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 اتلآاتلللآ . حئشمتهم

 فلؤملل ةظوفحم - قوقحلا عيمج

 عاديإلا مقر ١.٦ /٩٨



 بحانايتزمنب
 1 1 1 نامع ةنطلس

 يديعسروبلا دوعس نب دمحا نب دمحم طقسم ٩٠١ : ب.ص

 ١١٢ : يديربلا زمرلا
 !٧٣٩٧٩ : نرفيلت

 ه ١٤١٧ ؟/ |ا: خيراتلا

 م :٦ /٦ ١٩٨١ ننارلا

 اهكلاسم يف كلساف كلاهملا نم ةدكؤم ةاجنم كلاسملا يذه
 اهكلاح ريونت وا قئاقحلا فشك ىلع ليلدلا مار نمل ليبسلا يهو

 هيلع تنئثاف ، ماهفألا هتغاستسإ باتك { " ةيدمحملا ةعيرشلا ىلإ ةيقنلا كلاسملا "

 & يناعملا ةقرشم ، ينابملا تسِلَس 0 ةيقن ةرابعب كلسم لكل احضوم ءاج ذإ ! مالقألا

 قيرطلا اعبتتُم | حلاصلا فلسلا رونب ًاتيضتسُم ٤ يعرشلا عامجإلا وأ 3 يعطقلا ليلدلاب ةديؤُم

 . حضارلا

 هفلأ ام عيمج يل درهعملا فورعملا وه امك . " كلاسملا " باتكك يل هانيأر ام اذه

 تاعوسوملل اقيقحت وا ، " ةيضفلا دوقعلا " باتكك ًافيلات ناك ءاوس ، كلاسملا بحاص

 ام وا ، لئاسملا ىتش يل هب يتفي ام وا ں هريغو ، " عرشلا نايب " باتكل هقيقحتك . ةيهقفلا
 حئاصن نم لكلل هيدسي ام وأ } داشرإو ظعو نم هب ملكتي ام وأ ، لئاسرلا تارين نم هبتكي
 نع هيقلي هب موقي ام عيمج نأل { هلارقأو هلاعفا يف ددسُممو . هنامعا عيمج يل قفوم رهف 3 ةميق

 . ديدس لوقو } ديشر دصقو 3 ةنسح ةينبو . هللا هجول صلاخ بلق

 ةديؤُم فقاوم نم هل مكف ‘ يثراحلا دمح نب ملاس خيشلا ةليضف . هتفرع امك وه اذه

 هللا هعدوتسإ ام ىلع نيما } باتكلاو ةنسلا قئاقح قئاقد فشاك { باوصلاب ةقطان } قحلل

 اوق نيزلا هللا تك لف { ريثكلا ريثكلا « دشرتسُملل هللا هملع امم طعم { ريزغ ملع نم

 . كنك « ءاشي ام هللا لعفيو نيملاظلا هللا لضيو ةرخألا يف انألا ةايحلا يف تبانلا لوقلاب

 وبع
يديعسوبلآ دوعس نب دمحا نب دمحم



 )م نازلا
٢2275 

 ةدكؤمةاجنم كلاسملا يذه

 اهكللسم يف كل ساف كلاهملا نم

 ىلع ليلالا مار نمل ليبسلا يهو

 اهكلاح ريونت وأ قئاقحلا فشك

 هتغاستسا باتك ث « ةيمالسإلا ةعيرشلا ىلإ ةيقنلا كلاسملا »

 . ةيقن ةرابعب كلسم لكل احضوم ءاج ذإ ث مالقألا هيلع تنثأف ، ماهفألا

 عامجإلا وأ ۔ يعطقلا ليلدلاب ةديؤم ، يناعملا ةقرشم ، ينابملا ةميت
 . حضاولا قيرطلا ًاعبتتُم حلاصلا فلسلا رونب ائيضتنُم ى يعرشلا

 دوهعملا فورعملا وه امك ، « كلاسملا » باتك يف هانيأر ام اذه

 دوقعلا ، باتكك ًافيلأت ناك ءاوس ، كلاسملا بحاص هفلأ ام عيمج يف

 ه عرشلا نايب باتكل هقيقحتك ث ةيهقفلا تاعوسوملل اقيقحت وأ ، ةيضفلا
 تارين نم هبتكي ام وأ ، لئاسملا ىتش يف هب يتفي ام وأ ، هريغو

 نم لكلل هيد سي ام وأ ، داشرإو ظعو نم هب ملكتي ام وأ 0 لئاسرلا

 ه هلاوقأو هلاعفأ يف ددسُمو ، هلامعأ عيمج يف قفوم وهف 0 ةميق حئاصن

 . ةنسح ةينبو ، هللا هجول صلاخ بلق نع هيقلي هب موقي ام عيمج نأل
 . ديدس لوقو ‘ ديشر دصقو

 



 هل مكف ، يثراحلا دمح نب ملاس خيشلا ةليضف 5 هتفرع امك وه اذه

 ةنسلا قئاقد فشاك .. با وصلاب ةقطان ۔ قحلل ةديؤم فقا وم نم

 هللا هملع امم طعُم ، ريزغ ملع نم هللا هبعوتسا ام ىلع نيمأ ، باتكلاو

 ييف تباَلا لوقلاب اونمآ نيذلا هللا تبني و ث ريثكلا ريثكلا دشرتسُملل
 م َ . ر ِ َ ه'{ د ,. _ "7 .--

 ي ءاشي ام هللا لعفيو نيملاظلا هللا لضيو ةرخآلا يفو انألا ةايحلا

 . ميظعلا هللا قدص

 يديعسوبلا دوعس نب دمحأ نب دمحم

 ةيخيراتلاو ةينيدلا نوئشلل سوباق ناطلسلا ةلالج راشتسم

 يملاسلا هللادبع نب دمح نب دوعس بتاكلا رعاشلا علطا نأ دعبو

 يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا يلاعم امهأشنأ نيذللا رعشلا يتيب ىلع

 يف ةيقنلا كلاسملا » كلذب أظرقم ، امهسيمختب ماق ؤ هتمدقم ةيادب يف

 : لاق ثيح « ةيمالسإلا ةعيرشلا

 ةلأسم راثآلا يف كنم تفتخا ازإ

 ة لوؤم وأ اهيف صنلا حعضاوب

 ةكلهم ثاحبألا نم كتبصانو

 ةدكؤم ةاجنم كلاسملا يذه ))

 (( اهكللسم يف كلساف كلاهملا نم

4٢ ( 



 ى إ مےنث هللا باتكل اهدانببإ

 الدب هب يغبنامف لوسرلا لوق

 ىلب تلق رونلا هيوتحت ام ليق نإ

 ىلع ليلدلا مار نمل ليبسلا يهف ))

 ((اهكلاح ريونت وأ قئاقحلا فشك



: 
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 ةسدقم

 8 رهاطلا هلوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو 0 رخآلاو لوألا هلل دمحلا

 دقف : دعبو ى رشان ملعلا رشنو ركاذ هللا ركذ ام ث رياخألا هباحصأو هلآو

 ناميلس نب دمح نب ملاس ةمالعلا خيشلا هفلأ يذلا باتكلا ىلع تفقو

 هرخاوأ تلمأتو ث هلئاسمو هباوبأ تحفصت دقو 0 كلاسملا ىمسملا

 هنأ ثيح 9 هماجسناو هعضو ينبجعأو ، همالك يل قار دقلو 8 هلئاوأو

 اذهو 7 اهليبس يف اهعضوو 0 اهلوصأب اهديقو 0 اهليلدب ةلأسم لك نرق

 هللا باتك الإ ملعلا امف 0 نالفو نالف لاق ال ، نافرعلا لهأ نأش وه
 ساسأ ةثالثلا هذهف ، نيملسملا عامجإ مث ، نيمألا هلوسر ةنسو ث نيبملا

 دقف لوصألا ةثالثلا هذه نم ملعلا ذخأ نمف ث عنايلا هقفلا عبنمو عفانلا ملعلا

 لوصألا لهأ نم نيققحملا ةقيرط هذهو ، لوصولاب زافو لومأملا غلب

 ىلإ ةبسنلاب لقو همجح رغص ولو باتكلاو . لوقنملاو لوقعملا ءاملعو

رمش نمو ث هعقو سوفنلا يف مظعيو هعفن هللا نوعب رثكيس همظن هريغ



 هللا نإف هيفاص ةينو ةيقار ةمهب هراهنو هليل رهسأو هرازإ ملعلا رشن يف

 ٠ . نونسحم مه نيذلاو اوقتا نيذلا نم

 يشاطبلا سماش نب دمحم

 لدعلا ةرازو ماع يضاق

 لسالس باتك ( هتافلؤم نم 6 نامع ءاهقفو ءاملع رابك نم يشاطبلا سماش نب دمحم خيشلا .

 ةنس ملالا اذه دلو ، ىرخأ تافلؤمو رئازلاو جاحلا ماكحأ يف رئاحلا داشرإ باتكو 0 بهذلا

 ضاق مث ءاضقلا بصنم دلقت دقو طقسم ةظفاحم لامعأ نم تايرق ةيالو يف ه ٠

 . فانئتسالل

 )ط ٥ »



 ٣ .م, 7

 ل رن

 نم ةمكحلا يتؤي . هدابع نم ءاشي نم ةمكحلا بهاو هلل دمحلا

 ىلع مالسلاو ةالصلاو . اريثك اريخ يتوأ دقف ةمكحلا تؤي نمو ءاشي

 ًاجارسو هنذإب هللا ىلإ ًايعادو اريذنو أريشب هللا هلسرأ يذلا . هدابع لضفأ

 نيرخآلاو نيلوألا ديس . ىمظعلا ةلاسرلا يذ . هللادبع نب دمحم . ارينم

 اميلست ملسو هبحصو هلآو ملسو هيلع هللا ىلص نيلسرملاو ءايبنألا متاخو

 ةيمالسإلا ةعيرشلا ىلإ ةيقنلا كلاسملا » باتك تأرق دقف ذعبو . اريذك

 « ىلاعت هللا هظفح يثراحلا ناميلس نب دمح نب ملاس / هيقفلا ملاعلا خيشلل

 نم . ةلدألاب هلئاسم ةنورقم . مالسإلا ناكرأ ماكحأل اعماج اباتك هتيأرف

 رئاصبلاو راصبألا جهبي باتك وهف . عامجإلاو ةنسلاو باتكلا

٠ 

 هب عفنو أريض هاقوو أريخ هفلؤم هللا ىزج . عامسألاو

 . ملسو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو نيملسملا هفلؤمبو

 يصورخلا دمحم نب فلخ نب ديعس هبتك

 ةنطلسلا ماع يتفم دعاسم
 ' ه١ ٤١٨ نس نابعش ٢٥ يف

 ءاضقلا بصنم دلقت دقو ةنطلسلل ماعلا يتفملا دعاسم يصورخلا فلخ نب ديعس ةمالعلا خيشلا '

 باتك مظن يف عرشلا دعاوق باتكك تافلؤملا نم ديدعلا هلو ةينامعلا قطانملا نم ريثكلا يف

 . بدألاو هقفلا يف بختنملا ردلا باتكو عضولا

4٦ ( 



 باتكدلذيرقتكتايبأدذهو
 يصورخلا فلخ نبديمسةمالعلا خيشلل

 ملكلا حضاو يوحت كلاسملا يذه

 مكحلاو مظعلا نايبب ة يلم

 عس ةماقتسإلا لهأ ةديقع توخ

 مكتنلا دحاولا عرش نيدلا دعاوق

 نيهاربب : نورقم اهلناسم ىرت

 مشيلا يذ هللا باتك نم ىدهلا

1 7 . َ 
 هر ر ٢ \ مه ى ط صملا 4 ذ س وا

 ر : ةدا ةار ددل ن 7 \ ذعيبر

 يفأرثؤي مليلا لهأ عامجإ كاذك

 مهلاب داس نع هقفلا فئاحص

 6ط4أِ,طفةكنحوذنأرهاماهكاحدق

 مركلاو قالخألا دنار ملاس اذ

 اونطق ةداس نم املاع هب مركأ

 ممألا يف رهلا ميدق نم ىلعلا شرع



 \ مب ءاز جلا ري > 4 ةلا ` هاز ج

 مكيلاو رانآلا مكحُس نم هارنأ

 4 دمعنل ا مامتإ هلل ١ محلاو

َّ 

 منلا ئراب هلإ نم هناحبس



 ي رجحلادمحم نبرماع نب نادمح داتسألا ظيرشقت

 ددملا ب لزن_ ت كلال همألا رهمأبو

 ى روللا يف فراعملا رشن نمل ١ رصن

 اه تجاو هيف ملعلا لينل ى عسو

 ي ذلا ى ح مال هنلا عم ةالصلا مث

 دبألا ىلإ مانألا نيب ىدهلا رشن

 ىع سامارط باحصألاو لآلاو

 د صصقوأ عاس ملعلا لين غولبل

 ًايعاسم ليلجلا هللا كراب د

 دجن سا ا مب مولعلا زا رببإل توء اج

 ذ ٨ لع ت ذقو امب تدعس دقلو

 ص ٦

 ي



 4 مامتب انخي ش اي ح ك( ىبوط

 د دألاهللا نم هل لوبقلا بتك

 فرافعملأآفعماجأرذنس ناك دق

 دتعملا ميوقلا عرشلا نم ىتش

 الصفم ءاج نييحولا ةللاأب

 دنللاو 1 صن : قيقحتلا ةنورقم

 هلوصف نيثحابلل تقرشأ دق

 ددم 4 ا ميكحلا ركذلا ةعشنأف

 ه ناديمح و أ نايبلا طخ

 دصق دق اميف ملعلا رشنل ىعسي

 تفرتو هراكفأ تمس خيش

 دريدقاميف وشحلا لهأ لقن نع

 اخماش ارط ملعلا رانم ىنبف

 ده ش اذب ثارتلا بتك هقيقحت

4١٠١ } 



 يفطنتال ةئيضم دوقعلا اذكو

 دشرلا لهأ نم قحلا لوصأ يكحت

 ىلإاودري نأ بلطلا جوحأ ام

 دجبنساامو دوقعلاو كلاسملا رون

 4 ل هر شني ح ج 1 ) سلجم ) _ ف

 دمع ىوقتلاو ديحوتلا : هساسأو

 4 أ تفل س ةمئأ رودل ىكحي

 دنسلاامه عيبرلاو ةديبع وبأف

 انرصم نم ةيقرش هب تناز

 ١ لبلا اذه ي ذ يرد أ بكوكلاك

 `ح دلا ابلو ٠ ي ١ لا "خآ هدو جوي

 دسحلا لهأ نم شربفعلا بر هيقيو

4١١ (« 

  



 ةز ع ي ذ ل 4 ظفحي هللأ و

 ددم اهل لالجلا ي ذ نم ةما ركو

 يبنلا ىلع ةالصلاب يلوق ماتخو

 دهتجاو صخش ديدجتلاب ماق ام

 يرجحلا دمحم نب رماع نب نادمح : ملقب

 ه٨١٤١ ناضمر ٢٤ خيراتب

 م٨٩٩١ رياني ٢٣ قفاوملا

 ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو يف لمعي } بيدأو دشرم ملاع يرجحلا دمحم نب رماع نب نادمح ذاتسألا '

 رصمعلا نم غلبي ، ىطسولا ةقطنملاب ةقلعتملا سرادملاو دهاعملا عباتيو 0 اهجراخو ةيدب ةيالو يف

 نيدلاو يضابإلا بهذملا ضايح نع دوذلاو ةوعدلا لاجم يف ماه رودب موقي وهو 3 اماع نيسمخ
 . ةاباحم نود نم قحلا لوقو ةحارصلاو قدصلاب زيمتي ا يمالسإلا

4 ١٢ ( 



 ارت ٢)لتمعالاشلالاز
 ت

 نيعمجأ قلخلا ريخ ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 6&©‘© دعبو ... نيدلا موي ىلإ مهعبت نمو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس

 8 باتكو فلؤملا مامأ - ماهلا ميدقتلا اذهل ميدقتلا اذه يف نحنف

 ءلملع لضافأ نم 0 يثراحلا ناميلس نب دمح نب ملاس خيشلا وه فلؤملاف

 نم ٤ ةعاسلا يف دلو ميرك قلخو مكحو بدأو ملع تيب ليلس وهو نامع

 . ه١٥٣١ ماع ةدعقلا يذ ٤ ءاعبرألا ةليل

 دوعس خيشلا مهنمو مهأفكأو نيملعملا غبنأ ميركلا هدلاو هل مدقتسا

 نب رصانو ث ينامعنلا ملاس نب ديعس نب رصانو 0 يدنكلا ناميلس نب

 ىلإ لح ف ةفرعملاو ملعلا ءارو ايعس دالبلا باج مث ، يدشارلا ديمح
 ةلبقو ى هيبلاطو ملعلا لهأ ذالم كاذنآ تناكو ه٠٧٣١ ماع ىوزن

 © يليلخلا هللادبع نب دمحم مامإلا مهسأر ىلعو ءابدألاو نيفقثملاو ءاملعلا

 ءاش ام اهيف ملعلا روحب نم فرتغيل هسأر طقسم ىلإ ىرخأ ةرم داع مث

 ههجو ىلو مث نيدلا لوصأو يناعملاو ث ةغللا مولعك ىتش مولع نم ى هللا

 نافلخ خيشلا دي ىلع فراعملاو مولعلا نم ديزملا يقلتل « لئامس » رطش

 يملاسلا نيدلا رون مامإلا نب دمح خيشلا ىلإ هجوت مث يبايسلا ليمج نب

4١٣ (



 ملعلا سلاجم ىلع ددرتي ذخأو ث ملعلا رابخأو ةريسلاو هقفلا ىقلت ثيح

 . دجاسملاو سرادملا يف ةرماعلا

 9 ايبيلو رصم رازف 8 ةيملاعلا ةحاسلا ىلإ ةيلحملا قاطن ربع مث

 ىيحي يلعو يرومرملا رصانو ضويب خيشلاب عمتجاو سنوتو رئازجلاو

 . ًاديقتسمو اديفم اينيكو اينازنت اضيأ رازو ث ءاملعلا نم مهريغو رمعم

 لئاسملا نع ربعي ثيح بدألاو ملعلا نيب عمجت يتلا ةوفصلا نم وهو

 ةريثك نيياحأ يفو غيلب نيصر يبدأ بولسأب ةكئاشلاو لب ةقيقدلا ةيملعلا

 الإ اهدجت املق ةجودزم ةعارب هذهو ث ىفقملا نوزوملا قئارلا رعشلاب

 يهو رفاو مهسب اهيف اوبرضو ةياغلا اهيف اوغلب ثيح نامع ءاملع دنع

 ةيملعلا لئاسملا باعيتسا بلاطلا وأ ملعتملا ىلع لهست ةقوشم ةقيرط

 سفنلا يف ةرطف لامجلا بح نأل كلذو ببحم لكشب ةيهقفلاو ةيلقعلا

 رعشلاف قينأ قئار ظفل هنع ربعي قيقد ىنعم نم لمجأ سيلو ةيناسنإلا

 . ةيناسنإلا نونفلا ىقرأ نم

 قئار بولسألا يقار بدأتملا ملعلا لضافلا انفلؤم اندجو انه نمو

 انفلؤم نأ ىلع ةوالع ث لوقلا ةغالب ظفللا ةلازج ىلإ عمجي ىنعملاو ظفللا

 حص نإ - يملعلا رعشلاو © ملعلاو ةينطولا نيب هتايبدأ يف عمج
 ئراقلا بلب ذخأت ةديرف ةرهاظ باوجلاو لاؤسلا ةروص ىلع - ريبعتلا

 هنتيفاقو لاؤسلا نزو ىلع ةداع باوجلا دري ثيح هتاكلم ىلع يلوتستو

 ميلعتلا يف ةيوبرت ةقيرط اهنأ ىلع ةدايز عم ةيبدأ ةيملع ةعارب يهو
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 نم ةمألا فلسل ةيح ةروص لامعألا هذه لثم يف دجن نحنو ملعتلاو

 . اهريغو تاءارقلا مولعو نايبلاو وحنلا اومظن نمم ءاملعلا

 يف ةرهاظلا هذهو ث ألومشو اليصفت رثكأ انه ةروصلا تناك نإو

 عونت ثيح نم اهيضامب ةمألا رضاح لصت ينامعلا يمالسإلا ركفلا

 ضافأ دقلو ًايرعشو ايبدأ اهتغايصو ث اهيف رحبتلاو ةفرعملا تالاجم
 ةفللا مولع ميلعتب ماقف هيبلاط ىلع ضافأ ام اهملع نازخ نم خيشلا

 ءاملع تالاجملا هذه يف هيدي ىلع جرخت ثيح بدألاو ةعيرشلا مولعو

 وهو ءاضقلا بصنم دلقتف " ةيلمعلا ةايحلا يف مهاس مث 0 ءابدأو ءاهبنو

 ةيمالسإلا ةبتكملا خيشلا ىرثأ دقو فانئتسالا ءاضق ىلإ جردت مث هب ريدج

 . ةقيمعلاو ةقيقدلا ةيملعلا هثوحبب

 وهو باتكلا نع ثيدحلا رود يتأي ةيملعلا ثوحبلا ركذ ىلعو

 . « ةيمالسبإا ةعيرشلا ىلإ ةيقنلا كلاسملا » هبحاص هامسأ ليلج فلؤم

 ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم اهلمح هللا ةعيرش يه ملعن امك ةعيرشلاو

 ميقت ثيح ةرخآلاو ايندلا يف ةداعسو حالف قيرطو ةياده جهنم سانلا

 يف ةاجنلاو ايندلا يف ةداعسلا اهمازتلاب ققحتو ث ةداجلا ىلع سانلا

 هيلع هللا يلص دمحم ىلإ ةيمالسإلا ةعيرشلا ةبسنب ريبعتلاو ، ةرخآلا

 ةصاخ ضارخأل ةجيتن امهوم نيقرشتسملا ضعب نم يتأي دق ، ملسو

 . لاضفملا انفلؤم عطقلاب اهنع هزنتي
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 نينحو ضيفتسم ةباجتسا تءاج ةبسنلا هذه نأ الإ بسحأ الو
 لوسرلا بح نأ رهاظلاف ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةعيرشلا هذه لماحل

 هذه لمل ةباجتسالا .نم سأب الف ، هبلق فاغش هيلع كلم دق مالسلا هيلع

 ناميإلا ةوالح قاذ ملسم لك انفلؤم اهيف كراشي يتلا ةميركلا رعاشملا

 ريبعتلا اذه نم سأب الف ، امهاوس امم هيلإ بحأ هلوسرو هللا ناك ىتح

 . هللا ءاش نإ نومأم وهو سبللا نمأ اذإ

 هفلأ يذلا ليلجلا رفسلا اذه ىلع عالطإلا فرش يل ناك دقلو

 « ةيمالسمإا ةعيرشلا ىلإ ةيقنلا كلاسملا » ب موسوملاو لضافلا ملاعلا

 فلؤملا أدب دقو ، تادابعلا لوح هيف ثحبلا زكرت يذلا لوألا هئزج يف

 ةديقعلا لوصأ نم ةماه لوصأو بناوج نع باتكلا اذه يف ثيدحلا

 ثدحت من امهنم لك طورشو مالسإلاو ناميإلا نع ثدحتف ث ةيمالسإلا

 نع كلذكو ، ا هرهوجو ةيمالسإلا ةديقعلا بل وه يذلا ديحوتلا نع

 نم كلذ ريغو ردقلاو ءاضقلاو ثعبلاو ةكئالملاوبتكلاو لسرلاب ناميإلا

 . ةماهلا ةيديقعلا لئاسملا

 ىلإ ةبسنلاب اهتيمهأ مث اهسفن يف ةديقعلا ةيمهأل هنم ًاكاردإ كلذو
 يف قلاخلا ةمظع راضحتساو ةعيرشلا اهيلع يفضت يتلا يهف تادابعلا

 اهيلع بتريو اهسفن يف ةدابعلا دادس ىلع نيعي ناسنإلا هب دبعتي ام لك

 ... املاع اديرم اقلاخ ادحاو اهلإ دبعن نحنف ةيقلخلاو ةيوبرتلا راثآلا لك
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 فلؤملا نم ءاج رسألا كلذ نأ بسحأو ةيلعلا تافصلا هذه ث خلا

 . نيببسل لضافلا

 ثيدح نم هاحوتسا اجهنم ليلجلا رفسلا اذهل طتخا هنأ : امهلوأ

 مالسإلا ينب و ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا وهو فيرش كرابم يوبن

 ةالصلا ماقإو هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش : سمخ ىلع

 هيلإ عاطتسا نمل مارحلا هللا تيب جحو ناضمر موصو ةاكزلا ءاتيإو

 اذه افرش ثحبلا ةطخ بسحو ثيدحلا اذه جهن ىلع راس دقو يي اليبس

 . ملسو هيلع هللا ىلص نيلسرملا ديس لوق نم ميركلا سابتقالا

 نيع لصن ث ةيمالسإلا تادابعلل يديقعلا ساسألا عضو وه : ايناث

 زكترت نأ نم اهل دب ال تادابعلا هذهف ، ناكمب ةيمهألا نم وهو ئ راقلا
 ينلاو مدقت امك ىربكلا مالسإلا دئاقع يف لثمتت ةتباث ةيديقع زئاكر ىلع

 ذوعن تالماعم وأ تادابع تناك ءاوس ث اروثنم ءابه لمعلا حبصي اهنودب

 اهسأر ىلع ةريثك مكحل تعرش مالسإلا يف تادابعلاو ، كلذ رش نم هللاب
 تسيل مالسإلا يف تادابعلاو ، هبرو دبعلا نيب اهتمادتساو ةلصلا ديكأت

 ةيكولس تاياغو داعبأ تاذ يه امنإو قفتا امفيك ايلمع ىدؤت رئاعش درجم

 . ضعبلا مهضعب تالصو مهتايحو سانلا ايند يف ىربك ةميق تاذ

 لكب ةطبترم فادهألا كلتو داعبألا هذه ضارعتسا ىلإ انبهذ اذإو

 خيشلل ليلجلا لمعلا اذهل ميدقتلا وهو ماقملا انب لاطل مالسإلا تادابع

 . باتكلا فلؤم لضافلا
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 لكل لماشو بعوتسم اياضق نم هلوانت ام بسحب فلؤملاو

 ديزتسمل ةدايز هدعب ىقبي ال ثيحب ، لزج بولسأو لصفم لكشب ماكحألا
 . ءافيتسالا ةياغ ايوفتسم ءاصقتسالا ةياغ ًايصقتسم ءاج دقف

 لماكتملا يملعلا ثحبلل اجذومن هيف صوصنلا قيثوت ءاج دقو
 نكامأ ىلإ اهيف راشم ةيلصأ عجارم نم دئالقب هتاحفص لويذ تنز ثيحب

 هتراهم ثحابلل نأ امك 0 يملعلا جهنملا هيضتقي امك ةمات ةقدب صوصنلا

 ميركلا نآرقلا نم تناك ءاوس أديج ًافيظوت صوصنلا فيظوت يف ةقئافلا

 . ةفرعملا نيطاسأو ءاملعلا لضافأ لاوقأ وأ ةفيرشلا ةنسلا وأ

 ةراشإلاو ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا جيرختب ةصاخ ةيانع ينع دقو

 نم ذختي يذلا يملعلا ثحابلا ىلع لهسي ثيحب حوضوب اهرداصم ىلإ

 ثارتلا نوطب يف اهنطاوم يف اهيلإ عوجرلا هثحبل اعجرم ةساردلا هذه
 وأ ةلوهسل ًايخوت نيثحابلا نم ريثك اهنع لفغي ةزيم يهو ةلوهسو رسيب
 قئار بذع بولسأب اياضقلا تضرع كلذ ىلع ةوالع دهجلاب انض

 . بدأتم يملع بولسأ بحاص انلق امك ثحابلاو

 ءاطعلاو ركفلاو لضفلا لهأ نم هبسحأو ادحأ هللا ىلع يكزأ الو

 قيفوتلا هل ىلاعت هللا لأسنو ريصنلا معنو انالوم وهو هبيسح هللاو زيمتملا
 ةفرعملا ناديم يف رشثملا جاتنإلاب ةلفاح ةيملع ةايح يف دادسلاو

 . فينحلا هنيد ةمدخل هقفوي نأو " ةيمالسإلا
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 ةبتكملل همدق ام ىلع فلؤملل = ئراقك = ركشلا يجرأ اريخأو
 دقف " يمالسإلا هقفلا وهو ةفرعملا بناوج نم ميظع بناج يف ةيمالسإلا
 ىلإ ةفاضإلا مث نيدلا يف هقفتلا يف هملق رخسو هتاكلم دنجو هتمه رفنتسا

 يف نيمألا دلبلا اذه ءاملع نم ديرف دقع يف ةنيمث ةؤلؤل وهف 5 هيئراق
 . ديحوتلاو هقفلا

 وهف فينحلا هنيد رشنل انقفويو ، ليبسلا ءاوس اعيمج انيدهي هللاو
 . نيعملاو قفوملا معن

 تاكرب يطعملادبع دومحم .د.أ

 ةيمالسإلا مولعلا مسق سيئرو ذاتسأ

 ةيمالسإلا مولعلاو ةيبرتلا ةيلك

 سوباق ناطلسلا ةعماج
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 نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 نيرهاطلا نيبيطلا هباحصأو هلآ ىلعو نيمألا يبنلا دمحم نيملاعلا مركأو

 : دعب امأ . نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهيعبات ىلعو
 ةيضابإلا هقف نم أئيش بتكأ نأ ناوخإلا ضعب ينم بلط طقف

 ةعيرشلا ىلإ ةيقنلا كلاسملا » هتيمسف ةيعرلا ةلدألاب انورقم
٠ 

 ءاج ام ىلع ماسقأ ةسمخ ىلع لوألا ءزجلا تمسق دقو ث """ « ةيمالسإلا

 لمتشي مسق لكو ي سمخ ىلع مالسإلا ينب وي فيرشلا ثيدحلا يف

 نأو لمعلا ةلصاوم ىلع قيفوتلاو نوعلا هلاسأ هللاو هب قلعتت كلاسم ىلع

 ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ميركلا ههجول اصلاخ هلعجي
 تأدتبا امنإو . اميلست ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 ىلص هيلع مالسلاو ةالصلا لضف يف هتمتخو ةيمالسإلا ةعيرشلاب باتكلا

 ضرعتسأ ينارتو ، ملسو هيلع هللا ىلص هب ًانميتو ًأكيربت ملسو هيلع هللا

 تمدق امنإو ى بهذملل نيفلاخملا لاوقأ ابلاغ اهب نراقأو ججحلاو ةلدألا

 ءام ءامسلا نم لزنأ هللا نأ رت ملأ و : العو لج هلوق نم ةيمستلا هذه هل ترتخا امنإ ١

 . )٢١( ةيآلا رمزلا ةروس . ع ضرألا يف عيباني هكلسف
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 دمو هللا قفو نإ هلمأتأ امل اديهمت مالقأ سؤركو اراصتخا باتكلا اذه

 ءاش نإ ةيناث ةرم هعبط ةداعإ يف هلعلو عسوأ فيلأتب موقأ نأ رمعلا يف
 . نيعملا هللاو هللا

 ؟ مه نم ةيضابإلاب فيرعتلا بجي كلاسملا كلت يف عورشلا لبقو

 -: الوأ : لوقأف
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 ةيضابزلابنيرعتلا

 ىلع ةيوبنلا ةنسلاو زيزعلا باتكلا ليوأت يف فالخلا نأ كش ال

 يف فولأم قيرطو فورعم ءيش ةيحتلا ىكزأو ةالصلا لضفأ اهبحاص

 نكلو 0 مارحلا نم لالحلا ةفرعمو ماكحألا طابنتساو ميهافملا فالتخا

 يف لصح ام لصح ىتح ث ليوأتو يأر يف ةئطخت وأ فيس راهشإ نودب

 ديرجت ىلإ لاحلا مهب ىضفأ نأ ىلإ نافع نب نامثع ثلاثلا ةفيلخلا نامز
 . ةفيلخلا لتقو فويسلا

 ذخأو ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ قرتفا كانه نمو

 ءايمعلا ءامصلا ةنتفلا كلت مهنيب ترشتناو ، ضعب باقر برضي مهضعب

 باوصلا قيرط مهدعب ىتأ نم لك سمتلاو رصبملا اهيف راح يتلا

 ىللإ اوقرتفاو ، هدي يف قحلا نأ معزو ىلاعت هللا اضر ىلإ لصوملا
 . بهاذم

 ةعيشلاو جراوخلاك ةيلامجإ مهبهاذم تناك لوألا نرقلا يفف

 ىلإ ترصحناو بهاذملا كلت ترولبت يناثلا نرقلا يفو . ةلزتعملاو

 . ةعيشو ةلزتعمو ةيلبنحو ةيعفاشو ةيكلامو ةيفنحو ةيضابإك صاخشأ

 ضايإ نب هللادبع ىلإ بوسنملا يضابإلا بهذملا بهاذملا كلت نمو

 نامز يف رهتشاو نايفس يبأ نب ةيواعم نامز يف أشن يذلا 0 يميمتلا
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 ىلإ هلاوقأ ردصمو هراكفأ يف عجري ناكو ، """ ناورم نب كلملادبع
 وبأ ىور ث هتقثو هتلادع ىلع ةمألا تعمجأ يذلا ينامغلا ديز نب رباج

 ىتلف ، ضيرم ذئموي سنأو ث كلام نب سنأ عم تنك : لاق ةماعن نب ركب
 انإو هلل انإ » : لاقف . ديز نب رباج يفوت : لاقف هيلع بكأف هل ىلوم أسنأ

 لاقف ؟ ءاثعشلا وبأ يفوت « نوعجار هيلإ انإو هلل انإ » مث « نوعجار هيلإ
 هللا محري ث هللاب سانلا ملعأ تام : لاقف . مويلا هللاو معن : هالوم هل

 هنإ : لاقو لحنلاو للملا يف يناتسرهشلا هركذو "" ديز نب رباج
 ا ٣ "

 نب ىيحي نع يناثلا ءزجلا بيذهتلا بيذهت يف لقن امك . " " يضابإ

 يف اهتمامإو ةيضابإلا ةلود تماقتساو . يضابإ ديز نب رباج نأ نيعم

 يبوقعيلل ةفرعملا باتك يفو "" _ه٩٦١ ماع ةيمأ ينب ةلود رخآ

 نب دمحم نب نسحلا ةلاسر ديز نب رباج ىلع تأرق : لاق ٢ج (٣١)ص

 تهرك الو ههرك ائيش تنتحأ ام . ارباج ينعي : لاقف بلاط يبأ نب يلع

 يلاونو ١ج بيذهتلا بيذهت يف رجح نبا ىور امك اهيفو . هبَحأ ائيش

 هترظانم ركذ ثيح ةيرينملا ةعابطلا ةرادإ (٧٣٢)ص ٣ج ريثألا نبا رظنا ه٤٦ ةنس كلذو ١-

 مالعالا يف هتمجرت رظنأ ناورم نب كلملادبعل ةلاسر هلو ريبزلا نبا نامز يف جراوخلل

 . يلكرزلل

 ٢- ديز نب رباج مامإلا ةذمالت دحأ بئاسلا نب مامض ىلإ بسنت ةميدق ةطوطخم نم .

