وه لق» :أرق ةرخآلا ةءارقلا نم غرف اذإ ناك هنأ ينغلب :لاق ؟كغلب

 مهنع هانعمس الو ،انباحصأ بتك يف هانيأر نكن مل ءيش اذهو :مامإلا لاق .تنقي الو

 ىلص هللا لوسر نع ينغلب :لاق مامإلا نعو .هنع هانيورف ،مناغ وبأ هب اناتأ ىتح

 ريمألا كلذ ناكو ،هباحصأ نم الجر اهيلع رمأف شةيآرس هَجو هنأ ى ملسو هيلع هللا

 نأ ىلإ ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع فرصنا نيح نم هباحصأب يلصي
 :هتاولص عيمج يف ظدحأ هللا وه لقو ،باتكلا ةحتافب اهلك تاولصلاو هيلإ عجر

 ىلع اومدق املف ،ةءارقلاب هيف رهجي امم هب مهعمسي ام عيمج يف هريغو حبصلا

 ١. ةيآلا ،صلالخإلا ةروس ()
 ٢١٨



 ]٤٦٩[ ،ةحتافلاب مهب يلصي ناك امنإ مهريمأ نأ هوربخأ ملسو هيلع هللا ىلص ،يننلا

 :ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر لاقف ،اهريغ مهب أرقي ملو ،دحأ هللا وه لقو

 (؟كتالص هب تأرق نوكت نأ كعنم امأ) لاقف ،معن :لاق ؟نآرقلا نم ءيش كعمأ)

 هللا ىلص ،يبنلا تكسف ۔ اديدش ابح دحأ هللا وه لق بحأ ىنإ هللا لوسر اي :لاق

 .ا"()(دحأ هللا وه لق كبحل ،كبحي هللا نإ) :لاقو ،لجرلا ىلإ تفتلا مث ،ملسو هيلع

 لخد هنأ ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا ىلإ اعوفرم انباحصأ دنعو :مامإلا لاق

 يف مهيديأ نيعفار موق لاب ام) :لاقف ةالصلا يف مهيديأ نيعفار ًاموق ىأرف ،دجسملا
 مكيلإ برقأ هللا نأ اوملعاو ،مكتالص ىيف اونكسا ؟سمش ليخ بانذأ اهنأك ةةالصلا

 ىلص هللا لوسر نع ةرمس نب رباج نع ،ثدح نّسع ىورو .أ"(ديرولا لبح نم
 مهلام) :لاقف ،ةالصلا يف انيديأ نوعفار نحنو .انيلع جرخ :لاق ،ملسو هيلع هللا

 .ا)(مكتالص يف اونكسا ؟سمش ليخ بانذأ اهنأك ،ةالصلا يف مهيديأ نوعفار

 ضيمزراوخلا ديزي يبأ نع روصنم نب متاح نع ،يناسارخلا مناغ يبأ نع ،مامإلا

 دجسملا يف أسانأ ىأر هنأ رمع نبا نع ،مناغ وبأ كلذ يف كش ،دهاجم نع

 اقيض رمع نبا قاضف ،نوعدي ،ءامسلا ىلإ مهيديأ نيعفار ،مههوجوب ةلبقلا نيلبقتسم

 هللا ىلص هللا لوسر تعمس ينإف ،اذه لثم اولعفت ال :لاقو ،مهيلع بضغو ،أديدش

 .ا")(مهسئانكو مهعيب يف باتكلا لهأ لعف اولعفت ال) :لوقي ،ملسو هيلع

 صعب يف ماقأ هنأ ّ ملسو هيلع هللأ ىلص هللا لوسر نع ،ريمع نب رمع نع 0 مامإل ١

 هللا ىلص هللا لوسر نأ ةروث يبأ نع ،مامإلا لاق .ةالصلا رصقي ةيرق يف هتاوزغ

 .٢٦٢ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ۔حيحصلا عماجلا ()
 .٨٣-٤٣ص ،٨ج بيترتلا ةيشاح :ميهاريل نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) لقن (")

 ٢٦٢. -١٦٢ص .بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو

 .٢٦٢ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ۔حيحصلا عماجلا اا

 ٢٦٣. -٢٦٢ص هسفن ردصملا ()

 ٢٦٣. ص هسفن ردصملا ()
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 يبأ نب نسحلا نع ‘مامإلا .ةالصلا رصقي ةليل نيرشع كوبتب ماقأ ،ملسو هيلع

 نإو ،هيف اوماقأ دلب يف نورفاسملا رصقي نأ ةنسلل تضم :لاق خيرصبلا نسحلا

 نب سنأ لاق ،مامإلا .انطو هوذختي مل ،[انطو هوذختي مل ام نينس نيرشع اوماقأ

 رصعلا ىلصو ةنيدملاب رهظلا ىلص ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ :كلام

 نع٬زثألا يف لاق ،مامإلا .ةتس ىلإ لايمأ ةسمخ سايقلا يف امهنيبو ،نيتعكر ةفيلحلا يذب

 .'")إ(')(ليللاب هتيبي ال نم ىلع موصلا بجي ال):ملسو هيلع هللا ىلص هيبنل

 ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع «ضافتسم روهشم ثيدح ءاج :لاق مامإلا

 فوخأ) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ،سوأ نب دادش نع ،ءاملعلا ركذ

 ؟ة فخلا ةوهشلا امو هللا لوسر اي انلق :لاق ،(ةّيفخلا ةوهشلا يتمأ ىلع فاخأ ام

 ۔[مامإلا] .ا")(هموص عديف ،اهعقاويف ،ةوهش هل ضرعتف ،أامئاص مكدحأ حبصي) :لاق

 انإ .ا"أ«هلوسرو هللا يدي نيب اومتقت ال اونمآ نيذلا اهيأ ايل :لجو زع هلوق يف
 ،مامإلا .ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا يلصي نأ لبق ،رحنلا موي اوحبذ موق يف تلزن

 ،يبنلا يلصي نأ لبق حبذ ،راصنألا نم ألجر نأ ،ءاهقفلا نم ةعامج ركذ :لاق

 .("(محل ]٤٧٠[ ةاش كتاش) :ملسو هيلع هللا ىلص فهل لاقف ،ملسو هيلع هللا ىلص

 هب أدبن ام لوأ :لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىيفغلب) :لاق ،مامإلا

 لبق حبذ نمو ،يتنئس باصأ دقف ،كلذ لعف نمف ،رحنن مث ،يلصن نأ اذه انموي
 نع هنع هللا يضر ۔مامإلا .ا")(عيش يف كسنلا نم تسيلو ،محل ةاش اهنإف ،ةالصلا

 ٢٦٣. ص هسفن ردصملا أ

 ،٨ج بيترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن (")

 ٢٦٣. -٢٦٢ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٤٥. -٩٣ص

 ٢٦٤. -٬٣٦٢ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم .حيحصلا عماجلا (٣)

 ١. ةيآلا ،تارجحلا ةروس ()

 .٤٦٢ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ‘ حيحصلا عماجلا (٥)

 ٢٦. ٤ص ،هسفن ردصملا ا"
 . ٢٢



 نم هدعقم ًاوبتيلف ،أدمعتم ىلع بذك نم) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .(""ءيش نم كنمأ رقتسيلو ،أ')(رانلا

 :عيطاقملا رابخألا

 هللا الإ هلإ ال نأ) :ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع هللا همحر ،ديز نب رباج نع

 .نمؤم وهف ،حلاصلا لمعلاب اهعبتأو اهلاق نمف ،نينمؤملا بولق [نيب] اهب فلأ ةملك
 هيلع هللا ىلص ،يبنلا نأ ،ديز نب رباج ۔'"(قفانم وهف ،روجفلاب اهعبتأو اهلاق نمو
 ،قفانملا نم نمؤملا اهب يفخف ،(هللا الإ هلإ ال) اولاق دق سانلا نإ :هل ليق ،ملسو

 هللا همهف حبصأ اذإ نمؤملا :امهنيب ام لضفب) :ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا لاقف

 ديز نب رباج .أ“(هايندو هجرفو هنطب هَّمهف حبصأ اذإ قفانملا امأو 3 رانلاو ةنجلاو

 .اهوقفانم ةمأ لك دوسي ىتح ،ةعاسلا موقت ال :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع

 الإ ،مهقحب فختسي ال ةثالث) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ،ديز نب رباج

 ىلص يبنلا نع ،ديز نب رباج .ا")(لدعلا مامإلاو ةبيشلا وذو ،ملعلا لماح :قفانم
 .(")(ةنس يف هقفو .تمس سح :قفانم يف ناعمتجي ال ناتلصخ) :ملسو هيلع كلا

 هللا يضر ،باطخلا نب رمع ىلع مدق هنأ ،يناميلا نب ةفيذح نع ،ديز نب رباج

 نيملسملا نم لجر تومي ةفيذح اي :رمع لاقف ،اهرضحي مل ةزانج فداصف هنع

 نأ تملع امأ ،نينمؤملا ريمأ اي :ةفيذح لاقف ،هتزانج دهشت الو دمحم باحصأ يف

 ؟ناك مهنمأ هللا كدشنأ :رمع لاقف ؟اًَرس ىلإ رسأ ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ٢٦. ٤ص هسفن ردصملا ()

 ،٨ج ،بيترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن ("
 ٢٦٤. -٣٦٢ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ححيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٤٨. -٥٤ص

 .٤٦٢ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ۔حيحصلا عماجلا ا"

 ٢٦٥. ص هسفن ردصملا ()

 ٢٦٥. ص هسفن ردصملا ()

 (٦) ص ‘،هسفن ردصملا ٢٦٥.

٢٢١ 



 الو ،نينمؤملا ريمأ اي هللاو ال :لاقف ؟انأ مهنمأ ،هللا كدشنأ :لاقف ،معن مهللا :لاقف

 ١) أدبأ ادحأ اهب نموأ

 نب رمع هفاخ دقو ،هفاخأ ال فيكو :لاقف ؟قافنلا فاختأ :ديز نب رباجل ليقو

 امأ ،ةنايخ نوقفانملا ينبلغ :لاق هنأ رمع نع ركذي ،ديز نب رباج ناكو ،باطخلا

 ةدابع نيبو نيملسملا نيب تيلخلو ،مهريغ سانلا ىلع ترمأ ام ،مهتنايخ الول هللاو

 ملكتت نأ :لاقف ؟قافنلا ام هللا دبع ابأ اي :ةفيذحل لاق الجر نأ ،ديز نب رباج .كلا

 ذإ مأ ،رثكأ مويلا قافنلا :ةفيذحل لاق الجر نأ ،ديز نب رباج .هب لمعت الو مالسإلاب
 ،زثكأ مويلا وه هللا ناحبس :لاقف ؟ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع ناك

 نيقفانملا نم دشأ مويلا مكوقفانمل :لاق ،ةفيذنح نع ،ديز نب رباج .شأ مويلا وه
 دبع ابأ اي كلذ مل :هل ليقف ،ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر دهع ىلع اوناك نيللا

 :ديز نب رباج لاق .ةلوبقم مهتانسحو ۔أروفغم ذئموي مهبنذ ناك كئلوأ نإ :لاق ؟هللا

 ةروس نم ةيآ لوأ نع ينربخأ ،ءاثعشلا ابأ اي :لاق ]٤٧١[ “فسوي نب جاجحلا هلأس

 :لاق ؟ةثلاثلاو :لاق نيرفاكلل كلظ :لاق ؟ةيناثلاو :لاق ،نينمؤملل كلت :لاق ،ةرقبلا

 نع حارجلا نب ةديبع يبأ نع ينغلب :لاق ،ديز نب رباج .كباحصأ يفو كيف
 امأ ۔أرفاك الو انمؤم يدعب مكيلع فاخأ ام) :لاق هنأ "ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 ءاقفانم مكيلع فاخأ نكلو ،هرفكب هللا هّلذأ دقف ،رفاكلا امأو هناميإ هسبحيف ،نمؤملا

 نب رباج لاق .'"(نوركنت ام لعفيو ،نوفرعت امب ملكتي “بلقلا لهاج ،ناسللا ملاع

 نإو ،ًاقح قفانم وهف ،هيف نك نم ثالث) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع ،ديز
 اذإو فلخأ دعو اذإو تبذك ثّمَح اذإ نم ،ملسم هنأ معز نمبو ،ماصو ىلص

 .() (ناخ نمتؤأ

 ۔٨ج بيترتلا ةيشاح :ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ذ ال : راولا :نع (ف تب) القن ( ١)

 ٢٦٥. -٤٦٢ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٠٥٢. -٩٤ص
 .٦٦٢ص ‘،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا )٢)

 (٣) ص ‘،كسفن ردصملا ٦٦.

٢٢٢ 



 هيلع هللا ىلص يبنلا ىتأ الجر نأ ،ملسو هيلع هللا ىلص 4 ،يبنلا نع ،ديز نب رباج

 هل لاقف ،ةنجلا ينلخديو ،منهج نم ينيجني ائيش ينملع هللا لوسر اي :لاقف ،ملسو

 8كلا دبعأ ،تلوطو تمظعأ دقف ،ةلأسملا يف تزجوأ تنك نئل) :مالسلا هيلع ،يبنلا

 هيف بجت ،كلام ناك نإ كلام يكزتو ،ةبوتكملا ةالصلا يلصتو ،ًائيش هب كرشت الو
 سانلل بحتو ،ةلحارو اداز تدجو نإ ،تيبلا جحتو ،ناضمر رهش موصتو ةاكزلا

 هللا ىلص ،يبنلا نع ،ديز نب رباج .أ')(كسفنل هركت ام مهل هركتو ،كسفنل بحت ام
 ىتلا :ةعلتخملاو .(")(تاقفانملا نم تاعزنتنملاو تاعلتخملا ،نإ) :لاق ،ملسو هيلع

 ىلع مدق الجر نأ ،ديز نب رباج .اهجوز نم رفت يتلا :ةعزتنملاو ،اهل امب يدتفت
 اي لاقف ،ةبلعث نب مايض همساو ،هلاوخأ يف وهو ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا ناكو ،ميشج ينب نم كلاوخأ نم يتإ ،هللا لوسر

 لاقف ،يلع : دجت الف ذ ،يتلأسم يف كيلع ددشمو ،كل لئاس ينإ :لاقف مهيف ًاعضرتسم

 ناك نم قلخو ،كقلخ نم :لاقف ،(كتجاح نع لس) :ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا هل

 قلخ نم :لاق ،"معن' :هللا َيبن لاق ؟كثعب وهأ هب كدشنأ :لاق ،هللا" :لاق ؟كدعب

 هللا" :لاق ؟قزرلا نم امهنيب ام ىرجأ نمو ؟نيضرألا عبسلاو تاومسلا عبسلا

 نأ ،كبتك يف اندجوو .كلسر انتربخأ :لاق "دعن" :لاق ؟كثعب وهأ هب كدشنأف :لاق

 هللا ىلص يبنلا لاق ؟هب كرمأ وهأ هلاب كدشنأف ،تاولص سمخ موي لك يلصن

 نم ةاكزلا ذخأت نأ شكبتك يف اندجوو كلسر انتربخأ :لاق “معنا :ملسو هيلع
 هيلع هللا ىلص يبنلا لاق ؟كرمأ وهأ هب كدشنأف ،انئارقف يف اهعضتو هانئاينغأ

 ةنس لك يف موصن نأ ،كبتك يف اندجوو ،كلسر انربخأ :لاق ،(معن مهللا) :ملسو

 مهّللا) :ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا لاقف ؟هب كرمأ وهأ ،كللاب كدشنأف ،ناضمر رهش

 اداز اندجو نإ ،هللا تيب َجحن نأ ،كبتك يف اندجوو ،كلسر انتربخأ :لاق ،(معن

 .٧٦٢ص هسفن ردصملا )

 ( ٢) ص 4 هسفن ردصملا ٢٦٧ - ٢٦٨.

٢٢٢٣ 



 ال ةةسماخلاو :لجرلا لاق ،(معن مهللا) :لاق ؟هب كرمأ وهأ ،هللا كدشنأف ،ةلحارو

 ولو ىايندلا اهيلع مقت مل ،اهتللحأ ول :لوقي ،مراحملا ينعي ،اهنع كلأسأ نأ يل بلأ

 نهب لمعأو ]٤٧٢[ ةيموق ىلإ عجار ينإ :لاق مث ،نيدلا اهيلع مقي مل ،اهبنتجي مل

 قدص نإ) :يضم امل ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا لاقف .يموق نم ينعبتا نمو

 ٢) .()(ةنجلا جلي لجرلا

 ةباحصلا نم سانأ ىلع جرخ هنأ ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع ،ديز نب رباج
 ملعلاب اونوكت نل ،اوملعتت نأ متئش ام اوملعت) :لاقف ،مهنيب اميف ملعلا نونف نوركاذتي
 لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع ،ديز نب رباج ۔ا"١(هب اولمعت ىتح ،ءاملع
 نب رباج .ا“(هب ىلوأ رانلاف تحس نم تبن محل لك ،بعك اي) :ةزجع نب بعكل
 :لوقيف هفك يف اهعضيف ،ندل نم ةبرشمب ىتؤي ناك مالسلا هيلع دواد نأ ،ديز

 انرمأ امنإ) :لوقيف برش ًالالح هدجو اذإف ،اهاعرم نع لأسيف (؟هذه تعر نيأ)

 ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ،ديز نب رباج .(احلاص لمعنو ،ألالح لكأن نأ
 هيلعف لعفي مل نإف ،هملع رهظي نأ ملاعلا ىلعف ،يتمأ يف عدبلا ترهظ اذإ) :لاق

 نب رباج .ا(لدع الو تفرص هنم لبقي ال .نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل

 نل اولاقو ،ةنجلا ةيصعملا لهأ نوعي مهنأل ،ةلبقلا لهأ دوهي ةئجرملا :لاق شديز
 نع ثديز نب رباج .ىراصنلاو دوهيلا تلاق امك ،ةدودعم ًامايأ الإ ،راَنلا انتسمت

 بذكيسو الأ ،هدعب نم هيلع بذك الإ ،يبن نم ام) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 باتك ىلع هوضرعاف ،ينع مكاتأ امف ،يلبق ناك نم ىلع بذك امك ،يدعب نم ئلع

 ضعب نع ،ديز نب رباج .(")(يتع سيلف هفلاخ امو ينع وهف ،هقفاو امف كلا

 .٨٦٢ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ضحيحصلا عماجلا ('ا
 ،٨ج ،بيترتلا ةيشاح :ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن ("

 ٢٦٨. -٧٦٢ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو .١٦-٢٥ص
 .٨٦٢ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم .حيحصلا عماجلا (٣)

 .٨٦٢ص هسفن ردصملا )
 ٢٦٩. -٨٦٢ص ،هسفن ردصملا اا

 .٩٦٢ص هسفن ردصملا ")

 ٢٢٤



 .بذكلا قافنلا هيلع ىنبي يذلا قافنلا لصأ نأ ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا باحصأ

 ،ناسللاب ملع :ناملع ملعلا) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نأ ،ديز نب رباج
 نأ ،ديز نب رباج .()(عفانلا ملعلا كلذف ،بلقلاب ملعو ،مدآ نبا ىلع هللا ةجح كلذف

 اياوز ىدحإ ،ىلفتسلا ضرألا يف هالجرو ةعباسلا ءامسلا يف هسأر اكلم قلخ كلا

 هللا ىلص ،يبنلا نع ،ديز نب رباج .كمظعأ ام كناحبس :لوقي .هلهاك ىلع شرعلا

 نإو فهل اولمعت نأ هللاب ناميإلا نإف ،كللاب اونمآ سانلا اهّيأ اي) :لوقي ،ملسو هيلع

 ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع شديز نب رباج .أ"!(هريغل اولمعت ،نأ هللا يف كشلا
 ،ناعبصإلا ناتاه تلمع امب ،مالسلا هيلع ىسيع يخأو انأ ،هللا ينذخآ ول) :لاق

 ،هنع هللا يضر ،رمع نبا نع ديز نب رباج .ا"(أئيش كبر ملظي الو ،رانلاب انبذعل

 :لاق ،أيفريص ناك تيملا اذه نإ ؟ةزانجلا يف ناك نم :لاقف ،لجر ةزانج عبتا هنأ

 رباج .هربدو ههجو برضي ،لجر ةزانج يف مويلا ينارأ ال :لاقف رمع نبا عجرف

 اي :رمع نبا لاقف ،يل ةوزغ نم رمع نبا ىلع تمدق :لاق .دهاجم نع ظديز نبا

 :لاق ؟نمحرلا دبع ابأ اي كاذ ام :تلقف ؟كدعب اورفك دق سانلا نأ ترعشأ دهاجم

 .ايندل ىلع ضعب باقر مهضعب برضيو “ريبزلا نبل لتاقي ناورم نب كلملا دبع اذه

 ،لمعي ملو ،ملعي مل نمل ليو) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع ،ديز نب رباج

 ،يبنلا نع ،ديز نب رباج .أ (ةدحاو ةرم لمعي ملو ،ملعي مل نمل ليوو ،تارم عبس
 ءاشحفلا نع هتالص ههنت مل نم) :هباحصأو وه لوقي ناك ،ملسو هيلع هللا ىلص

 .(`)[(")(أدعب الإ هللا نم اهب ددزي مل ،ركنملاو ]٤٧٣[

 .٩٦٢ص ،هسفن ردصملا ()
 .٩٦٢ص هسفن ردصملا ا")
 ٢٧٠. -٩٦٢ص هسفن ردصملا ا"

 (٤) ص هسفن ردصملا ٠ ٢٧.

 ٢٧٠. ص ،هسفن ردصملا اا

 -١٦ص ،٨ج ،بيترتلا ةيشاح :ميهاريا نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراول :نع (فرصتتب) لقن ")
 ٢٦٨- ٢٦٩- ٢٧٠4. ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٦.

٢٢٥ 

 



 دجي مل ،أدهاعم لتق نم) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع ،ديز نب رباج

 نع ،ديز نب رباج .(')(ماع ةئامسمخ ةريسم نم دجوي اهحير نإو ةنجلا ةحئار

 لتق يف اوكرتشا ضرألاو تاومسلا لهأ نأ ول) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا

 هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع شديز نب رباج .ا" (رانلا يف اعيمج هللا مهبكل نمؤم
 .(")(اهقرهي ملسم مد نم فك [اهاري نأ دعب] ،ةنجلا نيبو مكدحأ نيب نلوحيل) :ملسو
 لخدي ال ،هديب يسفن يذلاو) :لاق ،ملسو هيلع هلللا ىلص ،يبنلا نع ،ديز نب رباج

 نع ديز نب رباج .('همشغو هملظ :رباج لاق ،(هقئاوب هراج نمأي نم الإ ةنجلا
 موي ءاج ةملك رطشب ملسم لتق ىلع ناعأ نم) :لاق ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا

 ىلص يبنلا نع ،ديز نب رباج .)(هللا ةمحر نم سيآ ،هينيع نيب ابوتكم ةمايقلا
 نإف ،رانلا ىلإ كتقبس كنيمي نإ) :هل لاق ،هعطق املف شًأقراس عطق هنأ ،ملسو هيلع هللا

 .(أ)(هلوأ كدسج رخآ عبقي لإو .كنيمي كيلع للا ةر تبت
 ةنجلا تقلخ :مكبر لاق) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع شديز نب رباج

 ،رمخ نمدم الو ،همحرل عطاق اهلخدي ال ،انبر مسقأو «ضرألاو تاومسلا اهضرع

 هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع ،ديز نب رباج .هلهأ ىلع دوقي يذلا ينعي ،أ")(ثويلا الو

 ةماهت لابج لاثمأ تانسحلا نم مهعمو ةمايقلا موي ماوقأ ءيجي) :لاق ،ملسو

 اي انل مهلح :ةفيذح يبأ ىلوم ،ملاس لاق .(")(رانلا ىلإ مهربصيو ،ءابه هللا اهلعجف
 موق ءالؤه) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ،مهنم نوكأ نأ تفخ هللا لوسر

 ٢٧٠. ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا )

 ٢٧١. ص هسفن ردصملا ("
 ٢٧١. ص هسفن ردصملا ا"

 ٢٧١. ص هسفن ردصملا ()
 ٢٧١. ص هسفن ردصملا ا
 ٢٧١. ص هسفن ردصملا أ"

 ٢٧١. ص هسفن ردصملا (")

 ٢٧١. ص هسفن ردصملا اا

 ٢٢٦



 نم ائيش اودارأ نإ نكلو ،ليللا نم انهو نوذخأيو ،نوَجحيو «نوموصيو ،نوّلصي

 مهرّيصو ،رئارس مهل نكت مل ذإ ،مهلامعأ هللا لطبأف ،هيلع اوبثو رسلا يف مارحلا

 ملعلا ملعت نم) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع ،ديز نب رباج .ا)(رانلا ىلإ
 يف وهف هيلإ سانلا هوجو هب فرصيو ،ءاهفسلا هب يراجيل وأ ،ءاملعلا هب يهابيل

 لوأب مكربخأ الأ) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع ،ديز نب رباج .أ")(منهج
 عري ملو هللا باتك أرق قساف :لاق ؟هللا لوسر اي وه نمو :اولاق ؟(رانلا يف سانلا

 ىلص نم) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص للا لوسر نع ،ديز نب رباج .("(ائيش هنم

 ىلع هب بكبكتف ،هتمذ نم ءيش ىيف هللا كنيلطي الف ،هللا ةمذ يف وهف حبصلا ةالص

 :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ديز نب رباج .اُ)(رانلا يف كهجو
 .ا"( رانلا يف ءافجلاو ،ءافجلا نم ءاذبلاو ،ةنجلا يف ناميإلاو ،ناميإلا نم ءايحلا)

 اهناوعأو ةملظلا رشحت) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر نع ،ديز نب رباج
 نإ) :مالسلا هيلع هنع ،ديز نب رباج .أ")(رانلا يف ةقيل ةدمب وأ ،ملق يرب ىلع

 رانلا يف هب ىوْهيف ،تغلب ام تغلب اهنأ نظي ام هللا طخس نم ةملكب ملكتيل لجرلا
 ۔انم سيلف انشغ نم) :ملسو هيلع هللا ىلص ،لوقي ،ديز نب رباج .("(افيرخ نيعبس

 مل نمو ،انم سيلف ،انلام ]٤٧٤[ بهتنا نمو ،انم سيلف حالسلا انيلع لمح نمو
 اعدو ‘برويجلا قشو ،دودخلا برض نمو ،انم سيلف ،انريغص محريو ۔انريبك رقوي

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ظديز نب رباج .أ")(انم سيلف ةيلهاجلا ةوعدب

 ٢٧٢. -١٧٢ص هسفن ردصملا )
 ۔٢٧٢ص ،هسفن ردصملا (")

 .٢٧٢ص هسفن ردصملا ا"
 .٢٧٢ص هسفن ردصملا ()
 ٢٧٣. -٢٧٢ص ێهسفن ردصملا اا

 ٢٧٣. ص ،هسفن ردصملا ()

 ٢٧٣. ص ،هسفن ردصملا ()

 ٢٧٣. ص هسفن ردصملا ()

 ٢٢٧



 لزنأ امم ءيرب وهف ،لوقي اميف هقدصف ،أرحاس وأ انهاك وأ فيرع ىتأ نم) :لاق
 نب بعكل لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ،ديز نب رباج .)(دمحم ىلع

 ىلع مهناعأف ،مهيلع لخد نم ،يدعب نم نونوكي ءارمأ نم هللاب كذيعأ) :ةزجع

 .("[ا""يضوح يلع دري الو .هنم تسلو ،ينم سيلف ،مهلوق يف مهقَص وأ ،مهملظ

 سيلف ،ًاملسم رقح نم) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ديز نب رباج

 هللا ىلإ أربأ :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ،ديز نب رباج .(١٠(ملسمب

 ،ديز نب رباج .ا"(هلوسرو امهنم هللا ءيرب ةئجرملا نم للا ىلإ أربأ .ةيردقلا نم

 ةلصاولاو ،ةمشوتملاو ةمشاولا هللا نعل) :ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر نع

 رباج .أ")(ةقدصلا عناملاو ،[ةرشوتسملاو ةرشاولاو] ءةصمتنسملاو ةصمانلو ،ةلصوتسملاو

 ۔اهرصاعو ،رمخلا هللا نعل) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ،ديز نبا

 لكأو ،اهعاتبمو ،اهعئابو ،اهيقاسو ،اهبراشو هيلإ ةلومحملاو ،اهلماحو ،اهرصتعمو

 نم هللا نعل) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر نع ديز نب رباج .ا"(اهنمث
 نب رباج .ا")(لدع ال و فرص هنم لبقي ال .اثدحم ىوآ وأ ،مالسإلا يف اثدح ثدحأ

 يف هللا ٥اض دقف ،هللا دودح نم دح نود هتعافش تلاح نم) :مالسلا هيلع ،هنع ،ديز

 ٢٧٣. ص هسفن ردصملا ()

 .٣٧٢ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ضحيحصلا عماجلا ا"
 ،٨ج ،بيترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن ا"
 ٢٧٠- ٢٧٣. ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم .حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٩٥. -٧٧ص
 ٢٧٣. ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ا“)

 ٢٧. ٤ص هسفن ردصملا ()

 (٦) ،هسفن ردصملا ص٤ ٢٧.

 )٧( هسفن ردصملا ص٢٧٤۔

 ٢٧. ٤ص هسفن ردصملا ))

٢٢٨ 



 نب رباج .أ')(ةمايقلا موي ىلإ هيلع عباتت هللا ةنعل نإو هطخس يف ضاخو ،هكلم

 .ا[ (")(أدجاسم مهئايبنأ اروبق اوذختا ًاموق هللا نعل) :مالسلا هيلع هنع ،ديز

 ىذآ نم نوعلم) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ظديز نب رباج

 هللا لوسر نع ظديز نب رباج .ا“(ةيمهب يتآ نم نوعلم ،مهقيرط يف نيملسملا
 يف تيملا عضو اذإ) :لاق ،مالسلا هيلع ،هريغ هنع هركذو ،ملسو هيلع هللا ىلص

 .هتيب نم لمح هنأل ،هنع نوفرصني نيح موقلا لاعن عمسي ،هيلع يوسو هربق

 ،فصاقلا دعرلاك امهتاوصأ ،ناكلم هيتأي ،ربقلا يف عضو اذإف ،ةكئالملا عم هحورو

 نمو ؟كنيد امو ؟كبر نم ،اذه اي :نالوقيف ،هنادعقيف ،فطاخلا قربلاك امهراصبأو

 ملسو هيلع هللا ىلص ،دمحمو ،ينيد مالسإلاو ،يبر هللا :لاق ،انمؤم ناك نإف ؟كيبن

 هل حتفيف ،كراسي نع رظنا ،ثعبت هيلعو ،َتمأ هيلعو ،تييحأ اذه ىلع :لاقيف ،يبن
 رظناف ،هتعطأ ذإ امأف ،هللا تيصع ول كلزنم اذه :لاقيف ،رانلا ىلإ هربق يف باب

 ديريف ،هتنلو هلزنم درب هيلع لخديف ؤةنجلا ىلإ هربق يف باب هل حتفيف ،كنيمي نع
 امف ،سورعلا ةمون من ،أديعس من ،كلذ ناوأ نايأ تأي مل من :هل لاقيف ،ضيني نأ
 امأو ،ميعنلا ةنج ىلإو ،لامو لهأ ىلإ ريصي ىتح ةعاسلا مايق نم هل بحأ ءيش

 يف لوقت ام :نالوقيف ،يردأ ام لوقيف ؟كبر نم :نالوقيف ،هنادعقيف ،ًأرفاك ناك اذل

 ام هيف لوقأ تنك :لوقيف ؟ملسو هيلع هللا ىلص ]٤٧٥[ ،أدمحم ينعي ،لجرلا اذه

 هيلعو ،تم هيلعو تشع اذه ىلع ،تيلت الو ،تيردأ ال :نالوقيف ،سانلا لوقي

 ول ،كلزنم اذه :لاقيف ةنجلا ىلإ هربق يف باب هل حتفيف كنيمي نع رظنا ،ثعبت

 هربق يف باب هل حتفيف كلامش نع رظناف ،هتيصع دق ذإ امأف ،هلوسرو هللا تعطأ

 ٢٧. ٤ص هسفن ردصملا ()

 ٢٧. ٤ص هسفن ردصملا ا"

 -٥٩ص ،٨ج ،بيترتل ةيشاح :ميهاريا نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن ")

 ٢٧٤. -٬٣٧٢ص ،بيبح نب عيبرلا مامإل ا دنسم حيحصلا عماجلا : نع ينالجراولا لقنو ٠٢.

 ٢٧٥. -٤٧٢ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ا
 ٢٦٢٩



 ةعاسلا مايق نم هيلإ ضغبأ ءيش امو هاذأو هلزنم مغ هيلع لخديف ،منهج ىلاإ

 هنأ :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ظديز نب رباج .أ')(باذعلا ىلإ ريصيف

 .قرسي نيح ،قراسلا قرسي الو .نمؤم وهو ،ينزي نيح ينازلا ينزي ال) :لاق

 هللا بات ،بات نإف ،نمّؤم وهو اهبرشي وهو ،رمحلا برشي الو .نمؤم وهو

 ىتمأ نإ) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ديز نب رباج .ا")(هيلع

 الو ۔أرجح الو ،أرمق الو ۔ًاسمش ال ،نودبعي ال مهنإ امأ ،مهناميإ دعب نم نورفكيس

 ريصي :مالسلا هيلع ،يبنلا نع ،ديز نب رباج .ا"١(مهلامعأب نوؤاري مهنكل ،انثو

 لوسر نع ،ديز نب رباج .("١(لمنلا بيبد نم يتمأ يف ىفخأ قافنلاو ،أقافن ءايرلا
 ىلع ءامسأ ةعبرأب ةمايقلا موي يئارملا ىعدي) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص فا

 ذخف .كرجأ رسخو ،كلمع لطب ،رجاف اي .رساخ اي ،رداغ اي ،قئالخلا سوؤر

 لوسر نع ديز نب رباج .ا(يئارم اي يدنع كل رجأ الف ۔هل تلمع نمم كرجأ

 ةةقدصب قدصتأ ،هللا لوسر اي :لاقف ،هاتأ الجر نإ :لاق ملسو هيلع هللا ىلص فلا

 هل كيرش ال) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ،رجألاو دمحلا اهب سمتلأ

 المع لمعيلف هبر ءاقل اوجري ناك نمف :ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف .أ")(ىلاعت

 .ا([("«أدحأ هبر ةدابعب كرشي الو احلاص

 ٤٧٦. -٥٧٤ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ()

 .٦٧٢ص هسفن ردصملا ("

 .٦٧٢ص هسفن ردصملا ا"

 .٦٧٢ص هسفن ردصملا ()

 .٦٧٢ص هسفن ردصملا ا

 ٢٧٦. ص ،هسفن ردصملا ")

 ١٨. ةيآلا فهكلا ةروس (")

 -٢٠١ص ،٨ج ،بيترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن اا
 ٥ . لص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا : نع ينالجراولا لقنو ٢٧٧.

٢٢٣٠ 



 ةنسح هنم هللا لبق نم) :لاق ، ملسو هيلع هللا ىلص فللا لوسر نع ‘،ديز نب رباج

 هنع هللا يضر ،لبج نب ذاعم نع ،ديز نب رباج .أ('(دبألا رخآ ىلإ هللا همصع

 عنصي لجر هآرف .قيرطلا نع ىذألا يحني وهو .قيرطلا ضعب يف يشمي ناك
 ءيش يألو ،ينغلب ءيشب تعنص :لاقف ،ذاعم هيلإ تفتلاف ،هتعنص عنصي لبقأف ،كلذ

 :لاق ،كعينصك عنصأ نأ تببحأف كلذ عنصت كتيأر :لجرلا لاقف ؟تنأ تعنص

 نيملسملا قيرط نع ىحن نم) : لوقي ‘ ملسو هيلع هلل ىلص هللا لوسر تعمس ‘“ معن

 نإ» :ذاعم الت مث ۔(")(ةنجلا هلخدأ ،ةنسح هل هللا بتك نمو ،ةنسح هل هللا بتك ،ىذأ

 . ٣) اميظع ١ رجأ هيدل نم تؤيو اهفع .7 ةنسح كت نل و ة رذ لاقثم ملظي ال هللا

 هدابعب محرأ هللا نإ) :لوقي ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع شديز نب رباج

 ىلص لا لوسر نع ،ديز نب رباج . ا٣)[أ١٠(اهدلوب ةميحرلا ةدلاولا نم نينمؤملا

 ابأ اي :لجر لاق .'"أ(نمؤم وهو ،ينزي نيح ينازلا ينزي ال) :لاق ،ملسو هيلع هللا
 كنع هللا يضر ،باطخلا نب رمع ككرذدأ ول هللاو :لاق ؟نمؤم وهو ينزي ،ءاثعشلا

 نيذلا نع عفادي هللا نإ :هباتك يف هللا لاق ،ىنزلاب هللا يلو فذقت نيح ،دحلا كدلجل

 لاقف ،لجر هلأس هنأ ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع فديز نب رباج ۔أ")(اونمآ

 مث ،نونمؤملا مث ،ءايبنألا ) ]٤٧٦[: هل لاقف ؟ًعالب سانلا دشأ نم هللا لوسر اي :هل

 هللا لوسر نع فديز نب رباج .أ")(كلذ ردق ىلع دبعلا ىيلتبي مث لضفألاف لضفألا

 .٦٧٢ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ()

 .٧٧٢ص هسفن ردصملا (")

 ٤٠. ةيآلا ۔عاسنلا ةروس ا"
 ٢٧٧. ص هسفن ردصملا )

 -٥١١ص ،٨ج ،بيتزتلا ةيشاح :ميهاريل نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتتب) القن ")
 ٢٧٧. -٦٧٢ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٠
 .٧٧٢ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ،حيحصلا عماجلا )٦(

 ٣٨. ةيآلا ،جحلا ةروس ()

 .٧٧٢ص ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا اا
 ٢٣١



 [دق] نوكي نأ الإ ،هب عدي الو ،توملا مكدحأ ًنمتي ال) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص

 ناميإلا) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع فديز نب رباج .أ')(هلمعب قثو

 لوسر نع ،ديز نب رباج .أ")(اهرارق ىلع يساورلا لابجلا نم هلهأ بولق يف تبثأ

 هيتأي ال ،ةيلجتملا ةآارملا ظمك .نمؤملا بلق ظم) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص كلا

 رانلا تلخدأ اذإ ةةدّبجلا ةضفلا مك نمؤملا بلق شمو ،هرصبأ الإ ،ةهجو ناطيشلا

 ۔ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ،ديز نب رباج ۔ا"(أريخ الإ ددزت مل ،تيمحأو

 هللا ىلص هللا لوسر نع ديز نب رباج .ا٠(نمؤم كتفي ال ،كتفلا ديق ناميإلا) :لاق

 اذإو .هنم لبق ،نسحأ اذإ ،هبر دنع هتلزنمو نمؤملا نم تبجع) :لاق ،ملسو هيلع

 ام) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع شديز نب رباج ۔ا“(هل هللا رفغ ،ءاسأ
 ظةرثك ريغ نم رسيلا :اثالث هللا هاطعأ الإ ،هللا زع ىلإ ،سيلبإ لذ نم جرخ دبع نم

 .أ")إ ("(ملعت ريغ نم ملعلاو ،لام ريغ نم ىنغلاو

 دهز دبع نم ام) :لاق ،ملسو هيلع هلللا ىلص هلللا لوسر نع ،ديز نب رباج ىرو

 ءايندلا بويع هرصبأو ،هناسل اهب قطنأو ،هبلق يف ةمكحلا هللا تبثأ الإ ،ايندلا يف

 لوسر نع ،ديز نب رباج .أ(مالسلا راد ىلإ أملاس اهنم هجرخأو ،اهءاودو اهءادو

 حلاص لمعب الإ ،ةنجلا لخدي مكنم دحأ نم ام) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص لا

 ٢٧٨. -٧٧٢ص هسفن ردصملا (

 .٨٧٢ص هسفن ردصملا ا"

 .٨٧٢ص ،هسفن ردصملا ا"

 .٨٧٢ص هسفن ردصملا اا

 .٨٧٢ص هسفن ردصملا اا

 .٨٧٢ص ،هسفن ردصملا ("

 -٠٢١ص ،٨ج ،بيتزتلا ةيشاح :ميهاريا نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتتب) القن ا"

 .٨٧٢ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو ٨.

 )١) ص .بيبح نب عيبرلا مامإل ا دنسم حيحصلا عماجلا ٨ ٢٧.

٢٣٢ 



 ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ظديز نب رباج .(''(يتعافشو هللا ةمحربو

 .(")(ميتيلا يف هللا بقاري ال الجرو سانلل ًاموشغ ًاناطلس يتعافش لانت ال :لاق

 لهأل ةعافشلا تسيل) :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر نع .ديز نب رباج

 لهأ دعوأ هللا نأل ،ةعافش رئابكلا لهأل ام كلذ نع رباج فلحف ،(يتمأ نم رئابكلا

 لهأل ةعافشلا نأ كلام نب سنأ نع ثيدحلا ءاج نإو هباتك يف رانلا رئابكلا

 سنأ ركذو ،رانلا هيلع هللا دعوأ امو رحسلاو انزلاو لتقلا ىنع ام هللاوف ،رئابكلا

 اهدعن انك ام ،رعشلا نم مكنيعأ يف ىندأ يه ،الامعأ نولمعتل مكنإ :لاق ،كلام نبا

 .(" رئابكلا نم الإ ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع

 :ةعافشلا ثيدح ركذ يف باب

 اورشب دق ام دعب فقوملا يف نوسبحي ناميإلا لهأ نأ ،ةعافشلا ثيدح يف انل ركذو
 مهذخأو ،مهل رفغ دق مهبر هللا نأ ،روبقلا يف ةنحملا دنع اوباجأ امدعبو ،توملا دنع

 ةنجلا مهلخدي نأ هللا دارأف ،مهنيزاوم تلقثو ،مههوجو تضيباو ێمهناميأب مهبتك

 هللا لوسر اهحتفي ىتح ،كلم الو ،يبن اهيلإ لصي ال ،ةنوزخم ةعافشلاو ،ةعافشلاب

 ،نورخآلاو نولوألاو ،نوسوبحم مهعبتا نمو ءايبنألاو :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص

 .(ماقملا اذه نم انحيريف ،انبر ىلإ انعفشتسا ول) :نولوقيف .كلذك مه امنيبف :لاق

 ،هديب هللا كقلخ يذلا تنأ) :نولوقيف ،هنوتأيف (مدآب مكيلع) :ضعبل مهضعب لوقيف

 نم انحيريف ،كبر ىلإ انل تعفشتسا ولف ،هتكئالم كل دجسأو هحور نم كيف خفنو

 نم يحتسأ ينإو اهنع هللا يناهن يتلا ةرجشلا نم تلكأ ينإ) :لوقيف ،(ماقملا اذه

 )١) نص كسفن ردصملا ٢٧٨- ٩.

 )٢) ص كسفن ردصملا ٩.

 )٣( بيترتلا ةيشاح :ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجرا ولا :نع (فرصتب) الوز ج٨۔

 ص١٢٨- ١٣٣. تبيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو

 ص٢٧٩-٢٨٠.

٢٢٣٣ 



 نوتأيف هللا هلسرأ ]٤٧٧[ ،يبن لوأ هنإف ،مالسلا هيلع حوب مكيلع نكلو ،يبر ءاقل

 هب يل سيل ام هللا تلأس ينإ) :لوقيف . كبر ىلإ انل تعفشتسا ول :نولوقيف ّ احون

 ش مالسلا هيلع ‘ نمحرلا ليلخ ميها رباب مكيلع نكلو 6يبر ع اقل نم يجتسأ انأ و .4 ملع

 6يبر ء اقل نم يجتسأ ينإ) :لوقيف ،(كبر ىلاإ انل تعفشتسا ول) :نولوقيف ‘ هنوتأيف

 ظكبر ىلإ انل تعفشتسا ول :نولوقيف ،هنوتأيف (مالسلا هيلع ىسومب مكيلع نكلو

 7 هيلع ىسيعب مكبلع ن نكلو ،يبر ءاقل نم يحتسأ انأف ،أسفن تلتق ينإ) :لوقيف

 إ :لوقيف “كبر ىلإ انل تعفشتسا ول) :نولوقيف ،هنوتأيف ،(هتملكو هللا ح ور هنإف

 : هللا ىلص ،دمحمب مكيلع نكلو ،يبر ءاقل نم يجتسأ انأو ،هللا نود نم تدبع

 :ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا لاق .رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ دق دبع ،ملسو

 مث ،يل حتف اذإف ةةنجلا باب عرقأف ،نينمؤملا نم نيطامس نيب يشمأف ،يننوتأيف)
 ينعي (نآ رقلا هسبح نم الإ يقب ام بر اي) :لوقيف ،كعفشن عفشإ ،دمحم اي :يل لاقي
 نولوألا هدمحي ،دومحملا ماقملا وه :ملعلا لهأ لاق ،رانلا يف دولخلا هيلع بجوأ

 نم مهل هللا حتف امب ،نولوألا هدمحيو ،ماقملا كلذ نم هللا مهاجن ثيح ،نورخآلاو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهحتفي ىتح ثدحأ اهيلإ لصي ال ةنوزخم تناكو ،ةعافشلا

 يف هل تقو تقو يف مدآ عفشي ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عفش اذإف ،ملسو

 نأ هللا ءاش ام كلذكو ،نونمؤملا عفشيو ،هتمأل عفشي يبن لك ءايبنألا عفشي مث ،هدلو

 لهأ نم ،نيعبس يف عفشي ديهشلا نأ انغلب ىتح ،ظةعافشلاب ةنجلا نينمؤملا لخدي

 .(" )نيقتم ١) )نينمؤم اوناك اذإ كتيب

 لوسر لعج ،(نيبرقألا كتريشع رذنأو) ظةيآلا اذه تلزن امل :ديز نب رباج لاق

 ينب اي :لاقف بلطملا دبع ينب ىلع ىتأ ىتح ،أذخف أذخف شيرق ذاخفأ ذخفتي لا

 )١) ص بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ٠ ., ٢٨_- ٢٨١.

 ( ٢) ريإ نب فسوي بوقعي يبأ 3 ،ينالجرا ولا : :نع (فرصتب) القن ١ بيترتلا ةيشاح : :ميه  6ج٨ ٠

 ص ٣٤ ١- ١٣٥. خبببح نب عيبرلا مامإل ا دنسم ۔ حيحصلا عماجلا : :نع نالج را ولا لقنو

 ص ٠ ٢٨٠_ ٢٨١.

٢٢٣٤ 



 ء َ ٦ 1 . ء ء ء »

 نأ الإ ۔ ائيش هللا نم مكنع ينغ ا ال ينإف ‘ مكرذنا نلا ينرما هللا نإ ، بلطملا دبع

 اهنولمحت ىايندلاب متئجف ،نيدلاب ادغ سانلا ءاج ام نفرعأل الأ ،نوقتملا مكنم يئايلوأ

 هللا نم امكسننأ ايرتشا دمحم تننب ةمطاف ايو دمحم ةمع ةيفص ابي ۔ مكباقر ىلع

 .ا"} (')ائيش هللا نم امكنع ينغأ ال ينإف ٢ ١)٤غ > ذإ . . 7 1 .1 :

 دمحلا .ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ثيدح يف بيترتلا باتك نم عبارلا عزجلا مت

 ]٤٧٨[. نيملاعلا بر هلل

 )١( ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ص٢٨١- ٢٨٢.

 بيترتلا ةيشاح :ميهاريإ نب فسوي بوقعي يبأ ،ينالجراولا :نع (فرصتب) القن ا" ج٨،

 ص١٣٤- ١٥٤. ةبيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم .حيحصلا عماجلا :نع ينالجراولا لقنو

 ص٢٨١- ٢٨٢.

٢٣٥ 



 :لصف

 نفدو ،هنع هللا يضر ،سابع نب هللا دبع ربق ىلع هللا همحر ،ديز نب رباج فقوو

 ربقلا اذه يف اونفد .ىرخأ ةخسن يفو ‘اهينابو ةمألا هذه ريخأ ربقلا اذه يف

 نيعبس تيقل :هللا همحر ،ديز نب رباج ءاثعشلا وبأ اضيأ لاقو ،اهملاع يأ ،اهينابر
 ىلعو ،«سابع نبا ينعي ،رحبلا الإ مهرهظأ نيب تيوحف ،ردب لهأ نم الجر

 دلو نم ،دمحيلا نم وهو ،نامع نم ديز نب رباج خيشلا نأ ،قافتالاو لالطإلا
 ،لاحرلا هيلإ دشتو اهلهأ يتفم راص ةرصبلا ىلإ راس املو [٧٧٤].يدزألا دمحيلا

 ديز نب رباج لوق دنع ةرصبلا لهأ :لوقي هنع هللا يضر ،سابع نبا ناكو

 همحر ۔ىصقتست الو ىصحت ال ديز نب رباج بقانمو ،هللا باتك يف املع مهعسوأل

 .هل رفغو كلا

 : ي رصبلا نسحلا

 نيعباتلا تاداس نم ناك ةيرصبلا لراش نسحلا يبأ نب نسحلا ،ديعس وبأ

 تباث نب ديز ىلوم هوبأو ،ةدابعو عروو دهزو ملع نم نف لك عمجو ،مهئاربكو

 ركذ اذكه ،اهنع هللا يضر ةملس مأ ةالوم ةريخ همأو ،هنع هللا يضر ،يراصنألاا

 ۔اهنع هللا يضر ،ةملس م ١) ةريخ همأو :لاق نايعألا تايفو يف ناكلخ نبا خيشلا

 هيطعتف ،يكبيف ،ةجاح يف همأ تباغ امبرو :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا جوز

 كلت نأ نوريف ،هبرشف اهيدث هيلع ًردف ،همأ ءيجت نأ ىلإ ،هب هللعت اهيدث ةملس مأ

 اهثيدح .ةلمهملا ءاحلاب ةريح لاقيو .ةرعاشلا ةيراصنألا كلام نب بعك ةأرما يه : ةريخ ()

 هللا لوسر نأ -ةجحلا هب موقت ال فيعض دانسإب هريغو بهو نبا ةياور نم دعس نب ثيللا دنع

 ."اهجوز نذإب ألإ رمأ اهلام يف ةأرمال زوجي ال" :لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 ٣٩٤. ص ،٤ج .باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا رظنا

٢٢٦ 



 لمجأ نم ناكو ،أ")ىرقلا يداوب نسحلا أشنو ،كلذ ةكرب نم ةحاصفلاو ةمكحلا

 نع ،يعمصألا ىكحو .ثدح ام هفنأب ثدحف هتباد نع طقس ىتح ،ةرصبلا لهأ

 ام :همالك نمو ۔أربش هضرع ناك .نسحلا نم ادنز ضرعأ تيأر ام :لاق هيبأ

 ةريبه نب رمع يلو املو ،توملا الإ هيف نيقي ال كشب هبشأ هيف كش ال ًانيقي تيأر
 نسحلا ىعدتسا ،كلملا دبع نب ديزي مايأ يف كلذو .ناسارخ هيلإ تفيضأو ،قارعلا
 :مهل لاقف ،ةئامو ةثالث ةنس يف كلذو "يبعشلاو ،أ""نيريس نب دمحمو ،يرصبلا
 اندهع ذخأو ،هتعاطب طاشنلا مهيلع ذخأو ،هدابع ىلع هفلختسا ،هللا ةفيلخ ديزي نإ

 هدلقت ام دلقاف ،هرمأ نم رمألاب ةيلإ بتكيف ،نورت ام ينالو دقو ةعاطلاو عمسلاب

 :ةريبه نبا لاقف شةيقت هيف الوق يبعشلاو نيريس نبال لاقف ؟نورت ام ،رمألا كلذ نم

 هللا يف أديزي فخت الو ،ديزي يف هللا فخ ،ةريبه نبا اي :لاقف ؟نسح اي لوقت ام

 .ءاأكلم كيلإ ثعبي نأ كشويو هللا نم كعنمي ديزي نإو ،ديزي نم كعنمي هللا ن

 الإ كيجني ال مث .كربق قيض ىلإ كرصق ةعس نم كجرخيو كريرس نع كلزنيف

 نا نيدل أرصان ناطلسلا اذه لعج امنإف ،هللا صعت نأ كايإ ،ةريبه نبا اي ،كلمع

 ةيصعم يف قولخمل ةعاط ال هنإف ،هللا ناطلسب هدابعو هللا نيد نيكرتت الف ،هدابعو

 ضيداو هيلإ ةبسنلاو ،ىرقلا ريثك ،ةنيدملا لامعأ نم ماشلاو ةنيدملا نيب داو وه :ىرقلا يداو ()
 .ةيزجلا ىلع هارق لهأ حلاص مث ،ةرجهلل عبس ةنس ةونع هارق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا حتف

 ٣٤٥. ص ،٥ج ،نادلبلا مجعم :هللا دبع نب توقاي يومحلا :رظنا

 ةركب وبأ ،ءالولاب يراصنألا يرصبلا نيريس نب دمحم : ه(٠١١-٣٣) نيريس نب دمحم )٢)

 ًأشن .ةرصبلا يف هتافوو هدلوم ،باتكلا فارشأ نم ،يعبات ،ةرصبلا يف نيدلا مولع يف هتقو مامإ

 نب سنأ هبتكتساو ايؤرلا ريبعتو عرولاب رهتشاو ،ثيدحلا ىورو هقفتو ،ممص هنذأ يف ءأزازب

 ريغ وهو ميدنلا نبا هركذ ،"ايؤرلا ريبعت" باتك هيلإ بسني ،سنأل ىلوم هوبأ ناكو “سرلافب كلام

 ١٥٤. ص ،٦ج ‘مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظنا ."مالحألا ريسفت يف مالكلا بختنم'

 ايتفلا هيلع رودت تناك (سلندنألاب) ةقلام يضاق ،يبعشلا مساق نب نمحرلا دبع وه :يبعشلا ا"

 .ماكحألا يف "عومجم" هل ،داهتجالا ىلإ بهذي ناكو ،هتايح مايأ هرطقب

 ٣٢٢٣. ص “ ٣ج مالعألا : نيدلا ريخ ۔ يلكرزلا : رظنا

 ٢٢٣٧



 هل انفسفس :يبعشلا لاقف نسحلا ةزئاج فعضأو ،ةريبه نبا مهزاجأف ،قلاخلا

 . و ) اانل فسفس

 ،هنوبحيو كولملل رخسي هنإ :ليقف هنع لأسف ةئيهلا نسح اميسو الجر اموي ىأرو

 مكح همالك رثكأو ،اذه الإ اهيبش هنم ايندلل بلكأ دحأ تيأر ام هوبأ هلل لاقف

 نيتنسل نسحلا دلومو .قارعلاب عقص وهو ۔أ""ناسيم يبس نم هوبأ ناكو ،ةغالبو
 يفوتو ،قرلا ىلع دلو هنأ لاقيو ،ةنيدملاب هنع هللا يضر رمع ةفالخ نم اتيقب

 ءيشل هتزانج نيريس نبا دهشي ملو ،ةئامو رشع ةنس بجر لهتسم يف ةرصبلاب

 نم هاشملا ء ايلا نوكسو ميملا حتعب ناسيمو ،موي ةئام دعب يفوت مث ّ امهنيب ناك

 لفسأب ةدلب يه :يناعمسلا لاقو ،نون فلألا دعبو ةلمهملا نيسلا حتفو اهتحت

 . ) 7 رصبلا

 :يبلهملا ريزولا

 ديز نب ]٤٧٨[ ديزي نب دبع نب رظنلا نب نوراه نب دمحم نب نسحلا ،دمحم وبأ

 زعم ريزو ناك ،يدزألا ةرفص يبأ نب بلهملا نب ةصيبق دلو نم وهو ،ريزولا

 نيقب ثالثل نينثالا موي هترازو يلوت ،أ“١يمليدلا هيوب نب دمحأ نيسحلا يبأ ةلودلا

 ©نانبل توريب ةفاقثلا راد ،نامزلا ءانبأ ءابنأو نايعألا تايفو :ركب يبأ نب دمحأ :ناكلخ نبا )١(

 ٦٩-٧٢. ص ۔٢ج

 هذه يفو ناسيم اهتبصق طساوو ةرصبلا نيب لخنلاو ىرقلا ةريثك ةعساو ةروك مسا :ناسيم ا"
 مجعم :هللا دبع نب توقاي ،يومحلا :رظنا .مالسلا هيلع يبنلا زيزع ربق اهيف ةيرق اضيأ ةروكلا
 ٢٤٢. ص ،٥ج ‘نادلبلا

 (٣) ص ۔٢٦ج ،نايعألا تايفو :ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ :ناكلخ نبا ٧٣٧٢.

 نم ۔,مامت نب ورسخانف نب هيوب نب دمحأ (٣ .٣٠-٩١٥/٣٥٦-٩٦٧(: يمليدلا هيوب نب دمحأ ()

 ،لصألا يسراف قارعلا يف هيوب ينب كولم نم ةلودلا زعم ،نسحلا وبأ ،يناساسلا فاتكألا يذ روباس ةلالس

 ضدالبلا 'ةلودلا نكر'و "ةلودلا دامع" هوخأو وه كلم مث .هسأر ىلع بطحلا لمحي هرمأ لوأ يف ناك ،برعتسم
 ةفالخ يف ه٤٣٣ ةنس دادغب كلتما ،داركألا عم ةكرعم يف تعطق ىرسيلا هدي نأل عطقألا هل لقيو

 .شيرق رباقم يف نفدو ه ٣٥٦ ةنس دادغب يف يفوت .ةنس ٢٢ قارعلا يف هكلم مادو .يفكتسملا

 ١٠٥. ض ،١ج ‘مالعألا :نيدلا ريخ يلكرزلا :رظنا
 ٢٣٨



 عاستاو ،ردقلا عافترا نم هل ناكو ةئامثالثو نيثالثو عست ةنس ىلوألا ىدامج نم

 بدألا يف ةياغ ناكو ،هب روهشم وه ام ىلع ةفكلا ضيفو ،ةمهلا ولعو ،ردصلا

 ةةقئاضلاو ةرورضلا نم ةميظع ةدشب ةلودلا زعمب هلاصتا لبق ناكو ،هلهأل ةبحملاو

 .هيلع ردقي ملف ،محللا ىهتشاف شةبعص ةقشم هرفس يف يقلو ةةرم رفاس دق ناكو
 (')ألاجترا لاقف

 هيفريخالام شيعلااذهف هيرتشأف عابي ًتومالأ

 هيركلا شيعلا نم ينصلخي يتأي معطلا ذيذل تومالأ

 هيليامم يننأ ول تددو ديعب نم اربق ترصأ اذا

 ٧)٢٦) رخأ ى 3 ذ ولاب قةَتصت رح سفن نميهملا محر `١ل أ

 همعطأ و “ هخبطو ّ امحل مه ردب هل ى رتشا ‘ تايبأل ١ عمس املف ۔ قيفر هعم ناكو

 ،روكذملا ةلودلا زعمل ،دادغبب ةرازولا ىلوتو ،لاوحألا يبلهملاب تلقنتو .اقرافتو

 ‘ يبلهملا ة را زو هغلبو ‘ محللا هل ى رتشا ي ذلا ۔ زفىللا يف هقيفرب لاحلا تقاضو

 :(")أ رعش هيلا بتكو ۔هدصقف

 هيسن د ة | م رك ذ م ةلاقم يسفن هلتدف ريزولل لق ال أ

 (هيرتشأف عابي تومالأ شيع كنضل لوقت ذإ ركذتأ

 عقوو ،مهرد ةئامعبسب لاحلاب هل رمأف ،مركلا ةيحيرأ هتزهو هركذت ،هيلع فقو املف

 يف لبانس عبس تتبنأ ةبح لثمك هللا ليبس يف مهلاومأ نوقفني نيذلا لثم" هتعقر يف

 )١) ص _٢٦ج ،نايعألا تايفو :ركب يبأ نب دمحأ : ناكلخ نبا ١٢٤.