 ٣- لوألا ءزجلا ص)٨١ ١ ٢) .

 ركفلا راد عبط . يمرضحلا ىيحي نب هللادبع ركذ يف )٢٢( ءزجلا يناغالا رظنأ ٤

 ةكمو نميلا اوكلم ثيح ) . يربطلاو ريثألا نباو يخامنشلل ريسلا باتكو . ما٦٨٩/_ها١ ٤٠٧

 . ) عيمجلا عم ةحلاصلا مهتريسو مهتلادع ترهظو ةنيدملاو
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 ةمألا لتتفت مل امهنأل امهيف دهاجنو امهنع هللا يضر رمعو ركبابأ
 . ةنتفلا يف لخد نمم امهدعب نم يجرنو امهرمأ يف كشت ملو امهيلع

 يف ةيعامتجالا ةلادعلا هباتك يف نآرقلا لالظ بحاص بطق ديس لاق

 نم ريثألا نباو يربطلا هلقن ام ىكح امدعب (٩٥١/٠٦١)ص مالسإلا

 ناك دقلو : لاق س نامثع ثلاثلا ةفيلخلل ةباحصلاو يلع مامإلا ةعجارم

 ةنيدملا ىلإ نوعادتيف بقاوعلا ةريطخلا تافرصتلا هذه نوري ةباحصلا
 نم نكلو : لاق نأ ىلإ ث ةنحملا نم ةفيلخلا ذاقنإو مالسإلا ديلاقت ذاقنإل
 ىلإ رظني نمل دب ال نكلو : لاق نأ ىلإ ؤ اطخلا نم هيفعن نأ بعصلا
 اهمومع يف ةروثلا كلت نأ ررقي نأ مالسإلا حوربو مالسإلا نيعب رومألا

 . ه١ مالسإلا حور نم ةروف تناك

 نايبلا باتك نم يناثلا عزجلا ةيشاح يف يبودنسلا نسح خيشلا لاق

 لضافأ نم بهذملا اذه لهأ ) : تايضايإ ىلع قيلعت ظحاجلل نييبتلاو

 نمو 0 ءيش يف نيدلا نم تسيل يتلا عدبلا نم نورفني نممو ةلبقلا لهأ

 مهسنومري لب ث مدقتلل مهترياسم مدعبو ددشتلاب نيملسملا ضعب مهمهتي انه
 لمجم تددرف ، مهيف مهموصخ لوقب تعدخ تنك دقو ، ءارب هنم مه امب

 . مهيف نيقيلا يل نيبت مث ، لوألا ءزجلا شماوه ضعب يف هب مهنومهتي ام
 ةدلبع نم مهرومأ لك يف نوعجري نممو نيملسملا رايخ نم مهنأ تملعف

 امك ةيضابإلا ءاملع ريغ نم وهو . """ ( ةنسلاو باتكلا ىلإ ةلماعمو

 ١- ظحاجلل نييبتلاو نايبلا ج٢ ص)٨٣ ١ )  6ةماقتسالا ةعبطم ٠ ةنس ةرهاقلا ٩٤٧ ١م .

4٢٥ ( 

 



 رجح نبا اذه ىلإ مهقبسو . ةرسيملا ةيبرعلا ةعوسوملا يف اذهب حرص

 نب هللاديبع ىلع هجورخو سادرملا اوركذ امدنع """ دربملاو مزح نباو

 لادتعالا الإ مهرابخأو مهتريس يف فصنملا دجي نلو (ه١٦) ماع دايز

 . ةنسلاو باتكلا قيبطتو

 هبرجت ےتح ىتف نحدتال ))

 (( ب يرجتب الإ هةعنمذت الو

 نب هللادبع نع ةياكح لماكلا نم ثلاثلا ءزجلا يف ريثألا نبا لاق

 رلفك مهنكلو كرشلا نم ءاءرب موقلا نإ : جراوخلا ىلع هدري اميف ضايإ

 مهيفلاخم نأ نومعزي نيذلا جراوخلا ىلع هنم أدر . ماكحألاو معنلاب

 وهو (٥٥١)ص رهاوجلا هباتك يف يداربلا ةمالعلا لاقو . نوكورشم

 لالب يبأ لتق دعب نيملسملا نإ : لاق . برغملا يف ةيضابإلا ءاملع نم

 نبا هللادبع مهيفو ، جورخلا ىلع اومزعو ث ةرصبلا عماجب اوعمتجا

 هللادبع عمس ليللا نج املف 0 نيملسملا هوجوو قرزألا نب عفانو ضابإ

 نعأ : هباحصأل لاقف " نيحبسملا نينحو نينذؤملا نينرتو ءارقلا يود
 مهقحأ امو . همالك ه١ ىفتخاو هرمأ متكو عجرف ؟ مهعم جرخأ ءالؤه

 ٢ ةلاسرلا ةسسؤم عبط (٠٢٢١)ص لماكلا رظنأ .

4 ٢٦ ( 



 اوتآ و ةالصلا اوماقأ ضرألا يف مهانكم نإ نيذلا وح : العو لج هلوقب

 "" . ي رومألا ةبقاع هللو ركنملا نع اوهنو فورعملاب اورمأو ةاكزلا
 نع ينامثلا يملاسلا ديمح نب هللادبع ةمالعلا انخيش لئسو

 ؟ ةيجانلا ةقرفلا وه هنأ يضابإلا بهذملا ةحص ىلع ةجحلا

 ثيدح يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كلذ نيب دق ) : لاقف

 انأ ام و : لاق ؟ هللا لوسر اي يه نم : اولاق رمع نب هللادبع

 "" ( ھ يباحصأو هيلع
 هنإ ةو : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةيراس نب ضابرملا

 ةنسو يتنسب مكيلعف اريثك افالتخا ىريسف يدعب شيي نم
 ايهيلعاوضعو اهب اوكسمت نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا

 ةعدب لكو ةعدب ةثدحم لك نإف رومألا تاثدحمو مكايإو ، ذجاونلاب
 ملسو هيلع هللا ىلص هليبس عبتا نم قحلا لهأف ، "" يي ةلالض

 دجت الو 0 ذجاونلاب كلذ ىلع اوضعو هدعب نم نيدشارلا ءافلخلا ليبسو

 هللاو رهظ قحلاو ةريثك يواعدلاو ، باحصألا الإ ةفصلا هذه ىلع

 بيبح نب عيبرلا مامإلا هجرخأ هركذ يذلا رمع نبا ثيدحو . ملعأ

 امك 0 سابع نبا نع ةيضابإلا دنع دمتعملا حيحصلا عماجلا يف

 ثيدح نمو. يذمرتلا دنع ثيدحلا و ؤ

 ١- ةيآلا جحلا ةروس )١ ٤) .

 ٢- راهزألا ةعبطم 0 (٨٦)ص يملاسلا ديمح نب هللادبع نيدلا رون مامإلل عيبرلا دنسم حرش

 ةنس ةينورلبلا ١٣٢٦ه .

 ٣- حيحص نسح : لاقو يذمرتلاو نابح نباو هجام نباو دؤاد وبأ هجرخأ .

« ٢٧ ( 



 نع هجام نباو 0 حيحص نسح : لاقو يذمرتلاو دؤاد وبأ هجرخأ

 نيعبسو ثالث ىلع يتمأ قرتفتس قو : لاق هصنو هعفر ةريره يبأ

 كلت يعدي مهلكو 0 ةيجان ةدحاو الخ ام رانلا ىلإ نهلك ةقرف

 هيلعانأام : لاق ؟ هللا لوسر اي يه نم : اولاق 0 ةدحاولا

 ام ىلع اهنأ يعدت ةقرف لكف كشالو . """ يي يباحصأو

 انخيش لاق ، هباحصأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلع
 تبهذ اميف ةبيصملا اهنأ : لوقت قرفلا كلت نم ةدحاو لك يأ : يملاسلا

 لك نأش اذهو ث ثيدحلا صن يف اهتاجنب حرصملا يه اهنأو ٧ هيلإ

 موي ىللإ فالخلا ماد ام يواعدلا هذه الولو 0 اهيبن دعب تفلتخا ةمأ

 هايإ هنييزت هتبثي امنإو ، هل تابث ال تحبلا لطابلا نأل 5 ةمايقلا

 ىفخيف ناهربلا ةروص يف ةبنثلاب هدييأتو قحلا ةروص يف هجارخإو

 نم يدهي هللاو نينمؤملا نم هللا ىده نم الإ سانلا نم ريثك ىلع

 مهنلا لق و : العو لج هللا لاق "" ميقتسم طارص ىلإ ءاشي
 نيب مكحت تنأ ةداهشلاو بيغلا ملاع ضرألاو تاومسلا رطاف

 يف ثحب ديزم يتأيسو """ يم نوفلتخي هيف اوناك اميف كدابع

 ١- دنسملا حرش .

 ٢۔- قباسلا عجرملا .

 ٢- ةيآلا رمزلا ةروس )٤٦( .

4٢٨ ( 



 ١ ١ ى عسلتل رسح نإ (٨٨)ص ت هللا ءاش هللاو . ىلاعت كلسمل

 وملا

 ش احان الس
 .م ٠ رمح
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 لوذافلسنملا

 نيدلا ساسأ

 لوسر لاقو "" ج مالسإلا هللا دنع نيدلا نإ و> : ىلاعت هللا لاق

 هلإ ال نأ ةداهش : سمخ ىلع مالسإلا ينب قو : ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ناضمر موصو ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإو هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ

 لاق دايقنالا : ةغل مالسإلاف . """ يي اليبس هيلإ عاطتسا نم تيبلا جحو

 اولوق نكلو اونمؤت مل لق انمآ بارعألا تلاق و> : ىلاعت هللا

 امو » : ىلاعت هللا لاق قيدصتلا : ةغللا يفف ناميإلا امأو """ يم انملس

 يملاسلا انخيش لاق """ يج نيقداص انك ولو انل نمؤمب تنأ

 مالسإلاف : تلق 0 نافدارتم امهنأ انبهذمو : راونألا قراشم يف

 رخآلا نع امهدحأ لصفني ال اعرش نادحتم امهف ةغل افلتخا نإو ناميإلاو

 ةبحملا يهو الثم ةيالولاف ى رخآلا مكح فلاخي مكح امهدحأل نوكي امبرو

 هفالخب . قسافل نوكت الو يفوملا نمؤملا ملسملل الإ نوكت ال ءافطصالاو

 . )١٩( ةيآلا نارمع لآ ةروس ١-

 يأ ةسمخ ىلع ةياور يفو رمع نبا نع يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو يراخبلاو دمحأ هاور ٢-

 . نم ىنعمب ىلعو ناكرأ ةسمخ وأ مئاعد سمخ
 )١٤( ةي رجحلا ةروس . ( ٤ ةرآلا تا . اه 7

 . )٧ ١) ةيآلا فسوي ةروس ٤

4٣١ ( 

 



 ناك نإ هب دوقم وهف قساف لوتقملا ناك ولو قح ريغب ملسم لئاق عم

 وه ميهاريإ مكيبأ ةلم و : ىلاعت هنلا لاق ، اطخ ناك نإ ىدؤيو ادمع
 انيد مالسإلا ريغ غتبي نمو وو : ىلاعت لاقو ث " , ي نيملسملا مكامس

 لاقو """ نيرساخلا نم ةرخآلا يف وهو هنم لبقي نلف |
 ريغ اهيف اندجو امف " نينمؤملا نم اهيف ناك نم انجرخأف و : ىلاعت

 . قفوملا هللاو """ ي نيملسملا نم تيب

. (٧٨( 
 ةيآلا جحلا ةروس
-١ 

. (٨٥( 
 ٢- ةيآلا نارمع لآ ةروس

 ٣ ناتيآلا تايراذلا ةروس )٣٥و ٣٦(

4٣٢ ( 



 يفاشلاكلسنملا

 نامي الاومالسإالاطورش

 كلذ " ملأ " ميحرلا نمحرلا هللا مسب و : العو لج هللا لاق

 نوميقيو بيغلاب نونمؤي نيذلا " نيقتملل ئده هيف بير ال باتلا
 امو كيلإ لزنأ امب نونمؤي نيذلاو " نوقفني مهانقزر اممو ةالصلا

 مهبر نم ئده ىلع كنلوأ ث نونقوي مه ةرخآلابو كلبق نم لزنأ

 لمجلاب ىتأ نم الإ انمؤم املسم ىمسي ال """ يم نوحلفملا مه كئلوأو
 قح هب ءاج نأو هللا لوسر ًأدمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش : ثالثلا

 مرخي اذهبف " ناكرألاب المعو نانجلاب داقتعاو ناسللاب ًاقطن هللا دنع نم
 يف نفدو ةالصو ةلماعمو جاوز نم نيملسملل ام هلو هضرعو هلامو همد

 اي و: العو لج هللا لوقل "" ناتخلاب هقيقحت طرتشيو نيملسملا رباقم
 هلوسر ىلع لزن يذلا باتكلاو هلوسرو هللاب اونمآ اونمآ نيذلا اهيأ

 مويلاو هلسرو هتكئالمو هللاب رفكي نمو لبق نم لزنأ يذلا باتكلاو
 . "" يم اديعب لالض لض دقف رخآلا

 ١- نم تايآلا ةرقبلا ةروس )١-٥( .

 ٢ ناتخلا نع مالكلا يتايس ص)٣٧( .

 ٣- ةيآلا ءاسنلا ةروس (٣٦ ١) .

4 ٣٣ ( 



 ملو ث هتدايز ىلع اوقفتا امدعب ناميإلا ناصقن يف اوفلتخاو
 لاق . هتوقو نيقيلا فعضل أرظن ناصقنلاب هفصو بطقلا مامإلا دعبتسي

 لوق ه ناصقنو ناميإلا ةدايز : يراخبلل هحرش يف يلبنحلا بجر نبا

 الو ديزي : لاقف هصقن يف مهضعب فقوتو : لاق نأ ىلإ ءاملعلا روهمج

 . قفوملا هللاو """ كلام نع كلذ يورو ؛ صقني لاقي

 رجح نبا حرشل ةيمستلا يف قباطم وهو (١)ص ١ج يرابلا حتف ىمسملا يراخبلا حرش ١-

 . رجح نبا قبسأ وهو هلمكي مل نكلو

4٣٤ ( 



 تلاتلا فللسنملا

 ددوتلا

 ءاوس ةملك ىلإ اولاعت باتكلا لهأ اي لق وج : العو لج هللا لاق

 لاقو """ ي ائيش هب كرشنالو هللا الإ دبعن الأ مكنيبو اننيب
 متنأ لهف دحاو هلإ مكهلإ امنأ يلإ ىحوي امنإ لق و> : ىلاعت

 . """ نوملسم

 تابتإ لوقت وأ ث هلاوقأو هلاعفأو هتافصب هللا دارفإ وه : ديحوتلاو

 نع هللا هيزنتب الإ متي الو ، تافصلا نع ةلطعم الو ةهباشم ريغ تاذ

 كلذ مهوي امم درو امو 0 قلخلا ةهباشمو ةيؤرلاو زجعلاك صقنلا تافص

 ظفحلاب نيعلاو تاذلاب هجولاو ةردقلاب ديلا لؤتف مكحملا ىلإ دودرمف

 " ي ءيش هلثمك سيل و> : العو لج هللا لاق 0 اذكهو

 ةكئالملاب ةجحلا هيلع موقت ىتح هللا ةفرعم ىوس دحوملا مزلي الو

 نأب باقعلاو باسحلاو رانلاو ةنجلاو ثعبلاو توملاو لسرلاو بتكلاو

 يبنلا نأ كلذ ىلع ةجحلاو هلابب رطخي وأ هنع دحأ هلأسي وأ كلذب عمسي

 ١ - ةيآلا نارمع لآ ةروس ( ٤ ٦) .

 ٢ ةيآلا ءايبنألا ةروس )١٠٨( .

 ٣- ةيآلا ىروشلا ةروس ( ١ ١) .

« ٣٥ ( 



 هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي نأ الإ سانلا نم بلطي مل ملسو هيلع هللا ىلص

 سانلا لتاقأ نأ ترمأ قوي ثيدحلا يف درو امك هللا لوسر ادمحم نأو

 الإ مهلاومأ و مهئامد ينم اومصع دقف اهولاق اذإف هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح

 هريغو لقعلاب كردت ىلاعت هتفرعم نأل . "" يي هللا ىلع مهباسحو اهقحب

 ةكقتاملاو وه الإ هلإ ال هنأ هللا دهش و : ىلاعت هللا لاق عمسلاب كردي

 . """ مج ميكحلا زيزعلا وه الإ هلإ ال طسقلاب امئاق ملعلا ولوأو

 رطف يتلا هللا ةرطف افينح نيدلل كهجو مقأف و> : ىلاعت لاقو

 ب سانلا رتكأ نكلو ميقلا نيدلا كلذ هللا قلخل ليدبت ال اهيلع سانلا

 ىلع دلوي دولوم لك جو : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو ، "" م نومي
 وأ هنارصني وأ هعنادوهي هاوبأف هناسل نع برعي ىتح ةرطفلا

 , "٤" هناسجمي

 هيلع هنلا ىلص هلوق ىلع اقيلعت فنألا ضورلا يف يليهسلا لاق

 هللا رون "ث" فئاطلا نم جرخ امل ي كهجو رونب ذوعأ قو : ملسو

 وهف ةنسلاو باتكلا يف هركذ ءاج اذإ هجولا امأ : لاق ، ههجوو

 ١- سابع نبا نع عيبرلا هجرخأو ةريره يبأ نع ملسم هجرخأ .
 ٢- ةيآلا نارمع لآ ةروس )١٨( .

 ٣- ةيآلا مورلا ةروس )٣٠( .

 نب دوسألاو ةريره يبأ نع مهريغو يناربطلاو دؤاد وبأو يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هجرخأ ٤

 . عيرس
 ٥ يناثلا ءزجلا ص)٢٣٢٢( .

« ٣٦ ( 



 لمعب ءاضرتساو برقت نطوم نينطوم ىلإ ركذلا يف مسقني

 هجو ءاغتبا الإ و : هلوقكو """ م ههجو نوديري وو : ىلاعت هلوقك

 لصحعلل هلوبقو اضر نطوملا اذه يف بولطملاف """ يج ىلعألا هبر

 نمو كيلع لبقأ كنع يضر نم نأ هلصأو ث لماعلا دبعلا ىلع هلابقإو

 ي كهجوب و : هلوق دافأف ، ههجو كري ملو كنع ضرعأ كيلع بضغ

 امك مالكلا يف ةلصب سيلو لابقإلاو لوبقلاو ضرلا ىنعم انه اه

 اهنأ هدنع ةلصلا ىنعمو لوقلا نم ءاره كلذ هلوق نأل "" ةديبع وبأ لاق

 دعبو هعبط ظلغ نم لوق اذهو ، مالكلل ديكأتلا الإ ديفت ال ةملك

 هلوق يف هدلق نمو وه لاق كلذكو . هبلق ةغالبلا مهف نع ةمجعلاب
 ءيش لك و> : هلوقو كبر ىقبي يأ """ يم كبر هجو ىقبيو و> : ىلاعت

 ةمكح نم هجولا ركذ الخ دق اذه ىلعف هايإ الإ يأ """ يج ههجو الإ كلاه

 يف بهذف يرعشألا امأ : لاق نأ ىلإ . ةمكحلا نم هنم ةملك ولخت فيكو

 هللا تافص اهنأو ديلاو نيعلا ىنعم نم هيف بهذ ام ىلإ هجولا ىنعم

 ١- ةيآلا ماعنألا ةروس )٥٢( .

 ٢- ةيآلا ليللا ةروس )٢٠( .

 ءابدألا مجعم يف توقايل اعبت يلكرزلا مهنم هدع ةيضابإلا مالعألا دحأ ىنثملا نب رمعم وه -
 ةيلعلا تاذلا ىلع دئاز ءيش كلانه نأ مهوي ام عفد هدصقو يناثلا نرقلا يف ةغللا ةمئأ نم وهو

 . ه١ هالوأ امو هتاذ ءاقب هانعم انبر هجو ىقبيو : يملاسلا انخيش لاق امك

 ٤- ةيآلا نمحرلا ةروس )٢٧( .

 . )٨٨() ةيآلا صصقلا ةروس ۔-٥

« ٣٧ ( 



 هذهو لوقنملا عرشلا ةهجو نم الو لوقعلا ةهجو نم ملعت مل ىلاعت

 لزن امل برعلا هتمهف دقف ، نيبم يبرع ناسلب لزن هنإف ، اضيأ ةمجع

 مهنم نمؤملا ىلع لاكشإ الو ، ةفص هجولا نأ اهتغل يف سيلو اهناسلب

 مالكلا ىلإ نامزلا رخآ جيتحا يتلا يآلا هذه ىنعم يف رفاكلا ىلع الو

 ملف اهيبشت الو اكش هتديقع ىلع شخي مل نمؤملا نأل ، نامجعلا عم هيف

 هذه نع هلأس الو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهنم دحأ رسفتسي

 دحأ لاق الو : لاق نأ ىلإ . سانلا ماوع دنع ةلكشم مويلا يه يتلا ةيآلا

 نيديو اهجو هل تبثي مث هقلخ نم ءيش ههبشي ام هللا نأ دمحم معزي مهنم

 اهيناعم اوقلتو الاكشإ ةيآلا يف اوريأمل مهنأ ىلع لدف ، كلذ ريغ ىلإ
 هنأ ةراعتسإلا ةحالمو مالكلا ةنامس نم اوفرعو ث هيبشتلا ريغ ىلع

 همالك ىهتنا . ةضقانم هيف اومهوت الو ةضراعم هل اوطاعتي ملف زجعم

 . قفوملا هتناو . ةيضابإلا ةديقع هيلع امل قباطم وهو

4 ٣٨ (



 جارلا فلسلا

 بتكلاوةكنالملاو ءايبنألاب ناميإلا

 هبر نم هيلإ لزنأ امب لوسرلا نمآ وج : العو لج هللا لاق

 نم دحأ نيب قرفن ال هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب نمآ لك نينمؤملاو

 بجي """ يم ريصملا كيلإو انبر كنارفغ انعطأو انعمس اولاقو هلسر

 مههيزنت بجيو يرابلا ديحوت دعب بتكلاو ةكئالملاو ءايبنألاب ناميإلا

 نم صخي نأو ث ةليحتسملاو ةبجاولاو ةزئاجلا مهتافص ةفرعمو مهميظعتو

 هللا لاق 0 ميركلا نآرقلاو ملسو هيلع هلا يلص ادمحم انيبن مهنيب

 دقف رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب رفكي نمو و : ىلاعت

 نم لوسر مكءاج دقل و : ىلاعت هللا لاقو ، """ يم اديعب الض لض

 فوؤر نينمؤملاب مكيلع صيرح متنع ام هيلع زيزع مكسفنأ

 , """ ي ميحر

 ةينامث زيزعلا هباتك يف ىلاعت هللا مهركذ نيذلا ءايبنألا ددعو

 هينب ىلإ لوسر وهو ث مالسلا هيلع مدآ مهوبأو مهلوأ ؛ ايبن نورشعو

 ١- ةيآلا ةرقبلا ةروس )٢٨٥() .

 ٢- ةيآلا ءاسنلا ةروس )١٣٦( .

 ٣- ةيآلا ةبوتلا ةروس )١٢٨( .

4٣٩ ( 



 ليعامسإو ميهاربإو حلاصو دوهو حونو 0 سيردإ ثلاثلاو 0 هنيإ ثيشو

 دؤادو نوراهو ىسومو بيعشو فسويو بوقعيو طولو قاحسإو

 سنويو عشوي همساو لفكلا اذو بويأو ناميلسو ' '" يناثلا فسويو

 . دمحمو ىسيعو ىيحيو ايركزو عسيلاو نيسايلإ وه : ليقو سايلإو

 السر و» : ىلاعت هلوق ريسفت يف سداسلا ءزجلا يف يبطرقلا لقنو

 لسرلاو ءايبنألا ددع يف نيرسفملا لاوقأ "" م نيرذنمو نيرشبم

 تلق ] : لاق يرافغلا رذ يبأ نع يدنقرمسلا ثيللا هاور ام اهنم راتخاو

 تناك و : لاق ؟ نولسرملا ناك مكو ءايبنألا تناك مك هللا لوسر اي

 ةئامثالث نولسرملا ناكو يبن فلأ نيرشعو ةعبرأو يبن فلأ ةئام ءايبنألا

 . """ [ كلذ يف يور ام حصأ اذه : تلق : لاق نأ ىلإ ي رشع ةثالثو

 ميدأ نم هقاقتشاو يبرع مدآ : ليق ؟ برعلا نم مهيأ يف اوفلتخاو

 عيبرلا ثيدحل ةعمجلا تيمس كلذبو ةعمجلا موي هقلخ عمجو ، ضرألا
 دلو هلو ، ةريره يبأ نع يئاسنلاو يذمرتلاو دؤاد وبأو دمحأو كلامو

 وهو هناكب ةرثكل ح ونلا نم ذوخأم يبرع ح ونو ٤" ثراحلا دبع ىعدي

 ١- فسوي نب ميهاريا نب فسوي همساو : ليق رفاغ ةروس يف هللا هركذ .

 ٢- ةيآلا ءاسنلا ةروس )١٦٥( .

 ٣- هل حيحصلا دنسملا يف يتسبلا متاح وبأو يرجآلا هجرخأ .

 ركذ يف عسوتلا يشاطبلا سماش نب دمحم حلاصلا فلسلا ةيقب ةمالعلا انخيش ينم بلط ٤-

 هركذ امو كلذ يف نآرقلا مولع يف ناقتإلا يف يطويسلا هاكح ام لقن تنسحتساف ةكئالملاو ءايبنألا

 نأ دعبي الو روهشم كلذ يف فالخلاف يمجعأ وأ يبرع وه لاه مدآ نوك كلذ نمف نورسفملا

4 ٤.٠ ( 



 مدآ يذلا دمحلا ءاولو دومحملا ماقملا بحاص ملسو امهيلع هللا ىلص دمحم دج وهو ايبرع نوكي

 ملسم السرمو ديز نب رباج الوطم ةعافشلا ثيدح جرخأ . ةمايقلا موي هئاول تحت مهلك هدعب نمو

 اماقم كبر كثعبي نأ ىسع و : ىلاعت هلوقل نيرسفملا نم امهريغو ةريره يبأ نع

 يبأ نع ارصتخم هجام نباو دمحأو يذمرتلا يف هصنو )٢٩( ةيآلا ءارسإلا ةروس ج ادومحم

 الو دمحلا ءاول يديبو ، رخف الو ةمايقلا موي مدآ دلو ديس انأ قو : ملسو هيلع هللا ىلص هنع ديعس

 ي رخف الو عفشم لوأو عفاش لوأ انأو ، يئاول تحت الإ هاوس نمف مدآ ذئموي يبن نم امو ، رخف

 دمحأو يذمرتلا ىور امك ةمدألا نم وا ضرالا ميدأ نم وه له هقاقتشا يف اوفلتخاو . ه١

 لجوزع هللا نأ عو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ىسوم يبأ نع هححصو بابح نباو دؤاد وبأو

 رمحالا مهنم ضرألا ردق ىلع مدآ ونب ءاجف ضرألا عيمج نم اهضبق ةضبق نم مدآ قلخ

 هركذي ملف ثيش امأو ي بيطلاو ثيبخلاو كلذ نيبو نزحلاو لهسلاو كلذ نيبو دوسألاو ضيبالاو

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةثعب يف اوفلتخاو . هريغو فحصلا ثيدح يف همسا رهتشاو همساب هلا

 نولئاقلا لدسي امبرو ؟ نجلاو سنإلا نيلقثلاب ةصاخ وأ ةكئالملاو نجلاو سنإلا ىلإ يه له

 نع هلأسي ةئيهلا نسح لجر ةئيه ىلع لزن نيح هل ليربج لاؤسب ةكئالملا ىلع ىتح هلاسرإب

 نيوسفملا ضعب هركذ ام دعبيو . ميرمو نامقل ةوبن يف اوفلتخا امك . ناسحإلاو ناميإلاو مالسإلا

 هلوق ريسفت يف كلذو هللا هنعل سيلبإ ثراحلا نأو ثراحلادبعب هدلو ةيمست فارعألا ةروس يف

 . ءايبنألا هيزنت بجي هنأل اهدعب امو )١٨٩( ةيآلا ةدحاو سفن نم مكقلخ يذلا وه و :ىلاعت

 مدآ ملعو و تايمسملا نم هامس نم ةيمست مالسلا هيلع مدآ ةبورع ىلع لدت يتلا هوجولا نمو

 ةبادو ناسنإو لبج يهو ةيبرع ءامسأ اهنأ ركذو )٣١( ةيآلا ةرقبلا ةروس م اهلك ءامسألا

 )٢٥( ةيآلا ي ديدحلا انلزنأو و ديدحلا ةروس يف كلذكو رامحو رحبو لهسو ضرأو

 لوأو . ةعقيملاو ةقرطملاو ناتبلكلاو نادنسلا يهو ةيبرع تايمسم يهو ءايشأ مدآ عم لزن : اولاق

 يف روهشمو روكذم هلك اذهو (( هلل دمحلا )) : حورلا هيف تخفن امدعب مالسلا هيلع مدآ هلاق ام

 لمتحم مهضعبف زيزعلا باتكلا نم مهءامسأ يطويسلا لقن نيذلا ةكئالملا امأو . ريسافتلا

 ةوقلا يف امأ عالطإلل مهتركذ امنإو اكلم نوكي نأ دعبي نينرقلا يذك لامتحالا ديعب مهضعبو
 موي يف هيلإ حورلاو ةكئالملا جرعت و : ىلاعت هللا لاق مهفصو نع فاصوألا زجعتف مظعلاو

 هنع هللا يضر ديز نب رباج ىورو )٢( ةيآلا جراعملا ةروس م ةنس فلأ نيسمخ هرادقم ناك
 اياوز ىدحإ ىلفسلا ضرالا يف هالجرو ةعباسلا ءامسلا يف هسأر اكلم قلخ هللا نأ وو السرم

« ٤١ ( 



 8 يبرع حلاصو 0 يبرع دوهو ث برعلا وبأ ماس هنباو يناثلا دجلا

 . نيرخآلاو نيلوألا ديس دمحمو 0 يبرع بيعشو 6 يبرع ليعامسإو

 دلاخ ريثألا نبا ركذو """ نآرقلا مولع يف ناقتإلا يف يطويسلا اذه ركذ

 امهيلع هللا يلص دمحمو ىسيع نيب ةرتفلا يف وهو يسبعلا نانس نب

 حرش يف بطقلا هركذو يواضيبلا هركذ ناوفص نب ةلظنحو 0 ملسو

 دلاخ ةنبا نأ ريثألا نبا ركذو . اضيأ ةرتفلا يف نايبرع امهو ةديقعلا

 . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا تكردأ

 يف """ يطويسلا ىور امك مهيلع ةلزنملا فحصلا هللا ركذ دقو

 اي تلق ] : لاق هنع هللا يضر رذ يبأ نع ث بتك ةعبرأو ةئام اهنأ ردلا

 ؛ بتك ةعبرأو باتك ةئام قو : لاق ؟ باتك نم هللا لزنأ مك هللا لوسر

 ىلعو ث ةفيحص نيثالث سيردإ ىلعو 0 ةفيحص نيسمخ ثيش ىلع لزنأ

 ٥ فئاحص رشع ةاروتلا لبق ىسوم ىلعو 0 فئاحص رشع ميهارب

 . دؤاد ىلع روبزلاو ، ىسيع ىلع ليجنإلاو ، ىسوم ىلع ةاروتلاو

 هللا لاقو [ .ي نيعمجأ مهيلعو هيلع هللا ىلص دمحم ىلع نآرقلاو

 ميهاربإ فحص " ىلوألا فحصلا يفل اذه نإ و : ىلاعت

 كبر شرع لمحيو و : ىلاعت هللا لاق ي كمظعأ ام كناحبس : لوقي هلهاك ىلع شرلا

 . ) )٧ ١ ةيآلا { ةقاحلا ةروس > ةينامث ذئموي مهقوف

 . ١- ج٢ ص)٣٥ ١)

 . ركاسع نباو هيودرم نباو ديمح نب دبع هجرخأ -!

4٤٢ ( 



 فحص يف امب أبني مل مأ ج مجنلا ةروس يف اهركذو """ يم ىسومو

 . """ مج ىفو يذلا ميهاربإو " ىسوم

 قفتم مهضعب اكلم رشع دحأ ةكئالملا نم هللا هامس نم ةلمجو

 تورامو توراهو ليئاكيمو ليربج : مهو هيف فلتخم مهضعبو هيلع

 نم مهيفو ث ةنيكسلاو نينرقلا وذو ديعقو لجسلاو كلامو قربلاو دعرلاو

 نزاخ ناوضرو ث """ رانلا نزاخ كلامك ةيبرعلا ءامسألا همسا قفاوي

 اركذي ملو ملسمو يراخبلا امهركذ ‘ ربقلا يكلم ريكنو ركنمو ث ةنجلا

 مهسنج ث رون نم مهنأ مهتفصو . هدنسم يف دمحأ مامإلا هركذو امهيمسا

 هللا لاق مون الو برشب الو لكأب نوفصوي ال 0 نجلاو سنإلا سنج ريغ

 '‘' نورمؤي ام نوظفيو مهرمأ ام هللا نوصعي ال » : ىلاعت
 ةحنجأ يلوأ السر ةكئالملا لعاج و> : ىلاعت هللا لاق ةحنجأب نوفصويو

 لاق توملا كلم ليئارزعو ليفارسإ رهشو """ يم عابرو ثالثو ىنثم

 مكبر ىلإ من مكب لكو يذلا توملا كلم مكافوتي لق ة : ىلاعت هللا

 -: العو لج ىلوملا رماوأ يف عاونأ ىلع مهو """ ي نوعجرت

 ١- ناتيآلا ىلعألا ةروس )١٨و ٦!١( .

 ٢- ناتيآلا مجنلا ةروس )٣٦و ٢٧( .

 ٣- يطويسلل نآرقلا مولع يف ناقتإلا .

 ٤- ةيآلا ميرحتلا ةروس )٦( .

 ٥- ةيآلا رطاف ةروس )١( .

 ٦- ةيآلا ةدجسلا ةروس )١١( .

« ٤٣ ( 



 مهددع يف اوفلتخاو . ناسنإلا ىلع ةظفحلا مهنم -

 لوقي مهضعبو ث نانثا : لوقي مهضعبو ث دحاو : لوقي مهضعب

 هللا يلص يبنلا نع يورو 4 اكلم نيثالث نم رثكأ مه :

 تيملا ربق ىلع نوقبي ناسنإلا توم دعب مهنأ قو : ملسو هيلع

 امب هل اوعد ايقش ناك نإو ريخب هل اوعد اديعس ناك نإف

 ةعونصملا ئلآللا يف يطويسلا ثيدحلا اذه ركذ يه هبساني

 . ةعوضوملا ثيداحألا نم هدعو

 . طول موقك رافكلا كالهل هللا هلسرأ نم مهنمو -

 . نينح مويو بلا زحألاو ردب مويك اددم هلا هلسرأ نم مهنمو -

 يف ىلاعت هللا لاق ةدابعلاو ركذلل هللا هرخس نم مهنمو -

 ٠ نورسحتسي الو هتادابع نع نوربكتسي ال و : مهفصو

 . """ يج نورتفي ال راهنلاو ليللا نوحبسي

 ءامسلا تطأ قو : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يورو

 هيفو الإ ربش عضوم اهيف ام هديب دمحم سفن يذلاو 0 طئت نأ اهل قحيو

 ة ريرصلا نم عون : طيطألاو """ يي هدمحب هللا حبسي دجاس كلم ةهبج

 مدخ مهنأل مهنم لضفأ مدآ اونبو : "" صلاخلا بهذلا يف بطقلا لاق

 ١- ناتيآلا ءايبنألا ةروس )١٩و٢٠( .

 ٢ ةريره يبأ نع هيودرم نبا هاور .
 ٣ شيفطأ فسوي نب دمحم بطقلا خيشلل صلاخلا بهذلا .

4 ٤٤ ( 



 انللس نم بوقعي يبأو رزخ يبأ لوق اذه : لاقو هححصو ٠ مهل

 اعيمج مهنم لضفأ دحاولا ملسملا ليق لب : لاق . برغملاب ةيضابإلا

 لضفأ مودخملاو مدآ ينب ةمدخل مهرخس العو لج هللا نأب كلذ اوللعو

 هللا نوصي ال و مهنأل لضفأ ةكئالملا نإ : ليقو ؛ مداخلا نم

.  7 ٠٦١ . ١ 
 قفوملا هللاو . نوصعي مدا اونبو - مهرمأ ام .

 ١- ةيآلا ميرحتلا ةروس )٦( .

4 ٤٥ ( 



 ينم اضلا تلسنملا

 رانلاو ةنجلاوباسحلاو ثعبلاو توماب نامي لا

 هللا لاق رانلاو ةنجلاو باسحلاو ثعبلاو توملاب ناميإلا بجيو

 ضرألا يف نمو تاومسلا يف نم قعصف روصلا يف خفنو ج : ىلاعت

 تقرشأو ٢ نورظني مايق مه اذإف ىرخأ هيف خفن مث هللا ءاش نم الإ

 يضقو ءادهشلاو نييبنلاب ءيجو باتكلا عضوو اهبر رونب ضرألا

 امب ملعأ وهو تلمع ام سفن لك تيفوو ٭ نوملظي ال مهو قحلاب مهنيب

 تحتف اهوءاج اذإ ىتح ارمز منهج ىلإ اورفك نيذلا قيسو " نولعفي

 مكبر تايآ مكيلع نولتي مكنم لسر مكتأي ملأ اهتنزخ مهل لاقو اهباوبأ

 ىلع باذعلا ةملك تقح نكلو ىلب اولاق اذه مكموي ءاقل مكنورذنيو

 ىونتم سبق اهيف نيدلاخ منهج باوبأ اولخدا ليق " نيرفاكلا

 اهوءاج اذإ ىتح ارمز ةنجلا ىلإ مهبر اوقتا نيذلا قيسو " نيربكتملا

 اهولخداف متبط مكيلع مالس اهتنزخ مهل لاقو اهباوبأ تحتفو
 " نيدلاخ

 م

 ١- نم تايآلا رمزلا ةروس (٨ ٦ ىلإ ٧٣) .

4 ٤٦ (« 



 اولاق : ىلاعت هلوق ريسفت يف """ دازلا نايمه يف بطقلا لاق

 هيلإو ةرم لوأ مكقلخ وهو ءيش لك قطنأ يذلا هللا انقطنأ

 يتلا داسجألا نأ انموق بهذمو ةيضابإلا رشعم انبهذمو "" .نوعجرت
 ليوأتو 0 دهشت يتلا يهو 0 ىزاجتل ثعبت يتلا يه تصعو تعاطأ

 . ه١ هيلإ جوحم ال اهنم قطنلا نأل اهنم قطنلا ةدارإب قطن ضعب

 امهلخد نم نأو ث ناينفت ال امهنأو رانلاو ةنجلا ءاقبب عطقلا بجي

 نإ و : ىلاعت هللا لاق ، اكرشم وأ """ املسم ناك ءاوس امهنم جرخي ال

 امو " نيدلا موي اهنولصي ٢ ميحج يفل راجفلا نإو ٭ ميعن يفل راربألا

 ثجب يتأيسو . مويلا امهدوجو يف فلخلاو 2 """ ي نيبئاغب اهنع مه

 . قفوملا هللاو . (٢٦)ص اذه

 ١ " شيفطأ فسوي نب دمحم ةمئألا بطق خيشلل " داعملا راد ىلإ دازلا نايمه ج١٣ ص)٢٠٤(

 ثارتلا ةرازو عبط .

 ٢- ةيآلا تلصف ةروس )٢١( .

 نب ديعس ةمالعلا خيشلا قيقحت ) اهيلع ارصم ةريبك ىلع تام يأ : املسم ناك ءاوس : هلوق ٢-
 . . ( يصورخلا فلخ

 ٤- نم تايآلا راطفنالا ةروس )١٣ ىلإ ٦!١( .

4٤٧ ( 



 س داصنلا كلسنملا

 ءادج رلاو يف وصخلا

 موقلا الإ هللا ركم نمأي الف هللا ركم اونمأفأ وو : ىلاعت هللا لاق

 الإ هللا حور نم سأيي ال هنإ و : العو لج لاقو """ ي نورساخلا

 هللا باذع نم افئاخ نوكي نأ فلكملا ىلع بجيو "" يم نورفاكلا موقلا

 امهدحأ ناحجر زوجي وأ امهيواست بجي له اوفلتخاو 0 هباول ايجارو

 ول و : لاق هنأ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع يورو رخآلا ىلع

 نأ تفخل ادحاو الإ ةنجلا مهلك فقوملا لهأ لخديل فقوملا يف دانم ىدان

 ادحاو الإ رانلا مهلك فقوملا لهأ لخديل ليق ولو ٧ انأ نوكأ

 ءاجر هللا ةعاط ىلإ دبعلا دوقي ءاجرلاف . """ يه انأ نوكأ نأ توجرل

 هللا ةيصعم نع هقوسي فوخلاو هتنج لوخد يف اعمط وأ هنع هاضرل

 هتبوقعو هتمقن لوزن وأ هترخآ يف رانلاب هبيذعت وأ هيلع هطخس ةيشخ
 ينبنجاو وج : مالسلا هيلع ميهاربإ نع ةياكح : ىلاعت هللا لاق ايندلا يف

 ١- ةيآلا فارعألا ةروس )٩٩( .

 ٢- ةيآلا فسوي ةروس )٨٧( .

 ٣- رمعم نب دمحم نع ةيلحلا يف ميعن وبا هجرخأ .

« ٤٨ ( 



 نوعراسي اوناك مهنإ > : ىلاعت لاقو "" يم مانصألا دبعن نأ ينبو

 """ م نيعنشاخ انل اوناكو ابهرو ابغر اننوعديو تاريخلا يف

 عراسن " نينبو لام نم هب مهدمن امنأ نوبسحيأ وج : العو لج لاقو

 مهبر ةيشخ نم مه نيذلا نإ " نورعشي ال لب تاريخلا يف مهل

 ال مهبرب مه نيذلاو " نونمؤي مهبر تايآب مه نيذلاو " نوقفشم

 مهبر ىلإ مهنأ ةلجو مهبولقو اوتآ ام نوتؤي نيذلاو " نوكرشي

 "" يح نوقباس اهل مهو تاريخلا يف نوعراسي كنلوأ " نوعجار

 نوتلي )) ئرقو تاقدصلا نم هوطعأ ام نوطعي : يواضيبلا يضاقلا لاق
 هذه : دازلا نايمه يف لاقو . تاعاطلا نم هولعف ام نولعفي يأ (( اوتآ ام

 صلاخلا بهذلا يف بطقلا لاق ، ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةءارق

 هللاو اذه ىهتنا . رخآلا نودب ءاجر وأ فوخ روصتي الو : (١٢)ص

 . قفوملا

 ١- ةيآلا ميهاريل ةروس )٣٥) .

 ٢- ةيآلا ءابنألا ةروس )٩٠( .

 ٢- نم تايآلا نونمؤملا ةروس )٥٤ ىلإ ٦١( .

4٤٩ ( 



 حسناسخلا تلسنا

 ردقلاو ءاضقلاب نامي لا

 امو مكقلخ هللاو " نوتحتت ام نودبعتأ و : ىلاعت هللا لاق

 رظنلا قارغإ زوجي الو ، ردقلاو ءاضقلاب ناميإلا بجي """ يم نولمعت

 كأطخأ امف ، هلعف ىلع رزؤيو رجؤي هنلا نم قلخ دبعلا بسك نأو 0 هيف
 لاق . ربج الف كئطخيل نكي مل كباصأ امو كبيصيل نكي مل

 لج لاقو 4 "" يم هللا ريغ قلاخ نم له و : ىلاعت

 لج لاقو س """ يم اريدقت هردقف ءيش لك قلخو و :العو
 هللا ءاشي نأ الإ نوءاشت امو ٭ ميقتسي نأ مكنم ءاش نمل و : الع

 بتك ام الإ انبيصي نل لق و : العو الج لاقو 4 ٤ ي نيملاعلا بر

 تماصلا نب ةدابع ىلإ هدنسب بيبح نب عيبرلا ىور ث "" ج انل هللا
 نمؤت نلو دجت نل كنإ جو : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق

 ١- نم ناتيآلا تافاصلا ةروس )٩٥و ٩٦( .

 ٢- ةيآلا رطاف ةروس )٣( .

 ٣- ةيآلا ناقرفلا ةروس )٢( .

 ٤- ناتيآلا ريوكتلا ةروس )٢٨و٢٩( .

 ٥- ةيلا ةبوتلا ةروس )٥١( .

4 ٥. ( 



 . هللا نم هنأ هرشو هريخ ردقلاب نمؤت ىتح ناميإلا ةقيقح غلبتو
 ؟ هرشو ردقلا ريخ ملعأ نأ يل فيك هللا لوسر اي : تلق : لاق

 ة كئطخيل نكي مل كباصأ امو كبيصيل نكي مل كأطخأ ام نأ ملعت : لاق

 ربتعي لعفلا قلخ داقتعاو ، "'" يي رانلا تلخد كلذ ريغ ىلع تم نلف

 ىلعو . """ ج نولأسي مهو لعفي امع لأسي ال و ٠0 هلل كيرش تابثإك

 وأ رسي لاح يف ناك ءاوس ث هردقو هيلع هللا اضق امب ىضري نأ دبعلا
 هلالا و : ىلاعت هللا لاق ميعن وأ باذع وأ ضرم وأ ةحص وأ رسع

 يف رمألا ماربإ ءاضقلاو """ ج نيملاعلا بر هللا كرابت رمألاو قلخلا

 ردقلاو 0 ةواقشو ةداعس نم دبعلا هيلإ لوؤي امب هللا ملع وهو ، نوكلا

 : لاق ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع عيبرلا ىورو . دبعلا نم هباستكا
 ءيش لك < : لاق ملسو هيلع هتنا ىلص هللا لوسر نع يفغلب

 . قفوملا هللاو . """ يي سيكلاو زجعلا ىتح ردقو ءاضقب

 ١- ةمدقملا يف هجام نبا هجرخأو اضيأ يذمرتلا يف هانعمو ءادردلا يبأ نب دمحأ هجرخأ .

 ٢- ةيآلا ءايبنألا ةروس )٢٣( .

 . ٤ ٥) ( ةيآلا فارعألا ةروس 1

 ٤- أطوملا يف كلامو ملسمو دمحأ هجرخأ .

4 ٥١ ( 



 عابطنا وأ يئرملاب ةرصابلا عاعش لاصتا يه : ةغل ةيؤرلا

 يذلاو نيعلا ةطساوب الإ متت ال ةيؤرلاو 0 ةقدحلا يف يئرملا ةروص

 نيعلا ةقدح ىلع هتروص سكعتتف يئرملاب لصتي عاعش اهنم لصفني

 ىلع نيعلا نم عاعشلا لاصفناب الإ ققحتت ال ةيؤرلاو 0 ةيؤرلا ققحتف

 8 زاجم يهف ملعلا ىنعمب تدرو اذإف ، ىري نأ نكمي صوصخم هجو

 هعنم ىلع قفتم مارح وهو هفيكم نيبو هلل ةيؤرلا تبثم نيب قرف الو

 امأ : """ رانملا ريسفت بحاص لاق . ةيؤرلا توبثب نيلئاقلا عم ىتح

 نم ح رصأ اهيف يفنلا تايآ نأ يأرلا ئداب ليق امبرف ىلاعت برلا ةيؤر
 ال و : ىلاعت هلوقو " " ٢ ي ينارت نل و : ىلاعت هلوقك تابثإلا تايآ

 ةلالد نم يفنلا ىلع ةلالد حرصأ امهف 4 "" > راصبألا هكردت

 ىلع """ يم ةرظان اهبر ىلإ " ةرضان ذئموي هوجو و : ىلاعت هلوق

 ١ فارعألا ةروس نم عساتلا ءزجلا ، رانملا ريسفت ص)٢٤!١( .

 ٢- ةيآلا فارعألا ةروس )١٤٣( .

 ٣ ةيآلا ماعنألا ةروس )١٠٣( .

 ٤ ناتيآلا ةمايقلا ةروس )٢٢و٢٣( .

4 ٥٢ ( 



 مالكو نآرقلا يف ريثك راظتنالا ىنعمب رظنلا لامعتسا نإف " تابثإلا
 . "" ي ةدحاو ةحيص الإ نورظني ام و : ىلاعت هلوقك ؤ برلا

 نأ الإ نورظني لهو و 0 """ ي هليوأت الإ نورظني له وو : هلوقو

 يف لمعتسا هنأب تبثو 5 "" يم ةكئالملاو مامغلا نم للظ يف هللا مهيتأي

 ىلع هيف ةلالدلا هجو مهضعب لعج كلذلف "" ىلإب ايدعتم ىنعملا اذه
 ىللإ دنسا هنأ هتيؤر داري ام ىلإ ةرصابلا هيجوت وهو رخآلا ىنعملا
 وهو ةرصابلا نويعلا ىلإ اهيلإ رظنلا دانسإ ححصي ام اهيف سيلو هوجولا
 دقف بهاذملا هذه لبق ءاملعلا اهمهف يف فلتخا كلذلو ىرت امك ةقدلا يف

 رذظتنت : هلوقب (( ةرضان )) ريسفت دهاجم نع ديمح نب دبع ىور

 روهمجلاو 0 حيحص .دهاجم ىلإ هدنس : رجح نبا ظفاحلا لاق ، باوثلا

 هنوري ةعيشلاو جراوخلاو ةلزتعملا نكلو ء حيحص ريغ دهاجم مهف نوري

 . ها احيحص

 ديزم ال امب ءاج لكو ةيؤرلا نع ثيدحلا يف ءاملعلا غلاب دقو
 ىلإ قيرف لكب ىضفأ ىتح انآرقو اثيدحو ةغل جاجتحالاو ةلدألا نم هيلع

 ١- ةيآلا سي ةروس )٤٩( .

 ٢- ةيآلا فارعألا ةروس )٥٢٣( .

 ٣- ةيآلا ةرقبلا ةروس )٢١٠( .

 ال كئلوأ اليلق انمن مهناميأو .ذا دهعب نورتشي نيذلا نإ و : العو لج هلوق ىلإ ريشي ٤-

 نارمع لآ ةروس چ ةمايقلا موي مهيلإ رظني الو هللا مهملكي الو ةرخآلا يف مهل قالخ

 . )٧٧( ةيآلا

4 ٥٣ ( 



 ٠ اهتبثم رفكي اهيفانو اهيفان رفكي اهتبثمف هريفكتو رخآلا قيرفلا ةنطخت
 اهتابثإ نأل ، ىرخأو ايند العو لج هللا نع اهعنم ةيضابإلا دنع دمتعملاو

 فييكت يف تبثملا عقي الئل اهيفن داقتعا يف ةمالسلاو هللا تافص يف حدق

 يف زوجي نم نإ مث العو لج ىلوملل ناكمو نامزو ةهجو نول تابثإو

 هيلع يرجت ابلقتم نوكي راتتسالاو روفسلاو روهظلاو ءافتخإلا هقح

 فيكف 0 بجاو لاكشألا هذه لتم نع العو لج ىلوملا هيزنتف لاوحألا

 هكردت ال ج : ىلاعت هلوق وهو زيزعلا هباتك نم كلذ ديفي ام تبث دقو

 امكف ةسبالم ىندأب لصحي كاردإلاف """ يم راصبألا كردي وهو راصبألا

 هيلع ىسومل ىلاعت هلوقبو ليلقلاب زوجت ريثكلاب ةطاحإلا زوجت

 هلوق يف امك ديبأتلا يضتقت نلو "" ي ينارت نل و : مالسلا
 مالسلا اهيلع ةشئاع نع تبث امبو """ يج ابابذ اوقلخي نل و : ىلاعت

 لوحكمو يعخنلا ميهاريإو دهاجمو سابع نباو بلاط يبأ نب يلعو

 كاحضلاو ريبج نب ديعسو بيسملا نب ديعسو راسي نب ءاطعو يقشمدلا

 بعك نب دمحمو ةمركعو - ريسفتلا بحاص - حلاص يبأو محازم نب

 رظن نمو . هقلخ نم دحأ هاري ال هللا نإ : يرهزلا باهش نباو

 بارطضا نم اهيف ام ققحت ةيؤرلا يتبثم ثيداحأ ىلإ فاصنإب

 ١- ةيآلا ماعنألا ةروس )١٠٣( .

 ٢- ةيآلا فارعالا ةروس )١٤٣( .

 ٣ ةيآلا جحلا ةروس )٧٣( .

4 ٥٤ ( 



 ىنعمب لمحت نأ زيزعلا باتكلل ةقباطم نوكتل اهيف ام نسحأ و ء ضقانتو

 الو ي راصبألا هكردت ال و ةيآ ةيؤرلا يفنل ليلد مظعأو ) . """ ملعلا

 . قفوملا هللاو . """ ( ميلسلا قوذلا عم قبطنت ال يتلا تاليوأتلاب ةربع

 قحلاو يملاسلا نيدلا رونل راونألا قراشمو ينيمثلا زيزعلادبع مامإلل ملاعم تال وطملا عجار ١-

 . ةمئالا بطقل دازلا نايمهو يليلخلا ريخألا ققحملل غمادلا

 . يشاطبلا سماش نب دمحم ققحملا ةمالعلا خيشلا قيقحت ٢

4 ٥٥ ( 



 جسناعتملا تكلسنملا

 نآرقلاقلخ

 نأ داقتعا ىلع ةبراغملاو ةقراشملا انخايشأ نم نورخأتملا قفتا

 لك قلاخ و : العو لج هلوق مومع تحت لخاد هنأو قولخم نآرقلا

 امأ ضقانت ضعب ةقراشملا انخياشم ضعب ةرابع يفو . """ يم ءيش

 فالخلا لصأو ث قولخم هنأ الإ افالخ ةلأسملا يف مهل دجأ ملف ةبراغملا

 ىنعمب هلل مولعم وأ تاذ ةفص وهو ؟ ميدق هملعو هللا ملع نآرقلا له

 نوكي نأ امإ نآرقلا ولخي ال هنأ مث ، هللا تيبك لعف ةفص يهو قولخم

 نأ امإو ث هب لئاق الو هللا نم ءزج نوكي نأ امإو ث هب لئاق الو هللا وه

 لب » : ىلاعت هلوق يف لزنم هنأ تبث دقو . رهاظ وهو هللا ريغ نوكي

 يف تانيب تايآ وه لب و 6 "" م ظوفحم حول يف " ديجم نآرق وه

 ي ردقلا ةليل يف هانلزنأ انإ و 0 "" ي ملعلا اوتوأ نيذلا رودص

 ام » : ىلاعت هلوقو 0 """ ي نآرقلا هيف لزنأ يذلا ناضمر رهش و

" 6 
6 

 ١- ةيآلا رفاغ ةروس )٦٢( .

 ٢- ناتيآلا ى جوربلا ةروس )٢١و٢٢( .

 ٣ ةيآلا ، توبكنعلا ةروس )٤٩( .

 ٤- ةيآلا ردقلا ةروس )١( .

 ٥ ةيآلا ةرقبلا ةروس )١٨٥( .

4 ٥٦ ( 



 دعب نئاك نآرقلا نأ لصاحلاو """ يم ثدحم مهبر نم ركذ نم مهيتأي

 . هل فرظ ظوفحملا حوللاو ، بير الب ثداح نئاك لكو ث نكي مل نأ
 رظنلا نبا خيشلا ةغلابم وه ةقراشملا انخايشأ مالك يف دراولا ضقانتلاو

 دمح نب ديعس خيشلا ةغلابمو ، هقلخب لاق نم ىلع درلا يف ينامعلا

 . هقلخ ركنأ نم ىلع درلا يف يدشارلا

 دوجوملا فالخلا سيل ) : هيلع هللا ناوضر يملاسلا انخيش لاق

 دحأ لقي مل ذإ ، ىلاعت هللا ملع يف نآرقلا قلخ ةلأسمب فورعملا رثألا يف

 نوكي ىتح قولخم هلا ملع نأب ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةمأ نم
 للق نم مهنمف ، لزنملا نآرقلا قلخ يف فالخلا امنإو ، كلذ يف فالخلا

 الوعجمو اولتمو الزنم هنوك نم ثودحلل ةمزاللا هتافص ىلإ ارظن هقلخب

 8 كلذ ريغ ىلإ ةظوحلم ناعمو ةظوفلم فورح نم بكرم هنأو اثدحمو

 هللا ملع هنأو 0 ميدق هللا مالكو هللا مالك هنأ ىلإ ارظن همدق معز نم مهنمو

 اهيلع فقاولا لجخي يتلا ةيهاولا هبشلا نم كلذ ريغ ىلإ ث ميدق هللا ملعو

 سيلف اميدق ىلاعت هملعو اميدق هللا مالك ناك نإو هنإف ث اهيلإ رظنلا نم

 يلعفلا مالكلا نم وه امنإو ث ميدقلا ملعلا نم الو ميدقلا مالكلا نم نآرقلا

 يف ام هنمو ث همولعم ىنعمب هللا ملع وهف 0 زاجم هيلع ملعلا قالطإو

 يأ يقلخ يف يملع بتكا : هل لاق ىلاعت هللا هقلح امل )) ملقلا ثيدح

 . (٢) ةيآلا ءايبنألا ةروس ۔-١

٥٧ ( 



 نأل ؛ هقلخب نيلئاقلا عم قحلا نأ يل رهظي يذلاو ها """ (( يمولعم

 . ىلاعت هللا تافص يف حدقلا رطخ يف عوقولا نم ملسأو ىوقأ مهتجح

 هللا يلص يبنلا مأ نآرقلا لضفألا له : خياشملا ضعب لئس دقو

 هيلع هللا يلص يبنلا تازجعم نم ةزجعم نآرقلا ) لاقف ؟ ملسو هيلع

 حلاص ةقانك اهبحاص نم لضفأ ةزجعملا نوكت نأ نكمي الف ملسو

 قلاخ ءايشألا نإ : ليق ام نآرقلا قلخل ليلد مظعأو ) . ( ىسوم ىصعو

 . قفوملا هللاو "" ( تئش ثيح نآ رقلا عضف قولخم وأ

 ١- ج يملاسلا نيدلا رون خيشلل 6 نيمثلا دقعلا ١ )ص ٥٠ ٢) .

 ٢ يشاطبلا سماش نب دمحم ققحملا ةمالعلا خيشلا .

 )ط ٥٨ 4



 رشانلا كلسملا

 ةعافشلاو باسحلاو طارصلاو نازبييملاىف

 ةشيع يف وهف " هنيزاوم تلقث نم امأف و : ىلاعت هللا لاق

 ث ةيه ام كاردأ امو " ةيواه همأف " هنيزاوم تفخ نم امأو " ةيضار

 لامعألا زييمت مهقفاو نمو ةيضابإلا يأر يف نازيملا "" ھج ةيماح ران

 ال ضارعألاو ضارعأ لامعألا نأل دومعو ةفك كلانه سيلو اهليصفتو

 هنيزاوم تلقث نمق قحلا ذئموي نزولاو وج : ىلاعت هللا لاق ، نزوت
 مهسفنأ اورسخ نيذلا كئلوأف هنيزاوم تفخ نمو " نوحلفملا مه كئلوأف

 يف هاكحو برعلا ةغل يف فورعم اذهو """ ي نوملظي انتايآب اوناك امب

 . لدعلا : نزولا : لاقو كاحضلا نع برعلا ناسل

 هللا لاق 0 مالسإلا قيرط مهدنع وهف طارصلا امأو

 هللا لقو 0 " يب ميقتسم طارص ىلإ يدهتل كنإو وج : ىلاعت

 ١ - نم تايآلا ةعراقلا ةروس ( ٦ ىلإ ١١ ) .

 ٢- ناتيآلا فارعألا ةروس )٨هو٩( .

 ٣- ةيآلا ىروشلا ةروس )٢ ٥) .

4٥٩ ( 



 مالك يف طارصلا لصأو 0 """ ي ميقتسملا طارصلا اندها و : ىلاعت

 : ليفطلا نب رماع لاق قيرطلا برعلا

 ىتح ليخلاب مهضرأ اناحش

 طار صلا نرم لذأ مهانكرت

 يف ةيفنحلا نب دمحم نع ةحتافلا ةروس ريسفت يف يبطرقلا ىكحو

 لبقي ال يذلا هللا نيد وه ميم ميقتسملا طارصلا اندها و ] لجو زع هلوق

 خيشلا ىريو . مهعم روهشملا لوقلا وه اذه 4 [ هريغ دابعلا نم

 طا رصلا نوكي نأ عنام ال هنأو غئاس طارصلا يف فالخلا نأ : ليعامسإ

 ءزجلا يف لاق ث ةديقعلا يف حداقب كلذ سيلو ث منهج نتم ىلع ارسج

 عوشلا يف الو هليحي ام هيف سيل هنأل لقعلا يف نكمم اذهف ) : هنم لوألا

 ريسي نأ ىلع رداق ءاوهلا يف ريطلا ريطي نأ ىلع رداقلا نإف هلطبي ام

 . هأ """ ( هتيفيكب ملعأ هللاو ى طارصلا ىلع ناسنإلا

 ١- ةيآلا ةحتافلا ةروس )٦() .

 ٢- لوألا ءزجلا تاريخلا رطانق باتك ص)٧ ٤ ٢) ىسوم نب ليعامسإ رهاط يبأ خيشلل

 ةنس يفوتملا ، يرجهلا نماثلا نرقلا يف سنوتب ةبرج ءاملع نم يلاطيجلا ٧٥٠ه .

 )ط 4٦٠



 ناك نإو و : ىلاعت هللا لاق هب ناميإلا بجيف باسحلا امأو

 يف باسحلاو 3 """ يم نيبساح انب ىفكو اهب انيتأ لدرخ نم ةبح لاقثم
 يراخبلا ىور . ارشو اريخ لمعلا زييمت حالطصإلا يفو ث ددعلا ةغللا

 لاق : تلاق ةشئاع نع ، حيحص نسح ثيدح : لاقو يذمرتلاو ملسمو

 ةصملايقلا موي بسوح نم قو ) : ملسو هيلع هللا ىلص هثلا لوسر

 نم امأف و : ؟ هللا لاق دق سيلأ لوسر اي : تلقف : تلاق بذع

 ةو : لاقف ى ! ي اريسي اباسح بساحي فوسف ٭ هنيميب هباتك يتوأ

 ةمايقلا موي باسحلا شقون نم ذ ضرعلا كلذ امنإ باسحلا كاذ سيل

 نايمه هريسفت يف يبرغملا فسوي نب دمحم بطقلا لاق . ( ھ بذع

 ي هنيميب هباتك يتوأ نم امأف و ) : قاقشنالا ةروس ريسفت يف دازلا

 ي اريسي اباسح بساحي فوسف و نمؤملا وهو هلمع هيف بتك يذلا

 هتانسحو هتائيس ىريف هلامعأ هيلع ضرعت نأ وهو هيف شقاني ال الهس
 الو ، هبحاص ىلع كلذ يف ةدش ال ليق . هل رفغت لب هتائيسب ىزاجي الف

 دجي مل بلوط نإ هنإل ؛ ةجحلاو رذعلاب بلاطي الو ، تلق مل : هل لاقي

 . ها ( ارذع الو ةجح

 يذلا ديعسلل الإ لصحت ال اهنأ ةيضابإلا عمجأ دقف ةعافشلا امأو

 8 منهج يف دلخم وهو اهقحتسي الف ارصم تام يذلا امأو 0 ابئات ت

 ١- ةيآلا ءايبنألا ةروس )٤٧( .

 ٢- ناتيآلا قاقشنالا ةروس )٧١و ٨( .

4٦١ ( 



 سانلا ىلع فيفختلا ملسو هيلع هللا ىلص هثا لوسر نم اهتدئاف امنإو

 ىلع مهتجحو ى ةداعسلا راد يف نينمؤملا تاجرد عفرو 0 فقوملا نم

 ىكزأو ةالصلا لضفأ اهبحاص ىلع ةيوبنلا ةنسلاو زيزعلا باتكلا كلذ

 هلوقو """ يم ىضترا نمل الإ نوعفشي الو و : ىلاعت هللا لاق . ميلستلا

 اهنم لبقي الو ائيش سفن نع سفن يزجت ال اموي اوقتاو و> : ىلاعت
 خيفش الو ميمح نم نيملاظلل ام و : هلوقو "" م ةعافش

 ه يتمأ نم رئابكلا لهأل يتعافش و ثيدح امأو ، "" يم عاطي "" "
 ضرلعي ال يداحأ ثيدحلا نأب ايناثو ، بنذب ملأ دق ناكو ابئات تام نملف

 ىللإ هدنسب بيبح نب عيبرلا ةياور هتضراع : اثلاثو ى تايعطقلا تايآلا

 رئابكلا لهأ يتعافش لانت ال قي : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 يه ةعافشلا ] : """ رطانقلا يف ليعامسا خيشلا لاق "" ي يتمأ نم

 هيبنل هللا لاق . دومحملا ماقملا يهو نآرقلا بذك دقف اهب بذك نمف ، قح

 ١- ةيآلا ءايبنألا ةروس )٢٨( .

 ٢- ةيآلا ةرقبلا ةروس )٤( .

 ٣- ةيآلا رفاغ ةروس )١٨( .

 ٤ سابع نبا نع يناربطلاو مكاحلاو نابح نباو يئاسنلاو دؤاد وبأو دمحا هجرخأ .

 ٥- دنسملا تادايز يف عيبرلا هجرخأ ص)٣٧٩( .

 ءاملع نم يلاطيجلا ىسوم نب ليعامسا خيشلل (٨٤٢)ص لوألا ءزجلا ، تاريخلا رطانق ٦

 . سنوتب ةبرج نم يرجهلا نماثلا نرقلا

4٦٢ ( 

 



 هيف هدمحي """ ي ادومحم اماقم كبر كثعبي نأ ىسع وو : مالسلا هيلع

 تناكو ةعافننلا نم مهل حتف امب نولوألا هدمحي ؛ نورخآلاو نولوألا

 8 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا اهحتفي ىتح دحأ اهيلإ لصي ال ةنوزخم

 نب رباج ناكو : لاق . ماقملا لوه نم هللا مهاجن ثيح نورخآلا هدمحيو

 الإ نينمؤملاو نييبنلاو ةكئالملا ةعافش ام هللاو ) : لوقي ديز

 . قفوملا هللاو . [ ( """ نيبئاتلل

 ١- ةيآلا ءارسإلا ةروس )٩٧( .
 ٢- لانت ال و : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ديز نب رباج نع هيفو دنسملا تادايز يف

 ها هنع يفاجلا الو نيدلا يف يلاغلا يتعافش .

4٦٣ ( 

 



 ريشم يداهلا كلسملا

 رانلاو ةنجل ايف دولخلا

 منهج ران هل نإف هلوسرو هللا صعي نمو و : ىلاعت هللا لاق

 ءاقبلا مضلاب دلخلا : هحرشو سوماقلا يف لاق """ ي ادبأ اهيف نيدلاخ

 8 اهلهأ ءاقبل ةرخآلا دلخلا رادو 0 دولخلاك هنم جرخي ال راد يف ماودلاو

 مالسلا امهيلع ءاوحو مدآ سيلبا عدخ دقو ، ها ةنجلا ءامسأ نم دلخلاو

 ائيش لجعت نم : لاقيو ث ةنجلا نم امهجورخ ببس ناكف ث دولخلا ىلع

 ءاش نإ ىلبي ال كلمو دلخلا ىلإ نادوعيسو . هنامرحب بقوع هناوأ لبق

 . ىلاعت هللا

 ةنجلا نإ : لاق نم مهنم . بهاذم ىلع دولخلا يف سانلا فلتخا

 ةصاخ كرشلا لهأل باذعلا نإ : لاق نم مهنمو ث ناينفت رانلاو

 يف نودلخم كرشلا لهأ نإ لاق نم مهنمو 0 نيبذعم ريغ نودحوملاو

 'الف مهنع ىفعي نأ امإ كرشلا ادع امم رئابكلا لهأ امأو ، باذعلا

 هدمتعي يذلا بهذملاو 0 مهلامعأ ردقب اوبذعي نأ امإو اهنولخدي
 بنذ ىلع ارصم تام نم نأو ث ناينفت ال رانلاو ةنجلا نأ : ةيضابإلا

 نود منهج يف هباذع نكلو ث رانلا يف دلخم دلاخ وهف ادحوم ناك ولو

 ١- ةيآلا نجلا ةروس )٢٣) .