 )٢) ص كسفن ردصملا ١٢٤.

 (٣) ص كسفن ردصملا ١٤.

 (٤) ص هسفن ردصملا ١٥.

٢٩ 



 المع هدلقو ،هيلع علخف ،هب اعد مث ،ءاشي نمل فعاضي هللاو ةبح ةئام ةلبنس لك

 ةياغ وهو ،تاايبألا هذه لمع ةفاضإلا كلت دعب ،ةرازولا بلهملا يلو املو ،هب قفتري

 .( )لوقي ثيح ،هرد هللف ،نزحلا يف

 ي قرحت لوطلا ثرو يتقا ذأ نا مزلا قر

 ى ةنأ | مع دا 7 ه يجترأام ينلللأف

 ٤ ا بونذلا نم هاتأامع ًنرحفصلأف

 ا"يقرفمب بيشملا عنص ا مبهتيانج ىتح

 : اضلأ هلو

 قيرحلا بيهل يتجهم يفو هج دق نيبلاو بحأ نم يل لاق

 ]٤٧٩[ ")قيرطلا لاوط كيلع يكبأ تلق يدعب عنصت قيرطلا يف يذلا ام

 :ليقو ،ءاسؤرلا ضعب ىلإ هبتك ام شةفاضإلا تقو يف رعشلا نم هيلإ بوسنملا نمو

 :ابا وصلاب ملعأ هللاو ،ساون يبأل اهنأ

 ديزملا كزوعأل ىولبلا نم يب ام قوف كتدزتسا ينأ ولو

 )٥( وديري مل يشيع لثم شيعب ة ايح ىتوملا ىلع تضرع ولو

 ١٢٥. ص هسفن ردصملا ()

 ١٢٥. ص هسفن ردصملا ا")

 ١٢٥. ص هسفن ردصملا ")

 ١٢٥. ص هسفن ردصملا ()

 ١٢٦. ص هسفن ردصملا اا

 . ٢٤



 اهيف بتكو ،ةقرو ذخأف ،يبلهملا ريزولا دنع اموي تنك :يباصلا قحسإ وبأ لاق

 : ارعش

 رشتني سرطلا يف هرد قطنمو اهلئانب أدوج تعرب دي هل

 "ارتتنمم نابحس هلمانأ يفو هتحار نطب يف نماك متاحف

 ثعبف ،هلل ةبحملا ديدش ناكو ،لامجلا ةياغ يف يكرت كولمم ةلودلا زعمل ناكو

 مدقم ىلع روكذملا كولمملا ريزولا لعجو ،نادمح ينب ضعب ةبراحمل ةيرس
 ،ىغ ولا ددم ال ،ى وهلا لهأ نم هنأ ىريو ،هنسحتسي يبلهملا ريزولا ناكو 4 شيجلا

 :(")هيف لمعف

 هدوع فريو هتابنج يف ءاملا قري لفط

 هدو هنودبت نأ هيف ىراذعلا هبش نم داكيو

 هدووت ةقطنمو افلس هرصخ دعقمب اوطان

 اهدوقي نمو ليعرلا عاض ركسع دئاق هولعج

 يف ردانلا هرعش نمو مهيلع ةركلا تناكو ،ةكرحلا كلت يف حجنأ ام هنإف ،ناك اذكو

 :هلوق ةقرلا

 ا"يرجت ةربع ىلع الإ يقتلن امف ينتمرص امل نافجألا تمراصت

 مرحملا نم نيقب عبرأل ءاثالثلا ةليل هتدالو تناكو ،ةريثك يبلهملا ريزولا نساحمو

 يف > ةئامثالثو نيسصخو نينثا ةنس يف هتافو تناكو > نيتئامو نيعستو ى دحا ةنس

 ١٢٦. ص هسفن ردصملا ()

 ١٢٦. ص هسفن ردصملا ا")

 ١٢٦. ص هسفن ردصملا ا"

 ١٢٦. ص هسفن ردصملا ()

 ٢٤١



 يف نفدو ،ةروكذملا ةنسلا نم ناضمر رهش لهتسم ،دادغب ىلإ لمحف طساو قيرط

 اهدعبو ."ةحوتفملا ماللا ديدشتو ،ءاهلا حتفو ،ميملا مضب ،يبلهملاو ،شيرق رباقم
 تايفو يف ،ناكلخ نب دمحأ خيشلا ركذ اذك ،بلهملا ىلإ ةبسنلا هذه ،ةدحوم ءاب

 . نايعألا

 :دمحأ نب ليلخلا

 لاقيو ،يديهارفلا ميمت نب ورمع نب دمحأ نب ليلخلا سابعلا وبأ نمحرلا دبع وبأ
 ملع طبنتسا يذلا وهو ،وحنلا ملع يف أمامإ ناكو ،يدمحيلا يدزألا ،يدوهرنلا

 اهنم جرختست ،رئاود سمخ يف هماسقأ رصحو ،دوجولا ىلإ هجرخأو ضورعلا

 ليلخلا ناكو ،ببخلا هامسو ،أرخآ ارحب ("شفخألا هيف داز مث ءارحب رشع ةسمخ

 ىتح أملعم ًأظح ناسنإلا ملعي ال" :همالك نم ،ًأروقو ،أميكح القاع ۔احلاص أالجر

 يف دمحأ نب ليلخلا قح يف "يناهفصألا نسحلا نب ةزمح لاقو ۔"هريغ سلاجي
 جرخت مل مالسإلا ةلود نإف :دعبو ."فيحصتلا ثودح ىلع هيبنتلا" هامس يذلا هباتك

 كلذ ىلع سيلف ،ليلخلا نم لوصأ ]٤٨٠[ برعلا دنع اهل نكي مل يتلا مولعلل عدبأ
 امنإو ،هحرتقم نع الو ،هذخأ ميكح نع ال يذلا «ضورعلا ملع نم حضوأ ،ناهرب

 الو ةجح اهيف سيل تتشط ىلع ةقرطم عقو نم نيرافصلاب هل رمم نم هعرتخا

 )١( ص هسفن ردصملا ١١٧.

 ءاملعلا رابك نم باطخلا وبأ ،ةبلعث نب سيق ىلوم ،ديجملا دبع نب هللا دبع وه :شفخألا (")

 سانلا ناك امو ،تيب لك تحت رعشلا رسف نم لوأ وهو ،مهنع ذخأو بارعألا يقل .ةيبرعلاب

 :نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظنا .اهورسف ةديصق نم اوغرف اذإ اوناك امنإو ،هلبق كلذ نوفرعي

 ٢٨٨. ص .٣ج ،مالعألا

 .ابدؤم ناكو ،تارم دادغب راز ،ناهفصأ لهأ نم ،بيلدأ ظخرؤم :يناهفصألا رسح أأ نب ةزمح )٣)

 هبتك نمو “ "ةيسرافلا و ةيبرعلا نيب ةنزاوملا و صئاصخلا : هباتك هيوب نب ةلودلا دضعل فنصو

 : رظنا . م٩ ٦٠ ٢٣ه/ ٧٠ ةنس يفوت . رعشلا تويب نع ةرداصلا لاثمأل "١ و "ناهفصأ خيرات"

 ٢٧٧. ص ،٢ج ‘مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا

 ٢٤٢



 .ةميدق همايأ تناك ولو ،امهرهوج ريغ ناديفيوأ ،امهتيلح ريغ ىلإ نايدؤي ،نايب
 ءايندلا هللا قلخ ذنم دحأ هعنصي مل ام هتعنصل ،ممألا ضعب هيف كشل ،ةديعب هموسرو

 ةغل رصحي يذلا ،"نيعلا" باتك هسيسأت نمو ،هركذ تمدق يذلا ملعلا هعارتخا نم

 وه يذلا ،هباتك هنم فنص امب ،وحنلا ملع يف هيوبيس هدادمإ نم مث .ةبطاق ةمألا لك

 ،هريغ هيلإ هقبسي ام ،املع قزري نأ ةكمب اعد ليلخلا نإ :ليقو ،مالسإلا ةلودل ةنيز
 ةفرعم هلو «ضورلا ملع هيلع ىلاعت .لا حتفف ةجح نع هنع الإ ،ذخؤي الو

 .ذخأملا يف نابراقتم امهنإف ضورعلا ملع هل تثدحأ ةفرعملا كلتو ،مغنلاو عاقيإلاب
 ال ةرصبلا صاصخأ نم صخ يف ليلخلا ماقأ :(")ليمش نب رضنلا هذيملت لاقو

 ينإ :لوقي ،أموي هتعمس دقلو ،لاومألا هملعب نوبسكي هباحصأو ،نيسلف ىلع ردقي
 القع ناسنإلا نوكي ام لمجأ :لوقي ناكو 3 يمه هزواجي امم يباب يلع قلغأل

 ،ريغتي مث دمحم اهيف هللا ثعب يتلا نينسلا يهو ،ةنس نيعبرأ غلب اذإ ،أنهذو

 هللا ىلص هللا لوسر اهيف ضبق يتلا نسلا يهو ،ةنس نيتسو اثالث غلب اذإ صقنيو

 .(" رحسلا تقو ،ناسنإلا نهذ نوكي ام ىفصأو ،ملسو هيلع

 ناكو ،يدزألا ةرفص يبأ نب بلهملا نب بيبح نب ناميلس ىلع بتار هل ناكو

 :"أ رعش هباوج ليلخلا بتكف ،هيعدتسي هيلإ بتكف ،زاوهألاو سراف يلاو

 لام اذ تسل ينأ ريغ ىنغ يفو ةعس يف هنع ينأ ناميلس غلبأ

 ىنزاملا ديزي نب ةشرخ نب ليمش نب رضنلا :م٩١٨-٠٤٧/ه٣٠٢-٢٢١) ليمش نب رضنلا ()

 ،ةورمب دلو .ةغللا هقفو ثيدحلا ةياورو برعلا مايأ ةفرعمب مالعألا دحأ .نسحلا وبأ ،يميمتلا

 لصتاو .اهئاضق ىلوتو ،ورم ىلإ داع مث اهنم هلصأو ه٨٢١ ةنس هيبأ عم ةرصبلا ىلإ لقتناو

 تويبلاو ناسنإلا تافص يف "تافصلا" هبتك نمو ،ورمب يفوتو .هبرقو همركأف يسابعلا نومأملاب

 "ثيدحلا بيرغ"و "يناعملا"و "حالسلا باتكو ۔.عورزلاو بكاوكلاو ريطلاو منغلاو لبإلاو لابجلاو

 ."ءاونألا"و

 )٢) ص ،٥ج ،نايعألا تايفو :ركب يبأ نب دمحأ ،ناكلخ نبا :رظنا ٢٤٥.

 ٢٤٥-٢٤٦. ص هسفن ردصملا ا"

 ٢٤٣



 لاح ىلع ىبي الو ل زه تومي ١ دحأ ى رأ ا١ل يلأ يسفنب اَحش

 لاتحم لوح هيف كديزي ال و هصقنب فعضلا ال ردق نع قزرلا

 (')لاملا ال سفنلا يف ىنغلا كاذ شمو هفرعن لاملا يف ال سفنلا يف رقفلاو

 :ليلخلا لاقف ،دازلا نم هيلع ناميلس عطقف

 ينافوتي ىتح قزرلل نماض يمف قشي يذلا نإ

 ("ينامرح كلام يف كداز امفأليلقأريخ يتتمرح

 لاقف ،هبتار فعضأو هيلإ رذتعي ليلخلا ىلإ بتكو ،هتدعقأو هتماقأف ناميلس تغلبف

 :ليلخلا

 ("انايحأ ضرألا يقسي سحنلا بكوكلاف هدي نع لز ريخل نبجعت ال

 :ليلخلل ليق ،اقرفت املف ،ةادغلا ىلإ ناثداحتي ةليل عفقملا نب هللا دبعو ليلخلا عمتجاف

 : عفقملا نبال ليقو ،هلقع نم زثكأ هملع الجر تيأ ر : لاقف ؟عفقملا نبا تأ ر فيك

 .هملع نم زثكأ هلقع الجر تأ ر : لاقف ؟ ليلخلا تأ ر فيك

 ؤ،ضورعلا باتكو ]٤٨٢[ .روهشم وهو ةغللا يف نيعلا باتك فيناصتلا نم ليلخللو

 رثكأو ،لهاوعلا باتكو ،مغنلا باتكو ،لكشلاو طقنلا باتكو لصاوفلا باتكو

 سيل دمحأ نب ليلخلا ىلإ بوسنملا ةغللا يف نيعلا باتك نأ ةغللاب نيفراعلا ءاملعلا

 هلمكأف .تام ث ،نيعلاب هامسو ۔هلئا وأ بترو هيف ع رش ناك امنإ و هفينصت هيف

 ٢٤٦. ص هسفن ردصملا ()
 ٢٤٦. ص هسفن ردصملا (")
 ٢٤٦. ص هسفن ردصملا ")

 ٢٤٤



 يلع نب رصنو ")يسودسلا جرؤمك هتقبط يف نمو ،ليمش نب رضنلا ،هتنمالت

 ،لوألا يف ليلخلا هعضو امل ابسانم هولمع يذلا ءاج املف ،امهريغو ")يمضهجلا

 ةريثك للخ هيف عقو اذهلف ،لوألا اضيأ اولمعو ،هنم ليلخلا هعضو يذلا اوجرخأف

 ريغلو ليلخلا ريغل اضيأ نيعلا باتك نإ :ليقو ،هلثم يف ليلخلا عوقو دعبي
 .ملعأ هللاو ،نيلوألا نامع ءاملع ميماصت نم وه امنإو ،نيروكذملا

 :لاقيو .ديفم باتك وهو هيف مالكلا ىفوتسا أباتك كلذ يف هيوتسر نبا فنص دقو
 نازوأب رعش تيب عطقي هدجوف اموي ليلخلا هيبأ ىلع لخدف ،فلختم دلو هل ناك هنإ
 لاق امب هوربخأو ،هيلع اولخدف ،ًَنُج دق يبأ نإ :لاقف سانلا ىلع جرخف ،ضورعلا

 :(")أ رعش هل ابطاخم لاقف هنبا

 اكتلذع لوقتام لهجأ تنك وأ ينترذع لوقأ ام ملعت تنك ول

 (أ"كترذنعف لهاج كنأ تملعو يتتلذعف يتلاقم تلهج نكل

 :ارعش هريغل مأ هسفنل ركذي ملو ،هدشنأ هنإ نولوقيو

 نب ورمع نب ةمقلع نب ةلمرح نب روث نب ثراحلا نب رمع نب جرؤم وبأ :يسودسلا جرؤم ()
 نم ةيبرعلا ذخأ .يرصبلا يوحنلا يسودسلا ،ةباكع نب ةبلعث نب لهذ نب نابيش نب يسودس

 عم لحر امه ريغ و ءالعلا نبا ورمع يبأ و جاجحلا نب ةبعش نع ثيدحلا ىورو ۔“ دمحأ نب ليلخلا

 هنع بتكو » اهب ماقأ و ؤ روباسين مدقو ةورم ةنيدم نكسو ‘ ناسا رخ ىلا قا رعلا نم نومأملا

 ٣٠٤. ص ،٥ج . نايعألا تايفو :ركب يبأ نب دمحأ .ناكلخ نبا :رظنا .رعش هل ناكو ،اهخياشم

 وبأ ،ةةقلا ةمالعلا ظفاحلا ثدحملا يمضهجلا يلع نب رصن وه :يمضهجلا يلع نب رصن "ا

 نيتسو فين ةنس دلو . ريبكلا يمضيهجلا ديفم وهو ريغصلا ي رصبلا يمضهجلا ي دزأل ١ ورمع

 رضم نب يلع هنبا :هنع ثحو ةينيع نب نايفسو عيرز نب ديزي :مهنم نيريثك نع ثدح

 ةنس تام ،تاايثألا ةنسلا ةمئأ نم يلع نب رصنو مالعألا رابك نم ناكو ،ةتسلا بتكلا باحصأو

 ١٣٣-١٣٦. ص ،٢١ج ‘ءالبنلا مالعأ ديس :نامثع نب دمحأ نب دمحم ،يبهذلا :رظنا .نيتئمو نيسمخ

 ٢٤٧. ص ۔“ ٢ج ،نايعألا تايفو ‘ ركب يبأ نب دمحأ ناكلخ نبا (٣)

 (٤ ) ص 4 هسفن ردصملا ٢٧.

٢٤٥ 



1 

 ب يجعل اذ نإ بيئك تنأو تند دق ةبحألا راد يل نولوقي

 (""بيرق بولقلا نيب نكي مل اذإ اهبرقو رايدلا يفغي امو تلقف

 ماقأف ،مهفلا ديعب وهو يضورعلا ملعتي صخش يلإ ددرتي ناك :لاق هنأ هنع ىكحيو
 :تيبلا اذه عطق :هل تلقف ،هنم ءيش هرطاخ ىلع قلعي ملو ،ةليوط ةدم

 اعيطتستام ىلإ هزاجو هعدأئيش عطتست ملاذإ

 يدنع ىللإ ءيجي دعي ملو «ضيهن مث ،هتفرعم ردق ىلع هعيطقت يف يعم عرشف

 (")هيوبيسو ،ةريثك ليلخلا رابخأو .همهف دعب تيبلا يف هتدصق امل ،هتنطف نم تبجعف
 ىلص يبنلا دعب دمحأب يمس نم لوأ دمحأ ،هابأ نإ :لاقيو ،بدألا مولع ذخأ هنع

 ةنس :ليقو ،نيعبس ةنس يفوتو ،ةرجهلل ةئام ةنس يف هتدالو تناكو ،ملسو هيلع هللا

 هخيرات يف “'عناق نبا لاقو ةةنس نيعبسو اعبرأ شاع :ليقو ةئامو نيعبسو سمخ

 ٢٤٧. ص هسفن ردصملا ()

 ٢٤٧. ص هسفن ردصملا ")

 ينب ىلوم .رهشأ رشب وبأو ،نسحلا وبأ :لاقيو مرشب وبأ ربنق نب نامثع نب ومع وه :هيوبيس ا"
 هلصأ .حافتلا ةحئار هانعم بقل هيوبيسو ،يثراحلا دايز نب عيبرلا لآ ىلوم مث ،بعك نب ثراحلا

 .ه ١٦١ ةنس ةرصبلاب عفان نبا هركذ اميف تام .ةرصبلا هؤشنمو سراف ضرأ نم ءاضيبلا نم

 ،دمحأ نب ليلخلا نع بدألاو وحنلا هيوبيس ذخأ .ةئامو نينامث ةنس زاريشب تام :ينابزرملا لاقو

 ىمسملا هباتك فنص .رمع نب ىسيعو ،شفخألا باطخلا يبأو “بيبح نع ،هيوبيس نب سنويو

 ،يومحلا : يف ةلماكلا ةمجرتلا :رظنا .هلثم الو ،هدعب الو هلبق عنصي مل ،وحنلا يف "هيوبيس باتك'

 ٤٩٩-٥٠٦. ص ،٤ج ،ءابدألا مجعم :هللا دبع نب توقاي

 ،يونألا قثاو نب قوزرم نب عناق نب يقابلا دبع :(م٩ ٢٦-٠٨٨./ه١٥٣-٦ )٦ عناق نبا (٤)

 أطخلاب ىمري ناك ،يأ رلا باحصأ نمو ،ثيدحلا ظافح نم ضاق :نيسحلا وبأ ،يدادغبلا ،ءالولاب

 نم هيف ام نايبو هدقنل باتك نوحتف نبا هل درفأ ،دانسإلاب "ةباحصلا مجعم" باتك هل ،ةياورلا يف
 ٢٧٢. ص ،٣ج ‘مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظنا .ثيدحلا ماهوأ

٢٤٦ 



 هباتك يف ")يزوجلا نبا لاقو .ةئامو نيتس ةنس يفوت هنإ :نينسلا ىلع بترملا
 هلقن نكلو ،أاعطق طلغ اذهو ،ةئامو نيثالث ةنس تام هنإ :"دوقعلا روذش" هامس يذلا

 اعون برقأ نأ ديرأ :لاق هنأ هتوم ببس ناكو ةرصبلاب ليلخلا تامو ،أ")يدقاولا

 وهو ،دجسملا لخدو ،اهملظ هنكمي الف ،عايبلا ىلإ ةيراجلا هب يضمت باسحلا نم

 6هرهظ ىلع بلقناف ،هركفب اهنع لفاغ وهو ،ةيراس هتمدصف .كلذ يف هركف لمعي

 .ضورعلا نم أرحب عطتي ناك :ليقو ،هتوم ببس ناكف

 نم هانثم ةنكاس ءاي مث ،ةروسكم ءاه فلألا دعبو ،ءارلاو ءافلا حتفب ،يديهارفلاو

 دزألا نم نطب يهو ،ديهارف ىلإ ةبسنلا هذه ،ةلمهم لاد اهدعبو ،اهتحت
 ءايلا حتفب ۔يدمحيلاو .ةءونش دزأ ةغلب دسألا دلو :دوهرفلاو اهدحاو :يدوهرفلاو

 هذهو ةلمهم لاد اهدعبو ميملا حتفو ،ةلمهملا ءاحلاب نوكسو ،اهتحت نم ةامسملا

 يزوجلا دمحم نب يلع نب نمحرلا دبع (م١٠٢١-٤١١ /ه )٥٠٨-٥٩٧ يزوجلا نبا )١)

 هدلوم ، فيناصتلا ريثكو ،ثيدحلاو خيراتلا يف هرصع ةمالع :جرفلا وبأ .يدادغبلا يشرقلا

 موهف حيقلت" اهنم فنصم ةئامثالث وحن هل .اهلاحم نم "زوجلا ةعرشم" ىلإ هبسنو ،دادغبب هتافوو

 دبع نب رمع بقانمو "مهرايخأو ءايكذألا"و ،هنم عطق "رابخألاو ريسلا رصتخم يف راثآلا لهأ

 :رظنا .م١٠٢١/ه ٥٩٧ ةنس يزوجلا نبا يفوت ."دوهعلا خيرات يف دوقعلا يف روذش'و "زيزعلا

 ٣١٦-٣١٧. ص ،٣ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا

 ،ءالولاب يملسألا يمهسلا دقاو نب رمع نب دمحم :(م٣٢٨-٧٤٧/ه٧٠٢-٠٣١) يدقاولا ("

 ،ثيدحلا ظافح نمو ،مهرهشأ نمو مالسإلا يف نيخرؤملا مدقأ نم ،يدقاولا هللا دبع وبأ ،يندملا

 يف ه٠٨١ ةنس قارعلا ىلإ لقتناف ،هتورث تعاضو ،اهب "ةطنح رجات" ًاطانح ناكو ةنيدملاب دلو

 ءاضق يلوف ةفيلخلا نم هبرقو هاطعأو هيلع ضاقأف يكمربلا دلاخ نب ىيحيب لصتاو ،ديشرلا مايأ

 حتف'و "مجعلا حتف'و "ةيقيرفإ حتف'و "ةيوبنلا يزاغملا" هتبك نم .هتافو ىتح اهيف رمتساو ،دادغب

 ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظنا .ةريثك ىرخأ تافلؤمو "نآرقلا ريسفت'و "ةيردنكسالاو رصم

 ،هج ،ءابدألا مجعم :هللا دبع نب توقاي ،يومحلا :يف ةلماكلا ةمجرتلا :رظناو ٣١١. ص ۔٦ج

 ٣٩١-٣٩٥. ص

٢٤٧ 



 نع ىكحيو ،ريثك قلخ هنم جرخ ،دزألا نم نطب اضيأ وهو ،دمحم ىلإ ةبسنلا

 :ارعش روهشملا رعاشلا لطخألل وهو :تيبلا اذه اريثك دشني ناك هنأ ليلخلا

 ا"لامعألا حلاطك نوكي أرخذ دجت مل رئاخذلا ىلإ تقرتفا اذإو

 .ملعأ هللاو ،نايعألا تايفو يف ناكلخ نب دمحأ هركذ ام ىلع ليلخلا ةمجرت تهتنا

 :نامزلا عيدب

 عيدبب فورعملا ظفاحلا يناذمهلا ديعس نب ىيحي نب نيسحلا نب دمحأ ،لضفلا وبأ

 (")يريرحلا جسن هلاونم ىلعو ةقئافلا تاماقملاو ،ةقئارلا لئاسرلا بحاص ،نامزلا

 يذلا وه هنأو هلصفب هتبطخ يف فرتعاو ،هرثأ ىفتقاو ،هوذح ىذتحاو ،هتاماقمل

 دعب هلأسو .نايعألا تايفو يف ناكلخ نب ركذ اذكه .جهنملا كلذ كولس ىلإ هدشرأ

 ىلع ىولطلا ديلا هل امهيأ ؟نيخيشلا يف لوقت ام :اولاقف ءالضفلا ضعبو ءافرظلا

 لاقي الو .نامزلا عيدب هل لاقي لضفلا ابأ نأ كيفكي :لاقف ؟ملعلا يف هبحاص

 ةدحاو فقوم يف مولعلا نم ءيش يف ةبتكلا ىلع يلمي ناكو .موي عيدب يريرحلل

 كرحت هنتم نكس اذإو ،هثبخ رهظ هثكم لاط اذإ ءاملا" هلئاسر نمف :ناكلخ نبا لاق

 .هلحم ىهتنا اذإ هلظ لقثيو ،هاوث لاط اذإ هءاقل حمسي فيضلا كلذكو هنتن

 رعشمو .ج اجحلا ةبعك ١ل ج اتحملا ةبعك يه يتلا هترضح :هلئاسر نمو . مالسلا و

 ةلبق ال تالصلا ةلبقو فيخلا ىنم ال فيضلا ىنمو . مرحلا رعشم ال مركلا

 )١( ص ۔ ٢ج ،نايعألا تايفو ‘ ركب يبأ نب دمحأ ناكلخ نبا ٢٤٨.

 ٢) ص كسفن ردصملا ٢٤٨.

 دمحم وبأ نامثع نب دمحم نب يلع نب مساقلا :(م١ا٢٢١-٤٥٠١/ه٦١٥-٦٤٤) يريرحلا ا"

 .يجورسلا ديز يبأ تاماقم هامس "ةيريرحلا تاماقملا" بحاص ،ريبكلا بيدألا ،يرصبلا يريرحلا

 ميمد ناك .ىرخأ تافلؤم هلو "بارعإلا ةحلم"و "صاوخلا ماهوأ يف صاوغلا ةرد" هبتك نمو

 ريرحلا لمع ىلإ هتبسنو .ةرصبلاب هتافو "ةرصبلا قوف ةدلب" ناشملاب هدلوم ،ملعلا ريزغ ةروصلا

 ‘ءابدألا مجعم :هللا دبع نب توقاي ،يومحلا :رظنا .سرفلا ةعيبر ىلإ بستني ناكو .هعيب وأ ج٤،

 ص ٥٩٦-٦١٧.

٢٤٨ 



 .نال ىتح نشخ نسو ،ناه ىتح مظع دق بطخ توملا" هيزعت نم هلو "ةالصلا

 ۔اهبونن رغصأ راص ىتح ،تنجو ،اهبوطخ فخأ توملا راص ىتح تركتت دق ايندلاو

 :(')هرعش نمو ؟ةرسح الإ ىرت ال ىتح ،ىرسي رظنا مث ؟ةنحم الإ ىرت له ةنمي رظنيلف

 ابهذلا رطمي ايحملا قلط ناك ول ابكسنم ثيغلا بوص كيكحي داكو

 ("ابنع ول رحبلاو دصي مل ول ثيللاو تقطن ول سمشلاو نخي ملول رهدلاو

 ]٤٨٣[: نادمه يف هرعش نمو

 نلا ` ١ دلا ح د ة ن م 4 ذك ١ هلض فد : َ لوقأ دلب يل نا ذمه

 (٣) نايبصلاك لقعلا يف هخويشو هخويش لثم حبقلا يف هنايبص

 ةلئامثالثو نيعستو نامث ةنس هتافو ناكو .رثنو مظن نم حيلم ىنعم لك هلو

 .ةاره ةنيدمب ۔امومسم

 :يبالودلا

 ،يبال ودلا قارولا ،ءالولاب يراصنأل ا ‘ دعس نب دامح نب دمحأ نب دمحم ،رشب وبأ

 ىورو ،قارعلاو ماشلاب ثيداحألا عمس ،خيراوتلاو رابخألاو ثيداحألاب املاع ناك
 هنع ىورو ،ريثك قلخو أ")يدراطعلا رابجلا دبع نب دمحأو ،أأأراشب نب دمحم نع

 ١٢٣٧-١٢١٨. ص ،١ج ،نايعألا تايفو .ركب يبأ نب دمحأ ،ناكلخ نبا ااا
 ١٢٨. ص ،هسفن ردصملا ")
 ١٢٨. ص هسفن ردصملا ")

 نب دوواد نب نامثع نب راشب نب دمحم وه :(م٦٨ ٦-٣٨٧/هإ٢ )٦٧ ٥٢١ راشب نب دمحم (٤)

 ةرصبلا نم جرخي مل تاقنلا ثيدحلا ظافح نم ،رادنبب فورعملا ركب وبأ ،يرصبلا يدبعلا ناسيك
 :رظنا .ثيدح فلأ نيسمخ نم اوحن رادنب نع تبتك :دوواد وبأ لاق .همأب أرب هرمع رثكأ
 ٥٢. ص ،٦ج ‘مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا

 دمحم نب رابجلا دبع نب دمحأ :(م٦٨١-٤٩٧/ه٢٧٢-٧٧١) يدراطعلا رابجلا دبع نب دمحأ ()

 ثدح .ةافوو ادلوم ،ةفوكلا لهأ نم لضاف ،يدراطعلا يميمتلا ركب وبأ ،دراطع نب ريمع نب

 يلكرزلا :رظنا .ريثألا نبا خرؤملا اهعمس هقيرط نمو ،قاحسا نبا يزاغم يوري ناكو ،دادغبب
 ١٤٣. ص 6١ ج خ مالعأل | : نيدلا ريخ

 ٢٤٩



 ديلاومو ،خيراتلا يف ةديفم فيناصت هلو .")يتبسلا نابح نب متاح وبأو ،أ')يناربطلا

 مهبتك يف اوربخأو “لقنلا يف نفلا اذه بابرأ هيلع دمتعاو ،مهتايفوو ءاملعلا

 ناكو هيلإ حجري نممو ،نأشلا اذه يف مالعألا نم ناكو .ةروهشملا مهتافنصمو

 هنأ ،اضيأ هنع ىورو ،'جرعلاب ةئامثالثو نيرشع ةنس يفوتو ،فينصتلا نسح

 :(“)أ رعش هلوق يرذعلا مازح نب هورعل دشني ناك

 نالدج اهل يبلق نم ناعيفش هنود لاح اهرجه يبلق مار اذل

 (" نايري يذلا يأرلا ىلع اعيمج اوحبصأ مث ىلب :الاق ،ال :لاق اذل

 يمخللا ريطم نب بويأ نب دمحأ نب ناميلس وه : (م١٧٩-٣٧٨/ه٠٦٣-٠٦٢ ) يناربطلا )١(

 لحرو ‘ اكعب دلو ،هتبسن اهيلا و “ ماشلا ةيربط نم هلصأ ‘ نيثدحملا رابك نم ۔“ مساقلا وبأ ‘ يماشلا

 يف مجاعم ةثالث هل ،ناهبصأ يف يفوتو ،ةريزجلاو سرافو قارعلاو رصمو نميلاو زاجحلا ىلإ

 :رظنا .كلذ ريغو "ةوبنلا لئالد'و "لئاوألا"و'ريسفتلا" يف بتك هلو "ريغصلا مجعملا" اهنم ،ثيدحلا

 ١٢١. ص ،٣ج مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا

 ،يتسبلا متاح وبأ ،يميمتلا دبعم نب ذاعم نب نابح نب دمحأ نب نابح نب دمحم وه :يتسبلا ا"

 يف لقنتو ) ناتسجس دالب نم) تسب يف دلو ثدحم ۔“ يفا رغج ۔ ةمالع ۔ خ رؤم “ نابح نبا هل لاقيو

 ظةدم دنقرمس يف ءاضقلا ىلوتو ،ةريزجلاو قارعلاو رصمو ماشلاو ناسارخ ىلإ لحرف ،راطقألا

 نيرثكملا دحأ وهو .هرمع نم نينامثلا رشع يف يفوت ثيح هدلب ىلإ اهنمو ،روباسين ىلإ داع مث

 يف "ميساقتلاو عاونألا"و بدألا يف "ءالقعلا ةضور'و "حيحصلا دنسملا" هبتك نم فينصتلا يف

 .انه اهركذل لاجم ال ةريثك تافلؤم هلو .ديناسألا ةفوذح ،ةتسلا بتكلا يف ام عمج ةيرهزألا

 : رظنا . سانلا اهعلاطل اهفقوو ) تسب) هتدلب يف اهب اهمسر را د يف تافلؤملا هذه عمج دق ناكو

 ٧٨. ص ،٦ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا

 ظةياهن لوأ يهو .رعاشلا يجرعلا بسني اهيلإ فئاطلا يحاون نم داو يف ةعماج ةيرق :جرعلا ")

 :هللا دبع نب توقاي يومحلا :رظنا ۔ليذه دالب يف يهو فاليم نوعبسو ةينامث ةنيدملا نيبو اهنيبو

 ٩٨-٩٩. ص ۔ ٤ج ،ءابدألا مجعم

 (٤) ص 4 ٤ج ،نايعألا تايفو ، ركب يبأ نب دمحأ ناكلخ نبا ٢ ٣٥٣٣٥.

 (٥) ص كسفن ردصملا ٣٣.

٢٥ . 



 نوكسو ،َحصأ حتفلاو :")يناعمسلا لاق ،اهحتفو ةلمهملا لادلا مضب :يبالودلاو

 ،لمعتسيو رادي يذلا بالودلا ىلإ ةبسنلا هذه ةةدّحوم ءابو فلأ ماللا دعبو ،واولا

 ةبقع يهو ،ميج اهدعبو ،ءارلا نوكسو ،نيعلا حتفب :جرعلاو .اهحتفو لادلا مضب

 يحاون نم ةعماج ةيرق :اضيأ جرعلاو .جاحلا قيرط ةداج ىلع قنيدملاو ةَكم نيب

 لاق ،أ"نافع نب نامثع نب ورمع نب هللا دبع وهو ،يجرعلا بسنُي اهيلإ سفئاطلا
 نميلابو ؟ةيناثلا يف مأ ،ىلوألا جرعلا يف يبالودلا يفوت له ملعأ الو :ناكلخ نبا

 .(")قفوملا هللاو جرعلا قوس هل لاقي دلب

 :ديرد نبا

 نب يماحمح نب نسح نب متنج نب ةيهاتع نب ديرد نب نسحلا نب دمحم ،ركب وبأ

 كلام نب ورمع نب يدع نب دسأ نب رضاح نب ةملس نب يبهو نب عساو نب ورج

 نب ثراحلا نب بعك نب نارهز نب هللادبع نب ناثدع نب سود نب مناغ نب مهف نبا

 دمحأ نبا رابجلا دبع نب دمحم نب روصنم وهو :(م٦٩٠١-٠ ٥٣/_ه٩٨٤-۔-۔٦ ( يناعمسلا )١(

 لهأ نم ،ثيدحلا ءاملع نم رسفم ،رفظملا وبأ ،يعفاشلا مث يفنحلا يميمتلا يناعمسلا يزورملا

 "يناعمسلا ريسفت" هل ورم يف هنارقأ ىلع كلملا ماظن همدق ،ناسارخ يتفم ناك .ةافوو ادلوم ورم

 ريخ ،يلكرزلا :رظنا .هقفلا لوصأ يف "عطاوقلا"و "ثيدحلا باحصأل راصتنالا"و «تادلجم ثالث

 ٣٠٣-٣٠٤. ص ،٧ج ‘مالعألا :نيللا

 يومألا نافع نب نامثع نب ورمع نب رمع نب هللا دبع وه :يجرعلا رمع نب هللا دبع ")

 .ديصلاو وهللاب افوغشم ناك .ةعيبر يبأ نب رمع وحن وحني ، لزغ رعاش ،رمع وبأ .يشرقلا

 يف كلملا دبع نب ةملسم بحص . نيدودعملا ناسزنفلا نمو .ع ايخسأل ١ ء افرظلا ء ابدأل ١ نم ناكو

 ةيرق هانكسل يجرعلاب بقلو ،ةكم لهأ نمو ،نسحلا ءالبلا هعم ىلبأو ،مورلا ضرأب هعئاقو

 ملف ،رمع نب هللا دبعل ىلوم مد ةمهت يف ماشه نب دمحم ةكم يلاو هنجسو فئاطلا برق "جرعلا"

 :ةديصق نم روهشملا تيبلا بحاص وهو .تام نأ ىلإ نجسلا يف لزي

 رغث دادسو ةهيرك مويل اوعاضأ ىتف يأو ينوعاضلأ

 ٠٩. ص “ ٤ ج مالعألا : نيدلا ريخ ‘ يلكرزلا : رظنا

 ٣٥٣. ص ،٤ج نايعألا تايفو ،ركب يبأ نب دمحأ ،ناكلخ نبا :رظنا ا")
 ٢٥١



 يرصبلا يوغللا ،ثوفغلا نب دزألا نب رضن نب كلام نب هللا دبع نب بعك
 يف يدوعسملا لاق ؛قئافلا رعشلاو بدألاو ةغللا يف هرصع مامإ ناك .يدزألا

 يف اذه اننامز يف عرب نمم ،دادغبب ديرد نبا ناكو : هقح يف "بهلا جورم"

 ةغللا يف ءايشأ هل دروأو ،اهيف دمحأ نب ليلخلا ماقم ماقو ،ةغللا يف ىهتناو ،رعشلا

 ،لزجي ًاروطف ،بهذم لك يف رعشلاب بهذي ناكو ،نيمقتملا بتك يف دجوت مل
 هرعش دّيج نمف هضعب ىلع يتأن وأ ،هيصحن نأ نم رثكأ هرعشو ،قري أروطو

 ،لاكيم نب دمحم امهو ،هدلوو لاكيم نب ةاشلا اهيف حدم يتلا ]٤٨٤[ ةروصقملا

 ةروصقملا رثكأب اهيف طاحأ هنإ لاقيو ،هللا دبع نب ليعامسا سابعلا وبأ هدلوو

 :)اهلوأو

 ىجلا لايذأ تحت حبص ةرط هنول ىكاح يننأ ر ىرت امأ

 (""ىضغلا لزج يف رانلا لاعتشا لم هدوسم يف ضيبملا لعتشاو

 ضا رعشلا نم ةعامج ةروصقملا ةديصقلا هذه يف هضراع دقو : يدوعسملا لاق ث

 نم اعمج د`ذعو “ (٣) يخوتتلا يكاطنأل ١ مهفلا نب دمحم نب يلع مساقلا وبأ مهنم

 نم قلخ ةديصقلا هذهب ىنتعا دقو :نايعألا تايفو يف ناكلخ نبا لاقو .هضراع

 ٣٢٣. ص هسفن ردصملا ()

 ٣٢٣. ص هسفن ردصملا (")

 يبأ نب دمحم نب يلع مساقلا وبأ وه : يخونتلا يكاطنأل ا مهفلا نب دمحم نب يلع مساقلا وبأ (")

 حرس نب طيرم نب كلام نب ديبع نب ديز نب ئناه نب رباج نب ميمت نب ميهاربا نب دوواد مهفلا

 نبا ،نيمدقألا خونت كولم دحأ وهو ،ثراحلا نب ورمع نب حبص نب ثراحلا نب رمع نب رازن نب

 يخونتلا ةعاضق نبا فاحلإ نب نارمع نب ناولح نب بلغت نب ةربو نب دسأ نب هللا ميت نب مهف
 نيحو ،نينس عضب زاوهألاو ةرصبلا ءاضق دلقت ،موجنلاو ةلزتعملا لوصأب املع ناك ؛يكاطنألا

 ناكو .هارق نسحأو هاوثم مركأف ،أحدامو ارئاز نادمح نب ةلودلا فيس ةرضح درو هنع فرص

 :رظنا .ه ٣٤٦٢ ةنس ةرصبلا يف يفوت .هيلإ نوليمي قارعلا ءاسؤر نم هريغو يبلهملا ريزولا

 ٣٦٦-٣٦٩. ص ۔٣ج ،نايعألا تايفو ،ركب يبأ نب دمحأ ،ناكلخ نبا

٢٥٢ 



 اهحورش دوجأ نمو ،اهظافلأ ىلع اوملكتو ،اهوحرشو نيرخأتملاو نيمدقتملا

 يمخللا ميهاربإ نب ماشه نب دمحأ نب دمحم هللا دبع يبأ هيقفلا حرش ۔ اهطسبأ و

 وبأ مامإلا اهحرشو ،ةئامسمخو نيعبسلا دودح يف يفوت . ارخأتم ناكو أ 'يتسبلا

 ةةغللا يف "عماجلا" باتك بحاص ("ازازقلاب فورعملا .رفعج نب دمحم هللا دبع

 ةديفملا بتكلا نم وهو ،"ةرهمجلا" باتك ،ةروهشملا فيناصتلا نم ديرد نبالو

 "ليلخلا" باتكو "ماجللا و ج رسلا" باتكو "قاقتشالا" باتك هلو ،ةغللا يف ةربتعملا

 باتكو ،۔"سب تقملا" باتكو ،"ءاونألا" باتكو ريغصلا "ليخلا" باتكو ،ريبكلا

 باتكو ،"حالسلا" باتكو ،"تاغللا" باتكو ۔"برعلا راوز" باتكو ۔"نحالملا'

 ،دلئاوفلا ريثك .همجح يف ريغص وهو ،"ىبتجملا" باتكو ،هلمكي مل "نأرقلا بيرغ"

 نإ :لوقي ءاملعلا نم مدقت نم ناكو ،ديج مظن هلو ديفم ريغص "حاشولا" باتكو

 :ا")هلوق هرعش حيلم نمو ءاملعلا رعشأو ،عارعشلا ملعأ ديرد نبا

 قرشت مل اهعولط دنع سمشلل اهعاعش دودخلا تلج ول ءارغ

 دبع وبأ ؤ يمخللا فلخ نب ماشه نب دمحأ نب دمحم وه : يتبسلا دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ )١)

 "نايبلا ميلعتو ناسللا ميوقت ىلإ لخدملا" هبتك نم .ةتبس نكس ،يسلدنأ “بدألاب ملاع لا

 ملعألل اهحرش يفو هيوبيس تايبأ يف عقو ام حالصإو لمجلا تايبأ حرش يف لمجلاو لوصنفلا"و

 "ديز نبا ةروصقم حرش"و ،بلعثل "حيصفلا حرش'و .قشمدب نيدباع ةنازخ يف "للخلاو مهولا نم

 :رظنا .م١٨١١/_ه١٥٥ ةنس ةيليبشإ يف يفوت .كلذ ريغو "ماوعلا نحل يف يديبزلا ىلع درلا"و

 ٣١٨. ص ،٥ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا

 وبأ يميمتلا رفعج نب دمحم وه :(م١٢٠١-٣٥٩/ه٢٦١٤-٢٤٣) زازقلا رفعج نب دمحم ا"

 مدخو .قرشلا ىلإ لحر ةافوو ادلوم ،ناوريقلا لهأ نم ةغللاب ملاع ،بيدأ ،زازقلا ،هللا دبع

 ةغللا سيردتل ردصتف ،ناوريقلا ىلإ داعو اباتك هل فنصو (رصم بحاص) يمطافلا هللاب زيزعلا
 رئارض'و ،وحنلا يف تادلجم ةدع "فورحلا"و ،ةغللا يف "عماجلا" هبتك نم .يفوت نأ ىلإ ةيبرعلا

 .قيقر رعش هلو ،"هل بدأتلاو ناطلسلا بدأ"و ةيونعملاو ةيظفللا رعشلا تارورض يف "رعشلا

 ٧١-٧٢. ص ،٦ج ،مالعألا :نيدلا ريخ يلكرزلا :رظنا .زقلا لمع ىلإ ةبسن زازقلاو

 (٣) ص ۔٤ ج 4 نايعألا تايفو ركب يبأ نب دمحأ ، ناكلخ نبا :رظنا ٣٢٤.

٢٥٢٣ 



 قبطم ليل تحت قلأت ارمق هقوف دوت صعد ىلع نصغ

 قطني مل اهريغ بطاخ ليق ول / اهدعي مل مكنحا نسحلل ليق ول

 قرشم يف اههجو نم اننأكو برغم يف اهعرف نم اننأكو

 ا')قطنت مل قطنمب لح ليولا اهؤايض نويعلاب فتهيف اودبت

 ۔اهب أشنو ،نيتئامو نيرشعو ثالث ةنس حلاص ةكس يف ،ةرصبلاب هتدالو تناكو

 فورعملا ،هللا دبع نب نمحرلا دبعو ،أ")يشايرلاو ،يناتسجسلا متاح يبأ نع ذخأو

 باتك بحاص ("ينادنانشألا نوراه نب ديعس نامثع يبأو يعمصألا يخأ نباب

 ،جنززلا روهظ دنع نيسحلا همع عم ةرصبلا نع لقتنا مث .مهريغو ،"يناعملا'

 ةرصبلا ىلإ داع مث ظةنس ةرشع يتنثا اهب ماقأو نامع نكسو ،يشايرلا مهلتقو

 باتك امهل لمعو ،لاكيم ينب دنع ماقأو «سراف يحاون ىلإ داع مث ، انامز اهنكسو

 الو ،هيأر نع سراف لهأ روصق ناكو ،سراف ناويد ]٤٨٥[ مهل دلقتو ةرهمجلا

 كسمي ال ،أرذنم ادصقم ناكو ،ًأاميظع الام امهعم دافأف ،هعيقوت دعب الإ ًأرمأ ذقني

 ينبا لزع دعب ةئامثظو نامث ةنس اهلخدو ،دادغب ىلإ سراف نم لقتنا مث ۔امهرد

 ٣٢٥. ص هسفن ردصملا اا

 يشايرلا هللا دبع نب يلع نب جرفلا نب سابعلا :(م١٧٨-٣٩٧/ه٧٥٢-٧٧١) يشايرلا ا"

 اهيف لتق ،ةرصبلا لهأ نم ،برعلا مايأب فراع ةياور يوغل لضفلا وبأ ،يلاوملا نم ،يرصبلا

 "برعلا مالك نم هؤامسأ تفلتخا ام"و "لبإلا" باتكو "ليخلا" باتك هل .جنزلا بحاص ةتتف مايأب

 .لماكلا يف تارم ،دربملا هنع ىور .كلذ ريغو

 ٢٦٤. ص ،٣ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظنا

 ءاملعلا نم يوغل ،نامثع وبأ ،يدنانشألا نوراه نب ديعس : ينادنانشألا نوراه نب ديعس (٣)

 نانشألا عضوم "نادنانشأ" ىلإ هتبسن ،ديرد نبا اهب هيقلو ةةرصبلا نكس ،دادغب لهأ نم .بدألاب

 ،٣ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظنا۔'ةديرفلا تايبألا"و "رعشلا يناعم" باتك هل (ةيسرافلاب)

 ص ١٠٣.
٢٥٤ 



 نب دمحم نب يلع هلزنأ ،دادغب ىلإ لصو اًملو ،ناسارخ ىلإ امهلاقتناو ،لاكيم

 نأ رمأف هناكمو هربخ ردتقملا مامإلا فرعو ،هيلع لضفأو ،هراوج يف يراوحلا

 ناكو هتافو نيح ىلإ ،ةيراج لزت ملو ،رهش لك يف أمهرد نوسمخ هيلع يرجي
 ىلإ قباسيف برعلا نيواود هيلع ارقم ناكو ،هنم ظفحأ ري ا ةياورلا عساو

 هيف اوملكت :لاقف ؟ال مأ وه هفرعتأ :ا'"ينطق رادلا هنع لئسو هظفح نم اهمامتإ

 .هيلإ دعأ ملف ،أناركس هتيأرف ،هيلع تلخد :يوغللا "يرهزألا روصنم وبأ لاقو
 ةةقلعتملا ناديعلا نم ىرن امم يحتسنو هيلع لخدن انك :ا"نيهاش نبا لاقو

 ذيبن نم ند ريغ هدنع نكي ملف 4 .ائيش هلأس الث اس نأ ،ركذو .ىفصملا بارشلاو

 نسحلا وبأ ،يدهم نب دمحأ نب رمع نب يلع وه :(م٥٩٩-٩١٩/ه٥٨٣-٦٠٣) ينطقرادلا ااا

 دلو ،أباوبأ اهل دقعو ،تاءارقلا فنص نم لوأو ،ثيدحلا يف هرصع مامإ ،يعفاشلا ينطقرادلا

 (يديشخألا روفاك ريزو) ةبزادرخ نبا دعاسف رصم ىلإ لحرو “(دادغب ءايحأ نم) نطق رادب
 يف ةدراولا للعلا"و "ننسلا" باتك هفيناصت نم .اهب يفوتف دادغب ىلإ داعو ،هدنسم فيلأت ىلع

 يفوت .ىرخأ تافلؤمو "فلتخملاو فلتؤملا"و "ةروثأملا نينسلا نم نبتجملا"و "ةيوبنلا ثيداحألا

 ٣١٤. ص ،٤ج ،مالعألا :نيدلا ريخ يلكرزلا :رظنا ۔م٥٩٩/_ه٥٨٣ ةنس

 ،رهزأ نب حون نب ةحلط نب رهزألا نب دمحم روصنم وبأ وه :يرهزألا روصنم وبأ ")
 ةغللا هيلع تبلغ بهذملا يعفاش اهيقف ناك ،ةغللا يف روهشملا مامإلا ،يوغللا يورملا يرهزألا

 نب ركب ابأ اهب كردأو دادغب لخد .هعروو هيا دو هتقثو هلضف ىلع اقفتم ناكو ،اهب رهتشاف

 اعماج ناكو .ةغللا بلط يف برعلا ضرأ يف فاطو لحر دق ناكو .ائيش هنع وري ملو شديرد

 "ظافلألا بيرغ'و "بيذهتلا" باتك ةغللا يف فنصو .اهقئاقدو اهرارسأ ىلع اقلطم ةغللا تاتشل

 ةنيدم يف ه١٧٣ ةنس ليقو ه٠٧٣ ةنس يفوتو ه٢٨٢٦ ةنس يف دلو ،"ريسفتلا" باتكو

 رهزأ هج ىلإ ةبسنلا هذه ،ءار اهدعبو ءاهلا حتفو يازلا نوكسو ةزمهلا حتفب :يرهزألاو ۔ةاره

 ٣٣٤-٣٣٦. ص ،٤ج ،نايعألا تايفو ،ركب يبأ نب دمحأ ،ناكلخ نبا :رظنا .روكذملا

 وبأ نيهاش وبأ نامثع نب دمحأ نب رمع وه :(م٥٩٩-٩٠٩/_ه٥٨٣-٧٩٢) نيهاش نبا ا"
 باتك اهنم فنصم ةئامثالث وحن هل ثيدحلا ظافح نم ناك ،دادغب لهأ نم ةمالع ظعاو صفح

 نيثالث وحن يف "ريسفتلا"و ،ءزج ةئامسمخو فلأ :لاقو "دنسملا" نايبتلا بحاص هامس "ةنسلا"

 'خويشلا مجعم'و ،مجعملا فورح ىلع "ملعلا مهنع لقن نمم تاقثلا ءامسأ خيرات'و ،ادلجم
 ٤٠. ص ،٥ج مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظنا .ىرخأ ةريثك تافلؤمو

٢٥٥ 



 انءاجف تد انجرخأ :مهل لاقف ؟ذيبنلاب قتدصتتأ :اولاقف ،هناملغ هيلع ركنأف هل هبهوف

 .)ريثك ءيش رومألا هذه نم هيلإ بسنيو ةرشع

 لضفأ ىلإ عجر هنمو ئربف ،قايرتلا هل ىقس ،جلاف نيعستلا سأر يف هل ضرعو
 داع مث ،مهيلع هئالمإو هذيمالت عامس ىلإ عجرو شأئيش هسفن نم ركني ملو هلاوحأ

 لطبو ،ةفيعض ةكرح هيدي كرحي ناكف ،هلوانتت راض ءاذغل ،لوح دعب هيلإ جلافلا
 هيلإ لصي مل نإو ،ملأتو حاص ،لجرلا هيلع لخد اذإ ناكف ،همدق ىلإ همزحم نم
 هللا نإ :لوقأ تنكف :أ""يدادغبلاب فورعملا مساقلا نب ليعامسا يلع وبأ هذيملت لاق

 :(")لاقف مرهلا ركذ نيح ،اهركذ متقملا هتديصق يف هلوقل هبقاع لجو زع

 "كش ام هيلع وجلا بناوج نم كالفألا توهول نم تسرام

 عم ناكو هنم ديعب لخادلاو ،لاسملاب لتسي وأ ،هيلع يشمي نَم حايص حيصي ناكو

 :يلع وبأ لاق احيحص أر هنع لأسي اميف دري ،لقعلا لماك ،نهذلا تباث لاحلا اذه

 ةةلاحلا هذه يف وهو ،ةغللا يف يكوكش نع هلأسأ تنكو ،نيماع كلذ دعب شاعو

 نئل :رعش تيب نع تتلأس دقو ،ةًرم يل لاقو .باوصلاب سفنلا نم عرسأب دريف

 )١( ص ‘،٤ج ،نايعألا تايفو ،ركب يبأ نب دمحأ ،ناكلخ نبا :رظنا ٣٢٥-٣٢٦.

 نب مساقلا نب ليعامسإ وه :(م٧٦٩-١٠٩/_ه٦٥٣-٨٨٢) مساقلا نب ليعامسا يلع وبأ ا"

 رعشلاو ةغلل هنامز لهأ ظفحأ ،يلاقلا يلع وبأ .ناملس نب دمحم نب ىسيع نب نوراه نب نوذيع

 ،قارعلا ىلإ لحرو (ناو ةريحب برقب يقرشلا تارفلا ىلع) درج زانم يف أشنو دلو .بدألاو

 نمحرلا دبع مايأ يف ةبطرق لخدف ه ٣٢٨ ةنس برغملا ىلإ لحر مث ،ةنس ٢٥ دادغب يف ملعتو

 رهشأ ،ةبطرقب همايأ يف يلع وبأ تامو .رصانلا نب رصنتسملا مكحلا هبحأو ،اهنطوتساو رصلنلا

 بتك عسوأ نم "عرابلا" هلو .راعشألاو رابخألا يف "يلاقلا يلامأ" ىمسيو "رداونلا" باتك هفيناصت

 نم مهيلإ هئيجمل يدادغبلاب هنوبقلي برغملا لهأ ناكو ."زومهملاو دودحملاو روصقملا"و ،ةفغللا

 ٣٢١-٣٢٢. ص ‘، ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظنا .دادغب

 (٣) ص ج ،نايعألا تايفو ،ركب يبأ نب دمحأ ،ناكلخ نبا :رظنا ٣٢٦.

 (٤) لص ،هسفن ردصملا ٣٢٦.

٢٥٦ 



 اذكهو :يل لاق مث :يلع وبأ لاق ،ملعلا نم كيفشي نم دجت مل ،ينيع اتمحش :تأفط

 ءيش رخآو :يلع وبأ يل لاق .هتلأس دقو ،متاح وبأ لاق كلذكو ،ينب اي يل لاق

 اذه ناكو ضيرقلا نود ضيرحلا لاح ينب اي :يل لاق نأ ينبواج هنع هتلأس
 :()هلوقب شمتي ام أريثك كلذ لبق ناكو .هنم هتعمس ام رخآ مالكلا

 (" حلاص هللا هب ىضري لمع الو ةذيذل ةايح ال نأ ينزح اوف

 ترسكناف «سرافب يلزنم نم تطقس :ديرد نبا يل لاق :أ")ينابزرملا لاقو
 الجر تيأرف ينيع تضّسغ ،ليللا رخآ ]٤٨٦[ ناك املف ،يتليل ترهسف ،يتوقرت
 يل دشنأ :لاقو ،بابلا يتداضعب ذخأو شيلع لخد شًاجسوك هجولا رفصأ ،ًاليوط
 ،هنم رعشأ انأ :لاقف ،أئيش دحأل ساون وبأ كرت ام :تلقف ،رمخلا يف تلق ام نسحأ

 :)) رعش يندشنأو ،ماشلا نم ةيجان وبأ :لاقف ؟تنأ نمو :تلقف

 قئاقشو سجرن يبوث نيب تتأ هدعب ءارفص ح زملا دعب ءا رمحو

 اقشاع نول تستكاف ًاجازم اهيلع اوطلسف فرص قوشعملا ةنجو تكح

 ٣٢٧. ص هسفن ردصملا )

 ٣٢٧. ص هسفن ردصملا ")

 هللا ديبع وبأ .ىسوم نب نارمع نب دمحم وه :(م٤٩٩-٠١٩/_ه٤٨٣-٧٩٢) ينابزرملا (٣)

 هبهذم ناك ،دادخغبب هتافوو هدلومو .ناسارخ نم هلصأ ،بيدأ خرؤم يرابخإ ،ينابزرملا

 ءارعشلاو رعشلا يف "ديفملا" اهنم ميدنلا نبا اهفصو ىلع ىتأ ،ةيمجع بتك هل ،لازتعالا

 يف "قنوملا"و ،مجعلاو برعلا مايأو قربلاو مويغلاو ةعبرألا لوصفلا يف 'ةنمزألا"و ،مهبهذمو

 ةنينقو ةربحملا عضي ينابزرملا ناك :يرهزألا لاقو ،ىرخأ ةريثك تافلؤمو ءارعشلا خيرات

 هاطعأو هيلإ جرخي ىتح فقيف ،هرادب رميو ،هيف ىلاغتي ةلودلا دضع ناكو “برشيو بتكي ذيبنلا

 ٣٢٧. ص ج ،نايعألا تايفو ،ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ ناكلخ نبا :رظنا .رانيد فلأ ةرم

 ٣٢٧. ص هسفن ردصملا ()
 (٥) ص ۔“ هسفن ردصملا ٣٢٧.