« ٦٤ ( 



 تاكرد رانلا يفف تاجرد ةنجلا يف نأ امكو ء كرشملا باذع

 . "ا" اهنم هللاب ذايعلاو

 ةتباثلا ثيداحألاو ث نيصاعلل دولخلا تايآ مومع بهذملا ةجحو

 كلت : ىلاعت هلوق كلذ نمف ؛ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع

 راهنألا اهتحت نم يرجت تانج هلخدي هلوسرو هللا عطي نمو هللا دودح

 هدودح دعتيو هلوسرو هللا صعي نمو " ميظعلا زوفلا كلذو اهيف نيدلاخ

 لج هلوقو ، "" يج نيهم باذع هلو اهيف ادلاخ اران هلخدي

 نوبوتي مث ةلاهجب ءوسلا نولمعي نيذلل هللا ىلع ةبوتلا امنإ ة : العو

 تسيلو "٠ اميكح اميلع هللا ناكو مهيلع هللا بوتي كئلوأف بيرق نم

 تبت ينإ لاق توملا مهدحأ رضح اذإ ىتح تائيسلا نولمعي نيذلل ةبوتلا
 . " يح اميلأ اباذع مهل اندتعا كئلوأ رافك مهو نوتومي نيذلا الو نآلا

 اهيف ادلاخ منهج هؤازجف ادمعتم انمؤم لتقي نمو و : العو لج هلوقو

 لج هلوقو ث """ يج اميظع اباذع هل دعأو هنعلو هيلع هللا بضغو
 ٭ نوعشاخ مهتالص ينف مه نيذلا " نونمؤملا حلفأ دق و : العو

 " نونراولا مه كئلوأ : هلوق ىلإ ... ٢ نوضرعم وغللا نع مه نيذلاو

 ١- غمادلا قحلاو نيدلا ملاعمو دازلا نايمهو راونألا قراشم عجار .

 ٢- ناتيآلا ءاسنلا ةروس )١٣و١٤( .

 ٢- ناتيآلا ءاسنلا ةروس )١٧و٨!١( .

 ٤- ةيآلا ءاسنلا ةروس )٩٣( .

4٦٥ ( 

 



" ١ " 

 ي نودلاخ اهيف مه سودرفلا نوثري نيذلا

 انوه ضرألا ىلع نوشمي نيذلا نمحرلا دابعو و : ناقرفلا ةروس رخآ

 امايقو ادجس مهبرل نوتيبي نيذلاو " امالس اولاق نولهاجلا مهبطاخ اذإو

 ٭ امارغ ناك اهباذع نإ منهج باذع انع فرصا انبر نولوقي نيذلاو "

 اورتقي ملو اوفرسي مل اوقفنأ اذإ نيذلاو ٢ اماقمو ارقتسم تءاس اهنإ

 نولتقي الو رخآ اهلإ هللا عم نوعدي ال نيذلاو ٭ اماوق كلذ نيب ناكو

 ث اماثأ قلي كلذ لعفي نمو نونزي الو قحلاب الإ هللا مرح يتلا سفنلا
 نمآو بات نم الإ " اناهم هيف دلخيو ةمايقلا موي باذعلا هل فعاضي

 اروفغ هللا ناكو تانسح مهتائيس هللا لدبي كئلوأف احلاص المع لمعو

 ىلإ ... ٭ اباتم هللا ىلإ بوتي هنإف احلاص لمعو بات نمو " اميحر

 ث ميعن يفل راربألا نإ و : ىلاعت هلوقو ، "" يم ةروسلا رخآ

 اهنع مه امو " نيدلا موي اهنولصي " ميحج يفل راجفلا نإو
 لل ٣ "١

 يف العو لج هلوقو 4

 ي نيبئاغب

 هاور ام كلذ نمف ريثك وهو كلذ ديؤي ام ثيداحألا يفو اذه

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع كلام نب سنأ نع عيبرلا
 هل بجوأو ةنجلا هيلع هللا مرح هنيميب ملسم قح عطتقا نم و : لاق

 ١- نم تايآلا نينمؤملا ةروس )١ ىلإ ١١( .

 ٢ نم تايآلا ناقرفلا ةروس )٦٣ ىلإ ٢١١( .

 ٣- نم تايآلا راطفنإلا ةروس (٣ ١ ىلإ ١٦ ) .

« ٦٦ ( 



 لاقف ؟ هللا لوسر اي اريسي اليلق ائيش ناك نإو : لجر لاقف ث رانلا

 . "" يي كارأ نم ابيضق ناك نإو : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةريره يبأ نع ناخيشلا هاور ام كلذ نمو

 هنطب يف اهب أجوتي هدي يف هتديدحف ةديدحب هسفن لتق نم و: لاق ملسو
 هاسحتي هدي يف همسف مسب هسفن لتق نمو . ادبأ اهيف ادلاخ منهج ران يف

 يف لزني وهف هسفن لتقف لبج نم لزن نمو ث ادبأ اهيف ادلاخ منهج ران يف

 ةلاحلا ) : رانملا ريسفت يفو . ها ي ادبأ اهيف ادلخم ادلاخ منهج ران

 املاع هباكترا ادمعتم هيلع ائيرج بنذلا ىلع ءرملا مدقي نأ : ةيناثلا

 ديعولاو يهنلا ركذت هنع هفرصي ال هكرتب ةعاطلا ىلع هل ارثؤم هميرحتب

 ةعاط ىلع هتوهش ةعاط رثآ ىتح هتئيطخ هب تطاحأ يذلا وه اذهف هيلع

 تطاحأو ةئيس بسك نم ىلب و: ىلاعت هلوق هيلع قدصف هلوسرو هللا

 ريسفت عجارف - """ يم نودلاخ اهيف مه رانلا باحصأ كئلوأف هتئيطخ هب

 نم اريثك ىرن اننإ لئاق لوقي امبر : لاق مث - لوألا ءزجلا يف ةيآلا
 8 هترفغمو هللا وفع يف نوعمطي ةلاحلا هذهب مهسبلت عم فنصلا اذه دارفأ

 هتيصعم ىلع رصي نم نأ اذه نع باوجلاو يجنملا ناميإلا ليلد كلذو
 هعرش انعذم الو هربخ قدصب انمؤم نوكي ال هيهنب الماع ادماع ىلاعت

 8 هدودح ءادتعاب هسأبو هباذعو ث همازتلاب هاضرو هتمحر لانت يذلا

 . عيبرلل ظفللاو ةمامأ يبا نع يئاسنلاو ملسمو كلام هاورو ۔-١

 . )١٨( ةيآلا ةرقبلا ةروس ٢-

4٦٧ ( 



 راعشتسا مدع عم نايصعلا ىلع را رصإل اف ، هب ائزهتسم ١ ذإ نوكيف

 هقدصو هللا ةمظعب حيحصلا ناميإلا عم عمتجي ال مدنلا و فوخلا

 . قفوملا هللاو اذه . ها """ هديعوو هدعو يف

 ص)٣ 31 ) .
 سماخلا ءزجلا ديشر هذيملتو هدبع دمحم مامإلل رانملا ريسفت
-١ 

4٦٨ ( 



 رعشت يناملا لسنلا

 فلتألا ماكحأو ناتخلا

 هلوق هنمو ركذلا نم عطقلا عضوم : ناتخلا : راتخملا يف لاق

 فلألاو ي لسغلا بجو ناناتخلا ىقتلا اذإ ةو : مالسلاو ةالصلا هيلع

 اذه هل ترتخاو حاكنلاو ةراهطلاو مالسإلا ةحص هب قلعتيو نتخي مل يذلا

 ال نورخأتملاو لئاوألا انخايشأ قفتاو ، ساسألا وه مالسإلا نأل عضوملا

 وهو همالسب متي ال فلقألا نأ عامجإلا هبشي اميف لب مهنيب افالتخا ملعن

 لحتالو 0 امهنيب قرف جوزت نإف ، ةملسمب هجيوزت لحي الو 0 فلقأ

 ةمركمو روكذلا ىلع بجاو ناتخلا نأو ، هتراهط يف اوفلتخاو ث هتحيبذ

 ةنس ناتخلا ق: لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ىور امل ث ءاسنلل

 نع ةديبع يبأ نع عيبرلا ىورو ث """ ي ءاسنلل ةمركمو ث لاجرلل

 ننس ءاجنتسإلاو ناتتخإلاو مجرلاو رتولا قو : لاق ديز نب رباج

 سمخ ) : ةرطفلا لاصخ باب يوونلل ملسم حرش يفو ث """ ي تابجاو

 ١- سابع نبا نعو سوأ نب دادش نع يناربطلاو حيلملا يبأ دلاو نع دمحأ هجرخأ ثيدحلا .

 ٢-۔- عيبرلا دنسم ص)٢٧٦( .
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 ريثكو يعفاشلا دنع بجاو ناتخلاف : لاق ناتتخإلا اهيف دعو ةرطفلا نم

 . ها . "ا" ( كلام دنع ةنسو . ءاسنلاو لاجرلا ىلع ءاملعلا نم

 يبأ نع دنسملا يف عيبرلا ثيدح هبوجو ىلع ةيضابإلا ةجحو

 يف ننس رشع ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر نس قو : لاق ةريره

 دمحأو أطوملا يف كلام هجرخأ ثيدحلاو ي ناتتخإلا اهنم دعو ناسنإلا

 8 رامع ثيدح نم دؤاد وبأ هجرخأو 0 ةشئاع نع ملسمو يذمرتلاو

 ضعب نإ لاقي ال ناتتخإلا اهيفو سمخلا ىلع ةقفتم مهتاياور بلاغو

 ريغو بجاولا ىلع لمتشي ءيشب رمألا دري لوقن انإف هبجاو ريغ ننسلا
 هقح اوتآو رمثأ اذإ هرمث نم اولك و: العو لج هلوق يف امك بجاولا

 يفو . بجاو هنم قحلا نايتإلو بجاو ريغ لكألاف """ ي هداصح موي

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ - هيلع قفتم وهو - ةريره يبأ ثيدح
 ةنس نونامث هيلع تتأ امدعب نمحرلا ليلخ ميهاربإ نتتخا قو : لاق هلآو
 0 عطقلا ةلآ : ليق مودقلا يف اوفلتخاو ي مودقلاب نتتخاو

 9 ةفشحلا يطغت يتلا ةدلجلا عطق ركذلا ناتخو . عضوم : ليقو

 اذإ اوصخرو ث ةفشحلا لوأ دنع اهلصأ نم بعوتست نأ بحتسملاو

 انيحوأو و> : العو لج هلوقبو ثيدحلا اذهبو . ةفشحلا بلاغ فشكنا

 ١- يراخبلا حيحص ىلع يراسلا داشرإ ةيشاح ٠ ح ٢ )ص ٢٦٢ ) .

 ٢- ةيآلا ماعنألا ةروس )٤١!١( .
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 ةمزالم نم ةباحصلا هيلع امبو """ .يم افينح ميهاربإ ةلم عبتا نأ كيلإ
 نعو © نينتتخم ريغ كلذ لبق اوناكو اوملسأ اذإ ارابكو اراغص ناتتخإلا

 جحيأ فلقأ لجر نع ملسو هيلع هنلا ىلص هللا لوسر اولأس ةزرب يبأ
 وبأ هاور ي نتتخي ىتح كلذ نع هللا اناهن ؤ ال ةو : لاق ؟ هللا تيب

 . """ ىلعي

 ام هيلع اوعرفو ناتتخإلا بوجو ىلع انخايشأ لدتسا هلك اذهبو

 نب دمحم هلا دبع وبأ لاق ىتح فلقألا ىلع ماكحأو تابجاو نم مدقت

 ناتخلا نع عنتما اذإ ) : نامع يف ثلاثلا نرقلا ءاملع نم بوبحم

 ماقم ميرحت ىلع انباحصأ عمجأ ) : هللا همحر ديعس وبأ لاقو ث ( لتقي

 ىلع عامجإلا يكح كلذكو فلقأ وهو اهب لخد يتلا ةأرملا عم فلقألا

 ىككؤت ال ) : لاق هنأ سابع نبا نع ديز نب رباج لاقو ، ( هتحيبذ ميرحت

 يفو ث ( هفلخ ىلصي الو هتداهش زوجت الو جوزي الو فلقألا ةحيبذ

 نيح تنأ نم لثم : سابع نبا لئس ) : لاق ريبج نب ديعس نع يراخبلا

 اوناكو . نوتخم ذئموي انأ : لاق ؟ ملسو هيلع هتنا ىلص هللا لوسر ضبق

 نبا نع يناربطلاو دؤاد يبأو دمحأ يفو . كردي ىتح لجرلا نونتخي ال

 ىلإ ءاج هنأ هدج نع هيبأ نع بيلك نب ميتع نع تربخأ ) : لاق حيرج
 رعش كنع قلأ ق: لاق . تملسأ دق : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 ١- ةيآلا لحنلا ةروس )١٢٣( .

  1دئاوزلا عمجم © ج٣ ٠ ص)٧ ١ ٢) .
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 هللا يلص يبنلا نأ هعم رخآ ينربخأو : لاق . ( قلحإ : لوقي يي رفكلا

 . ي نتتخاو رفكلا رعش كنع قلأ جو : رخآل لاق ملسو هيلع

 كلبلا اوسجن نيملسملا نإف غلابلا فلقألا امأو ) : حاضيإلا يف لاق

 لبقت ةرمع الو جح الو مايص الو ةالص الو هقرعو هروسو هباعلو هنم

 هيلع اومكح مل يردأ الو . """ ( هتداهش لبقت الو هتحيبذ لكؤت الو هنم

 بجوي رظنلا نأ ريغ . نيكرشملا ىلع الإ اهب مكحي مل يتلا ماكحألا هذهب

 نم نودحوملا اهب ناب يتلا ةضيرفلا كرت امل هنأ - ملعأ هللاو - يدنع

 نيكرشملا نإف اضيأو 0 لاصخلا هذهب هيلع مكحي نأ زاج نيكرشملا

 ام ةراهطلا ىلإ نولصي ال مهنأل مسإلا اذهب مهيلع مكحو اسجن هللا مهامس
 8 مهلاوحأ رثكأ يف تاساجنلا نم نوقوتي ال مهنألو ، مهكرش يف اوماد

 هل نوكي الو 0 فلقأ ماد ام ةراهطلا ىلإ لصي ال كلذك اضيأ فلقألاو

 لاق . ملعأ هللاو . ةراهطلا ناتخلاب دارملا نأل ، ةراهط ءاملا

 يضابإلا بهذملل نيفلاخملا بتك ضعب يف تيأر فلقألا ] : هيشحم
 هل لبقت ال غلابلا فلقألا ) : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ةياور

 ال نتتخي ملو غلب اذإ ) : تاياورلا ضعب يفو . ( هتحيبذ لكؤت الو ةالص

 كلذ نم دمحأ ىنثتساو لبنح نب دمحأ نع ةياور يهو . ( هتداهش لبقت

 وهو . ها [ ةصخر هل نأ ناتخلا هسفن ىلع فاخو ملسأ اذإ ريبكلا

 للق . يأر نع كلذ نالوقي ال امهنأ رهاظلاو . باحصألا بهذمل قفاوم

 ١- يخامشلل حاضيإلا ص)٨٩( .
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 دجو ولو فلقألا ةراهطب مكح انموق نم نتخلا بجوي مل نمو ) : بطقلا

 هللاو ها . """ ( اهلك نوتخملا ماكحأب هيلع مكحو عنام هعنمي ملو نتخلا

 . قفوملا

 ١- شيفطأ فسوي نب دمحم خيشلا ةمئألا بطقل ليلعلا ءافشو لينلا باتك حرش . ج١ ص)١١٠(
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 رعش ثسلاشملا لسملا

 فوتولاوة۔اربلاوةيالولا

 ضب ءايلوأ مهضعب تانمؤملاو نونمؤملاو وو : ىلاعت هللا لاق

 ةاكزلا نوتؤيو ةالصلا نوميقيو ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأي

 ٠١ هي ميكح زيزع هللا نإ هللا مهمحريس كئلوأ هلوسرو هللا نوعيطيو

 رمألاب ريغلل مايقلاو برقلا ) : ةغل ةيالولا : هنع هللا يضر بطقلا لاق

 ةيالو انموق نيبو اننيبف ، لاصتالاو ظفحلاو حلاصملاب مامتهالاو رصنلاو

 8 عرشلا لصأ يف انقفتا اننأو ، دحاو انيبنو ، دحاو انباتك نأ : ىنعمب

 ةءاربلاو : لاق . ةماعلا ةيالولا ضعب كلذو ، عورفلا ةفلاخمب ريض الو

 ةءاربلا ىنبت كلذ ىلعو " هنع صلختلاو ءيشلا نع دعبلا : ةغل

 امأو . """ ( هرفكل رفاكلل نعللاو متشلاو ضغبلا اعرشو ٧ ةيعرشلا

 . ؟ حلاط مأ حلاص وه له ريغلا يف كشلا ثروت ةلاح يهف فوقولا

 رصتخمو لوطم نيب ام ةديدع تافنصم اثيدحو اميدق انئاملعو انخايشأل و

 هنايلوأ ةالاوم يف هللا ناوضر ىلإ لصوتلا هترمث . هسفنب مئاق ملع وهو

 مظتنيل مهلمش عامتجاو نينمؤملا فالتئإ هترمث نمو ، هئادعأ ةاداعمو

 ١- ةيآلا ةبوتلا ةروس )٧ ١) .

 ٢- ةنس ةيفلسلا ةعبطملا (٢٢)ص صلاخلا بهذلا )١٣٤٦٢(ه .
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 . مهطالتخا نم ةمالسلاو مهلازتعاو قاسفلا ةبناجم هيفو ، مهرمأ

 : ماسقأ ةثالث يف ملعلا اذه رصحنيو

 : ل وأل ١ مسقلا

 : يناثلا مستلا

 ١ ثلاتلا مسقل :

 هبحاصل عطقلا وهو ث ةقيقحلا ةءاربو ةقيقحلا ةيال و

 وأ همساب نآرقلا قطن نميف كلذو رانلا وأ ةنجلاب

 هيلع هنلا ىلص لوسرلا هنع ربخأ وأ همهبأ وأ هتينك

 . ةواقشلا لهأ نم وأ ةداعسلا لهأ نم انالف نأ ملسو

 د قتعي نأ اهتروصو ث ةلمجلا ةءاربو ةلمجلا ةيالو

 نيرخآلاو نيلوألا نم هللا ةعاط لهأ ةيالو فلكملا

 لهأ عيمج نم ةءاربلا دقتعي نأو نيدلا موي ىلإ

 . نيدلا موي ىلإ نيرخآلاو نيلوألا نم هنلا ةيصعم

 يهو 0 رهاظلا مكحب دارفألا ةءاربو دارفألا ةيالو

 ةلمجلا ةءاربو ةلمجلا ةيالو يف ةلخاد تناك نإو

 بحي نأ ادبعت نينمؤملا نم درف لك مزلي نكل
 يصاعلا ضغبيو ، هرماوأل لثتمملا هلل عئاطلا

 . هبناجيو
 . صم

 نمف كلذ ىلإ دشرت ةميرك تايآو ثيداحأ كلذ يف تدرو دقو

 ىطعأو هلل ضغبأو هلل بحأ نم جو : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ثيداحألا

 نب رمع لوق كلذ نمو ث "" ي ناميإلا لئاصخ لمكتسا دقف هلل عنمو هلل

 ١- ةحصلاب يطويسلا هل زمرو ةمامأ يبأ نع ءايضلاو دؤاد وبأ هاور .
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 هيف اننظو اريخ هيف انلق اريخ هنم انيأر نم ) : هنع هللا يضر باطخلا

 انأربتو ارش هيف اننظو ارش هيف انلق ارش هنم انيأر نمو . هانيلوتو اريخ
 الإ هلإ ال هنأ ملعاف و : ىلاعت هلوق زيزعلا باتكلا نمو 0 """ ( هنم

 هلوقو . """ يم تانموملاو نينمؤمللو كبنذل رفغتساو هللا

 هلوقو 3 """ هي ضعب ءايلوأ مهضعب تانمؤملاو نونمؤملاو و> : ىلاعت

 ذإ هعم نيذلاو ميهاربإ يف ةنسح ةوسأ مكل تناك دق وو : العو لج

 ادبو مكب انرفك هللا نود نم نودبعت اممو مكنم ءاءرب انإ مهموقل اولاق
 ىللإ ... هدحو هللاب اونمؤت ىتح ادبأ ءاضغبلاو ةوادعلا مكنيبو اننيب

 مويلاو هللا وجري ناك نمل ةنسح ةوسأ مهيف مكل تناك دقل ... هلوق

 يف ةماع يهو ، """ يم ديمحلا ينغلا وه هللا نإف ىلوتي نمو رخآلا
 امسق عضولا يف دازو ث ةثالثلا ماسقألا يف تاءاربلاو تايالولا عيمج

 لاق امهنيب ام زرف بجي هنأل ةضيبلا ةءاربو ةضيبلا ةيالو وهو اعبار

 مامإلا زكرم انه ينعيو مهتحاس موقلا ةضيب : حاحصلا راتخم يف

 هللاو اذه . هلوق لبقيو هيلع عمتجي يذلا هدحو يأ دلبلا ةضيب هنأل مكاحلا

 . قفوملا

 ١- بيبح نب عيبرلا دنسمك ةميدقلا راثآلا نم هريغو يبرغملا ايركز يبأل عضولا باتك .

 ٢- ةيآلا ، دمحم ةروس )١٩( .

 ٢- ةيآلا ةبوتلا ةروس )٧١( .

 ٤- نم تايآلا ةنحتمملا ةروس )٤ ىلإ ٦( .
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 رعشلا قسناارسلا تلنسنملا

 كرشلاورفكلا ماكحأ

 وفكلاو : لاق نأ ىلإ ناميإلا دض رفكلا : حاحصلا راتخم يف لاق

 لصألا لماش يف بطقلا لاق . ركشلا دض وهو ةمعنلا دوحج اضيأ

 مدع : افرعو . رتسلا : ةغل رفكلاو : مالسإلاو ناميإلا باب يف عرفلاو

 رفك : نيعون ىلع ةيضابإلا دنع رفكلاو : تلق . ها ةمعنلا ركش

 رفاكف . ةنسلاو زيزعلا باتكلا يف دراو امهالكو ، ةمعن رفكو ، كرش

 نع جرخي ال نيملسملا ماكحأ هل ةمعنلا رفاكو ڵ كرشم همكح كرشلا

 نم تيبلا جح سانلا ىلع هللو و : ىلاعت هللا لاق . ةيمالسإلا ةلملا

 لاقو 7 "ا" م نيملاعلا نع ينغ هللا نإف رفك نمو اليبس هيلإ عاطتسا

 """ ي نورفاكلا مه كئلوأف هللا لزنأ امب مكحي مل نمو وج : ىلاعت

 نيب ق: ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ةمعنلا رفكل ةتبثملا ثيداحألا نمو

 هيلع هللا لص هلوق اهنمو ث "" يي ةالصلا كرت رفكلاو لجرلا

 ١- ةيآلا نارمع لآ ةروس )٩٧( .

 ٢- ةيآلا ةدئاملا ةروس )٤٤( .

 ٣ هللادبع نب رباج نع يئاسنلاو يراخبلا الإ ةعامجلا هاور .
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 هاور ام اهنمو ي """ ي رفك هلاتقو قوسف ملسملا بابس قو : ملسو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمس هنأ رذ يبأ نع دمحأو ملسمو يراخبلا

 الإ هملعي وهو هيبأ ريغل ىعدا لجر نم سيل قو : لوقي ملسو

 . ي رانلا نم هدعقم أوبتيلو انم سيلف هل سيل ام ىعدا نمو 0 رفك

 هللا يلص هثلا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع دمحأو ملسم ىورو

 ٥ بسنلا يف نعطلا رفك مهب امه سانلا يف ناتنثا « ا ملسو هيلع

 هيلع هللا ىلص هنع حيحصلا يف تبث ام اهنمو ، ي تيملا ىلع ةحاينلاو

 يفو يب ضعب باقر مكضعب برضي ارافك يدعب اوعجرت ال قو : ملسو

 لاق : رجح نبا لاق ص رفك نود رفكو ريشعلا نارفك باب يراخبلا

 نأ نيبي نأ فنصملا دارم هحرش يف يبرعلا نب ركب وبأ يضاقلا

 يراخبلا ىورو 0 ارفك ىمست يصاعملا كلذك اناميإ ىمست امك تاعاطلا

 تيأرو قو : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق : لاق سابع نبا نع هدنسب
 نرفكي : لاق ؟ هللاب نرفكيأ : ليق نرفكي ءاسنلا اهلهأ رثكأ اذإف رانلا
 كنم تأر مث رهدلا نهادحإ ىلإ تنسحأ ول ، ناسحإلا نرفكيو ث ريشعلا

 - """ ينالطسقلا لاقو 0 ي طق اريخ كنم تأر ام : تلاق ائيش

 قفانملاو قسافلا كلذكو 0 ةمعنلا رفك ىلع رفكلا قالطإ زاوج ثيدح

 . دوعسم نبا نع دمحأو ملسمو يراخبلا هاور ۔-١

 . ) ١١٤ )ص ١ ح ينالطستقلل يراخبلا حيحص ىلع يراسلا داشرإ ٢-
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 . - "" يصاعلا دحوملا يأ ملسملاو كرشملا ىلع مهدنع قلطي

 دوحج ناعون كرشلاو امكحو اعرش نافلتخم ةغل ناقفتم ناينعملاو

 ةدابعك ةاواسم كرشلا (٣٢)ص صلاخلا بهذلا يف بطقلا لاق . ةاواسمو

 ةقيقح وهف كلملو يبنو فرح راكنإو هراكنإك دوجحو هتابثا عم هريغ

 يف كش نمو كلذ نم ائيش فراق نم كرشأو ، كلذ يف ةيعرش ةيفرع

 . قفوملا هللاو . دارملا ىهتنا هيف ضعبل افالخ اذكهو كاشلا كرش

 ١- يصورخلا فلخ نب ديعس ةمالعلا خيشلا قيقحت .

« ٧٩١ ( 



 رتشن يحنم اضلا كلسملا

 تسلا للملاماكحأو نيفلاخملا ين

 نيبئاصلاو اوداه نيذلاو اونمآ نيذلا نإ وج : العو لج هللا لاق

 ةمايقلا موي مهنيب لصفي هللا نإ اوكرشأ نيذلاو سوجملاو ىراصنلاو

 تسلا للملا ماكحأ هللا لعج دقل ، """ يع ديهش ءيش لك ىلع هللا نإ

 هيلع هللا ىلص هلوسر اهلصفو هب هللا هصخ يذلا همكح لكلو ةفلتخم

 ةداق دحأ فوع نب راتخملا لاق . نودشارلا ةمئألا اهذيفنت قبطو ملسو

 انم سانلا ) : روهشملا ينامعلا ةيوبنلا ةرجهلل يناثلا نرقلا يف ةيضابإلا

 امامإ وأ باتكلا لهأ نم ارفاك وأ نثو دباع اكرشم الإ مهنم نحنو

 . ( ارئاج

 يف ةماقتسا ىلع اونوكي نأ امأف نونمؤملا مه : ىلوألا ةلملاف

 ام مهيلعو انلام مهل ، مهنم نحنو انم كئلوأف نيقتملا يدهب كسمتو نيدلا

 لهأ امهالكو ميرحتب امإو لالحتساب امإ نيفرحنم اونوكي نأ امإو 0 انيلع

 ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنسو هنلا باتك ىلإ نوعدي مهتداقو مه يغب
 نإو بولطملا كلذف اولثتما نإف مهرماوأل لاثتمالاو ىدهلا ةمئأ عابتاو

 نم ناتفناط نإو و: ىلاعت هللا لاق هللا رمأ ىلإ اوئيفي ىتح اولتوق اولتاق

 ١- ةيآلا جحلا ةروس )١٧( .

4٨٠ ( 



 ىرخألا ىلع امهادحإ تغب نإف امهنيب اوحلصأف اولتتقا نينمؤملا

 نأ ةاغبلا يف مكحلاو ث """ يج هللا رمأ ىلإ ءعيفت ىتح يغبت يتلا اولتاقف

 نكي مل نإ مهربدم عبتي الو مهيرارذ الو مهؤاسن لحت الو مهلاومأ لحت ال

 مرغ الف نيلحتسم اوناك نإف مهيلع بلغتلاو مهعوجر دعبو ، عجرم مهل
 يلع مامإلا ةلماعم يف لاحلا وه امك نيملسملا نم اوباصأ ام يف مهيلع

 مرغ مهيلعف نيمرحم اوناك نإو . نيفصو لمجلا لهأ يف بلاط يبأ نب

 زاج انوبلغ نإو 0 اهوعيض يتلا قوقحلا لهأ ىلإ صلختلاو اوباصأ ام

 طخس هيف ام بنجتو هللا ةع اط يف مهعم نواعتلا و مهتطلس تحت مايقلا انل

 به ذملا ىلع ١ وناك ءا وس ةنرلا وملا و ةحكانملا مهنيبو اننيبو © هلدا

 لهأ ةد بيقع يف هنع هللا يضر يملاسلا انخيش لاق . هل نينيابم وأ

 ناميإلا نم وهو اننيد مالسإلاو انيبن دمحمو انبر هللا ) : """ نامع
 ضعب ناميإلا نم ءافولاو ربلاو ناميإلا نم ىوقتلا و مالسإلا نم ناميإلاو

 لمعلا و هدودح ةماقإ و هيف امب ناميإلل ١ لامكتسا ىلع ضعب نم كلذ

 مارح ىلع ماقملاب الو هللا ضئارف ضاقتناب ناميإلا تبثي الو هقوقحب

 . ها ( هلا

 ةلملاو 0 نوئباصلا : ةذنلاثلا ةلملاو . دوهيلا : ةيناثلا ةلملا

 هللا لاق . دحاو ثالثلا للملا ذه مكحف ء ىراصنلا : ةعبارلا

 . ٦) ( ةيآلا تارجحلا ةروس ١-

 عيمجل لماش وهو يملاسلا ديمح نب هللادبع نيدلا رون خيشلل نامع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت ٢-

 . ةديقعلا يف ةماقتسإلا لها

 )ط ٨١ 4



 نومرحي الو رخآلا مويلاب الو هللاب نونمؤي ال نيذلا اولتاق و: ىلاعت

 ىتح باتكلا اوتوأ نيذلا نم قحلا نيد نونيدي الو هلوسرو هللا مرح ام

 اهمكح ثالثلا للملا هذه ث "" هي نورغاص مهو دي نع ةيزجلا اوطعي

 دوهيلا مكح نيئباصلا مكح لج امنإو اهيلع هللا صن امك دحاو

 حاكنو مهتراهط يف اوفلتخاو ث مهنيب اطسو مهلعج ىلاعت هنأل ىراصنلاو

 . نيملسملا ةمذ يف اوناك اذإ كلذ اوزاجأو برحلا ةلاح يف مهئاسن

 ال نكلو ثالثلا للملا مكح مهمكحو سوجملا : ةسماخلا ةلملاو

 اونس و: ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل مهحئابذ لكأ الو مهئاسن حاكن زوجي

 . """ ييمهحئابذ يلكآ الو مهئاسن يحكان ريغ باتكلا لهأ ةنس مهب

 اوناك نيذلا برعلا مهو مانصألا ةدبع نوكرشملا : ةسداسلا ةلملاو

 يبس يف اوفلتخاو ث لتقلا وأ مالسإلا الإ مهنم لبقي ال ءالؤهف ةيلهاج يف
 نوكتال ىتح مهونلتاقو و : ىلاعت هللا لاق . مهئاسنو مهيرارذ

 "‘" ج نمؤي ىتح تاكرشملا اوحتنت الو و : لاقو """ يج ةنتف

 نولحي مه الو مهل لح نه ال رافكلا ىلإ نهوعجرت الف وو : لاقو

 ١- ةيآلا ةبوتلا ةروس )٢٩( .

 ننسلا . (١!٨٨)ص يراخبلا ىلإ هبسنو ةددعتم قرط نم يقهيبلا هجرخأ ثيدحلا -

 . ٩ج ىربكلا

 ٢- ةيآلا لافنألا ةروس )٣٩( .

 ٤- ةيآلا ةرقبلا ةروس )٢٢١) .

4 ٨٢ ( 



 رئاس نم دحأل ةملسملا جيوزت لحي ال هنأ ةمألا تعمجأ دقو "ا" م نهل

 . قفوملا هللاو . ةروكذملا سمخلا للملا

 ١- ةيآلا ةنحتمملا ةروس )١٠( .