٢٥٧ 



 نيب) تلق مث ،ةرمحلا تمقف ۔"ءارمحو" تلق كنأل :تلقف ؟ّملو :لاقف ،تأسأ :تلقف

 اذه ام :لاقف ،ىرخألا ىلع اهتمق الهف ،ةرفئصلا تمقف ،(قئاقشو سجرن يبوث

 يلع ابأ خيشلا نأ :ىرخأ ةياور يف ءاجو «ضغبأب تقولا اذه يف ءاصقتسالا

 ،مانلا يف سيلبإ ينعاج دقو ،هسفنل نيتيبلا نيذه ديرد نبا يندشنأ :لاق ،۔أ"يسرافلا

 مث ،ءيش يف تأسأ كنأ الا تدجأ :لاقف ،معن :تلقف ؟ساون يبأ ىلع ترغأ :لاقف

 ةليل رشع ينتثال ،ءاعبرألا موي يفوتو .ملعأ ىلاعت هللاو ،هرخآ ىلإ مالكلا ةيقب ركذ

 ةفورعملا ةربقملاب نفذو ،دادغبب ةئامثلظو نيرشعو ىدحإ ةنس ،نابعش نم تيقب

 .مظعألا عراشلا نم برقلاب ضحالسلا قوس رهظ نم يقرشلا بناجلاب ،ةيساتعلاب
 ملكتملا ،أ"يئابجلا يلع يبأ نب مالتسلا دبع مشاه وبأ ضيأ مويلا كلذ يف يفوتو

 نيعستو أثالث شاع هنأ لاقيو ،ةخّللاو مالكلا ملع مويلا تام :سانلا لاقف ،يلزتعملا

 رافغلا هللا دبع نب دمحأ نب نسحلا وه :(م٧٨٩-٠٠٩/_ه٧٧٣-٨٨٢) يسرافلا يلع وبأ أ

 لخدو (سراف لامعأ نم) اسف يف دلو ةيبرعلا ملع يف ةمئألا دحأ .يلع وبأ ،لصألا يسرافلا

 دنع ةدم ماقأف ته ٣٤١ ةنس بلح ىلإ مدقو .نادلبلا نم ريثك يف لوجتو ته ٣٠١٧ ةنس دادغب

 فنصو ‘وحنلا هملعف ،هدنع مدقتو هيوب نبا ةلودلا دضع بحصف ،سراف ىلإ داعو ،ةلودلا فيس

 امهتم ناك .اهب يفوت نأ ىلإ ماقأف ،دادغب ىلإ لحر مث .ةيبرعلا دعاوق يف "حاضيإلا" باتك هل
 يف فنصذف ةريثك ةلئسأ ةرصبلاو دادغبو زاريشو بلح يف لئسو .ليلق رعش هلو ،لازتعالاب
 ،يلكرزلا :رظنا .فجنلا يف ةيرديحلا ةنازخلا يف 'ةيزاريشلا لئاسملا" اهنم اباتك دلب لك ةلئسأ

 ١٨٠. ص ٢، ج مالعألا :نيدلا ريخ

 مالس نبا باهولا دبع نب يئابجلا دمحم يلع يبأ نب مالسلا دبع مشاه وبأ :يئابجلا مشاه وبأ ")

 وه ناك ؛ملاعلا نب ملاعلا روهشملا ملكتملا ،نافع نب نامثع يلوم نابأ نب نارمح نب دلاخ نب
 يفوتو ه ٢٤٧ ةنس مشاه وبأ دلو .لازتعالا بهذم يف تالاقم امهلو ةلزتعملا رابك نم هوبأو

 .ديرد نب دمحم ركب وبأ هيف يفوت يذلا مويلا يف دادغب ةنيدم يف ه١٢٣ ةنس نابعش يف

 دمحأ ،ناكلخ نبا :رظنا .ءاملعلا نم ةلمج اهنم جرخ ،ةرصبلا ىرق نم ةيرق ىلإ ةبسن :يئابجلاو

 .٤٨١-٣٨١ص ،٣ج ،نايعألا تايفو .ركب يبأ نب دمحم نب

٢٥٨ 



 :(")هلوقب ،أ")يكمربلا ةظحج هاثرو ،ريغ ال ةنس

 برتلاو راجحألا ثلاث ادغ امل ةدئاف لك ديرد نباب تدقف

 ا""بدألاو ةوجلا دقفل يكبأ ترصف ادرفنم دوجلا دقفل يكبأ تنكو

 ءايلا نوكسو ،ءارلا حتفو ،ةلمهملا لادلا مضب ديردو .ةبرت عمج ءاتلا حتفب :بزلا

 هيف سيل يذلا :دردألاو ،درد ريغصت وهو ،ةلمهم لاد اهدعبو ،اهتحت نم ةانثملا

 0هلوأ نم ةزمهلا فذحل ،أميخرت ريغصتلا اذه يًّسُس امنإو ،ميخرت ريغصت وهو ،نس

 :هيهاتعو ...كلذ ريغو ،ريهز رهزأ أريغصتو ديوس :دوسأ ريغصت يف لوقت امك

 ةحوتفم ءايو ۔ةروسكم ءاه فلألا دعبو ،اهقوف نم ةانثملا ءاتلاو ،ةلمهملا نيعلا حتفب

 ءاتلا حتفو ،نونلا نوكسو ،ءاهلا حتفب :متنحو ،ةنكاس ءاه اهدعبو ،اهتحت نم ةانثم

 اهبو ،ةنوهدملا ءارضخلا ةرجلا :متنحلا يف لصألاو ،ميم اهدعبو ،اهقوف نم ةانثملا

 ميم فلألا دعبو ةفيفخلا ميملاو ،ةلمهملا ءاحلا حتفب :يماحمحو ،لجرلا يمس

 ةّبقبو ،هئابآ نم ملسأ نم لوأ وهو :أ"أالوكام نب رصن ريمألا لاق ،ءاي مث ةةروسكم

 ريزولا نب ىسوم نب رفعج نب دمحأ وه :(٦٣٩-٩٣٨/ه٤٢٣-٤٢٢) يكمربلا ةظحج ()

 يف ناك .دادغب لهأ نم ،ةكماربلا اياقب نم ،نغم بيدأ ميدن ،نسحلا وبأ ،كمري نب دلاخ نب ىيحي
 يف افرصتم ،رابخألل ةياورلا ريثك ناكو ،بقللا همزلف ةةظحجب زتعملا نبا هبقلف ،ءوتن هينيع
 همدقتي دحأ نكي مل ،ىقيسوملاب افراع ،ةردانلا رضاح ،رعشلا حيلم ،موجنلاو ةغللاك ملعلا نم نونف

 يف "تادهاشملا" اهنم ةليلق ابتك فنصو ،نييسابعلا دمتعملاو زتعملا نبا مدان .ءانغلا ةعانص يف

 رعش ناويد هلو "نييروبنطلا رابخأ"و "موجنلا ءاملع هبرج امم حص ام'و ،فئاطللاو رابخألا
 يناهبصألا جرفلا يبألو (دادغب لامعأ نم ةيرق) لبج يف هتافوو ،دادغب يف هتدالو .ةريثك هرابخأو

 ١٠٧. ص ١، ج ،مالعألا :نيدلا ريخ يلكرزلا :رظنا ."يكمربلا ةظحج رابخأ" باتك يف
 .٤٨١-٣٨١ص ۔٣ج ،نايعألا تايفو ،ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ ،ناكلخ نبا :رظنا )٢)

 ٣٢٨. ص هسفن ردصملا ا"

 نب يلع ،رصن وبأ ،ةجحلا ،ةباسنلا ،دقانلا ،ظفاحلا ،ريبكلا ريمألا ،ىلوملا :الوكام نب رصن )

 يبأ شويجلا دئاق داوجلا ريمألا نبا فلد ريمألا نب دمحم نب يلع نب رفعج نب يلع نب هللا ةبه

 هدلوم ."ةبسنلا هبتشم يف لامعإلا'باتك بحاص ،يدادغبلا يلجعلا ىسيع نب ىسيع مساقلا فلد

 ةنس نامرك ىلإ هقيرط يف وهو كارتألا نم هكيلامم هلتق .اربكع ةيرقب ه ٤٢٢ ةنس يف

 مالعأ ريس :نامثع نب دمحأ نبا دمحم ،يبهذلا :يف ةلماكلا ةمجرتلا رظنا .هلام اوذخأو ه ٥

 ٥٦٩-٥٧٨. ص ،٨١ج ،ءالبنلا

٢٥٩ 



 نب ورمع عم اوجرخ نيذلا ابكار نيعبسلا ةلمج نم يماحمحو .فورعم بىننلا

 ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةافو أبن مهغلب امل ،ةنيدملا ىلإ نامع نم صاعلا

 نود ضيرجلا لاح" :هلوقو .يدزألا ىلع مالكلا مدقت دقو ،ةروهشم ةصقلاو

 ءارعش دحأ ،أ' )صربألا نب ديبع هب قطنام لوأو ةروهشم ظم اذه "ضيقلا

 كسؤب موي يف ]٤٨٧[ ةريحلا كولم رخأ ، رذنملا نب نامعنلا ىقل اًَمل ،ةيلهاجلا

 ضيرجلا لاح" ه رعش نم ه دشنأف ديبع هب نسحأف كتداع ركذ ناكو كلتق ىلع مزع و

 لام لاحل الو :ةيدادغبلا ةماقملا يف يريرحلا لاقو الثم تراصف ،۔"ضيرقلا نود

 نم ةاشملا ءايلا نوكسو ۔ءا رلا رسكو ۔“ ميجلا حتفب : ضيرلجلا و 4“ ضيرلجلا لاح

 تلاح :لوقي هنأكف رعشلا :ضيرقلاو ةصغلا وهو ةمجعم داض اهدعبو ،اهتحت

 رسكو ،ةلمهملا نيعلا حتفب :ديبعو .ةروهشم ةصقلا هذهو ۔ رعشلا داشنإ نود ةصغلا

 رعاش وهو ةلمهم لا د اه دعبو اهتحت نم ةانثملا ء ايلا نوكسو ةدحوملا ع ابلا

 ىلص هللا لوسر دج ،مشاه نب بلطملا دبع نارقأ نم ةدالولا يف ناكو روهشم

 هناحبص كلاو .نايعألا تايفو يف ناكلخ نبا ركذ اذكه ،ملسو هيلع هللا

 .(")هلعأىلاعتو

 :يديبزلا ركب وبأ

 رشب نبب هللا دبع نب دمحم نب جحذم نب هللا دبع نب نسحلا نب دمحم ركب وبأ

 ةةغللا ظفحو ،وحنلا ملع يف هرصع دحوأ ناك ةبطرق ليزن ،يليبشإلا يديبزلا

 ةريسلا ملع ىلإ ،رداونلاو ،بادآلاو ،يناعملاو “بارعإلاب هنامز لهأ ربخأ ناكو

 روفو ىلع تلد ةبتك هلو كناه ر يف هظم هنف يف سلدنأل اب نكي ملو ‘ رابخأل او

 رعاش ،دايز وبأ ،رضم نم ،يدسألا مشج نب فوع نب صربألا نب ديع :صربألا نب ديع ()

 تاقلعملا نع ةيناث ةقبط ةدودعملا "تا رهمجملا" باحصأ دحأ وهو ،اهئامكحو ةيلهاجلا ةاهد نم

 هيلع دفو دقو نامعنلا هلتق ىتح اليوط رمعو “تاضقنمو تارظانم هعم هلو ،سيقلا ؤرما رصاع

 ١٨٨. ص ٤“ ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظنا .عوبطم رعش ناويد هلو .هسؤب موي

 ٣٢٨-٣٢٩. ص ،٤ج ،نايعألا تايفو ،ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ ناكلخ نبا (٢)

٠ ٦ ٢ 



 قرشملاب نييوغللاو نييوحنلا تاقبط" باتكو ،"نيعلا باتك رصتخم :اهنم ،هملع

 يوحنلا هللا دبع يبأ هخيش نمز ىلإ ،يلؤدلا دوسألا يبأ نمز نم "سلننألاو
 ."نيدحلملا روتس كته" :هامس هتالاقم لهأو ةرسم نبا ىلع درلا باتك هلو ،يحايرلا

 ةينبألا" باتك و ،أدج ديفم وهو "ةيبرعلا يف حضاولا" باتكو ،'ةماعلا نحل" باتكو
 سلدنألا بحاص )هلاب رصنتسملا مكحلا هراتخاو .هلثم دحأل سيل ۔"وحنلا يف

 ةةيبرعلاو باسحلا هملع يذلا ناكف ،أ"اهللاب ديؤملا ماشه هدهع يلو ،هدلو بيدأتل

 ا"ةيليبشإ ءاضق ىلوتو ةةضيرع ايند هنم يديبزلا ركب وبأ لانو ،ريثك اعفن هعفنو
 بدأ مظعتسي ناكو ءهدعب نم هونب اهسبل ةمخض ةمعن لصحو ،ةطرشلا هطخو

 ءانبأ نم طق سلاجي مل هنأ معزيو ،هتهابنو هتحاجر فصيو هابص مايأ هللاب ديؤملا

 فلطلأو .ةظقي رضحأ الو ،هنم ىكذأ هنس م يف ريغو ،هتيب لهأ نم ءامظعلا

 نب رصانلا نمحرلا دبع نب مكحلا وه :(م٦٧٩-٤١٩/ه٦٦٣-٢٠٣) هللاب رصنتسملا مكحلا اا

 املاع ناك .ه٠٥٣ ةنس هيبأ دعب ةفالخلا يلوو ،ةبطرقب دلو ،يسلدنأ يومأ ،هللا دبع نب دمحم

 ع املعلل أبحم ٠ رعش هل ي وري “ باسلنأل ١ ةفرعم يف ًاعيلض ٠ خيراتلا و بدأل اب املم نيدلاب

 هتبتكم يف نل : ليق ] بتكلل عامج ‘ مهيلإ نسحلو مهنم درفتسرف ةيئانلا نا دلبلا نم مه رضحتسي

 ريخ ۔ يلكرزلا : رظنا . ٧٦ ٩ /ه ٦٦ ٣ ةنس هتافو ىتح هتفالخ ترمتسا .دلجم فلأ ةئامعبرأ

 ٢٦٧. ص ٢، ج ،مالعألا :نيدلا

 رصانلا نمحرلا دبع نب مكحلا نب ماشه :(م٣١٠١-٦٦٦/ه٣٠٤-٥٥) هللاب ديؤملا ماشه ا"

 هيبأ ةافو موي عيوبو ،ةبطرقب دلو ،سلدنألا يف ةيومألا ةلودلا ءافلخ نم ،يومألا ديؤملا ،ديلولا وبأ

 يف أرس لتقو بارطضالاو ىضوفلا نم ةلحرم هدهع يف ةيومألا ةلودلا تشاع ه٦٦٣ ةنس

 هيف المهم ًافيعض ديؤملا ناكو هللاب نيعتسملاب بقلملا مكحلا نب ناميلس اهكلتما نأ دعب ةبطرق
 ٨٥. ص ٨، ج ،مالعألا :نيدلا ريخ .يلكرزلا :رظنا ،ةدابعلا ىلإ ليمو سانلا نع ضابقنا

 ةيليبشإ عقت ،دابع ونب ناك اهبو ،هريرسو سلدنألا كلم ةدعاق اهب شةميظع ةريبك ةنيدم :ةيليبشإ ا"
 ايهيلل بسنيو ميلاقأو ندم اهتروك يفو ،ريبكلا يداولا هل لاقي ميظع رهن ئطاش ىلع رحبلا نم ةبرقم ىلع
 ١٩٥. ص ،١ج ،نادلبلا مجعم :هللا دبع نب توقاي ،يومحلا :رظنا .ملعلا لهأ نم ريثك

 ٢٦١



 ريثك ارعاش روكذملا يديبزلا ناكو . ةبيجع تاياكح ركذو ‘ املح نزوأ و “ اسح

 :(')) رعش رهف نب ملسم يبأ يف هلوق كلذ نمف ،رعنشلا

 هنانجب ىتفلا نإ ملسم ابأ

 ةمالق ينغ ئرملا بايث سيلو

 يجحلاو ملحلاو ملعلا ديفي سيلو

 سب ألا و ذ - ١ | رملاب ١ل هلوقمو

 سفنلا رصق ىلع أروصقم ناك اذإ

 ("يسركلا ىلع دوعقلا لوط ملسم ابأ

 ننأتساف ۔اهيلإ قاتشاف ،ةيليبشإب هتيراج كرتو رصنتسملا مكحلا هبحص يف ناكو

 :تايبألا هذه هل بتكف ،هل نذأي ملف ،اهيلإ ةدوعلا يف

 يع ١ رت `١ل ملس ابي كحبو

 ٬ضؤ 9 ي دل لا ترب ٨ ذبدس > ذل

 باذ ع ن م هللا قلخام

 داعب ىلإ برق لكو

 :دشني ام ا ريثك ناكو

 ةبرغ انناطوأ يف رقفلا

 اهلك دحا و ء يش ضرأل ١ و

 [٨٨٤إ]عامز نم نيبلل ةب ال

 عاز ذلا ى أح ت دم ربصك

 عادولاةفقو نم د ش

 يعاونلاو ةاجانملا الول

 عابتجااذن ناكام دعب نم

 عادصنا ىلإ بعش لكو

 ) "ع الطتنا ىلإ لصو لكو

 ناطوأ ةبرغلا يف لاملاو

 ا٤أناريجو ناوخإ سانلاو

 )١) ص ،٤ج 4 نايعألا تايفو ،ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ ناكلخ نبا :رظنا ٣٧٢.

 ٣٧٣. ص هسفن ردصملا (")
 ٣٧٣. ص كسفن ردصملا (٣)

 ٣٧٣. ص كسفن ردصملا (٤)



 لخد اسل ،يلاقلاب فورعملا يدادغبلا يلع يبأ ىلع ةغللاو بدألاب ديق دق ناكو

 نب ديعس نب دمحأو . )٢( نولحف نب ديعسو .4 ١) غبصأل ا نب مساق نم عمسو ۔ سلدنألا

 لهتسم سيمخلا موي يفوتو .ماشلاب يتلا ةنيدملا صمح دنج نم هلصأو .ا")مازح

 ةرهظلا ةالص دعب نفثو ةيليبشإب ةئامثلظو نيعبسو عست ةنس نم ةرخآلا ىدامج

 نيكستو ‘ ميملا حتفب جحذمو .ةنس نيتسو ثلالث شاع و “ دمحأ هنبا هيلع ىلصو

 دلو . نميلاب 5 رمح ةمكأ حسا : لصأل اب وهو 4 ميج هدعبو ۔“ ةلمهملا ءاحلا رسكو . لا ذلا

 اوراص ىتح ،برعلا ةيمست يف كلذ رثك مث ،اهمساب يمسف ،ددأ نب كلام اهيلع
 :يديبزلاو .ةمكألا نع رظنلا اوعطقو ىّمسصلا ىلع املع اهنولعجيو ،اهب نومسي

 ةلمهم لاد اه دعبو ،اهتحت نم ةانثملا ءابلا نوكسو ظةدحوملا ءابلا حتفو ّ يا زلا مضب

 ةمكألاب ىَّمسُي يذلا وهو ،جحذم نب ةريشعلا دعس نب بعص نب ديبز ىلإ ةبسنلا هذه

 هللاو ،مهريغو ةباحصلا نم ريثك قلخ اهنم جرخ ،نميلاب ةليبق :ديبزو ،ةروهشملا

 .ابا وصلاب ملعأ

 ينايبلا فسوي نب دمحم نب غبصأ نب مساق :(م١٥٢-٢٦٨/ه٠٤٣-٧٤٢) غبصألا نب مساق ()

 هج ناكو ،اهب تامو ةبطرق نكس ،ةبطرق لامعأ نم ،هناّيب نم هلصأ .سلدنألا ثدحم ،يبطزقلا

 ،ملسم حيحص ةأيه ىلع "حيحصلاو "نيدلاولا رب"و "كلام دنسم" هل .ةيمأ ينب يلاوم نم

 باتك وحن ىلع 'نبتجملا"و "نسحلا عيدب"و "خوسنملاو خسانلا"و "نآرقلا ماكحأ و "باسنألا"و

 ١٧٣. ص ٥، ج ‘مالعألا :نيدلا ريخ يلكرزلا :رظنا ."شيرق لئاضف "و ،دوراجلا نبال ىقتنملا

 يوار ،يرييلإلا يسلدنألا نولحف نب ديعس ،نامثع وبأ ،مامإلا ةقثلا خيشلا :نولحف نب ديعس ا"
 .يثيللا ىسيع نب هللا دبع نب ىيحي مهنم .قلخ هنع ثح بيبح نب كلملا دبعل "ةحضاولا" باتك

 .ةنس نوعستو عيرأ هلو هةئمالثو نيعبرأو تس ةنس يفوت .قلخل دغر ءاقودص نكو .يلجبل هللا دبع نب نيسح رمعملو

 ٥١. ص ،٦ج ‘ءالبنلا مالعأ ريس :نامثع نب دمحأ نب دمحم :يبهذلا :رظنا

 سنوي نب مزح نب ديعس نب دمحأ وه :(م١٦٩-٧٩٨/_ه٠٥٣-٤٨٢) مازح نب ديعس نب دمحأ (")

 هل .ةبطرقب هتافوو ه١١٣ ةنس قرشملا ىلإ لحر .ةبطرق لهأ نم يسلدنأ خرؤم ،يفدصلا يليجتنملا

 ١٣٠. ص ١، ج مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظنا .،نيثتحملا يف "ريبكلا خيراتلا"

 (٤) ص ،٤ج ،نايعألا تايفو .ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ ،ناكلخ نبا ٣٧٤.

٢٦٣ 



 :يجاهنصلا سيااب

 يريمحلا دانم نب يريز نب نيكباب نب روصنملا نب سيداب ،دانم وبأ ،سيداب

 ةةيقيرفإ ةكلمم ىلوتي .روكذملا سيداب ناكو ،سيداب نب زعملا دلاو .يجاهنصلا

 ناكو شةلودلا ريصن مكاحلا هبقلو رصمب ةفالخلا يعملا ،يديبعلا مكاحلا نع ةباين

 رهش نم نولخ ثالثل سيمخلا موي هوبأ يفوتو ،روصنملا هيبأ توم دعب هتيالو

 ۔أ')هربص ةنيدم نم جراخ ريبكلا هرصقب ةئامثالثو نينامثو تس ةنس ،لوألا عيبر

 اذإ سأبلا ديدش يأرلا مزاح اريبك ًأكلم روكذملا سيداب ناكو موي يناث هيف نفدو

 لوألا عيبر رهش نم تلخ ةليل رشع ثالثل دحألاو ةليل هدلومو ،هرسك احمر زه

 ىلع ةيراج هرومأو هتيالو ىلع لزي ملو ]٤٨٩[ شةئامثالثلاو نيعبسلاو عبرألا ةنس

 ةئامعبرأو تس ةنس ةدعقلا يذ نم نورشعلاو عساتلا ءاثالثلا موي ناك املو شدادسلا

 رهظلا تقو ىلإ سلاج مالسلا ةبق يف وهو هيدي نيب اوضرعف ضرعلاب هدونج رمأ

 بكر مث ،هرصق ىلإ فرصناو ،هيلع اوناك امو مهيز ةجهبو هركسع نسح هرسو

 هرصق ىلإ عجر مث ،هيدي نيب شيجلا بعلو ،بوكر لمجأ يف راهنلا كلذ ةيشع

 يرضاحو ،هتصاخ عم لكأف طامتىلا مدقو هلاح لامك نم هآر امب رورسلا ديدش

 رادقم ىضم املف ،طق هنم هوري مل ام هرورس نم اوأر دقو ،هنع اوفرصنا مث ،هيدي

 .هبحن ىضق ةئامعبرأو تس ةنس ،ةدعقلا يذ خلس ءاعبرألا ةليل نم ليللا فصن

 هدلو ىلإ اولصو ىتح ،ًارهاط نب روصنملا نب تمارك هاخأ اوبترو هرمأ اوفخأف
 نونلا نوكسو اهرسكو ةلمهملا داصلا مضب يجاهنتصلاو .رمألا هل متو هولوف زعملا

 ."هيج فلألا دعبو ءاهلا حتفو

 تيمس ،نيكلب نب دانس ءانب نم ةيروصنملا ىمستو ،ناوريقلا ةنيدم نم ةبيرق ةدلب :ةربص (
 ،٣ج ‘،نادلبلا مجعم :هللا دبع نب توقاي يومحلا :رظنا .داقم نب يريز نب فسوي نب روصنملاب

 ٣٩١. ص

 ٢٦٥-٢٦٦. ص ،١ج ،نايعألا تايفو ،ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ ،ناكلخ نبا )")

٢٦٤ 



 :نيكلب

 هفلختسا يذلا وهو ،رهشأ نيكلب نكل فسوي اضيأ ىمسيو ،هركذ متقملا سيداب دج

 ناكو ،ةيرصملا رايدلا ىلإ ههجوت دنع ةيقيرفإ ىلع (')يديبعلا روصنملا نب زعملا
 ةةئامثالثو نيتسو ىدحإ ةنس ةجحلا يذ نم نيقب عبسل ،ءاعبرألا موي هايإ هفالختسا

 لاومألا ةابجو لاسعلا تجرخو ،دالبلا ملستو ،هل ةعاطلاو عمسلاب سانلا رمأو

 ام تيسن نإ :لاق مث ،اهلعف يف هيلع دكأو ،ةريثك رومأب زعملا هاصوأو ،همساب

 عفرت الو ةيدابلا لهأ نع ةيابجلا عفرت نأ كايإ :ءايشأ ةثالث سنت الف .هب كتيصؤأ

 قحأ مهنأ نوري مهنإف كمع ينبو كتوخإ نم ادحأ يلوت الو ،ربربلا نع فيللا

 نم داعو ،كلذ ىلع هقرافو ،أريخ ةرضاحلا لهأ عم لعفاو ،كنم رمألا اذهب

 ةيعرلا حلاصم يف رظنلا مات ةريسلا نسح لزي ملو ظةيالولا يف فرصتو ،هعادو

 نيعبسو ثالث ةنس ،ةجحلا يذ نم نيقب عبسل ،دحألا موي يفوت نأ ىلإ ،هتلودو
 :ليقو ،جنلوقلا هتلع تناكو ةيقيرفإ ًارواجم ،نالكراو :هل لاقي عضومب ةئامثالثو
 رئاشبلا نإ :ليق ىتح ،ةيظح ةئامعبرأ هل ناكو ،اهنم تامف ،ةرثب هدي يف تجرخ
 ،ماللاو ةةدحوملا ءابلا مضب :نيكلبو .ادلو رشع ةعبس دحاو موي يف هيلع تدفو

 :يريزو .نون اهدعبو ،اهتحت نم ةاشملا ءايلا نوكسو ،ةروسكملا فاكلا ديدشتو

 امأو .ءاي اهدعب ،ءارلا رسكو ،اهتحت نم ةانثملا ءايلا نوكسو ،يازلا رسكب

 .("ةنكاس فاك مث ،اضيأ ةحوتفم ءار فلألا دعبو واولا حتفب هنإف :نالكراو

 نبا (هللا نيدل زعملا) دعم وه :(م٥٧٩-١٣٩/_ه٥٦٣-٩١٣) يديبعلا روصنملا نب زعملا ()

 رصم بحاص ۔ميمت وبأ ،يديبعلا يمطافلا هللا ديبع يدهملا نب مئاقلا نب (روصنملا) ليعامسا

 يف ةفالخلاب هل عيوبو (برغملا يف) ةيدهملاب دلو ،ةلودلا هذه يف ءافلخلا دحأو ،ةيقيرفإو
 ةنس احتاف اهلخدو رصم ىلإ يلقصلا رهوج هدئاق هجو ه ٣٤١ ةنس هيبأ ةافو دعب ةيروصنملا

 ته ٣٦٢ ةنس ةرهاقلا ىلإ هتمصاع لقن "ةيرغملا ةرهاقلا" اهامسو ةرهاقلا ةنيدم طتخاو ه ٣٥٨

 هيلإ بسني ،ًابيدأ اعاجش امزاح القاع زعملا ناك .مهمايأ رخآ ىلإ نييمطافلا كلم رقم تحبصأف

 ٢٦٥. ص ٧‘ ج ‘مالعألا :نيدلا ريخ ، يلكرزلا :رظنا .قيقر رعش

 )٢) ص ج ،نايعألا تايفو ،ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ ،ناكلخ نبا ٣٢٨٦-٧٢٨٧.

٢٦٥ 



 :يجاهنصلا نب زعملا نب ميمت

 نب يريز نب نيكلب نب روصنملا نب سيداب نب زعملا نب محلم ىيحي وبأ سيداب وه

 نب يرس نب يفغزو نب لاغشاو نب رغصألا ديز نب كانز نب شوقنم نب نيدانم

 بصحي نب روسملا نب ىنثملا وهو .رغصألا يدع نب ثراحلا نب ناميلس نب يكلت

 وهو ،دعس نب ]٤٩٠[ رغصألا يجاهنصلا يريمحلا ثوغلا نب ديز نب كلام نبا

 نب ريمح نب ورمع نب عسيمهلا نب نميأ نب ريهز نب بيرع نب فوع نب هللا دبع

 كلم مالسلا هيلع ،دوه وهو ،رباع نب ناذحق نب برعي نب بجشي نب ربكألا أبس

 ،ءاملعلل احم ،راثآلاو ةريتسلا دومحم ناكو زتعملا هيبأ دعب اهالوأ امو ةيقيرفإ

 يبأك :رادلا دعب ىلع قافآلا نم ءارعشلا هتدصق ىتح ،لئاضفلا بابرأل امظعم

 حئادم هيف يناوريقلا فيس نب نسحلا يلع يبألو ،هئارظنو ،يروصلا حارسلا

 :(')أ رعش هيف هلوق نمف ةريثك

 ميدق ذنم روثأملا ربخلا نم ىدنلا يف هانعمس ام ىلعأو َحصأ

 ")ميمت ريمألا فك نع رحبلا نع ايحلا نع لويسلا اهيورت ثيداحأ

 :ارعش هلوق كلذ نمف ،ةنسح راعشأ ميمت ريمأللو

 هاوجنديرأامم ملعت اهتلقمل يتلقم ترظن نإ

 ا"اوحفو هرارسأ فشكت ةرظان داؤفلا يف اهنأك

 :اضيأ هلو

 سايقلا نع لجت تعضو ١ ذا ٥ وجو يلع تبرش دق رمخو

 ٣٠٤. ص هسفن ردصملا ()

 ٣٠٤. ص هسفن ردصملا (")

 ٣٠٤. ص هسفن ردصملا ")

 ٢٦٦



 )١( سآ لثم روعش يف ردك روغث يف درو لثم دودخ

 : اضإأ هلو

 يعمد نم ضاف يذلا رادقمب ءاجأ مكضرأ مع يذلا ماعلا رطملاب لس

 ("يعبط هلعجأف ربص يل نيأ نمف افجلاو دصلا يلع اعوبطم تنك اذإ

 ،ليزجلا ءاطعلا يطعيو ةيونسلا زئاوجلا زيجي ناكو ،ةريثك هلئاضفو هراعشأو

 دالب نم هتدوع نيح ةيقيرفإب ،أ""ترموت نب يدهملا زاتجا ،هتيالو مايأ يفو

 ةدالو تناكو .ةعيرشلا ننس نع اجراخ ناك نم ىلع ،راكنإلا اهب رهظأو ،قرشملا

 ضنينثالا موي ،ةيقيرفإ دالب نم ةريص ىّسست يتلا ،ةيروصنملاب روكذملا ميمت ريمألا
 ةيالو هوبأ هيلإ ضتوفو ،ةئامعبرألا دعب نيرشعو نينثا ةنس بجر رشع كلاث

 يف هدلاو يفوت نأ ىلإ ،اهب لزي ملو ،نيعبرأو سمخ ةنس ،رفص يف أ“اةيدهملا

 ةليل يقوَن نأ ىلإ ،لزي ملو ،كلملاب دبتساف شةئامعبرأو نيعبرأو سمخ ةنس نابعش
 رصق ىلإ لقن مث ,هرصق يف نفئو ظةئامسمخو ىدحإ ةنس بجر فصتنم ،تبسلا

 )١) ص كسفن ردصملا ٣٠٤.

 )"( ص هسفن ردصملا ٣٠٤.

 ترموت نب هللا دبع نب دمحم :(م٠٣١١-٢٩٠١/_ه٤٢٥-٥٨٤) ترموت نب يدهملا ا"

 دبع ةوعد بحاص ،نيدحوملا يدهم هل لاقيو .يدهملاب بقلملا هللا دبع وبأ يربربلا يدومصملا

 نم 'ةغره" ةليبق نم وهو .ةيموكلا ةنمؤملا ةلودلا سسأ عضاوو برغملا كلم يلع نب نمؤملا

 رظنلا ديدح ةماهلا ميظع ،ةعبر ،نوللا رمسأ ترموت نبا ناك .ىصقألا برغملا يف "ةدماصملا'

 ةنس ىفوت ."بلطي ام زعأ"و "مولعلا زنك' باتك هل ابيدأ احيصف أيبأ ةيهاد ٥٢٤ه/١١٣٠م.

 ج فالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظنا ٦، ص ٢٢٨-٢٢٩.

 سسؤم يديبعلا يدهملا اهطتخا دقو ،ناتلحرم ناوريقلا نيبو اهنيب ،ةيقيرفإ يف ةنيدم :ةيدهملا ا

 ام مظعأك مكحم لاع روس اهيلعو ،مورلا رحب لحاس ىلع يهو ةيقيرفإ يف ةيمطافلا ةلودلا

 ج . نا دلبلا مجعم :هللا دبع نب توقاي 6 يومحلا : رظنا . ناسذزفلا هيلع ريسي “© نوكب ٥ “ ص ٩-

.٢٣١٢٣ . 

٢٦٧ 



 ركذ ام ىلع ،نيتس تانبلا نمو ةئام نم رثك نينبلا نم فلخو ،رينتسملاب ةديسلا
 .( ا روكذملا ،ميمت ريمألا نب دادش نب زيزعلا دبع دمحم وبأ هديفح

 :ي رفاعملا يريمحلا ماشه نب كلملا دبع

 ضور" باتك يف هنع (")يليهتسلا مساقلا وبأ لاق :نايعألا تايفو يف ناكلخ نبا لاق

 مدقتم ،ملعلا لمحب ،روهشم هنإ :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةريس حرش "فنألا

 .نيتئامو ةرشع ةثالث ةنس يف رصمب يفوتو ركذ اميف وحنلاو بسنلا ملع يف

 :ينغلا دبع ظفاحلا

 نب ناورم نب ]٤٩١[ رشب نب ديعس نب يلع نب ديعس نب ينغلا دبع ،دمحم وبأ
 هبتشم" :اهنم ةعفان فيلآت هلو ،هرصع يف اظفاح ناك ،ظفاحلا يدزألا زيزعلا دبع

 هنيب ناكو ،ريثك قلخ هب عفتناو ...كلذ ريغو "فلتخملاو فلتؤملا" باتكو ،'ةبسنلا

 ةديكأ ةدوم أ““يكاطنإلا يرعملا يلع يبأو "يوغللا هدانج ةماسأ يبأ نيبو

 ببسب رتتسا رصم بحاص مكاحلا امهلتق املف .تاركذمو ،بتكلا راد يف عامتجاو

 )١( ص ج ،نايعألا تايفو ،ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ ،ناكلخ نبا ٣٢٠٥-٣٢٠٦.

 دمحأ نب هللا دبع نب نمحرلا دبع :(م٥٨١١-٤١١١/_ه١٨٥-٨٠٥) يليهسلا مساقلا وبأ )٢)

 ةةنس ١٧ هرمعو يمعو ةقلام يف دلو .ريرض ،ريسلاو ةغللاب ملاع ظفاح ،يليهسلا يمعثخلا

 .اهب يفوت نأ ىلإ هبتك فنصي ماقأف .همركأو اهيلإ هبلطف «شكارم بحاصب هربخ لصتاف غبنو

 ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا حرش يف "فنألا ضورلا" هبتك نم .(ةقلام ىرق نم) ليهس ىلإ هبسن

 ٣١٣. ص ٣، ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ، يلكرزلا :رظنا .ىرخأ تافلؤمو "فسوي ةروس ريسفت'و

 هلتق .ةاره نم ةغللاب ملاع ،ةماسأ وبأ ،يدزألا يورهلا دمحم نب ةدانج وه :يوغللا ةدانج ا"

 ۔٠٤١ ص ٦٢ ج مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظنا . رصم بحاص مكاحلا

 ةةيكاطنإ لهأ نم ،خرؤم ،يكاطنإلا ىيحي نب ديعس نب ىيحي وه :يكاطنإلا يرعملا يلع وبأ )
 ىلإ ه٦٢٣ ةنس نم قيرطبلا نبال "رهوجلا مظنا باتكل لييذت وهو ،هنم مسق "خيراتلا ليذ" هل

 ."ةبيطلا قاحسا نب نينح لئاسمل ىيحي نب ديعس نب ىيحي ريسفت" ةطوطخم هلو ه ٤٢٥ ةنس

 ١٤٧. ص ٨، ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظنا

٢٦٨ 



 ايفختسم ماقأو ،امهترشاعمب هماهتال ،امهب قحلي نأ افوخ ،ينغلا دبع ظفاحلا كلذ

 ةدعقلا يذ يف ينغلا دبع ظفاحلا ةدالو تناكو .رهظف ،نمألا هل لصح ىتح ةدم

 نيثالثو نامث ةنس روكذملا ديعس هدلاو يفوتو ةئامثالثو نيثالثو نينثا ةنس

 نم عمسأ مل ،ينغلا دبع ظفاحلا هدلو ناكو ،ةنس نوعبرأو ثالث هرمعو ةئامثالثو

 .()ائيش دلاو

 :يفوكلا رذ وبأ

 احلاص دبع ناك 4 يفوكلا ينادمهلا ةرارز نب هللا دبع نب رذ نب رمع ،رذ وبأ

 ناكو ،قارعلا لهأو .عيكو نع يورو ،دهاجمو راطع نع يورو ،ردقلا ريبك

 هوبأ هيلع لخد ةافولا هترضح املو ،هتعاط ىلع رفوتلا ريثك ةكربلا ريثك رذ هدلو

 رذ اي هللاو ءةضاضغ كتوم نم انيلع ام هنإ ،ينب اي :لاقف ۔هسفنب دوجي وهو ،رمع
 ينإ مهللا كل ليق امو تلق ام يردن ام انأل ،كيلع ءاكبلا نع كل ءاكبلا انلغش دقل

 هل هيلع يباوث لعجاو ،كقح نم هيلع تضرتفا امم هيف رصق ام كل تبهو دق
 ام :لاقف ؟كنبا رب ناك فيك :هل ليقو ،نيبغاّرلا نم كيلإ ينإ كلضف نم يندزو

 يقر الو ،يمامأ ىشمو الإ ،ليلب الو ،يفلخ ىشم الإ ،يعم وهو ،راهنب طق تيشم

 نم عي روكذملا رمع ناكو ،ةريثك ءايشأ كلذ يف هنع ىكحيو .هتحت انأو احطس

 ديدشتو ،ةمجعملا لاذلا حتفب :رذو ،ةئامو نيسمخو تس ةنس يفوتو ،ةئجرملا

 الئل :ليق دقو ،ةلمهملا لادلا حتفو ،ميملا نوكسو ءءاهلا حتفب :ينادمهلاو ،ءارلا

 .ا"فلأ امهنيب ،نيعارلا حتفو ،يازلا مضب :هرارزو ،ينادمهلاب فحصتت

 :يفوتسملا نب نيدلا فرش

 نب ،ةمينغ نب بوهوم نب كرابملا نب دمحأ .حتفلا يبأ نب كرابملا .تاكربلا وبأ

 ناك ،يلبرإلا يفوتسملا نباب فورعملا ،نيدلا فرش ب بقلملا .يمخللا بلاغ

 )١) ص ۔٣ج ،نايعألا تايفو ،ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ ،ناكلخ نبا ٢٢٣-٢٢٤.

 ٤٢ ٤٤٣٤. ص ،۔هسفن ردصملا أ"

 ٢٦٩



 ع ابدأل ١ و ءالضفلا نم دحأ لصب مل . مركلا عسل و ص عضا وتلا ريثك ‘ ردقلا ليلج اسيئر

 ًأاصوصخو ،قيرط لكب هبلق ىلإ برقتو ،هلاحب قيلي ام هيلإ لمحو الإ ،هترايز ىلإ
 بدألا نونفب افراع لئاضفلا مج ناكو ةقفان هيدل مهقاوسأ تناك دقف ،بادآلا بابرأ

 اه رابخأ و برعلا راعشأ و ؤ نايبلا ملع و 4“ يفا وقلا و 4“ ضورعلا و ةغللا و وحنلا نم

 ىلع هنيناوق طبضو .هباسحو ناويتلا ملع يف اعراب ناكو ،اهلاثمأو اهمايأو

 ماظنلا" باتك هلو ،تادلجم عبرأ يف اخيرات لبرإل عمجو .مهدنع ةربتعملا عاضوألا

 يف لصحملا تابثإ" باتكو ]٤٩٢[ ،تادلجم رشع يف مامت يبأو ،"يبنتملا حرش يف

 هيف عمج ،"شامق ابأ" هامس باتك هلو ،"ةعنصلا رس" باتك هل ،"لتضفمل تايبأ ةبسن

 ،ناتيب هرعش نمف هيف داجأ رعش ناويد هلو ،هسفنب ةءارقلا دمتعي ناك وءأريثك أبدأ

 :(امهو ،ةرمتسلا ىلع ضايبلا امهيف لضف

 هسنجو ضايبلل الإ نسحلا ام ةرارغ ةرمس كنعدخت ال

 (")هسفن نم هلك لتقي فيسلاو هريغ نم هضعب للقي حمرلاف

 :هلوق اهب ىنغت يتلا هراعشأ نمو

 هيخأباهردب اهيف تلباق اهترهس حابصلا ىتح ةليل اي

 هيبذتجمل اهب باتعلا بذع ةليل تناكف اهب نامزلا حمس

 هيش ر ث در ` دلا الا همه | ٨ ` ٥ ناح ن ح | همأ و | تببحأ

 هيف ءيش لك ةحالم تعمج فيهأ لئامشلا ولح يقناعمو

 هينثي أ ضرعتم هماوقب ابصلا ثبع نلف الدتعم لاتخي

 هبيحت سأف يع رو ي نذريو يتبابص هيلع يب مجهت نلا وشن

 )١) ص ۔٤ج كسفن ردصملا ١٤٧.

 ص ،٤ج هسفن ردصملا "ا ١٤٧-١٤٨.

٢٧ . 



 ه _ رنجأ | ذو ه _ آأ اذ__٨ه هذدخبو ٥ را ذ ه ب ي ذ ب ت ةلع

 هيشاو ىلإ انب منت تناك هسافنأ يترفز طلاخت مل ول

 (')هيعاد اننيب قرفف أظيغ انمض اسل ليللا حابصلا دسح

 : اضيأ هلو

 اههقسو احلا اهايحف أراصق مكبرقب تضقن أمايأ هللا ىعر

 "لهآ يبلق لاق ألإ سانلا نم رماسمل اهدعب هيإ تلق امف

 هبرضف صخش هيلع بثوف ،هراد يتأيل اليل هراوجب دجسم نم ج رخ دق ناكو

 يف رضحأف ‘ ةعستم ةحا رج هتحرجف ۔٥هدضعب ةبرضلا ىقتلاف ،هدا وف 1 دصاق نيكسب

 بحاص نيدلا رفظم مظعملا كلملا ىلإ بتكو ،فئافللاب اهطمقو ،نّيزملا لاحلا

 ةئامتسو ةرشع ينامث ةنس يف ناك كلذ نإ نظلا بلاغو ،تايبألا هذه ا"'لبرإ

 :(")'كلملا ىلإ نهثعب يتلا تايبألاو

 خيرملا بجعتي اهلعن نم هتاوطس يذلا كلملا اهيأ اي

 خ وسنم `١ل و ايرف خسان ١ل اهليزنت مكحُم كدوج تايأ

 خيرات اهثي`ذح ركذ ءاعنش روزم ريغ كلا تثعب ينإ

 (“)×يولتلاو طسقلا تيعا اميف يدهاشو تدلو اهيف ةليل يه

 ١٤٨. ص ،٤ج هسفن ردصملا ااا

 ١٤٩. ص ،هسفن ردصملا (")

 :رظنا .نيموي ةريسم اهنيبو ،لصوملا لامعأ نم دعتو ،قارعلا لامش يف ةنيدمو ةعلق :لبرإ ")

 ٣٧ ١٣٨١. ص ۔ ١ ج ،نادلبلا مجعم :هللأ دبع نب توقاي يومحلا

 (٤) ج ،نايعألا تايفو ‘ ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ ‘ ناكلخ نبا ٤ “ ص ١٩.

 ١٤٩. ص هسفن ردصملا اا

 ٢٧١



 :ارعش امهو ،نيتيب يمون ينملع :لوقي ناكو ،ادج عيدب ىنعم اذهو ]٤٩٣[

 قنح انيلع هيدي ضعي رويغلا تابو أعيمج اتتبو

 اقدَحلا داوسب ىجدلا داوس عابناّأولًأمارغ ون

 نسحلا يبأ نب نمحرلا دبع فرشلا مهنم ،ءارعشلا ضعب لبرإ ىلإ لصو دق ناكو

 ةئامتسو نيرشعو نامث ةنس يف رعاشلا يجيراوبلا برعي نب يلع نب ىسيع نبا

 لاقي هتمدخ يف ناك صخش دي ىلع امولتم هيلإ لسرأف ةريزولا ذئموي نيدلا فرشو

 مهتداع ترج دقو ،ةريغص ةعطق هنم عطقي رانيد نع ةرابع :مولظملاو ،لامكلا هل

 بهذلا نم راغصلا عطقلاب نولماعتي مهنأل ،اذه اولعفي نأ دالبلا كلتو قارعلاب

 يف مهيديأب دوجولا ريثك وهو ،مولثملاب اضيأ نولماعتيو ،ةصارقلا اهنومسيو

 ةعاسلا قفنا :كل لوقي بحاصلا :هل لاقو ةرعاشلا اذه ىلإ لامكلا ءاجف ،مهتالماعم

 كلت ضرق دق لامكلا نأ رعاشلا كلذ مهوتف ،كل حلصي ائيش كل زهجي يذلا اذه

 فرش نم لاحلا مالعتسا دصقو لماك الإ هلسرأ ام نيتلا فرش نأو ةعطقلا

 :(")أ رعش هيلا بتكف ،نيللا

 لاثمألا برضت اقح دوجلا يف هب نمو ريزولا ىلوملا اهيأاي

 لاله وهو دبعلا ىفاوف أأنىحخ هلامك دنع متلا ردب تلسرأ

 "لاجآلا كلذك لامكلا غلب هنأ الإ ناصقنلا هلاغ ام

 تنكو ‘ هيلا نسحأ و .رع اشلا زاجأ و 4“« قافتال ١ نسحو ىنعملا اذه نيدلا فرش بجعأف

 ،ناويدلا يفوتسم نيلا فرشو ةئامتسو نيرشعو تس ةنس لبرإ نم تجرخ

 ١٤٩-١٥٠. ص هسفن ردصملا )

 ١٥٠. ص هسفن ردصملا ا")

 ١٥٠. ص هسفن ردصملا ا"

 ٢٧٢



 ةةرازولا ىلوت كلذ دعب مث ةةرازولا ولت وهو ةيلع ةلزنم دالبلا كلت يف ءافيتسالاو
 مامإلا ذخأو ،نيتلا رفظم تام نأ ىلإ اهيلع لزي ملو ،اهيف هتريس تركشو

 نأ ىلإ ،كلذك ثكمو هتمدخ نومزالي سانلاو ،نيدلا فرش لطبف ،لبرإ رصنتسملا

 ةئامتسو نيثالثو عبرأ ةنس ،لاَوش نم نيرشعلاو عباسلا يف لبرإ ةنيدم رتتلا تذخأ
 مصتعا نم ةلمج يف نيلا فرش ناكو ،رهتشا دق ام اهلهأ ىلعو اهيلع ىرجو

 يف اهب ماقأو ،لصوملا ىلإ لقتنا ،ةعلقلا نع رتتلا حزتنا املف ،مهنم ملسو ،ةعلقلاب

 مللو .ريثك ءيش ةسيفنلا بتكلا نم هدنع ناكو ،هيلإ لصي بتار هلو ةرفاو ةمرح

 عبس ةنس ،مرحملا نم نولخ سمخل ،دحألا موي لصوملاب يفوت ىتح ،كلذك لزي
 فصنلا يف هدلومو ةةصاصجلا باب ج راخ ةلباسلا ةربقملاب نفدو ،ةئامتسو نيثالثو

 ةعامج هيف ناك ،ريبك تيب نم وهو ،لبرإب ةئامسمخو نيتسو عبرأ ةنس ،لاًَوش نم

 نسحلا وبأ نيلا يفص هّسعو هدلاوو ،لبرإب ءافيتسالا ىلوتو ،ءابدألاو ءاسؤرلا نم

 ."كولملا ةحيصن" لقن يذلا وهو ،الضاف روكذملا همع ناكو .كرابملا نب ىلع

 مل يلازغلا نإف ]٤٩٤[ ةيبرعلا ىلإ ةيسرافلا ةغللا نم ،مالسإلا ةجح فينصت

 فرش تام اَسلو ،هخيرات يف نيتلا فرش كلذ ركذ دقو ةيسرافلاب الإ اهعضي

 هلوقب ،ماشلا ناطيشب فورعملا ،''!يلبرإلا سيفنلا نب فسوي نب سمشلا هاثر .نيدلا
 :(")أ رعش

 اكبصت مل كرصع درف كلأب ايانملا ترد ول تاكربلا ابأ

 ا" بي نيلقثلا نيعأب هيلع صخش قف أزر مالسإلا ىفك

 .هل ةمجرت ىلع رثعن مل رومغم رعاش : يليبرأل ا سيفنلا نب فسوي نب سمشلا )١)

 ١٥١. ص ،٤ج ،نايعألا تايفو ،ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ ،ناكلخ نبا ا"
 ١٥١-١٥٢. ص ،هسفن ردصملا (٣)

٢٧٢٣ 



 هلئاضف يف هلثم دلبلا كلذ يف نامزلا رخأ يف نكي ملو ،هتقو نساحم نم ناك دقو

 يف ناكلخ نبا هركذ هلك اذهف ،هتداعإ ىلإ ةجاح الف ،ىمخللا ىلع مالكلا قبس دقو

 .(")با وصلاب ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ،نايعألا تايفو

 :ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم

 جالحلا نب ةحيحأ نب لالب نب دواد ليقو ،راسي ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم
 ءاضقلا ىلوت دقو ،يأرلا باحصأ نم روكذملا دمحم ناك ،يفوكلا يراصنألا

 ناكو ،سابعلا ينبل مث ،ةيمأ ينبل يلاو ،ةنس نيثالثو ثالث امكاح ماقأو ةفوكلاب
 ،ناتأ رما هل ناك هنأ فرعأ ينأ ريغ .ائيش يبأ نأش نم لقعأ ال :لاقو . ابتفم اهيقف

 دمحم هقفتو ۔ًأموي هذه دنعو ،أموي هذه دنع تيبيف ،نارضخأ نابح هل ناكو

 نباو ،ىليل يبأ نبا انؤاهقف :نايفس لاقو ،يروثلا نايفس هنع ذخأو ،يبعشلاب
 نم ضعب ركنأف ،ينلأسي لعجف ،۔ءاطع ىلع تلخد روكذملا دمحم لاقو ،أ"أةمربش

 ةشحو ةفينح يبأ نيبو هنيب تناكو .ىنم ملعأ وه :لاقف ،كلذ يف هملكو ،هدنع

 نب اي :لجرل لوقت ةأرما عمسف شةفوكلا دجسم يف مكحلل سلجي ناكو ،ةريسي

 يهو نيتح تبرضف ،اهب رمأو ،هسلجم ىلإ عجرو ،تنذخأف ،اهب رمأف ،نيينازلا
 هعوجر :ءايشأ ةسمخ يف ةعقاولا هذه يف يضاقلا أطخأ :لاقف ،ةفينح ابأ غلبف ،ةمئاق

 يفو لاحلا يف هنم ماق نأ دعب عجري نأ هل يغبني الو ،هنم همايق دعب هسلجم ىلإ
 ةماقإ نع ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن دقو ،دجسملا يف دحلا هبرض

 دوعق ءاسنلا برضن امنإو ،ةمئاق يهو ةأرملا هبرض يفو ،دجاسملا يف دودحلا

 ةملكب ةعامجلا فذق اذإ فذاقلا ىلع بجي امنإو ،نيتح اهايإ هبرض يفو ،نيساك

 ،كرتي مث ،ألوأ برضي لب ،امهنيب يلاوي ال نادح اضيأ بجو ولو ،دحاو دح ةدحاو

 يبأ نب دمحم كلذ غلبف ،بلاط ريغب اهيلع دحلا ةماقإ يفو ،لوألا ملألا أربي ىتح

 ١٥٢. ص هسفن ردصملا أ

 .هل ةمجرت ىلع رثعن مل ، يمالسإ هيقف :ةمربش نبا ا")

 ٢٧٤



 يف ينضراعي ةفينح وبأ هل لاقي باش انه اه :لاقو ةفوكلا يلاو ىلإ لسرأف ،ىليل

 .كلذ نع هرجزت نأ ديرأف ،ًأطخلاب يلع عنشيو .يمكح فالخب يتفيو ،يماكحأ
 هتجوز هدنعو .هتيب يف أموي ناك هنأ لاقيف ،ايتفلا نم هعنمو ،يلاولا هيلإ ثعبف

 مد ينانسأ نيب نم جرخ دقو ،ةمئاص ينإ :هتنبا هل تلاقف ،زامج هنباو هتنباو

 نآلا تعلب اذإ رظنأ لهف ،مدلا رثأ ىلع رهظي ال ۔ًاضيأ قيرلا داع مث ،هتقصب

 هذهو ،ايتفلا نم ينعنم ريمألا نإف [٩٤د] ۔أدامح كاخأ يلس :اهل لاقف ؟قيترلا

 نإف ،رمألا بر ةراشإ لاثتماب هكسمت نسحو ةفينح يبأ بقانم يف ةدودعم ةياكحلا
 ام ةياغ اذهو اباوج هتنبا ىلع دري ملو ،رتسلا يف هعاطأ هنأ يه ،ةعاط هتباجإ

 ةملك تناكو :لاق ،نايعألا تايفو يف ناكلخ نبا ركذ اذكه ،.رمألا لاثتما يف نوكي

 نيعبرأو نامث ةنس يفوتو ،ةرجهلل نيعبسو عبرأ ةنس يف روكذملا دمحم ةدالو

 هناكم هيخأ نبا روصنملا رفعج وبأ لعجف ،ءاضقلا ىلع قاب وهو ةفوكلاب ةئامو
 .(')ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو

 :يعاضقلا ةمالس نب دمحم

 نب دمحم نب ميهاربإ نب نومكح نب يلع نب رفعج نب ةمالس نب دمحم كلا دبع وبأ
 ركاسع نب ظفاحلا هركذ ۔"باهشلا" باتك بحاص يعفاشلا هيقفلا يعاضقلا ملسم

 ةباين رصمب ءاضقلا ىلوتو ،يديمحلا هللا دبع وبأ هنع ىور دقو ،"قشمد خيرات" يف

 :اهنم فيناصت ةدع هلو ،مورلا ةهج ىلإ الوسر مهنم هجوتو نييرصملا ةهج نم
 خيراوت'و "ءايبنألا" باتكو ،"هرابخأو يعفاشلا مامإلا بقانم" باتكو ۔"باهشلا" باتك

 باتك يف الوكام نب رضن وبأ ريمألا هركذ ۔"ارصم ططخ" باتك هلو "ءافلخلا

 سداسلا سيمخلا ةليل رصمب يفوتو ،مولع ةدع يف اينغم ناك :لاقو ،"لامكإلا'

 يف رصعلا دعب ةعمجلا موي هيلع يلئصو ،نيسمخو عبرأ ةنس ،ةدعقلا يذ نم رشع

 تباث نب يلع ركب يبأ بيطخلا ةمجرت يف ليذلا يف يناعمسلا ركذو ،راجنلا ىلصم

 ١٧٩-١٨.٠-١٨١. ص ج ،نايعألا تايفو .ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ ،ناكلخ نبا اا

 ٢٧٥



 كلت يف جحو ةئامعبرأو نيعبرأو سمخ ةنس جح هنأ ،"دادغب خيرات" بحاص ظفاحلا

 ،فاقلا مضب :يعاضقلاو .هنم بيطخلا عمسو روكذملا يعاضقلا هللا دبع وبأ ةنسلا

 وه :لاقيو ةةعاضق ىلإ ةبسنلا هذه ،ةلمهم نيع فلألا دعبو ،ةمجعملا داضلا حتفو

 نب ورمع همساو ،حخصألاو رثكألا وهو .ريمح نم وه :لاقيو ،ناندع نب دعم نبا

 .مهريغو هرذعو ،ةنيهجو ،يلبو “بلك اهنم ،ةريثك لئابق هيلإ بسنيو كلام

 نإ :ليقو ،قفاغ ىلوم ،راجنلا ىسوم نب نارمع :وه ىلصملا بحاص راجنلاو
 ،ردنغب فرعو ،راجنلا يدادغبلا رفعج نب دمحم بيذلا وبأ وه روكذملا راجنلا

 هناحبس هللاو رصم رهوج دئاقلا لوخد لبق ةئامثالثو ۔نيسمخو نامث ةنس يفوتو

 .أ')هلعأ ىلاعتو

 :يديمحلا ريصن يبأ نب دمحم

 يدزألا لصي نب ديمح نب هللا دبع نب حوتف رصن يبأ نب دمحم هللا دبع وبأ

 ضبر "ةبطرق نم هلصأو ،روهشملا ظفاحلا ،يقرويملا يسلدنألا يديمحلا

 مزح يلع نب دمحم يبأ نع ىور ۔أ"اةقوريم ةريزج لهأ نم وهو ةفاصرلا

 رمع يبأ نعو ،هتبحصب رهشو ،هنع ذخألا نم رثكأو ،هب صتخاو ،يرهاظلا

 ىلإ لحر .ةمئألا نم امهريغ نعو "باعيتسالا" باتك بحاص ربلا دبع نب فسوي

 رصمو ةيقيرفإبو ،هللا اهسرح ةكمب عمسو ةئامعبرأو نيعبرأو نامث ةنس قرشملا

 نيلاو ناقتإلاو ةفرعملاو ةهابنلاب افوصوم ناكو ،أدادغب نطوتساو ،قارعلاو ماشلاو

 )١( ص هسفن ردصملا ٢١٣٢١٢٣٢.