4٨٣ ( 



 رشمم س فاستلا فللسنملا

 هقنلالوصأبذفورعملاةيعرشلاةلدألا

 يه ناكرأ ةسمخ ىلإ مهماكحأو مهلامعأ يف ةيضابإلا عجري
 سايقلاو عامجإلاو ةيوبنلا ةنسلاو زيزعلا باتكلا ؛ مهدنع لوصألا

 ةفرعمو هب لمعلا ةيفيك يف حرشو ليصفت دحاو لكلو ث لالدتسالاو

 . هصاخو هماعو هنيبمو همكحمو ههباشتمو هلمجمو هخوسنمو هخسان

 ةيضابإلا ملعأ دحأ يملاسلا انخيشلو ث هقفلا لوصأب فورعملا وهو

 . تيب فلأ غلبت ةموظنم ىلع ( سمشلا ةعلط ) هامس هب صاخ فيلأت

 عبارلا نرقلا ءاملع نم ينامعلا ةكرب نب دمحم وبأ مامإلا كلذ ىلإ هقبسو

 وبأ خيشلاو . عوبطمو طوطخم وهو ( عماجلا ) هامس هقفلا عم هجزمو

 هرصتخاو ء ( فاصنإلاو لدعلا ) هامس سنوتب ةبراغملا نم بوقعي

 يف هسيفن ثاحبأ يتأتسو . ايبيلب هسوفن ءاملع نم يخامشلا ردبلا هحرشو

 مامإلا هرولب نم لوأ لاقيو . ىلاعت هللا ءاش نإ يناثلا مسقلا نم ةينلا باب
 ينب ةصق يف امك نيعباتلاو ةباحصلا دهع ذنم ةفورعم هدعاوقو يعفاشلا

 نأ يور امكو 0 اهيف ةباحصلا فالتخاو ، رصعلا ةالص يف ريظنلا

 امو مكنإ هلوقب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع اوجتحا نيكرشملا

 هيلع هللا ىلص هثنا لوسر مهيلع درف 0 منهج بصح هللا نود نم نودبعت

4 ٨٤ (



 هيلع هللا يلص هلامعتساو 0 ي لقاعلا ريغل ام عضو نإ ةو : ملسو

 8 خوسنملاو خسانلا ةفرعم كلذكو ، هماكحأ نم ريثك يف سايقلا ملسو

 ةو : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق نم ةاكزلا عنام لاتق يف ةباحصلا ليوأتو

 ينم اومصع اهولاق اذإف ث هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ

 دعب هيباب دلاولا قاحلإ يف مهجارختساو 0 ي اهقحب الإ مهلاومأو مهئامد

 هلاصفو هلمحو » : ىلاعت هلوق نم دقعلا ذنم وأ لوخدلا ذنم رهشأ ةتس

 . قفوملا هللاو . اذكه وأ ج ارهش نوثالث

« ٨٥ (



  

 رحتنت قسبامسنلا ن

 ميركلانآرقلاريسفت

 ريفستك ميركلا نآرقلل ريسافت ةدع ىلع ةيضابإلا نم ءامدقلا دمتعي

 وهو ثلاثلا نرقلا يف ةيضابإلا ءاملع نم يراوهلا مكحم نب دوه خيشلا

 ءاملع نم ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ خيشلا ريسفتكو ، عوبطم

 ريسافتلا رئاس نع اوضرعي نأ ريغ نم ث دوقفم نآلا وهو اضيأ رئازجلا

 نم ةءولمم مهتابتكم لكو يبطرقلاو يزارلا رخفلاو يرشخمزلل فاشكلاك

 نع مهينغت داكت ةصاخ ريسافت مهلف نورخأتملا امأ . مهريغ ريسافت

 ادلجم رشع ةسمخ يف داعملا راد ىلإ دازلا نايمهك مهريغ ريسافت

 نم شيفطأ فسوي نب دمحم ةمالعلل تادلجم ةتس يف ريسفتلا ريسيتو
 مويل لمعلا يعاد هامس ثلاث ريسفت هلو """ ةيضابإلا رئازجلا ءاملع

 دمح نب دمحأ نيرخأتملا رخف ةمالعلا انخيشلو 0 الماك دجوي ال لمألا

 . قفوملا هللاو . ريسفتلا يف ىلوط دي يليلخلا

 مالعألا يف هتمجرت رظنأ (ه٢٣٣١) ماع يفوتو رئازجلا بونجب ( ه٦٣٢١) ماع دلو ١-

 . يلكرزلل

4 ٨٦ ( 



 ريشم نم اشلا تشسمنملا

 ثيدحلا

 دنسمب فورعملا حيحصلا عماجلا ىلع ثيدحلا يف ةيضابإلا ةدمع

 ذخأ يذلا ةرجهلل يناثلا نرقلا ةمئأ نم ينامعلا بيبح نب عيبرلا مامإلا

 رباج يعباتلا مامإلا ذيملت ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ هخيش نع ملعلا
 هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاعو سابع نبا ةذمالت دحأ ينامعلا ديز نب

 ىلإ نوعجري لب روكذملا دنسملا ىلع نورصتقي الف اذه عمو . مهنع

 هقفو ةحيحصلا ديناسألاو بتكلا رئاسو ملسمو يراخبلاك رابكلا تاهمألا

 . قفوملا هللاو . بهاذملا ةمئأ

« ٨٧ (



 ريشم قسناتملا كلسملا

 جراوخلا

 الو ةدحاو ةمأ سانلا لعجل كبر ءاش ولو وج : ىلاعت هللا لاق

 كبر ةملك تمتو مهقلخ كلذلو كبر محر نم الإ " نيفلتخم نولازي

 باتكلا لازي ال "ا" يم نيعمجأ سانلاو ةنجلا نم منهج نألمأل

 8 جراوخلا ةرمز يف ةيضابإلا نورشحي ةيضابإلا ريغ نم نوخرؤملاو

 نيذلاو ةيمأ ينب ةلود يف نيروهشملا جراوخلاب مهل ةقالع ال هنأ ةقيقحلاو
 مهيرارذو مهلاومأ لالحتساو مهئامد كفسو نيملسملا ضارعتسا اوحابتسا

 مهريس عجارو أرق نمو 0 اذه نع روفنو لزعم يف ةيضابإلاف ، مهئاسنو

 جراوخلا عم مهعمجي الو ث مهنع دعبلا لك نوديعب مهنأ نقيتو ملع مهبتكو

 موق كئلوأ و ، بلاط يبأ نب يلع مامإلا هب ماق يذلا ميكحتلا راكنتسا الإ

 كلذ يف هل ركذ الو يضابإ مهيف سيل راصنألاو نيرجاهملا نم اوضم
 ينلمع ث يبسارلا بهو نب هللادبع مهمامإو ناورهنلاب ه٧٣ ماع تقولا

 باتك يف هتمجرت رظنأ - ينيجردلا - تاقبطلا بحاص هركذ امبسح

 ةمئأ نمو دزألا نم بهو نب هللادبع : لاق ثيح ث يلكرزلل مالعألا
 يف هلو ةعاجشلاو ةحاصفلاو يأرلاو ملعلاب فرع جراوخلا نم ةيضابإلا

 ١-۔ ناتيآلا دوه ةروس (٨ ١ ١و ٩ ١ ١) .

4٨٨ ( 



 قارعلا حوتف دهشو ث ملسو هيلع هتنا ىلص يبنلا كردأ ، بيجاعأ ةدابعلا

 ميكحتلا عقو املو ، هبورح يف يلع عم ناك مث ، صاقو يبأ نب دعس عم

 اولتاقف 0 مهيلع هورمأو ناورهنلاب اوعمتجاف يبسارلا مهيف ةعامج هركنأ
 ةرسيملا ةعوسوملا يف ربع ظفللا اذهبو . ةعقاولا يف يبسارلا لتقو ايلع

 . ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا هباتك يف ةباحصلا يف رجح نبا هتبثأ و

 نمو راصنألاو نورجاهملا هبختنا نم فاصوألا هذهب ريدجو
 يذلا بلاط يبأ نب يلع مامإلل افلخ نوكي نأ ءاملعلاو ءارقلا نم مهدنع

 هئاطعإو نيمكحلا هديلقتب ةيهتنم هتمامإ اوربتعاو هعلخب نامكحلا مكح

 فلاخم ميكحتلا نأ مهدنعو . هب نامكحي امب ىضري نأ ىلع قيثاوملا

 تبثو """ يم هللا رمأ ىلإ عيفت ىتح يغبت يتلا اولتاقف و : ىلاعت هلوقل

 بيجاعأ . يف هل : مهلوقو . ةيغابلا ةئفلا وه ةيواعم نأ رامع لتقب

 يبأ نب يلعو باطخلا نب رمع دهزو ةدابع نم بجعأب هتدابع تسيل

 نع مهبونج ىفاجتت وو : هلوقب ىلاعت هللا ميفصو نمو بلاط

 "" ي امايقو ادجس مهبرل نوتيبي نيذلاو و> """ ي عجاضملا

 الف اذإ هنع مهاضر ىلإ نوريشي مهلعل ةيضابإلا ةمئأ نم : مهلوقو

 ةيضابإلل ةمئأ مهلك مهف ماركلا ةباحصلاو رمعو ركب يبأ نيبو هنيب قرف

 نيرشع نم رثكأ دعب ضابأ نب هللادبع ىلإ اوبستنا وأ اوبسن ةيضابإلاو

 ١ - ةيآلا تا رجحلا ةروس ( ٦) .

 ٢- ةيآلا ةدجسلا ةروس )٤ ١) .

 ٣- ةيآلا ناقرفلا ةروس )٤ ٦) .

4٨٩ ( 



 لهأ ينعأ كئلوأ نأ تبث اذإو . ىفخي ال امك ناورهنلا ةعقاو نم اماع

 نمو ةيواعم نيأو ث ريبزلاو ةحلط نيبو مهنيب قرف يأف ةباحص ناورهنلا

 عم ةفئاط نيمسق اومسقنا سانلا نأ يردت تنأو ث اولتقو اولتاق نيذلا هعم

 ملو ج راوخلا مهنومسي نم ىلع نوقفتم مهلكو 0 ةيواعم عم ةفئاطو يلع

 كف سب الو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ثيداحألا عضوب اولابي

 لدعب اهيف مكحيو ث هينيع بصن ةيضقلا عضي نأ فصنملا ىلعف ءامدلا

 مرتحيو ء سؤرمو سيئرو عيضوو فيرش ىلإ رظن ريغ نم فاصنإو

 . هباحصأ يف ملسو هيلع هللا ىلص هثلا لوسر ظفحيو ةبحصلا مرك

 سادرملاو - بهو نب هللادبع يثري ريدح نب """ سادرملا لاق

 : لاق - ناورهنلا ةعقو نم اجن نممو بهو نب هللادبع عم نيلتاقملا دحأ

 ةتلاو ةهازنلا يذ بهو نبا دعبأ
 اكلاه ملا بورحلا كلت يفق ضاخ نمو

 ماقملا انعسي ام هللاو هنأ هريغو دربملا يف امك ٥٨ ماع جورخلا دارأ امل لالب يبأ مالك نم ١-

 نيقرافم لدعلل نينباجم . مهماكحأ انيلع يرزت - دايز نب هللاديبع ينعي - نيملاظلا ءالؤه نيب

 سانلا ةفاخإو فيسلا ديرجت نأو 0 ريبك بنذل روجلاب ىضرلا ىلع ةماقإلا نأ هللاو لضفلل

 نم الإ لتاقن ال و افيس درجن الو ادحأ جيهن ال هللا ضرأ يف ريسنو مهنع ذبنن اننكلو 0 ميظعل

 ٥ مهيف يضرلا و مههيقفو نيملسملا ديس تنأ : هل اولاقف ، مهنم انعنتما ملظب موق اندارأ نإو 0 انلتاق

 نم هلا ديربع اهدرج دقو ةرصبلا قوس يف ) اجخبلا ( دهاش ام دعب كلذو ٠ ةرطعلا هتريس رخآ ىلإ

 . اهبلصو اهءاضعأ عطقو اهبايث

 )ط 4٩٠



 ةمال هدب ي جرأ وأ 5 ؤب - 1 ٩

 اكلامو نصح نب ديز ١ ولتق دقو

 يتري صبو ي دين مل س ابلر \ رف

 اكئنالوا يقالأ ىتح ىقتلا يل بهو

 - نيصح خسنلا ضعب يفو - يبيبشلا يئاطلا نصح نب ديزو

 نيرق ناكو 0 ةباحصلا نم هنأ (٢؟٣٩٨)ص ةباصإلا يف رجح نبا هركذ

 يتلا ةلاسرلا يف بلاط يبأ نب يلع مامإلا هكرشأو ، به و نب هللادبع

 ونبو بيبش ونبو 8 اينامع نوكي نأ دعبي الو ث ميكحتلا دعب امهيلإ اهبتك

 دهش نمم يراصنألا ناهيتلا نب كلامو . نامعب ناتريبك ناتليبق بسار
 ءزجلا ريثألا نبا هركذ هباتك صنو ةباحصلا يف رجح نبا هركذ ث اردب

 ىلإ نينمؤملا ريمأ يلع هللادبع نم ) يلع مامإلا بتك (١٧١)ص يناثلا

 نإف .. دعب امأ سانلا نم امهعم نمو به و نب هللادبعو نيصح نب ديز
 امهاوه اعبتاو هللا باتك افلاخ دق نيمكح امهانيضترا نيذللا نيلجرلا نيذه

 امهنم ئربل . امكح نآرقلا اذفني ملو ةنسلاب المعي ملف هللا نم ىده ريغب

 نبا نم القن ميكحتلا ىلع ةدهاعملا باتك صنو ( نونمؤملاو هلوسرو هللا

 يبأ نب ةيواعمو بلاط يبأ نب يلع هيلع ىضاقت ام اذه" اضيأ ريثألا

 ىلهأ ىلع ةيواعم يضاقو مهعم نمو ةفوكلا لهأ ىلع يلع يضاق نايفس
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 تلمأ ام تيمنو ايحأ ام ييحن هتمتاخ ىلإ هتحتاف نم اننيب هللا باتك نأو

 ورمعو سيق نب هللادبع ىسوم وبأ امهو هللا باتك يف نامكحلا دجو امف

 ةعماجلا ةلداعلا ةنسلاف هللا باتك يف هادجي مل امو ، هب المع صاعلا نبا

 دوهعلا نم نيدنجلا نمو ةيواعمو يلع نم نامكحلا ذخأو ةقرفملا ريغ

 ىلع راصنأ امهل ةمألاو امهيلهأو امهسفنأ ىلع نانمآ امهنأ قيثاوملاو

 هللا دهع صاعلا نب ورمعو سيق نب هللادبع ىلعو هيلع نايضاقتي يذلا

 ىتح ةقرف الو برح يف اهنادري ال ةمألا هذه نيب امكحي نأ هقاثيم

 رم ىتح سانلا ىلع هؤرقي باتكلاب ثعشألا جرخو : لاق نأ ىلإ " ايصعي

 8 مهيلع هأرقف لالب يبأ وخأ ةيدأ نب ةورع مهيف ميمت ينب نم ةفئاط ىلع

 هفيسب دش مث ، هلل الإ مكح ال ؟ لاجرلا هنلا رمأ يف نومكحت : ةورع لاقف

 رانآو رابخأ هل اذه ةورعو . ةفيفخ ةبرض ثعشألا ةباد زجع برضف

 ملسم ةديبع يبأ ىلوم وهو (ه٨٥) ماع دايز نب هللاديبع هلتق ةروهشم

 باتك نم به و نب هللادبع باوج صنو . ثدحملا مامإلا ةميرك يبأ نب

 ام دعوم يلع مامإلا ةلاسر يف داز ينامعلا ينايسبلا نسحلا يبأل ريسلا

 نب ديزو بهو نب هللادبع هل بتكف . هللا ءاش نإ نارجن ركسعلا اننيب

 : نصح

 نمو نصح نب ديزو بهو نب هللادبع نم نمحرلا هللا مسب )

 ىدهلا عبتا نم ىلع مالس بلاط يبأ نب يلع ىلإ نيملسملا نم امهعم
 ركذت كباتك انيلإ لصو دق انإف .. دعب امأ وه الإ هلإ ال يذلا هللا دمحن انإف
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 هلل دمحلاو انملع دقف هللا لزنأ ام ريغب امكحو هللا باتك اذبن نيمكحلا نأ

 امرج مظعأ امهايإ كميكحتب تنأو هلوأ نم قحلل افلاخم ناك امهرمأ نأ

 رمألا ىلإ عجرتو ىضرلا يطعتو قحلا ىلإ عجرت كنأ تركذو امهنم

 هيف لخد ايف لخداف اقداص تنك نإف كتبوت كيلع درن انسلف لوألا

 نيملسملا مامإو ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرو هللا ةعاط نم نوملسملا

 نأ انم كقاقحتسال كايإ انعلخ دعب هانعياب دقف يبسارلا به و نب هللادبع

 . ( مالسلاو كلذ الإ انعسي الو كعلخن

 مالعألا دحأ يضابإلا يرئازجلا فسوي نب دمحم بطقلا لاق

 ىلع رضل : تلق امامإ هنودريو هتبوت اولبقي ال مل تلق نإف نيققحملا

 امك ثكنو باتو ةبوتلا نم ىبأو ، لطابلا رمألاو ةيواعم ةنيالمو ميكحتلا
 فالختسا غاسف ، هسفن علخ لب علخلا قحتساو ، ثكنلا ىلع رمتساو رم

 ىلع نوقابلا مه مهنأ عم مئاق الب ةمألا ىقبت الئل كلذب اولجعو 0 هريغ

 دعب الإ ةبوتلا امو ، يلع ةعامجو ةيواعم ةعامج هتقراق نأ دعب قحلا

 ةفالخلا تحصف ةريس يف نيمامإ الو به و نب هللادبع مهفالختسا

 . اهنالطبل بجوم الو اهتوبث دعب بجومل الإ هنع لطبت ال ذإ : يناثلل

 ظفلو ث مهيلع هل ةعيب الف ةيغابلا ةئفلا لاتق كرت نإ هيلع اوطرش اضيأو
 هيلع هللا ىلص هلوسرو هللا ةعاط ىلع كانعياب ةعيبلا دنع كلذو طرشلا

 يبنلا دعب نيتفيلخلا ةريسب ذخألاو هلوسر ةنسو هللا باتكب لمعلاو ملسو

 ةقرف لكو ةيغابلا ةئفلا لاتق ىلعو عاطتسا ام ملسو هيلع هللا ىلص
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 هلوسر ةنس ريغو هللا دهع ضقن نم لكو ةيغاط قحلا نع تعنتما

 ئفطتو هللا رون رهظي ىتح هللا لزنأ ام ريغب مكحو ملسو هيلع هنلا ىلص

 مهاطعأ و مهحاورأ كلذ ىلع ىنفتو روجفلاو ةعدبلا تومتو روجلا ةملك

 الف ضقن وأ كلذ نم ائيش فلاخ نإ هنأ ىلعو قاثيملاو دهعلا كلذ ىلع

 . "" هنع هللا يضر بطقلا مالك ىهتنا . كلذ ىلع هوعيابف مهيلع هل ةعيب

 ةجمهللا ديدش جاجتحاب موقي ديز نب رباج ةيضابإلا عجرم ناكو

 نب هللادبع يناثلا مهمامإ ناك امك ث ةقرازألاو ةيرفصلا جراوخلا ىلع

 وهو نامعب ىدنلجلا مامإلا مهلتاق دقو 0 مهيلع راكنتسالا يف غلابي ضابأ

 ريثك مهلتاق امك برغملاب نويمتسرلا ةمئألا مهلتاقو يجراخلا نابيش لتاق

 يف لاق . ةرفص يبأ نب بلهملا عم ةديبع يبأ باحصأ نم ةيضابإلا نم

 نب ريشب ريغ وهو - : بوبحم نب دمحم نب ريشبل ةبراحملا باتك

 نامسلا نب رفعج نأ انغلبو - نيينامعلا عم خيشلاب فورعملا رذنملا

 ملكتف مهعم التق نأ ىلإ بلهملا نب بيبح عم اراس بتاك نب تاتحو

 هلوق نم كلذ ىلإ سانلا لزنف امهتيالو ةديبع وبأ رهظأف كلذ يف سانلا

 رثكأ رباج نع لمح ارفعج نإ : لاقيو ، نيملسملا ءاهقف نم اناكو امهيف
 مل هنأ ةرفص يبأ نب بلهملا نع دربملا ىكحو ى ةديبع وبأ هنع لمح امم

 لهأ نم مهبلغأ ةفئاط الإ ج راوخلاب هعئاقو ضعب يف هعم قبي

 ١- طوطخم (٨٢٦٠١)ص ينامعلا رظنلا نبا ةيمال حرش يف .
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 ركذي مل ناك نإو ينامع دئاق هنأ كش ال ةرفص يبأ نب بلهملا و . نامع

 . بهذم هل

 نب عيبرلا دد سم ح رش يف هنع هتنا يضر يملاسلا انخيش لاق

 هنأل احدم لوألا نامزلا يف ناك جراوخلا مسا نأ ملعاو : ينامعلا بيبح

 لاق © ىلاعت هللا ليبس يف وزغلل ج رخت يتلا ةفئاطلا يهو ةجراخ عمج

 راص من """ يج ةدع هل اودعأل جورخلا اودارأ ولو و> : لجوزع لا

 8 نامزلا رخآ كلذب فصتا نميف مذلا ثيداحأ نيفلاخملا ليوأت ةرثكل امذ

 يتلا ءامسألا نم وهف ةيرفصلاو ةقرازألا هب دبتسا ثيح هحابقتسا داز مث

 8 كلذب نومستي ال انباحصأ ىرت مث نمف ث اهريغل تحبقو اهببس ىفتخا
 مسالا اذه سكعو . ةنايدلا يف مهتماقتسال ةماقتسالا لهأب نومستي امنإو

 ةنسلاب دارملا نوكل احيبق لوألا نامزلا يف ناك هنإف ، ةنسلا لهأ ةيمست

 كلذ راصف ث ربانملا ىلع همتشو يلع بس يف ةيواعم اهنس يتلا ةنسلا

 نب رصع اهريغ ىتح ى ريبكلا اهيلع توميو ريغصلا اهيلع أشني ةنس

 مث نامزلا كلذ يف ةنسلا لهأ مه لاحلا كلذ لهأف ث هتفالخ يف زيزعلادبع

 هيلع هللا يلص يبنلا ةنس ةنسلا نأ اونظو ىفتخاو ببسلا اذه سردنا

 نأ نوملعي مهو ةيالولا يف نيداضتملا نيب اوعمجو كلذب اوحدمتف ملسو

 ينبل ةلودلا تراص نيح ىلوألا مهتنس اوفلاخو 0 مهنم قيرف عم قحلا

 ١- ةيآلا ةبوتلا ةروس )٦ ٤ ) .
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 ةنسلا لهأ ةيمست يف هركذ امو . همالك ها """ مشاه ينب نم سابعلا

 تيمسو : هريغ دازو """ يدوعسملا هركذ ربانملا ىلع يلع متشب

 8 ةعامجلا ماع يمسف ةيواعمل يلع نب نسحلا رمألا ملس امل ةعامجلا

 مذ يف ثيداحألا عضي ناك هنأ ةرفص يبأ نب بلهملا نع رهتشاو

 هعم ةيضابإلا كارتشا رهتشا امك . """ مهلاتق يف سانلل ابيغرت جراوخلا

 يف جراوخلا دض ةيضابإلا اهب ماق ةكرعم نم مكو ج راوخلا لاتق يف

 . برغملا يفو نامع

 امبسح هل نيبت ثادحألا ريسو خيراتلا عبتت نم نأ ماقملا لصاحو

 8 ةلزهم ميكحتلا نأ ، بهاذم الب مالسإ هباتك يف يعكشلا ةمالعلا لاق

 . رخأت يف ريست ناورهنلا ةلتقم دعبو هدعب يلع مامإلا ةلاح نأ نقيتو

 هيخأو سابع نباك هؤابحأ هقرافو 0 هدنج هلذخ دقف مدقت يف هودع ةلاحو

 يف امب هللا ىقلأ نئل هللا مياو هقراف امدعب سابع نبا هل بتكو ، ليقع

 اهعالط نم اهرهظ ىلع امبو اهئبخمو اهنايقع نم ضرألا هذه نطب

 كلذب لانأل ةمألا هذه ءامد تكفس دقو هللا ىقلأ نأ نم يلإ بحأ ابهذ

 "" مالسلاو هنع نعاظ ينإف تببحأ نم كلمع ىلإ ثعبأ ، هرمألاو كلملا

 ١- ةنس ةينورابلا راهزالا ةعبطم ، (٩٥)ص يملاسلا مامإلل عيبرلا دنسم حرش ١٣٢٦ه .

 ٢- )ص ٢ج بهذلا جورم ١ ٤) .

 ٣ دربملل لماكلا .

 ٤ ج يربطلا هاور ٨٢/٦ ديدحلا يبأ نب حرش ٢/٢٤٢ج ديرفلا دقعلا ج٤/إص)٦٤( .
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 : ملسم وبأ لاق

 مه رف ح درلاو هللا ري ن ت انق

 رو هن ريفنلاو اذف ت حبصأو

 يوتلتف فويسلا لس اهع زانت

 روخص بو اقلاو اهيف بظطختو

 هيقل ميكحتلا دعب يلع مامإلا عجر امل : لاق "" ريثألا نبا ىورو

 نولوقي سانلا تعمس ام : هل لاقف يباحصلا يراصنألا هعيدو نب هللادبع

 لوق امف : لاق " هل هراكلا مهنمو ، هب بجعملا مهنم : لاق ث انرمأ يف

 هل ناكو ث هقرفف ميظع عمج هل ناك ايلع نأ نولوقي : لاق ، يأرلا يوذ

 ناك ولو 0 قرف ام عمجيو 0 مده ام ىنبي ىتمف ، همدهف نيصح نصح

 ناك كلهي وأ رفظي ىتح لتاقف ، هاصع نم هاصع ذإ هعاطأ نمب ىضم

 الو ، ةفيحصلا يف امب رقي ال رتشألا نأ يلعل ليق هنمو ث مزحلا كلذ

 نأ تببحأ امو تيضر ام هللاو انأو يلع لاقف ث موقلا لاتق الإ ىري

 حلصي الف تيضر اذإو ، تيضر دقف اوضرت نأ الإ متيبأ اذإف ؤ اوضرت
 . ها ىضرلا دعب عوجرلا

 ١- لماكلا نم ثلاثلا ءزجلا ص)٤ ٦ ١) .
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 لوألا قحلملا اهيف عجار ناورهنلا لهأ ىلإ ةبوسنملا ثيداحألاو

 . قفوملا هللاو . هللا ءاش نإ ءافشلا دجت يناثلاو
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 نورمشتملا كلسملا

 مسلعلايسق

 ةكئالملاو وه الإ هلإ ال هنأ هللا دهش وج : العو لج هللا لاق

 نيذلا هللا عفري و> : العو لج لاقو . """ هي طسقلاب امئاق ملعلا اولوأو

 نإ قو: ملسو هيلع هلا ىلص لاقو """يمتاجرد ملعلا اوتوأ نيذلاو اونمآ
 وه ملعلا . "" يي بلطي امل ىضر ملعلا بلاطل اهتحنجأ عضتل ةكئالملا

 ضحملا لقعلا : ةثالث هقرطو هيلع وه ام ىلع مولعملا اهب ىلجتي ةفص

 هدجيام وهو نادجولا : اهيناثو ث نينثالا فصن دحاولا نأ ةفرعمك

 8 ةحارلاو ملألاو يشلاو عوجلا ةفرعمك كلذو هسفن يف نادننإلا

 ناسنإلا نكمتي الو سمخلا ساوحلاب كردي يذلا رهاظلا سحلا : ثلاثلاو

 ىلإ مسقني ملعلا نإ مث . ثالثلا قرطلا ءافصب الإ مولعملا كاردإ نم

 هللا لوسر ىلإ يحولا قيرط نع دراولا اذهو ز حابمو بدنو بجاو

 ١- ةيآلا نارمع لآ ةروس )١٨( .

 ٢- ةيآلا ةلداجملا ةروس )١١( .

 لاقو 0 كلام نب سنأ نع عيبرلاو هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دؤاد وبأو دمحأ هجرخأ -

 . ءاعدلا باب يف يديألا نم الدب ةحنجألا : عيبرلا
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 هللا لاق هيلإ لكوأ اميف هداهتجا نع وأ ملسو هيلع هنا ىلص

 """ ي ىحوي يحو الإ وه نإ " ىوهلا نع قطني امو > : ىلاعت
 هلوقب هيلإ راشملا وهو هلهج عسي ال ام وه : بجاولاف -

 لج لاقو 0 """ يم هللا الإ هلإ ال هنأ ملعاف و : ىلاعت
 . "" يي نوملعت ال متنك نإ ركذلا لهأ اولئساف و : العو ٣"

 نيصلا يف ولو ملعلا اوبلطا قو : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو

 عسي ال يذلاو """ يي ملسم لك ىلع ةضيرف ملعلا بلط نإف
 دادنألاو هابشألا يفنو العو لجوزع هللا ةفرعم : وه هلهج

 بجوأ ام ةفرعمو ث هيلع ضرتفا ام ةفرعمو ث هنع دادضألاو

 . ديحوتلاو هقفلا بتك يف ليصافتو ماكحأ هلو ٧ هبانتجا هيلع
 دلولاو لهألا قوقحب موقيو ندبلا حصي ام ميلعتك : بودنملاو -

 . نيملسملاو

 بسكو قزرلا بلاطم عيسوتو فرحلا فيرعتك : حابملاو -

 لاخدإو ريفغلا نع ففعتلا ةينب ةحابملا هقرط نم لالحلا

 . هلوع همزلي نم ىلع ةحارلا

 ١- ناتيآلا مجنلا ةروس )٣و٤( .

 ٢- ةيآلا دمحم ةروس )١٩( .

 ٣ ةيآلا ءايبنألا ةروس )٧( .

 ناميإلا بعش يف يقهيبلاو ليقع نباو يدع نبا هاورو 0 هدنسم يف بيبح نب عيبرلا هاور ٤

 . امهنع هللا يضر كلام نب سنأو ةشئاع نع ملعلا يف ربلا دبع نباو

4 ١٠٠ (« 



 يف باوثلا لصحيل هلل لمعلا صالخا هنم بولطم كلذ لكو -

 ناوضر يليلخلا نافلخ نب ديعس ةمالعلا ققحملا لاق . هيعس

 وهف بلطلاب ييح اذإف بلطلا هؤايحإ تيم ملعلا ) : هيلع هللا

 هراهظإ بجتحم وهف سردلاب يوق اذإف سردلا هتوق فيعض

 جتنأ اذإف لمعلا هجتني ميقع وهف ةرظانملا ترهظ اذإف ةرظانملا

 صالخإلاب حص اذإف صالخإلا هتحص ضيرم وهف لمعلاب

 . "" ( هللاب الإ قيفوت الو ةنجلا ىلإ ىده

 ١- ناميإلا دعاوق ديهمت ج١ .
4١٠١ ( 



 نورشتتلاو يداهلا تلسنا

 ملقلاةلمح

 نم رفن الولف ةفاك اورفنيل نونمؤملا ناك امو و> : ىلاعت هللا لاق

 مهيلإ اوعجر اذإ مهموق اورذنيلو نيدلا يف اوهقفتيل ةفئاط مهنم ةقرف لك

 ملعلا اذه لمحي قو : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو " . هم نورذحي مهلعل

 ليوأتو نيلطبملا لاحتناو نيلاغلا فيرحت هنع نوفني هلودع فلخ لك نم

 لهأ ذخأ ) : """ هيلع هللا ناوضر يملاسلا انخيش لاق """ ي نيلهاجلا

 لقنب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم حيحصلا مهنيد نامع

 قيدصلا ركب يبأ نع كلذ اوذخأ مهريغو نيينامعلا نم ءالضفلا تاقثلا

 نمحرلادبعو لبج نب ذاعمو حارجلا نب ةديبع يبأو باطخلا نب رمعو

 بيهصو ناملسو رذ يبأو دوعسم نب هللادبعو رساي نب رامعو فوع نبا

 - لمجلا موي اديهش لوتقملا - ناحوص نب ديزو بعك نب يبأو لالبو

 يبأ نب يلع نع اضيأ اوذخأو ) - نيتداهشلا يذ - تباث نب ةميزخو

 ١- ةيآلا ةبوتلا ةروس )١٢٢( .

 ٢- ةريره يبأو ديز نب ةماسأ نع ركاسع نباو يقهيبلاو ميعن وبأو يدع نبا هجرخأ .
 عوشلا نايبك ةربتعملا بتكلاو ةميدقلا عماوجلاو ريسلا باتك نم يناثلا نرقلا ءاملع نع القن ٣

 . اهب قوثوملا ءايضلاو فنصملاو

4١٠٢ ( 



 ديزو يدعسلا ريهز نب صوقرحو ليدب ينبا هللادبعو دمحمو """ ( بلاط

 هللا لوسر باحصأ نم مسي مل نمع اوذخأ اضيأ و ى يئاطلا نصح نب

 رادلا موي دهش نمم هلهأ ىلع ركنملا ركنأ نمم ملسو هيلع هللا ىلص

 دهاشملا هذه دهشي مل نممو ناورهنلا دهشو نيفص مويو لمجلا مويو

 مهدعب نم مث ى ةمألا فالتخا لبق تام نمو . مهنيد ىلع تام نمم

 لفون نب ةورف مهدعب نم مث ، هباحصأو يبسارلا بهو نب هلئادبع

 ةورع مث فاحزلاو بيرق مث يدسألا ةرثوح نب عادوو يعجشألا

 ديز نب رباجو ضابأ نب هللادبع مث مهعم نمو ريدح انبا سادرمو

 وبأو بتاك نب تاتحو كامسلا نب رفعجو يدبعلا سابعلا نب راحصو

 . ( ناهدلا حون نب حلاص حون وبأو . ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع

 تومرضح ىلإ يضابإلا بهذملا ع رفت ةديبع يبأ ةسردم نمو : تلق

 ةياهن يف ةرصبلا هنطوب هتماقإ رقمب كلذو ناسارخو نامعو برغملاو

 ىلإ مهنم ةعامج جرخف ث سابعلا ينب ةلود ردصو ةيمأ ينب ةلود

 ىلإ هدنع نمو يدنكلا ىيحي نب هللادبع مامإلاك نميلاو تومرضح

 نب نمحرلادبعو يرفاعملا باطخلا وبأ مامإلاو . مهنطو تومرضح

 ليحرلا نب بوبحمو 0 يبرعلا برغملاو سلبارط ىلإ هدنع نمو متسر

 كلذل اوبرضو ث نامع ىلإ هدنع نمو هللادبع نب مشاهو رينلا نب رينملاو

 . نامع ىلإ راطو ةرصبلاب خ رفو ةنيدملاب ضاب رئاطك الثم

 ١- هللا هاقبأ يشاطبلا سماش نب دمحم خيشلا قيقحت نم .

 )ط 4ّ١٠٣



 مأ ةشئاعو سابع نبا ركذ ىلإ انه يملاسلا انخيش قرطتي ملو

 مهنع ذخأ نيذلا ريبزلا نب هللادبعو باطخلا نب رمع نب هللادبعو نينمؤملا

 نيرخآلا ةباحصلا ريغ نم ًايردب نيعبس كردأ هنإ : لاقو ديز نب رباج
 مهب ترمع دق ملعلا ةلمحو ءاهقفلاو ةمئألا لاز امو 0 مهيلع هللا ناوضر

 8 هلودغ فلخ لك نع ذخأي ث اذه انموي ىلإ نامعو سنوتو رئازجلا

 نم ءيش هيلع باعي نم الو هتريس نم ءيش هيلع مقني نم مهيف سيلو

 محرف قحلا نم اورصبأ ام ىلع اوتام ىدهو رئاصب لهأ مهلك 3 هتقيلخ
 يلو هنإ مهب ءادتقإلا نسح انقزرو عجاضملا كلت رونو حاورألا كلت هللا

 . قفوملا هللاو . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ريدق ءاشي ام ىلع وهو قيفوتلا

4 ١٠٤ (



 نورعشتتلاو يعن امثملا تلنسمنملا

 فيئلاتلاوهقفلايف

 نم ةراثأ وأ اذه لبق نم باتكب ينوتنإ وج : العو لج هللا لاق

 ملع هب صخ مث ٧ مهفلا : ةغللا يف هقفلا "'" يج نيقداص متنك نإ ملع

 هيف فلأ نم لوأو ث هقفلا يف افيلأت بهاذملا مدقأ ةيضابإلاو 0 ةعيرشلا

 هتافو تناكو لوألا نرقلا يف ةيضابإلا ءاملع لصأ وهو ث ديز نب رباج

 بر نع نيعقوملا مالعأ يف هركذو ث ةيرجه ٩٣ ماع حجارلا ىلع
 بتك يفو 6 نونظلا فشك بحاص اهركذ هذه هتنودمو ث نيملاعلا

 ثيدحلا نم ةعومجم لكشلا اذهب يهو ث ةرعبأ ةرشع رقو اهنأ ةيضابإلا
 نكلو ث نيعباتلاو ةباحصلا ءاملعل تاجارختسالاو تاطابنتسالاو ريسفتلاو

 ربلج راثآو 0 اهفصو الإ عيش اهنع ىردي الو تعاض اهنأ فسؤملا نم

 مهتافلؤم نمو ةثيدحلاو ةميدقلا نيفلاخملاو نيقفا وملا بتك يف ةنوحشم

 ةذمالت دحأ ةرفص نب كلملادبع ةرفص يبأل ( ةيناثلا ةنودملا ) ةميدقلا

 مامإلا هخيش نع ةرفص وبأ اهعمجو اهفلأ يتلا بيبح نب عيبرلا مامإلا

 سنأ نب كلام مامإلا نامز يف مهو مهرصاع نيذلا هتذمالتو ث عيبرلا

 ءاملع نمو . ادلجم رشع ينثا يف يهو ةرهاقلا ةبتكم يف اهيلع انلصحت

 ١- ةيآلا فاقحألا ةروس )٤( .

« ١٠٥ ( 



 (نيعلا) باتك بحاص يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا ىمادقلا نيفلؤملا نامع

 يف يلع نب نيسحلا دمحم وبأو (لماكلا) بحاص دربملاو ديرد نباو

 بلتك بحاص دمحم نب هللادبع دمحم وبأو عبارلا نرقلا يف نآرقلا ةءارق

 نرقلا يف رفعج نب دمحم رباج وبأو اضيأ عبارلا نرقلا يف (ءاملا)

 نب نمحرلادبع مامإلا نع لاق يخامشلا ةمالعلل ريسلا باتك يفو 0 ثلاثلا

 ةرجهلل يناثلا نرقلا فصتنم يف برغملا يف يضابإ مامإ عبار متسر

 اهب بلطي ةرصبلاب ةيضابإلا ءاملع ىلإ رانيد فلأ مامإلا لسرأ : لاق

 المج نيعبرأ رقو هيف اوخسنف اساطرق فلألا كلذب هل اورتشاف 0 ابتك
 امب فيكف فيلأتلاو هقفلا يف مهخيرات نم يناثلا نرقلا يف ام اذه . ابتك

 نب دمحأ خيشلا لاق ةرجهلل سماخلا نرقلا يفو . نرق لك يف كلذ دعب

 لبجب ناويدلا تلخد : لاق رئازجلاب ةيضابإلا ءاملع نم ركب نب دمحم

 نيب اميف الإ مانأ الو علاطأو أرقأ رهشأ ةتس تيقبف ةلأسم علاطأ ةسوفن

 انباحصأ فيلأت نم اهيف ام تلمأتو : لاق رجفلا ةالص ىلإ رحسلا ناذآ

 رشاعلا نرقلا يفو . عزج فلأ نيثالثو ةئامثالث وحن يه اذإف ةقراشملا

 : بتكلا نم هكلتمي ام ركذي نامع مالعأ دحأ لاق ةرجهلل



 ملاع لك نمو ينم اهبح ىرج

 سفنلا ىرج ثيح مهفلاو ىجحلا يكذ

 ًأسنناؤم . خ تشع ام يغتبأ الذف

 سنألا يهو يل لخلا معنف اهاوس

 اهلثمب زوفي نأ ي جرأ تسلو

 سنإالو نج مايألا رباغ ىلع

 اهدع نوعبس مث نيئم ثالث

 سخب نشل اه ل فالآ ةعستو

 رصعلا كلذ يف ةدوجوم ريغ تناك ةعابطلا نأ ركذلاب ريدجلاو

 . قفوملا هللاو . !؟ اهيصحي اذ نمف مويلا تاعوبطملا ترشتنا دقو فيكف

4 ١٠٧ ( 



 نورسشتلاوةثسلاشلا تكلسنملا

 ركنملا نع يهنلاو فورعمابرمألاو ةمامإلا

 لاق نهمتأف تاملكب هبر ميهاربإ ىلتبا ذإو وج : العو لج هللا لاق

 يدهع لانيال لاق يتيرذ نمو لاق امامإ سانلل كلعاج ينإ

 يف هللا مهلظي ةعبس وو : ملسو هيلع هللا ىلص لاقو """ يم نيملاضلا

 ةمامإلا """ يي ثيدحلا رخآ ىلإ ... لداع مامإ : هلظ الإ لظ ال موي هلظ

 اذإ نيملسملا ىلع هللا اهبجوأ يتلا ضورفلا نم ضرف ةيضابإلا دنع

 يبأ ةعيب ىلع مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا عامجإ ليلدب اهطورش ترفوت

 ء هنفد لبقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةافو دعب قيدصلا ركب

 نم ةتس نيب ىروش رمألا هلعجو باطخلا نب رمعل ركب يبأ فالختساو

 ةمئأ نم مهدعب نم كلس اذكهو مهنم ادحاو نوراتخي نيرجاهملا رايخ

 ملسم ركذ غلاب رح حلاص صخش رايتخا ىلع نيملسملا ءاملعو لدعلا

 بورحلاب ملاع عاجش عمسو رصب دقف نم ملاس ث هنامزل دعقم ريغ لدع

 فورعملاب رمألا نإف ىرخأ ةهج نمو ، هموق يف بسنو بسح اذ

 متي ال امو لدعلا ةمئأب الإ نامتي الو نابجاو ناضرف ركنملا نع يهنلاو

 ١- ةيآلا ةرقبلا ةروس )١٢٤( .

 ٢- كلامو يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو يراخبلاو دمحأ هاورو كلام نب سنأ نع عيبرلا هجرخأ .

4١٠٨ ( 



 يف مهانكم نإ نيذلا وج : ىلاعت هلوقل اقافتا بجاو وهف بجاولا هب

 وكنملا نع اوهنو فورعملاب اورمأو ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوماقأ ضرألا

 وصعلا مامإ زييمتو ةفرعم ىلع اوعمجأ امك ، "ا" يع رومألا ةبقاع هللو

 اذإف رخآلا مكح فلاخي امكح امهنم دحاو لكل نأل ارئاج وأ ناك الداع

 طرتشا دقف هل نيدقاعلا طورش يف رظنلا بجو مامإلا طورش ترفوت

 "٠ ةسمخ وأ لاجر ةتس مهيف الجر نيعبرأ نم لقأ نوكي ال نأ مهضعب

 هلنالمز نم ضيوفت ىلع لصحت ريبك ملاع مهيف ناك نإ سأب الو ءاملع

 مهودع فصن اونوكي نأو رخآلاب دحاو لك قثيو اضعب مهضعب يلاوي

 داتعلاو حالسلا نم مهودع دنع ام فصن مهدنعو مهتكوش نوقتي نيذلا

 نأ ملعو مكنع هللا ففخ نآلا وج : العو لج هلوق نم ذوخأم اذه لكو

 فلأ مكنم نكي نإو نيتئام اوبلغي ةرباص ةئام مكنم نكي نإف افعض مكيف

 بجو اذه مهل مت اذإف "" يج نيرباصلا عم هللاو هللا نذإب نيفلأ اوبلغي

 تمرحو هرماوأ لاثتماو مامإلا ةعاط تبجوو امامإ هوعيابي نأ مهيلع

 نع عنتما وأ هتعاط نع ذش نم لاتق هل زاجو هنع جورخلاو هتفلاخم

 اوعيطأو هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا اهيأ اي و: العو لج هلوقل هتعيابم

 ١- ةيآلا جحلا ةروس )٤١( .

 ةسمخالو مهعبار وه الإ ةثالث ىوجن نم نوكي ام و : ىلاعت هلوق نم ذوخأم ددعلا اذهو ٢-

 ةلداجملا ةروس ةتس نيب ىروش رمألا لعج ذإ رمع لعف نمو ةيآلا . م مهسداس وه الإ

 . )٧١( ةيآلا
 ٣- ةيآلا لافنألا ةروس )٦٦( .

4 ١٠٩١ ( 



 نال روهظلا ةمامإ يف هلك اذهو ث "" يع مكنم رمألا يلوأو لوسرلا

 مامإ عبارلاو عافد ةمامإ و نامتك ةمامإ : لحارم عبرأ ىلع مهدنع ةمامإلا

 . روهظلا

 يبأ نب ملسم ةديبع يبأو ديز نب رباجب هل اولثمف نامتكلا مامإ امأ

 علطي ال رصعلا ماكحو ةربابجلا نم ءافخ ةلاح يف اناك يميمتلا ةميرك

 لوسر لعفب هل اولدتساو ث ملعلا ةبلطو مهباحصأ نم نوقداصلا الإ مهيلع
 مقرألا يبأ نب مقرألا راد يف ةهرب شاع ثيح ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 يف ادهاجم ج رخ يذلا ريدح نب سادرملاب هل اولتمف ءارشلا مامإو

 ضرعتسي الو ضرعتي ال ركنملا نع ايهان فورعملاب ارمآ هللا ليبس

 . هباحصأو وه هلتقف دايز نب هلناديبع هيلع ماق ىتح سانلا

 شيج مهمهاد امل يبسارلا بهو نب هللادبعب هل اولثمف عافدلا مامإو

 لتق ىتح مهنع اعفادم هوعياب ناورهنلاب بلاط يبأ نب يلع مامإلا

 بهو نب هللادبع ةمامإ ىريف شيفطأ قاحسإ وبأ ةمالعلا امأ . مهرثكأ

 . هيجو هجو هلو روهظ ةمامإ

 باتكلا نم هبوجو ليلدف ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا امأ

 ىبرقلا يذ ءاتيإو ناسحإلاو لدعلاب رمأي هللا نإ ح : العو لج هلوق

 ١- ةيآلا ءاسنلا ةروس )٥٩) .

4 ١١٠ ( 



 مكلعل مكظعي يفغبلاو ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنيو

 "ا" يح نوركذت

 نورمأيو ريخلا ىلإ نوعدي ةمأ مكنم نكتلو ج : ىلاعت هلوقو

 يفو ٧ """ يم نوصحلفملا مه كنلوأو ركنملا نع نوهنيو فورعملاب

 هللا نإ ملسو هيلع هتنا ىلص يبنلا نع يناميلا نب ةفيذح نع ثيدحلا

 الف اوعدت نأ لبق ركنملا نع نوهنتو فورعملاب نرمأتل قو : لوقي

 دجوت ليصافتو طورش هلو . ةريثك ثيداحألاو 3 """ ھ مكل باجتسي

 ىهني امب افراع هب رمأي امب افراع رمآلا نوكي نأ اهمهأو تال وطملا يف

 ىور امل ابحتسم نوكيو ابودنم نوكيو ابجاو نوكي بتارم هلو ث هنع

 هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع ملسم

 مل نإف هديب هريغيلف اركنم مكنم ىأر نم قو : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص

 الو . ي ناميإلا فعضأ كلذو هبلقبف عطتسي مل نإف هناسلبف عطتسي
 هيلع هللا يلص لاق ، اموصعم الو ايشرق مامإلا نوكي نأ طرتشي
 هل اوعمساف يتنسو هللا باتك مكيف ماقأف يشبح دبع مكيلو ول قوي : ملسو

 تلعمجلاو دودحلل ليطعت فوصوملا كلذ سامتلإ يفو ث "" يه اوعيطأو
 . قفوملا هللاو . لدعلا مامإب ةطونملا ماكحألاو

 . )٩٠( ةيآلا لحنلا ةروس ١-

 . )١٠٤( ةيآلا نارمع لآ ةروس ٢-

 ٣- يقهيبلاو هجام نباو دمحأ هجرخأ .

 ٤-۔ ةفلتخم ظافلأب دؤاد وبأ و ملسمو يراخبلا هاور .

« ١١١ (« 



 نورشتلاو قمارملا كلسملا

 هللا ليبس يفداهجلايف

 بصعتلاو ةقشملا وهو دهجلا نم وهو عسولا لذب : ةغللا يف داهجلا

 مكل هرك وهو لاتقلا مكيلع بتك و : ىلاعت هللا لاق حاحصلا يف امك

 رش وهو ائيش اوبحت نأ ىسعو مكل ريخ وهو ائيش اوهركت نأ ىسعو

 عشاجم نع هريغو يراخبلا ىور """ يم نوملعت ال متنأو ملعي هللاو مكل

 ينعياب : تلقف يخأو انأ ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا تيتأ ) : لاق

 انيابت مالع تلق ي اهلهأل ةرجهلا تضم قو : لاقف ةرجهلا ىلع

 يبنلا نأ سابع نبا نع ةياور يفو ( ي داهجلاو مالسإلا ىلع و : لاق

 اذإو ةينو داهج نكلو حتفلا دعب ةرجه ال قو : لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 ةرجهلا نم ةيناثلا ةنسلا يف داهجلا ضرف دقو """ ي اورفناف مترفنتسا

 ترفوت اذإ مالسإلا ناكرأ نم سداسلا نكرلا نوكي نأ دعبتسي الو

 ةيوبنلا ةنسلاو زيزعلا باتكلا يف دراولا ديعولاو دعولا ليلدب هطورش

 مايقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةايح يف هكرات ىلع العفو الوق

 هبو مارحلا نم لالحلا فرعو مالسإلا رشتنا هبف ، هدعب نم هئافلخ

 ١- ةيآلا ةرقبلا ةروس )١٦( .

 . يراخبلا هاور ۔-٢

4 ١١١ ( 



 هللا لتق اهبر رونب ضرألا تقرشأ و ضئارفلاو دودحلا تميقأ

 مهل نأب مهلاومأو مهسفنأ نينمؤملا نم ىرتشا هللا نإ و> : ىلاعت

 يفاقح هيلع ادعو نولتقيو نولتقيف هللا ليبس يف نولتاقي ةنجلا

 مكويبب اورشبتساف هللا نم هدهعب ىفوأ نمو نآرقلاو ليجنإلاو ةراوتلا

 قاحسإ وبأ ةمالعلا لاق """ يع ميظعلا زوفلا وه كلذو هب متعياب يذلا

 داهجلا : هذيملتو ريسافتلا بحاص فسوي نب دمحم مامإلا ديفح شيفطأ

 رصملا وأ ةزوحلا ىلع مجاهلا ودعلا دض وهو نيع ضرف : ىلإ مسقني

 روغثلا ةيامحك ةيافك ضرفو ث كلذل مامإلا مهنيع نم ىلع نيعتيو

 نلك نإف : نآرقلا ماكحأ يف يبرعلا نبا لاقو . ةيمالسإلا ةوعدلا ةيامحو

 نلك عضوم ىلع ارهاظ ناك نإو ةيافكلا ىلع ضرف وهف ارهاظ مالسإلا

 يليلخلا نافلخ نبا ديعس ققحملا لاق """ ها نايعألا ىلع اضرف لاتقلا

 وفهأ داهجلاف : هل تلق : داهجلا يف هل ةلاسر يف هيلع هللا ناوضر

 دبعتلا يف اهدشأو مالسإلا ناكرأ مظعأ نم وه : لاق ؟ ةضيرف مأ ةليسو

 مايصلاو ةالصلاكو جحلاك ابدن نوكي دقو اضرف نوكي دق وهف مانألا ىلع
 ةنسو ىلاعت هللا باتك نم : لاق ؟ هضرفو هبوجو تبث نيأ نمف : تلق

 لضفألا له اوفلتخاو ث ملعلا لهأ عامجإو ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر

 يأر وه امك ؟ هداهج يف ارهاظ اعفن وجري ال نمل ىتح جورخلاو داهجلا

 ١- ةيآلا ةبوتلا ةروس )١١( .

 ٢- نآرقلا ماكحأ ج١ ص)١٤٦( .
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 ؟ صرفلا نيحتو فكلاو صبرتلا لضفألا مأ ، يمدكلا ديعس يبأ مامإلا

 الو : ىلاعت هلوق نم اذخأ ، ةكرب نب دمحم يبأ مامإلا يأر وه امك

 هلوق ديعس يبأ مامإلا ةجحو """ يم ةكلهتلا ىلإ مكيديأب اوقلت
 "" يج هللا تلضرم ءاغتبا هسفن يرشي نم سانلا نمو و : ىلاعت

 هسفن كالهإ هدصق ناك اذإ عنملا ىلع اقفتاو : يليلخلا ققحملا لاق ؟ ةيآلا

 كالهلا نقيت ولو هل باستحالا دصق نمو هيلع عمتجم عنملاف ةدئافل ال

 يف لضفأ فكلاف نيملسملل عفنأ هتايح تناك اذإ الإ لضفأ سفنلا لذبف

 نأب دهاجملا ةين نوكت نأ نم دب الو : تلق . ها ديعس يبأ خيشلا لوق
 يف يواضيبلا لاق . ىلفسلا اورفك نيذلا ةملكو ايلعلا يه هثللا ةملك نوكت

 يبأ نع يور م ةكلهتلا ىلإ مكيديأب اوقلت الو ح : ىلاعت هلوق ريسفت
 رثكو مالسإلا هللا زعأ امل ) : لاق هنأ هنع هللا يضر يراصنألا بويأ

 لاقو . ( تلزنف اهحلصنو اهيف ميقن انلاومأو انيلهأ ىلإ انعجر هلهأ

 هسفن يرتشي نم سانلا نمو و: ىلاعت هلوقل ريسفتلا هريسيت يف بطقلا

 فورعملاب رمألاو داهجلاب هللا ىضر بلط يي هللا تاضرم ءاغتبا

 تملس هلل هسفنل ءارشلاف لتقي وأ ررضب باصي ىتح ركنملا نع يهنلاو

 يضر لبج نب ذاعم نع يذمرتلا ىور """ ها رض اهباصأ وأ تفلت وأ

 ١- ةيآلا ةرقبلا ةروس )١٩٥( .

  21ةيآلا ةرقبلا ةروس )٧ ٠ ٢) .

 ٣ " ريسفتلا ريسيت " ج١ ص)٤ ٣١) .

 )ط ١١٤ »

 



 ةنجلا ينلخدي لمعب ينربخأ هللا لوسر اي تلق جو : لاق هنع هلا

 هوسي نم ىلع ريسيل هنإو ميظع نع تلأس دقل : لاق رانلا نع يندعابيو
 ةاكزلا يتؤتو ةالصلا ميقتو ائيش هب كرشت ال هللا دبعت هيلع ىلاعت هللا

 ؟ ريخلا باوبأ ىلع كلدأ الأ : لاق مث تيبلا جححتو ناضمر موصتو

 ةالصو رانلا ءاملا ئفطي امك ةئيطخلا ئفطت ةقدصلاو ةنج موصلا

 ىتح ... عجاضملا نع مهبونج ىفاجتت : الت مث ، ليللا ففوج يف لجرلا

 ةورذو هدومعو رمألا سأرب كربخأ الأ : لاق مث "" يي نولمعي ... غلب

 ةالصلا هدومعو رمألا سأر : لاق هللا لوسر اي ىلب : تلق ؟ همانس

 ىلب : تلقف ؟ هلك كلذ كالمب كربخأ الأ : لاق مث ، داهجلا همانس ةورذو

 انإو هللا يبن اي : تلق ث اذه كيلع فك : لاقو هناسلب ذخأف ث هللا لوسر اي

 رانلا يف سانلا بكي لهو كمأ كتلكث : لاقف ؟ هب ملكتن امب نوذخاؤمل

 هللاو . مهتنسلأ دئاصح الإ مهرخانم ىلع : لاق وأ مههوجو ىلع

 . قفوملا

 ١- ناتيآلا ةدجسلا ةروس )١٦و٧!١( .

4 ٥ ١١ (« 

 



 نورشعلاو سماهلا تنما

 نييدلاةيامح

 هذه . دسحلاو ث ربكلاو 0 ةيمحلاو 0 لهجلا : ةعبرأ رفكلا دعاوق

 للع اهنإف 0 هجالع ءابطألا ايعأ يذلا وهو لاضعلا ءادلا يه ةعبرألا

 رذحتلا نمؤملا ىلع بجي ةرخآلا يف هل ةكلهم ايندلا يف اهبحاصل ةلتاق

 . هيلع اهخومش نم ةظحل لك يف هسفن ةبقارمو اهنم

 © ةوهشلاو ، ةبهرلاو ، ةبغرلا يهو : اضيأ ةعبرأ رفكلا ناكرأو
 الو هلح ريغ نم مارحلا باستكا يف سفنلا ةعباتم : ةبغرلاف . بضغلاو

 8 رقفلا ةيشخ لاملا نم بجاولا عنم : ةبهرلاو 0 مارحو لالحب ةالابم

 8 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف قحلا راهظإ نع نبجلا اهنمو

 طحني يتلا مئاهبلا ةفص هذهو مارحو لالح نم يهتشي ام لكأ : ةوهشلاو

 ةوهش الب لقع نم اوقلخ نيذلا ةكئالملا تافص ةجرد نم اهبحاص اهب

 ةالصلا اوعاضأ فلخ مهدعب نم فلخف ه : ىلاعت لاق مئاهبلا ةفص ىلإ

 احلاص لمعو نمآو بات نم الإ " ايغ نوقلي فوسف تاوهشلا اوعبتاو

 ةعبارلاو 0 """ يج انيش نوملظي الو ةنجلا نولخدي كئلوأف

 الو هرضي ام ىلإ هب جرخي هنأل ناسنإلا ىلع اهرضأ يهو : بضغلا

 ١- ناتيآلا ميرم ةروس )٩ ٥و . ٦) .

 )ط ١١٦١ »



 ةياكح ىلاعت هللا لاق ، هتامرح تكهتنا اذإ هلل ابضغ ناك ام الإ هعفني

 . "" يم ىضرتل يبر كيلإ تلجعو و> : مالسلا هيلع ىسوم نع

 . """ يفيعضلا نمؤملا نم هللا ىلإ بحأو ريخ يوقلا نمؤملاف و
 اس أو . عرولاو ‘ ةينلاو ‘ لمعلاو ‘ ملعلا : ةعبرأ نيدلا دعاوقو

 ضيوفتو ٠ هللا رمأل ميلستلا و " هللا ءاضقب ىضرلا : اضيأ ةعبرأف هناكرأ

 هيلع هللا يلص لاق . هللا ىلع لكوتلا ةعبارلاو ث هللا ىلإ كرمأ

 هركت ام ىلع ربصلا يفف الاو نيقيلاو ىضرلا ىلع هللا دبعا « : ملسو

 ينلا نع هنع هللا يضر رذ يبأ نع ملسم ىور ٠6 " » ريثك ريخ

 اي و: لاق هنأ ىلاعتو كرابت هثلا نع ىور اميف ملسو هيلع هللا ىلص

 . ا وملاظت الف امرحم مكنيب هتلعجو يسفن ىلع ملظلا تمرح ينإ يدابع

 مكلك يدابع اي 0 مكدهأ ينودهتساف هتيده نم الإ لاض مكلك يدابع اي

 نمالإ راع مكلك يدابع اي ، مكمعطأ ينومعطتساف هتمعطأ نم الإ عئاج

 انأو راهنلاو ليللاب نوئطخت مكنإ يدابع اي ء مكسكأ ينوسكتساف هتوسك

 اوغلبت نل مكنإ يدابع اي ، مكل رفغأ ينورفغتساف اعيمج بونذلا رفغأ
 مكلوأ نأ ول يدابع اي ، ينوعفنتف يعفن اوغلبت نلو ينورضتف يرض

 كلذ داز ام مكنم دحاو لجر بلق ىقتأ ىلع اوناك مكنجو مكسنإو مكرخآو

 . )٨٤( ةيآلا هط ةروس ١-

 . ملسو هيلع هللا ىلص هلدا لوسر ىلإ هعفر ةريره يبا نع ملسم هاور ۔٢

 ٢ج فاحتإل!و يناربظطلل ريبكلا مجعملا يف هنأ يقارعلا ىكحو ءايحإلا بحاص هجرخأ -

 ص)٢٢٨( .

 )ط ١١٧ 4



 ىلع اوناك مكنجو مكسنإو مكرخآو مكلوأ نأ ول يدابع اي 9 ائيش يكلم يف
 ول يدابع اي ، ائيش يكلم نم كلذ صقن ام مكنم دحاو لجر بلق رجفأ

 تيطعلف ينولأسف دحاو ديعص يف اوماق مكنجو مكسنإو مكرخآو مكلوأ نأ

 لخدأ اذإ طيخملا صقني امك الإ يدنع امم كلذ صقن ام هتلأسم ناسنإ لك

 دجو نمف اهايإ مكيفوأ مث مكل اهيصحأ مكلامعأ يه امنإ يدابع اي 0 رحبلا
 هللاو . """ يي هسفن الإ نمولي الف كلذ ريغ دجو نمو هللا دمحيلف اريخ

 . قفوملا

 ١- ةرياغم ظافلأب اضيأ يذمرتلا هاورو .

 )ط ١١٨ 4



 قوقحلايف

 . هيف بغرمو بودنمو بجاو نم هبساني قح لكلو ةريثك قوقحلا

 هللا لاق نيدلاولا قح العو لج هللا قح دعب كلذ مظعأف

 هلاصفو نهو ىلع انهو همأ هتلمح هيدلاوب ناسنإلا انيصوو ه : ىلاعت

 قح نيدلاوللو . """ يج ريصملا يلإ كيدلاولو يل ركشا نأ نيماع يف
 ال .: ىلاعت هللا لاق . امهيساويو امهيعاري نيكرشم اناك ولو دلولا ىلع
 مكرايد نم نوجرخي ملو نيدلا يف مكولتاقي مل نيذلا نع هللا مكاهني

 تلزن "" ي نيطسقملا بحي هللا نإ مهيلإ اوطسقتو مهوربت نأ

 نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنذأتسا ثيح ركب يبأ تنب ءامسا يف

 الأ كبر ىضقو و: ىلاعت لاقو . ناخيشلا و دمحأ هجرخأ اهمأ لصت

 وأ امهدحأ ربكلا كدنع نغلبي امإ 0 اناسحإ نيدلاولابو هايإ الإ اودبعت

 " اميركالوق امهل لقو امهرهنت الو فأ امهل لقت الف امهالك

 ينايبر امك امهمحرا بر لقو ةمحرلا نم لذلا حانج امهل ضفخاو

 ١- ةيآلا نامقل ةروس )١٤( .

 ٢!- ةيآلا ةنحتمملا ةروس )٨( .

 )ط ١١١ »



 ريغ اناك ولو ةمحرلاب امهل ءاعدلا حصي له اوفلتخاو ، """ يج اريغص

 هللا ةيصعم يف امهعباتي الو ايندلا ةمحرب نييلولا ريغل دصقيلو ، نييلو

 قوقحلا نمو . """ يي قلاخلا ةيصعم يف قولخمل ةعاط ال و هنإف
 يذلا هللا اوقتاو ج : ىلاعت هللا لاق محرلا قوقح امهنم ةلصفنملا

 بسنلا فرع ام ةلصلا قح ماحرأللف """ يج ماحرألاو هب نولءاست

 مرح نم هلقأ ليقو ث مالسلا عفر اهفعضأو لاحلاب وأ لاملاب ناك ءاوس

 . هجيوزت

 هيلع قافنإلاو هظفحو همأ ريخت هدلاو ىلع دلولا قوقح نمو

 اران مكيلهأو مكسفنأ اوق و : ىلاعت هللا لاق . هبيذهتو هتيبرت نسحو

 هيلع هللا يلص لاقو ٨ """ يم ةراجحلاو سانلا اهدوقو

 نهناوخإ هابشأ ندلي ءاسنلا نإف مكفطنل اوريخت قو : ملسو

 '“" ي نهتاوخأو
 اكرشم ناك ولو بنجلا راجلاو ىبرقلا يذ راجلا قوقحلا نمو

 . هأ ذأ لمحتو ها ذأ بنتجتو هتجاحو هرقفو همقسو هتحص يف هبجاوب موقت

 ١- ناتيآلا ءارسإلا ةروس )٢٣و٢٤( .

 ٢ نع رخآ ظفلب ىورو 0 (حيحص) يرافغلا رمع نب مكحلاو نارمع نع مكاحلاو دمحأ هاور

 يقهيبلاو دؤاد يبأ يف يلع .

 ٣- ةيآلا ءاسنلا ةروس )١( .

 ٤- ةيآلا ميرحتلا ةروس )٦( .

 ٥ ةشئاع نع ركاسع نباو يدع نبا هاور .

4 ١٢٠ (« 



 اوموقت نأو ج : ىلاعت هللا لاق ىماتيلا قوقح قوقحلا نمو

 . "ا" يع طسقلاب ىماتيلل

 . هلامو هلهأ نع عطقنملا بيرغلا قوقح قوقحلا نمو
 ىلع جوزلا قوقحو اهجوز ىلع هجوزلا قوقح قوقحلا نمو

 نهلو : ىلاعت هللا لاق . قح هيلعو قح هل امهنم دحاو لكو هتجوز

 . " ي ةجرد نهيلع لاجرللو فورعملاب نهيلع يذلا لثم
 هلوقل مايأ ةثالث ىلإ مركيو ىواؤي فيضلا قوقح قوقحلا نمو

 مركيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم قوي : ملسو هيلع هتنا ىلص

 وهف كلذ دعب ناك امو ث مايأ ةثالث ةفايضلاو ث ةليلو اموي هتزئاج ، هفيض

 " » هجرحي ىتح هدنع يوي نأ هل لحي الو 0 ةقدص

 يف مدختسي الو هتقاط قوف فلكي ال نأ كولمملا قح قوقحلا نمو
 يبيبح يناصوأ ةو : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل ، هتحار دنع ليللا

 مدختسي ال مدآ نبا نأ تننظ ىتح كولمملا قفرب مالسلا هيلع ليربج

 ي ءيش هيلع ىفخي ال نأ تننظ ىتح راجلاب يناصوأو 0 ادبأ " ٤ ""

 ١- ةيآلا ءاسنلا ةروس )١٢٧( .

 ٢- ةيآلا ةرقبلا ةروس )٢٢٨( .

 نم هانعم ءاج دقو يعازخلا حيرش يبأ ثيدح نم دمحأو ناخيشلا هجرخأو عيبرلا هاور ٢-

 . يراخبلا دنع ةريره يبأ ثيدح

 ٤- ةفلتخم ظافلأب ةشئاع نع يقهيبلا هاورو سابع نبا ىلإ هدنسب عيبرلا هاور .

 )ط ١٢١ »



 هلام ظفحتو هظفحت رفسلا يف بحاصلا قوقح قوقحلا نمو

 . ضرم اذإ هجلاعتو تام اذإ هتيصوو

 قوف هيلع لمحي ال و ىقسيو معطي نأ ناويحلا قوقح قوقحلا نمو

 ةعيب لهأ نم ةيلظنحلا نبا نع ث حبذلا يف ىتح هب قفريو هتقاط
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رم ) : لاق هنع هللا يضر ناوضرلا

 ةمجعملا مئاهبلا هذه يف هللا اوقتا قو : لاقف هنطبب هرهظ قحل دق ريعبب

 هيلع هللا ىلص لاقو . """ ( يي ةحلاص اهولكو ةحلاص اهوبكراف

 سوأ نب دادش نع ملسم يفو """ يي زيجيلف مكدحأ حبذ اذإ قو : ملسو

 ىلع ناسحإلا بتك هللا نإ قو : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع

 دحيلو 0 ةحبذلا اونسحاف متحبذ اذإو ث ةلتقلا اونسحاف متلتق اذإف عيش لك

 . ها ي هتحيبذ ح ريلو هترفش مكدحأ

 نأ امك ملعلا هنم ذخأت تنك اذإ اميس الو ملاعلا قح قوقحلا نمو

 نيذلا قاثيم هللا ذخأ ذإو و: ىلاعت لاق . ةياعرلا قح هملعي نمل هيلع

 اولأساف و> : ىلاعت لاقو """ يع هنومتكت الو سانلل هننيبتل باتكلا اوتوأ

 . """ يج نوملعت ال متنك نإ ركذلا لهأ

 ١- حيحص دانسإب دؤاد وبأ هاور .

 ٢ رمع نبا نع يدع نباو هجام نبا هاور .

 ٣- ةيآلا نارمع لآ ةروس )٨٧!١( .

 ٤- ةيآلا لحنلا ةروس )٤٣( .

 )ط ١٢٢ »

 



 هيلع هلا يلص هلوسر رماوأو هثنا رماوأ نوقبطي اذه لك يفو

 نيدلاولابو ائيش هب اوكرشت الو هللا اودبعاو و : ىلاعت هللا لاق ملسو
 راجلاو ىبرقلا يذ راجلاو نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا يذبو ناسحإ
 بحي ال هللا نإ مكناميأ تكلم امو ليبسلا نباو بنجلاب بحاصلاو بنجلا

 ٠. .۔١.( ٠ . 1 " 3 7
 قفوملا هلاو . -< اروخف الاتخم ناك نم .

 ١- ةيآلا ءاسنلا ةروس )٣٦( .

 )ط ١٢٣ »



 نورعشتلاو قسناصنلا تللسنملا

 اهنمةبوتلاوبوندلارنابكيف

 لصح بنذ نع ناك ام ضزفلاق . بدنو ضرف : نامسق ةبوتلا

 اهيأ اعيمج هللا ىلإ اوبوتو وج : ىلاعت هللا لاق . اروف عوجرلا هيلعف هنم

 وأ ةشحاف اولعف اذإ نيذلاو وح : العو لج لاقو ، """ يج نونمؤملا

 ةداعإ وه بدنلاو ث """ ي مهبونذل اورفغتساف هللا اوركذ مهسفنأ اوملظ

 قح يف ريصقتب افارتعا هسفن راسكنا وأ هبنذل هركذت دنع رافغتسالا ةبوتلا

 نولمعي نيذلل هللا ىلع ةبوتلا امنإ وج : العو لج لاقو . العو لج هللا

 هللا ناكو مهيلع هللا بوتي كئلوأف بيرق نم نوبوتي مث ةلاهجب ءوسلا

 رضح اذإ ىتح تائيسلا نولمعي نيذلل ةبوتلا تسيلو " اميكح اميلع

 كئلوأ رافك مهو نوتومي نيذلا الو نآلا تبت ينإ لاق توملا مهدحأ

 ةئيس بسك نم ىلب و> : ىلاعت لاقو ، "" يع اميلأ اباذع مهل اندتعا
 ي نودلاخ اهيف مه رانلا باحصأ كئلوأف هتئيطخ هب تطاحأو "ا

 ١- ةيآلا رونلا ةروس )٣٢١( .

 ٢- ةيآلا نارمع لآ ةروس )١٣٥( .

 ٣ ناتيآلا ءاسنلا ةروس )١٧و ٨!١( .

 ٤- ةيآلا ةرقبلا ةروس )٨١( .

 )ط ١٢٤ »



 يف دلخم وهف ةريغص ىلع ارصم وأ ةريبك ىلع تام نم مهدنع اذكهو

 عفدو بنذلا نع عالقإلاو ةبوتلاب هسفن كرادت اذإ الإ هللاب ذايعلاو رانلا

 يبنلا نع يرعشالا ىسوم يبأ نعو . اهب ةنونيدلا وأ اهلهأ ىلإ ملاظملا

 بوتيل ليللاب هدي طسبي ىلاعت هللا نإ جو : لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 علطت ىتح ث ليللا ءيسم بوتيل راهنلاب هدي طسبيو 0 راهنلا ءيسم

 لوبقلاو ةمعنلا نع ةيانك انه ديلاو 0 "ا" ي اهبرغم نم سمشلا

 هللا يضر باطخلا نب رمع نب هللادبع نمحرلادبع يبأ نعو ، ىضرلاو
 ةبوت لبقي لجوزع هللا نإ « : لاق ملسو هيلع هتنا ىلص يبنلا نع امهنع

 نينسحملا تافص يف العو لج هللا لاق . """ ي رغرغي مل ام دبعلا

 اونسحأ نيذلا يزجيو اولمع امب اوءاسأ نيذلا يزجيل وح : نيئيسملاو

 كبر نإ ممللا الإ شحاوفلاو مثإلا رئابك نوبنتجي نيذلا ٭ ىنسحلاب

 فسوي نب دمحم بطقلا لاق . ةيآلا رخآ ىلإ "" مج ... ةرفغملا عساو

 ددجتلل عراضملا ( نوبنتجي نيذلا ) : ةميركلا ةيآلل ريسيتلا هريسفت يف

 صاخ ةفاضإ ( مثإلا ) . ىنزلا قلطمك ( رئابك ) . اهنوبنتجي نولازي ال

 نأل رئابك وه ماع ىلع صاخ فطع ) شحاوفلاو ) . متإلا وه ماعل

 نكاسلا ةليلحب وأ راجلا ةليلحب ىنزلاك رئابكلا نم هحبق دتشا ام ةشحافلا

 ١- ملسم هاور ٠

 ٢-۔ يذمرتلا هاور .