 كولم تناك اهبو ،اهتبصقو اهكلمل أريرس تناكو ،اهدالب طسو سلدنألاب ةميظع ةنيدم :ةبطرق ")
 ٣٢٤. ص ،٤ج ،نادلبلا مجعم :هللا دبع نب توقاي يومحلا :رظنا .ةيمأ ينب

 ،سلندنألا يقرش يف ةريزج :ةقوريم ةريزج ا"

 ٢٤٦. لص ٥ج ،نادلبلا مجعم :هللا دبع نب توقاي يومحلا : رظنا

 ٢٧٦



 ."لامكإلا" باتك بحاص )الوكام نب يلع رصن وبأ ريمألا هركذنو ،عرولاو
 ]٤٩٦[ لضفلاو ملعلا لهأ نم وهو ،يديمحلا هللا دبع وبأ انقيدص انربخأ :لاقف

 دبع ىيبألو .ملعلاب هلغاشتو ،هعروو ،هتهازنو هتفع يف هظم َرأ مل :لاقو ،ظقيتلاو

 هذخأو ،روهشم وهو ،"ملسمو يراخبلا نيحيحصلا نيب عمجلا" باتك روكذملا هللا

 دلجم يف ،"سبتقملا ةوذج" هامس ،سلدنألا ءاملع خيرات اضيأ هلو ،هنع سانلا

 :لوقي ناكو .دادغبب كلذ هنم بلط دقو هظفح نم هبتك هنأ هتبطخ يف ركذ ،دحاو

 باتك نسحأو "للعلا" باتك :اهب ممهتلا ميدقت بجي ،ثيدحلا مولع نم ءايشأ ةثالث

 نبا لاق ."خويشلا تايفو" باتكو الوكام نبا باتكو ،"ينطق راةلا" باتك هيف عضو

 ريمألا يل لاقف ،ًباتك كلذ يف عمجأ نأ تدرأ دقو :هنع نايعألا تايفو يف ناكلخ

 :ناخرط نب ركب وبأ لاق .نينسلا ىلع هتبتر نأ دعب ،مجعملا فورح ىلع هبتر

 هللا دبع وبأ يندشنأ :روكذملا ناخرط نبا لاقو “تام نأ ىلإ ناحيحصلا هنع هلغشف

 :ارعش هلوق ام روكذملا يديمحلا

 لاقو ليق نم نايذهلا ىوس ائيش ديفي سيل سانلا ءاقل

 "لاح حالصإ وأ ملعلا ذخأل الإ سانلا ءاقل نم لكأف

 وبأ ،رفعج نب يلع نب هللا ةبه نب يلع :(م٢٨٠١-٠٣٠١/ه٥٧٤-١٢٤) الوكام نب يلع ()

 نم هلصأ .ءابدألا ظافحلا ءاملعلا نم .خرؤم ،ريمأ ،يلجعلا فلد يبأ دلو نم ،كلملا دعس رصن

 ةريزجلاو رصمو ماشلا ىلإ رفاسو (دادغب برق) اربكع يف دلو .(ناهبصأ يحاون نم) ناقنابرج

 .هلامب أعمط دادغب نم جراخ وهو ناتسزوخب كرتلا نم هل ناملغ هلتق ،ناسارخو رهنلا ءارو امو

 ،يلكرزلا :رظنا ."ماهفإلا يلوأو ةفرعملا يوذ ىلع ماهوألا رمتسم بيذهت'و "لامحإلا" هبتك نم

 نايعألا تايفو .ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ ناكلخ نبا ٣٠. ص ٥ ج ،مالعألا :نيدلا ريخ

 ٣٠٥-٣٠٦. ص ۔٣ج

 ٢٨٣. ص ،٤ج نايعألا تايفو .ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ ،ناكلخ نبا ")

٢٧٧ 



 تناكو ،هريغ نعو ،هنع ىورو ىأ')ظفاحلا ركب ابأ بيطخلا دادغبب كردأ ناك :ليقو

 ةنس ةجحلا يذ رشع عباس .ءاثالثلا ةليل يفوتو ،ةئامعبرأو نيرشعلا لبق هتدالو
 ةمجرت يف "باسنألا" باتك يف يناعمسلا لاقو .ةئامعبرأو نينامثو نامث

 مضب :يديمحلاو .ةئامعبرأو نيعستو ىدحإ ةنس ،رفص يف يفوت هنإ :(")يقرويملا
 هذه ،ةلمهم لاد اهدعبو ،اهتحت نم ةانثملا ءايلا نوكسو ۔ميملا حتفو ،ةلمهملا ءاحلا

 ىلإ هتبسن هنأ خيراتلا بابرأ ضعب ينربخأو :لاق ،روكذملا ديمح هج ىلإ ةبسنلا

 هللا دبع ابأ نأل ححيحصب سيلو ،هنع هللا يضر ،“فوع نب نمحرلا دبع نب ديمح

 حتفب لصيو ؟ناعمتجي فيكف خيرهز يشرق نمحرلا دبعو بسنلا يدزأ روكذملا
 يف ناكلخ نبا ركذ اذكه ،مال اهدعبو ،ةلمهملا اصلا رسكو ،اهتحت نم ةانثملا ءايلا

 .ا")ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ،نايعألا تايفو

 تباث نب يلع نب دمحأ وه :(م٢٧٠١-٢٠٠١/ه٣٦٤-٢٩٣) ظفاحلا ركب وبأ بيطخلا ()

 يف (ةيزغ) يف هدلوم ،نيمدقملا نيخرؤملا ظافحلا دحأ سبيطخلاب فورعملا ،ركب وبأ ،يدادغبلا

 رونيدلاو ةرصبلاب عمسو ،ةكم ىلإ لحر ،دادغبب هتافوو ،ةفوكلاو ةكم نيب قيرطلا فصتنم

 (يسابعلا مئاقلا ريزو) ةملسم نبا ءاسؤرلا سيئر هبرقف ،دادغب ىلإ داعو ،اهريغو ةفوكلاو

 روصو قشمد يف ةدم ماقأف ماشلا ىلإ ارتتسم اهرثأ ىلإ جرخ نوؤش تثدح مث .هردق فرعو

 ىلعو ربلا هوجو يف هلام عيمج قرفو هبتك فقو ريخألا هضرم ضرم املو .بلحو سلبارط

 ،فيلأتلاو ةعلاطملاب عولو ةرعشلا لوقي بدألاب ًافراع ةجهللا حيصف ناكو .ثيدحلاو ملعلا لهأ

 ملع يف ةيافكلا"و "ءالخبلا"و "دادغب خيرات" :اهمهأ هتافنصم نم اباتك ٥٦ ءامسأ توقاي ركذ

 ١٧٢. ص ١، ج مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظنا ."ةبختنملا دئاوفلا"و "ةياورلا

 يفو تاءارقلاب ملاع ،زاكشلا نبا لاقيو ،يقرويملا يلع نب نيسحلا نب دمحم وه :يقرويملا "ا
 ةنئاكلا لبق تام تاءارقلا يف "رسيملا" اهنم بتك هل ةريصق ةدم 'ةقرويم:" هدلب يف ةباطخلا

 ص ٦، ج مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظنا .رهشأ ةتس وحنب ةقرويم ىلع مورلا نم ىمظعلا

 ١٠١.

 ٢٨٤. ص ج ،نايعألا تايفو ،ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ ،ناكلخ نبا (٣)

٢٧٨ 



 :دربملا ديزي نب دمحم

 دعس نب ناميلس نب ناسح نب ريمع نب ربكألا دبع نب ديزي نب دمحم ،سابعلا وبأ

 نب ملسأ نب لالب نب هللا دبع نب رماع نب ثراحلا نب كلام نب ديز نب هللا دبع نبا
 لزن روهشملا يوحنلا ،دربملاب فورعملا يرصبلا يدزأل ١ يلامثلا دزأل ا نب دشار

 باتك :اهنم بدألا يف ةعفانلا فيلاوتلا هلو ،ةغللاو وحنلا يف أمامإ ناكو ،دادغب

 نامثع يبأ نع بدألا ذخأ .كلذ ريغو "بضتقملا"و ،۔"ةضورلا"و "لماكلا"

 ناكو .ةمئألا نم هريغو ،أ"هيوطفن هنع ذخأو ،يناتسجسلا متاح يبأو ،أ'ينزاملا

 باتك بحاص ‘ (٣) بلعثب بقلملا ء ىيحي نب دمحأ سابعلا وبأ و “ روكذملا دربملا

 نزام نم ،ينزاملا نامثع وبأ .ةيقب نب بيبح نب دمحم نب ركب وه :ينزاملا نامثع وبأ ()
 فيناصت هل ،م٣٦٨/ه٢ ٤٩ ةنس اهيف هتافوو ،ةةرصبلا لهأ نم ،وحنلا يف ةمئألا دحأ ،نابيش

 ،يلكرزلا :رظنا .'جابيدلا"و "ضورعلا"و "وحنلا"و "ماللاو فلألا"و "ةماعلا هيف نحلت ام" باتك اهنم

 ۔٩٦ ص ٢، ج ،مالعألا :نيدلا ريخ

 وبأ ،يكتعلا يدزألا ةفرع نب دمحم نب ميهاربا وه :(م٥٣٩-٨٥٨/_ه٣٢٣-٤٤٢) هيوطفن )٢)

 ،دواد بهذم يف اسأ ر ۔أهيقف ناكو ،وحنلا يف مامإ .ةرفص يبأ نب بلهملا دافحأ نم ،هللا دبع

 طساوب دلو .ءاملعلا تايفوو ةريسلا ظفح نقتأو ءارزولاو كولملا سلاج شةقث ثيدحلا يف أدنسم

 هوبقلف وحنلا يف (هيوبيس) بهذم ديؤي ،ةقلخلا ميمد ناك .دادغبب تامو (ةرصبلاو ةفوكلا نيب)

 باتك'و "نأرقلا بيرغ"و "خيراتلا باتك" :هتافلؤم نم ،رعاشب نكي ملو رعشلا مظنو (هيوطفن)

 ٦١. ص ١، ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظنا ."نآرقلا لاثمأ"و "ءارزولا

 ىيحي نبا دمحأ وه :(م٤١٩-٦١٨/ه١٩٣-٠٠٢) بلعثب بقلملا ىيحي نب دمحأ سابعلا وبأ ")

 .ةغللاو وحنلا يف نييفوكلا مامإ ،بلعثب فورعملا ،سابعلا وبأ ،ءالولاب ينابيشلا رايس نب ديز نب

 .دادغب يف تامو دلو .هتجح ةقث ،ةجهللا قدصو ظفحلاب اروهشم ،أثدحم رعشلل ةيوار ناك

 هبتك نم .رثألا ىلع يفوتف ،ةوه يف طقسف ،سرف هتمدصف ،ممصب همايأ رخاوأ يف بيصأو
 يناعمو "بلعث سلاجم"و "ىشعألا ناويد حرشو "ريهز ناويد حرش'و "رعشلا دعاوق'و "حيصفلا"

 نبا .كلن ريغو "نآرقلا بارعإ"و "ذاوشلا"و "رعشلا يناعم"و ،ةماعلا هيف نحلت ام"و "نآرقلا

 ١٠٢-١٠٣-١٠٤. ص ،١ج ،نايعألا تايفو .ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ .ناكلخ

٢٨٧٩ 



 لهأ ضعب لوقي امهيفو ،ء ابدأل ١ خيرات امهب متخ دق ۔نيرصاعتم نيملاع . "حيصفلا"

 :(")ا(١) ره زألا يبأ نب ركب وبأ وه و تايبأ ةلمج نم امه رصع

 [٧٩٤]بلعث وأ ،داربملاب ذخو نلهجت ال ملعلا بلاط ايأ

 برجألا لمجلاك كْأ تالف ىرولا ملع نيذه دنع دجت

 "برغملاو قرشلا يف نيذهب ةنورقم قئالخلا مولع

 هركي بلعث ناكو ،هنم راثكتسالاو ،بلعثب ةرظانملا يف عامتجالا بحي دربملا ناكو

 ةيلصوملا هيقفلا نادمح نب دمحم نب رفعج مساقلا وبأ ىكحو .هنم عنتميو ،كلذ

 بلعث بأي مل :بلعث نتخ يرونيلا هللا دبع يبأل تلق :لاق امهقيدص ناكو

 نأ هالمأ اّسخ ،رداوتلا نسح ينامألا ريثك دربملا نأل :لاقف ؟دربملاب عامتجالا

 نم دعاوقلاو ماتيألاو نايمعلا ىلع ءارجألا ىلع الجر ىلو رفعج ابأ روصنملا

 هدلو هعمو نيفلتخملا ضعب يلوتملا اذه ىلع لخدف ،نهل جاوزأ ال يتاوللا ءاسنلا

 دعاوقلا :ىلوتملا هل لاقف ؟دعاوقلا عم يمسا تبثت نأ ،هللا كحلصأ ،تيأر نإ :لاقف

 ىلاعت هللا نإف ،معنف اذه امأ لاقف ،نايمعلا يف :لاقف ؟نهيف كتبثأ فيكف ،ءاسن

 :لاق .")« رودصلا يف يتلا بولقلا ىمعت نكلو راصبألا ىمعت ال اهنإف" ط:لوقي
 ،ميتي وهف ،هابأ تنأ نكت نم هنإف .اضيأ هلعفأ اذهو :لاقف ،ماتيألا يف يدلو تبثو

 رباكألا ضعب نم بلطو ماتيألا يف هدلوو ،نايمعلا يف هتبثأ دقو .هنع فرصناف

 :(")أ رعش هيف ظمتأ انأو هعم بتكو اصخش هيلإ ثعبف ،هدلول ًاملعم دربملا نم

 رهزأ نب كلملا دبع نب دمحم وه :(م٩٩١١-٣١١١/_ه٥٩٥-٥ )٠٧ رهزألا نب ركب وبأ (١)

 نيمشثلملا يتلود مدخو ةيليبشإب دلو .سلدنألا يف بدألاو بطلا غباون نم ،ركب وبأ ،يدايإلا

 ٢٥٠. ص ٦، ج مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظنا .هنم ملعأ هنمز يف نكي ملو .نيدحوملاو

 ٣١٤. ص ،٤ج ۔ نايعألا تايفو ،ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ ،ناكلخ نبا ا"

 ٤ ٣١. ص هسفن ردصملا ا"
 . ٤٦ ةيآلا ، جحلا ةروس ()
 ٣١٤-٣١٥. ص ‘ نايعألا تايف و : ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ ، ناكلخ نبا ا

٢٨٠ 



 ()ي نوربخي نأ مهنم اعيفش يبسح نإف كولملا ترز اذل

 هيلإ ىدهأ دقو ،نومأملا بتاك ،أ'"ْفسوي نب دمحأ لوق نم ذوخأم تيبلا اذه ىنعمو

 .هسفن فصي ىشو بوث نينمؤملا ريمأ ىلإ تيدهأ دق :زورين موي يف ىشو بوث
 تببحأف .ةبيجع ةصق هعم يل ىرجو ۔مانملا يف دربملا تيأر تنكو .مالسلاو

 نيثالثو تس ةنس روهش ضعب يف ،ةيردنكسالا يف تنك ينأ كلذو ،اهركذ

 نبال"دقعلا"و شدربملل "لماكلا" باتك يدنع ناكو .رهشأ ةسمخ اهب تمقأو ةئامتسو

 هيف طلغ ام" هلوقب ةمجرت لصف يف دقعلا يف تيأرف ،امهيف علاطأ انأو ،هبر دبع

 عقو امنإو .ةحيحص يهو طلغلا ىلإ اهيف اهباحصأ اوبسن أتايبأ ركذو ،"ءارعشلا ىلع
 نم ةلمج نمو ،اهيف رمألا ةقيقح ىلع مهعالطا مدعل ،مهيلع كردتسا نمم طلغلا

 ىلع ةرو ،"ةضرورلا" هباتك يف يوحنلا ديزي نب دمحم لوق هلثمو :لاقف ،دربملا ركذ

 (" رعش هلوق يف ساون يبأ يكملا يناه نبا نسحلا يبأ

 ا" هبذناكوايهلئاقمحب الإ مصع لئاو نب ركبل امو

 ةغأذ دارأ امنإو ءاقمح لجرلا يف لاقي الو ،يسيقلا ةقنبح اهئاقمحب دارأ هنأ معزف

 مالك هلك اذه ،قمحلا يف لثملا برضي اهبو ]٤٩٨[ ،ركب يف لجعو قةيلجعلا

 :لاق هنوكب طلغلا ىلإ ساون ابأ بسن دربملا نأ هضرعو "دقعلا" بحاص

 ٣١٥. ص هسفن ردصملا ()

 ،ءالولاب يلجعلا حيبص نب مساقلا نب فسوي نب دمحأ وه :نومأملا بتاك فسوي نب دمحأ ا"

 ،نومأملل لئاسرلا ناويد ىلع يلو ،ةفوكلا لهأ نم ،باتكلا رابك نم ريزو بتاكلاب فورعملا
 لوقي ةهيدبلا يوق ،احيصف ناكو ،دادغبب يفوتو ،لاوحألا دلاخ يبأ نب دمحأ دعب هرزوتساو

 :روهشملا تيبلا بحاص وهو ،ةنودم "لئاسر" هل ةديج رعشلا
 قيضأ رسلا عدوتسي يذلا ردصف هسفن رس نع ءرملا ردص قاض اذا

 ٢٧٢. ص ١، ج مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظنا

 ٣١٨. ص ،٤ج ،نايعألا تايفو ،ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ ،ناكلخ نبا (٣)

 ٣١٨. ص هسفن ردصملا ()

٢٨١ 



 لقي لب ،عاقمح هل لاقي ال لجرلاو لجر ةقنبهو ،ةقنبه دارأ هنأ دقتعاو ،"اهئاقمحب

 نم ال » دربملا نم ذئنيح طلغلاف أ رما يه و “ ةغأ دأ رأ امنا سل ون وبأ و “ قمحأ هل

 ،مانملا يف تيأر ،ةدئافلا هذه ىلع يفوقو نم ،لئالق لايل دعب ناك املف ،ساون يبأ

 ناك اهيفو ،دادش نباب فورعملا نيدلا ءاهب يضاقلا ةسردمب ،بلح ةنيدمب ينأك

 هيف ةالصلاب ةداعلا ترج يذلا عضوملا يف ،رهظلا اتيلص دق اننأكو ،ملعلاب يلاغتشا

 اصخش عضوملا رخأ يف تأ رف ج رخأل تمق ،ةالصلا نم انغ رف املف ةعامج

 هيلإ تئجف دربملا سابعلا وبأ اذه :نيرضاحلا ضعب يل لاقف ،يلصي افقاو

 علاطأ نامزلا اذه يف انأ :هل تلقو هيلع تملس ،غرف املف ۔هغارف رظتنأ ،تدعقو

 لبق هتيأر تنك امو فال :تلقف ؟"ةضورلا" يباتك تيأر :يل لاقف ،"لماكلا" باتك يف

 هيلإ انلخدف .هتيب ىلإ يب دعص ىتح هعم تمقف ،هايإ كيرأ ىتح مق :لاقف ،كلذ

 هنم جرخأف ،هنع ةيحان انأ تدعقو ،هيلع شتفي اهمادق دعقف ،ةريثك ابتك هيف تيأرو

 فيف كيلع ا وذخأ دق :هل تلق مث يرجح يف هتكرتو ،هتحتفف يلإ هعفدو ،ادلجم

 ،ينالفلا تيبلا يف طلغلا ىلإ ساون ابأ تبسن كنأ تلقف ؟يلع اوذخأ ءيش يأ :لاقف

 سأر ىلع ضف "دقعلا" بحاص هلاق ام هتفرعف ؟اذه فيكو :لاقف ،هايإ هتدشنأو

 نم تظقيتسا مث ،قلعي ملو ،نالجخ ةروص يف وهو ،يلإ رظني ايهاس يقبو ،هتبابس

 دربملا ةدالو تناكو ،هتبارغل الإ ،مانملا اذه ركذأ ملو ،ةلاحلا كلت ىلع وهو ،يمانم

 ةجحلا يذ نم اتيقب نيتليلل نينثالا ةليل يفوتو نيتئامو رشع ةنس ىحضألا دبع موي
 نيتئامو نينامثو سمخ : ليقو ‘ نيتئامو نينامثو تس ةنس ةدعقلا ي ذ نم : ليقو

 دمحم وبأ هيلع ىلصو كل تيرتشا را د يف ‘ ةفوكلا باب رباقم يف نفدو ۔ دادغبب

 وبأ بلعث يفو هرف مظن ،تام املو ۔“ ىلاعت هللا همحر ۔ ١) )يضاقلا بوقعي نب فسوي

 ،ءال ولاب يدزألا بوقعي نب فسوي نب دمحم:(م٢٣٩-٧٥٨/ه٠٢٣-٣٤٢) فسوي نب دمحم )١(

 اهب ةلصتملا لامعألاو ةروصنملا ةنيدمب ءاضقلا يلوو ةرصبلاب دلو .ثيدحلاب ءاملعلا نم ضاق
 ه ٧ ةنس ديعأو ه ٢٩٦ ةنس فرصو (خركلا) ةيقرشلا ءاضق ىلإ لقن مث ه٤٨٢ ةنس

 هرثكأ أرق اريبك ادنسم فنصو ،نميلاو نيمرحلاو ماشلا (دادغبب) يقرشلا بناجلا ءاضق عم تلقتف

 :رظنا .م٢٣٩٦ /ه ٢٣٥ ةنس دادغب يف يفوت .هملحو هلقعب لثملا نوبرضي اوناكو ،سانلا ىلع

 ١٤٨. ص ۔ا٧ ج ،مالعألا : نيدلا ريخ ،يلكرزلا

 ٢٨٢



 نبا ناكو ةرئاس اتايبأ هركذ مدقملا )فالعلا نباب فورعملا يلع نب نسحلا ركب

 :("ارعش هلوق يهو ،اهدشني ام أريثك ("يقيلاوجلا

 بلعث دربملا رثإ نبهذيلو همايأ تضقناو دربملا بهذ

 برحيس هنم فصنلا يقابو ابزح هفصن حبصأ بادآلا نم تيب

 بلسي ام ىل مكسفنأ رهدلل اونطوو نامزلا بلس امل اوكباف
 برشي بيرق نع دربملا برش ام سأكبف بلعث نم اودوزتو

 ("بتكي امم سافنألا تناك نب هسافنأ اوبتكت نأ مكل ىرأو

 يوغللا يلع نب نيسحلا هللا دبع وبأ هدشنأ ام تايبألا هذه نم بيرقو ]٤٩٩[
 امهنيب ناكو ،يدزألا ىلعملا نب دمحم هللا دبع وبأ تام اسل ("يرمنلا يرصبلا

 :هلوق يهو ،سفانت

 دمحأ نب يلع نب نسحلا وه :(ء٠ -٣٣٨/_ه٨١٣-٨١٢) يلع نب نسحلا ركب وبأ )١(

 وهو هرصب فكو ۔ءافلخلا ضعب مدانو ،دادغب يف شاع رعاش ، فالعلا نبا ،ركب وبأ يناوريهنلا

 : رهلا ءاثر يف ةديصقلا بحاص

 ............... دعت ملو انتقراف رهاي

 .رهلا يف اهلعجف ،ردتقملا ةفيلخلا نم يشخو ،زتعملا نب هللا دبع ءاثر دارأ هنإ :ليقو
 ٢٠١. ص ٦٢،‘ ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظنا

 رضخلا نب دمحم نب دمحأ نب بوهوم وه :(م٥٤١١- )٦ ٤٠٦ ٥ه_/٧٣ ٠ يقيلاوجلا نبا (٢)

 يلصي ناك .دادغبب هتافوو هدلوم ،ةغللاو بدألاب ملاع ،يقيلاوجلا نبا روصنم وبأ ،نسحلا نبا

 برصلا ليخ ءامسل"و "ةملعلا هيف طلغت ام حالصإ ةلمكتاو "برعملا" :هبتك نم .يسابعلا ردتقملاب امامإ
 ٣٣٥. ص ٧‘ ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظنا .ضورعلاو "بتاكلل بدأ حرشو "هناسرفو
 ٣١٨-٣١٩. ص ،١ج ،نايعألا تايفو ،ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ ،ناكلخ نبا ا"

 ٣١٩. ص هسفن ردصملا ()
 ملاع ،يربنلا هللا دبع نب يلع نب نيسحلا وه :يرمنلا يرصبلا يوغللا يلع نب نيسحلا ا
 يناعم"و "ليخلا"و "بهذلاو ةضفلا ءامسأ" هبتك نم ،ةرصبلا لهأ نم .رعش هل ،ةغللاو بدألاب

 ٢٤٥. ص ٢، ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظنا ."ةسامحلا
٢٨٣ 



 ضعبب نورقم لكلا ضعبو يضمي يرمنلاو يدزألا ىضم

 يضرفو يضرق ينزجي مل نإو يدو تارش ينتتجملاو يخأ

 يضرعو اهنم هضرع رفوت تانهادبأ اننيب ناكو

 ا""يضرأب مهضرأ ندت مل نإو يدنع دزألا لجر تناه امو

 ةهلامث ىلإ ةبسنلا هذه ،مال فلألا دعبو ،ميملا حتفو ،ةثظملا ءاثلا مضب :يلامثلاو

 امنإو :"قاقتشالا" باتك يف دربملا لاق ،دزألا نم نطب وهو ،ملسأ نب فوع همساو

 الإ مهنم يقب ام :سانلا لاقف ،مهرثكأ اهيف ينف ابرح اودهش مهنأل ،هلامث تيتس
 هتليبق اجهو هرصع ءارعش ضعب لوقي دربملا يفو .ةريسيلا ةيقبلا ةلامثلاو ،ةلامث

 ۔أ""لذعملا نب دمصلا دبعل اهنأ ،"يلامألا" باتك يف يلاقلا يلع وبأ ركذو ،هببسب
 ٣(. اهلوق يهو

 ؟ةلامث نمو :نولئئقلا لاقف يح لك ةلامث نع انلأس

 ةلاهج مهبانتدز اولا قف مهنم ديزي نب دمحم تلقف

 (٤أةلاذن مه يف رشعم يموقف ذع لخ دربملا يل لاقف

 ٣٢٠. ص ،٤ج ،نايعألا تايفو .ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ ،ناكلخ نبا )
 دبع ينب نم ،يدبعلا مكحلا نب ناليغ نب لذعملا نب دمصلا دبع وه :لذعملا نب دمصلا دبع ا"
 ةضراعلا ديدش ،۔أءاجه ناك ،ةرصبلا يف أشنو دلو ،ةيسابعلا ةلودلا ءارعش نم ،مساقلا وبأ۔سيقلا

 ١١. ص ٤، ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظنا ۔ًأريمخ ًاريكس

 ٣٢٠. ص ،٤ج ،نايعألا تايفو ،ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ ،ناكلخ نبا ")
 ٣٢٠. ص هسفن ردصملا ()

٢٨٤ 



 ضتاييبألا هذه عنصف قليبقلا هذهب رهتشي نأ يهتشي ناكو ،دربملل تايبألا هذه نإ :لاقيو

 :هلوق هسلاجم يف دشني ام أريثك ناكو راهتشالا نم هدوصقم عيمج هل لصحف ،تعاشف

 نيكاسملا ضعب ىلع كولملا هين اهب هيتي باوثأ سبلي نم اي

 (')نيذاربلا قالحأ عداربلا شقن الو ريمحلا قالخأ لجلا َرَيغ ام

 وهو ،ةلمهم لاد اهدعبو ،ةددشملا ءارلاو ،ةدحوملا ءابلا حتفو ،ميملا مضب :دربملاو

 ج زفلا وبأ ظفاحلا هركذ يذلاف ،كلذب هبيقلت ببس يف ءاملعلا فلتخاو ۔هب فرع بقل

 ناك :لاقف ؟بقللا هذهب تبقل مل دربملا لأس هنأ "باقلألا" باتك يف يزوجلا نبا

 هيلإ باهذلا تهركف ةركاذملاو ةمدانملل ينبلط ةطرشلا بحاص نأ كلذ ببس

 :متاح وبأ يل لاقف ،ينبلطف ،يلاولا لوسر ءاجف ،يناتسجسلا متاح يبأ ىلإ تجرخف
 جرخ مث هسأر ىطغو هيف تلخدف ،اغراف هلمزم وأ ،فالغ ينعي ،اذه يف لخدا
 ،رادلا لخدا :لاقف كيلإ لخد هنأ تربخأ :لاقف يدنع وه سيل :لاقو ،لوسرلا ىلإ

 مث ،ةلمزملا فالغل نطفي ملو ،رادلا يف عضوم لك يف فاطف ،لخدف ،اهشتفو

 ،كلذب سانلا عماستو ،دربملا :ةلمزملا ىلع يدانيو «قفصي متاح وبأ ءاجف ،جرخ

 ريغ :ليقو ،ينزاملا نامثع وبأ هخيش بقللا اذهب هبقل يذلا نإ :ليقو ،هب اوجهلف
 ءاه اهدعبو فاقلاو ،ةددشملا نونلاو ،ةدحوملا ءابلاو ،ءاهلا حتفب هقنبهو .كلذ

 عفان وبأ هتينك :ليقو ،أ""يسيقلا ناروث نب ديزي ،تاعدولا يبأ بقل وهو ،ةنكاس

 ٠ ٣٢١٣٢. ص هسفن ردصملا ()

 ،ناورث وبأ ةبلعث نب سيق نم ،سيقلا ناورث نب ديزي :(ةقنبه) سيقلا ناورث نب ديزي ا"
 وهو ،ةقنبه نم قمحأ :لاقي ،ةلفغلا يف شملا برضم ،تاعدولا يذب بقليو ،ةقنبهب فورعملا

 "لاقف اهنع لئسو ،مظعو عدو نم ةدالق هقنع يف لعجي ناك هنأ هربخ نم نوركذي . يلهاج

 رعاشلا لاق ؟انأ نمف انأ تنأ تنك نإ :لاق هآر املف ،اهدلقتو هل خأ اهقرسف ،يسفن اهب فرعأل

 امكح ايضاق سانلا كب ىضري ةقنبه نكو دجب شع

 ١٨٠. ص ٨، ج مالعألا :نيدلا ريخ .يلكرزلا :رظنا

٢٨٥ 



 دق ناك هنأل ۔"يسيقلا هقنبه نم قمحأ" :لاقيف قمحلا يف ملا برضي هبو ]٥٠٠[

 :لاقف ،نيريعب يف ريعب لعجتأ :هل ليقف ،نيريعب هلف هباجأ نم :لاقف ،ريعب هل درش

 هب تراسو ببسلا اذهل ،قمحلا يل بسنف ،نادجولا ةوالح نوفرعت ال مكنإ

 ،هركذ يتأيسو ،أ ")يديزيلا كرابملا نب ىيحي دمحم يبأ لوق كلذ لوق نمف ،راعشألا

 :(")تايبأ ةلمج نم ،هقاقد مع ،يسبعلا ديلولا نب ةبيش يف ،ىلاعت هللا ءاش نل
 ل

 دودجلاب ى رت نم شيع اننا لوق كنرغي ال و دجب شع

 دود جم ة دهجنع يذو لاملا نم لقم ةبرإ يذ بر

 ا"ديلولا نب ةبيش لثم وأ (م) يسيقلا ةقنبه نكو دجب شع

 يدهملا سلجم يف (“/يئاسكلاو وه رظانت هنأ .تايبألا هذه يديزيلا مظن ببسو

 يف هاجهف ٠ي ديزيلا ىلع لماحتو . يئاسكلا بصعتف 3 رضاح ديلولا نب ةبيش ناكو

 ةريغملا نب كرابملا نب ىيحي :(م٨١٨-٥٥٧/ه٢٠٢-٨٣١) يديزيلا كرابملا نب ىيحي (

 نب يدع ينب يف الزان ناك ةةرصبلا لهأ نم بدألاو ةيبرعلاب ملاع ،يديزيلا دمحم وبأ ،يودعلا
 روصنم نب ديزي بحصف ،دادغب نكسو ،يودعلا هل ليقف ،مهيلاوم نم ناك وأ ،ميمت نب ةانم دبع

 مايأ ىلإ شاعو ،نومأملا بينأتب هيلإ دهعف ،ديشرلاب لصتاو ،هيلإ بسنف ،هدلو بدؤي يريمحلا

 "سابعلا ينب بقانم"و "دودمملاو روصقملا'و ،ةغللا يف "رداونلا" هبتك نم ،ورمب يفوتو ،هتفالخ

 ريخ ،يلكرزلا :رظنا .رابخأ ةاورو ،عارعش مهلك نينب ةسمخ هل ناكو "وحنلا يف رصتخمو
 ١٦٣. ص ٨ ج ،مالعألا :نيدلا

 ٣٢١. ص ،٤ج ،نايعألا تايفو ،ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ ،ناكلخ نبا (٢)

 ٣٢٢. ص هسفن ردصملا ا"

 يف مامإ ،يئاسكلا نسحلا وبأ ،يفوكلا ،ءالولاب يدسألا هللا دبع نب ةزمح نب يلع :يئاسكلا ()

 ربكلا دعب وحنلا أرقو ،اهب ملعتو ،اهارق ىدحإ يف دلو ةفوكلا لهأ نم ،ةءارقلاو وحنلاو ةغللا

 يسابعلا ديشرلا بدؤم وهو . اماع نيعبس نع يرلا يف يفوتو ،دادغب نكسو ةيدابلا يف لقنتو

 فيناصت هل .ةريثك هرصع يف بدألا ءاملع عم هرابخأو سرفلا دالوأ نم هلصأ . نيمألا هنباو

 "وحنلا يف رصتخم'و "رداونلا"و "تاءارقلا"و "فورحلا"و "رداصملا"و "نآرقلا يناعم" اهنم

 نب دمحأ ،ناكلخ نبا ٢٨٣. ص ٤، ج مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظنا.ىرخأ تافلؤمو

 ٢٩٥-٢٩٧. ص ،٣ج ،نايعألا تايفو ،ركب يبأ نب دمحم
٢٨٦ 



 ةمجعملا نيغلا حتفو ،ةلمهملا لادلا مضب :ةغد امأو .اهتلمج نم اذه عيطاقم ةدع

 ةةمجعملا نيغلا نوكسو .ميملا حتفب ،جنغم تنب هيرام اهمساف ،ةنكاس ءاه اهدعبو

 ةيقابو ،ةملهملا نيعلا نوكسو ، هبمل رسكب جنغم ليقو ،ميج اهدعبو ،نونلا حتفو

 برضي يتلا يهو .ميجل نب لجع نب دعس نب ةعيبر همساو ،بقل وهو ،لوألا الثم
 ةرهمج" باتك يف يبلكلا نبا ركذو ش"ةغد نم قمحأ" :لاقيف ،قمحلا يف شملا اهب

 ابعكو ايع ربنعلا نب بدنج دلوف :ربنعلا ينب بسن يف لاقف ،اذه ريغ"بىننلا

 نب جنغم تنب ةغد لب :لاقيو ،لجع نب دعس نب ةعيبر تنب هيرام مهمأ 3 اجيوعو

 اهنأل ،قمحلا ىلإ تبن امنإو .ملعأ هناحبس هللاو ،ةغد ريغ هيرام لعجف .دايإ

 بسيو ،معن :ةأرملا تلاقف ؟هاف رعجلا حتفيأ :ةأرمال تلاقف ةدولوملا حاصف ،تلدلو

 دقو ضعابسلا نم بلخم يذ لك ثور هنأ ،رعجلا يف لصألاو .الثم تراصف ابأ

 اهنم جرخ دق هنأ تنظ ،تدلو امل اهلهجل هغدو ،زوجتلا قيرطب اهريغ لمعتسي

 اهتبسن ببس ناكف هنع تلأسو كلذ نم تبجعو ،دولوملا اهنم لهتسا املف ،داتعملا

 نوعدي ربنعلا ونبف ،ميمت نب ورمع نب ربنعلا ينب يف تجوزت تناكو .قمحلا ىلإ

 ةةبيرغ دئاوف اهنكل كل ،دوصفمل نع أجراخ ناك نإو هلك اذهو ،ءارعجلا ينب كلذل

 .()نايعألا تايفو يف ناكلخ نبا هركذ هلك اذه ،اهركذ تببحأف

 :يبالودلا دمحأ نب دمحم

 قارولا ،۔ءالولاب ي راصنألا دعس نب دامح نب دمحأ نب دمحم نب دمحم ،رشب وبأ

 ماشلاب ثيداحألا عمس ،خيراوتلاو رابخألاو ثيداحألاب املاع ناك ،يبالوتلا يزارلا

 ؛ريثك قلخو ،يدراطعلا رابجلا دبع نب دمحأو .راشب نب دمحم نع يور ،قارعلاو

 خيراتلا يف ةديفم فيناصت هلو ،نابح نب متاح وبأو ،يناربطلا هنع ىورو ]٥٠١[

 يف هنع اوربخأو ،لقنلا يف نفلا اذه بابرأ هيلع دمتعاو ،مهتافوو ءاملعلا ديلاومو

 ،هيلإ عجري نمّسو ،نأشلا اذه يف مالعألا نم ناكو ،ةروهشملا مهتافنصمو مهبتك

 (١) ص ،٤ج ،نايعألا تايفو ،ركب يبأ نب دمحم نب دمحأ ،ناكلخ نبا ٣٢٢.

٢٨٧ 

 



 تايفو يف ناكلخ نبا ركذ اذكه . ج رعلاب ةئامثالث ةنس يفوتو فينصتلا نسح ناكو

 هلوق ، يودعلا مازح نب ةورعل رعشلا دشني ناك هنأ .اضيأ هنع يورو :لاق ،نايعألا

 : ) ( ارعش

 نال دج اهل يبلق نم ناعيفش هنود لاح اهرجه يبلق مار اذل

 ("نايري يذلا يأرلا ىلع اعيمج اوحبصأ مث ،ىلب :الاق ال :لاق اذإ

 ،واولا نوكسو ةجصأ حتفلاو :يناعمسلا لاق ،اهحتفو ةلهملا لادلا مضب ،يبالودلاو

 عصوم اضإأ راجلا بال ودو .4 بال ودلا ىلا ةبىننلا هذه ةدحوم ء اب فلأ ماللا دعبو

 نيعلا حتفب :ج رعلاو .اهحتفو لادلا مضب 4 لمعتسيو ،رودي ي ذلا بال ودلاو ۔ رخأ

 قيرط ةداج ىلع ةنيدملا و ةكس نيب ةبقع يه و ؤ‘ميج اهدعبو ضعا رلا نوكسو ةلهملا

 يجرعلا بسني اهيلإ “فئاطلا يحاون نم ةعماج ةيرق :اضيأ جرعلاو ،جاحلا

 ال و :نايعألا تايفو يف ناكلخ نبا لاق .نامثع نب ورمع نب هللا دبع وهو .رعاشلا

 هل لاقي .رخآ دلب نميلابو ،ةيناثلا يف مأ ىلوألا جرعلا يف يبالودلا يفوت له ملعأ

 :(") قفا وملا ىلاعت هللو ،ج رعلا قوس

 :يمتاحلا يلع وبأ

 ،يمتاحلاب فورعملا يددغبلا يوغللا بتاكلا رفظملا نب نسحلا نب دمحم ،يلع وبأ

 مالغ ،دهازلا رمع يبأ نع بدألا ذخأ .نيرثكملا نيعلطملا .ريهاشملا مالعألا دحأ

 ذخأو ،اضيأ هريغ نع ىورو ،بدألا سلاجم يف اهالمأ رابخأ هنع ىورو ،بلعث
 ةلاسرلا" هلو :لاق ،نايعألا تايفو يف ناكلخ نبا ركذ اذكه ،ءالبنلا نم ةعامج هنع

 ،هتاقرس راهظإ نم بيطلا يبأ يبنتملا نيبو هنيب ىرجام اهيف حرش يتلا ،"ةيمتاحلا

 )١) ص هسفن ردصملا ٢ ٣٥.

 (٢) لص هسفن ردصملا ٣٥٣.

 (٣) ص هسفن ردصملا ٣٥٣.

٢٨٨ 



 لوأ يف ىكحو هعالطإ رفوتو ،هتدام ةرازغ ىلع تلد دقلو ،هرعش بويع ةنابإو
 ةنيدم يبنتملا نيسحلا نب دمحأ درو امل :لاقف كلاذ ىلع لماحلا ببسلا ةلاسرلا

 نهيلع مييختلاب يبلهملا دمحم يبأ ريزولل ًاضرعتمو رصم نع ًافرصنم ،مالسلا
 ال ۔أراونأو ةيربج هيفطع ىنثو ،هيتلا لويذ لاذأو ،ربكلا ءادر فحتلا هيدل ماقملاو

 نأ ،هيلإ ابجع ليخت ،أهيومت هيلع لوقلا فرخزو .هيت هنع ضرعأ الإ ،ًادحأ يقالي
 دري مل ضورو ،هريغ ةئام ريمن دري مل رحب رعشلا نأو هيلع روصقم بألا

 ءالخلا يف رحبم لكف ،هاطاعت نم نود هفوطق فطقيو ،هانج ينجي وهف ،هاوس هراون
 هتروجل ةديدم ةدم ةريتولا هذه ىلع أيراج ربغف ،رقتسم ءابن لكلو مسي ]٥٠٢[

 يف ىراجي ال يذلا قباسلا هنأ ليخت اذإ ىتح ،ههيت يف حرمي لظف ،اهيف يغبلا نسر

 كلامو ،ظافلألا ىراذع ضتقمو ،مالكلا بر هنأو ،راذعب هراذع ىواسيالو رامضم

 هتأطو تلقثو ءاملعو الضف عراقي ال يذلا هرهد عيرقو ،أرثنو أمظن ةحاصفلا قر

 ضعب ًأطأطف برشم بذعأ هئام نم طبنأو .بدألا مسيمب هسفن مسو امم ريثك ىلع

 دمحأ ةلودلا زعم ءاسو هفرط هل ميلستلا ىلع نماطو ،هحانج ضعب ضفخو هسأر

 ةفالخلا راد يهو هترضح دري نأ ،هلاح تروص دقو ،هركذ مدقملا ،هيوب نبا

 انيابم أودع ناكو ،نادمح نب ةلودلا فيس ةرضح نع ردص لجر كلملا ةضيبو

 ةيبألا سفنلا وذ وهو ،هتعانص يف هيواسي هتكلممب دحأ ىقلي الف ،ةلودلا ًزعمل

 هفورص رارحألاب تفرصت امل ،رهدلاب تّمه ول يتلا ةمهلاو ،ةيورسكلا ةميزعلاو

 عيطتسي ال ًأدحأ نأ ،بيغلاب أمجر ،يبلهملا ريزولا ليختو ،هرئاود مهيلع تراد الو
 نم ءيشب قيلعتلا نع الضف ،هئابعأب علطضي الو فهل اوفك هسفن ىري الو ،هتلجاسم
 امبرو ،هنومخفي نم ميخفتو .هنومظعي نم ميظعت يف بهاذم ءاسؤرللو ،هيناعم

 يبلهملا ريزولا ةروص كلتو ،لاقتنالا ةقيلخلا هذه نع اوكشوأو ،لاحلا مهب تلاح

 نيجهلا نع بّيطلا وبأ اهب زيمتي ةيزم كلانه نكي ملو ،هيف اذه هيأر نع هدوع يف

 هنانفأ نإ ،يرمعلو ،رعشلا الإ ضحراقلا قيتعلا نع الضف ،بنألا ءانبأ نم عذجلا

 ًاعيذمو ههرافظأ ًاملقمو ،هراوع ًاعبتتم هل تدهنف شةبذع ةيناجمو ،ةبطر هيف تناك
٢٨٩



 انعمجت نأ هيف ًانيحتمو ،هيف حمست ام همظن نم أدقتنمو ،هيواطم أرشانو ،هرارسأ
 ،قوبسملا نم قباتسلا هب فرعي .رامضم يف وهو انأ يرجأف ،اهبر ىلإ راشي راد

 لك يف دنزو ،راردم باحس اذ ،كاذ ذإ تنكو ،قوحللا نع رصقملا نع قحلاللاو

 رئارس اهب تيشوو بابحلاب تيشو اذإ ،راقعل اوفص بساني عبطو ،راو ةليضف

 ةةئضغ شيعلا ةجابيدو تفاض هؤادرو “فاص ابصلا ريدغو اذهو ،باوكألا

 ليخلاو ،ةَزع رهةلا نم لابقإلاو ةرش ةبيبشللو ظةلهنم همئامغو لتعم هجاورأو

 هاتاوم نم ظح ئرما لكلو ،اهباصنو اهقورعب ال ،اهبابرأ لابقإب ناهرلا موي يرجت
 تدع اذل ىتح .بهذمو دازب عسوتيو بلطم كرديو . بلأ هلظ يف يضغي هنامز

 نم رظنت ،ءاوفس ةلغب يتحتو ،هرقتسم تدصق ‘مايألا نم داوع انعامتجا نم ]٥٠٣[

 نم داقو ،بكوك ينأك ،عئار بكرم يهو ،سن يتمداق لثمب فوشتتو ،زاب ينيع
 كيلامم ةقورلا ناملغلا نم ةدع يدي نيبو “بونجلا مامز اهداتقي ةةمامغ هتحت

 أربكتم الو ًأحجبتم اذه دروأ ملو .هكالسأ نع رتلا ديزم تفاهت نوتف اهتيرارمأو

 الو .هتعور هعرت ملو ،لاحلا يف هعيمج دهاش بّيطلا ابأ نأل ،هتركذ لب هركذب
 الإ هبلقو هفرط تألم يتلا ،ةليمجلا ةلمجلا كلت هتداز الو ةةجربز نم هتفطعتسا

 مهضرت مل ،ةمليغأ دنع أقوس ماقأ ناك دقو ،ههجوب ينع اضارعإو ،هسفنب ًأبجع

 الو ،بدألا ةسرادم يف أراكفأ اوضنا الو ،ءارظنلا ىحر مهتكرع الو ،ءاملعلا

 يبأ رعش ةعلاطم مهدحأ ةياغ امنإو ،هرعوو هلهسو هرمو مالكلا ولح نيب اوقرف

 .هيف زوجي امم ،ةاورلا تقلعت ام ىلع وأ ،ةنياعم نم ذبن ىلع مالكلا يطاعتو ،ماَست

 هيلع ننؤتساو يروضحب ننوأ نيحف .هرعش نم ائيش هنع ذخأت ةيتف كانه تيفلأف
 ًال زان هتلجعأو ًءايفحتسم ينع هصخش ىراوو ًءاعرسم هسلجم نع ضهن ،يلوخدل

 تمظعأف .تلخدو ،ةفرط اهذخأ ثيح ىلإ اهب يئاهتنال ،يناري وهو شةلغبلا نع

 اهيلع تملأ دق ةءابع قالخأ هتحت اذإف ،هسلجم يف ينتسلجأو .يردق ةعامجلا

 ۔اناتأف تسلج امثير الإ نكي ملف ةرثانتم كالسأو ،ةرثاد موسر يهف ،ثداوحلا

 نع هضووهنب دمتعا امنإ هنأل ،مايقلا يف هل حاشم ريغ مالسلا قح هتيفوف تضهنف

٢٩٠



 تلظمت .هتيقل نيح كلذ ريغ هئاقل يف يل ناك ضزغلا و “ يلإ ضهني ال عضوملا

 :(') رعاشلا لوقب

 "ارارقلا عنم ىوهلا نكلو راع يلع كيلإ يشملا يفو

 : رعاشلا لوقب لثمت

 ماوأب اساوقأ هللا دعسيو مهب نورخأ ىقشيو لاجر ىقشي

 ()يمارلاب سيل نم هزرحيف يمري دقو ةجملا يمارلا همرحي ديتصلاك

 ،فيصلا ةرمجو ،ظيقلا ةرغو يف انكو ،نول اهنم ءابق لكل 4 ةيبقأ ةعبس سبل هب اذإف

 ضرع أ و 4“ ١ رقتحم سلجو ‘ ا زفوتسم تسلجف ‘ هرف ليست تاماهلا عئا دوداكت موي يف

 فلكت يف اهيأر فختسأو هدصق يف يسفن بوأ > ايهاس هنع تضرعأو > ايهال ينع

 ةفنع ذلا كل ىلع لبقأ و “ هفرط ينريعي ١ل هفطع ايناث هينه ربغف [ ٥٠٤ [ كتاقالم

 نم هظقويو ،هديب يناكم ىلإ ريشيو هظحلب يحويو .هيلإ يموي لكو ،هيدي نيب يتلا

 .يلإ هبناج ينثي نأ ىأر مث ،ارابكتساو اًوتعو اراروزا الإ ىبأيو ،هلهجو هتنس

 مل هنأ .مسقلا نساحم نم امهنإف ،مركلاو ءافولاب تمسقأف ،يلع لابقإلا ضعب لبقيو

 نم يسفن ىلع هتينج ام الول ،انأ ريخب :تلقف كربخ شيأ :لاق ،هنأ ىلع دزي

 ىلإ يعسلا نم يلئا ر تشمخو ‘ كترايزب لذلا مسيم نم ي ردق هب تمسوو ۔ كدصق

 ىلع ليتسلا ردحت هيلع تردحنا مث .ةريصب هتبتأ ال و ،ةبرجت هبذهت مل نمم كم

 يذلا امو ؟كبجعو كؤايربكو كؤاليخو كهيت مب يل نيأ :هل تلقو ،يداولا ةرارق

 هنع رصقي ثيح ىلإ ،كتمهب يمرلاو كسفنب باهذلا اذه نم هيلع تنأ ام بجوي

 فرش وأ ؟هب دجملا ىلإ تبستنا بسن انهاه له ؟كعارذ هيلإ لوطي الو ،كعاب

 ۔٤٦٣-٣٦٣-٢٦٣ ص هسفن ردصملا ()

 ٣٦٤. ص هسفن ردصملا )٢)

 (٣) ص ،فسفن ردصملا ٦٥.

٢٩١ 



 تردق ول كنإ ؟هب كيلإ ةراشإلا عقت ملع وأ ؟هزعب تطلست ناطلس وأ ؟هلايذأب تقلع

 نأ تودع ابل أبهذم هيتلا كب بهذي مل ،اهنازيمب اهتنزو وأ ،اهردقب كسفن ىلع
 بغريو ،راذتعالا يف رثكي لعجو ،هقيرب ضغو هنول عقتماف .ًابستكم أرعاش نوكت
 .يب ريصقتلا دمتعا الو ينتبثي نكي مل هنأ ناميألا رركيو ،رافتغالاو حفصلا يف

 مدقتم وأ ،هبدأ يف ميظع وأ ،هبسن تلهاجت هبسن يف فيرش كدصق نإ اذه اي :تلقف

 ك كلو فللاو الك ؟هريغ نود كل ثارت هل دجملا لهف ،هتلزنم تضفخ هناطلس دنع

 دواعف تكتثحابم نود ًالئئح ًاقاور هتبرضو “كصقن ىلع أرتس ربكلا تددم

 يلإ ةبغرلا يف ةعامجلا تذخأو .رارصإلا عم كل أرذع ال :تلقف ،راذتعالا

 انأو ،ةظيفحلا دنع همزحلا اهلمعتست يتلا ةانألا لامعتساو ،هرذع لوبقو هترسايم

 ينفرعي سيل هنأ مسقلا دكؤي وهو ،هتقيلخ مذو هخيبوتو هعيرقت يف ةدحاو ةلكاش ىلع

 ؟يبسنو يمساب كيلع نذأتسأ مل :لوقأف يقح ءاضق يف ةصرفلا اهعم زهتني ةفرعم
 كلذك كلذ نأ بهو ؟ينتلهج تنك ول ،ينفرعي ناك نم ةعامجلا هذه يف ناك امأ

 يف وهو ؟يريغ نع كسفن يف زّيمتأ ملأ ؟يرشن رطع تممش امأ ؟يتراشإ رت ملأ

 نم ففكأ ،كيلع ضقخ :لوقي ،أدينفتو أبينأت هعمس تلم دقو ،هبطاخأ ام ءانثأ

 يبناج ذئنيح بحصاف .كلم ميش نم ةانألا نإف ،نأتسا ،كتروس نم ددرا ،كبرغ

 ايبيلإ تيهتنا يتلا ةياغلا زواجت نم ]٥٠٥[ تييحتساو ،هدي يف يتكيرع تنالو هل

 .امظعم يلإ لبقأو ،لبإلا نم بعصلا ةضاير هتضر نأ دعب كلذو ،هتبتاعم يف
 دعيو ،يتاقالم قارعلا درو ذنم هسفن عزاني هنأ مسقأو 3 امخفم يضيرقت يف عسوتو

 اذه يف لوقلا ىفوتسا نيحف ،يتدوم بابسأب قلعتلا اهقوشيو ،يعم عامتجالاب هسفن
 فهرم ثدح اذإف ،هل نذآف ،نييفوكلا نيبلاطلا نايتف نم ىتف هيلع نذأتسأ ىنعملا

 ناسلو ،ميخر ظفل اذإف ،هسفن نع برعأف ،ملكتف ،ابتصلا ةوشن هب ليمت ،فاطعألا
 خياشملا راقوو ،لوهكلا ةانأ هيف ،مساب رغثو رضاح باوجو ،ةهكف قالخأو ،ولح

 .تايبأ ها راجف ،هلضف نم هتنيبت ام ينكلمو ،هلئامش نم هتدهاش ام ينبجعأف

٢٩٢



 ،مالكلا لاط دقو ،هرعش بياعمو ،هتاقرس راهظإ يف مالكلا حاتتفا ناك انهاه نمو

 تايفو يف ناكلخ نب دمحأ خيشلا لاق .هعطق نكمأ امف ءاضعب هضعب مزل هنكل

 هل نابأ هنأ ركذ امك ناك نإف ،ةّمج دئاوف ىلع لمتشت ةلاسرلا هذهو :نايعألا

 يهو ،"ةحضاولا" اهامس دقو ،ميظع عالطا الإ اذه امف ،سلجملا كلذ يف اهعيمج

 ةعرس عم ،رهابلا لضفلاب اهبحاصل تدهش ،هسارك ةرشع يتنثا يف لخدت شةريبك

 يف ةيمتاحلا ةلاسرلا هذه تدهاش دقو :فنصملا لاق .دهاشلا ةماقإو ،راضحتسللا

 ام اهبو يواسحللا يواوزلا دمحم ديسلا نب دمحأ ديسلا دنع اهريغ هيف نكي مل باتك

 نب دمحأ خيشلا لاق .لامكلاو لضفلا لهأ رد هللف «بلقلا بجعيو ،نيعلا قوري

 هيفو ،نيدلجم يف لخدت ،'ةرضاحملا ةيلح' باتك هلو :نايعألا تايفو يف ناكلخ

 عيبر رهش نم نيقب ثالثل ،ءاعبرألا موي روكذملا يمتاحلا يفوتو .اضيأ ريثك بلأ
 نع رخأتف ،لتعا هنأ روكذملا يمتاحلا ركذو ةئامثالثو نينامثو نامث ةنس .رخآلا

 هدوعي هءاجف .ضيرم هنإ :هل ليقف هنع لأسف ،دهازلا رمع يبأ هخيش هسلجم

 : () رعش جاديفسإب هباب ىلع بتكف ،مامحلا ىلإ جرخ دق هدجوف

 دجويالف راز كيلع هب انعمس ءيش بجعأو

 اهدعبو .ةروسكم اهقوف نم ةانثم ءات فلألا دعبو ،ةلهملا ءاحلا حتفب :يمتاحلاو

 هبو ،باهولا وهو ،ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ،هدادجأ ضعب ىلإ ةبسنلا هذهو ،ميم

 .ا""با وصلا باصي

 :نامع لهأ نم ةيناميلا ءاملع

 ىلع فقأ ملو ،مهبسن يل حضتا نيذلا ،نامع نم نيضاملا ةينميلا ءاملع امأو

 ]٥٠٦[. قيفوتلا هللابو ،انه هتنيب امك الإ صمهربخ

 ٣٦٦-٣٦٧. ص هسفن ردصملا ()

 )٢) ص هسفن ردصملا ٣٦٧.

٢٩٣ 



 (')يمايرلا رينلا نب رينم

 ۔("نالعج ىلإ لمحو ،عماجلا دجسملا نم ًابيرق امدب لتق ،أنكسم ينالجعلا أبس نم

 ةنس نينامث ةنس ۔ رخال ا عيبر نم تلخ نيرشعو تسل ۔“ء اعبرأل ١ موي اهب نفدو

 .نامز يرهشب ميمت نب نازع لتق دعب ةنس يتئامو

 :")يصورخلا ميمت نب نازع

 نبا بهو نب راسو نب كلملا دبع نب رينلا نب رينملا ديهشلا ةمالعلا خيشلا وه :رينلا نب رينم ()
 ،نيرمعملا نم (هللا همحر) ناك ،ينالعجلا يمايرلا ماير نب يرضح نب ىيحي نب تلص نب ديبع

 دمحم ةيغاطلا ةلتاقمل يئانهلا ماحمح نب فيهألا هداق يذلا شيجلا يف ناك رشعو ةئام شاع دقف

 ىمسملا نصحلا يقرش عماجلا دجسم برق (بيسلا) امدب اوقتلاف نامع نم هجارخإو روب نب

 ةمالعلا مهنمو ،نامع لهأ نم ريثك اهيف لتق ةميظع ةكرعم مهنيب تعقوو ،ميدقلا يف امد نصح

 لوقيو .نيتئامو نينامث ةنس رخآلا عيبر نم نيرشعو تسل ءاعبرألا موي كلذو ،رنلا نب رينملا

 نب رينم ةمالعلا خيشلا ريغ وه اذه رينلا نب رينم نإ :"نايعألا فاحتإ" هباتك يف يشاطبلا خيشلا

 ىلإ ةرصبلا نم بيبح نب عيبرلا مامإلا نع ملعلا اولقن نيذلا ةعبرألا ءاملعلا دحأ دعي يذلا رنلا

 نالعج ىلإ لمحي نأ تام وه نإ ىصوأف ،هيف تام يذلا هضرم دعب راحص يف يفوتو ،نامع

 امو ،ترهطتو آلإ تمن ام يننأل هللا وجرأ ىنإ ،اوفاخت ال :لاقف ،ريغتت نأ فاخن اننإ :هل ليقف

 رظنا.ريغتي ملو نالعج ىلإ لمح هنإ :ليقف ،توعدو ألإ تيلص امو ،تيلصو ألإ ترهطت

 ص ،١ج .نامع ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ :دماح نب دومح نب فيس ،يشاطبلا

.٢٣١٢٣٢٢٥ 

 "( نامع ةنطلس يف ةيقرشلا ةقطنملا يف ةنيدم :نالعج .

 ،نامع يف ةيضابإلا ةمئأ نم ،يدزألا يصورخلا ميمت نب نازع مامإلا وه :ميمت نب نازع (٣)

 دمحم هيلع فحز ،دشار ةالو رثكأ لزعف ه٧٧٢ ةنس رضنلا نب دشار مامإلا علخ دعب هل عيوب

 لاتق دعب رسلاو ما وتو رافلج ىلع ىلوتساف . ) نيرحبلا ىلع يسابعلا دضتعملا لماع ( روب نب

 نأشلا دمس ىلإ مامإلا عجارتف هيلع راصتنالا نم نكمتو ،نازع مامإلا اهيفو ىوزن دصقو .ديدش

 ىلإ هلسرأو هسأر روب نب عطقف ،نازع مامإلا هيف لتق اديدش الاتق التتقاو ،روب نب دمحم هعبتف

 ٢٢٨. ص ٤‘ ج ،مالعألا :نيدلا ريخ .يلكرزلا :رظنا.ه٠٨٢ ةنس دادغب يف يسابعلا دضتعملا

 ٢٩٤



 (")مهنمو دضتعملا لماع ")رون نب دمحم موق هلتق يذلا وه

 :")يدنكلا العملا دمحم

 .هريغ الو ،ةمغلا فشك باتك يف هتافو خيرات دجأ مل

 :('"يدنكلا ىسوم نب هللا دبع نب دمحأ ركب وبأ

 ةمامإلا مكح ىلع ءاضقلاب دضتعملا يسابعلا ةفيلخلا هفلك ، نيرحبلا ىلع نييسابعلا يلاو :رون نب دمحم (
 . ه٠٨٢٦ ةنس ناشلا دمس يف ميمت نب مازع مامإلا لتق و ، نامع لتحاف ‘ نامع يف ةيناثلا ةيضابإلا
 سابعلا وبأ رفعج نب ةحلط نب دمحأ وه :(م٢٠٩-٧٥٨/_ه٩٨٢-٢ )٤٢ هللاب دضتعملا ا")

 نوع ناك .دادغب يف تامو أشنو دلو ،يسابع ةفيلخ لكوتملا نبا هللاب قفوملا نب هللاب دضتعملا
 نس يف وهو . بارعألاو جنزلا عم هبورح يف ةياردو ةلاسب رهظأو ،دمتعملا ةفالخ موي هيبأ
 نيخرؤملا يفو .مزع اذ اعاجش ناكو ه ٦٢٧٩ ةنس دمتعملا همع ةافو دعب ةفالخلا ىلوت .بابشلا

 شقن ناك ،دضتعملاو حافسلا نوديريو ،سابعلا يبأب تددجو سابعلا يبأب ةلودلا تماق :لوقي نم
 ١٤٠. ص ١، ج ،مالعألا :نيدلا ريخ يلكرزلا :رظنا ."دحاولا هللاب نمؤي دمحأ" همتاخ

 يناثلا نرقلا يف نامع ءاملع نم ،يحنشفلا يدنكلا ىلعملا نب دمحم وه :يدنكلا العملا دمحم (٣)

 :هئالمز عم نامع ىلإ ةرصبلا نم ملعلا ةلقن دحأو بيبح نب عيبرلا مامإلا ةذمالت نمو يرجهلا

 رباج يبأ نب ىسوم خيشلا هحشر رينلا نب رينملاو ،رباج يبأ نب ىسومو رذنملا نب ريشب
 دمحمو رظنلا نب دشار :مهو ،ىدنلجلا ينب نم ةاغبلا لاتقب مكح نم لوأ وهو ،ةمامإلل يوكزإلا
 مهيلإ نوملسملا راسف (هللا همحر) يدنلجلا مامإلا لتق دعب ،نامع ىلع اوبلغت نيذلا ،ةدئاز نبا

 ةمالعلا خيشلا بسنيو .رظنلا نب دشار راد اوفسنو مهومزهف ،ةرهاظلا ضرأ نم ةزاجملاب اوقتلاف
 ،يشاطبلا رظنا .قاتسرلا ةيالو لامعأ نم نتحسلا يداوب ةدلب يهو ،حشف ىلإ ىلعملا نب دمحم
 ٢٢٤. ص ،١ج ‘ نايعألا فاحتإ :دماح نب دومح نب فيس

 خيشلا ةكرادلا هيقفلا ةمالعلا ملاعلا وه :يدنكلا ناميلس نب ىسوم نب هللا دبع نب دمحأ ركب وبأ (٤)

 ،يجولفلا يوزنلا يدنكلا دادقملا نب هللا دبع نب دمحم نب ناميلس نب ىسوم نب هللا دبع نب دمحأ

 نمو هنامز يف نيروهشملا ءاملعلا نمو ،سداسلا نرقلا ءاملع نم هللا دبع نب دمحأ خبشلا دعيو
 يققفالغلا حللص نب دمح نب دمحأ خيشلا ةمالعلا نع ملعلا ذخأ ،فيلأتلا يف نيديجملا نيققحملا

 "صيصختلا" باتك هتافلؤم نمو .ةيناوزنلا ةفئاطلا نم هنأل .هخيش عم فالخ ىلع ناكو ،يوزنلا

 لالطأ ،ةيقاتسرو ةيناوزن ىلإ نامع لهأ قارتفا هيف لوانت "ءادتهالا" باتكو ،ةءاربلاو ةيالولا يف

 باتكو ‘وحنلا يف "ريسيتلا" باتكو خضلئارفلا يف "ليهستلا" باتكو .نيقيرفلا ىلع جاجتحالا هيف

 باتكو ۔وحنلا يف "بيرقتلا" باتكو "ةريخذلا" باتكو ،۔"رصتقملا رهوجلا" باتكو "ةرربلا ةريس'
 هللا دبع نب دمحأ خيشلا يفوت .هب فيرعتلا نع ينغ وهو أعزج نيعبرأو دحاو يف "فنصملا"

 دمس نم ضملاب هربقو ةئامسمخو نيسمخو عبس ةنس رخآلا عيبر نم فصنلل نينثالا ةيشع
 ٣٢٦-٣٢٧-٣٣٨. ص .اج ،نايعألا فاحتإ :دماح نب دومح نب فيس ،۔يشاطبلا رظنا .ىوزن

 ٢٩٥



 فنصملا فلؤم ۔ ي دنكلا ناميلس نب ىسوم نب هللا دبع نب دمحأ ، ركب وبأ 6مهنمو

 ةئامسمخو نيسمخو عبس ةنس ۔ رخال ١ عيبر نم فصنلل ،نينثالا ةيشع يفوت

 :()يدنكلا ناميلس نب دمحم

 يفوت ‘ يوزنلا يدهلا يدنكلا ناميلس نب ميها ربل نب دمحم هللا دبع وبأ خيشلا 6مهنمو

 .ةئامسمخو ةينامث ةنس ناضمر رهش نم تلخ ةليل ةرشع يتنثال ،ءاعبرألا ةليل

 :("يمدكلا ديعس نب دجم

 .ديعس نب دجم ةمالعلا ملاعلا خيشلا ‘ مهنمو

 :ا")يمدكلا ديعس وبأ

 نب دمحم يضاقلا ةمالعلا خيشلا وه :يدنكلا ناميلس نب ميهاربا نب دمحم هللا دبع وبأ خيشلا )١(

 نم وهو ،(هللا همحر) يوزنلا يدمسلا يدنكلا دادقملا نب هللا دبع نب دمحم نب ناميلس نب ميهاربا

 ءاملعلا رهشأ نم ناكو .سداسلا نرقلا لئاوأ ىلإ شاعو سماخلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ءاملع
 'ع رشلا نايب" باتك الا ١ تافلؤملا نم هل نكي مل ولو 6ںه رصع يف نيفلؤملا رابك نمو “ هنامز يف

 نم هذعل ء اج نمل اعجرم ناكو ‘ ملع ىلع ران نم رهشأ ةقراشملا انباحصأ دنع وهو ۔ ىفكل

 . أدج ةليوط يهو فعورفو ع رشلا لوصأ يف (ةمعنلا) ةامسملا ةزوجرلألا هلو .نيفلؤملاو ءاهقفلا

 ءاثالثلا ةيشع ميه ١ ربا نب دمحم خيشلا يف ذ وت . .ةنجلا فصو يف ةيريبعلاب ةفورعملا ةديصقلا هلو

 خيرات يف ىرخأ ةياور كانهو .ةرجهلل ةئامسمخو نامث ةنس ناضمر رهش نم نولخ لايل رشعل
 ناضمر رهش نم تلخ ةليل ةرشع يتنثال ء اعبرألا ةليل اهنأ ، يدنكلا ميهاربا نب دمحم خيشلا ةافو

 رظنا .ىرخألا ةياورلا ركذي ملو "ةمغلا فشك" باتك فلؤم رصتقا اهيلعو ةئامسمخو نامث ةنس

 ٣٠٨-٣١٨. ص ‘١ج ‘ نايعألا فاحتإ :دماح نب دومح نب فيس ،يشاطبلا

 باتك بحاص ربحلا خيشلا ،يمدكلا ديعس وبأ ةمالعلا نبا دجم : يمدكلا ديعس نب دجم )٢)

 . ٥ه رصع يف نامع ةمالع و ؤ ةماقتسإل ١

 دمحم نب ديعس نب دمحم ديعس وبأ ،ةماهفلا رحبلا ربحلاو ةمالعلا خيشلا وه :يمدكلا ديعس وبأ ا"
 نامع ءاملع رابك نم ةعيو ،ءا رمحلا لامعأ نم مدك ةدلب نص (هللا همحر) يمدكلا يبعانلا دبعس

 هقفلا لئاسمل هتاجيرخت يف هيقفلا ملاعلا وهف ،مهب ىدتقملا بهذملا ةمئأ نمو ،نيرصبملا نيفقحملا

 باتكك هتافلؤم كلذب هب دهشي ،ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ يف ءاملعلا رصبأ نمو ،ماكحألل هطابنتساو

 رشألاو ،يروباسينلا رذنملا نبال "فارشألا" باتك ىلع هبيقعتو "ربتعملا" باتكو "ةماقتسالا"
 يشاطبلا خيشلا نأ الإ ،ةقدلا هجو ىلع هتافو الإ هباتك يف فرعي ال .ةديفملا هتبوجأب نوحشم

 ذنم ناك ديعس ابأ نإ :مهلوقب ا أذخأ ةئامثالثو سمخ ةنس هدلوم نإ :نايعألا فاحتإ هباتك يف لوقي

 ةمالعلا ردقو ،(هللا همحر) هللا دبع نب ديعس مامإلا نجس يف نيسوبحملا ىلع انيمأ ملحلا غلب نأ

 نيرشع و نامث ةنس لتقو ‘ ةيرجه ةئامثالثو نيرشع ةنس يف دعس مامإل ١ ةعيب يملاسلا نيدلا رون

 رظنا .أبيرقت ةنس نيرشعو أثالث مامإلا لتق امنيح ديعس يبأ رمع نوكي اذه ىلعو ةئامثالثو

 ٢٨٣٢٨٢٣٢. لص ١“ ج ۔ نايعألا فاحتإ :دماح نب دومح نب فيس ،يشاطبلا

٢٦ 



 .هتافو خيرات ىلع فقأ مل ،ربتعملاو ةماقتسالا باتك بحاص ،يمدكلا ديعس هوبأ

 .اهب روهشم هربقو ،نامع نم حبصلا ةيرق نم ليخ تلدب هربقو

 :() يدنكلا ىسوم نب دمحم

 ، يدنكلا هللا دبع نب دمحم نب ناميلس نب ىسوم نب دمحم ملاعلا خيشلا ،مهنمو

 .هتافو خيرات ىلع فقأ مل ،ةيافكلا باتك فلؤم

 :")يميلسلا دمحم نب هللا دبع

 يميلسلا ةكرب نب دمحم نب هللا دبع ،دمحم وبأ ةذبهجلا خيشلا ،مهئاملع نمو

 ىلع فقأ مل ،ةماعلاو ةصاخلا عم روهشملا هيلإ بوسنملا عماجلا بحاص ،يولهبلا

 .الهب نم حرضلاب روهشم هربقو هتافو خيرات

 :(" )يصوزخلا فيفعلا دمحم نب دمحأ

 دشار نب دمحأ نب فيفعلا نب دمحم نب دمحأ ،ركب وبأ خيشلا .مهئاملع نمو

 سمخ ةنس .4 مرحملا رهشلا نم نيقب لايل رشعل حنم يف يفوت ‘ يناعسلا يصورخلا

 .ىوزن لاعسب ربقو ،ةنس ةئامتسو نيتسو

 دمحم نب ناميلس نب ىسوم نب دمحم ةمالعلا خيشلا وه :يدنكلا ناميلس نب ىسوم نب دمحم (١)

 هتافلؤم نم ،يرجهلا سداسلا نرقلا ءاملع نم (هللا همحر) يوزنلا يدمسلا يدنكلا هللا دبع نب

 .يديعسروبلآ دمحأ نب دمحم ديسلا يلاعم ةبتكمب دحاو ءزج ألإ هنم دجوي ملو دقف "ةيافكلا" باتك

 9 ج ٠ نايعأل ١ فاحتإ :دماح نب دومح نب فرس . يشاطبلا رظنا . هتافوو هدلوم خيرات فرعي `١ال و

 ٣٢٥. ص

 ةقرف ميعز ناك ةيرجهلا ثلاثلا نرقلا يف شاع :يميلسلا ةكرب نب دمحم نب هللا دبع ا"

 امهجورخ امهيلع تركنأو .رظنلا نب دشارو ىسوم نب ىسوم ةهجاوم يف تفقو يتلا ةيقاتسرلا

 ١١٤. ص ‘،نامع مالعأ ليلد :رظنا .كلام نب تلصلا مامإلا ىلع

 لوألا فصنلا يف شاع ،هيقف خيش :يضورخلا دشار نب دمحأ نب فيفعلا نب دمحم نب دمحأ ا"

 يذلا عازنلا يف مهيأرب ذخأ نمم ناكو ،ديعس نب دشار مامإلا رصاع ،يرجهلا سماخلا نرقلا نم

 ٢٩. ص ،نامع مالعأ ليلد :رظنا .رظنلا نب دشارو كلام نب تلصلا ةمامإ لوح عقو

 ٢٩٧



 :() رظنلا نب دمحأ

 ةيماللاو مئاعدلا بحاص ،رظنلا نب دمحأ ،حيصفلا هيقفلا خيشلا ،مهئاملع نمو

 هراد يهو ،لئامسب تام هتافو خيرات ىلع فقأ ملو ،ةمخفملا ةمحفملا ةمكحملا

 .ةياغلا هذه ىلإ ةيقاب هراثآف ،هتيب امأو ،هربق ىفعو

 :(""ينايسبلا دمحم نب يلع

 .ي دزألا يدمحيلا ينايسبلا يلع نب دمحم نب يلع ،نسحلا وبأ خيشلا ،مهئاملع نمو

 .هتافو خيرات ىلع فقأ ملو روهشملا عماجلا باتكلا بحاص

 ريبكلا ملاعلا نب دمحأ نب هللا دبع نب ناميلس نب دمحأ خيشلا هيقفلا ةمالعلا وه :رظنلا نب دمحأ ()

 خيشلا أشن اهبو ،لئامس نم مهو هيلإ نوبستني يذلا مهدج وهو .رظنلا نب ناميلس نب رضخلا

 ءاملع نم عيو .هتافوو هدلوم خيرات فرعن الو ،عماجلا نم بيرق ةيقوفلا ةيباجلاب هتيبو دمحأ

 هقح يف لاق ي ذلا ، هيبنلا حيصفلا رعاشلا و ظ هيقفلا ةمالعلا وهو ۔“ سداسلا نرقلا نم يناثلا ثللا

 ال هرمعو رعشلا مظن ىلإ هتيانع فرص دقو ،ءارعشلا ملعأو ءاملعلا رعشأ :هنإ ملعلا لهأ ضعب

 ،هقفلاو ديحوتلا يف هرعش رثكأ ناكو ظفحلا يف ةيآ ةركاذلا يوق ناكو ،ًأماع رشع ةعبرأ زواجتي

 خيشلا وهو هرعش يقب ام عمجي نم هللا ضيق ىتح هدئاصق نم ريثك بهذو هراعشأ تقرفت دقو

 هبلع لعجو "مئاعدلا" باتك هامسو اهنم هدجو ام عمجف ، ىوزن قوسب رازبلا . فاصو نب دمحم

 فاحتإ :دماح نب دومح نب فيس ۔“ يشاطبلا رظنا ."ةب ةباصإلاو لحلا" باتك هامس . 1 رصتخم احرش

 ٣٨٢١-٢٣٨٢. ص ١ ج ؤ نايعألا

 ةيالو لامعأ نم ،ايسب ةدلب ىلإ ةبسن ،يويسبلا هل لاقيو :ينايسبلا يلع نب دمحم نب يلع اا

 ،يرجوهلا عبارلا نرقلا يف اهئاهقف ةذباهجو نامع ءاملع رابك نم دعيو نسحلا يبأب ىنكي ،الهب

 مث ،الهب ةدلبب ةكرب نبا دمحم يبأ خيشلا ةسردم ىلإ لقتنا مث ،هيبأ دي ىلع يئادتبالا هملع ىقلت

 نسحلا يبأ خيشللو ،ينالصلاب فورعملا يولهبلا دمحم نب ناسغ كلام يبأ خيشلا ةسردم ىلإ

 ليلد :رظنا ."ينايسبلا ةريسو "معنلا غوبس' باتكو (نسحلا يبأ عماج) اهمهأ نم ةميق تافلؤم

 ١١٩. ص ‘،نامع مالعأ

 ٢٩٨



 ()يدزألا ديعس نب دمحم

 ،يتاهلقلا يدزألا ديعس نب دمحم هلا دبع وبأ .حيصفلا هيقفلا خيشلا ،مهئاملع نمو

 املاع ناكو هقيناولحلاب ةفورعملا ةديصقلاو ،ةيولكلا ةريسلاو نايبلا باتك فلؤم
 هركذ رئاس احيصف ًأرعاش ،ةيضاملا برعلا رابخأ ىلع عالطالاو ،هقفلا يف ازربم

 .دابلا و رضاحلل ضافو دالبلا
 :(")ىنايبضل ذلا دمحأ نب ديعس

 ينايبصلا حلاص دمحم نب دمحأ نب ديعس هيقفلا خيشلا . اضإأ مهئاملع نمو

 عبرأ ةنس روهش نم ىرخألا ىدامج رهش نم ،ةعمجلا ةليل يفوت ،يريمحلا

 ]٥٠٧[. ةنس ةئام عبس دعب ةنس نيعبسو

 :")ي دزألا رفيج نب دمحم نب يراوحلا

 .دمس هراد ،يدزألا رفيج نب دمحم نب يراوحلا ‘ ريهاشملا مهئاملع نمو

 ديعس نبا دمحم هللا دبع وبأ يلوصألا ملاعلا هيقفلا خيشلا وه :يتاهلقلا يدزألا ديعس نب دمحم ا

 فرعي الو ،سداسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ءاملع نم عيو ،تاهلق ىلإ ةبسن ،يتاهلقلا يدزألا

 خرؤمو بيدأ يوغل اضيأ وهف هنامز ءاهقف يروهشم نم يتاهلقلا نأ عمو ،هتافوو هدلوم خيرات

 يف "نايبلاو فشكلا" باتك هتافلؤم رهشأ نم ،فيلأتلا يف نينقتملا نيفلؤملا نمو فورعم

 ةديصقلا روهشملا همظن نمو ،'ةيولكلا ةماقملا" باتكو ،"ةمألا قرف نايب" باتكو لوصألا

 رظنا .مهب قيلي ال امب اهيف ةيناندعلا ركذ هنأ الإ مهرثآم ركذو نييناطحقلا حدم يف 'ةيناولحلا'

 ص ،١ج .نامع ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ :دماح نب دومح نب فيس ،يشاطبلا

 ٣٩٨.

 ةليل يفوت يرجهلا نماثلا نرقلا ءاملع نم :ينايبضلا حلاص دمحم نب دمحأ يبأ نب ديعس (٢)

 نب دومح نب فيس ،يشاطبلا رظنا .ةئامعبسو نيعبسو عبرأ ةنس ةرخآلا ىدامج رهش يف ةعمجلا

 ٥٢٤. ص ،١ج ‘ نايعألا فاحتإ :دماح

 نب دومح نب فيس ،يشاطبلا رظنا .ناشلا دمس نم :يدزألا رفعج نب دمحم نب يراوحلا ا"
 ٥٢١. ص ،١ج ، نامع ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ :دماح

٢٩ 



 :اي رفجلا دادم نب هللا دبع نب دمحم

 دادم نب هللا دبع نب دمحم ةمالعلا ملاعلا هيقفلا خيشلا .ريهاشملا مهئاملع نمو

 ةنس روهش نم ىرخألا ىدامج رهش نم ةعمجلا ةليل ،هللا همحر ،تام ،ىوزنلا يرفجلا

 .ىلاعت هللا همحر ،ىوزنلا نم دابعلا دجاسمب ربقو ،قرفب ةنس ةئامعست دعب ةرشع عبس

 :يدزألا ىسوم نب نالهك نب رمعم

 نب ىسوم نب نالهك نب رمعم ،روهمجلا وبأ ملاعلا خيشلا ،ريهاشملا مهئاملع نمو
 رهش نم نولخ لايل عبرأل ،اهنم فصنلا دعب ةعمجلا ةليل يفوت ،يدزألا داجن
 .ىلاعت هللا همحر ةنس ةئامسمخو نينامثو عست ةنس ،ىلوألا ىدامج

 :يدزألا نالهك نب ىسوم

 نب ىسوم نب نالهك نب ىسوم خيشلا ،لايكملا وبأ ؤ اضيأ ريهاشملا مهئاملع نمو

 .ةنس ةئامتسو ةنس ةرشع ةسمخ ةنس ،لاوش رهش يف يفوت ،يدزألا هرب نب داجن

 :ا""يدزألا ناسغ يبأ نب دمحم نب دمحأ

 ّ يدزأل ا ناسغ يبأ نب دمحم نب دمحأ ،هللا دبع وبأ خيشلا ّ ًاضإأ مهئاملع نمو

 نم اتيقب نيتليلل .رهظلا ةالص دنع ةعمجلا موي يفوت ،ىوزن نم ةيالعلا نكاسلا

 .ةنس ةئامسمخو ةنس نيعبسو ةنس ،ىلوألا ىدامج رهش

 املع عسوأ ناكو هيبأ ةايح يف ملعلاب رهتشا ليلج ةمالع :يرفجلا دادم نب هللا دبع نب دمحم )١(

 دمحم ةمالعلا هيقفلا هيف مكح يذلا ناهبن لآ نيطالس لاومأ قيرفت مكح هيبأ عم رضح دقو ،هنم

 عبس ةنس يف كلذو يصورخلا باطخلا نب رمع مامإلا رمأب جرفم نب دمحأ نب ناميلس نب
 دجوي فرصلا يف باتكو ،لافقألا ةينبأ يف لكالا" باتك هتافلؤم نم .ةرجهلل ةئامنامثو نينامثو

 يفوت ٧٣٦. مقر دلجم يف ،يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب هلوأ نم قاروألا ضعب هنم

 نب فيس ،يشاطبلا رظنا .ىوزنب دابعلا دجاسم دنع نفدو ،قرفب تام ةئامعستو ةرشع عبس ةنس دمحم خيشلا

 ٧١-٧٢. ص ،٢ج ‘ نامع ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا فاحتا :دماح نب دومح

 نم يرجهلا سداسلا نرقلا يف نامع ءاملع نم :(هللا دبع وبأ) ناسغ يبأ نب دمحم نب دمحأ ("

 رظنا .نايعألا فاحتإ يف تدرو ،هيلع تضرع ةلأسم ىلع باوج هتبوجأ نم دجوي ىوزن

 ٥١٦. ص ،١ج ‘ نامع ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ :دماح نب دومح نب فيس ،يشاطبلا
 ٣.٠



 :ي دزأل ا دمحأ نب نسحلا نب دمحأ

 نب نسحلا يبأ نب دمحأ نب نسحلا خيشلا ،مساقلا وبأ ۔ًاضيأ ريهاشملا مهئاملع نمو

 ةنس ءاشعلا تقو ،ةعمجلا ةليل يفوت 4 يدزأل ا حلاص نب دمحم نب دمحأ نب ديعس

 .ةنس نيعبرأو ةئام عبس

 :يدزألا دمحأ نب نيسحلا نب دمحأ

 دمحأ نب .نيسحلا نب دمحأ ديعس وبأ هيقفلا خيشلا ؤ اضيأ ريهاشملا مهئاملع نمو

 نم نيقب لايل رشعل ءاثالثلا موي تام ،ي دزألا يكيتعلا ديعس نب ،نسحلا يبأ نبا

 .ةنس ةئامعبسو ةنس نيتسو ىدحإ ةنس ناضمر رهش

 :يدزألا دمحم نب مثيه نبا

 نب دشار نب دمحأ نب دمحم نب مثيه نبا هيقفلا خيشلا .ريهاشملا مهئاملع نمو

 ملل ،يوزنلا يلاعسلا ي دزألا نيسحلا نب دمحم دمحأ نب دمحم نب دشار نب دمحم

 .هتافو خيرات ىلع فقأ

 :يدمحيلا جرفم نب دمحأ نب ناميلس خيشلا

 ي دزأل ١ ي دمحلا ج رفم نب دمحأ نب ناميلس خيشلا هيقفلا ، اضإأ مهئاملع نمو

 . ىلاعت هللا همحر ۔ ةنس ةئامنامث دعب ةنس ةجحلا ي ذ رهش رخأ تام ۔ ي ولهبلا

 :يدزألا تاتحلا نب دمحم نب ديعس

 رقعلا نكاسلا ،يدزألا تاتحلا نب ،دمحم نب ديعس هيقفلا خيشلا اضيأ مهئاملع نمو

 .هتافو خيرات ىلع فقأ مل ،ىوزن نم

٣٠١



 :يدزألا ناميلس نب بلهملا

 .هتافو خيرات ىلع فقأ مل ،يدزألا ناميلس نب بلهملا خيشلا هيقفلا ،مهئاملع نمو

 :)رقصلا نب نازع نب رقصلا
 مل ،يدمحيلا يدزألا رقصلا نب نازع نب رقصلا خيشلا .ريهاشملا مهئاملع نمو

 .هتافو خيرات ىلع 1

 )٢(: ي دزألا نامثع نب دمحأ نب نسحلا

 نامثع نب دمحم نب دمحأ نب ،نسدحلا يلع وبأ هيقفلا خيشلا ،ريهاشملا مهئاملع نمو

 نيعبسو تس ةنس ةدعقلا يذ نم نولخ لايل تسل سيمخلا ةيشع تام ،يدزألا

 . ىلاعت هللأ همحر ةئامسمخو [٨ ٠ ٥]

 ١ وبسني مل ّ مهئاملع نم ريثك ىلع تفقوو ‘ نامع ءاملع ةينمي نم تظفح امم ءال ؤهف

 نع تكسامتف طلغلا فوخ مهتيتأ ملف ،ناندع نم اونوكي نأ تيشخف ،ناطحق ىلإ

 .نأشلا اذه لجأل كلذ

 ناهربلا عماولب هلوق قلتؤملا نامع لهأ ةودق ،ةمالعلا ملاعلا هيقفلا خيشلا هلاق اممو

 عقاولا ثدحلا لهأ ةيالو يف ةوعدلا لهأ فالتخا ركذ يف كلا همحر ديعس وبأ

 رفغو هلل همحر ۔ خيشلا لاق كلذ يف ناك امو كلام نب تلصلا نامز يف . نامعب

 رمأ انهملا مامإلا هالو يذلا وه هلعلو ،ريهاشملا نامع ءاملع نم :رقصلا نب نازع نب رقصلا ()

 نب رقصلا دجو ۔“ رقصلا نب نازع ةمالعلا دلا و وهو ؤى دنلجلا ينب كرحت تقو ماوت ىلا ةيرىللا

 نايعألا فاحتإ :دماح نب دومح نب فيس ،يشاطبلا رظنا .هتافوو هدلوم خيرات فرعي ال .نازع

 ٥٢٨. ص ۔١ج ] نامع ءاملع ضعب خيرات يف

 يضاق ناك ،يرجهلا عبارلا نرقلا يف شاع ،ةمالع يضاق :يدزألا دمحم نب دمحأ نب نسحلا (")

 ةنوعم ةيأ لوبق ىبأو ۔صاخلا هلام نم اهيلع قفني ةسردم هل تناكو ،ناذاش نب ليلخلا مامإلا

 ىلع نيمئاقلا ملظ ىلإ نيجتحم ناذاش نب ليلخلا ىلإ اوبتك نيذلا ءاملعلا نم ناكو ،هريغ نم ةيلام

 ٥٠. ص ‘،نامع مالعأ ليلد :رظنا .دالبلا



 يف ،نيملسملا نم ةماقتسالا لهأو ،ةيضابإلا نيد لحتني نم عيمج اندجوف :هل

 دشارو ،ىسوم نب ىسومو ،كلام نب تلصلا رمأ يف ،نامعب ترج يتلا ثادحألا

 ىلإ رومألا رهاوظ يف ثدحلا ندل نم ثالث لزانم ،ميمت نب نازعو ،رظن نبا

 ةلزنملا لهأ نم شَحوتلا رهظي ،لزانملا هذه نم ةلزنم لهأ لك ،اذه انموي

 رخآلا يف مهنم دحأ نم عقي نأ ريغ نم سجوتلاو بتعتلا مهنم رهظيو ،ىرخأا
 تفلتخا دق مهتالاقم تناك نإو .تفلس يتلا ثادحألا كلت رمأ يف شةنونيدب فالخ

 ةلحن لهأ نم ،ثالثلا لزانملا هذه لهأ اندجوف ،تفلتئا كلذ يف مهبهاذم نإف

 رمأ يف لطاب ةنونيد هذه مهلزانم يف مهيلع الو مهنم حصي ال ةمألا نم ةماقتسالا

 هنأ هيلع عامجإلا جرخي مكح ىلع الو ،ةعدب مكح ىلع هوجولا نم هجو يف جرخي

 ىلع باوص اهنأ الو ،لطاب ثادحألا كلت نم أئيش نأ عامجإلا جرخي الو ،لطاب
 .(')عامجإلا مكح

 نب نازع ىلإ كلام نب تلصلا ندل نم اهتلمجب ثادحألا كلت نأ انعم حص الو

 ىلع الو .عدبلا مكح ىلع اهنم ءيش الو ،ةجراخ هللا دبع نب يراوحلاو ،ميمت

 ثادحألا هذه نم لك مكح جراخ امنإو عرشلا نم ةماقتسالا نيدل ةفلاخم ةعرش

 مهنم دحاو لك نأ باوصللا ،ىواعدلا نم هجو ىلع ،عامتجالا ىلعو ،دارفنالا ىلع

 ححصي الو ،ىوعد ةقيقح كلذ يف مهنم ححصي نأ ريغ نم باطخلا لصف هديب
 نم رهاظلا كلذكو ،ىوقتلا ماكحأ اهب فلاخي ،ةعدب رهاظلا مكح يف كلذ يف هيلع

 ليبس ىلع ثادحألا كلت يف مهفالتخا ماكحأ جرخي امنإ ،مهنم نيبنذملا رومأ

 ثادحألا هذه يف ةيضاقلا رومألا رهاوظ تءاجف ،ةعدبلا ليبس ىلع ال ،ىوعلدلا

 مهنم ةملاسملا ليبس ىلع ،نيملسملا نم ةماقتسالا لهأ نم فالتخالا دهاوشب

 رهظي نأ ريغ نم نيثدحملا نم هيف اوفلتخا يذلا ثدحلا عوقو يف ًأضعب مهضعبل

 ۔ طقسم ۔ ةفاقثلا و يموقلا ثا رتلا ة را زو ٠ ةماقتسال ا : درعس نب دمحم ،۔ دعس وبأ ء ( مدكلا (١)

 . ٢٢٧ ص ‘ ١ ج “ 4 نامع ةنطلس



 ىلع مهنم عامجإ ىلع الو ،مهنيب ةعقاولا ثادحألا مكح نع اوّمع مهنأ ىلع مهنم

 الو نيثدحملا عيمج بيوصت ىلع الو ضعب بيوصتو ،نيثدحملا ضعب ةئطخت

 لهأ نم مهيف نينيدتملا نم دحأ ىلع حص الو ]٥٠٩[ ،نيثدحملا ضعب ةئطخت ىلع

 كلذب هيلع يضقت ،نيملسملا نم ةماقتسالا لهأ مسا نم جراخ هب نوكي ام رادلا

 لفأ ماكح نم عامجإ الو ةقحلا جراخم نم اجرخم لمتحي ال ،لطابب ثدح ةرهش
 نيدب نونيدتملا ىضمف ،كلذب هيلع امكاح اونوكي نيذلا نيملسملا نم ،كلذب لدعلا

 لك فلخ لك فلسو ،نرق ثادحألا هذه يف ،اذه ىلع نامع لهأ نم ةماقتسالا لهأ

 رادلا لهأ نم قيرف ناكو تفلخ دعب فلخ هيلع ىضم ام ليبس هيلع مهنم فلس

 ةةمامإلا كلت دقع يف رظنلا نب دشارو ىسوم نب ىسوم ىلوتي ،قحلا ةلحن لحتني

 ىسوم باوص اهيف لمتحي .يواعد كلذ يف يعديو ،كلام نب تلصلا ىلوتيو

 ىلع مقنيو ،كلذ يف ىسوم نب ىسوم ىلوتي نم مهنمو .اعيمج تلصلاو دشارو

 .لزعلا قحتسا هنأ لوقيو ،جورخلا لبق ةنامألا عييضت بابسأ نم ءايشأ تلتصلا

 .( الزُعف

 مهنمو .هولزعي ملو 3 لزتعأ ال :لوقيو ،ةدقعلا ىسوم نب ىسوم ىلوتي نم مهنمو

 لاق هنأ الإ .هثدحأ ثدحل ،لزعلا قحتسا هنأ هيلع لقي ملو ،لزُع هنأ لوقي نم

 ،رذع كلذ يف هل لمتحي الو ،رذعلا تلصلل اهلك هذه مهليواقأ يف لمتحيو ،لزُع

 ىسوم ىلوت نملو ىسومل لمتحا ،هيف ليق دق اميف رذعلا كلذ يف تلصلل لمتحا اذإف

 يف ىسومل متحي مل ،رذغ كلذ يف تلصلل لمتحي مل اذإو هم رذعلا نم كلذ ىلع

 لزع ناك نإو ،رذع ريغل لزتعا وأ ،لزُع دق ناك نإ ،هالوت نمل الو رذع كلذ

 لهأ لزانم نم ةلزنم لهأ ءالؤهف هل ام رذعلا نم كلذب نيمئاقللف رذعب لزتعاو

 .(""تفصأو دق امم رثكأ كلذ يف مهفالتخاو مهليواقأو .نامع لهأ نم ظةوعدلا

 . ٢٢٨ ص ‘ هسفن ردصملا )

 . ٢٢٠ ص “ هسفن ردصملا ( ٢)



 ىسوم نب ىسوم نم أربيب رادلا لهأ نم قحلا ةلحن لحتني نمم قيرف ناك دقو

 تلصلا ىلع امهنم جورخلا كلذ نإ :نولوقيو ،ةدقعلا كلت ىلع رظنلا نب دشارو

 تلصلا ناك ،كلذ ىلع امهعبت نمل الو ،امهل رذع ال امهنأو ێأناودعو يغب ناك

 لزنيو ،تلصلا كلذ ىلع ىلوتيو ،هيلع مهجورخ دعب لزتعا وأ .كلذ ىلع لزع

 رذعلا اهل قحلي هلعلو ،هتكلمم لهأ نم نالذخلاو هرمأ ىلع ةبلغلاب هل لبقيو ،هرذع

 هتيالو نإ :لوقيو ،أطرش هتيالو يف طرتشي الو ،هندب فعضو هنس ربك قيرط نم

 ةيالولاو ،هل مدقت دق امل ۔ًامرحم بكر وأ ۔ًامزال كرت هنأ ملعي ىتح ةبجاو ةتباث

 .()هالسإلا دقعو

 ،كلام نب تلصلا نع فقيو ،رظنلا نب دشارو ىسوم نب ىسوم ئربي نم مهنمو

 الو هالوت نيملسملا نم كلذ ىلع ،هالوت نمف ،ةهبشلا نم هيلع لخد ام عضومل

 رظنلا نب دشارو ىسوم نب ىسوم نم أربي نم مهنمو 4 اطرش هتيالو يف طرتشا
 طرتشاو هنم اهفرع ةبوتل وأ ،هنم لبق رذعلا هال وت نمف تلصلا ةيالو نع فقيو

 ىسوم نب ىسوم نم أربي نك نمم أقيرف نإ :ليق دقو ،كلذ ىلع هآلوف ،كلذ

 كرت هنإ :لوقيو ،كلذ يف هرذعي الو ]٥١٠[ تلصلا ىلع قيضي ناك ،دشارو

 وأ ،لتقُي ىتح ،هتمامإ ىلع لتاقي نأ الإ ،هلزجي ملو ،راش وهو ،يغبلا لهأل هتماما

 ،باوتصلا ىلع كلذ جرخي دقو ،كلذب لوقي نمم رهاظلا رهاشلاب كلذ سيلو ،لتقي

 ضيغبلا لهأ ةبراحم ىلع ارداق ناكو ،كلذ يف هيلع نييغاب دشارو ىسوم ناك نإ

 نم قحلا لهأ ةلحن لحتني نمم قيرف ناكو .بوتي نأ الإ ،هل رذع الف ،كلذ كرتف
 .امهرمأ نم هيلع لكشأ اذإ ،ةمامإلا كلت رمأ يف دشارو ىسوم نع فقي رادلا لهأ

 ،كلذ يف امهمدقت نيح يف ،امهيلع رصملا لهأ مالعأ نم تلصلا نم ريكنلا كرتل

 نب تلصلا ىلع قح ،ةجح كلذ يف امهل حصي مل هجو ىلع كلذ يف الخد ذإو

 اذإو ،امهباوص ليزت ةجح امهيلع تلصلل مقت ملو ،امهرمأ نم ةهبشلا ليزت ،كلام
 نم كلذ امهنم ىرج ام نيح يف ،امهلطاب ىلع نيملسملا نم عامجإلا عقي مل
 نم كلذ لكشأ املف ،امهبيوصت ىلع مهنم عامجإلا عقي مل اذإو ،امهل نيدهاشملا
 هب اومكحي الو يغبلا نم امهؤربي نأ ريغ نم امهنع فوقولاب اوعسوت ،امهرمأ

 ٩. ص ۔“ هسفن ردصملا )`)



 مهنأ ىلع ،امهيف يغبلا مكحأ ول ،دجن الو ،امهلعف مكح اولطبي نأ ريغ نمو ،امهيلع
 امهيف مكحلا نم هتصخ ام ىلع رادلا لهأ نم نيملسملا نم ةماقتسالا لهأ نولوتي

 نأو قح ريغب وه امهالوتي امهل يلوتملا نأ حصي مل ام ،ةءارب وأ ةيالو نم

 مل ام ،هملعب امهيف صوصخم الك نأ ىلعو ،قح ريغب امهنم ئرب امهنم يربتملا

 هيلع حص نمل صاخ وهو ،كلذ هصخيو ،هوجولا نم هجوب كلذ ىلع هلطاب حصي

 رهظي مل ذإ ،هرمأ نم لكشأ امل ،كلام نب تلصلا ىلع فقيو ،امهنمو امهيف كلذ
 ؤربت هنم حص الو ،هتايح يف ةمامإلا يف امهمدقت يف دشارو ىسوم ىلع ريكن هنم

 حصي مل اذإو ۔هعسيو زوجي ام ىلع ،كلذ هنم حصي هجو ىلع .امهيلإ ةمامإلا نم
 ىلع ،لوكشلاو لاكشإلاو ةهبشلا هنع لوزتف ،دشار ةمامإ ةحص عامجإلاب مهعم

 ةطيرش ريغ نم ،كلام نب تلصلا ةيالو ىلع ،نيملسملا نم مهءايلوأ نولوتي مهنأ
 نمم دحأ ىلع كلذ حصيو قحلا ريغ هل ةيالو ىلع مهنم اوملعي ىتح ،هتيالو يف
 عامجإلاب حصي مل ذإ ،امهرمأ لاكشإل ،دشارو ىسوم نع فقو نم مهنمو .هالوتي
 يف هدقع حيحصب تلصلا ىلوتو ،ةمامإلا كلت نم هيف الخد اميف دقع ةحص امهل

 هلطاب ىلع عامجإلا الإ هرمأ لكشأ نإو هتيالو ليزي ال هنإو عامجإلاب مالسإلا
 لكشأ نإو ،هتيالو لوزت نلف ،هتمامإو هدقع ةحص وهو ،عامجإلاب هتيالو تتبن اذلف
 هبتشا نإو لوزت ال هتيالوف ةةريثك ءايشأ يف كلذ لمتحي دقف ،ةمامإلا يف هرمأ

 هب لزن رذعل هتيالو لوزت الو ،هتمامإ لوزت نأ نكمي دق هنأل ،هتمامإ يف رمألا

 ملو ،هتيالو الو هتمامإ لوزت ال نأ نكمي الو ،هتيالوو هتمامإ لوزن نوكي نأ نكميو

 .هيلع نيملسملا مكح نم عامجإب ةيضام ةرهش الو عامجإ ]٥١١[ كلذ دحأ ىلع عقي
 هتيالو لوزت الو ،هتيالو تبثأ ام ىلع نيملسملا نم عامجإلا عقو دقو ،كلذب هل الو

 .أ')اهتوبث ىلع عمتجي ىتح .اهلاوز ىلع عمتجي ىتح ،لاح ىلع
 نينيدتملا نمو ،نامع لهأ نم ثادحألا هذه يف هانعمس وأ ،هانفرع وأ ،انغلب ام اذهف

 نم ملعن الو ،اهلهأ يفو اهيف لوقلا نم ةماقتسالا ةلحن لحتني نمم ،رادلا لهأ نم
 كلذ يف هيلع دهشي الو ،ةنونيد ةيطخت هلوقي اميف هبحاص ءيطخي نأ مهنم دحأ

 نميف ىضمف ،ثادحألا هذه رمأ نم هيلع وه امل افالخ رهظأ دق ناك نإو ،لطابب

 )١) ص 4 هسفن ردصملا , ٢٣ .



 لهأ مسا هل بحي نمف ،اذه ىلع نيملسملا نم ةلحنلا لهأ انفالسأ نم يضم

 مكاح اهيف فلاخي نأ اهيف هيلع حصت ةنونيد يف ةفلاخم هيلع حصت الو ةماقتسالا

 .() رظنلا نب دشارو ىسوم و كلام نب تلصلا يف هانفصو يذلا اذهو ،قحلا لهأ

 نإ :لوقيو فهالوتي ناك قحلا ملع لهأ نم اضعب نأ انغلبف ،ميمت نب نازع امأو
 نع علخ هب بجي ام كلذ دعب هنم حصي مل نإو ةحيحص تناك .هتمامإ دقع

 نب نازع لوتم ىلوتي نأ قحلا مكح يف انعم زوجي الو ،كلذ ىلع هالوتف ،ةمامإلا

 نأل ،دحاو ىنعم يف ،يراوحلا نب لضفلاو ،أ")هللا دبع نب يراوحلاو ،ميمت

 نمل الإ ،امهتيالو لاح لك ىلع انعم زوجي الف ،ةلطاب امهدحأ نأ لاحم ال امهتمامإ

 ةمامإ توبث هعم حصي مل و ،امهقح نم امهلطاب فرعن ملو ،امهرمأ هنع باغ

 قحملا امهيأ فرعي ملو ،امهتيالوب نحتما دق كلذ لبق ناك دقو .رخآلا نود امهدحأ

 كلذ لبق ناكو ،اذه ىلع ناك اذإف ،اتري الو هيف كشي ال قح هجوب لطبملاو

 نيئاضتم دحاو رصم يف نيمامإ اناك اذإ ،لطبم امهدحأ نأ ةلاحم الف ،امهالوتي

 ىلع اناك اذإف ،نيقحم انوكي نأ لمتحي دقو امهدحأ لطاب يف كش الف ،نيبراحتم

 .ا"امهيف فالتخالا اذه

 تناك ،امهل هتيالو لصأ نأل ،هيلع اناك ام بسح ىلع هبتكو ،ىلوتي :لاق نم لاقف

 .هبتشاف ،كلذ دعب امهرمأ لكشأ هنإ مث .ةحصو نايب ىلع تناكو ،ةهبش ريغ ىلع

 ،نيقيلا مكح امهدحأل وأ ،امهل ةيالولا مكح هنع ليزت ىتح ،نيقيلاب ةيلوأ ىلع وهف

 يف حص نم لك نإ ،نيملسملا نم عامجإ ىلع اذهب لاق نمل كلذ يف ةلعلاو كلذ يف

 . ٢٣١ ص ‘ هسفن ردصملا )

 نامع ءامعز دحأ ناك 0 يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف شاع دئاق : يتولسلا هللادبع نب يراوحلا ا"

 نب ناذاش شيج يقال يذلا ، هشيج ةداق دحأ ناكو ، رضنلا نب دشار مامإلا مايأ ، نيروهشملا

 . ٥٣ ص ‘ نامع مالعأ ليلد رظنا . ىوزن يف تلصلا

 . ٢٣١ ص ، هسفن ردصملا : ديعس نب دمحم ، ديعس وبأ ؤ يمدكلا (٣)

٣.٧ 



 دض هيلع بجوي حضاو قحب الإ هنع لوزي نلف ،مهسأ هيف هل بجو وأ مالسإلا

 .(')هسالا كلذ دض همزليو ،مكحلا كلذ

 ملعي نأ ةلاحم ال هنأو امهرمأ نم لكشأ امل ،امهتيالو نع فوقولاب لاق نم لاقو
 رشألا هب لاق نمل كلذ يف ةلعلاو ،هنيعو همساب الطبم دارفنالا ىلع ىلوتي هنأ

 هدشر كل ناب رمأ :ةثالث رومألا نأ رثألاو فوقوم كوكشم لك نإ ،حيحصلا

 ،ىلاعت هللا ىلإ هلكف هرمأ كيلع لكشأ رمأو ،هبنتجاف ۔هّيغ كل ناب رمأو ،هعبتاف

 .("كبيري ال ام ىلإ كبيري ام كرتا :هلوق كلذكو ةياورلا هب حصت امم كلذو

 نأل ةجح الو ،هل ىنعم ال ،ذاش لوق اذهو ،اعيمج امهنم ةءاربلاب لاق نم لاق دقو

 نب دمحم هللا دبع يبأ نع اندجو ،كلذ بسحو ةهبشلا ىلع ماقت ال ةءاربلا

 نينعالتملاو نيتاضتملا يف ةثالثلا ليواقألا هذه يف هللا همحر ،ا""بوبحم

 نم كلذ يف قحملا الو ، ئطخملا نم امهنم بيصملا ]٥١٢[ ملعي الو ،نيبراحتملاو

 ،فوقولاو ،ةيالولاب كلذ يف ليق دق :لاقف بذاكلا نم كلذ يف قداصلا الو ،لطبملا

 اذه لثم يف بهذي هنأ هنع اندجو ام ىلعو ذاش لوق ةءاربلاب لوقلاو ةءاربلاو

 .ةيالو امهل تمدقت دقو ،لطبملا نم امهنم قحملا نم حصي مل اذإ ،نيعيمجلل ةيال ولا

 امهتيال وب لوقلا نأ ةءاربلاو ةيالولا ماكحأب ملعلا لهأ نم هنع انذخأ نمع انظفح دقو

 . ٢٣١ ص ‘، هسفن ردصلا ()

 . ٢٣٢ ص ‘ هسفن ردصملا ا")

 بوبحم نب دمحم ‘ هنامز يف نيملسملا خيش ، ةماهفلا ةمالعلا خيشلا وه : بوبحم نب دمحم ا"

 نيملسملا خيشو ، هنامز ءاملع رهشأ نم ة يموزخملا يشرقلا ةريبه نب فيس نب ليحرلا نبا

 مامإلا مايأ يف أشن ، ىوقتلاو دهزلاو ملعلا يف ملا برضم ناكو ، ىوتفلاو يأرلا يف مهعجرمو

 ناك ثيح ، كلام نب تلصلا مايأ همجن قلأتو ، رفيج نب انهملا مامإلا رصاعو ، هللادبع نب ناسغ

 فرعي الو ۔ ه ٢٥١ ةنس راحص ءاضق يلو . ه٧٣٢ ةنس ةمامإلاب هل نيعيابملا ءاملعلا سأر

 ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ : دماح نب دومح نب فيس ، يشاطبلا رظنا . هتافو خيرات

 ٢٥٠ ٢٥٣ ص ‘ ١ج ‘ نامع



 .امهنع فوقولا نم مكحلا يف حصأ ،رمألا نم حيحصلاب تمدقت تناك اذإ ،ًاعيمج

 ،نيقيلا دض كلذ لكو كشلاو ةهبشلاو لاكشإلاب وه امنإ امهنع فوقولا نأل

 نيقيلاف ،نيقيلاب امهدحأ نم وأ ،امهنم لطابلاب نيقيلا حصي مل ىتمف ،ىلوأ نيقيلاو

 ةيالو قباس امهل مدقت نكي مل اذإ امأو ،نيقيلا الإ هليزي ال نيقيلا نأل ،ىلوأ هباوصب
 لاكشإ ١ ىلع ةيال و هل ثدحي الف ‘ امه دحأ رمأ وأ > امه رمأ لكشأ مث امه دحأل `١ل 9

 لوقلا نم عامجإلاو ةلزنملا هذهب اناك اذإ افالتخا كلذ يف ملعن الو ةكشلاو ةهبشلاو

 يف امهنم قحلا ىلوتي ،نيبراحملاو نيداضتملاو نينعالتملا يف فقاولاو يلوتملا نأ

 .(أةطيرشلا يف كذ قحي الو ،هداقتعا يف لطبملا نم ًأربيو هداقتعا

 نب نازع ةيالو نع فقو هنأ ،نامع لهأ نم قحلا ةلحن لهأ ضعب نع انغلبو

 نمع ‘انفرع امم كلذو ۔نيملسملا نم هالوت نم ىلوتيو ‘ هرمأ نم لكشأ امل ۔ ميمت

 رظنلا نب دشلا رو .ىسوم نب ىسومو 4 كلام نب تلصلا زثأ يف فوقولا دنع هانفرع

 هيف حصي مل ،نمم دحأ ىلع ةيالو مهنم رهظ ولو ،نيملسملا نم هئايلوأ ةيالو ىلع

 .")لطاب ركذ يف هنم حصي مل ،مهنم دحأ نم ةءارب وأ لطاب

 نم ىلوتيو ،ميمت نب نازع ةيالو نع فقو هنأ ،قحلا ةلحن لهأ ضعب نع انغلبو

 نم ءاربب انل يلوب هللا انالب ال :لاق هنأ مهضعب نع انغلبو .نيملسملا نم هنم ئرب

 نم كلذ نم ج رخي ال و كلذ بحن الف هنم ئرب دنأ كلذ يف ينعملا ميمت نب نازع

 )١( ص ‘، هسفن ردصملا : ديعس نب دمحم ، ديعس وبأ ى يمدكلا ٢٣٢ .

 (٢) ص “ هسفن ردصملا ٢٣٣ .



 ،ميمت نب نازع نع فوقولا :لاق هنأ مهضعب نع انغلبو .هعم ةيالولا نم ئرب

 .أ')هنم ئرب نم ىلوتي الو ،هالوتي نمو ،هنع فقو نمل ةيالولاو

 هالوت نم ىلوتيو ،هنع فوقولاب لاق هنأ تلصلا يف مهضعب نع انغلب كلذكو

 ىلع هنم ئرب نم ىلوت نم ىلوتي الو ،هنم ئرب نم ىلوتي الو ،هنع فقو نمو

 ملع ىلع ،كلذب لئاقلا ملع تاصوصخم ىف اهلك ليواقألا هذه جرختو .هنم ةاربلا

 ال امم هالوت ام ىلع ،يربتملل يلوتملا ةيالو الو أربت ام ىلع ئربتملا ةءاربب هنم

 .ا")ملعأ هللاو ،انعم ةلمجلا يف كلذ جرخي الو ،كلذ يف هعسي

 انغلبف ،هللا دبع نب يراوحلا امأو هركذ ةلمج يف ميمت نب نازع يف هانغلب ام اذهف
 هتنواعمو ،رظنلا نب دشار رمأ يف هلوخدب هنم ئرب هنأ ،قحلا ةلحن لهأ ضعب نع

 ىلوتو .يراوحلا نب لضفلا نع فقوو ،كلذ هرمأ ىلعو ،كلام نب تلصلا ىلع

 نع باغ نم ةلزنم امهلزنأو ،امهنع فقو ضعبو ،نيملسملا نم هنم ئرب نم

 نم امهنم ئرب ]٥١٣[ نم ىلوتو ،امهرمأ باوص هعم حصي ملو ،امهثدح ةحص

 لوق لمجو ،ثادحألا هذه لهأ ركذ لمج نم انغلب ام اذهف .نيملسملا نم هئايلوأ

 باغ نم لعلو ،هنيعب مهنم لك يف كلذ ريسفتو ،قحلا ةلحن لهأ نم مهيف نينيدتملا
 ،مهيف لوقلاو مهيف فالتخالا لهأ انغلب امم رثكأ ،انغلبي ملو ،هيلع فقن ملو ،انع

 هب ترهاظت ام هنمو ،راثآلا يف انغلب ام هنم هرسفمو انركذ ام ةلمج نأ ريغ

 انغلب ام عيمج يف ملعن الو ،كلذ هنع انذخأ نمم ةهفاشم هانفرع ام هنمو ،رابخألا

 نم باوصلا ىنعم ىلع جرخي ال أرمأ هرفسمو انركذ ام ةلمج يف فالتخالا نم

 ةلمج يف باوصلا ىنعم ىلع انركذ امم جرخي لوق لك ناك لب ،ثادحألا هذه رمأ

 اهلهأ نم نينيدتملا يواعدو اهلهأ يواعد نم اهماكحأ نم جرخي امم ثادحألا هذه

 ىلع ثادحألا مايأ دعبو ثادحألا مايألا يف رادلا لهأ نم هللا ءاش نم ىضمف ،اهب

 . ٢٣٣ ص ، هسفن ردصملا ()

 ٢٣٣. ص ، هسفن ردصملا ")

 . ٣٦١



 رادلا لهأ ءاملع عمجأ ثادحألا عوقو مايألا يف هنأ ملعن الو ،فالتخالا اذه ليبس

 ةحيحص ةرهش هل كلذب تضق الو ،هتئطخت ىلع الو ،انركذن نمم دحأ بيوصت ىلع

 ءاملع نم ىضم يذلا نرقلا دعب نم ادحأ نأ ملعن الو ،فالتخا الو اهيف عزانت ال

 نم ىضم نم هيف فلتخا ام ىلع مهرصع يف اوعمجأ نيملسملا نم رادلا لهأ

 لهأ نم ثادحألل دهاشملا نرقلا نم ناك هنأ ملعن الو ،مهفلس نم يضاملا نرقلا

 لوق نم كلذ ىلع عمتجي مهيف كلذب نيدتلا يف اضعب مهضعبل هتئطخت رادلا
 يف ،تاضراعمو دجاوتو تابتاعم كلذ يف مهنيب يرجت تناك امنإو ،نيملسملا

 ال كلذك .حياصلا تاحضاولا ىلع عامتجالا أضعب مهضعب نم نوبلطيو ،حئاصنلا

 لهأ يفو ،مهيف نينيدتملا نم رادلا لهأ نم مهدعب نم فلخ يذلا نرقلا يف ملعن

 ،ضعب مهضعب يفو مهلبق ثادحألا لهأ يف مهنع انغلب ام وحن الإ مهلبق ثدحلا

 ىلع هللا دمحب اوضمو ،مهلبق ثادحألا يف نينيدتملا نم مهلبق ىنعم يذلا نرقلا يفو

 .(')نيدلا رمأ يف ةقرفلا نم ةمالسلا

 : لصف

 هتكردأ دقف يراوحلا نب لضفلا ،دمحم وبأ امأ :(هللا همحر) ديعس وبأ خيشلا لاق

 هب ترتاوت اميفو ،ةنلعم ةرهاظ ليواقأو ،ةنواعمو مسا اهيف هل رهظ دقو ةنتفلا

 ةمامإلا كلت يف دشارو ىسوم بوصي نمم هنأ ،راثآلا هب تعاجو هنع رابخألا

 ةكلام نب تلصلا ةايح يف .ىسوم نب ىسوم نم رظنلا نب دشارل ترهظ يتلا

 هنم ريهظ هنأ ملعن الو ،اهحرش لوطي ]٥١٤[ ءايشأ كلام نب تلصلا ىلع معنيو
 .أ")ملعأ هلياو ،ريفكت الو تلصلا نم ةءارب

 .اذه انموي ىلإ ملعن الو ،راج مالسإلا يف تباث مسا يراوحلا نب لضفلل تبث دقو
 رهظ ام ةلمج امنإو ةعرشب قحلا ماكحأل ةفلاخم الو ةعدب مكح هيلع حص هنأ

 . ٢١٤ ص ‘، هسفن ردصملا ()

 . ٢١٨ ص ۔“ هسفن ردصملا ) ( ٢

 ٣١١



 يف لتق نأ ىلإ ،رومألا عيمج يف يواعدلا ليبس ىلع جرخي ،رومألا نم هيلع
 رمأ يف مكحلا ىرج هنأ ملعن الو ،هتيار تحتو ،هللا دبع نب يراوحلا ةنواعم

 امنإو ،عدبلا مكح ىلع ةمامإلا ذخأ الو ،اضيأ ةعدبب راس هنأب هللا دبع نب يراوحلا

 هيف هل بجوو ،مسا مالسإلا يف هل رهظ نم لكو ،ىوعدلا ماكحأ ليبس ىلع اهذخأ
 مسا هيلع عتقي ام وأ ةةلطاب نم هيلع عمتجي مكح الإ هنع هليزي نلف ،مسقو قح

 ةيالوب انيلب كلذ لبق نكن ملو ،عامجإلا يف ال لوقلا ضعب يف ،بايترالاو لاكشإلا
 هرمأ لاكشإ عم هلضف قابس نم هرمأ انعم حص امنإو ةةمدقتم يراوحلا نب لضفلل

 ةيالو كلذ لبق هل تمدقت نكي مل ذإ ۔هرمأ لكشم ةيالو ىلع امادقإ انسفنأل عسوي ملف

 نوفقاو نحنو ،نيملسملا لوق هيف انلوق نكلو ،ةيواستملا ججحلاو ةيفاكتملا لاعفألاب

 انئايلوأ نم هالوت نمل فانم هتيالو كرت ريغ نم ،هرمأ هيلع لكشأ نم فوقو هنع
 نم هتيالول انم كرت الو ،هتيالو عست ال امب هالوت هنأ ملعن نأ الإ ،نيملسملا نم

 .(")قح ريغب هنم ئرب هنأ ملعن نأ الإ ،نيملسملا نم انئايلوأ نم هنم ئرب
 انفرعو ىسوم نب ىسوم ىلوتي ناك هنأ انغلبف ۔أ" رفعج نب دمحم رباج وبأ امأو

 وبأ انيلإ عفرو ،أ"/يوكزألا ركب يبأ نب ديعس نب دمحم ميهاربإ يبأ نع كلذ
 نب ىسومل هتيالو ىلع هالوتي هنإ :لاقو ،رفعج نب دمحم ةيالو (هللا همحر) ميه اريإ

 ٢١٨-٢١٩. ص هسفن ردصملا ()

 يف ءاملعلا ريهاشم نم ،يوكزإلا رفعج نب دمحم ،رباج وبأ ةمالعلا وه :رفعج نب دمحم ("
 ،مصأ ناكو ، ثلاثلا نرقلا نم ريخألا فصنلا ءاملع نم وهو ،نيديجملا نيفلؤملا نمو ، هنامز
 ةعماجلا باتك :هتافلؤم نم هنامز ءاملع نم هريغو بوبحم نب دمحم ةمالعلا هخايشأ نم

 نم ،يكمرلد رباج وبأ ةمالعلاو .ةروهشملا بتكلا نم وهو ،(رفعج نبا عماج) مساب فورعملا

 فاحتإ : دماح نب دومح نب فيس ،يشاطبلا رظنا .هتافو خيرات فرعي ال ،يكزإب نميلا ةلحم

 . ٢٧١ - ٢٧٣ ص ١، ج ،نايعألا

 عبارلا نرقلا يف شاع ،نامع ءاملع نم ملاع : يوكزألا ركب يبأ نب ديعس نب دمحم ا"

 رضنلا نب دشارو ىسوم نب ىسوم رمأ يف فقو نمم ناكو .رثؤملا يبأ نمز يف ناك ،يرجهلا

 ١٤٦. ص ‘،نامع مالعأ ليلد رظنا .نيعم يأرب لوقلا مدعو فقوتلا فقوم
 ٣٢١٢



 رسألا رهاظب هانيلوت ولو ،ميهاربإ يبأ نع رفعج نب دمحم ةيالو انذخأو ،ىسوم

 .(')زئاج انعم كلذ ناكو شالهأ كلذل ناكل ،ربخلاو

 لهأ يف لوق هنع انغلب هنأ هنم ملعن الف ۔أ""نامثع نب ناهبن هللا دبع وبأ امأو

 هل انأ ملعن ال كلذكو ،هانكردأ يذلا اننامز لهأ عم ةلماخ هرومأ تناكو ،ثادحألا

 نسحأ هللا ءاش نإ اندنع كلذو باوصلاو أطخلا ةرثك هيلإ نوفيضيف “باحصأ ريثك

 نعطي أدحأ نأ ملعن الو ،نيملسملا نم دحأ نم هتيالو انذخأ انإ ملعن الو هلاوحأ

 ةحص قيرط نم زئاج كلذ ناكل ،رومألا رهاظب هانيلوت ولو ،نيدلا يف رمأب هيلع

 ىلع هانيلوت هانئايلوأ نم كلذ ىلع هالوت نمف كانموي ىلإ ةيالو هل دقتعن مل اننكلو ،روهشمل
 .(")نامثع نب ناهبن نم أدبي انئايلوأ نم دحأب هللا انولبي ال نأ وجرأو ،كلذ

 انأ كلذ لصأ ناكو ،انل يلو وهو هتيالو ]٥١٥[ انتمزل دقف .رثؤملا وبأ امأو

 ابأ ىلوتن نحنف ،هتيالوب ىلوتن نأ انل زوجي ،انعم وه نمم ريثك نم ةعيفرلاب هانيلوت

 ىسوم نم أربي انغلب اميف ،رثؤملا وبأ ناكو رهظأو حصأ ةرهشلاب هتيالوو ،رثؤملا

 مل هنأ انغلبو “كلام نب تلصلا ىلوتيو ،ةمامإلا كلت يف رظنلا نب دشارو ىسوم نبا

 نوعمتجي رادلا لهأ نأ ملعن الو .هباتتسا امم ملعأ هللاو ،باتف ،هباتتسا ىتح ،هلوتي

 ىلوتي امنإو ،مهنم دحأ ةيالو ىلع الو ةرثؤملا يبأو ،ناهبنو ،رفعج نبا ةيالو ىلع

 يبأو )رذنملا يبأ ىلع ،نامع لهأ نم قحلا لهأ رمأ رادم ةثالثلا ءالؤه ةيالو

 )١) ج > ةماقتسال | : دبعس نب دمحم ،۔ ديعس وبأ ‘ يمدكلا ١ ص ۔“ ٩.