 ٣- ناتيآلا مجنلا ةروس )٣١و ٣٢( .

 )ط ١٢٥ 4



 رئلبكلاو شحاوفلا ليقو 0 ءاسفن وأ ضئاحب وأ ةمرحملا وأ رادلا يف هعم

 ، حبقلا شحفلا موهفمف امهيموهفم رياغت ىلإ ارظن اعم اركذو نافدارتم

 . ةشحاف ةريبك لكو ةريبك ةشحاف لكو ث بنذلا ماظعتسا ةريبكلا موهفمو

 شحاوفلا و رئابكلا ظفل نأل عطقنم ءانثتسالاو ريغصلا بنذلا ( ممللا الإ )

 ملو ش حاوفلاو رئابكلل تعن اهدعب امو الإ نأ هيوبيس دنعو ث هلمشي ال

 ريغ اركنم اعمج توعنملا نوكي نأ كلذل بجاحلا نيل طرتشا امك طرتشي
 ءيشلا نم لق ام هلصاو ةيآلا يف تعنلا ىلإ يعاد ال : انلق ، روصحم

 ال ةريغص هنظن ام لك هنأ الإ ةرفولا نود اهنأل رعشلا ةمل : لاقي امك

 رئابكلا بانتجاب رفغت اهنأل اهيلع ئرتجي الئل اهافخأ ةريبك هلعل يردن

 ثيدحلاو نآرقلا رهاذظف ةلمجلابو . ناضمربو ةالصلابو ءوضولابو

 . ةبسنلاب ربكلاو رغصلا نإو ريبك بنذ لك ليق امك ال ركذ ام رابخألاو

 ٨ ةريغص هب هللا ىصعي اميف سيل ىلاعت هل الالجإ كلذ عم لوقن نأ انلو

 لثم اهنأ يردخلا ديعس يبأ نعو . فرعت رئاغصلا نأ ضعب ركذو

 ءوضولا نضقني نهنأ ىرت الأ رئابك يه : تلق . ةلبقلاو ةزمغلاو ةرظنلا

 يبأ نع ملسمو يراخبلا يفو ؟ رانلاب رظانلا نيع لحكي هنأو موصلاو

 نبا ىلع بتك ىلاعت هللا نأ جو : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةريره
 ناسللا ىنزو رظنلا نينيعلا ىنزف ةلاحم ال كلذ كردأ انزلا نم هظح مدآ

 لك ىمسف هبذكي وأ كلذ قدصي جرفلاو يهتشتو ىنمتت سفنلاو قطنلا

 ملسم يفو . جرفلاب نوكي ربكألاو . ىنز نم ربكأ ىنز نأ الإ ىنز كلذ
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 نانيعلا . ةلاحم ال كلذ كردم ىنزلا نم هبيصن مدآ نبا ىلع بتك »

 اهانز ديلاو مالكلا هانز ناسللاو عامتسالا امهانز نانذألاو رظنلا امهانز

 وأ ج رفلا كلذ قدصيو ىنمتيو ىوهي بلقلا و اطخلا اهانز لجرلاو شطبلا

 بتكي هنإ : ليق دقو . هل لعفلاب بنذلاب مهلا اهنأ ضعب نعو ي هبذكي

 يف رطخ اذإ هيلع بتكي الو ، لعف هنأ بتكي الو . دتشا اذإ مامتهالا هيلع

 هب يصع وأ هنع هللا ىهن ام لك : سابع نبا نعو . هيلع مدي ملو هبلق

 نم أطخأو . ريغصلا يقتيل هناحبس هللا ةمظع رابتعا هانعمو ث ريبك وهف

 ةروصللو جرفلل ظفح ريغو ىنز امهنأل ناتريغص ةذخافملاو سمللا : لاق

 يفالو نآرقلا يف ةروصحم رئابكلا تسيلو ؟ نيتريغص نانوكي فيكف

 ال ةريبك مكو 6 حيحصلا قوذلاب فرعت لب 0 عامجإلا يف الو ةنسلا

 عمطم ال ام اهرصحي فيكو ث ديعو الو نعل اهيف ركذي ملو دحلا بجوت

 برقأ . ةئامعبس ىلإ نه عبس : لاق نمل سابع نبا لاق . هطبض يف

 الو رارصإلا عم ةريغص الو رافغتسالا عم ةريبك ال نكل عبس ىلإ اهنم

 ةنسح ةريغص مكو نيدلاب ثارتكالا ةلقب نذؤي بنذ لك ةريبكلا : لاقي

 سنأ نعو . رئابكلا فارتقا نع رجاوزلا باتك رجح نبال و اهب نذؤي

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر

 ترفغ ينتوجرو ينتوعد ام كنإ مدآ نبا اي : ىلاعت هتنا لاق قو : لوقي

 مث ءامسلا نانع كبونذ تغلب ول مدآ نبا اي يلابأ الو كنم ناك ام ىلع كل

 من اياطخ ضرألا بارقب ينتيتأ ول كنا مدآ نبا اي كل ترفغ ينترفغتسا
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 ثيدحلا يف سيلو """ ي ةرفغم اهبارقب كتيتأل ائيش يب كرشت ال ينتيقل
 ةبوتلا بج وت يتلا تايآلاب ديقم هنإف طرشب تسيل ةبوتلا نأ ىلع لدي ام

 من ةلاهجب ءوسلا نولمعي نيذلل هللا ىلع ةبوتلا امنإ ح : ىلاعت هلوقك

 ٠ اميكح اميلع هللا ناكو مهيلع هللا بوتي كنلوأف بيرق نم نوبوتي

 توملا مهدحأ رضح اذإ ىتح تانيسلا نولمعي نيذلل ةبوتلا تسيلو

 اباذع مهل اندتعا كئلوأ رافك مهو نوتومي نيذلا الو نآلا تبت ينإ لاق

 نإ سماخلا مسقلا نم راكذألا باب يف ةسيفن ثاحبأ يتأتسو """ م اميلأ

 . قفوملا هللاو . ىلاعت هللا ءاش

 . حيحص نسح : لاقو يذمرتلا هاور ۔-١

 . (١!٨و٧١) ناتيآلا ءاسنلا ةروس ٢-

 )ط ١٢٨ »
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 لوآلاتلسملا

 ةمهمدعاوقديفوةينلا

 هيلع هللا يلص لاق ءيشلا لعف ىلع مزعلا : ةفللا يف ةينلا

 ضيفتسم هتحص ىلع عمجم ثيدحلا يي تاينلاب لامعألا امنإ قو : ملسو

 ةين عو: ىرخأ ةياور يفو بيبح نبا عيبرلا دنسم يف هلصأو ث ةمألا نيب

 الب لمع نم ريخ ةينب لمعلا نأ : هانعمو """ ي هلمع نم ريخ نمؤملا
 لامعألا ةحص اوردق ةينلا اوطرتشا نيذلاف ؛ هريدقت يف اوفلتخاو . ةين

 تاينلاب لامعألا لامك اوردق اهوطرتشي مل نيذلاو 2 كلذ وحن وأ تاينلاب

 نأل لوألا حجرو ) : هيلع هللا ناوضر يملاسلا انخيش لاق 0 كلذ وحن وأ

 كلذ ريظنو ىلوأ اهيلع لمحلاف لامكلا نم ةقيقحلل اموزل رثكأ ةحصلا

 انإو لاملاب لاجرلا امنإو هدوجوو هماوق يأ لاجرلاب كلملا امنإ مهلوق

 هذه ماوق نأ هب داري كلذ لك ث """ ( لدعلاب ةيعرلا امنإو ةيعرلاب لاملا

 الو ةالص الف ءابه ةين الب لامعألا نأ كش الو ، رومألا هذهب ءايشألا

 ىتح ةينلاب اهباوث طوبرم اهلك لامعألا عيمجو . اهب الإ جح الو مايص

 نموملا ةين وح : هصنو . دعس نب لهس نع يناربطلا هجرخأو 8 سنأ نع يقهيبلا هجرخأ ١-

 ران المع نمؤملا لمع اذإف ، هتين ىلع لمعي لكو 0 هتين نم ريخ قفانملا لمعو هلمع نم ريخ
 . ھ رون هبلق يف

 . ه(٦٢٣١) ةنس ةينورابلا راهزألا ةعبطم ، (١!١)ص يملاسلا مامإلل دنسملا حرش ٢-
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 ةين الب متي له ءايشألا ضعب يف اوفلتخا نإو ث قاتعلاو قالطلا يف

 مهضعبو 0 ةينلاب الإ هل باوث ال هبحاص نكل ؟ ةبانجلا لسغو ءوضرولاك

 الف ىنعملا لوقعم امأو ىنعملا لوقعم ريغ وه يذلا يف ةينلا طرتشي

 الإ اورمأ امو : ىلاعت هللا لاق ، ةساجنلا لسغك ةينلا هيف طرتشي

 ديعس وبأ ما بمإلا لاق ث """ يج نيدلا هل نيصلخم هللا اودبعيل

 ةين ىون اذإف ةين هل رضحتسي الو المع ناسنإلا لمعي امبر ) : يمدكلا

 هللا ىلإ اهب برقتأ الابقتساو الاح اهلمعأ يتلا يلامعأ عيمج نأ ةلماش

 . درلاو لوبقلا يف لضفلا هلو ريخ لكل قفوملا هتناو """ ( كلذ هعفن

 مهضعب هدعو . مالسإلا دعاوق نم ةدعاق ثيدحلا اذه نأ لصاحلاو

 ةدعاقلا . ملعلا سمخ هدع مهضعبو ث ملعلا عبر هدع مهضعبو ث ملعلا ثلث

 الو ررض ال : ةلاثلا ةدعاقلا 2 هلثم نيقي الإ هليزي ال نيقيلا : ةيناثلا

 : ةسماخلا ةدعاقلا 0 ريسيتلا بلجت ةقشملا : ةعبارلا ةدعاقلا ، رارض

 نم : عورفلا كلت نمف اعورف دعاوقلا هذه ىلع اوعرفو . ةمكحم ةداعلا

 ةراهطلاب كسمتيو كشلا غليلف ةراهطلا نم نيقي ىلع ناكو ثدحلا يف كش

 8 ءيش لك يف ةينلا بوجو اهدصاقمب رومألا عورف نمو ، سكعلابو

 ةقشملا عورف نمو 0 فلتلاب هنامضو بوصغملا در ررض ال عورف نمو

 ةضاحتسملاو رفاسملل رطفلاو عمجلاو رصقلا زاوج ريسيتلا بلجت

 ١- ةيآلا ةنيبلا ةروس (٥) ٠

 ٢ يتبتكم يف طوطخم ديعس وبأ يواتف .
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 لئاسمو هرثكأو ضيحلا لقأ نايب ةداعلا ميكحت عورف نمو 0 اههابشأو

 : لاقف سمشلا ةعلط يف يملاسلا انخيش اهمظن دقو ى فراعتلا

 هليزيال وهف نيقيلا امأ

 هلوصح ه تم نيقي الإ

 دصاةملاب رو مألاا هنإ و

 دنا عمالب عوفرم رضلاو

 ةق شملاب ري يتلا ب اجيو

 ةمألا باذع نيدلا يف سيل زإ

 ى اعف ا هكح ةدا هلل نإو

 ىلوألا هقفلل سسأ تركذ دقام

 : رئاظنلاو هابشألا يف يطويسلا اهركذو

 هلوق كلذ لصأو كشلاب لازي ال نيقيلا : ىلوألا ةدعاقلاف

 هتالص يف وهو مكدحأ يتأيل ناطيشلا نإ ةو : ملسو هيلع هللا ىلص

 . " ١٠ هت احير دجي وأ اتوص عمسي ىتح فرصني الف تثدحأ : هل لوقيف

 ١- يذمرتلاو يراخبلاو عيبرلاو ملسم هاور .

 )ط 4١٣٢

  



 ام 2: ىلاعت هللا لاق ريسيتلا بلجت ةقشملا : ةيناثلا ةدعاقلاو

 هيلع هللا لص لاق "" يم جرح نم نيدلا يف مكيلع لمج

 . """ يي ةحمسلا ةيفينحلاب تثعب ةو : ملسو
 هيلع هللا ىلص هلوق اهلصأو لازي ررضلا : ةثلاثلا ةدعاقلا

 . "" يي رارض الو ررض ال و : ملسو
 ام 2 ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل ةمكحم ةداعلا : ةعبارلا ةدعاقلا

 ميكحتب مهضعب لدتساو "" يي نسح هللا دنع وهف انسح نوملسملا هآر

 """ ي نيلهاجلا نع ضرعأو فرعلاب رمأو و : ىلاعت هلوقب ةداعلا
 عبتيو ىدهلا هل نيبت ام دعب نم لوسرلا ققاشي نمو و : ىلاعت هلوقبو

 . """ يج ىلوت ام هلون نينمؤملا ليبس ريغ
 هلوق اذه يف لصألاو اهدصاقمب رومألا يهو : ةسماخلا ةدعاقلا

 . قفوملا هللاو . """ تاينلاب لامعألا امنإ ةو : ملسو هيلع هللا ىلص

 لل ٤ "

 ١- ةيآلا جحلا ةروس )٧٨( .

 ٢- رباج نع بيطخلا هاور .

 - فلأ ةدايزب رارض ال ةياور يفو مكاحلاو ينطق رادلاو يقهيبلاو هجام نباو كلام هجرخأ .

 ٤- دوعسم نبا لوق نم وه امنإو هدجأ مل يئالعلا نع يطويسلا لاقو هدنسم يف دمحأ هجرخأ .

 ٥- ةيآلا فارعألا ةروس )١٩٩( .

 ٦- ةيآلا ءاسنلا ةروس )١١٥( .

 ٧- عيبرلا يفو باطخلا نب رمع نع هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دؤاد وبأو يراخبلا هجرخأ

 سابع نبا نع .

١٣٣ 



 يفاشلا تلسملا

 ةجاحلا ءاضقبدأ

 يبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع بيبح نب عيبرلا ىور
 دلاولا لتم مكل انأ قو : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةريره

 ثورلا نع ىهنو 0 راجحأ ةثالثب ىجنتسي نأ رمأو . مكنيد رمأ مكملعأ

 نع ىهن قو : رخآ ثيدح يفو ث " " ي ةيلابلا ماظعلا يهو ةمرلاو

 نع سابع نبا نع اضيأ دنسملا يفو """ هي ةرحجألا يف طئاغلاو لوبلا

 ال ملسو هيلع هللا ىلص هبدأ نم هنأ قو : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 """ ضرألا نم برقي ىتح ناسنإلا ةجاح دارأ نإ هازإ فشكي

 طورش نمو س """ يي طئاغ الو لوبب ةلبقلا اولبقتست ال قو : اضيأ لاقو

 يف امهرص نم ةلزنمب هنأل نيثبخألا عفادي وهو يلصي ال نأ ةالصلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هجام نبا نع يذمرتلا ىور ث هبوث

 ١ ةريره يبأ نع هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دؤاد وبأ اضيأ هجرخأ .

 يف لوبلا نم هركي ام : ةداتقل اولاق هيفو نحرس نب هللادبع نع يئاسنلاو دؤاد وبأ هاورو ٢

 . نجلا نكاسم اهنأ : لاقي ناك : لاق ؟ رحجألا

 . ھ ضرالا نم وندي ىتح هبوث عفري مل ح هظفلو يذمرتلا هجرخأو -

 هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هجرخأو هللادبع نب رباج نع عيبرلا هجرخأ ٤-

 . يراحصلاب صوصخم هنأ رثكألاو بويأ يبأ نع دؤاد وبأو

 )ط ١٣٤ »



 ٨ """ بقاح ةياور يفو نقاح وهو لجرلا يلصي نأ ىهن وو ملسو

 الو رمقلا الو سمشلا الو حيرلا لبقتسي الو ةبلصلا عضاوملا بنجتيلو

 دنع الإ دكارلاو يراجلا ءاملا و ةرمثملا راجشألاو سانلا سلاجم

 الو ، ددملا عطتنيل "" هركذ تلسي مث ىرسيلا هديب رمجتسيو ث ةرورضلا
 وأ قاروألاب رامجتسبإلا هل رسيتي مل نمل ءاملا يزجيو قاروألاب سلب

 هلوخد دنع ىرسيلا هلجر مدقيلو ڵ سجنلا لاوز بولطملا نأل ةراجحلا

 . اجورخو الوخد ىنميلا مدقتف لزنملا امأ و دجسملا سكع حارتسملا

 مالسلا هيلع ميهاريإ انوبأ اهنس يتلا ةرطفلا ننس نم رامجتسإلاو

 هبر ميهاربإ ىلتبا ذإو وح : هلوق يف العو لج هللا اهركذو
 ةريره يبأ نع هدنسم يف بيبح نب عيبرلا اهاورو """ يج تاملكب

 ناسنإلا يف ننس رشع ملسو هيلع هللا ىلص هتا لوسر نس قو : لاق
 رعشلا قرف : سأرلا يف يتاوللاف دسجلا يف سمخو سأرلا يف سمخ
 يف يتاوللاو ، قاشنتسالاو ةضمضملا و كاوسلا و براشلا صقو

 يي ءاجنتسإلاو ناتخلاو دادحتسإلاو رفاظألا ميلقتو نيطبإلا فتن : دسجلا

 هللاو . سمخ ىلع رصتقي مهضعبو ننسلا بتك يف هيلع قفتم ثيدحلاو

 . قفوملا

 ١- نيثبخألا عفادي وهو ةياور يفو انز وهو هيفو سابع نبا نع عيبرلا دنسم يف ثيدحلاو .

 ٢- رصعي : ىنعمب تلسي .

 ٣- ةيآلا ةرقبلا ةروس )١٢٤( .
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 ثحلاشلا تنح ا

 تاساجنلا

 معاط ىلع امرحم يلإ يحوأ اميف دجأ ال لق ج : ىلاعت هللا لاق

 هنإف ريزنخ محل وأ احوفسم امد وأ ةتيم نوكي نأ الإ همعطي
 اهلك اهنأو فانصألا ةعبرألا ىلإ دئاع ريمضلا اذه ليق """ يم سجر

 اهنمو هيلع قفتم اهنم عاونأ ىلع تاساجنلاو سجنلا : سجرلاو ى سجر

 ينملاو مدلاو طئاغلاو لوبلا : بهذملا يف هيلع قفتملا نمف ؛ هيف فلتخم

 دحاجلا كرشملاو اهثاورأ و عابسلا لوبو ريزنخلاو ءيقلاو ةتيملاو يذولاو

 هلوق رسفو دحاجلا كرشملا يف فالخلا جرخ ضعبو يسوجملاو ينثولاو

 مهو تاساجنلا مهبنجت مدعب """ يج سجن نوكرشملا امنإ > : ىلاعت
 لكو مالسإلا نع دترملاو فلقألا يف لوقلا كلذكو & باتكلا لهأ رئاسك

 نم ءاسنلا نم رهطلاو يذملا و يدولاو ينملا نأ مهضعب ىريو . ركسم

 نهساق ضعبف 0 لوبلا عضوم ىلع نهرورمل تاسجنب نسلو تاسجتتملا

 نم جرخي امو ديدصلاو حيقلا نهلثمو هتراهط ىلع قفتملا نبللا ىلع

 مكحب نهقدحلأف هتساجن ىلع قفتملا مدلاب نههبش ضعبو ث دلجلا تحت

 ١- ةيآلا ماعنألا ةروس )١٤٥( .

 ٢- ةيآلا ةبوتلا ةروس )٢٨( .

١٣٦ 



 محللاك هميرحت ىلع قفتم : ءازجأ ةثالث ىلعف ةتيملا امأو . ةساجنلا

 شيرلاو ربولاو رعشلاو فوصلاك هليلحت ىلع قفتمو ث للبلاو محنثلاو

 فارطأو غابدلا دعب دلجلاك هيف فلتخمو ةايحلا هلحت ال امم كلذ ريغو

 دقف غبد باهإ اميأ قوي : ملسو هيلع هثلا ىلص لاق ماظعلاو فالضألا

 يهو ةميهبلا نم عطق ام جو : ملسو هيلع هثنا ىلص لاقو . ي رهط

 سيل يذلا مدلا نم ليلقلا يف اوفلتخا كلذكو . """ ي ةتيم وهف ةيح

 مد يفو ى ضفي مل عمتجا ول يذلا لوبلا نم شاشرلا يفو 0 حوفسمب

 ثيغاربلاو بابذلا مدو ًاملظ لتق نمو ءادهشلا مدو قورعلا مدو بلقلا

 هاور ام مدلا ةساجن ىلع ليلدلاو ًابستكم همد ناك امو نادرقلاو ضوعبلاو

 هلللا يضر قيدصلا ركب يبأ تنب ءامسأ تلاق هدنسب عيبرلا

 نع هتلأسف ملسو هيلع هللا ىلص هتنا لوسر ىلإ ةأرما تعاج ) : امهنع

 هللا لوسر لاق ؟ عنصت فيك ةضيحلا مد نم مد اهبوث يف عقو ةأرما

 ةضيحلا مد نم مد نكادحإ بوث باصأ اذإ وي : ملسو هيلع هللا ىلص

 قزخو لمقلا يف اودتشو ث "" ( يي يلصت مث ءامب هحضنتل مث هكرعتلف
 كلذكو ، بلاخملا تاوذ نم اهلكأ مرحملا رويطلاو يلهألا جاجدلا

 لكؤي ام لوب يفو 0 للجلا يف صخرمو ددشم نيب ام مهعم فالخلا

 ١- حيحص نسح : يذمرتلا لاقو يراخبلا الإ ةعبسلا هجرخأ .

 ٢- هنسحو يذمرتلاو دؤاد وبأ هجرخأ .

 ٢- كلامو دؤاد وبأو ملسمو يراخبلاو دمحأ هجرخأ ثيدحلا .

 )ط ١٣٧ »



 يف قرف ال مهريغو مدآ ينب نم لوبلا ) : عضولا ةيشاح يف لاق . همحل

 عيمجلا ءاوتسال انباحصأ دنع همحل لكؤي ال امو همحل لكؤي ام نيب كلذ

 . ها ( مدلا ةساجن يف عيمجلا ىوتسا امك الوب لؤي يذلا بارشلا يف

 هيلع هللا ىلص هتنا لوسر اهميرحتب ءاج يتلا ثئابخلا نم هنأ كش الو

 ىلع ليلدلا امأو "ا" يم ثئابخلا مهيلع مرحيو > : ىلاعت هلوق يف ملسو
 نع ينغلب ) : لاق رباج نع ةديبع وبأ هاور ام اهنم ريثكف لوبلا ةساجن

 ربقلا يف نابذعي نيلجرب رم هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نم ئربتسي ال ناك دقف امهدحأ امأ ريبكب نابذعي امو نابذعي قو : لاقف

 نبا ىكحو """ ( ي ةميمنلاب سانلا نيب يشمي ناك دقف رخآلا امأو لوبلا

 ىور (٦٢٣)ص لوبلا ةساجن ىلع عامجإلا هباتك يف عامجإلا رذنملا

 ملسو هيلع هتنا ىلص يبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع عيبرلا

 ىلصي ال سجن سافنلا مدو ضيحلا مدو يدولاو يذملا و ينملا قو : لاق

 هدنسب ةديبع وبأ ىورو ي هرثأ لوزيو لسغي ىتح ءيش هيف عقو بوثب

 ةضاحتسالا مد جو : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع سابع نبا ىلإ

 طئاغلا ةساجن ىلع لدي اممو ي ءوضولا ضقني قرع مد هنأل سجن

 ننس يف رامجتسالاو ءاجنتسالا بوجو نم تبث ام ةرورضلاب مولعم وهو

 نع مهريغو دؤاد وبأو ملسمو يراخبلاو دمحأو عيبرلا هجرخأ ةرطفلا

 ١- ةيآلا فارعألا ةروس )١٥٧( .

 ٢- هجام نباو يئاسنلا هجرخأ ثيدحلا .

 )ط ١٣٨١ »



 تنك وو : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع دنسملا يفو ةريره يبأ

 ىلإ جرخي مث ينملا نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بوث لسغأ
 ءانإلا يف بلكلا غولو ثيدح يفو ث "" ي هنم رطقي ءاملاو ةالصلا

 يفو ٧ "" اهرائسأو اهثاورأو عابسلا ةساجن ىلع لدي ام هلسغب رمألاو

 هيلع هللا ىلص يبنلا نع يردخلا ديعس يبأ ىلإ هدنسب عيبرلا ىور ءيقلا

 ىلع اولدتساو "" يه هئيق يف دئاعلا بلكلاك هتقدص يف دئاعلا قو : ملسو

 باصنتألاو رسيملاو رمخلا امنإ وج : العو لج هلوقب رمخلا ةساجن

 بانتجا ىلع اولدتساو """ يج هوبنتجاف ناطيشلا لمع نم سجر مالزألاو

 لوسر ىهن قوي سابع نبا هاور اميف ملسو هيلع هللا ىلص هلوقب ةلالجلا

 يلو هللاو . """ ي ةلالجلا نبل برش نع ملسو هيلع هللا ىلص لا

 . قيفوتلا

 ١- يذمرتلاو يراخبلاو دمحأ هجرخا .

 ٢- هنسحو يذمرتلاو دؤاد وبأ هجرخا .

 نب دمحم خيشلا ىري امنيب . هجام نباو يئاسنلاو دؤاد وبأو ملسمو يراخبلاو دمحأ هجرخا ٢-

 . هتسخ ىلع لدي امنإ ءيقلا ةساجن ىلع هيف ةلالد ال ثيدحلا اذه نأ يشاطبلا سماش

 ٤- ةيآلا ةدئاملا ةروس )٩٠( .

 ٥ يذمرتلا هححصو هجام نبا الإ ةسمخلا هاور .

 )ط ١٣٩ »



 جارحلا كلسملا

 ةساجنلاريهطت

 امو بايثلاك لسغلاب اهضعب ءايشأ ةرشع يف رصحني اهبلاغو

 كلذ هبشأ امو ديدحلاو سلمألا ءعيشلاك حسملاب لوزي اهضعبو . اههبشأ

 قوقشو ج ورف هيف ام فالخب هيلإ لصو اذإ سجنلا فشني ال ام لك وهو

 . حسملا هحلصي ال كلذ نإف

 اهنم لمع امم اهانعم يف امو ضرلألاك رانلاب رهطي ام اهنمو
 نم دب الف الإو ةمئاق سجنلا نيع نكت مل اذإ اذهو ث نيطلا يناوأك

 رهطي ام لكو راجشألاو تابنلاك نامزلا رورمب رهطي ام اهنمو 0 اهتلازإ

 نلمزلابو رانلابو ءاملاب رهطت ضرألا نأ لصاحلاو ث رانلاب ضرألا نم

 طارتشا ىلع اوقفتا نكل نامزلا رادقم يف اوفلتخا نإو حيرلابو رطملابو

 رمخلا براشك سانلا نم لالجلل امايأ اوردق امك ث نيعلا لاوز

 ىلإ براششثلا دسج يف ىقبي رمخلا نأب لاقيو ةدودعم مايأب تاناويحللو
 . ثيدحلا يف امك محرلا يف ناسنإلا روطت نم ذوخأم كلذو اموي نيعبرأ

 كلد ريغ نم ءاملا غارفا وهو حضنلا اهنمو ث ةبوطرلاو هنم للبلا ىقتيو

 اهنأ اهنع هللا يضر سيق مأ نع )) ناخيشلا ىور عيضرلا يبصلا لوبك

 لوسر رجح يف لاب كاذ اهنبإ نإو ماعطلا لكأي نأ غلبي مل اهل نباب تتأ

4 ١٤٠ (



 هلسغي ملو هبوث ىلع هحضنف ءامب اعدف ملسو هيلع هتنا ىلص نا

 يشملا امهتراهط نإف نيسجنتملا فخلا و لاعنلاب يطولا اهنمو ث (( السغ

 اذإ قو : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةريره يبأ نع دؤاد وبأ ىور

 كلذو حشرلا اهنمو 0 يي روهط هل بارتلا نإف ىذألا هلعنب مكدحأ ىطو

 تباث نب ديز ثيدحل ةتيملا دلجل غابدلا اهنمو 0 ةيقسألا و ةحشارلا لالقلاك

 فوصك بيرتتلا اهنمو 0 (( اهروهط ةتيملا دولج غابد )) ينطق رادلا دنع

 سجني له ةساجنلا هتلح اذإ ءاملا يف اوفلتخاو 0 اهرعشو اهربوو ةتيملا

 ةحئار وأ نول وأ معط نم ريغت هيلع رهظي مل ولو نيتلق نم لقأ ناك اذإ

 سيجنتتلا يف يفكي وأ اهلك تامالعلا ثالثلا هيلع رهظت ىتح سجني ال وأ

 اذإ اميس الو ةراهطلا هيف مكحلاف نيتلق نم رثكأ ناك اذإ امأ ةدحاو ولو

 ام الإ هسجني الو روهط ءاملا ةو : ملسو هيلع هتنا ىلص هلوقل ايراج ناك

 عيبرلا مامإلا دنسم يف ثيدحلاو يي هتحئار وأ هنول وأ همعط ىلع بلغ
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 رخآ ثيدح يف تبث نيتلقلاب هريدعنو """ دمتعم حيحص سابع نبا نع

 ضراعت فالخلا أشنمو ) : هنع هللا يضر يملاسلا انخيش لاق """ هنم

 هجورخ مدع ىلع همومعب لدي ءيش هسجني ال ثيدحف ث موهفملاو مومعلا

 ىلع هموهفمب لدي نيتلقلا ثيدحو ةساجنلا ةاقالم درجمب ة راهظطلا نع

 ١- ةشئاعو سابع نبا نع رازبلاو دمحأو دؤاد وبأ هجرخأ .

 ٢- نلك اذإ وو هصنو رمع نبا نع مكاحلاو ةميزخ نبا هححصو ةعبرألا هجرخأ نيتلقلا ثيدح

 سجني مل وو ةياور يفو ي ثبخلا لمحي مل نيتلق ءاملا .

 )ط ١٤١ »



 موهفملا اذه لثمب صيصختلا زاجأ نمف اهتاقالمب ةيروهطلا نم هجورخ

 . ها ( انهاه هعنم هنم عنم نمو عضوملا اذه لثم يف هب لاق

 تبث نكل ةسجنتملا رئبلا يف ةتباث لاوقألا هذهو فالخلا اذهو

 نبا مهسأر ىلع و ةباحصلا لعف نم ةنسلاب ةساجنلا اهتلح اذإ اهحزن

 اهنم هوجرختساف مزمز رئب يف طقس يجنز يف ريبزلا نباو سابع

 جرخت انيع اودس ىتح اهنم ءاملا ءاصقتسا اوعيطتسي ملف رئبلا اوحزنو

 . قيفوتلا يلو هللاو . """ رجحلا نكر لبق نم

 ١- يضر عضولا باتك باحص هاكح ٨1 نيريس نبا نع يقهيبلا ها ورو هنع .

 )ط ١٤٢ »

 



 يسنه اشنا تكنسنما

 ع رو۔ض ويل آ

 ءاضعأ ريهطت : عرشلا يفو ث ةفاظنلاو ةراهطلا : ةغل ءوضولا

 ثدحلا مكح اهنع عفريو نسحتو فظنتل قلطملا ءاملاب ةصوصخم

 لاوز دعب الإ حصي ال هنأ اوعمجأ و لبق ةعونمملا ةدابعلا اهب حابتستل

 يف ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو ءاجنتسالا كلذ نمو ث ندبلا نم ساجنألا

 نأ نوبحي لاجر هيف و : ىلاعت هلوق مهيف لزن ثيح ءابق لهأ حدم

 كلذو : عضولا ةيشاح يف لاق . """ يع نيرهطملا بحي هللاو اورهطتي

 : تالاوسلا يف لاق . لعفلاب رمألا ىلع لدي لعافلاو لعفلا حدم نأل

 حدمبو ، لعفلا ىلع فلألا لوخدب : ءايشأ ةثالث دحأ يف رمألا ربتعيو

 . لعفلا ىلع باوتلا ركذبو ث لعافلاو لعفلا

 اهيف فلتخم ءايشأو اهيلع قفتم ننسو اهيلع قفتم ضئارف هيفو

 . هجولا لسغ : عبرأ ضئارفلا نم هيلع قفتملاف ؟ ةنس وأ ضرف يه له
 لسغو ، هنم اليلق ولو سأرلا حسمو ث نيقفرملا ىلإ نيديلا لسغو

 اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي و: العو لج هلوق نم اذخأ نيبعكلا ىلإ نيلجرلا

 اوحسماو قفارملا ىللإ مكيديأو مكهوجو اولسغاق ةالصلا ىلإ متمق

 ١- ةيآلا ةبوتلا ةروس )١٠٨( نيرسفملا نم هريغو يواضيبلا هتبثأو .

 )ط ١٤٣ »



 ديدجت بجي له اوفلتخا انه نمف """ م نيبعكلا ىلإ مكجرأو مكسؤرب
 . نالوق ؟ ثدحي مل ام دحاو ءوضو يفكي وأ ؟ ةالص لك دنع ءوضولا

 يبنلا ناك ) : ةديرب نع ملسم ثيدحل بوجولا مدع ىلع رمألا رقتساو

 ىلص حتفلا موي ناك املف 0 ةالص لك دنع أضوتي ملسو هيلع هللا ىلص

 ه هلعفت نكت مل ائيش تلعف كنإ : رمع هل لاقف ، دحاو ءوضب تاولصلا

 نباو دمحأ يفو . زاوجلا نايبل كلذو ( ي هتلعف ادمع قو : لاقف

 ةياور يفو ي عامس وأ حير نم الإ ءوضو ال وو : هجام

 . ي ثدح نم الإ قو : يمرادلا

 هلوقل عوضولا يف عورشلا دنع ةيمستلاف اهيلع قفتملا ننسلا امأو

 ٢. ي هييلع هللا مسا ركذي مل نمل ءوضو ال وو : ملسو هيلع هللا ىلص

 هيلع هللا يلص يبنلا نم بيغرت كلذو ) : ةديبع وبأ لاق : عيبرلا لاق

 لبق اثالث نيديلا لسغ اهنمو 4 ( هللا ركذ يف ليزجلا باونلا لين يف ملسو

 يبأ نع عيبرلا هاور اميف ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل 0 ءانإلا يف امهلاخدإ

 ىتح ءانإلا يف هدي سمغي الف همون نم مكحا ظقيتسا اذإ ق» : ةريره

 ةضمضملا اهنمو """ ي هدي تتاب نيأ يردي ال هنأل اثالث اهلسغي

 نبا ىلإ هدنسمب عيبرلا هاور اميف ملسو هيلع هتنا ىلص هلوقل قاشنتسالاو

 ١- ةيآلا ةدئاملا ةروس )٦( .