 ناك ‘، يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف شاع ىوزن نم بيطخ ملاع :نامثع نب ناهبن هللادبع وبأ )٢)

 برض ةثالث نم دحاو وهو .هل ةعيبلا اودقع نيذلا دحأو ، ميمت نب نازع مامإلا دهع يف ابيطخ

 امأ .ىمعأو جرعأو مصأ ىلإ رصعلا كلذ يف نامع تعجر :مهنع ليقو .نامع يف مهب شملا

 رظنا .نامثع نب ناهبن وه جرعألاو ،رثؤملا وبأ وه ىمعألاو ،رفعج نب دمحم وهف ،مصألا

 . ٢٧٤ ص ‘ ١ ج 4 نايعأل ا فاحتا :دماح نب دومح نب فيس ۔ يشاطبلا

 (٣) ج ةماقتسالا :ديعس نب دمحم ،ديعس وبأ ، يمدكلا ١، ص ٢١٩.

 نمم ناكو ،يرجمهلا عبارلا نرقلا يف شاع ،نامع ءاملع نم ملاع :دمحم يبأ نب رذنملا وبأ (٤)

 ٢٦. ص ،نامع مالعأ ليلد رظنا .هللادبع نب ديعس مامإلا دعب ،ديلولا نب دشار مامإلل ةعيبلا دقع

 ٣١٣



 نب رهزألا يلع يبأو (هللا همحر) ا""بوبحم نب دمحم نب هللادبعو ")ريشب دمحم

 .املعو أهقف مهعمجأ ناك هلعلو ،ىمعألاب فورعملا "يراوحلا رفعج نب دمحم

 رذنملا وبأ ناك نإو ،مارحلاو لالحلا ماكحأ يف ةصاخو هرومأ نم رهظي ام ىلع

 وبأو ،رذنملا وبأ امأف ۔نامع لهأ عزفم مهتثالث اوناكف ،نايدألا يف رظنلا يف مهولعي

 ىسوم نم نآربي اناك امهنأ امهنع انغلب يذلاف « بوبحم نب دمحم انبا .دمحم

 .ا“)هلعأ هللاو كلام نب تلصلا ةيالو ىلإ نابهذي اناك امهنأ بسحأو ،دشارو

 يف انعم امهنكلو ،هتيالوب امهتيالو انيلع بجي ،دحأ نع امهتيالو انذخأ انأ ملعن الو

 ۔امهرمأ نم انغلب دق ام ىلع ،نيملسملا نم دحأ امهالو نإف ظةرهشلاب ىلوتي نم اح
 نم انعم حص دق ام ىلع هللا ءاش نإ امهالوتن نحنو انل يلو وهو ،انعم كلذ ةعسو

 .ا)امه رمأ

 ،ميهاربإ يبأ نع ةعيفرلاب هتيالو انذخأف ،رفعج نب دمحم نب رهزألا ،يلع وبأ امأو
 ىسوم ىلوتي نمم ناك هنأ انغلب دقو (ىلاعت هللا همحر) ركب يبأ نب ديعس نب دمحم

 فوقولا نأ ىأر رادلا لهأ نم امهرمأ نم فالتخالا يف رظن املف ىسوم نبا

 نب دمحم هدلاو ىلوتي نميف ناكو ،فوقولا ىلإ عجرو فالتخالا عضومل ملسأ

 .يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف نامع ءاملع نم :ريشب دمحم وبأ ()

 نم ناك ،يرجيهلا ثلاثلا نرقلا يف شاع ءاملعلا رابك نم :بوبحم نب دمحم نب هللادبع (")
 ملاعلا هدلاوو ،ليحرلا بوبحم نب دمحم نب هللادبع نب ديعس مامإلا هنبا ،نامعب ليحرلا لآ تاداس

 ،نامع مالعأ ليلد رظنا .ليحرلا نب بوبحم ريهشلا ةمالعلا هدجو ،بوبحم نب دمحم ليلجلا

 .٦١١ص

 مالعأ نم املع ناك ،يوكزالا دمحم نب رهزألا ةمالعلا وه :رفعج نب دمحم نب رهزألا (٣)

 فورعملا عماجلا بحاص ،رفعج نب دمحم ةمالعلا نبا وهو هنارقأ نيب أروهشم أهيقفو هنامز

 فيس ،يشاطبلا رظنا .هرصع يف ملعلا لاجر نم ،رفعج ةمالعلا هجو ،(رفعج نبا عماج) ب

 ٢٧٢. ص ١، ج ،نايعألا فاحتا :دماح نب دومح نب

 (٤) ج ةماقتسالا :ديعس نب دمحم :ديعس وبأ ،يمحكلا ١، ص ٢٢٠.

 ( ٥) ص “ هسفن ردصملا . ٢٢٢٢.

٣٦١٤ 



 نحنو ،انفرع كلذك كلذ ىلع هال وتف ىسوم نب ىسوم ىلوتي هدلاو ناكو . رفعج

 قحتسي امب ،ةيالولا نم انفرع دق امب رفعج نب دمحم نب ره زأل ١ يلع ابأ ىلوتن

 .( اانعم ةرهشلاب

 هنأ ،هنع انغلب يذلاف ،ىمعألاب فورعملا ،أ""يراوحلا نب دمحم وبأ يراوحلا امأو

 كلتب امهنم أربي الو ،ةمامإلا كلت يف دشارو ىسوم نب ىسوم نع فقي ناك

 ةهتيالوب ةيالولا انيلع بجت نمم ،دحاو ريغ نم اهانذخأف هتيالو امأو ةمامإلا

 .يللو انل وهو ،هلك كلذ ىلع هالوتن نحنف ،ةرهشلاب هتيالو انعم زوجي نمم ناكو

 يبأو ،ميهاربيإ يبأ لثم ملعلاو لضفلا يف مهئفاكي نمم ءالؤه مايأ يف ناك دقو
 نم ملعلاب هب عافتنالا ءالؤه نامز يف ىطاعتي نمم ناكو ۔أُاديلج يبأو ،أ"ناطحق
 ]٥١٦[ مهنمو ىأربي نم مهنم نأل ،ىفتكم مهانركذ نيذلا ءالؤه يفو ،ةوعدلا لهأ

 ٢٢١. ص هسفن ردصملا ()

 يراوحلا نب دمحم يراوحلا وبأ ،ةمالعلا هيقفلا خيشلا وه :يراوحلا نب دمحم ،يراوحلا وبأ ا"

 نرقلا لوأ كردأ امبرو “يرجهلا ثلاثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ءاملع نم ،يرقلا نامثع نب

 ذخأ اهبو ىوزن يف شاعو أشنو ،ىوزن نم ةبيرقلا فونت ةيرق نم هنأ رهشو ،يرجمهلا عبارلا

 رثؤملا وبأو .نامثع نب ناهبنو ،يوكزالا رفعج نب دمحمو ،بوبحم نب دمحم :هخويش نم ملعلا
 يف عوبطم وهو (يراوحلا يبأ عماج) :هتافلؤم نم ىمعأ يراوحلا وبأ ناكو ،سيمخ نب تلصلا
 :دماح نب دومح نب فيس ،يشاطبلا رظنا .يرجهلا ثلاثلا نرقلا رخاوأ يفوت ،ءازجأ ةسمخ

 ٢٧٥ - ٢٧٦. ص ١، ج ،نايعألا فاحتإ

 ءاملع نم .يصورخلا يراَجهلا ناطحق نب دلاخ ،ناطحق وبأ هيقفلا ةمالعلا :ناطحق وبأ ا")

 :امهو ،نامع يف هنامز ءاملع رهشأ نع ملعلا ذخأ ،يرجهلا عبارلا نرقلا نم لوألا فصنلا

 يبأ عماج) هتافلؤم نم .بوبحم نب دمحم نب ريشب خيشلاو بوبحم نب دمحم نب هللادبع خيشلا
 ،١ج ،نايعألا فاحتإ :دماح نب دومح نب فيس ،يشاطبلا رظنا . هتافو خيرات فرعي ال .(ناطحق

 ٢٦٩-٢٧٠. ص

 ناك ،يرجهلا عبارلا نرقلا يف هنامز ءاهقف نم ،ءالملا نب سيك خيشلا ةمالعلا وه :ديلخ وبأ ا"

 ضدحاو نمز يف رثؤملا يبأ نب دمحم نب هللادبع دمحم وبأو ،ركب يبأ نب ديعس ميهاريإ وبأو وه
 اضيأ مهيفو كلام نب تلصلاو دشارو ىسوم ةيضق يف لاعسب اوعمتجا نيذلا ءاملعلا نم ناكو

 نب دومح نب فيس ،يشاطبلا رظنا .هتافوو هدلوم خيرات فرعي ال .رفعج نب دمحم نب رهزألا
 ٥٣٣. ص ،١ج ،نايعألا فاحتإ :دماح

٥ ٣١ 



 لهأ مهلكو ،ىلوت نم ىلوتو ،فوقولا ىلإ عجر مث ،ىلوتي ناك نم مهنمو ،فقي نم

 ظيراوحلا يبأ نم ظفحن الو ،مهرمأ نم رهظ اميف ،قدصو ،عروو ،ملعو لضف

 نإ ةمالسلا ىلع هل ةيراج ماكحألا نأ الإ ،ىلوتي نمم أربي ناك نم ىلوتي ناك هنأ
 .()عدبلا ماكحأ نم اهيف همكح رهاظت نم ثادحألا كلت نم هللا ءاش

 :لصف
 لوألا فلسلا دهاش نمم وهو ،ثلاثلا فلخلا يف مهانيمسو مهانركذ نيذلا ءالؤه دعب ناك مث
 يف هلعلو .اهاج مهمظعأو ،أنس ثلاثلا فلخلا مدقأ وهو ،لاقو ،هيف ملكنو ،يناثلاو

 (هللا همحر) ،ركب يبأ نب ديعس دمحم ،ميهاربإ وبأ وهو ،أملع مهعمجأ رومألا ضعب
 نب حور نب دمحم هللا دبع وبأو .نامثع نب يراوحلا دمحم وبأ مهنم ناكو

> 

 .أ٠) رثؤملا يبأ نب دمحم هللأ دبع وبأو .أ""نسحلا نب دمحم نسحلا وبأو .أ" يبرع

 ٢٢٠ - ٢٢١. ص ١، ج هماقتسالا :ديعس نب دمحم ،ديعس وبأ ،يمدكلا أ')

 يوزنلا يدنكلا يبرع نب حور نب دمحم نادبع وبأ ،هيقفلا ملاعلا خيشلا :حور نب دمحم ("
 حور نب دمحم دجسم بسنُي هيلإو ،يرجهلا عبارلا نرقلا نم لوألا فصنلا ءاملع نم ،يدمسلا

 يف اهبتك ،ةريس حور نب دمحم خيشلل ،ديلخ نب ناسغ نب كلام ةمالعلا ،هخايشأ نم ،ىوزن دمسب
 رظنا .هتافو خيرات الو ،هتدالو خيرات فرعي ال .تلصلا مامإلا مايأ ،نامعب تعقو ىتلا ثادحألا

 ٢٧٧-٢٨٠. ص ،١ج ،نايعألا فاحتإ :دماح نب دومح نب فيس ،يشاطبلا

 لاق ،يوزنلا يلاعسلا نسحلا نب دمحم نسحلا وبأ هيقفلا ملاعلا :نسحلا نب دمحم نسحلا وبأ ا"

 ه ٦٢٨٢ ةنس ةمامإلاب عيوب هنأو كلام نب تلصلا نب دمحم دلو نم ،يصورح هنإ :مهضعب

 لزي مل مث ،عئاقولا مهنيب تلازالو ،مامإلاو مه اولتتقاو ،رازنلا لئابق مهتدضاعو ،ةرحيب لتق دعب

 نأ ىلإ ،لاحلا هذه ىلع لاز الو ،اليبس هل دجي مل ىتم ،لاتقلا نع فكيو ،رومألا نهادي مامإلا

 هربقو ،ةروحلا نم بيرق ىوزن لاعس نم ةّيعشعشلا هل لاقي عضوم يف نفدو (هللا همحر) تام

 فلاخي ام ركذ يملاسلا نيدلا رون ةمالعلا نأ ريغ .يفوت نأ ىلإ ةمامإلاب يقب هنأكو فورعم اهب
 ٢٦٢٧-٢٣٦٨. ص ،١ج ،نايعألا فاحتإ :دماح نب دومح نب فيس ،يشاطبلا رظنا .كلذ

 يصورخلا سيمخ نب تلصلا ،رثؤملا وبأ هيقفلا ةمالعلا نبا :رثؤملا يبأ نب هللادبع وبأ ا

 هنباو ".يرجهلا عبارلا نرقلا علطمو ثلاثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ءاملع نم ملاع ،يولهبلا

 ءاملعلا ةمدقم يف ناك يرجهلا عبارلا نرقلا ءاملع نم ،رثؤملا يبأ نب دمحم نب هللادبع ةمالعلا

 نب دومح نب فيس ،يشاطبلا رظنا .الوتقم خيشلا اذه تامو هللادبع نب ديعس مامإلا اوعياب نينلا

 ٥٢٩. ص ١0ج ،نايعألا فاحتا :دماح

٣١٦ 



 ،ىسوم نب ىسوم ةمامإ ىلع ناك هنأ هنم انفرعف ،دعيس نب دمحم ،ميهاربإ وبأ امأف
 رفعج نب دمحم ىلوتي ناك هنأ ،هنم انفرعو ةمامإلا كلت يف ،رظنلا نب دشارو

 ىلعو ،ىسوم نب ىسومل ،رفعج نب دمحم ةيالو ىلع رفعج نب دمحم نب رهزألاو

 اغغلب الو ،انل لاق ميهاربإ ابأ نأ ملعن الو .ىسومل هتيالو ىلع هيبأل رهزألا ةيالو

 هالوتي الو ،اهيلع ةمامإلا كلت دعب ىسوم نم أربي لاحلا نم لاح يف ناك هنأ هنع

 هنأ ،انربخأ نكلو ،فوقولا ىلإ هنم ةءاربلا ىلع ال ،هتيالو نع عجر مث ،كلذ ىلع

 ال و ،اهلاحب رومألا ىلإ مدق املف ضجحلا ىلإ جراخ ،وهو لازتعالاب ببسلا عوقو ناك
 ىللإ انيعادتف :لاق ،فالتخالا بابسألا كلت دعب تعقو مث :لاق ،ريكن الو رييغت

 هنأ بسحأو وه ةعامجلا يف ناك هنأ ركذو ،ىوزن نم لاعسب انعمتجاف ،عامتجالا

 نب دمحم نب نامثعو ،ءاراملا نب سيك ديلخ وبأو .رفعج نب دمحم نب رهزألا

 بهذي هلعل ،نامزلا لهأ نم ةعامج ركذو ۔أ')نامثع نب يراوحلا وبأ وهو ،لئاو
 ۔انركفأو انرظنف ،لاعسب انعمتجاف عوضوملا لهأ نم ةوعدلا لهأ ةماع هنأ يمويو

 ةةمامإلا كلت يف دشارو ىسوم رمأ يف فوقولا ىلع كلذ ثيح يف اوضقناف :لاق

 ،كلذ ىلع انجرخو :لاقو .رومألا كلت بقع يف ،كلذ ناكو ملسأ كلذ انيأرو :لاق
 .انعجر دق انإ :ءاراملا نب سيكلا ،ديلخ يبأ نع باتك ينغلب كلذ دعب مث :لاق

 ملف :لاق ةءاربلا ىلع انقفتاف وأ ةةءاربلا انببحأ انأ انيأرف ،رمألا كلذ يف انرظنف

 ،فوقولا ىلع انقفتاف انعمتجا دق انإ هيلإ تبتك :لاق هنأ بسحأو ،كلذ ىلإ تفلتلأ

 ،كلذ ىلإ تفتلأ ال يناتأ باتك ربخ ىلإ قافتالا دعب مث كعجرا مث ،أباوص هانيأرو

 نامتكلا رومألا لوأ نم انفرع دق هنأ الإ ،كلذ ىلع لزي مل هنإ :لاق ام ىلعو

 نم نامع لهأب لزن دق ام ضعب ىأر هلعلو ،نامزلا رخآ يف ناك ىتح ]٥١١[

 ةلمج نم ناك ،يرجهلا عبارلا نرقلا نم لوألا فصنلا ءاملع نم :نامثع نب يراوحلا وبأ ()

 نم لوأ وه لب ،(هللا همحر) بوبحم نب دمحم نب هللادبع نب ديعس مامإلا ةعيبب اوماق نيذلا ءاملعلا

 ٥٢٠. ص ،١ج ،نايعألا فاحتإ :دماح نب دومح نب فيس ،يشاطبلا رظنا .ةمامإلا هل دقع

٧ ٣١ 



 كلذ رهظأف ،ناتتفالاو ةقرغلا فاخ هلعلو ،نايدألا نم هيف فلتخي ام هبشي فالتخالا

 .(')هل رفغو هللا همحر ،نيملسملا ءافعضل نامزلا رخآ يف

 ىسوم نب ىسوم نم أربي ناك هنأ هنع انغلبف ،نامثع نب يراوحلا دمحم وبأ امأو

 هللاو كلام نب تلصلا نع فوقولا ىلإ بهذي ناك هنأ بسحأو ،رظنلا نب دشارو

 .(")يلو انل وهو ،رهاظلاب ةعيفرلاب نامثع نب يراوحلا ةيالو انذخأو .ملعأ

 نسحلا نب دمحم نسحلا وبأو .يبرع نب حور نب دمحم ككا دبع وبأ امأو

 رمأ ةماع انذخأ امهنعو ،ليلقلا ريغ ريثكلاو شًاليوط ًانمز امهانبحصو امهاندهاشف

 املف دشارو ىسوم نم امهنامز ضعب يف نآربي اناك امهنأ امهنع انفرعو .اننيد
 اناك امهنأ انفرعو ةمالسلا ءاجر ،فوقولا ىلإ اعجر اركف ،فالتخالا يف ارظن

 اميهئايلوأ نم امهنع فقو نمو ،نيملسملا نم امهئايلوأ نم امهنم ئرب نم نايلوتي

 وأ ةءارب وأ ةيالو يف الطاب ىتأ امهئايلوأ نم ًأدحأ نأ املعي مل ام ،نيملسملا نم

 .(")هبهذمب ةفرعمو ةربج ىلع (هللا امهمحر) امهالوتن نحنو ،فوقو

 ام مهيف انل رقف ،نامع لهأ نم ملعلاو لضفلا لهأ نم مهانفصو نيذلا ءالؤهف

 فوقولاو ،ةءاربلاو ةيالولا يف ثادحألا هذه يف مهلوق فلتخا نإو ،انركذو انفصو

 مهنم هتيالو تبجو نمو ،مهيف نيدتلا يف قافتالا ىلع مهبهذمو مهنيد لصاف نم

 ةيالولا يف مهلاوقأ قارتفال ،مهنم دحأ نيبو مهنيب قرفن الو ،انيلو وهف .انيلع

 عدبلا لوصأ ماكحأ نم ،نيدلا لوصأ يف ةمالسلا روهظ دنع فوقولاو ،ةءاربلاو

 كلذ يف مهيلع مهيلإ رهاظت نمو ،عدبلا لوصأ يف يواعدلا ماكحأ نم يواعدلا يف

 .قيفوتلا هللابو شةيالو كرتب ةءاربب

 )١) ص .ج ةماقتسالا :ديعس نب دمحم ،ديعس وبأ 53 يمدكلا ٢٢٢.

 )"( ص هسفن ردصملا ٢٢٣۔

 ۔٣٢٢ ص هسفن ردصملا ا"
 ٣١٨



 :لصف
 لهأ نم ،مهلكاشيو مهدداني نم ،مهانفصوو مهانركذ نيذلا ءالؤه نامز يف ناك دقو

 نم هل بجوو ،مهل َحَص ام لثم ةمالسلا نم هل َحَص نمف ،ةوعدلا لهأ نم ،ملعلا

 نم ىلوتي نمم ،لزانملا لهأ نم ضعبلا ركذب انيفتكا انكلو ،مهل بجو ام لثم قحلا
 نمم ‘مهنم دحأ يف انعم قرف ال هنأل ۔ًأربي نممو ،ىلوت نم ىلوتيو ]٥١٨[ ،ئرب

 نم ةيالوب الو ئرب نم ةيالو الو “فوقوب الو ،ةءاربب ةمالسلا هنيد يف هل تحص

 كلام وبأ :مهنم ،بيرق نع ىضم دق نمم ،هرمأ ولعيو ،هركذ مدقت نممو ىلوت

 نم هنع انغلب اميف ناكو ،هيلع هللا ةمحر ى أ')ينالصلا رضخلا نب دمحم نب ناسغ
 هللاو تلصلا ىلوتيو ،دشارو ىسوم نم أربي ناك هنأ ،هرمأ نم انعم ةحص ريغ

 .(")هرمأب ةفرعملاو ،ةعيفرلاب هرمأ نم انعم حص امب كلام ابأ ىلوتن نحنو ملعأ
 يف ةمهتلا رهاظتو ةنتفلا يف لوخدلا نم ةمالسلا ماكحأ هل تحص نم لك كلذكو

 اميف ،ىوعدلا نم هنم رهظ ام هقح ليزي سيلف ،نيدلا لوصأ ةفلاخم يف لوخدلا
 الو ،دحأ نع فوقو وأ ،دحأ نم ةءارب وأ ،دحأ ةيالو نم أقحم هيف نوكي نأ لمتحي

 مهلعفلو نوعماس مهرمأو مهلوقل ،نوعبات ،مهتعامجل نحنو ،مهنم دحأ نيب قرفن

 مهلضف ةقباسبو ،نوكرات مهتفلاخملو ،نوكلاس مهليبسلو ،نوذخآ مهيأربو ،نوذتحم

 نود مهنم ضعبلابو ،نوفقاو رومألا نم ءيش يف مهيلع مدقتلا نع نحنو ،نوفرتعم

 مهيلولو ،نوفلاخم نيدلا يف مهنم ادحأ وأ مهفلاخ نملو ،نوفتكم قحلا يف مهنم لكلا
 .(")نوداعم نيدلا لوصأ يف مهودعلو ،نولاوم نيدلا لوصأ يف

 ثلاثلا نرقلا نم ريخألا فصنلا ءاملع نم :ينالصلا رضخلا نب دمحم نب ناسغ كلام وبأ ()

 رضخلا هاجو بوبحم انبا هللادبعو ريشب هدلاوو بوبحم نب دمحم ةمالعلا هخويش نم .يرجهلا

 :دماح نب دومحم نب فيس ،يشاطبلا رظنا .نالصب رضخلا دجسم بنني هيلإو ،ملعلا لاجر نم

 ٥٣١ ٥٣٢. ص ،١ج ،نايعألا فاحتإ

 ٢٢٣ ٢٢٤. ص ١، ج ةماقتسالا :ديعس نب دمحم ،ديعس وبأ ،يمدكلا أ"

 ٢٢٣-٢٢٤. ص ،هسفن ردصملا ا"

 ٣١٩



 دهشنو ،انرضح وأ ،انع باغ نم عيمج ىلع هدهشنو ،انسفنأ ىلع هللا دهشن كلذبو

 ركذو ةماقتسالا لهأ نم ةرخأتم وأ ،نامزلا مدقتم يف ،انع هغلب نم عيمج نم كلذب

 دمحم انيبن مهلوأ ،نيدلا يف ةماقتسالا لهأ .نيملسملا نيد فلاخي نمم ركذ انع هل

 نب رمعو ،قيدصلا ركب وبأ :هباحصأ نم مث ،نييبنلا متاخ ،ملسو هيلع هللا ىلص

 نب رامع ليبس ىلع ىضم نم ،بورحلا لهأ نم مث ،امهنع هللا يضر ،باطخلا

 ،ناورهنلا مويو ،نيفص مايأ ،لمجلا مويو ،رادلا موي برح يف هللا همحر .ساي

 جراوخلا نمو ،ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأو ،ديز نب رباج :نيعباتلا نمو

 ءاملعلا نمو ،قحلا بلاط ىيحي هللا دبعو «ضابأ نب هللا دبعو ،ريدح نب سادرملا

 يضرو مهل رفغو ،هللا مهمحر .رقصلا نب نازعو ،ليحرلا نب بوبحم :نيدلا يف

 يبأ ةمالعلا ملاعلا خيشلا مالك ىهتنا .اريخ هلهأو مالسإلا نع مهأزجو ،مهنع هللا
 .))ا همحر ،ديعس

 :يوزنلا ىمعألا ملاس نب بيبح ةقثلا خيشلا

 هنإف ،يوزنلا ىمعألا مااس نب بيبح ةقثلا خيشلا ،ريهاشملا مهئاقفو مهئاملع نمو

 يفو ‘مارحلاو لالحلا ملع يف اميسالو هرصع ديرفو ،هرصم بطق ملعلا يف ناك

 ،ءالضفلا نم دحاو ريغ هنع يل ىكحو ‘مالعلا ءاملعلا زمر دودعملا ،مولعلا رئاس

 هتيب مئاعد يف هل قلعو ،أمايأو رهشأو ماوعأ مانملا رجه بلط يف ج اسل هنأ

 مدُه املو ،ىركلا هنع بهذيف ،ببسلا كلذب قلعت ،همانم هيلع بلغ املك ناكف “ببس

 رهم املف رثأ طيلسلا نم هيلع زثألا ا ز هيف دقوت يتلا ج رسلا نم دجو ،ينُبو هتيب

 .لاؤسلا هباوجب رانتساو ،لاحرلا هيلإ تدش ،رهبو ،ملعلا يف[ 1 ٩

 هذيمالت نم وه ناكو يوزنلا هللا دبع نب كرابم يضاقلا ةقثلا خيشلا يل ىكحو

 باودلا رهظ ىلع هعم نحنو ةمج لئاسمب لاجر موي تاذ هيلع تدفو :لاق

 هعم انلزنو ضخيشلا لزن مث ،انيرو در انيلعو هيلع اوملس املف ،حنم ةدلب نيدصاق

 ٢٢٤. ص هسفن ردصملا ()
 . ٣٢



 نم انبجعف .باوجلا باوصب الجاع مهافشف ،مهلاؤس هيلع انأرقو باودلا رهظ نم

 اانباود روهظ ىلع انيوتساو ،هتباد رهظ ىلع ىوتسا مث هملعو هرخزو همهف

 نسحأ امف ،ىوزن ىلإ انبإ ،ةبرألا حنم نم انيضق املف ۔انرسو ،اتع دفولا راسو
 .ةبحصلاو ةبوألا كيتاه

 ىلع دفو دقل :لاق ،اضيأ هنع هللا دبع نب كرابم يضاقلا ةقثلا خيشلا يل ىكحو

 ملعلا هبلط مايأ يضورخلا سيمخ نب دعاج سيئرلا ملاس نب بيبح ملاعلا خيشلا

 هيمست يذلا وهو قدنب سيمخ نب دعاج سيئرلا .ناهبن يبأ خيشلا دي يفو فيرشلا

 يف ملاس نب بيبح خيشلا دي تعقو ،هيدل سلجو ،هيلع درو ،ملس املف ،قفتلا ةماعلا
 ام ىلعف :لاق مث ،هديب هبلقي لعجف ،سيمخ نب دعاج ناهبن يبأ سيئرلا خيشلا قدنب

 لاقف ؟ةرات بيصي امك ةرات عئطخيأ :هل لاقف .ةئيطخ نم رثكأ هتباصإ نإ ،تدهع

 ال ًاقدنب يدنع نإ :بيبح خيشلا لاقف معن :سيمخ نب دعاج ناهبن وبأ سيئرلا خيشلا
 نايب باتك ينعت كلعل :لاحلا يف ناهبن وبأ خيشلا لاقف ،هللا ءاش نإ أدبأ ئطخي
 هئازجأ هل انرضحف .يل هورضحا :ناهبن وبأ خيشلا لاقف ،معن :لاقف ؟عرشلا

 هيلع مها نممتا املف ،لمكي ىتح أرفس أرفس يلع هؤارقإ:لاقف شةيلكلا ةدوجوملا
 تظفح دقل :لاق ،كلذ انعنص املف ،ىلوألاك ةيناث يلع ًنهتءعارق اوديعأ :لاق ةءارق

 ،هيلع هتعارق ىلإ جتحي مل كلذ دعب ناكف ،فلتؤملاو فلتخملا نم هيف امب دمحلا هللو

 .هيقف ملاعو ،هيبن ريرغ نم هرد هللف ،هيدل رضح اذل
 نم ةأرما تناك دقل :لاق شًاضيأ هللا دبع نب كرابم يضاقلا ةقثلا خيشلا يل ىكحو

 نم اهل لصحي ال امايأ اهيف ثكميف نجلا نم ضراع اهضرزتعا دق ،ىوزن لهأ
 ةأرملا هذه تناكو ،ماعط الو بارش اهل هديك نم اهموقلح يف لخدي الو مانم هاذأ

 ،ننسلاو ضورعلا نم ةلمج ضراعلا اذه اهيلع دسفأف ،كسنلاو ةفعلاب ةروهشم
 بيبح ملاعلا خيشلا ىلإ يب نيلسوتم موي تاذ اهلهأ ىتأف ،نئسرلا ةذل اهنافجأ مرحأو
 لق :يل لاق ،دارملاو دايقنالا نع هتربخأ املف ،ملاظلا ضراعلا كلذ هتلازإل ملاس نبا

 امدعب ناك امف .اهيلإ ثيدحلا اذه رشن اووطيلف مهل لقو ،اهيلع داع اذإ كوربخي مهل
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 املف ،ماملإلاو اهيلإ هبايإ نع يننوربخي ]٥٢٠[ اوتأ نأ ،مايأ ضعب ألإ ،مهتربخأ
 يل اورضحأ :لاق مهيدل انرضح املف ،مهيلإ هعم ترس ،مهنأش نع خيشلا تربخأ

 اهعبصإ ربكأ اوعض :اهلهأل لاق ،جارسلا اوكذأو ،هورضحأ املف ،جاجز نم ابوك
 اهيلع أرقي لعج .اولعف املف ،بوقرعلا ىلإ سأرلا نم اهوكسماو .بوكلا يف ىنميلا

 عقو نأ ،ةريسي ةعاس ضعب الإ ناك امف ۔أرهظو أنطب برطضت يهو أرس ءايشأ

 تضهن كلذ دنعف ،ةريغصلا ةعزولاك ءيش بوكلا يف ىمنيلا اهعبصإ ربكأ نم

 هلأف ،اهيف امو ةجاجزلا لمحإ :خيشلا لاقف .مالآلا نم ةملاس ،مالسلاب ةييحم ةأرملا

 ةريشعلاو ةلحلا نم اندعو ،مهنع انيفكنا املف :لاق .اهيذؤي ناك يذلا ضراعلا وه

 ةأ رملا كلت كلذ دعب ضرتعا امو ،ةريفح يف هرمأ نع اهيف امو ةجاجزلا تعدوأ

 .ملعأ هللاو ،ضماغلا رسلا كلذب ظاف دقل ۔نجلا كلذ نأ بسحأو ضراع نم

 يفوت .ةرهش ةعئاشو ،ةريثك ملاس نب بيبح ملاعلا خيشلا بقانم نإ ةلمجلا ىلعو

 .هتافو خيرات ىلع فقأ ملو ،اهيف هربقو ،ىوزنب

 :يلوعملا رماع نب دمحم خيشلا

 دشار نب رماع نب دمحم ،ناميلس وبأ يضاقلا ةقثلا خيشلا ريهاشملا مهئاملع نمو

 بذهملا باتك بحاص يلوعملا يدع نب دمحم نب دشار نب هللا دبع نب ديعس نبا

 برعي مامإلا ةريس دعب نم ةبراعيلا كولم ةريس ةلمكتو ضئارفلا ملع يف

 .مجعلا بتاك يذلا ،ناطلس نب فيس دي ىلع ،مهكلم ضرقنا نأ ىلإ ،يبرعيلا

 برضلاب ةروهشملا ةلاجرلاو .ناسرفلاو سارفألاو نفسلاب هودجنأف ،نامع برحل

 بهذم حدمو فالخلا لهأ ىلع ةرلا يف ةريهشلا ةديصقلا اضيأ هلو ،ناعطلاو

 بسن باتك ًاضيأ هلو فاصنإلاو ةياردلا لهأ نييبرغملاو نيينامعلا نم ةماقتسالا

 هتريشع بسن هيف عدوأ يذلا باتكلا يف همالك نمف ،أثانإو اروكذ ةصاخ هتريشع

 نم فرعيل انتريشع هيلإ يمتنت يذلا اننخف بسن حرش نأ يلادب دقو :لاق .ةصاخ

 ةلصو ،نيبرقألا ةيصولو ،ثاريملا ببسل ،رخآلا نم أبسن هبحاص ىلإ برقأ
 ردص هانركذ يذلا وهو ،يدع اونب مهل لاقي اننخفف :لاق كلذ لاثمأو ،ماحرألا
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 نب دمحم وه كلذو .قيرع ينب نومسي نالاو ،يلوعملا يلوق دنع اذه يسمر

 دمحم وهو .دمحم يمس دعب نم مث ،هرغص لاح يف يدع نب دمحم نب سيمخ

 قرع مرك نم ،ليخلاو رشبلا نم “برعلا ةغلب نيعلا حتفب قيرعو ،انه روكذملا

 ةقيرع انتج بسني ريغصتلا ىلع سيلو ،تايبأ ةتس كلذ يف تلق دقو :لاق ،هبسن
 :ارعش ،حتفت يه لب ،نيعلا مضب

 هل نم ليخلاو موقلا قيرع نإو

 احضاو كتأي سوماقلا هب علاطو

 ادمحم مث لبق ١ ذهب يمُسو

 4 ل ي مّةنن اند ج ايدع نل و

 انبا ستنا ماركلا دزألا ةحود نمو

 ُحَحَصُم قرع باسخإلا مرك اهل

 [١٢٥]خرَنصُم مولعلا سمش يف وه امك

 حضوم ينإف يلل ىهانت دق امب

 عراس انأ امب عمساف انتليصف

 حد تمملاو فرش_تملا رختفا اذإ

 ىلإ بسنلاب روهشم ناكف ،نيمسألاب ىمسي وه ،هتبيش لاح يف تام اذه دمحم امأف

 ظةثالث هدالوأو بسنلاب هيلإ يقتلت يذلا وهو .دمحم ىلإ باستنالاب روهشمو ،قيرع

 دمحم نب سيمخ مهيناثو .دمحم نب دشار مه دحأ يف ،ةيرذلا مهنم تعدرفت نيذلا

 رماع اونب دشارو دمحمو كرابم :دمحم نب دشار نم أشنف ،دمحم نب يلع مهثلاثو

 :لاق دشار نب دوعسم اونب .دمحمو ديعسو كرابمو نسحو ناميلسو ،دشار نبا

 نب دشار نب هللا دبع نب ديعس نب هللا دبع نب ديعس نب دشار وهو ۔انج اذه دشارف

 ءانبأو ،ديعس نب دشار ىلإ نوقالتي دوعسم رماع دالوأف ،قيرغ وه يالا دمحم

 فيس م اعفر يهو ،ةصلاخ مهتخأ و ،انصلخ رماع دالوأ نوقالي ،هللا دبع نب يدع

 نم ديعس نب نانس نب ديعس تننب ع امسأ رماع دالوأ ٣ و ،انه روكذملا يدع نبا

 دال وأ مه يفأ نم علطملا ةرجح يف نونكي اوناك ،مهنم ذخف نم مالسلا دبع دال وأ

 تنيب ةدج ةليوه مهمأ دمحمو نسح :دشار نب دوعسم دالوأو هللادبع نب حلاص
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 كرابمو ،ًاضيأ علطملا نم لواعملا حلاص ينب ذخف نم حلاص نب دمحم نب دشار

 .يمرضح ينب تروراق نم هللادبع نب دشار تنب ةداعس مهمأ دوعسم ءانبأ ديعسو

 ءامسأو ،سيمخ نب ديعس مأ ،سيمخ نب دمحم تنب ةزوم همأ ،يدع نب هللا دبعو
 ،دشار تنب اعفر همأ يدع نب فيس امأو دمحم نب يلع دالوأ ذخف نم سيمخ تنب

 هلل تدلوف ،يدع نب رصان نب دمحم اهجوزت .ارصن هلسن نم رماع نب كرابمف

 هذه ارصن مأو ،أدلو هل تدلوف ،دورولا اهجوزت ،دمحم تنب ةزومو دمحم نب ربج

 نب دمحأ تنب ةكرابم هذه ةيذاك مأو كديع نب فيس تخأ ةكرابم نب ديع تنب ةيذاك
 رماعو دوعس هيلع اقالتي يذلا اذه ديعسو دمحم نب دشار دالوأ ذخف نم ديعس

 دبع تنب ةراشب امهمأ ةحمسو نافلخ :امهو نادلو اذه كرابملو ،هللا دبع نب يدعو

 لسنو ،جنزلا لابقإ ءافرش نم هذه ةراشب مأو «يدع نب فيس تخأ يدع نب هلا

 تنب ةريضنو ،دمحم تيب ةصيوخو ،دمحم نب ناميلس دشار نب رماع نب دمحم

 اعفر مهمأ ةلطو خيوشو ةفيرطو ةريضنو ناميلسف ،ةلطو ،خيوشو ،ةفيرطو ،دمحم

 كرابم نب نافلخ تنب ةخيش امهمأو .رمع نب كمل نب رماع نب فلخ نب دمحأ نيب

 ةيار ]٥٢٢[ همأو ريدب وهو دلو ناميلسل ،قيرع ينب نم دمحم نب يلع ذخف نم

 نب فيس اهوبأ اريفع يهو هنبا خيوش تدلوو هللادبعو فيس تخأ يدع تنب

 نب ناميلس نب دمحم نب ناميلس وبأ ميلق وهو ،أدلو ةلط تدلوو ،يدع نب رصان

 وبأ ،ىليل يهو هنبا ةصيوخ تدلوو ،يفأ نم ةيسيقلا بحاص حلاص يبي نم نانس
 تنب ةملاس هذه ةصيوخ مأو ،ةرظينم اهمسا ةنباو دشار نب دوعسم نب كرابم

 اذه ةصيوخ لاخو ،يفأ نم ةرجح نم ةلود ينب نم رصان نب دشار نب ىسوم

 تنب ةخيش اهمأ ،ةداعس اهمسا ةنباو ،سيمخ وهو ،ركذ أدلو دلو ،دوعسم نب يلع
 هبأ أدلو ىسوم نب كرابم اضيأ ةصيوخ لاخو ،اربح لواعم نم رمع نب فلخ

 هلو رصان نب يلع نب دشار ةصيوخ مأ لاوخأو ،ةيدماحلا دوعسم نب هللادبع تنب
 ،ال مأ دلو هل نأ يردأ ال ،تام يلعو ،تاملسم يف ةخيشب يلعو كرابم :دالوأ

 دشار نب دمحم ةصيوخ مأ ةمومعو اهنم لسن هلو ،قارع دالوأ نم جوزت كرابمو
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 تنبو .دمحم نب ناميلسو ديعس :ملاس دلو نمف دمحمو ملاس :هدلوو رصان نبا

 ربجو ملاس :نادلو دمحم نب ملاس نب ديعسلو .رمع نب دمحم نب رمع اهجوز

 ديعس نبا لسنو ،درولا ةرجح نم دوعسم نب يلع نب ديعس نب دمحم تنيب امهمأو

 .لبق هانركذ دقو ادلو

 مأ معو ،مهريغ لعلو ،لحاوسلا نم دالوأ هلو .لحاوسلا يف نآلا ناميلس امأو

 نب دوعسم تنب ةكرابم يهو تنب ةنبا هل رصان نب دشار نب كرابم هذه ةصيوخ

 نم رمع ينب نم ةيسيقلا بحاص ناميلس لاوخأ و .ملعأ هللاو ةلود ينب نم ديعس

 نم لوعملا رمع دالوأ نم دمحم نب رمع تنب اذه ناميلس دلاو مأو ،ىوزن لهأ

 تنب ةزوم اهمأ ظةيبهذ هنبا هل دلو دشار نب رماع نب دشارو ،يفأ نم خيشلا ةرجح

 هذه ةزوم مأو ،قاتسرلا لهأ نم مسج نب ديعس نب دمحم نب كرابم نب فلخ

 دشار نب رماع تنب اعفرو .قاتسرلا نم فيفعلا دالوأ نم يلع تنب ةموتكم

 تدللو ،دشار نب دوعسم نب ناميلسو ،هذه ةبيهذ جزو يذلا يدع نب فيس تدلوف

 نيركذ نيدلو هل تدلوف ،دشار نب مناغ نب ديعس اهجوزت ةداعس يهو هنبا هل

 لهأ حلاص ينب نم ،نانس نب ناميلس نب رماع تنب ةميلس هذه ةداعس مأو هنباو

 تنب ةصيوغ امهمأو ،ةخيشو رصان :نادلو هل دلو ،نسح هوخأو ،يفأ نم ةيسيقلا

 رصانل دلوف ،لواعملا نم علطملا ةرجح لهأ نم ،حلاص ينب نم دشار نب حلاص

 تدلو ،دشار نب دوعسم نب ديعس تنب ةداعس امهمأ .قيوسو ةنيوع :نيدلو اذه

 نسحو كرابم :دشار نب دوعسم نب دمحم نب دوعسم اهوبأ ليهذ وهو نادلو ةخيش

 نب رماع ليبس ىلع اوعجريل اوضرفت نإو ،ًأضعب مهضعب نوثراوتي ،دمحمو ديعسو
 دشار :نادلو هل دلو دشار نب دوعسم نب دمحم نب ناميلس جارعأ هوخأو دشار

 هركذ مدقملا ]٥٢٣[ كمل نب رماع نب فلخ نب دمحأ تنب ارصن امهمأ ،دوعسمو

 تنب ةليوه مهتخأو .هركذ انمتق دقو ةةخيش همأ ،أدلو اذه دمحم نب دوعسمل دلوف

 دالوأ ذخف نم دمحم نب سيمخ امه وأ ديعسو ءامسأ :نيدلو تدلو دشار نب دوعسم
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 نب كرابم تنب ةميلس امهمأ ،نيملاسو اثيغ :نادلو اذه ديعسل دلوف ،دمحم نب سيمخ

 اهمأو ىليل :ناتنبا هل دلو دشار نب دوعسم نب كرابم مهوخأو دشار نب دوعسم

 ااذه كرابم نب دشار تنيب ةميلسو اهركذ مدقت دقو رماع نب دمحم تنب ةصيوخ

 نب فلخ نب ديعس نب فلخ تنب ةخيش اهمأ انه نيتروكذملا نيملاسو اثيغ مأ يهو

 صيلخ وهو ،دشار نب دوعسم نب ديعس مهوخأو ،دمحم نب سيمخ دالوأ دمحم

 ةجوز يه يذك امأف ،ةرخيوفو ةداعسو .يذكو ديعس نب دمحم هلسنف ،اذه كرابم

 امأو . اركذ ادلو هل تدلوف ،دمحم نب يلع دال وأ ذخف نم ،دمحم نب ناميلس نب يلع

 ةرخيوف امأو .امهدلو انركذ دقو نسح نب رصان ةجوز اذه ديعس تنب ةداعس

 ،دمحم ةلود :أدلو هل تدلوف ،اربح ةيصرارح نم ،يلع نب دشار نب ديعس اهجوزت

 ذخف نم يتحملا دالوأ نم ناميلس تنب ةيار ءالؤه ،ةرخيوفو ،ةداعسو ۔يذك

 يف ةدحاوو ةمطافو ةراشب :تانب ثال هل دلو ،يدع نب كللادبع امأو ةةيصرارحلا

 ،نافلخو ةحمس هل تدلوف .رماع نب كرابم اهجوزت ةراشب امأف ،لحاوسلا ضزلأ

 أأركذ أدلو هل تدلوف ،يدعو رصان نب دمحم اهجوزت ةمطافو ،مهركذ انمدق دقو

 دللو هل نكي مل فيس امأو .لحاوسلا يف تجوزت لحاوسلا يف يتلاو ،بدنج وهو

 وهو أدلو تدلوف يدع نب نيرب بألا نم تاوخأ نيذه فيسو هللا ديعلو .نآلا

 دمحم نب سيمخ نب فلخ دالوأ ذخف نم فلخ نب ديعس نب ناميلس هوبأ .نبح

 .نآلا دلو امهدنع سيمخ نب فلخ دالوأ ذخف نم ديع نب فيس اهجوزت اريضنو

 رماع نب دمحم نب ناميلسو ،ريدب وهو ،أركذ ادلو تدلوف ةيارو

 نب ديعس نب دشار ينبا دوعسمو رماع يقالي ديعس نب دمحأ تنب ةيذاكو ،ديعس نبا

 انركذ دقو .اذه وهو مهتلمج دنع روكذملا ديعس نب يلع نب ديعس نب دشار نب يلع

 نب ديعس نب دمحم نب دشار دالوأ نم أضيأو .كرابم نب ديع اهنباو ،ةيذاك اهدلو

 اديعس نب ...... يدع نب ديعسل دلوف .تاملس ناكس نم .دمحم نب دشار نب يدع

 ،كرابمو رهاز :نيدلو دلو اذه كرابم امأف ،ديعس تنب ةديدسو ،ديعس نب ناميلسو

 رصانل تدلو همأو لواعملا نم فلخ نب ةعمج تنب ةومك همأ ،نينذألا مصأ وهو

٣٢٦



 نب دمحم نب يدع نب ديعسل دالوألا ضعب تدلوو ،أدلو يردلا نانس نب فيس نبا

 نيدلو هل دلو ديعس نب ناميلس امأو ،يفأ يف خيشلا ةرجح بحاص يناودعلا يدع

 هذه ةميرب مأ دماح نب دالوأ نم حلاص نب نافلخ تنب ةميزج اهمأو ،ىثنأو ركذ

 برعلب نب رماع اهجوزت ةديدس ]٥٢٤[ امأو ةةشاكع نب كرابم نب دمحم تنب ةيذاك

 نب فيس نب دمحم نب دشار هذه ةديمح جوزت ،ةديمح يهو ةنبا هل تدلوف ،يعرللا

 يهو ،يدع نب ديعس تخأ اضيأو ،ىثنأو ركذ ،نيدلو هل تدلوف ،يعرلدلا نانس

 ةادشار نب دمحم نب ملاس نب يلع اهدلو .دمحم نب دشار نب يدع تنب ميرم

 دشار همسا لجر هذه ميرم دلوو دشارو سيمخ هدالوأو تاملسم لهأ نم ،يحاورلا

 ناكس نم لولعم ليبق ينب نم ناميلس نب رماع نب ناميلسو ،ناميلس نب رماع نبا

 نب هللا دبع اهجوزتو .رماع نب ناميلس تنب ةميلس هتنبا هذه ناميلس امأف ،تاملسم

 دلو اهجوزت هللا دبع تنب ةنيوع يهو ةنباب هل تتأف شةلاله نب ديعس نب فلخ

 ،ناميلس نب رماع نب دشار امأو . يفأ رشوب ناكس نم ةلاده نب دشار نب دمحم

 ةحرس دلو دشار تنب امهمأ ،نيركذ ًأدالوأ فلخو تامو ،دمحم همسا دلو دلوف

 انبا امه ناذه .يدع تنب ميرمو يدع نب ديعسو .ةمداح ةنيهر امهمأ ناتنبالاو

 نأل ،دمحم نب دشار يلع يدعو دومح و رماع نايقالي ،دمحم نب دشار نب يدع

 نب يدع ادلو ناذه ميرمو ديعسو دشار نب هللا دبع لسن نم يدعو دوعسمو رماع

 يهو ،دمحم نب دشار نب فلخ تنب هوخوش مث .عيمجلا دج وه اذه دشارف ،دشار

 ىقالت دمحم نب دشار نب دوعسم تنب ةيذاكو ،دشار نب يدع نب ديعس مع ةنبا

 ءالؤه يقالت .دمحم نب دشار دالوأو دمحم نب دشار ىلع نيروكذملا ءالؤه

 نب دمحمو ،لظنح نب يلع نب دوعسم مأ يهو ،دمحم نب دشار ىلع نيروكذملا

 امأو لظنح نب يلع تنب ةراشبو «لظنح نب يلع تنب ةيارو لظنح نب يلع

 نبا وه ،دوعسم امأو .ريغ ال دمحم نب سيمخو ،يدع نب رصان مأ يه ةراشب

 تنب ةراشب مهمأو .أ رصنو ظخيوشو ،يذك :هتاوخأو يلع نب دوعسم نب ديعس

 .هتخأو دمحم نب ةعمج نبا وه .يلع دمحم امأو .ةعيبر نب دمحم نب ناميلس

٣٢٧



 هتخأ امأو لظنح نب دشار نب كرابم اهجوز ،ىثنأ هتنباو ناميلس دلو ةعمجف

 ناكس نم ،ناميلس نب دمحم ينب نم هللا دبع نب دمحم نب ناميلس نب دمحم اهجوزت

 ينب نم هللا دبع نب دمحم نب ناميلس اهجوزت .يلع تنب ةيار مهتخأ امأو .تاملسم
 اارصنو دمحمو دمحأو ديعس هنم تدلوف تاملسم ناكس نم ،ناميلس نب دمحم

 ةنبالا هذه تدلوو ،يعردلا نانس نب يدع نب ديعس اهوبأ ،اتنب تدلو ،هذه ارصنو

 نب دوعسم نب ديعس ةنبالا هذه جوزت ،انه روكذملا دمحم نب ناميلس اهوبأ 4 اينب

 ةةرهيوط جوز فيس مهنمف ادالوأ اذه ناميلس نب دمحمل دلوو “لظنح نب يلع

 نب ديعس ةجوز نهنم ،اذه دمحم نهوبأ يتاوللا تانبلا امأو ،أدالوأ هل تدلوف

 .نهفرعأ ال نهريغو ،امجع ةدحاوو يدع نب ديعس تنب اهمأ ،انه روكذملا دوعسم

 نب يلع تنب امهمأ .يرماعلا هوخأو ناميلس امهو ،ناركذ نادلو هل دلوف ،دمحأ امأو

 هل دلو ،دمحم نب ناميلس نب دمحم نب ديعس امأو .ةيثيغ وأ هيبايسو ةفرط دلو ديعس

 ،كرابمو امهمع نبا ناميلس نب دمحم نب فيس هوبأ أدلو اهلو ةرهيوطو هوطمش

 همسا دلو هل تلوف ،ةينيرعلا كرابم نب ]٥٢٥[ فلخ تنب ةزيوم جوزت كرابم امأف

 يه ةةيذاك امأف ،دمحم نب دشار نب فلخ اتنبا ةيذاكو هوخوش اضيأو ةنباو ناملس

 ابأو . مهركذ مدقملا يدع ينبا فيسو هللا دبع بأ وه يذلا هللا دبع نب يدع ٣

 هل دلو ،فلخو دمحم نب يلع دالوأ نم هوبأ .كرابم نب فلخ تدلوف ،هوخوش

 هل دلوو ،ةيعردلا برعلب نب نانس نب لاله تنب ةيار اهمأو ،ةروكذملا هذه هزيوم

 ةنطابلا نم سيمرلا لهأ نم همأ ،كرابم نب فلخ نب رماع وهو ،ركذ دولوم اضيأ

 دمحم نب دشار نب رمع تنب ةليوهو .كانه دالوأ دلو ،لواعم ودبلا نم ةيقرشلا

 كئلوأ يقالت دمحم نب سيمخ ينبا ديعسو يدعو .مهركذ مدقملا دوعسمو رماع مأ

 سيمخ نب دمحم نب دشار عورف نم انفرع ام اذهف ،دمحم نب دشار ىلإ نيروكذملا

 .يدع نب دمحم نبا

٣٢٨



 نب دمحم نب سيمخ اونب ديعسو دمحمو يدع مهنمف ،دمحم نب سيمخ عورف امأو

 امأف قيرع امهوبأ يذلا دمحم نب دشار خأ وه ،اذه دمحمف .دمحم نب سيمخ

 دالوأو “دمحم نب سيمخ نب دمحم نب سيمخ نب يدع نب رصان بأ وه ،يدع

 اعفر مهمأ ارصنو فيسو رهاز امأف ،ارصنو “فيسو ،دمحمو ،رهاز ،اذه رصان

 همأ رصان نب دمحم امأو .ديعس نب فلخ تنب ةخيش وخأ ،ديعس نب فلخ تنب

 تاملسمو يفأ ةصرارح نم ةيصارح ،ملاس نب يلع نب ملاس نب فلخ تنب ةزيوم

 نب دمحم تنب ةيرماع مهمأ ةةخيشو ىمعألا رامعو لاله هل دلو ،رهاز امأو .اضيأ

 ديعس تنب ةديهش هذه ةيرماع امأو ،اذه دعب هركذنل يذلا يفلخ نب دياز نب فلخ

 هذه ةديهش مأ و ،ناداش نب دشار دالوأ ةنيوع نم ،ناضمر دالوأ نم هللا دبع نبا

 مأ يه يتلا ،دوعسم نب يلع تنب ارفع تخأ دبع نب دوعسم نب يلع تنب ةيار

 تنب داعسو دشار تنب ةوبصو دشار نب نانسو دشار نب كرابمو دشار نب يلع

 هل دلوف دمحم امأو تاملسم ىلإ اتراص داعسو ةوبصو ،اربح لحأ مهو ،دشار

 نم ،ملاس نب دشار نب رماع نب دوعسم تنب ةخيش امهمأ ،ةنيهدو عيفرو ريضن

 هذه عيفر جوزتف ةةشاكع نب كرابم نب دمحم تنب ةيذاك امهمأو .تاملسم لواعم

 نب رصانلا رهاز نب لاله هذه ةنيهد جوزتو .دشار نب رماع نب دمحم نب ناميلس

 ضدشار نب رماع نب كرابم تنب ارصن امهمأ ،ةزيومو نبح اذه دمحمل دلوو ،يدع

 تدلوف ،يفأ لهأ ةلود ينب نم ،دمحم نب ملاس نب ديعس نب ملاس هذه ةزيوم جوزتو

 هللا دبع تنب همأو ،بدنج وهو دلو اذه دمحمل دلوو .مادق مهركذ قبس دقو ،أدلو هل

 ءاريفع يهو ةنبا يدع نب رصان نب فيسل دلوو .الوأ هانركذ دقو ،يدع نبا

 لسن امأو .سيمخ نم يدع لسن اذهف ،دشار نب رماع نب دمحم تنب ةخيش اهمأو

 نب فلخ نب ديعس تنب ناميلس مأ يه ةينمو ،ةينم اهمسا ةأرما سيمخ نب ديعس

 نب نبح وه ،أدلو اذه ناميلسل دلوو ن٬دمحم نب سيمخ دالوأ نم ]٥٢٦[ ،ديعس

 نب يدع هذه ةينم دلو نمو .الوأ مهركذ درو دقو ،يدع تنب نيرب همأو ،ناميلس

 تنب اليضف اهمسا ةنبا اذه يدعل دلوو .رمع دالوأ نم دمحم نب رمع نبا ناميلس
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 تنب هذه ةخيش مأو ،دمحم نب برعلب نب فيس نب رصان تنب ةخيش اهمأ .يدع

 نم سيمخ نب دمحم لىنن امأو .سيمخ نب ديعس لسن اذهف ،دمحم نب رمع نب دمحم
 نمو .هلسن ركذ انمدق دقو “يدع نب هللا دبع م دمحم تنب ةزوم نيروكذملا ءالؤه

 ةخيشو دمحم هتوخأو ،فلخ نب ديعس مأ يه ،سيمخ نب دمحم تنب هوملس هلسن

 د قو ،هركذ مدقملا ديعس نب ناميلس مهنم ديعس دلوف ،ديعس نب فلخ دالوأ ،اعفرو

 يلع نب دمحم نب ناميلس نب يلع مهنم ةخيش لسنو نبح هنأ ناميلس لسن انركذ
 نم مالسلا دبع دال وأ نم همأو ،دمحم اذه يلع دلوو ،دمحم نب يلع دال وأ نم

 تنب يذك همأ ،ةثداح دلو اذه يلعل دلوو «فلخ نب حلاص تنب ةريهز اهمسا ،لخن

 ارصنو فيسو رهاز فلخ تنب اعفر دلو امأو .اهانركذ دقو ،دوعسم نب ديعس

 يتلا ةيرماع هلسن ،فلخ نب دمحم امأو .مهلسن انركذ دقو .يدع نب رصان دالوأ

 يه ،سيمخ نب ديعسو سيمخ نب يدع مأ امأف .امهركذ انمدق دقو ،ةديهش اهمأ

 مدقملا دشار ينبا دوعسمو رماع مأ يهو فألوأ ةروكذملا دشار نبا رمع تنب ةليوه

 سيمخ تنب ةرهم اهمأ ةزوم امأو ،اهتفرعم ينع تباغ اهمأ هوملش امأو .امهركذ

 لواعم ،حلاص دالوأ نم ،حلاص نب دمحم تنب خيلز اهمأ ةينم امأو حبص ينب نم
 تنب هورشب تخأو دمحم نب دشارو دمحم نب فلخ تخأ يهو ،علطملا ةرجح نم

 دمحم نب فلخ نب ديعس نب فلخ مهنمو ،ديع نب كرابم نب دبع مأ يه يتلا دمحم
 دمحم نب يلعو دمحم نب دشار خأ اذه دمحم نب سيمخف دمحم نبا سيمخ نب

 انمدق نيذلا ةةخيشو اعفرو أدمحمو أديعس اذه فلخ دلوف ،لصألا امه نيذللا

 سيمخ نب ديبع نب كرابم نب ديبع مهنمو .مهمأ ركذ دنع مهلسن انركذ دقو ،مهركذ
 دبع تخأو ،دمحم نب يلعو ،دمحم نب دشار خأ اذه دمحم نبا سيمخف دمحم نبا

 حلاص دالوأ نم ةينم مأ خيلز تخأ ،حلاص نب دمحم تنب هورشب اهمأو هونيف اذه

 بأ وه ،اذه ةعمجو ،كرابم نب ةعمج مأ يهو ،هذه هونيفو لواعم علطملا نم

 هتنبا ةعمج نب دمحمف ،دشار نب حلاص تنب ةيذاك مهمأ نيذلا ،ديرزو كرابمو دمحم

 د يمح مأ ديمح همسا هل دلو بأ كرابمو تفلخ نب كرابم نب ناملس ةجوز اشبيد

٣٣ .



 ةيذاك مأو ،دبع تنب ةيذاك اذه دبع لسن نمو .هللا دبع نب يلع تنب ةيللهملا ةيرماع

 نب كرابم تنب ارصن اهمأ ،اهلسن انركذ دقو ،ديعس نب دمحأ تنب ةكرابم هذه

 تنب ةيرماع هتخأو ،دبع نب فيس اضيأ دبع دلوو . مه ركذ مدقت دق اهلسنو ،رماع

 لس نف .علطملا لهأ نم ةلود ينب نم ،دشار نب دمحم تننب ةشئاع امهمأ ،ديع

 ،يناودعلا ]٥٢٧[ دمحم نب دوعسم نب كرابم امهوبأ ،ةنيهدو ناميلس ،هذه ةيرماع

 سيمخ نب دبع نب دوعسم نب دشار مهنمو .اذه كرابم هوبأ ،ثداح دولوم اضيأو

 مه نيذلا ،دمحم نب يلعو دمحم نب دشار خأ ااذه دمحم نب سيمخف دمحم نب

 نب دشار دلو نمف ،دمحم نب سيمخ دالوأ هيلإ نوقالتي يذلا سيمخ اذهف ،لصألا
 دشار اهوبأ ،هوحبص اهمساو ،تنب تءاج دقو ،اهمأ فرعأ ال ،هوكبرب اذه دوعسم

 نب هللا دبع اهوبأ ةنباب تعاج ،هذه هوحبصو ،علطملا لهأ نم هملعملا هللا دبع نب

 نب يلع تنب ةيار مهنمو .يفأ نم خيشلا ةرجح لهأ نم .يحاورلا فلخ نب فيس

 .ةربح لهأ ،داعسو ةونصو ماشو كرابمو يلع مأ ،ارفع اهتخأو ،ديع نب دوعسم

 بأو ،ديع نب دوعسمو ،ديع نب كرابم بأ وه اذه .يلع بأ وه يذلا ،اذه ديعف

 يلعو ،ديع نب دوعسم نب دشارو ديع نب كرابم نب ديع بسن عمجي يذلا اذه ديع

 يلعو دشار بأ وه اذه دمحمو ،دمحم نب سيمخ نب ديع اذهف ديع نب دوعسم نب

 نب دشارو ديع نب كرابم نب ديع امأف عيمجلا بسن عمجي يذلا .دمحم ينبا

 نب يلع تانب ،تاروكذملا تانبلا بأ كلذكو ،اذه دبع ىلإ نايقالتي ةديع نب دوعسم

 دمحم نب سيمخ دالوأ ديعسو دمحمو يدع نوقالي ءالؤه نإ مث ،ديع نب دوعسم
 نب فلخ كلذكو ،قيرع ىمسي يذلا دمحم هنأ هانركذ يذلا دمحم نب سيمخ يلع

 يلع امأف .دمحم نب دشار خأ وه يذلا .دمحم نب سيمخ ىلع عيمجلا يقالي ديعس

 دلو ،دمحم نب سيمخ نب ديع نب دوعسم نب يلع تنب ارفع همأ يذلا ،دشار نب
 نم هملعملا هللا دبع نب دشار تنب همأ ديعس همسا دروف ،اربح يف ناركذ نادلو

 نم همأ .سيمخ همسا دلو هل كرابم هوخأ امأو ،اربح نم همأ دحاوو علطملا لهأ

 ۔اهل دلو ال داعسو ،تانب ثالثو دشار هدلو نانس امأو ،ةربح يف وهو ،ةءانه ينب
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 نم مالسلا دبع دالوأ نم ،حلاص نب كرابم هوبأو ،كرابم نب ملاس اهدلو هونضو

 ةيار همأ ،ملاس نب كيرب :نيدلو ملاسل دلوو ،تاملسم ىلإ اولقتنا نكل ،علطملا لهأ

 يهو هذه دشار تنب اهمأ ةنبا اضيأ و ،ةديهش اهمأو ،ةرباخصلا نم ،دشار تنب

 تاملسم لهأ نم ،ينسحلبلا دوعسم نب كرابم نب فلخ نبا رصان ةجوز نآلا

 ةنبا هلو ،ينسحلبلا دشار نب ناميلس نب ديعس نب ناميلس ،هذه ةونص دلو ًأضيأو
 دشار تنب ةيار ،ةنبالا هذه مأف ،يلوعملا ينسحلبلا دشار نب يلع نب فيس اهجوزت
 . دمحم نب سيمخ دالوأ بسن هيلع راد ام اذهف ةةديهش اهمأ يتلا ةيروبخصلا

 :دمحم نب يلع دالوأ بسن حرش يف لصف

 نبا يلعف ،دمحم نب يلع نب كرابم نب يلع نب دمحم انبا سيمخو ناميلس كلذ لوأ
 يلع هدلو ناميلسف قيرع وه يذلا دمحم ينبا سيمخو دشار خأ وه ،اذه دمحم

 اذه يلعلو .الوأ هانركذ دقو ،فلخ نب ديعس نب فلخ تنب ةخيش همأو ،ناميلس نبا

 ،لخن نم ،مالسلا دبع دالوأ نم تفلخ نب حلاص تننب ةريهز همأ دمحم همسا دلو

 امأو .دشار نب دوعسم نب ]٥٢٨[ ديعس تنب يذك همأ ثداح يلعل اضيأ دلوو

 نب دوعسم تنب ةليوه امهمأ ،دمحم نب سيمخ ءانبأ ءامسأو ديعس هدلوف سيمخ

 ۔اشيغو ،نيملاس :امهو نادلو ديعسلو ،دمحم نب دشار دالوأ نم ديعس نب دشار

 نب سيمخو دمحم نب ناميلس مأو .دشار نب دوعسم نب كرابم تنب ةميلس امهمأ

 ناميلس يقالي ۔،دمحم نب يلع نب كرابم نب فلخ نب كرابم مهنمو ،ةميمك دمحم

 فلخ همسا دلو هل دلوف ،كرابم امأف ،دمحم نب يلع نب كرابم يلع نيذه سيمخو

 دمحم نب دشار دالوأ نم دمحم نب دشار نب فلخ تنب هوخوش همأ كرابم نبا

 برعلب نب نانس نب لاله تنب ةيار اهمأ سفلخ تنب هزيوم اذه فلخل دلوو

 رماع همسا روكذملا دلولاو ،سيمرلا ودب لواعم نم همأ ،ركذ هل دلو دلوو ،ةيعررللا

 ركذلاف ،ىثنأو اركذ نيدلو تدلو ،هذه ةزيوم امأو ،سيمرلاب لسن هلو ،فلخ نبا

 دمحم نب ناميلس نب ديعس نب كرابم امهوبأ ،اهمسا فرعأ ال ىثنألاو ،ناملس همسا

٣٣٢



 هللاو ۔}هركذ قبس دق تاملسم لهأ نم ،ناميلس نب دمحم ينب نم هللا دبع نبا

 ةدملا مدعل ،هركذب انسفنأ لغشن مل ،ةيرذلا نم ائيش كرتي ملو ،تام يذلا امأو .ملعأ

 .هيلإ ةجاح الو ،هيف

 :لصف

 هللا دبع نب يدع امهيقالي ،ناصلاخ امهف ،دشار نب دوعسمو ،دشار نب رماع امأ

 ظديعس نب دمحأ تنب ةكرابم كلذكو هللا دبع بأو دشار بأ وه يذلا .ديعس ىلع

 نوقالي ءالؤه نإ مث ،ديع تنب ةيذاك مأ يه ،هذه ةكرابمو ،اذه ديعس ىلع مهيقالت

 تنب ةيذاكو دشار نب يدع تنب ميرم هتخأو دمحم نب دشار نب يدع نب ديعس

 هللا دبع نب يدع ت ةيذاكف دشار نب فلخ يتنبا هوخوشو ةيذاكو دشار نب دوعسم

 ،رماع بأ وه يذلا .كرابم نب فلخ مأ اهتخأ هوخوشو ،ةلود ينب نم امهمأو

 ،نيروكذملا ءالؤه عيمج يف ،تاملسم يف يتلا ،ةزيوم هتخأ «سيمرلا بحاص

 نب سيمخ دالوأو ،قيرع ىمسملا وه اذه دمحمف ،دمحم نب دشار ىلإ نوقتلي

 دمحمو ديعسو يدع مهف ،عيمجلا هيلإ نوبسني قيرع وه يذلا اذه دمحمف .دمحم

 يذلا قيرع وه ،مهنم ريخألا دمحمف ،دمحم نب سيمخ نب دمحم نب سيمخ اونب

 امهمأو ،ناصيلخ ديعس تنب ةينم بأ ديعسو ،يدع نب رصان بأ يدعف ،نوبسني

 ديعس نب دشار ينبا دوعسمو رماع مأ يهو ،دمحم نب دشار نب رمع تنب اليوه

 نب ديعسو يهمو ،اذه دشار ىلع دمحم نب دشار دالوأ يقالت يهو .امهركذ مدقملا

 نب يلع دال وأ أ دشا ر نب دوعسم تننب ةيذاكو ،ميرم هتخأ و ،دشار نب يدع

 اونب ءالؤهف ،دشار نب فلخ اتنبا ۔هوخوشو هللا دبع نب يدع مأ ةيناكو ،لظنح

 وه اذه دمحمف ،دمحم نب دشار ىلع كرابمو يدعو دوعسمو رماع نوقالي ،مع

 فرعأ الو ،بألا نم انه نيروكذملا ديعسو يدع خأ سيمخ نبا دمحم امأو .قيرع

 قيرع وه ،مهنم ريخألا دمحمف «سيمخ نب دمحم نب فلخ نب ديعس نب فلخو همأ
 دمحم نب سيمخ نب دمحم نب سيمخ نب دمحمو ديعسو يدع يقالي ،عيمجلا دج

٣٣٣



 مع نب ]٥٢٩[ ديعس وه ،ديعس نب فلخ بأف ،دمحم نب سيمخ نب دمحم ىلع

 وه ،مهنم ريخألاف دمحم نب سيمخ نب دمحم نب سيمخ ينبا دمحمو ديعسو ،يدع

 دبع نب دوعسم نب دشار نايقالي ،ديع نبا كرابم انبا هونيفرف هتخأو ديعو قيرع

 ،دوعسم نب دشارو هتخأو أديع نإ مث .مع اونب مهو ءالؤه نم ريخألا دبع ىلع

 دمحم نب سيمخ ىلإ ديعس نب فلخو هتوخأو سيمخ نب يدع نوقالي ءالؤه

 ،ديعس نب فلخ بأ فلخ نب ديعس نكل قيرع وه يذلا .دمحم نبا وهو ريخألا

 ةجرد هاذحب فلخ ةجردو ،نوروكنملا هتوخأو سيمخ نب يدع ةجرد يف وه

 يقب نالاف سيمخ نب ديعسو سيمخ تنب دمحم تانب هاذحبو يدع نب رصان

 ،مهفوتي مل هدلو كلذكو قبي مل ،هاذحب يذلا فلخ امأو سيمخ نب يدع نب رصان

 ريخألا اذه فلخ ةلزنمب ،اذه رصان ةلزنم تراص فلخ نب ديعس نب ناميلس الا

 ديع نب فيس راصو ،اذه ناميلس بأ ديعس ةلزنمب اذه رصان دالوأ ةلزنم تراصو

 ءابآلا ددع يف رصان ةلزنم يف ،هتخأو دمحم نب سيمخ نب ديع نب كرابم نبا

 وه يذلا .دمحم نب سيمخ نب دمحم نب سيمخ نب يدع نب رصان نأل ،دادجألاو

 نب ديع نب كرابم نب ديع نب فيسو تاجرد تس يف لاجر ةتس مهف .قيرع

 يف لاجر ةتس ًأضيأ ءالؤهف ةدحاو ةجرد هل قيرع وه يذلا .دمحم نب سيمخ
 نب سيمخ نب دمحم نب فلخ نب ديعس نب فلخ نب ديعس نب ناميلسو .تاجرد تس

 ملعأ هللاو س تاجرد ينامث يف لاجر ةينامث ءالؤهف «قيرع وه يذلا دمحم

 .مهثا ريمب

 نب كرابم نب يلع نب دمحم انبا ،سيمخو ناميلس :مه دمحم نب يلع دالوأ امأو

 تس يف ،لاجر ةتس ءالؤهف ،قيرع وه ،ءالؤه نم ريخألا دمحمف ،دمحم نب يلع

 نب فلخ نب كرابمو ،ةميمك امهمأ .ناصيلخ ناذه سيمخو ناميلسو .تاجرد

 سمخ يف ،لاجر ةسمخ ءالؤهف .قيرع وه اذه دمحمف ،دمحم نب يلع نب كرابم

 يف امهو .امهيبأ رمع نب كرابم نب يلع ىلإ نيذه اسيمخو ناميلس يقالي تاجرد

 ،تاملسم يف ةزيوم هتخأو «سيمرلا يف يذلا فلخ نب رماع هدلو دلوو هدلو ةجرد

٣٣٤



 نب سيمخ ينبا ديعسو ءامسأ ةجرد يفو ،دمحم نب ناميلس نب يلع ةجرد يف امهف

 ينب بسن اذهف ،كرابم تنب ةميلس امهمأ ،اثيغو نيملاس بأ وه ،اذه ديعسو ،دمحم
 دالوأ مهو ،انركذ امك ،ذاخفألا ةثالث بسن عمجي يذلا ،دمحم وه فيرع نأل ،يدع

 اذه قيرع وهو ،دمحم نب يلع دالوأو دمحم نب سيمخ دالوأو ،دمحم نب دشار

 ملو ،انذاخفأ هيلإ بسنت يذلا يدع وه اذهف يدع نب دمحم نب سيمخ نب دمحم وه
 يفخ املف ،بألا نم مهدحاو ،اصلخ نانثا ذاخفألا ةثالث ءالؤه نم ًادحأ نأ ملعي

 .ملعأ هللاو ،ةلزنمب مه مكحلا يفف ،كلذ

 نم بسنب هنوقالي امبرو ،مهدح نكي مل سانأ قيرع ينب ةيمست ىلع لمتشا مث

 يلع :مهو .شيورد دالوأ م هيلإ انوبساني ام ةفرعم نع انملع عطقنا ،قوف

 ]٥٣٠[. داعسو ،ةونص مهتاوخأو شيورد نب فلخ نب دشار اونب «نانسو ،كرابمو

 نبا .شيورد نب فلخ نب يجح نب نافلخ مهنمو ،ةربح يف مهنكسم لاجرلا ءالؤهف

 دق ماحرأ مهيقابل مهضعب نكل ،تاملسم يف مه ،نآلا ةشاكع دالوأ كلذكو ،مهمع

 نم نولوقي ،ةيقرشلا ةنطابلا نم بيسلا ةيحان نم “سيمرلا يف ودب ليقو .انركذ

 دالوأ مهنومسي ،بيسلا ةيحان نم سانو .مهنم فلح نب رماع مأ نيذلا .قيرع دالوأ

 ،قيرع دالوأ نم نولوقي ،لئامس ةلاقس يف سانو ،قيرع ينب مه نولوقي ةةحرس

 ،فيس نب ديعس نب دمحم دالوأ مهل لاقي ۔ يمرضح ينب نادلب نم اميس يف سانو

 نم دمحم نب نافلخ همسا ،ءاكرب عرزم نم لجرو ،قيرع نب دالوأ نم نولوقي
 .اذه عيمج ةقيقحب ملعأ هللاف «قيرع ينب نم لوقي رباص ينب

 ،ماحرأ مهنيبو ،قيرع ينب ةبصع لهأ ءالؤهف ،مهنم ةلاده اونبو ،ليبق اونب امأو

 ينب ةبصع .هلك امدلا مهو ،ناضمر نب ديعس دالوأو ،ناضمر نب فلخ دالوأو
 .تاملسم يف بيصخ دالوأ كلذكو .اضيأ يدع

٣٣٥



 :انلاوخأ ركذ يف لصف

 يه يتلا اعفرو ،دشارو دمحمو ،كرابم :نحنو دشار نب رماع دالوأ نحن ينعأ

 لهأ ،مالسلا دبع ينب نم ،نانس نب ديعس تنب ءامسأ يه انمأف ،يدع نب فيس م

 اهمسا ةأرما هلسن نم يقب ،ملاس امأف ۔ارصنو نانسو ملاس اهتوخأو .يفأ نم علطملا

 دبع ينب نم ،دابع نب دمحم نب زيزع اهوبأ ةةصيوخ اهمسا ةنبا هذه اعفرلو ،اعفر

 دمحم نب دابع نب رماع اهمع نبا هذه ةصيوخ جوزو ،لاجالا ناكس نم مالسلا

 نب يلع دلوف ،نانس امأو ،اربح يف نآلا مهو ،دالوألا ضعب اهنم اهلو ،دابع نبا

 دالوأ هلو كانه تامو ،اهريغ وأ .رابجنز يف لحاوسلا ضرأ ىلإ راس ،نانس

 دالوأ نم ،دمحم نب رمع نب سيمخ نب ديعس اهدلو ،ارصن امأو ضرألا كلتب

 يف هتنبا ةيقاب نآلاو برعلب تامو ،برعلب همسا دلو فلخو تامو ،يفأ نم رمع

 الو ,ةدارج اهرغص مساو ،نآلا ارصن اهمسا لعل ،يفأ نم نآلا ىلإ خيشلا ةرجح

 ةيرق يف نافلخ همسا دلو فلخو تامو ،نانس نب ةعمج وه معلاف همعو معانم

 ينب وأ ،صورخ ينب يداو يف نآلا ةجوزتم ةنبا هلو ،قاتسرلا حالفأ نم ،لبو

 نم لجر يلع اهجوز ،اجنف ناكس نم ،نانس تنب هوعيفر يه ةمعلا امأو ،ىريحب
 اهمسا ةنبا هل ،اهلبق تام ،يلع نب حلاص همسا نبالاف ،ًانباو نيتنبا تدلو ،سرفلا

 همسا دلو اهلو ،يسرافلا ناميلس نب ملاس نب هللا دبع همسا دلو هذه ةيدنسلو شةيدنس

 يلع تنب ةميلس اهمسا ،نيتنبالا نم ةدحاوو ،يبلجملا كرابم نب ةعمج هوبأ .ريرم

 ةدحاوو ،اربح يف دمحأ نب ناميلس نب ملاس نب دشار نب ملاس اهدلوف حلاص نبا

 نم ،ملاس نب حلاصو ،ملاس نب حمس تدلوف ،حلاص نب يلع تنب ةنينش اهمسا امهنم

 ناميلس نب دمحأ امهوبأ ،رصانو نافلخو ةنينش ينعأ ،أضيأ اهادلوو ،ةيدادهلا
 كرابم تخأ ،حلاص تنب اعفر يهو .انمأ مأو .اجنف يف ]٥٣١[ ءالؤهو يسرافلا

 هذه ةعفر خأو ،هذه اعفر مهلك مهمأ ،اهاصلخ مهركذ مدقملا انمأ هتخأو ،حلاص نبا

 دبع اذه كرابم دلوف ،علطملا نم ،مالسلا دبع دالوأ نم وهو حلاص نب كرابم وه

 دقو ،انمأ خأ وه يذلا ،ملاس تنب اعفر ،هراشب لسن نمف ،هراشبو ملاسو هللا
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 هللا دبع نب دوعسم ةكيزن هللا دبع تنب ةيذاك هلسن كرابم نب هللا دبع مأو .اهانركذ

 انمدق دقو ،دشار تنب هونض همأ ،كرابم نب ملاس امأو ،علطملا لهأ نم ،نسحلب نبا

 يتلا ةةيروبخصلا ملاس نب دشار تنب ةيار امهمأ ،هتخأو .كرابم هدلو ملاسو هركذ

 ناميلس نب دوعسم نب كرابم نب فلخ نب رصان اهجوزت اهتنباو ،ةديهش اهمأ

 ىللإ ،هيلإ نوبوسنملا ،اندج وهو يذلا ،يدع اذهف .تاملسم يف ،يلوعملا ينسحلبلا

 نب سمش نب ةلوعم وه ،لواعملا هيلإ بسنت يذلا اذه ةلوعمو «سمش نب لوعم

 نب هللا دبع نب ثراحلا نب بعك نب نارهز نب رصن نب نامثع نب مناغ نب ورمع

 أبس نب نالهك نب ديز نب كلام نب تبن نب ثوغلا نب دزألا نب رصن نب كلام

 نب بجشي نب ناطحق لسن نم أبس نم لوأ هنأل ۔ًأبس يمسو ،سمش دبع همساو

 ،داع نب دولخلا نب دولخأ نب ،مالسلا هيلع ،يبنلا دوه نب ناطحق نب برعي
 نب ،دامعلا تاذ رصق انب يذلا ،داع نب دادش خأ وهو يلوألا داع هيلإ بوسنملا

 وهو خونخأ نب خلشوتم نب كمل نب ،مالسلا هيلع ،حون نب ماس نب مرإ نب صوع

 مدأ نب تيش نب شونأ نب ناينبق نب ليالهم نب درابلا نب ،مالسلا هيلع ،سيرلدإ

 نب ةءانه امأو .الجر نوثالثو ةعست ،مالسلا هيلع ،مدآ ىلإ ةلوعم نمف مالسلا هيلع
 نب هللا دبعف نارهز نب هللا دبع نب ناثدع نب سود نب مناغ نب مهف نب كلام

 نوقالتي مهلماكف ،لواعملا دادجأ دحأ وه يذلا ،نارهز نب رصن خأ اذه نارهز

 عباسلاو ،ءابآ ةتس ىلع نايقالتي ،مهف نب كلامو ةلوعمف يبعك نب نارهز ىلع

 .امهبسن عمجي يذلا .نارهز

 :لصف

 ،لواعملا ذاخفأ يف عطقنم اهضعب اهيف ،حنم ةيرق نم انذخأ يتلا ةميدق ةخسن نم

 دالوأو ةةدحاو ةبصع سماش اونبو عطقناو دمحم نب نسحلب دال وأ كلذ لوأ

 فلؤملا لاق ،ناميلس نب ديعس دالوأ نم مهنأ تعمس .ركسع نب دالوأو ،ايركز
 ةرجح لهأ نم ،ملعملا هللا دبع نب دشار لسنو ،حلاص دالوأ مه ،ايركز دالوأ

٣٣٧



 ةكمل نب اونبو دمحأ نب دمحم اونبو ،تعمس اميف ظعرد اونب امأو :عجر .علطملا

 حنم يف نآلا مه نيذلا ديماحملاو .ةدحاو ةبصع ءالؤه لك ،ناذاش نب دشار دالوأو

 تاملسم نم ثيدحملا لهأ نم ءالؤه مهو ۔ دمحأ نب دمحم دالوأ نم مهنأ تعمس

 .يفأ نم علطملا يف ضعب مهو ،قيرع نب دالوأ نومسي نآلا مهو ،يدع اونبو

 ينب نأ تعمسو .ةلاله دالوأو ،ليبق ]٥٣٢[ نب دالوأو مه “تاملسم يف ضعبو

 يداهملاو ،ليضف اونب امأف ،مهنم ،ريارهلاو ،يراهملاو ليضف ينبو ،مهنم ناسغب

 مهنم يقب ،رياوهلا نمو ‘ليضف نب هللا دبع نب دشار تنب تيقب اوضرقنا ريارهلاو

 ذذاخفأ ةتس ةلود نب اونبو .دمحم نب سيمخ همسا ةيبرغلا ةنطاب يف دحاو لجر

 دالوأو ،ديدب لهأو ،ملاس نب دمحم دالوأو ةديعس نب فلخ دالوأو رصان دالوأ مهنم

 لمتشي ملو ،ماحرألاب الإ .رخآلا ذخف مهنم ذخف بساني الو ،ىسومو دالوأو ،ميهاربإ

 الو ،لواعملا نم مه ،ةيحرضملا لهأو ،لمار نب دالوأو .مهنم قتشم ذخف مهيلع

 اونب امأو .ناميلس نب ديعس دالوأ نم مهنأ ًاضعب تعمسو ،ذخف يأ نم مهنأ تملع

 مهنأ ةنوادعلا نع تعمسو ،لواعملا نم مهنكلو ،ذخف يأ نم مهفرعأ مل ،ريخز نبا

 باسنأ يف تيب اذهو ،نتحسلا يداو نم اوءاج نيذلا ريغ ءالؤهو ،لواعملا نم

 .لواعملا

 نارهز العلا وذ رصن نامثعو مننغو ورمعو سمش ةلوعم

 ناند ع سود مناغو مهف كلام ةءا ذه

 نارهز هللا ك عدر هد _____لاو هللا د دع و

 .حنم ةخسن نم اهانيتأ يتلا ةخسنلا يف ام اذه

 ام ركذن هلا ءاش نإو ،أذخف نينامث ىلع فينت لواعملا ذاخفأ نإ :فلؤملا لاق

 ةدحاو لجر ىلع لمتشت ذخفلا اياقب مهنم تقب مهذاخفأ ربكأ نأ الإ مهنم فرعن
 مهنمو ،ةرشعلا زواجي هذخف نم مهنمو ،كلذك مهذاخفأ رثكأ ،ةثالثلاو نيلجرلا ىلعو

٣٣٨ 



 نأ لوقأ ام لوأف شالجر نيسمخ ىلإ دتعي مهنم ذاخفألا ضعب :ليق ىتح ،رثكألا
 نسحلب دالوأ مث ،هعباوتو هانفصو دق ،اذه انباتك ردص مهركذ مدقملا يدع ينب ذخف

 دال وأ مهتبصع نالاو تاملسم نم مهنمو “ يفأ نم علطم يف مهنمف دمحم نبا

 .يفأ نم خيشلا ةرجح مهنكسم ،مه رمع ينبو يدع ينبب اوناك امدعب ،ناسغخب

 مه ديعس نب فلخ دالوأو .رمع دالوأو .نسحلب هدالوأ نأ هلوقب اوتأ نم تعمسو

 فلخ دالوأو ،دشار نب ملاس دالوأو ،هدهف نب دالوأ مهعباوت نمو ،تاملسم يف نآلا

 ءالؤهف ،برغم لهأ مهو ،قاتسرلا لهأ نومسي مه نيذلاو هللا دبع نب يلع نبا

 مهنمو ،ًأضيأ دمحأ نب دمحم دالوأو ،ثديحملا لهأ ،ملاس دالوأ امأو ،لواعم مهلك

 ضعرد نب ديعس دالوأو “برعلب نب نانس دالوأ ذاخفأ مه عرد ونبو ،اربح لواعم

 لهأ ينعأ مهنم أضيأ لخن لهأو ،ديدق دالوأ مث .اضعب مهضعبل أبس نم بوقأ
 :ليقو ،مهنم يفأ يف مه نيذلا .ناسغ دال وأو ؤ مهنم دومحم دالوأو ،مهنم ضيزفغلا

 ظدشار همسا رسيعألاو ،ثديحملا لهأ نم ،اربإ لهأ نم مه نيذلا ،رسيعلا دالوأ ن

 دلقي ناك ىسيعلا يمس امنإو ،يربأ ىلإ تاملسم نم ثديحملا نم لقتنا يذلا وهو

 .ملعأ هللاو ،كلذل يمسف رسعأ صوخ لبح

 خيشلا مهنم ،دوعسم نب كرابم دالوأو ،ذخف مه اربح لواعم دشار نب ملاس دالوأو

 ]٥٣٣[ رمع نب هللا دبع دالوأو ،ذخف زيزع دال وأ و ،يناث دال وأ و ،هللا دبع نب ناملس

 دالوأو ليلق مهنكل ،ذخف تلص دالوأو ،ليلق مه نكل ،ذخف ندورغ دالوأو ،ذخف

 يفأ ةلاقس لهأ نم ،نانس نب دوعسم نب يلع دالوأو ،ليلق مهنكلو ،ذخف ركسع

 دالوأو لاجر ةثالث مهنم نآلا عوطملا دال وأو ضع وطملا دالوأ مهيلع لمتشي ذخف

 يف نالجر نآلا مهو ،ناذاش نب دشار نب دالوأ ،ةنيوع لهأ نم مهلصأ ديعس نبا
 سان .ناضمر دالوأو رمع دالوأ ىلع نولمتشي مهنأ تعمس ةنطابلا نم قيوسلا

 لواعملا نمو ،ناذاش نب دشار دالوأ ةبصع ،ناذاش نب دشار دالوأ ،ةنيوع لهأ نم

 ةلاقس يف ناسغ نب ديعس مهريغو تاملسم يف دحاو لجر مه ،ريسع نب دالوأ
 مناغ دال وأ و ۔يفأ ةلافس يف مهو ،ع رد ينبل هومتاخ دالوأ و ع رد ينبل مهتبصع ۔ىفأ

 يف نالجر مهنم يقب ،ةرثاعتلاو ،دحاو لجر مهنم يقب خيشلا ةرجح ناكس نم
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 ملس نب فلخ هوبأ دحاوو ،كرابم نب دشار هوبأ دحاوف يفأ نم خيشلا ةرجح

 نب دشار دالوأ مه حلاص دالوأو ظةنوادعلا ةبصع ،خيشلا ةرجح نم نامثع دالوأو

 نب دمحأ ىلإ نوقالتي ؤ دمحأ نب حلاص دال وأ مه ةيسيقلا لهأو . علطملا لهأ ،دمحأ

 نب رمع دالوأو تاملسم يف دوواد نب دال وأ و ؤ يدع ينب ةبصع . لوألا حلاص

 نبا نباو ىجح نب رمع ادلو ،هوخأو ديعس مهنم ،لاجر ةثالث مهنم يقب ناضمر

 هحيرسلا لواعم ،ملاس نب دمحم دالوأو ىجح نب كرابم نب هللا دبع دلو ،امهمع

 نم يقب دحاو لجرو ىدحأ هريغ لعلو ،مرصلا بحاص يلع نب دمحم مهنم يقب

 يف مهنمف ،ملاس نب فلخ دالوأو ،قيرعلا ناكس نم وهو ،دوعسم نب دشار دالوأ
 نم خيشلا ةرجح يف مهب ،لواعم بيبخلا باحصأ ،طساولا يف مهنمو ،اكرب عرزم
 اومس ،قاتسرلا ةيالع نم ،رسيملا لاومأ ردص نم نونكسي بيبخلا يف اوناك ،يفأ
 اضيأ قاتسرلا نم بشغلا يف لواعم سان كلذكو ،عرد ينب ىلإ برقأ مهو ،كلذب

 تاملسم لهأ نم ،رساي نب نانس دالوأ نومسي ذخفو ،عرد ينب ىلإ برقأ مه
 ةبصع نم مقرلا دالوأب نيبقلملا ملاس نب دمحم دالوأو ،يروغلا يف مهلوصأ
 .خيشلا ةرجح يف مهو ةنوادعلا

 :ةلأسم

 جوز لجر نع لئاس لأس ،يلوعملا دشار نب رماع نب دمحم خيشلا باوج نمو

 ؟(')اهغولب دعب هريغ اهل له ،ملحلا غلبت مل ،ةيبص يهو الجر هتنبا
 ۔اهل ريغ ال نأ نيملسملا دنع هيلع لومعملاو لوقلا رثكأ :قيفوتلا هللابو باوجلا
 اهجوز يتلل لق :("يخبرلا لاق امك يهو ،جوزلا تام نإ ،ةثوروم ةثراو اهنأو

 هنم ةخسن دجوي) طوطخم ،ليوأتلا قئاقح كاردإو ليزنتلا ديلاقم :سيمخ نب دعاج ،يصوزغلا ا
 ٤٢٢. ص (ةصاخلا يميلسلا كرابم نب دومحم روتكدلا ةبتكم ف

 نب رمع نب كرابم نب هللادبع .عرشلا يف زيجارألا بحاص يقفلا ،ملاعلا خيشلا وه :يخبرلا ا"
 كردأ دقو ةرشع يداحلا نرقلا نم لوألا فصنلا ءاملع نم ،يولهبلا يخبرلا هللادبع نب لاله

 يخيش ىلع هتظفح ام تضرع دقو :هتبوجأ ضعب يف هلوقل رشاعلا نرقلا رخاوأ ءاملع ضعب
 يف نيروهشملا ءاهقفلا نم يخبرلا خيشلاو .رشاعلا نرقلا ءاملع نم دمحأ خيشلاو ،دادم نب دمحأ

 ىلع ناك هنأ الإ ،هتافو خيرات فرعي ال .ماكحألاو نايدألا يف ةريثك زيجارأو دئاصق هلو ،هنامز
 يدامج رهش يف " نيبلاطلا جهنم " باتك نم اءزج خسن دقف م ٢٣٦١/ه ١٠٤٢ ةنس ةايحلا ديق

 ،نايعإلا فاحتإ :دماح نب دومح نب فيس ،يشاطبلا رظنا .ةروكذملا ةيرجهلا ةنسلا نم ةرخآلا
 ٤٢٢. ص هسفن ردصملا :سيمخ نب دعاج يصورخلا ٣٦٦ - ٣٧٣. )٧٢( ص ۔٣ج
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 يفو ،ةثودجم ةكلاه تحبصأ نإ ،ةثورومو ةثراو اهنإو ،اهولتي ريغ ال ةيبص اهوبأ

 لوق لك ليواقألاو ،لوقب دحاو لك قلعتي نأ سانلل زوجي ال ،ةريثك ليواقأ عرشلا

 دنع الإ ۔ةارم نسحألابو ،ةرم صخرلاب ذخألا زوجي الو ،رخآلا نم حصأ

 ]٥٣٤[ روهمجلا هيلع يذلاب ذخألاو ،ةرورضلا دنع هب ذخألا زوجي اميف ةةرورضلا

 نوعبتيف لوقلا نوعمتسي نينلا{ل:ىلاعت هلوق ىلإ ىرت الأ .ةجحلا وهو ءاملعلا نم
 هب ذخأو ،ءاملعلا هيلع ام اهب فلاخو .ةصخر ىطاعت نم لك ناك ولف .(")؛هنسحأ

 :مالسلا هيلع يبنلا لاق دقو ،رومألا تعاضلو ،هلوقب ذخؤي الو ،زوجي ال كلذف

 امل ةةجح لاوقألا نسحأ رايتخا الولف ،(كوتفأو كوتفأ نإو ةةصباو اي كبلق تفتساف)
 نب رماع نب دمحم اهبتك اهرخآ بوتكم .ملعأ هللاو ،مالسلا هيلع لوسرلا كلذ لاق
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 يف يأرلاب فالتخالا تفرعو .ةيبصلا هذه يف ترظن ينإ ،يخأ اي ملعا :هريغ لاق

 ليقو ،ًالمجم ةزاجإلاب هيف ليق دق هنإ شةّيبص كلذك تناك ام ،[اهل] اهيبأ جيوزت سفن

 نعو ،اهيدث كرحت اذإ :("نامثع نب ناميلس نعو ")مكحلا نب ناميلس نع هتزاجإب
 ليقو ،هتزجأ ةيسادسلا بألا جوز اذإ :لاق هنأ "يلع نب رهزألا نع ا/حاضرولا

 )١) ةيالا ،رمزلا ةروس ١٨.

 نرقلا ءاملع نم ،ىوزن رقع نم ،مكحلا نب رذنملا هوخأو ،ناورم وبأ :مكحلا نب ناميلس ا"

 نب فيس ۔“ يشاطبلا رظنا . (هلل ١ همحر) كلام نب تلصلا مامإل ١ عياب نمم ناكو ۔ ي رجهلا ثلاثلا

 ٥٢٦. ص ١“، ج ،نايعألا فاحتغ :دماح نب دومح

 ،يناثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ءاملع نم ۔ىوزن رقع نم 4 (نامثع وبأ) :نامثع نب ناميلس (٣)

 وه ملعلا ناميلس خيشلا ذخأ .هللادبع نب ناسغ مامإلا يضاق وهو .يرجهلا ثلاثلا نرقلا لئاوأو

 الو .هتافو خيرات فرعي ال .يوكزالا رباج يبأ نب ىسوم ةمالعلا نع ناليغ نب مشاه خيشلاو
 ٥٢٧. ص ،١ج ،نايعألا فاحتإ :دماح نب دومح نب فيس ،يشاطبلا رظنا .بسنت ةليبق يأ ىلإ

 يبأ خويش نمو يرجهلا ثلاثلا نرقلا ءاملع نم ىوزن رقع نم ةبقع نب حاضولا :حاضولا ا
 نب حاضولاو ،دايز نب سابعلاو ،دايز هنبا :مهو ،ءاهقف لاجر هتيرذ نم لسلست دقو ،رثؤملا
 رظنا .كلام نب تلصلا مامإلا اوعياب نمم ،دايز هنباو ةبقع نب حاضولا خيشلا ناكو ،سابعلا
 ٤٣ ٥. تص 6١ ج ؤ نايعأل ا فاحتا :دماح نب دومح نب فيس ۔ يشاطبلا

 هنامز ءاهقف نم ،يلع نب ىسوم ةمالعلا وخأ :يوكزالا ةرزع نب يلع نب رهزألا :يلع نب رهزألا "ا
 ٥٢٣. ص ج “ نايعألا فاحتا :دماح نب دومح نب فيس ۔ يشاطبلا رظنا .نيروهشملا مهتاملع نمو
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 هللا ىلص يبنلا جيوزت نم سبتقم اذه لعلو ،نينس تس تنب تراص اذإ ،هزاوجب

 لثشم اهيدث ريصي ىتح :مهضعب لاقو كلذك ،اهيبأ نم ركب يبأ ةنباب ،ملسو هيلع
 ناك اذإ :نورخأ لاقو .جوزلا تلمح اذإ :عيبرلا نع ءالعلا نبا نعو .ريعبلا ةرعب

 هنأل ،ىأر ام غلبم ردق ىلع هيأرب اهيف ملكت دق دحاو لك لعلو ،لاجرلا يهتشت اهلثم

 .هل ديدحت ريغ نم تشث اذإ .جيوزتلا سفن يف قالطإلا ىلع ةحابإلاو ،يأر عضوم

 هتوبثو هزاوج يف يأرلا يف ةملكلا تقرتفا دق هيف نكل .ةحصلا ىلإ برقأ اهيف دجي

 نمم ةقرف تلاقف ،اهيف قرف ثالث ىلع هتريغ وأ هتزاجإ نأ غولبلا دعبو ابصلا ةلاح

 .هضقن غولبلا دعب اهل سيل ،اهيلع تباث اهل اهيبأ جيوزت نإ :اهل جيوزتلا تحابأ

 هيلع هللا ىلص يبنلا جيوزتب ،اهلوق ىلع تّجتحاو ،ةثورومو ،غلابلاك ةثراو اهنأو

 غولبلا ةباعإ نم هتوبثو رايخلا اهل ناك ول :تلاقو ،اهنع هللا يضر ،ةشئاع ،ملسو

 ةسيؤملاك اهنأك بهذملا اذه ىلعو صقنألا هسفنل راتخا امل هنم لمكأ هريغو

 يفو ،قالطلا يفو ،ةدقعلا ماكحأ يف حصو تبثو ،اهيلع جيوزتلا عقو يذلا غلابلا

 نم ةعامج رثألا يف ىكحي اميف لمع هيلعو ةدعلاو ،قادصلاو ثاريملا

 نآلا هيلع هنأكو ،ةديرم بلاط قح يف ديزم الو ،ةدئاف مهركذ يف سيل ،نيرخأتملا

 ةبتر نع طحنم هنأك ،هيف لغتشا امب هنأكو «كنامز ماكح نم لمعلا يف عامجإلا

 ناك هيف مهل ناهربلا نأل .لمكألا ةورذ نع فعضلا ضيضح ىيف هلوزنل حصألا

 نم هب عوطقملا نع درجملا نظلا ةنظم نظ نم دمتسم ةنينظ ةلع ىلإ ادنتسم

 ،ليصحتلا نع مارملا ديعب ناكم نم ،اهل شوانتلا قحلا يف مهل ىنأ و ةلدألا حيحص

 سرح دق ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأل ،ليبس نم هيلإ الو .كلذك رمألا سيلف الك

 ضحم نمل كلذ هقح يف ناكو ،ليئاربجب دتضعو ،ليزنتتلاب ديأف هرمأ يف يحولاب

 نع هسفن يف لماكلا لزنم ريغ ناك امهم اهل رايخلا نوكو .لالجلا يذ نم لالحلا

 .()لاحب صقنلا ةجرد ىلإ ،لامكلا ةبتر

 ٤٢٣ ٤٢٤. ص هسفن ردصملا :سيمخ نب دعاج ،يصوزخلا ()
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 هيلع هللا ىلص ،يبنلا نأو [٥٣٥].ءيشب سيل ةيبصلا جيوزت نإ :ىرخأ ةقرف تلاقو

 همحر ،ديز نب رباج ىلإ فاضي امم هنأك اذهو ،هريغ نود كلذب صخ دق 3 ملسو

 ىلص يبنلا لعف نأل ،ىوقألا ةجرد ىلإ غولبلا نع روصقلا ىلإ ىندأ هنكلو هلا

 مل اذإ ءامومع هماملإ نم لكلا يف سنجلا قارغتساب ةحابإلا يضتقي ،ملسو هيلع هللا
 .همنقم وأ هقح هالوأ هب هدارفأل ةةبجوملا هل كلذ يف صيصختلا ةنيرق هعم تبثت

 هيلعف كلذ ريغ ىعدأ نمو هب صوصخم هنأ حصي مل اميف ،هعم هلخاد ةمألاو

 .أ)اليبس هللا دمحب كلذ ىلإ دجي ال نأ وجرأو ،هاوعد ىلع ناهربلا ةماقإ

 اذإ خسفنيو ،هتمتأ اذإ متي تغلب اذإ ،رايخلا اهل نإ :هتزاجأ نمم ىرخأ ةقرف تلاقو

 كلذك ،'""يلع نب ىسوم ىلع ينإ :ييأر يفو .ءطولاب قادصلا اهل بجيو ،هتريغ

 ،كلذ نم ءيش نكي مل نإو :هللا امهمحر ةيراوحلا يبأ لوقل هنأو ةرظنلاو سملاب

 ۔[اهلإ ثاريم الو ،قادصلا هيلعف ،لوخدلا دعب غولبلا لبق تتام نإو ،اهل ءيش الف
 ىلإ اهرمأ ناك ،جوزلا تام نإو ،هيلع الو ،هل ءيش الف لوخدلا لبق ناك نإو
 لا نيمي اهيلعو ،ثاريملاو قادصلا ناك ،جيوزتلا تمتأ نإف ،غولبلا ىتح فوقولا

 ،قادص الو ،اهل ثاريم الف ،هب ضرت مل نإو شًأجوز هب تيضرل ،أيح ناك ول [نإ

 ٤٢٤. ص هسفن ردصملا ()

 ناك ،يوكزالا ةرزع نب يلع نب ىسوم ،يلع وبأ ،ليلجلا ةمالعلا خيشلا وه :يلع نب ىسوم "ا

 ينب نم :ليق اميف مهو ،مهنامز ءاملع ةلجأ نم ،يلع نب رهزألاو .يلع نب دمحم هوخأو وه

 همأل هدج ةافو لبق يأ ه١٧٧١ ةنس يلع نب ىسوم خيشلا ةمالعلا دلو ،بلاغ نب يؤل نب ةماس

 نب يلع ةمالعلا هدلاو نع ملعلا ذخأ .رهشأ ةعضبو نينس ثالث وحنب رباج يبأ نب ىسوم خيشلا

 ناسغ :ةمئألا رصاع ،ركبم نس يف ملعلا يف رحبتو ،يناجيسلا ناليغ نب مشاه ةمالعلاو ،ةةرزع

 خيش ناك .انهملا مامإلا نامز يف تامو ،رفيج نب انهملاو .ديمح نب كلملا دبعو ،كلادبع نبا

 خيشلا يفوت .هيأر ىلإ نوعجري ءاملعلاو ةمئألا ناكو ،دقعلاو لحلا بحاصو هنامز يف نيملسملا

 ثالث هرمعو ،ةيرجه نيثالثو ىدحإو نيتئام ةنس :ليقو ،ةيرجه نيثالثو نيتئام ةنس ىسوم

 ٢٣٨ ص “ ١ ج 6 نايعأل ١ فاحتإ : دمأح نب دومح نب فيس ٠ يشاطبلا رظنا . ةنس نوسمخو

 ٢٤٠.
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 ام بسح ىلع ،مكحلا يف هيلع كلذ اهل بجوي ام اهب هنم ناك دق نوكي نأ الإ

 كلذكو ، ىسوم نب مشاه نعو ،يلع نب ىسوم نب يلع يبأ نع اذه يف اندجو

 دمحمو ،يراوحلا يبأو "حبسمو ")رباج يبأو ةيواعم يبأو بوبحم نب دمحم نع

 مهمحر .ديعس يبأو دمحم يبأو ،يبرغملا سابعلا يبأو ،كلام يبأو ،نسحلا نبا

 بهذملاو .حصألا وهل هنإو ،يأرلا اذه ةدعاق ىلع اهيف ةدراوتم ماكحأ يف كلا

 ىلعو ،أدبع اهديس اهجوز يتلا ةمألل رايخلا توبث ىلع عامجإلا دوجول ،ججزألا
 قبسلا يوذو قحلا لهأ لوق يف قرلا لبقا نم قتعلاب تجرخ ىتم .رحلا يف فالخ

 امل ةريرب يف ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا مكح ىوري اميف كلذبو ،نيملسملا نم

 لاح لك يف امهنيب ةعماجلا ةلعلاب هجو لك نم سايقلا يف امهنأكو ،اهسفن تراتخا

 رايخلا لاطيإ ىلع لدي ام ةشئاع يبنلا جيوزت يف سيلو ،هذه يف داوس ىلعل
 هيف لب شالك ،اهيلع قحلا يف تبثف ،هتريغ اهنأ حصي مل ذإ ،ريغلاب ةدقعلا حاسفناو
 رئاس نيب نم صوصخم كلذب هنأ حصي مل ذإ 0بابلألا يلوأل ةحابإلا ىلع ليلدلا

 لصأب صيصختلا هبف حصي ىتح ،مومعلا لصأ ىلع لصألا يفل هنإو ،ةمألا

 اميف مهل ةجحلا امنإ ،اهل رايخلا ةاغب تلاق نإف ،نوكي كلذ دوجو داكي الو ححيحص
 اهيف لعفلاب ةزاجإلا تباث هنأ ةنسلا يف حص امل هنإ ،هتبثأف هآر نم ىلع هولاق

 كئلوأل و :انلق .أدبأ ةنسلا يف اهل كلذ حصي ملو ،كلذ اهلاح يف اهيلع ةدقعلا حيحص

 دعب هب ضرت مل نإو ،هيلع تباث هنأ ةنسلا يف حصي مل امل ،كلذب مكيلع ةجحلا نم

 تسيل ،سايقب ىرخأ مهلو ،متفصنأ مكسفنأ نم ةجح يف متنأ نإ ،كلتب هذهو ،اهغولب

 ناك دقو ،ليلحتلا دعب ةمألا [٦٣٥]رايخ نم ةنسلا يف ءاج امب متضروع امهم ،مكل

 ،يلع نب ىسوم خيشلا ةمالعلا وخأ ،(رباج وبأ) يوكزإلا ةرزع نب يلع نب دمحم :رباج وبأ ()

 ٢٣٥١٣. ص ١، ج ،نايعألا فاحتإ :دماح نب دومح نب فيس ،يشاطبلا رظنا .يلع نب رهزألاو

 ،ليه دلب نم وهو ،ىمعأ ناكو ،كلادبع نب ناسغ مامإلا ةاضق نم هللادبع نب حبسم :حبسم ("
 ال .هيلإ بوسنم ،خيشلا يداو يمسملاو ،اهب يذلا يداولا نإ :ليقو ،هربق اهبو ،لئامس لامعأ نم

 ٥٣٩. ص ،١ج ،نايعألا فاحتإ :دماح نب دومح نب فيس ،يشاطبلا رظنا .هتافو خيرات فرعي
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 ناك امك ،هيف فالخ ال أعامجإ ،اهرمأ غلبت نأ لبق ،اهل اهالوم جيوزت اهيلع اتباث
 .اهرمأ ةدحاو لك تكلم املف ،كلذك اهل اهيبأ جيوزت ةّيبصلا ىلع ًاتباث حصألا ىلع

 فالخ الب تبث دقو ،اذه يف هكاشت ىلع امهو ،ىرخألل نكي مل ام امهدحأل ناك مل

 مهل نوكي الو ،ةجحلا مهيلع برطضت اذه دنعو .هم وهف ۔ءيشلا هبشأ ام هنأ ىلع

 كلذ لك الوأ هيلع اوناك ام ىلع ةرباكملا وأ سايقلا يفنب الإ ضجرخملا ىلإ ليبس

 نم جيوزتلا تابثإ ىلع صوصخلا عوقو نأ بجعلاو ،ءيشب سيل ةّجاحملا رمأ يف

 نإو ،اهسفن يف اهيلع ماكحألا رئاس نيب نم جيوزتلا دعب هب ضرت مل نإو .اهل اهيبأ
 مهنم دش نم الإ ،ةميتيلا يف الو ،ةمألا يف اولوقي مل ام اولاق دق اذإ ابجعف ،بجعت

 يف ةمألا يف هرمأو ،يلوأ ىلوملا لب ،كلذك ةلاحلاو ،ةدحاو ةلعلاو يلولاك يلولاو

 ةنسلا يف تبثي مل ام هذه يف اوتبثأ دقو ىضمأو ،تبثأو ،ىضقأ ماكحألا عيمج

 لوق اذه نإ ىرحأ كلذب اهنإ :لوقي نم لوبقب اوضري ملو ،ىرخألا يف عامجإلاو

 لق يذلا اذه كناوأ يف مكحيو لمعي اذه يف قرفلابو ،قرف الو اوقرف دق ذإ ،فلتخم
 فعضلا اولوأ هيف امسو ،ملظلاو ءاغللا ضافو ،ملحلاو ءافولا ضاغو ملعلا هيف

 مهفلا ريسيو ،ملعلا ليلق نم مهدنع امب ،هب اوحرفو ۔ءاهقفلاب ىمعلا ووذو ،ءاملعلاب

 ةيقب الإ ،لوقي ام اوزواجت نأ مكل سيل :سانلل اولاقو «لوصألا ةلزنم يأرلا اولزنأو

 ،مه ام ليلقو “باوصلاو قحلا ةفرعم ىلإ هللا هاده نمم ،بابلألا يلوأ نم يقب نم
 ةلوقلا هذه لوقن نأ نم ةداعتسالا يف ةداعإلا هلأسنو ،نيعتسن هب نحنو .نيعملا هلاو

 ءاهقف روهمج هيلعو ،هجوألاو ىوقألاو هبشألا هنإ ،هيف لوقي يذلا ،لوقملا يف

 يأرلاب فلتخملا عئاقولا نم هلاثمأو اذه يف هنأل ،نيلوألا نم نيروهشملا نيملسملا

 ءيشب وأ ،اهب لمعلا دارأ .دحاو لك ىلع لخدم هيف يأرلل ناك ام عيمج يفو .اهيف

 نم ناك نمل رظنلا لحم هنأل ،حبرألاو لدعألاو ججحألا هسفنل اهيف رظني نأ ،اهنم

 ،رصبلاو عرولا لهأ نم هيلع ردقي نم ملعأ كلذ يف رظانيلف الإو ةرظنلا لهأ
 ام ىلع هريغ بضغي نأ يأرلا يف هل سيلو ،لدعأ هاري ام ىلإ لدعي نأ هيلعو

 ذإ ،نسحتسي مل ام يأرلا يف نسحتساو ،ىأر ام ريغ كلذ ىأر اذإ «نسحتساو ىأر
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 ۔ءامصخلا ىلع هتعاط بجت يذلا .مكاحلا ىلإ مصاختلا دنع ،ءاضقلا يف انعم كلذ

 اميف هدي يف امب كسمتي نأ نيمصخلا نم لكل نأ ىتح ۔ءاملعلا دنع هادع اميف ال

 ناك ول ،هيلع همصخل كلذك ناكو .هتلباقم يف سكعلا ىلع يأرلا يف ناك ولو ،ليق

 يأرلا يف ىري ام ىلع لمعي امهنم لك ناك اذإ هيأر هفالخ ىلع دعب كلذ هدي يف
 يأرلا نم يأرلا يف هاري ام باوص ىلع لمعي نأ دحاو لكل نأل ،لدعأ هنأ

 مكحي نأ ،همصخ كلذ يف ،هيلع كسمت نأ مهنم دحاو لكل سيل هنأ ىرت الأ ،ًأباوص

 ناك امك هيلع كلذ يف هل مكحي نم ]٥٣٧[ مدع عم هدي يف نكي مل امب ،هيلع هسفنل

 لك ىلع لب .رخآ ىلع كلذ هل يأرلا يف ناك ولو ،هيلعو ،عمتجملا يف كلذ هل
 امهنيب مكحي اميف هيلإ لوزنلا همصخ بلط امهم ،مكحلا ىلإ لزني نأ امهنم دحاو

 ىلإ رمألا ناك ،مكحلا ىلإ الزن اذإو ،ماكحلا نم هيلع هتعاط بجت نمم ،لدعلاب
 يف امهنيب هب مكحي امل دايقنالاو ماكحلا رمأل لاثتمالا امهنم لك ىلع ناكو ،مكاحلا

 ىلع ،يأرلا نم هاري امب امهنيب مكحي نأ مكاحلا ىلعو لدعلاب مكحلا نم كلذ
 قحلا ىلإ يأرلا نم هاري امب لمعي نأ لماع لك ىلع كلذك .بوصأ هنأ هنم داهتجا

 ةصخرلا ىلإ اليم ءارآلا نم هريغ ىلإ هنع لدعي نأ هيلع اميف هل سيلو ،بوقأ
 امل افالخ حجرألاو ىوقألاو حصألاو ىدهألا هاري نأ الإ ،هيلإ هريغ لّيمي [الول

 نم هدعبأ امو ،لوقب مهنم دحاو لك قلعتي نأ سانلل زوجي ال هنإ :لئاقلا اذه هلاق

 لهأ اذه يف هب لاق امع دعبلا ةياغ يف هنأل حرطلاو داعبإلاب هارحأ و حيحصلا

 يف اذه عاسني الو الك ،رثألا يف اهب شقاني هابشأ هل ىرن نكن مل ذإ ،رصبلاو ملعلا
 ةريثك ىلع ةنتف عنملاب لوقلا يف قالطإلا اذه نوكي نأ ىشخأل ينإو .رظنلا مكح
 تالاقمو قحلا جارختسا نع مهناهذأ لكت نيذلا ءافعضلا نم هيلع فقي نمم

 نأ هبشي ناكو ،عطنتلا ىلإ برقأ ناك هنأل ،عئاقولاو روصلا هذه لاثمأ يف ،نيلئاقلا
 نم سانلل عنملا يضتقي هنأل ،نيملسملا نم قحلا لهأ بهاذم نع أجراخ نوكي
 ال ام اذهو ،لدعألا يف ءارآلا تنيابت امهم ،لدعأ يأرلا نم هاري ام لكب لمعلا

 لك قلعتي نأ يأرلاب فالتخالا عضوم يف مهيلع نإ :لوقلا نم حيحصلاو .حصي
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 ةالصلل ةلبقلا يف مهيلع كلذ ناك امك ،«برقأ قحلا ىلإو “بوصأ هنأ هاري امب دحاو

 لزني هلاثمأو اذه ىلعو ،اهيلع ةلدألا مدع دنع ،اهتباصإل دصقلاو ،اهل يرحتلا ىلع

 كوتفأ نإو ةةصباو اي كبلق تفتسا) ةصباول ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا هلاق ام

 نوعمتسي نيذلا نم نوكيف ،ملعت امب لمعا نأ ةيآلا مكح تحت لخدي اذهبو .(كوتفأو
 .أ'هنسحأ نوعبتيف ،لوقلا

 ىلع نيدلا يف كلذ ناك امهم كلذكو ،يأرلاب ةضراعتملا ليواقألا ىلع فوقولا دعب

 ةدحاو يف قحلا ناك هيف تفلتخا نإو ،هيف فلتخي ال ام نيدلاو ،نيدلا ةقفاوم

 ءارب نيدلا يف هنم كلذ ناك هل ئطخملا لطبملاو .كلذ يف قحلا قفاو نم قحملاو

 ءاتفتسا نأل .رشبلا نم دحأ نم ربخل عامس وأ ةةرابع وأ ،رظنو رثأ نم نيدب وأ

 يف ،لوصألا ةمكح ةفلاخم ىلع ،لوقي نم لوق نم ،لوقملا لامعتساو ،لوقعلا

 كرابت هللا نيد يف لطابو لالضو مارح عرش [يذلا] هنيد فالخ عسي ال ام هجوأ
 قلا ةقفاوم الإ ،يأرلا يف الو ،نيدلا يف زوجي ال هنأ يف فالخ ال هنأل ،ىلاعتو

 ج راخ لصألا يف ناك نإو ،نيدلا ريغ يأرلاو ،يأرلا ريغ نيدلاو ،نيدب الو يأرب

 قيضأ نيدلاو ،يأرلا يف نيدلا الو ،نيدلا يف يأرلا زوجي الف ،نيدلا نم هرسأب
 يعارل ءانهدلا نم عسوأ يأرلاو .لمجلا ةثج ىلع طايخلا مس نم ةفلاخم ىلع

 هل فشكي امب الماع هبلقل هيف يتفتسملا نوكي نأ ]٥٣٨[ بلق يذ لك ىلعو ،لبإلا

 نم هميهلأو هيلإ يدهو هل حتف نإ ام بسح ىلع هلدعأب أذخآ ،كلذ يف قحلا نم
 مل ام ايأر هيلع ام فالخ ىلع هريغ ناكو ،هيف فلوخ نإو ،هسفن ةصاخ يف هلدع

 ىدهأو حصأ هنأ ريغلا هيلع يذلا كلذ يف قحلا ةيلح ةريصبلا رون نم هل حضتي

 هبيري ام عدي نأ الإ ،يتفتسملا ىتفأ نإو ،بلقلا ءاتفتسال ىنعم ال ذإ ،ىوقأو حجرأو

 مثإلاو سبقلا هيلإ نأمطا ام ربلاف هردص يف كاح ام كرتيو ،هبيري ال ام ىلإ
 ىدهأ هاري اميف ،ءارآلا نم هيف حجرتي امب ذخأيلف ءأيأر هيف عروتي نأو ،همارح

 (١) ص هسفن ردصملا :سيمخ نب دعاج ،يصروزغلا ٤٢٤ ٤٢٥ ٤٢٦.
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 ام كلذ يف بناجيلو ،ةيوق ةحيجر ججحو ،ةيهب ةحيحص ةلدأب ،منغأو ملسأو ،موقأو

 نأ ،اذه يف يغبني ،اذه ىلع صخرلا نم عساولا ىلإ ةرورضلا عم الإ ،هنزو فخ
 ضحمو .صالخلا ةباصإل هيف هنم داهتجا ىلع هبر ىلإ هرفس يف هبأد نوكي
 كلذك كلذ ىلع ناكو ،ىأر ام فالخ كلذ يف كلذك هريغ ىأر ولو صالخإلا

 يف لك ىلعو ىملعلا نم ةمهلاو ،مهفلا نم هيف هيتوأ امب اذه يف صوصخم الك نإف
 ظديعس يبأ خيشللو ،هباوص هل حضتاو ،هنأب قحلا نم هل حتفنا ام عبتي نأ يأرلا

 هصنب اذه يف هب ىتؤي نأ ريدجل هنإو بيجع مالك اذه يف وجرأ اميف ،هللا همحر
 دارأ نم لكل مزال ،اهيف رظنلاو ءارآلا لدعأ يف داهتجا :لاق ،هل ليق امل هنأ وهو

 نود ةفرعملا يف يوقلا ىلع كلذ امنإ مأ ،هب يتفي وأ ،اهنم ءيشب لمعي نأ
 ةباصإل داهتجالا ىلع هنأ يعم :لاق ؟لوقلا لدعأ رصبي ال هنأ هعم يذلا فيعضلا

 نيدلا رمأ يف ناك لاح ةيأب همومعمو مالسإلا نم ء يش لك صوصخم يف لدعلا

 اي رظناف ،هلضف نمو هلضفب الإ ،لدعلا باصي الو كلاب الإ قيفوت الو ،يأرلاو
 ىلع ةلمتشملا ،ةعيدبلا ملكلا عماوج نمل اهنإ ةةزيجولا تاملكلا هذه يف يبأ نبا

 ةذباهج الإ ،اهلثم ىلع ردقي ال يتلا .ةعيرشلا ماكحأ نم ةمجلا ةعيرشلا يناعملا

 همحر ‘اذه خيشلا لوق كنهذ بقاثب ربدتو ،رئاصبلا راونأب نيرصبتسملا ءاملعلا
 نم ۔اهب ةيلبلا تلزن ةعقاو لك يف لدعلا ةباصإل ،داهتجالا دحأ لك مزلأ فيك فلا

 هيأر هيف دهتجي نأ لك ىلع هنإو ،نيدلا ادع ام يأرلاو ،يأرلا وأ ،تناك نيدلا رمأ

 يف ناك ام كلذ الول ،هباوص هل ناب ام بسح ىلع لك لمعيل الإ كلذل ىنعم يأو
 فلوخ ولو ،هريغل ال كلذل كلذ نأ الإ ۔ىنعم الو ظةدئاف هنم صن اميف داهتجالا مازلإ

 ىلإ هنع عجري الف «ضرألا يف نم عيمج هيف فلاخملا ناكو ،لدعألا يف يأرلا يف

 هرصب نإف ،ريغلا كلذ يف لدعألا حيحص رظن نع رصبي مل ام ،ءارآلا نم هريغ

 اهب ام لمعي نأ هل زاج ،ءاوس ىلع هعم اهلك تناك امهمو هيلإ عجري نأ هيلع ناك

 ام ىلع لمعلاو ،عيش نم لدعأ اهنم ءيش سيل ،لدع هرظن يف اهلك اهنأل ،عاش

 ناك نم لك ىلعو ضعرولا يف ىلوأو لضفأ فالخلا دهش .عرش نم اهنم هب جرخي
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 دنع ]٥٣٩[ هتردق غلبمب اهنم لدعألاب لدعلا ةباصإ بلطي مأ ،كلذ يف نيدبعتملا نم

 ىلع نيدلا نم ءيش يف الو يأرلا يف لدعلا باصي ال هنأ ملعاو ،هتيلب لوزن

 بهاذملا تضراعت نإو ،معن عامجإلا وأ ةنسلاو باتكلا ةمكح نم تباثلا ةفلاخم

 ام عم كلذ نوكي الو كلذ يف نيفلتخملا دحأ عم الإ “لدعلا بصي مل ،نيدلا يف

 قحلاب هموزل هصخي ام لك يف لكلا ىلعو ،هماكحأ تحت جردناو ،قحلا نم قفاو

 يف قحلا ةفلاخم يف رذع الو ،لدعي نأ لطابلا نم هريغ ىلإ هعسي الو ،لمعي نأ
 نيدب الو يأرب لاوقألاو تاينلاو لامعألا عيمج يف هصوصخم الو ،ءيش مومعم

 يف يأرلاب وأ يأرلا عضوم يف نيدلاب مكاحلاو كلاه قحلا فلاخي امب هلل نئادلاو

 قدصلا لهأ بهذم يف يجانلاو ،قحلا لهأ لوق يف .قحلل فلاخم نيدلا عضوم

 ،عيش ةيلب نم ىفاعملاو هعضوم ريغ يف امهنم ائيش عضي ملو ،همزل امب ماق نم
 الو ،مناغ وأ كلاه امإ ،كلذ نم ءيشب ىلتبملاو ،ملاس هنم هيلع ةجحلا مايق مدعل

 الإ ،عايشألا نم ءيش يف الو ،هب لمعلا يف الو ،قحلا ةباصإ يف دح ةباصإل قيفوت
 نم قفوي نأ امزح هلضف نم ىجرب هللاو ،هللا لضف نمو ،هللا لضفب هللا نمو كلاب

 نم سيلو ،أ')هانلبس مهنيدهنل انيف اودهاج نيذلاو :لاقف كلذ دعو دق ذإ ،هيف دهاج

 يه امنإو ةةعدخلاو رورغلا يف تفاهتلا الو ،ةعدبلاب هل نيدتلا [هيف] ةدهاجملا

 تحت لخدي مل ام ،هنيد نم هللا فلكي ال ذإ ،اهريغ ال ةقاطلا دح هنيدب هيلإ برقتلا

 يف ءيشب فيلكتلا موزل لاحملا نمو ،ءيشل لمع الو ءيشب ءيشلا ملع يف عسولا

 نم نيدبعتملا نم دحأ قح يف هتّيلب لوزن لبق ،ىلاعتو كرابت هللا نيد نم ءيش

 ام لك يف ةجحلا مايقب الإ نوكي ال ،ةيناسنإلا ةفصلا ىلع ةيلبلا لوزنو الك دابعلا

 كلذ نم ءيش لك صوصخم يف هب هيلع ةجحلا مايقل .هصخي ام لكل .هصخي

 هيلع تسملق اميف همزلي امب مايقلا هيلع ناك ،[هيلعإ ةجحلا تماق ىتمو ،همومعمو

 يف ليق اميف حيحصلا ةباصإل داهتجالا هيلعو ،يأرلاو نيدلا رمأ يف هموزل نيح

 ٦٩. ةيآلا ،توبكنعلا ةروس ()

 ٣٤٩



 رظن هل ناك نإ ،يأرلا نم ءيش هيف تأي مل اميف ،يأرلا يف كلذ هيلع امك ،يأرلا

 عضوم يف رظنلاب يأرلا يف لوقلاو رظنلا هلو ،ةلزانلا كلت يف رظنلا ىلع هب ردقي

 ةجاحلا سيسم دنع ،كلذ يف هل نأب ام باوص نامتك هل زوجي الو .هيلع سيل [ام]

 بلق رون ناسنإ لكل سيل نكلو ،هلهأ نم رهاظ يف ناك نم ىلع هب حشلا الو هيل
 ملعلا لهأل كلذ امنإو ،رثألا يف ءاج ام حصألا زييمتلا الو ةرظنلا ىلع هب ردقي

 لهأل ةرواشملا ىراصقف ةبترملا هذه نع فعضلا لهأ نم ناك نم امأ ةرصبلاو

 فلتخا هيلع امهمو ،حجرألا بهذملاو ،حصألا ىلع مهب ارثأ دشألاو ،عرولاو ملعلا

 ملعألا لوقب ذخأ ،ءايلوأ هل اوناك نإف ،هّيلو لوق ىلع دمتعا ،كلذ يف لمعلا لهأ

 يف نيمسملا نم هل انك نم ةلأسملا هذه يف نيلئاقلا نم ملعت نم ملعأو ،ليق اميف

 العأ هيلع رهاظت ام ىلع هنإف ،هللا همحر ،ديعس وبأ خيشلا اميسال ةثلاثلا ةقرفلا

 جرخ هنم هتيغب كردي نأ وجري نمل ،هيلع ةرظانملا تزع نإو ةةجرد عيمجلا نم

 ال هنإ :ليقو ،ءاهقفلا يأر نم ]٥٤٠[ دارأ امب ذخأي نأ هل هنإ :ليق دق ام هقح يف

 ىلع بلغُي ام ىلع لمعيو ،هدصقب لدعألا ىرحتيو ،هدهجب كلذ يف رظني نأ نم ةب
 ملعلا لهأ نم كلذ لدعأ ىلع هلدي نم ىقلي ىتح ،هيلع نوكيو ،لدعأ هنأ

 نم لدعألا فرعي نأ هيلع :ليقو ،ملعلا نم هولمح ام ىلع نينومأملا ،ةريصبلاو

 ناك نإ ،يأرلا اذه يف يل نيبي الو ،كله الإو ،سابع نباك اهيف نوكيو ليواقألا

 لالدتسالا ردق نم وأ ،هتاذ نم هيلع فوقولا هنكمي ام عضوم ىيف الإ ،يأرلا اذه

 سفن يف ليق ام نيب نم هل ةفرعملا نع دحقلاو ةرابعلا مدع لاحيف ،ال هريغب هيلع

 ،طسقأ عضوملا اذه يف رظنلا يف هنأك طسوألاو ،يأرلا يف فالتخالا نم ءيشلا

 لامهإلاو ،ططش فيلكت هيف هيلع هل ةردقلا مدع عم حصألا ىلع فوقولا مازلإ نأل

 سيلو ،دبعتلا لصأ يف هب بلاطملا دهجلا عارفتسا نع روصق “بوصألل يرحتلل

 عقي امبر لب ،رئاصبلا بابرأ قح يف نيعم رظن ىلع فوقوم حيحصلا ىلع حصألا
 طابنتسا يف داهتجالا موي ءارآلا سفن يف عقو امك ،يأرلا يف نيابتلا هيف مهنيب اميف

 ناك ،كلذك ناك اذإو ،هيف يأرلاب فلتخملا ءيشلا سفن يف ةلدألا عضوو قلعلا
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 مدق هعم مهل تبث نيذلا ،ءاهقفلا يأر نم دارأ امب اذه دنع ذخأن نأ هل هنأب لوقلا

 نم سيل ذإ ،ةلزنم ىلع رهاظلا يف هعم اوناك اذإ ،سيقأ عرولاو ملعلا يف قدص

 لحم اذهو ،عبتيف عمسي نأ الإ ،هتردق يف الف ،ةقرفتلا عضوملا اذه يف هعسو

 برهملا نيأف ،هيلعو كلذ يف ةجحلا هل نم هيلع فلتخا دقو ،عابتالاو عامتسالا

 باوصلا ةباصإل يرحتلا ىلع كلذ ءاش امب لمعلا ىلإ الإ ؟أجلملا نيأ لب هيلإ

 يف نطوملا اذه لاثمأ يف هيف هقح يف يواستلاو كلذ يف ؤفاكتلا نوكل ،لدعألاب
 يلوأل نيملسملا نم يه نمع اهفرعي ال يتلا ءارآلا يف كلذك كلذ نوكي الو ،قحلا

 لك اهيف يتلا لزانملا لهج هنأ الإ ،لئاقلا يأر لك يف فرع وأ نيدلا يف ةماقتسالا

 ملو ملعي مل اميف لوقلاب فلكتلا ىلع مادقإلا نع عرولاو ،ملعلا نم لزان يأر يذ

 نع تناك ولو ۔اهيف ةرظانملا نم هل دب ال لب الك ،باوصلا ىلإ اهبرقأ ردي

 ىلع هل دب الف الإو ،هيلع ردقف كلذ هنكمأ ام ،ةتوبثم نيملسملا راثآ يفو نيملسملا

 ىلع هنأل ،ةكلهلا نع هل ةمالسلا هجو كلذو ،اهلدعأل لمعلا دنع يرحتلا نم حصألا

 هللا ءآش نإ ۔ًأكاله الو أمثإ بيصي الف ،لطابلا ىلإ قحلا نم جرخي مل ام اذه

 يف ةقيرطلا هجو اذكه اذه يف اك ا اذإو ۔افالتخا كلذ يف لوقلا نم ملعن الو ،ىلاعت

 عبتا ،عيش يف دحأ نع بيغلاب كلذ يف قلع نأ زجي جي مل ،ةقيقحلا ىلع قحلا مكح

 ءيشب وأ ،يأرلاب رظنلا يف قلعتم هل ناكو ،قحلا هجو هيف هل لمتحا 4 ايأر هيف

 ،لوصألا فلاخ نم ىلع بيغلا امنإو ،نيملسملا نم ملعلا لهأ ءارآ يف يأرلاب قبس

 يف لوقلا نع فلكتو .انيم ملكت وأ ،أنيد يأرلا بصن وأ ،لوسرلا ةلم نع فدصو
 ليبس كولس يف سانلا ىلع باعو ،ةلالض ىلع سانلا يف شاعو ،ةلاهج ىلع ملعلا

 وأ ،يأرلا يف ،هيأر ىلع مهلمحو ،عساولا مهيلع يأرلا ]٥٤١[ يف قيضو ،زئاجلا

 ،مانألا نيب ءاضقلا لصفو ،ماكحألا عضوم ريغ يف يأرلا نم هيأر ىأر نم ىأر

 مهاتفأ نم ملاعلا امنإ .هعرو ىلع سانلا لمح نم ملاعلا سيل :حيحصلا يف ليق دقلو

 ىلع لئاسلا قح يف ،هلا همحر ،ديعس وبأ خيشلا لاق دقلو .قحلا نم مهعسي امب

 فراعتلا يف اعيمج نيهجولاب هربخي نأ ،ناهجو اهل يتلا ةلأسملا نع ،لوؤسملا
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 هسفنل رخالا بلطيل .ةهجو نم قيضلاو ،ةهجو نم جرفلا هيلع لخديل ،مكحلاو

 .أ)ىهتنا ،ةمالىلا

 هل لئاسلا رمأب هيف قّيضف ۔ءيش نع لئس اذإ ،بوبحم نب دمحم خيشلا ناك كلذكو
 كلذ يف قيض ام عسويف 4 ىأر ام ريغ ىري نأ هلعل ، يضاقلا كلذ نع لأسي نأ

 هسفنل ةمالسلا ىلإ جرخملا باب مهنم ديرم لك بلطيو ،سانلا ىلع جرفلا لخديف
 كلذ يف هفاصنإل هيأرب بجعلا نم هدرجت ىلع هفاصوأ يف ليلد حضوأ نمل اذهو

 هللا دارأ نم لكل كلذكو ،هلاوحأ نسحو هلاب ءافص ىلع لاد هفاصنإو هسفن نم

 نم رثكألا ذخأ دق هنكل ،نوكي نأ هل اذه يف يغبني ،هلمعب ةرخآلا رادلاو ،ىلاعت

 دحاولا قلت كنأ َرت الأ ،سأرلا مأ ىلع ساكتنالاو ،اذه [يف] ساكعنالا يف ،نلنلا

 يف كلذ نم وه سيلو ۔..انأ ..انأ :لوقي ،هيأرب بجعملا هدجتف ملعلاب نيمستملا نم

 نأ الإ ،ءاّودلا ةزع وه ءالا مظعلا ربيف ضجالعلا هيف حجني داكي ال بجعملاو ،ءيش

 هلاق اميفو يخأ اي اذه يف رظناف ،يفخ فطلب ،هرمأب ىلاعتو هناحبس هللا هكرادتي

 اذه ىلإو ،يأرلا عضوم يف يأرلا يف هب ءاج امب لمعلا يفو ،يأرلا يف ملعلا لهأ
 ىلع لدي ام ،ةنسلاو باتكلا دهاوش نم هلوق ىلع ىتأو .رمألا سكع فيك لئاقلا
 هروصقو ‘مامتلا نع هضقنو مالكلا ددرتب ىفكو ،هلتصف ام ضحدو ،هلتصأ ام ضقن

 ،ىدهلا رون نع ىمعلا لهأ نم نكي مل نمل اليلد ،ماكحألا يف هضقانتو ،مارملا نع

 هملع برد نع هردص رصح دق اميف ايتفلا يف فلكتلا نع رداص كلذ نأ ىلع

 ىلع يماعلا هدلقي نأ يخأ اي لهأب نكي مل ،هلاح اذه ناك نمو ،هملع ىلع فوقولاو

 هذهو ،طيلاغألا هذه لاثمأ هنم نمؤي ال هنأل ،دبأ اذه هابشأ يف هرمأ هل عابتالا ليبس

 نمو ،ةعيرشلا ماكحأب ةلاهجلاو ،ةعيضولا ىلع ةلادلا ،طيلاختلا هذهو ،تاقيفلتلا

 الام اذه ىمعأ هل دئاقلاو ،هب ةلاهج يذل ىدهلا ليبس ىلع ةماقتسالا لاحملا

 لب ،جليأ قحلاو لطابلا تبثي ال امكو ،جوعأ دوعلاو لظلا ميقتسي ال امك ،ميقتسي

 هنإو ،هعفديف ،دسافلا هجو ىلع لدعلاب فدصيو ،هغمديف لطابلا ىلع قحلاب فذقي

 ٤٢٦ - ٤٢٧ - ٤٢٨ - ٤٢٩. ص هسفن ردصملا :سيمخ نب دعاج .يصورخلا أ
 ٣٥٢



 ضعدبلا ترهظأ اذإ ،}©راهظإ ىلع هل ةقاطلا عم قحلاب ملع يذ لك ىلع قحل
 ةملك نوكتف ،ةمغلا فشكنتو ،ةملظلا يلجنتل هملع رشني نأ ،عنشلاو تالالضلاو

 هيلعف ،عفريو عفديف ،كلذ لعفي مل نإو ێايلعلا يه هللا ةملكو ،ىلفسلا اورفك نيلذلا

 نوكي نأ الإ يلدع الو فرص هنم لبقي الو نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل

 هيلع نأل ،ام اموي ًارذع قحلا يف هل بجوي هجو وأ ،لصألا يف ]٥٤٢[ ةيقت ىلع
 ليوأت نع .نيدلا نع بنذلا ،ةماقتسالا ىلع ةماقإلا عم هل ةردقلا دوجو لاح

 ةيالكو ،نيملسملا نيد ماكحأ يف ،نيلطبملا لاحتناو ،نيلئاقلا فيرحتو ،نيلهاجلا
 مادقأل ةلالضلا عاونأو ةعدبلاب لزلزتلا فوخ عم ةعدتبملا شيوشت نع ،ةعرلشلا

 يف خسار مدق هل نكي ملو كلذ يف قحلا ةيؤر نع مهراصبأ تلك نيذلا ةماعلا

 ةةّيلج رومأ يف الإ ،ماكحألاو نايدألا ةفرعم يف تباث لصأ الو ،مالسإلا دعاوق

 نيدلا تادسفم نم هولهجي ام بنج يف ةرلذانل اهنإو ،اهب تاداعلا ترمتسا

 ىلع عابتالاب ،عافتنالاو عامتسالا مهتياغ امنإو ،نيعدتبملاو ةسبلملا تالالضلاو

 عابتألاو باوجلل عامسلاو ،ةلزان لك يف لاؤسلاو ،ملعلا لهأ نم فقلتلا ليبس

 تاروظحملا و ،لالضلا نم ىدهلا الو لطابلاو قحلا نيب ام قرف نوكردي ال ،كلذل

 ىلإ يعاسلا نوكي نأ مهنم لك نأ ىلع فاخي ميقسلا نم حيحصلا الو .لالحلا نم
 بيجتسيو بيجي نأو ةلالض ىلإ ناك ولو ،هيلإ ىعدي ام لك يف يعاد لك ةباجإ

 اذه لثم ةيلبلا تلزن امهم نوكي اذهلف شةلاهج ىلإ هب امع ةعدب ىلإ ناك ولو ،ةيعادل
 يف ملاع هيقف رداق لك ىلع ،ءاملعلا ىلع فعضلا يلوأ قح يفو ،ءافعضلا ىلع

 يف قحلا فشكو ةيلبلا كلت مسج يف لهجلا ةّبلب لوزنب هب ةنحملا تعقو يذلا كلذ

 ةةلاهجلا حيضوت و ،ةهبشلا لحو ،ةلالضلا صيلقتو ،ةعدبلا ضقنو ،ةيزرلا كلت

 وأ ،ألوأ ،ةنسلاو باتكلا نم لكل قحلا يف دّهزي امب ةضراعملا عفدو ،لكشملا نايبو

 تاهج نم ةهج يأ نم لب ،ركفلا ةطساوب ركذلا نم طبنتسملا رظنلا نم حيحصلا

 هل اونوكي نأ كئلوأ ىلعو ،قدصلا ةملكو ،قحلل ءايحإو ،قسفلل ةتامإ ناك ،قحلا
 تناك ام ،مهيلع مزاللا نم كلذو ،ًاعايشأو ،كلذ يف هل ًأراصنأو ،هعابتأ قحلا يف

 كلذ نوكي هنيد يف هموزل كلذ نم هصخ اميف كلذك هنإو .مهل كلذ ىلع ةردقلا
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 ليبس ىلإ سانلا نم هداشرإ ىلع ردق نم ةياده هيلع نأ امك ،هيلع ردق امهم [هيلع]

 امنإ كلذ نأ ىلع قلخلا ةفاكل قحلا يف حصنلا هيلع ناك امكو ،قحلا نيدو ىدهلا

 عوقو دنع ،هموزل عضوم يف ،مهنم دحاو لك قح يف ،هيلع بجاولا نم نوكي

 ليبس ىللإ داشرإلاو حصنلا نمو ،همومعمو ءيش لك صوصخم هبوجوب ةنحملا

 نع ضارعإلا ىلع باتك ىلع فقو نم لكلو ،يبأ نبا اي كل ثحلاو ،داشرلا

 هلوقأ ام ىلإ ۔ضارمألا هذه تاطرو يف عوقولاو ]٥٤٣[ ضارغألا هذهل عامتسالا

 قالطإلاب رسألا نم فلخلل اهورثآ يتلا ،فلسلا لاوقألاب ًايذتحم هللا رمأل ًاعبتم

 حيحصو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا يف اميسال رابتعالا نيدايم يفو ،راكفألا نانعل
 يف امب ،ءاودألا نم امهيف امل جالعلاو سفنلا زازعإو بلقلا لاوحأل دقفتلاو ،راثآلا

 رارسأو ،ةقيقحلا رون يلجتب ةملظلا عفترتف بجحلا قزمتت ىتح ،ءاوتلا كلت

 ،ناميإلا رون ةوطسب ىوهلا يعاود رسكنتف ،ىمعلا ريجايد رثأ ىحمتو ،ةعيرشلا

 ىلع رمتف ءاد لك اهنم جرخي كلذ دنعو ناطيشلا دنج ىلع نمحرلا ديبع ةبلغو

 برتلا يف زوفتو ،ىلعألا كلملل ةاجانملل قدصيو ،ةمالسلا فقو ىلع ةماقتسالا

 نزح اهنكل ،ىقتلا بابرأو ،ىهنلا يلوأ عم ىوصقلا ةياغلا كلتو ،ىفوألا ظحلاب

 ىلع الإ ،مارملا ةبعص دوؤك ةبقع ىلع ،ماهفألا ىلع كلسملا ةضماغ ةوبرب قرب

 لب الك ،بونذلا ةيطغأ ،بولقلا ىلع ةمكحملا ضارمألا نم ءيرب بلق يذ سيك

 رتس ءارو نم نيقيلا نيعب اهيلإ رظنف ،قئاقحلا راونأ اهيف تلجت ىتح ،ىلجناف الح

 ليصحت يف قيرطلا أدبم نأ ملعاف كلذ تئيش امهمو ،اهيف ماضيال [ةيؤر] ام بيغلا

 ذالمعو أملع ،رئارسلا ةيفصتو ضةرهاوظلا ةماقإ يف ةضايرلا قيرطب وه امنإ ،كلذ

 ةداملا ملع خف بصنو لاوحألا ءافص دعبو ،هللا بحي ام ىلع ءاضقلا دعاس نإ

 قئاقحلل صانتقالا عقي امبر ،ركفلا ةمزالمو سنألاو صالخإلا تاماقم يف لامعألاو

 يف قرتخيف ،توكلملا ىلإ كلملا هب زواجتي يفخ رمأل فشكلا ةطساوب بلقلا يف

 نيعب كلذل ،ةيورلا دعب ةيربلا لصحتو بلطملا هللا نمب لصيو ‘بجحلا ةريس

 عبني كلانه نم مئازعلا رونو ةنسلا رونو ،ناميإلا رونب بلقلا ةرانتساب ،نايعلل نيقيلا

 راحي ةبيرغ لاوحأو ،ةبيجع رومأ ةزيزعلا يذ نم راثآلا حيحصو ۔امهنيب اميف

٣٥٤



 ۔ميلع ملع يذ لك قوف نأل .راصبتسالاو ةركاذلا بابرأو .راصبألا يلوأ بابلأ اهيف

 .أرون كبر كل لعجي نأ ىسع ،كدوهجم هيف لذباو ،يخأ اي اذه لثم يف سفانف
 لهجلا تاملظ نم هب ءيضتسيو ،سانلا نيب هب يشمتو ،ةايحلا يف هب ىعست

 .هيلإ ارقف [دشأ] نآلا كلذ يف تنأو كنيميبو كيدي نيب ةمايقلا يف ىعستو ،سابتلالاو
 ايندلا يف هبر نم رون هل نكي مل نمل ،كلانه كلذ نوكي ال نأب كبر ىضق دقو

 لب ،ةلهملا مايأ يف شةلفغلاو كايإف ،ًاليبس لضأو ،ىمعأ ةرخآلا يف وهف ،ىمعأ
 لمهملا نكت الو كبر نم ةمحرلا تاحفنل ضرعتو .كسفن موي لك يف بساحو

 لهأ اهيف [فلتخا ةعقاو] وأ رظنلل ةلمتحم ةثداح لك يف رظناو ،كرومأ نم ءيشل

 نميف الإو ،ردكلا نم وفصلا ديرجت ىلع هب ردقت بلق كل ناك نإ .رصبلاو ملعلا

 ،ىلاعت هلل هنسحأب كلذ نم ذخو ]٥٤٤[ ،هيلع ردقت ام ىلعف نكي مل نإف ،هيلع ردقي
 يتلا ةحدملا ىتح ،نيلخادلا رامع يف لخدتو ،نينسحملا نم نكت ،نيدلا هل اصلخم

 نم كيلع سبتلا امو ،أ")؛بابلألا اولوأ مه كئلوأو مهاده نيذلا كئلوأ ئ: ةيآلا يف

 ءاملع راونأ نم سبتقاف ،باوصلا ةيؤر نع لاكشإلا ةملظ ىلع هيف تنكف ،ءيش

 بح هلكشأ ملاعب كلذ يف ةراشتسالاو كايإو ،كلذ يف هب ء يضتست أرون ةرخآلا

 مالسلاو ،نيديرملا هللا دابع ىلع قيرطلا عاطق كئلوأ ،هللا ةبحم نع كعطقيف .ايندلا

 .أ")ملعأ هللاو يصورخلا سيمخ نب دعاج كيبأ نبا كيخأ نم .هللا ةمحرو كيلع

 ةةسوفن لهأ ىلع ءانث رعشلا نم ىيلوعملا رماع نب دمحم خيشلا اضيأ هلاق اممو

 ةفكك ةفكب نزوت لامعألا نإ :نيلئاقلا فالخلا لهأ ىلع أدرو بعصمو ةبرجو
 :هذه يهو نسحأو اهيف داجأ دقو ،لاقبلا نازيم

 ١٨. ةيآلا ،رمزلا ةروس ()

 (٢) ص هسفن ردصملا : سيمخ نب دعاج يصورخلا ٤٣٠ ٤٣١ ٤٣٢.

٣٥٥ 



 لزانم نيقفشملا بولق يف مكل

 بعصم لهأ اي بلقلا ضاير متلزن

 اقباس ةدوملا ظح مكيف انل

 ىضم يذلا فينحلا نيدلا ةبصع ايأ

 ىدهلا نم هيلع متنأ امب مكيلع

 هليبس ميوقلا نيدلا مكنيدف

 مه نيذلا نود سودرفلا ةنج مكل

 مكرايد لاح فيك يرعش تيل ايف

 ابهذمو ًأنيد نويضابإلا نحنف

 ىدهلاو ةنايدلاب ىنمتي مكف

 ًالوقم مكيف لاتق نإ اوعمست الف

 ةلاقم باوص هنم نبي ملل اذإ

 الطاب يضابإلا نيدلا ادع دق امف

 اولوقت وأ اوفرخز ام اوفرخز ولف

 مهل ةداق مهايند اودلق د

 ةيالو نم اننيد يف مهل سيلف

 ةحيحص لوسرلا تاعافش ا ولاقو

 .ه

 دأ

٣٥٦ 

 لهأو رامع مكاركذب نهو

 لزانملا كلتو متنأ متكروبف

 لئاوألا هيلع أموي تفلس امك

 لدابعلا مث هللا لوسر هيلع

 لفاحجلا لاتقلاب مكتمواق ولو

 لئام جوعأ لوذرملا مهنيدو

 اولداجو اودص هللا يف اوحصون اذإ

 لجاوهلا اهيدي انع تدعب دقو

 لئاضفو بصنم اناوسل امو

 لفاغ دشرلا نع واغ هذكلو

 للئاوو رشبو ركب هقدصو

 للاوألا ماركلا لاق ام ئطاوي

 لخاد رانلا يف وهف هنع دص نمو

 لطاب كلذ ركذلا ئطاوي مل امف

 لئاسم مهنم كفإلاب ترهظ ولو

 لزان وه ام نيدلا يف اوفلاخ اذل

 [٥٤٥]لتاق وه ول نايصعلاب تام نمل



 ىصع نم رانلا ىلع دلخي مل كلذك

 ىوهلاب فرخزت تالاقم كلتف

 ةبوت ريغ نم نيصاعلل وفع الف

 هقلخب اقلخ نمحرلا اوهبش دقو

 مهنويع هارت اموي مهلوقو

 مرحم ولغلاو ولغ كاذف

 مهلوقو أروج ناكرألا اومسق دقو

 مكل الف ،مارحلا تيبلا ةبعكلا نم

 مكلاقم باتكلا يف ال مهل لوقن

 تدغ ىتم نيحلاصلا نامز يف الو

 هلمب قيتعلا تيبلا مكل الف

 مكلاقم نع مكناهرب انل اوتاهف

 يذلاب نزوت لامعألا مهلوقو

 هماقو أرهش ماص نم مهل اولوقف

 ىرت امو بولقلا يونت ام نزو مكو

 هدهو التق رابجلا هذه نمو

 هلك نيذ يف ردهلا ظفل ناك دقو

 افئاخ فجري رابجلا نم تابف

 لداع قحلا ىده نع أًرصُم تامو

 للثئالد اهيلع اييلهأل سيلو

 لخاد وه نمل ران نم رف الو

 لهاجتلا لوهجلاب يرزي كلذك

 للاوغلا تاقبوملاب مهتباضأ

 للئاوو عيبرلا للق دق كلذك

 لئاسولا دوت اهيف انتاماقم

 لماع هيف مكل ال متنأو اناوس

 لواقألا كلت هللا يبن نع الو

 لنارأ متنأو اذ يف مكعئادب

 لئاق لاق نإو كلمي ملف خابم

 للئازو مامغ لصأ الب لوقو

 لماعو دومع لب ،ناتفك هل

 لماك حص هل لطر مك نزولا نم

 لداجي نم اي عمسلاو ىرولا نويع

 لتاقي قيطي ال لتقب اريفح

 لتاق نين نم هلتقت ملو ءاوس

 لساكتبي `١ل روقحىلا هذه نمو

٣٥٧



 توافت رومألا يف اذه نيب لهف

 رصلق ردقلا يف نزولا ليقث يف مكو

 ة لقردره ىرذلا م

 هردق كل حجار اذه نزولا يفف

 مكدنع توافتلا اذه يف نزولا امف

 اندنع هلل طسقلا ريغ نزو نمف

 رظاون هارت ءيش نكي مل امو

 يذلاب نزوت لامعألا اهنكلو

 هنزو لقبلاك ناسنإلا لمع الو

 مهام ءوس مه ءاوهأ مهفلكت

 مهبولق غازأ اوغاز مه املف

 بقاوع ميقتسملا ريغل سيف

 انيعس وجني لامآلا ةمتاخب

 ةريغص لك رارصإلاب ربكتو

 بنذم رانلا يف رارصإلاب دلخيو

 لفقي نمو نيحلاصلا داقتعا اذهف

 ةبرجو ًأسوفن تلح ةبصع ايف

 الاو دجملاو دمحلا ءاول مكيلع

 للثامياذهلاذه الف نوبو

 لئاط ردقلل يف نزولا فيفخ برو

 لحاوهلا هتشطعأ نم ىلع دشو

 لهاج زعلا يف دجملا نود للا عم

 لداعي كاذل نازيم يأ ىلع

 [٦٤٥]لداع وه يذلا ملعلاب زيمي

 لخاد لطرلاو نملا هيلع سيلف

 لظطابو أ قح ءايشألا زيمي

 لقان ةلاقبلا نازيمل سيلو

 لماوح مهدلت مل تناك تبل ايف

 لئاق وه امك أموي ىدرلا هلإ

 للاق هللا مهنع ذأ مهف ىجرت

 لماع وه يذلاب يقش ىقشيو

 لثئالجلا نيرفغتسملا نع ىحمتو

 للئاز كاذ نع سيل رذ لاقثمب

 لضالعملا وهف نيدلا يف مهل افالخ

 لضافألا معن نيكازلا انبعصمو

 لصاوملا تامركملاب مكل صاوي

٣٥٨ 



 لئامشلا روبدلا حير تبقاع امب ةيحت انملا مالس مكيلع

 لما وك نام اه ولتي نيتسو ةلئامو فلأ دعب نم اهخيراتو

 لئاست هنع تئج ام اذإ ىدامج يلي يذلا عيبرلا رهش يفو انيشم

 (""لباو لهنا ام هللا ةالص هيلع مشاه لآ نم قلخلا ريخ ةرجهب

 هتافو تناكو ،لئالق نينسب ديعس نب دمحأ مامإلا دعب ،رماع نب دمحم خيشلا يفوتو

 .اهب روهشم هربقو ،لواعملا يداوب يفأ ةدلبب

 ةيخيراتلا و ةيبدأل ١ رداصملا يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا هذه نأ نيبت قيقدتلا و خ “رح دلا دعب )١(

 .هذه هتطوطخم يف قيزر نبا انل اهظفح ةينامعلا
 ٣٥٩



 ثلاثلا ءزجلا سرهف
 ةحفصلا عوضوملا

 س داسلا بابل ١

 ناطحق ىلا نيبستنملا نايعألا نم نيعباتلا عباتو نيعباتلا ءاملعلا ركذ يف

 ١ .. سنأ نب كلام هللا دبع وبأ مامالا

 ٥ .............. ديز نب رباج خيشلا ءاثعشلا وبأ

 بيترتلا باتك نم لوألا ءزجلا

 ٢٣ ..... ةّينلا يف لوألا بابلا

 ٢٢٣ ... يحولا ءادتبا يف -يناثلا بابلا

 ٢٤ [نآ رقلا دالوألا ميلعت يف ءاج ام ] نآرقلا ركذ يف ثلاثلا بابلا

 ٢٨ ...................... هلضفو هبلطو ملعلا يف عبارلا بابلا

 ٣١ ...... ءوسلا ءاملعو هللا ريغل ملعلا بلط يف سماخلا بابلا

 ٣٢ ....ملسو هيلع هللا ىلص محم ةمأ ،ةمألا يف سداسلا بابلا

 ٣٤ ةءاربلاو ةيالولا يف - عباسلا بابلا

 ٣٥ ايؤرلا يف نماثلا بابلا

 ٣٦ عئارشلا مامتإو ناميإلا يفخ عساتلا بابلا

 ٣٧ رفكلاو كرشلا ركذ يف رشاعلا بابلا

 ٣٩ بحأ يف رشع يداحلا بابلا

 ر ريهطتلاو رذحلاو ردقلا يف رشع يناثلا بابلا

٣٦٠



  

 ةحفصلا عوضوملا

 ٤١ ل هنتفلا يف - رشع ثلاثلا بابلا

 ٤٢ رامجتسالاو ةراهطلا يف -رشع عبارلا بابلا

 ٤٤ هضرفو ءوضولا يف رشع سماخلا بابلا

 ٤٦ ..... ءوضولا لئاضف يف -رشع سداسلا بابلا

 ٤٧ . .................. ءوضولا هنم بجي ام -رشع عباسلا بابلا

 ٥١ . ءوضولا عماج رشع -نماثلا بابلا

 ٥٢ ...... ةبانجلا لسغ هنم نوكي ام -رشع عساتلا بابلا

 ٥٣ .......................... ةبانجلا نم لفلا ةيفيك يف نورشعلا بابلا

 ٥٥ ....................... تاساجنلا عماج نم- نورشعلاو دحاولا بابلا

 ٥٦ . .................... هايملا ماكحأ يف نيرشعلاو يناثلا بابلا

 ٥٨ ..... هبجوي يذلا رذعلاو مميتلا يف نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 ٥٩ ......... ضيرملا لسغ نع رجزلا يف نورشعلاو عبارلا بابلا

 ٦٠ .................... ناذالا يف نورشعلاو سماخلا بابلا

 ٦١ ..... ةالصلا تاقوأ يف نورشعلاو سداسلا بابلا

 ٣٦...رفسلاو رضحلا يف ةالصلا تاقوأ يفخ نورشعلاو عباسلا بابلا

 ٦٤ ل فوخلا ةالص يف نورشعلاو نماثلا بابلا

 ٦٥ فوسكلا ةالص يف نورشعلاو عساتلا بابلا

 ٦٦ ................. ةالصلا ةدربتو ىحضلا ةحبس يف نوثالثلا بابلا

 ٦٧ لفاونلا يف ةمامإلا يف نوثالثلاو دحاولا بابلا

 .........٦٨ سدقملا تيبو ةبعكلا لابقتسا يف نوثالثلاو يناثلا بابلا

 ٦٩ ةالصلا يف ةفالخلاو ةمكلاوقمامإلا يف نوثالثلاو ثلاثلا بابلا

٣٦١



- 

  

 ةحفصلا عوضوملا

 ١٧ةالصلا يف ءاضقلاو ةعامجلا ةالص لضف يف -نوثالثلاو عبارلا بابلا

 ٧٢ ......................... ةالصلا ءادتبا يف نوثالثلاو سماخلا بابلا

 ٧٢ .................. ةالصلا يف ةءارقلا يف نوثالثلاو سداسلا بابلا

 ٧٤ ... امهيف لعفي امو عوكرلا يف نوثالثلاو عباسلا بابلا

 ٧٥ ........... تايحتلل ةالصلا يف دوعقلا يف نوثالثلاو نماثلا بابلا

 ٧٦1 ............. يلصملا يدي نيب زاوجلا يف نوثالثلاو عساتلا بابلا

 ٧٧ ةالصلا يف وهسلا يف نوعبرألا بابلا

 ٧٨ ..... ةالصلا يف نآرقلا- نوعبرألاو دحاولا بابلا

 هيلع هللا ىلص يبنلا دجسم لضفو دجاسملا يف نوعبرألاو يناثلا بابلا

 ٧٩ ملسو

 ريغو اهيف نسحتسي امو بايثلا يف - نوعبرألاو ثلاثلا بابلا
 ٨١ ......لل .................................... كلذ

 ٨٤ ...... اهموي لضفو ةعمجلا ةالص يف- نوعبرألاو عبارلا بابلا

 ٨٥ ......... اهعوشخو ةالصلا ةليضف يف نوعبرألاو سماخلا بابلا

 ٨٧ . ....................... ةالصلا عماج- نوعبرألاو سداسلا بابلا

 ..............٨٨ رفسلا يف ناضمر رهش يف -نوعبرألاو عباتملا بابلا

 ٩٨.ةفرع موي يفو ءاروشاع موي موص يف -نوعبرألاو نماثلا بابلا

 ٩ . روحسلاو راطفإلا تقوو مئاصلا رطفي اميف نوعبرألاو عساتلا بابلا
 ٩١ ......يا .... ردقلا ةليل يف -نوسصمخلا بابلا

٣٦٢



  

 ةحفصلا عوضوملا
 ٩٣ ناضمر لضف يف نوسمخلاو يناثلا بابلا

 ةقدصلاو ةاكزلا باتك

 ٩٣ .. باصنلا يف نوسمخلاو ثلاثلا بابلا

 ٩٤ .. ةاكزلا يف ذخؤي ال ام نوسمخلاو عبارلا بابلا

 ٩٥ ......... هتاكز نع يفع ام -نوسمخلاو سماخلا بابلا

 ٩٥ ............. ةاكزلا عنم يف ديعولا -نوسمخلاو سداسلا بابلا

 ٩٦ ةقدصلا يف نوسمخلاو عباسلا بابلا

 ٩٧ ماعطلا يف ةكربلاو هب قدصتي ام ةليضف يف -نوسمخلاو نماثلا بابلا

 ٩٨ ........ ةلأسملاو ةقدصلا هل هركت نم- نوسمخلاو عساتلا بابلا

 ٩٩ ..... ......... ماعطلاو هقدصلا عماج نوتسلا بابلا

 ٠٠ بارشلاو ماعطلا بدآ يف نوتسلاو دحاولا بابلا

 بيترتلا باتك نم يناثلا ءزجلا

 جحلا باتك ،مالسلا هيلع لوسرلا ثيدح نم

 ١٠٤ ل جحلا ضرف يف -لوألا بابلا

 ١٠٥ ل مارحألاو تيقاوملا يف -يناثلا بابلا

 ١٠٦ ةيبلتلاو جحلاب لالهألا ثلاثلا بابلا

 ط مرحملا لسغ يف - عبارلا بابلا

 ١٠٨ يقتي ال امو مرحملا يقتي ام -سماخلا بابلا
 ٠٠٩ ... ةورملاو افصلاو دجسملاو ةبعكلا يف -سداسلا بابلا

 ١١١ ......ي ..... ىنمو ةفلدزملاو ةفرع يف عباسلا بابلا

 ١١٣ ................... ةيدفلاو ءازجلاو يدهلا يف نماثلا بابلا

 ١١٤ .......... ةصخرلاو نارقلاو دارفإلاو عتمتلا يف عساتلا بابلا

٣٦٣



  

 ةحفصلا عوضوملا
 ١١٥ مرحملل ديصلا يف رشاعلا بابلا

 ١٥ ...... .. جحلا يف ضئاحلا لعفت اميف -رشع يداحلا بابلا

 )ل ةرمعلاو جحلا لضف يف -رشع يناثلا بابلا

 ١١٧ .... ةعيبلاو داهجلا باتك رشع ثلاثلا بابلا

 ١١٨ ... ........... ءادهشلا ةدع يف -رشع عبارلا بابلا

 ١١٩ ةداهشلا لضف يف رشع سماخلا بابلا

 ١٢٠ ..... ليخلا يف -رشع سداسلا بابلا

 ١٢١ ................ هللا ليبس يف وزغلا عماج -رشع عباسلا بابلا

 زئانجلا باتك

 ١٢٣ . <....................... لفلاو نفكلا رشع نماثلا بابلا

 ١٢٤ ل . زئانجلا -رشع عساتلا بابلا

 ١٢٥ ل روبقلا ةرايز يف نورشعلا بابلا

 راكذألا باتك

 ١٢٦ .. ءاعدلا باب نورشعلاو يداحلا

 ١٢٨ ............... هلضفو ءاعدلا بدأ -نورسشثعلاو يناثلا بابلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ةالصلاو حيبستلا يف نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 ١٢٩ ...... ملسو

 حاكنلا باتك

 ١٣٠١ ل ءايلوألا يف نورشعلاو عبارلا بابلا

 ١٣٦ ....زوجي ال امو حاكنلا نم زوجي ام نورشعلاو سماخلا بابلا

 ١٣٣ .. عاضرلا يف نورشعلاو سداسلا بابلا

٣٦٤



 عوضوملا
 ............. ةلزعلاو ايابسلا يف -نورشعلاو عباسلا بابلا

 علخلاو قالطلا باتك

 عويبلا باتك

 ................ عويبلا نع يهني ام نوثالثلاو يناثلا بابلا

 .......... طرشلا عيبو رايخلا عيب نوثالثلاو ثلاثلا بابلا

 ............ خاسفنالاو نويدلا يفخ نوثالثلاو عبارلا بابلا

 ماكحألا باتك

 ل ماكحألا باتك نوثالثلاو سماخلا بابلا

 ا دودحلاو مجرلا يف نوثالثلاو سداسلا بابلا

 .۔۔.................... ةلاضلا يف نوثالثلاو عباسلا بابلا

 ل ةطقللا يف نوثالثلاو نماثلا بابلا

 ل حلنابذلا- نوثالثلاو عساتلا بابلا

 ............ ذيبنلاو رمخلاو ةبرشألا باتك نوعبرألا بابلا

 ۔.................... تامرحملا يف نوعبرألاو دحاولا بابلا

 ل نوعاطلا يف نوعبرألاو يناثلا بابلا

 .. كعولاو ىّسحلا يف - نوعبرألاو ثلاثلا بابلا

 . روذنلاو ناميإلا- نوعبرألاو عبارلا بابلا
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 ةحفصلا عوضوملا

 ١٥٨ لقعلاو تايدلاا يف نوعبرألاو سماخلا بابلا

 ١٥٩ ل ثيراوملا يف نوعبرألاو سداسلا بابلا

 ١٥٩ قتعلا يف نوعبرألاو عباسلا بابلا
 ١٦٠ ...... ةّيصولا يف نوعبرألاو نماثلا بابلا

 نيميلا تكلم امو راوجلاو ةفايضلا يف -نوعبرألاو عساتلا بابلا
 ١٦١ ميتيلاو

 ١٦٣ ............. لاومألاو يشاوملا يفو ديعولا يف -نوسمخلا بابلا

 ٦٤ ١ بادآلا عماج - نوسمخلاو دحاولا بابلا

 ١٦٥ ................. هلضفو نمؤملا ةمسن نوسمخلاو يناثلا بابلا

 ٦٦١ناطيشلاو رسلا ءاشفو بالكلاو عيورتلا يف -نوسمخلاو ثلاثلا بابلا

 ١٦٧ ......... ننسلاو هسفن يف نمؤملا بدأ نوسمخلاو عبارلا بابلا

 ١٦٨ ............................ بذألا يف -نوسمخلاو سماخلا بابلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع بذك نم مثإ -[نوسمخلاو سداسلا بابلا]
 ١٧٠ ل ملسو

 ١٧١ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةيلح -نوسمخلاو عباسلا بابلا

 بيترتلا باتك نم ثلاثلا ءزجلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح يف حيحصلا نم

 ١٧٣ .نيرفاكب اوسيل رئابكلا لهأ نإ لاق نم ىلع ةجحلا -لوألا بابلا

 ١٧٥ ...لمع الب لوق ناميإلا لاق نم ىلع ةجحلا يف -يناثلا بابلا

 الو ةلبقلا لهأ ىتوم ىلع ةالصلا ىري ال نم ىلع ةجحلا ثلاثلا بابلا

 ١٧٧ ........................................ رجافو راب لك فلخ ىلع

 ١٨ ٢ءارمألل ةعاطلاو يرق ةيالوو ءادهشلاوربقلا باذع يف عبارلا بابلا

٣٦٦



 ةحفصلا عوضوملا

 هيلع هللا ىلص يبنلا نع ىوري اميف ميظعتلا يف ةنسلا يف -سماخلا بابلا
 ١٨٣ .......................... ناسحإب نيعباتلا هباحصأو ملسو

 ١٨٥ ............................... ملعلا بئارع نم ينملع -سداسلا بابلا

 ١٨٦ ................ لجو زع هلا يف ةركفلا نع يهنلا - عباسلا بابلا

 ١٨٦ لمنلا بيبد نم ىفخأ كرشلا

 هيزنتلاو لجو زع هلل ميظعتلا يف بلاط يبأ نبا يلع نع- نماثلا بابلا

 ١٨٨ ل هابشألا نع هناحبس هل

 ١٨٨ ...... يلع ةبطخ

 ١٨٩ ............................ بلاط يبأ نبا يلع عم يدوهيلا ةصق

 ١٨٩ .................................. بلاط يبأ نبا يلع عم باصقلا ةصق

 ٩٨١هيزنتلاو لجو زع هلل ميظعتلا يف سابع نبا نع يور ام

 ١٩٠ ............................ سابع نبا عم قرخلا نبا عفان ةصق

 ١٩١ ...... هتروص ىلع مدأ قلخ :هلوق

 ۔دوعسم نب هلل ١ دبعو ۔ هع هلل ١ يصر ‘ باطخلا نب رمع نع يور ام

 ..............................١٩٢ هناحبس يرابلا هيزنت يف هللا همحر

 ذئموي هوجوو ) :ىلاعت هلوق يف ،هنع هللا يضر سابع نبا نع يور ام
 ١٩٤ ...... (ةرظان اهبر ىلإ ةرضان

 ١٩٥ ................ اضيأ رظنلا يف هنع هللا يضر سابع نبا نع

 ١٩٨ ةغللا يف رظنلا يف

 ١٩٩ ......... (ةدايزو ىنسحلا اونسحأ نيذلل) ىلاعت هلوق يف

 ٢٠٠ (هردق قح هللا اوردق ام) :لجو زع هلوق

٣٦٧



  

 ةحفصلا عوضوملا

 ٢٠١ ل ةضبقلا يف

 ٢٠١ ......ي ............................... ديلا يف

 ٢٠٢ . نيميلاب هنم انذخأل :ىلاعت هلوق يف

 ٣ ٥ ٢ [ًاضيأ] ديلا يف

 ٢٠٣ 4“4فضرزألاو تاومسلا رون هللاإل :هلوق يف

 ٢٠٤ ..... 4 كيلإ رظنأ ينرأ يبرلظ :هلوق يف

 ٢٠٤ .. 4 ىوتسا شوعلا ىلع نمحرلاإل :هلوق يف

 ٢٠٥ ... هجولا يف ليق ام

 ٢٠٦ نيعلا يف ليق ام

 ٢٠٦ سفنلا يف ليق امو

 ٢٠٦ ديلا يف ليق امو

 ٢٠٧ دمصلا يف ليق ام
 ٢٠٧ ................................ 4قاس نع فشكي مويل ىلاعت هلوق

 ٢٠٨ . ......................................... سدقملا تيب ةرخص

 ٢٠٩ ... تاهباشتملا تايآلا ريسفت نع دشرتسملا

 ١١٢...:(ءامسلا نم ةدئام انيلع لزني نأ كبر عيطتسي له) هلوق يف

 ءابه هانلعجف لمع نم اولمع ام ىلإ انمدقول :ىلاعت هلوق يف

 بيترتلا باتك نم عبارلا ءزجلا
 يف ةدايز بيبح نب عيبرلا نع ليحرلا نب بوبحم نايفس يبأ تاياور

٣٦٨



 ةحفصلا عوضوملا  

 ٢٢١٢ ل عيطاقملا رابخألا

 ٢٣٣ .. ةعافشلا ثيدح ركذ يف باب

 ٢٣٦٢ ل .... لصف

 ٢٢٣٦٢ .... يرصبلا نسحلا

 ٢٢٣٨ ..... ................................ يبلهملا ريزولا

 ٢٤٦٢ .. دمحأ نب ليلخلا

 ٢٤٨ .. نامزلا عيدب

 ٢٤٩ .. يبالودلا

 ٢٥١٧ ...... ديرد نبا

 ٢٦٢٠ ................................................... ىديبزلا ركب وبا

 ٢٦٤ ...... يجاهنصلا سيااب

 ٢٦٥ ...... ......................... نيكلب

 ٢٦٨ .. ي رفاعملا يريمحلا ماشه نب كلملا دبع

 ٢٦٨ ىقلا دبع ظفاحلا

 ٢٦٩ ...... ................. يفوكلا رذ وبأ

 ٢٦٩ ل يفوتسملا نب نيدلا فرش

 ٢٧٤ ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم

 ٢٧٥ يعاضقلا ةمالس نب دمحم

 ٢٧٦ ..... يديمحلا ريصن يبأ نب دمحم

 ٢٧٩ لا ...... دربملا ديزي نب دمحم

 ٢٨٧ ل .................... يبالودلا دمحأ نب دمحم

٣٦٩



 ةحفصلا عوضوملا

 ٢٨٨ ل يمتاحلا يلع وبا

 ٢٩٣ نامع لهأ نم ةيناميلا ءاملع

 ٢٩٤ ل .. يمايرلا رينلا نب رينم

 ٢٩٤ ل يصورخلا ميمت نب نازع

 ٢٩٥ ل يدنكلا العملا دمحم

 ٢٩٥ .... يدنكلا ىسوم نب هللا دبع نب دمحأ ركب وبأ

 ٢٩٦ ...... يدنكلا ناميلس نب دمحم

 ٢٩٦٢ يمدكلا ديعس نب دجم

 ٢٩٦٢ .... يمدكلا ديعس وبا

 ٢٩٧ ل .. يدنكلا ىسوم نب دمحم

 ٢٩٧ ل . يميلسلا دمحم نب هللا دبع

 ٢٩٧ ............................... يصورخلا فيفعلا دمحم نب دمحا

 ٢٩٨ رظنلا نب دمحا

 ٢٩٨ ل ينايسبلا دمحم نب يلع

 ٢٩٩ ل .. ............ يدزألا ديعس نب دمحم

 ٢٩٩ . ينايبضلا دمحأ نب ديعس

 ٢٩٩ .... يدزألا رفيج نب دمحم نب يراوحلا

 ٣٠٠ ل يرفجلا دادم نب هللا دبع نب دمحم

 ٣٠٠ يدزألا ىسوم نب نالهك نب رمعم

 ٣٠٠ .. يدزالا نالهك نب ىسوم

 ٣.٠ يدزألا ناسغ يبأ نب دمحم نب دمحأ

٣٧ . 

 



 .۔...................................... يدزألا دمحم نب مثيه نبا

 يدمحيلا جرفم نب دمحأ نب ناميلس خيشلا
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