 ٢- يمرادلاو هجام نباو يذمرتلاو دؤاد وبأو دمحأو سابع نبا نع عيبرلا هجرخأ .

 ٣- يئاسنلاو يذمرتلاو دؤاد وبأو ملسمو دمحأ هجرخا .

 )ط ١٤٤ 4



 نوكت نأ الإ غلباف تقشنتسا اذإ قو : ةربص نب طيقلل سابع

 تلضوت اذإ قو : سابع نبا نع ىرخأ ةياور يفو : لاق """ ي امئاص

 ديز نب رباج نع اضيأ ةديبع وبأ لاقو ي رثنتسا مث ءام كفنأ يف عضف

 ضمضمت ووهنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ينغلب : لاق

 وبأ ىور امل نينذألا حسم اهنمو . """ ه ةدحاو ةفرغ نم قشنتساو

 نأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع هجام نباو يئاسنلاو دؤاد

 فيك هللا لوسر اي ) : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىتأ الجر

 مث ى اثالث ههجو لسغ مث ، اثالث هيفك لسغف ءانإ يف ءامب اعدف ؟ روهطلا

 هينذأ يف نيتبابسلا هيعبصإ لخدأف هسأرب حسم مث ث اثالث هيعارذ لسغ

 هيلجر لسغ مث ث هينذأ نطاب نيتبابسلابو هينذأ رهاظ ىلع هيماهبإب حسمو
 ءاسأ دقف صقن وأ اذه ىلع داز نمف ءوضولا اذكه و : لاق مث 6 اثالث

 يفتكي ضعبف سأرلا حسم الإ انخايشأ دنع هيلع قفتملا وه اذه ي ملظو

 يبنلا نع سابع نبا ىلإ عيبرلا دنسم يفو ث اثالث ضعبو ةدحاو ةرمب

 يفو ي ءوضولا يف هسأر ضعبب حسم هنأ قو : ملسو هيلع هللا ىلص

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ تعمس : لاق ديز نب رباج نع اضيأ دنسملا

 ١- اضيأ يراخبلا يف وه و يئاسنلا و دمحأ هجرخأ .

 ٢- هجام نباو يئاسنلاو يراخبلا هجرخأ .

 )ط ١٤٥ 4



 مالسلا هيلع هنع ينغلبو : لاق """ ي سأرلا نم نانذألا قي : لاق ملسو

 , """ ي هينذأو هسأر اهب حسمف ةفرغ فرغ هنأ <

 نع دمحأ هاورو تاريخلا رطانق يف هركذ ةبقرلا حسم ننسلا نمو

 ىلص هللا لوسر ىأر )) هنأ هدج نع هيبأ نع فرصم نب ةحلط نع ثيل

 (( قنعلا مدقم نم هيلي امو لاذقلا غلب ىتح هسأر حسمي ملسو هيلع هللا
 هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هاور يذلا رطانقلا ثيدحو

 مهضعب راشأ نإو """ يي ةمايقلا موي لغلا نم امأ ةبقرلا حسم و: لاق

 . لضف ةدايز وه امنإ هب لمعلا يف حدقيف هدنس فيعضت ىلإ

 لبق نيديلا لسغ يفو ةيمستلا يف اوفلتخاو : عضولا يشحم لاق

 يه له ء ةالاوملاو بيترتلا يفو نينذألا حسم يفو ءانإلا يف امهلاخإإ

 ةيحللا ليلخت يف لوقلا اذكو : تلق ؟ تابحتسملا نم وأ تابجاولا نم

 ام ةالاوملاو بيترتلا بوجو ليلدو ءوضلا يف ثيلثتلاو عباصألا ليلختو

 هنأ ق: ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع سابع نبا نع دمحأو عيبرلا هاور

 اضوت مث 0 هب الإ ةالصلا لبقت ال ءوضو اذه : لاقف ةرم ةرم أضوت

 اثالث اثالث أضوت مث 0 هل هللا فعاض فعاض نم : لاقف نيتنثا نيتنتا

 . ي يلبق نم ءايبنألا ءوضوو يئوضو اذه : لاقف

 ١- ةددعتم قرط نم ةريره يبأو ةمامأ يبأ نع هجام نباو يذمرتلاو دؤاد وبأو دمحأ هجرخأ .

 ٢- لامعلا زنك بحاص هركذو يذمرتلا هجرخأ ج٩ )٢٦٢٣٢( .

 - ةفوقومو ةعوفرم قرط ةدع نم نيدلا مولع ءايحإ حرش يف فاحتإلا بحاص هجرخأ .

« ١٤٦ (« 



 : ج رادملا يف هنع هللا يضر يملاسلا انخيش لاق

 ١ ِ م ر ل ١ و و م » .ه ٠. . ه

 ابجوأ ضعب 4 رح ألا ل أخ و

 اهحسم نأل ةيحللا ليلخت بوجو يمدكلا ديعس وبأ مامإلا راتخا

 دمحم مامإلا راتخاو ، هلصأ ىلع بوجولا يقبف بجاو رعشلا تابن لبق

 نبا ىورو ث ءايشألا نطابب فلكم ريغ دبعلا نأل بوجولا مدع ةكرب نبا

 للخي ناك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ )) نامثع نع يذمرتلاو هجام

 سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع دنسملا يفو ى (( هتيحل
 للخت نأ لبق مكعباصأ نيب اوللخ عو : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع

 يبنلا نع سابع نبا ىلإ اضيأ دنسملا يفو ث """ ي ران نم ريماسمب

 نوطبل ليوو ى رانلا نم بيقارعلل ليو جو : لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 هيلع هللا يلص يبنلا كلذب دارأ : عيبرلا لاق ي رانلا نم مادقألا

 يف دمحم وبأ لاق ، """ اهلسغ يف غلابيو ءاملاب كرعت نأ ملسو
 عامجإب بجاو ريغ حسملا يف عباصألا ليلختو ) - طوطخم - : عماجلا

 نأ ىلع ليلد اذه يفو ث ابجاو ليلختلا عضاوم ىلإ ءاملا لاصيإ ناك نإو

 ١- كلامو يمرادلاو هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دؤاد اوبأو دمحا هجرخا .

 ٢- "تاراهطلا باتك" يف هجام نباو دمحأ هجرخأ .

 )ط ١٤٧ »



 ررمي مل اذإ ةبانجلا نم رهطتلاو ءوضولا عضاوم يف ءاملا هباصأ ام

 يف هنم رثكألا ىلع ديلا ترج اذإ هيزجي هنأ ءاملا عم هيلع هدي ناسنإلا

 . ها ( ةراهطلا يف ابجاو ءاملا عم ديلا رارمإ ىأر نم لوق

 . ذيبنللك فاضم ريغو ارهاط ءاملا نوكي نأو ةينلا دعب اذه لكو

 افطع ماللا حتفب ج مكلجرأو و : ىلاعت هلوق يف ةروهشملا ةءارقلاو

 ءلملا بص يف فارسإلا مدعو بيترتلا هيف ةتكنلاو : اولاق لوسغملا ىلع

 نيب سأرلا وهو ح وسمملاب لصفف ىنعملا ةلوقعم ريغ ةدابع ءوضولا نأل

 ملسمو يراخبلاو عيبرلا ىورو . نالجرلاو ناديلا امهو نيلوسغم

 سنأ نع عيبرلل ظفللاو كلامو يمرادلاو هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو

 وحمي امب مكربخأ الأ قو : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع كلام نب

 ةرثكو هراكملا ىلع ءوضولا غابسإ تاجردلا هب عفريو اياطخلا هب هللا

 اهلاق يي طابرلا مكلذف ةالصلا دعب ةالصلا راظتناو دجاسملا ىلإ اطخلا

 ديز نب رباج نع عيبرلل ظفللاو ملسمو دمحأو عيبرلا ىورو . اثالث

 نذؤملا ءاجف دعاقملا ىلع سلج هنأ نافع نب نامثع نع ينغلب : لاق

 اثيدح مكتثدحأل هللاو ) : لاق مث أضوتف ءامب اعدف رصعلا ةالصل نذأف

 هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لاق مث هومكتثدح ام هللا باتك يف هنأ الول

 مث هتالصل هءوضو نسحيف أضوتي ئرمإ نم ام قو : لوقي ملسو هيلع

 . ( ي اهيلصي ىتح ىرخألا ةالصلا نيبو اهنيب ام هللا رفغ الإ اهيلصي

« ١٤٨ («



 هللا لوق هللا باتك يف هنأ الول هلوقب ديري : عيبرلا لاق

 تانسحلا نإ ليللا نم افلزو راهنلا يفرط ةالصلا مقأ ه : لجوزع

 ةورع نع رجح نبا ركذو ث """ يم نيركاذلل ىركذ كلذ تآيسلا نبهذي
 تانيبلا نم انلزنأ ام نومتكي نيذلا نإ و يهو ءايلاب ةيآلا نأ

 . """ ي ىدهلاو

 رغصأ اثدحم نوكي نأ امإ ولخي ال ةالصلا ىلإ مئاقلا نأ لصاحلاو

 نأ امإو ، أضوتي نأ هيلع اذهف نيليبسلا نم ج رخ امو طئاغلاو لوبلا وهو

 لبقي ال هللا نإف لستغي نأ هيلع اذهف ةبانجلا وهو ربكأ اثدح اثدحم نوكي
 . قيفوتلا يلو هللاو . روهط ريغب ةالص

 ١- ةيآلا دوه ةروس )١١٤( .

 ٢- ةيآلا ةرقبلا ةروس )٥٩ ١) .

 )ط 4١٤٩١

 



 يسداسنلا كلسملا

 ةبانجلا لسغ

 نوكي وأ ينم هنم لزني نم لاح ةبانجلا : طيسولا مجعملا يف لاق

 بنج لجر : حاحصلا راتخم يفو . ةبانجلا نم لستغا : لاقي عامج هنم
 باذنجأ هعمج يف اولاق امبرو هثنؤمو هعمجو هدرف ءاوس ةبانجلا نم

 . . م > م ٠. ٠ . ""

 . " " يج اورهطاف ابنج متنك نإو وج : ىلاعت هللا لاق ، نوبنجو

 سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع عيبرلا ىور

 اوقناو رعشلا اولبف ةبانج ةرعش لك تحت وو : لاق هنع هللا يضر

 يف لاق . عامجإلاب ضرف ةبانجلا لسغو "" رشبلا

 نم لسغلا يهو عبرأ تاضورفملا تالاستغالا نأ ملعإ ) : " عضولا

 وهو تيملا لسغ و 6 سافنلا نم لسغلا و 6 ضيحلا نم لسنلا و ؤ ةبانجلا

 لسغلا تاضورفمو ) : """ دعاوقلا يف لاقو ش ( ةيافكلا ىلع ضرف

 مومعو 0 اهمكح باحصتساو هب سبلتلا دنع ةينلا اه دحأ : ةتس بجا ولا

 . )٦( ةيآلا ةدئاملا ةروس ١

 . ةريره يبا نع هجام نباو يذمرتلاو دؤاد وبأ هجرخأو ٢-

 . (٥٥١)ص ايركز يبأل "عضولا باتك" ٣

 ينف ةبرج ءاملع نم يلاطيجلا ىسوم نب ليعامسإ رهاط يبأ خيشلل "مالسإلا دعاوق باتك ٤

 . نماثلا نرقلا

4 ١٥٠٠ ( 



 ءلملاب كلذ نوكو . ديلا ماقم موقي ام وأ هعم ديلا رارمإو ، لسغلاب دسجلا
 ةديبع وبأ ث ( مالتحالاو عامجلاب لسغلا بوجوو ى ةالاوملاو 0 قلطملا

 ىلص هللا لوسر لستغي ناك له ةشئاع تلأس ) : لاق ديز نب رباج نع
 هللا ىلص هللا لوسر ناك : تلاق ؟ لزني ملو عامج نم ملسو هيلع هللا

 لفغلا ةو : لوقيو لسغلاب انرمأيو لستغيو كلذ انب عنصي ملسو هيلع

 . """ ( يي ناناتخلا ىقتلا اذإ بجاو

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع سابع نبا ىلإ هدنسب عيبرلا ىورو

 لسغلا بوجوو """ ي ينملا نم لسغلاو يذملا نم ءوضولا قو : لاق

 نبا لاق ث انخايشأ عم هيلع قفتملا وه لزني مل وأ لزنأ عامجلا نم
 - طوطخم - مئاعدلا حرش يف ىمادقلا نامع ءاملع نم - : فاصو

 . ةراهطلا ضقن : ماكحأ ةرشع جرفلا يف ةفشحلا لوخدب قلعتي )

 ضقنو ث مايصلا دنع ةرافكلا بوجوو 0 دحلا بوجوو 0 لسغلا بوجوو

 . ءانبألاو ءابآلا ىلع ميرحتلاو 0 لوألا جوزلل اهتحابإو ث مايصلا

 ةرشاعلا لعلو . ها ( جحلا داسفإو 0 ءاليإلا مكح نم اهجورخو

 نع ديز نب رباج نع عيبرلا ىورو . """ كلذ اهب لعف نم ىلع اهميرحت
 تءاج يراصنألا ةحلط يبأ ةأرما ميلس مأ نأ ينغلب : لاق تباث نب ديز

 . هجام نباو يذمرتلاو يراخبلا هاور ثيدحلاو ١-
 . هجام نباو يذمرتلاو يراخبلاو دمحأ هجرخأ ٢-

 امكح نيسمخو ج زفلا يف ةفشحلا لوخدب رئاظنلاو هابشألا باتك يف يطويسلا جرختساو ٣-

 . (١!٨٦)ص

4 ١٥١ (« 



 ال هللا نإ هلا لوسر اي ) : تلاقف ملسو هيلع هتنا ىلص هثلا لوسر ىلإ

 ؟ تملتحا يه اذإ لسغ نم ةأرملا ىلع له قحلا نم يحتسي

 ىرخأ ةياور يف ءاج دقو رباج لاق """

 نيلئاقلا لعلو ءوضولا الإ اهنع لسغلا ةلازإ ةباحصلا نم ريثك نع

 للجرلل مالتحإلا نأ سايقلاو ء ثيدحلا مهدنع تبثي مل لسغلا نع اهرذعب

 . عامجلا نم لسغلا غلابلا اهئطو اذإ ةيبصلا اومزلي ملو

 ناك وو : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ىلإ هدنسب عيبرلا ىورو

 لفق أدب ةبانجلا نم لسغلا دارأ اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 للخيو ءاملا يف هعباصأ لخدي مث ، ةالصلل أضوتي امك أضوتي مث ، هيدي

 ي ءاملا تأر اذإ معن ق: لاق

 مث ، هديب تارم ثالث هسأر ىلع بصي مث ، هسأر رعش لوصأ اهب

 . """ يي ءاجنتسالا دعب اذهو هلك هدسج ىلع ءاملا ضيفي

 نع ينغلب : لاق ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع عيبرلا ىورو

 هيلع ليربج يبيبح ينرمأ وو : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 وبأ لاق : عيبرلا لاق ي ةبانجلا دنع يتفقنعو يتكينف لسغأ نأ مالسلا

 مه . ام لكو هترسو هتبرسمو هيضبأمو هيغفر لسغ كلذ عم هيلعو ) : ةديبع

 : عيبرلا لاق هدسج نم نطب

 ١- أطوملا يف كلام هاورو ملسمو يراخبلا و دمحأ هجرخأ ثيدحلا .

 ٢- أطوملا يف كلام هاورو يمرادلاو يئاسنلاو دؤاد وبأو يراخبلاو دمحأ هجرخأ .

4 ١٥٢ ( 



 يه : ةقفنعلاو ، براشلا طسو يف يتلا ةبرسملا يه : ةكينفلا

 تاريعشلا يه : ةفقنعلاو ، سأرلا ءافق فلخ نم ةبقرلا يف يتلا ةبرسملا

 ركذلا نيب ام : نافغفرلاو ، ىلفسلا ةفشلا تحت ةيحللا نم ةزاحنملا

 يتلا يه : ةبرسملاو 0 نيتبكرلا تحت ام : ناضبأملاو ، نيذخفلاو

 "" ريثألا نبا هيلإ راشأ ثيدحلا اذهو . ها ( ةرسلا ىلإ ردصلا تلصف

 ي ءوضولا دنع يتكينف دهاعتأ نأ ليربج ينرمأ ةو ) : لاق

 غدصلا نيب نينذألا لفسأ نازشانلا نامضعلا : ناكينفلاو : لاق

 ن يغدصلا نود عضأملا نم ناكرحتملا نامظعلا امه : ليقو ث ةنجولاو

 سنت الف تأضوت اذإ قورطباس نب نمحرلادبع ثيدح هنمو : لاق نأ ىلإ
 . ( ةيحللا رعش لوصأ ليلخت هب دارأ : ليقو يي نيكينفلا

 ىلإ ةملس مأ تءاج : لاق ديز نب هماسأ ىلإ هدنسب عيبرلا ىورو

 دشت ةأرما ) : تلاقف اهتءاج ةأرمال هيتفتست ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 هيلع ينحت نأ اهيفكي وو : لاق ةبانجلا لسغل هضقنت له اهسأر رعش

 نم هيلع نيضيفت مث ةيثح لك دنع كنورق يزمغاو ءام نم تانفح ثالث

 ديز نب رباج ىلإ هدنسب عيبرلا ىورو ث """ ( م نيرهطتو ءاملا

 هللا لوسر اي : لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع ينغلب : لاق

 هيلع هللا يلص هللا لوسر لاقف ؟ عنصأ اذام ليللا نم ةبانجلا ينبيصت

 ١- ريثألا نبأل (٦٧٤)ص ٣٢ج ثيدحلا بيرغ .

 ٢- يئاسنلا و يذمرتلاو دؤاد وبا و ملسم هجرخأ .

 )ط ١٥٣ْ»



 وبأ لاق : عيبرلا لاق ي من مث كركذ لسغاو اضوت قو : ملسو

 هللاو . "" نيديلا لسغ وهو ةالصلا ءوضوب سيل : أضوت ىنعم : ةديبع

 . قفوملا

 ١- أطوملا يف كلامو يئاسنلاو دؤاد وبأو ملسمو يراخبلاو دمحأ هجرخأ ثيدحلا .

4 ١٥٤ ( 



 جحناسنلا تشسنملا

 مميتلاو۔وضولاضقاونو مميتلا

 ةيبارت ةراهط : يعرشلا حالطصالا يفو 0 دصقلا : ةغل مميتلا

 ىلع ةردقلا مدع دنعو ءاملا دقف دنع لمعتست نيديلاو هجولا ىلع لمتشت

 . ها هلامعتسا

 . لاستغاو ءوضوو ءاجنتسا نم لدب وهو عامجإلاب ضرف وهو

 ذإ زوجي ال وأ ءوضولا ىلع اسايق تقولا لوخد لبق زوجي له اوفلتخاو

 ءاملا دجي وأ ثدحي مل ام اهلك تاولصلا هب يلصي لهو ؟ ةرورضلل وه

 8 فالخ كلذ يف ؟ اهعمجي مل ام ةالص لك دنع مميتلا ددجي وأ ةحارلاو

 هيفكب برضي نأ انعم اهيلع هتفصو ث ةينو ابيترتو ةالاوم ءوضولاك وهو

 امهب حسميف ةيناث ةبرض برضي مث ههجو امهب حسميف اهعفري مث ضرألا

 نب رباج نع ةديبع وبأ ىور امل نيغسرلا ىلإ امهنطابو امهرهاظ هيدي

 هللا لوسر عم انمميت ) : لاق رساي نب رامع نع سابع نبا نع ديز

 كلذو """ ( نيديلل ةبرضو هجولل ةبرض انبرضف ملسو هيلع هللا ىلص
 . ةالصلا ةحابإو ثدحلا عفر همميتب دصقيو همميت ىلع هتنا يمسي امدعب

 ةلمرب الو ةخبس الو ةرون الو ج وراص الو صجب الو دامرب مميتي الو

 ١- نيتبرضلا مهضعب ركذي ملو الوطم رامع نع يراخبلاو يئاسنلاو دؤاد وبأ هجرخا .

4 ١٥٥ ( 



 بيطلاو يم ابيط اديعص اومميتف وو : ىلاعت هلوقل بطر نيطب الو

 مل نإف ى رابغ هل يذلا بارتلاب مميتي امنإو . ةتبنم ريغ هذهو تبنملا

 وهو . ءايشألا هذه نم بارتلا ىلإ اهبش برقأ وه امب مميت هدوجو هنكمي

 لج هلوق نم ذوخأم اذه لكو ءاملا دجي ال يذلا رضاحلاو رفاسملل

 مكهوجوب اوحسماف ابيط اديعص اومميتف ءام اودجت ملف و : الع

 ولو هيلع ةداعإ الف ءاملا دجو مث ىلصو مميت اذإو . """ يج هنم مكيديأو

 دؤاد وبأ هاور امل حجارلا ىلع بلطلا يف غلاب اذإ ايقاب تقولا ناك

 يف نالجر ج رخ ) : لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع يئاسنلاو

 مث ايلصف ابيط اديعص امميتف ءام امهعم سيلو ةالصلا ترضحف رفس

 مث رخآلا دعي ملو ةالصلاو ءوضولا امهدحأ داعأف تقولا يف ءاملا ادجو

 دعي مل يذلل لاقف كلذ هل اركذف ملسو هيلع هثنا ىلص هللا لوسر ايتأ

 اضوت يذلل لاقو ى كتالص كتأزجأو ةنسلا تبصأ » : هتالص

 . ها ( ي نيترم رجألا كل : داعأو

 ةثالثب ءوضولا ضقتنيو ، ءوضولا وهو هلصأ ضقني ام هضقنيو

 نع سابع نبا نع عيبرلا هاور امل اعجطضم ناك اذإ مونلاب : ءايشأ

 مان نم ىلع ءوضولا امنإ قو : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 عيبرلا ىور مد وأ فوج وأ ربد وأ لبق نم ثدحلابو ى " ھ اعجطضم

 ١- ةيآلا ةدئاملا ةروس )٦( .

 ٢- اضيأ سابع نبا نع دواد وبا هاورو .

& ١٥١٦١ (. 



 كش اذإ قور: لاق ملسو هيلع هتنا ىلص يبنلا نع سابع نبا ىلإ هدنسب

 ٠" ي احير مشي وأ اتوص عمسي ىتح فرصني الف هتالص يف مكدحأ

 هللا لوسر لاق : لاق قلط نب يلع نع يئاسنلا و يذمرتلا و دؤاد يبأ يفو

 اضروتيلف فرصنيلف ةالصلا يف مكدحأ اسف اذإ جو : ملسو هيلع هللا ىلص

 هللا يلص لاق : لاق سابع نبا نع عيبرلا ىورو 0 ي ةالصلا دعيلو

 ٠ """ ي ينملا نم لسغلاو يذملا نم ءوضولا وي : ملسو هيلع
 مالا ناليس ) : ءاهقفلا رثكأ لاقو : """ يباطخلا لاق اضئاف مدلا جورخبو

 8 ها ( لوقأ هبو نيبهذملا طوحأ اذهو ءوضولا ضقني نيليبسلا ريغ نم

 هيلع هللا ىلص يبنلا نع سابع نبا نع عيبرلا ىور مرحملا مالكلابو

 زنك يف لاق يي ءوضولا ضقنتو مايصلا ضقنت ةبيغلا جو : لاق ملسو

 سملبو 0 ي ةالصلاو ءوضولا ضقنت ةبيغلا قوي ظفلب """ لامعلا

 جرف وأ هجرف سمل وأ تيب فوج وأ ةمرحم ةروع ىلإ رظن وأ مارح

 رباج نع ةديبع وبأ ىور كلذ هنم تسمل يه اذإ كلذكو ث هتجوز

 اذإ و : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ينغلب : ديز نب

 يذمرتلا هححصو ةسمخلا ىورو """ يي اأضوتتلف اهجرف ةأرملا تسم

 ١- ةريره يبأ نع ملسم هاور .

 ٢- عيبرلل ظفللاو هجام نباو يذمرتلاو يراخبلاو دمحأ هاورو .

 ٢ يباطخلل "ننسلا ملاعم" ج١ ص)٦١( .

 ٤- "لامعلا زنك ج٣ )٨٠٢٥( "ثيدحلا فارطأ" بحاص هركذو يمليدلا ىلإ هبسنو .

 ٥- لبنح نب دمحأ هاورو ج٢ ص)٢٢٢٣( .

« ١٥٧ ( 



 نم و : للق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ناوفص تنب ةرسب نع
 . ھ أضوتي ىتح يلصي الف هركذ سم

 بحاصو لسرتسملل ءوضولاو مميتلا نيب عمجلا يف اوفلتخاو

 مميتلا نأ ىري ءاملعلا ضعبف ةريبجلا بحاصلو ةضاحتسملاو فاعرلا

 عراشلا نم دري مل هنأل كلذ ، ةلاحلا هذه لثم يف ءوضولا نع يزجي

 لماش يف بطقلا لاق ، اطايتحا هلاق نم هلاق امنإو امهنيب عمجلاب رمأ

 ليقو يقابلل مميتو هلمعتسا هءاضعأ يفكي ال ام هدنع نمو ع رفلاو لصألا

 8 دجاو ريغ هنأل مميتي لب هلمعتسي ال دوادو ةفينح وبأ لاقو هيلع مميت ال

 بحاص امأ . ١ج (٥٢٢)ص ها دوجولا مدعك يفكي ال ام هدوجوو

 يلع نع ينغلب : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ ثيدحلا يفف ةريبجلا
 نأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لأسق هيدنز ىدحإ رسكنا هنأ بلاط يبأ نب

 اذهب لصمعي نأ هل ىلوألاف ي معن قو : لاق ؟ " " رئابجلا ىلع حسمي

 مميتلا ضقاون مكحو . ءوضولاو مميتلا نيب عمجي الو مميتي الو ثيدحلا

 اذإ لستغي نأ هيلعف ءاملا دجو اذإف بنجلا امأو ءوضولا ضقاون مكح وه

 هسسماف ءاملا تدجو اذإف جو : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل ةالصلل ماق

 ي كترشب <, ٦! "" ٢ 0 . قفوملا هللاو

 ١- ةراهطلا باب يف يلع هدج نع هيبأ نع يلع نب ديز نع هجام نبا هجرخأ ص)١٣٤( .
 ٢- هنع هللا يضر رذ يبأ نع يذمرتلاو دمحأو عيبرلا هاور .

« ١٥٨ ( 



 نم اشنلا تلسنا

 ساغنلاو ضيحلا

 ج راخلا مدلا : ع رشلا يفو . ناليسلا ليقو راجفنإلا : ةغل ضيحلا

 رشع ةسمخ ىلع دئاز ريغ ةداع اهلمح نكمملا ةأرملا ج رف نم هسفنب

 نكمي يتلا ةاتفلا نس لقأ يف اوفلتخاو . ةدالو الو ضرم ريغ نم ث اموي

 حجرأ ىلع ةنس نوتس : ليقف هرثكأ يفو ، نينس عبس : ليقف اهضيح

 هرثكأو هلقأ يف اوفلتخاو . اهضيح نكمي نيدحلا نيذه نيب يهف ، لاوقألا

 دنسمب ثيدحلا يف امك مايأ ةرشع هرثكأو مايأ ةتالث هلقأ حجرألاف
 . 7 أ . آ . ... ٢١ . .= ؟ =ه ,.. ""

 نع ريعدم ي نسا وهف نددم نيحت دوسا مد اع رش هبعصو عيبرلا

 ةياهن دعب رهطلا راظتنا يف اوفلتخاو . هنختو هتحئارو هنولب ءامدلا رئاس

 ليقو اثالث ليقو نيموي رظتنت ليقو ةداعلاب اذخأ راظتنا ال : ليقف ةداعلا

 . تارم ثالثب ةداتعملا يف اذهو . سافنلا يف لاوقألاو ث ةليلو اموي

 ٨ ضيحلا مايأ هتكرت يتلا ناضمر نم مايصلا ةداعإ اهيلع نأ اوعمجأو

 ىلع اوعمجأو ضيحلا مايأ ةالصلاو مايصلا كرت اهيلع نأ اوعمجأ امك

 ١- ةمامأ يبأ نع ينا ربطلا هجرخأو .

 اهل لاقف ضاحتست تناك شبح تنب ةمطاف نأ ةشئاع نع مكاحلاو نابح نباو دؤاد وبأ ىور ٢-

 نع يكسسأف كلذ ناك اذإف فرعي دوسأ ضيحلا مد نإ عو : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . ھ يلصو ياضوتف رخآلا ناك اذإف ةالصلا

« ١٥٩ (« 



 يف ءاسنلا اوبنتجاف وج : ىلاعت هلوقل اهسافنو اهضيح مايأ اهنطو ميرحت

 نآرقلا ةءارق نمو تيبلاب فاوطلا نم عنمت اهنأ امك 0 """ يم ضيحملا
 مايألا لبق هنم لاستغالا دعب مدلا اهدواع اذإ اوفلتخاو . فحصملا سمو

 هراتخاو اهرهط نم مايأ ةرشع دعب ناك اذإ ضيح ليقف اهتداتعأ يتلا

 رمتسا اذإ الإ ةداعلاب كسمتتو اضيح اهربتعت ال ليقو ، بيبح نب عيبرلا

 هراتخاو ىرخأ ةداع ىلإ اهتداع نع عوجرلا اهيلعف تارم ثالث اهب

 ضيحلا لئاسم نأ ملعإ ) : عضولا يف لاق . فسوي نب دمحم بطقلا

 ةلأسم ةيناثلا و ى تاقوألا ةلأسم اهادحإ : لئاسم سمخ ىلع رودت سافنلاو

 8 باستنالا ةلأسم ةعبارلاو ء راظتنإلا ةلأسم ةثلاثلاو 0 ءانبلاو لوصألا

 . ( لوزنلاو عولطلا ةلأسم ةسماخلاو

 هذه يف ءاسنلاو . اهدع دعب : حاضيإلا يف لاق : يشحملا لاق

 راظتنالا ةلل سمو تاقوألا ةلأسمف ةداتعمو ةأدتبم نيهجو ىلع لئاسملا

 باستنالا ةلأسمو ءانبلا ةلأسمو . ةداتعملا و هأدتبملا اعيمج اهيف ناكرتشت

 اوفلتخاو . ةصاخ ةداتعملل لوزنلاو عولطلا ةلأسمو ى ةأدتبملا اهب درفنت

 يف يمرادلا ركذو ؟ ال مأ اضيح ربتعي له ضيحلا اهاتأ اذإ لماحلا يف

 ضيغ نم مهضعب هدعو كلذ يف نيعباتلاو ةباحصلا فالتخا هدنسم

 "" ي ماحرألا ضيفغت امو و : ىلاعت هلوق نم اذخأ ماحرألا

 . )٢٢٢( ةيآلا ةرقبلا ةروس ١-

 . )٨( دعرلا ةروس نم ةيآلاو / (٥٢٢)ص ١ج يمرادلا ٢-

4١٦١٠ ( 



 هاور امل ةالص لك دنع لستغتو نيتالصلا نيب عمجت نأ ةضاحتسمللو

 هللا لوسر اهل صخر ثيح )) ةنمح ثيدح نم يذمرتلاو دؤاد وبأو دمحا
 وأ رهظلا عم رصعلا مدقت نيتالصلا نيب عمجت نأ ملسو هيلع هللا ىلص

 وأ ءاشعلا ىلإ اهرخؤت وأ برغملا عم ءاشعلا مدقتو رصعلا ىلإ اهرخؤت

 له 0٠ رهطلا دعب ةردكلاو ةرفصلا يف اوفلتخا و . (( نيتقولا نيب يلصت

 . نالوق ؟ ال مأ ضيحلا مكح يطعت

 8 سبيتلاب رهطي نهضعب ناتداع رهطلا ةمالع يف ءاسنللو

 يتلاو . باعللا لثم ضيبأ ءام يه و ءاضيبلا ةصقلا ةيؤرب نهضعبو

 تذقيت ةيفاص اهتأر اذإف اهجرف يف ةنطق لخدت اهنإف فافجلا اهتداع

 يبنلا نع سابع نبا نع رباج نع ةديبع يبأ نع عيبرلا ىور امل رهطلا

 ةصقلا ىرت ىتح اهضيح نم ةأرملا رهطت ال وو : ملسو هيلع هللا ىلص

 . """ صجلا ضايبب رهطلا هبش صجلا ةصقلاو ي ءاضيبل
 حجارلاو هرثكأو هلقأ يف اوفلتخاو همايأ تلاط ضيحف سافنلا امأو

 مزتلت ةداتعملاو ث داتعملا ريغل اموي نوعبرأ هرثكأ و مايأ ةرشع هلقأ نأ

 لبق اهدواع نإف ، تلصو تلستغا نيعبرألا لبق مدلا عطقنا نإف اهتداع

 صخلم اذه . ضيحف مايأ ةرشع دعب اهدواع نإو سافن وهف مايأ ةرشع

 . قفوملا هللاو . لاوقألا نم ءاملعلا هراتخي ام

 ١- أطوملا يف كلامو يراخبلا هجرخأ ثيدحلا .

 )ط ١٦١١ »



 جسناتملا كلسملا

 ةالصدلةحلاصلاةعتبلا

 اهبارتو ادجسم ضرألا يل تلعج قو : ملسو هيلع هللا ىلص لاق

 بتك يف روهشم ثيدحلاو سابع نبا نع عيبرلا هاور ي اروهط

 اهنم دوجسلا صتخي ال دوجس عضوم ايلك تلعج اهنأ ىنعملاو """ ننسلا

 دقف ملسو هيلع هللا ىلص هب صتخي ال اذه لثمو ، عضوم نود عضومب

 """ يم يلصأ ينومتيأر امك اولص ةو : لاق

 هللا ىلص هتنا لوسر ىهن وو : لاق رمع نبا نع هجام نباو يذمرتلا

 ةربقملاو ةرزجملاو ةلبزملا يف : نطاوم ةعبس يف يلصي نأ ملسو هيلع

 كلذ هتنا تيب رهظ قوفو لبإلا نطاعم يفو مامحلا يفو قيرطلا ةعراقو

 ةالصلا نع يهنملاب قحليو . يي هل ةلبق ال ةبعكلا رهظ يف يلصملا نأل

 ال يذلاو دامرلاو ج وراصلاو ةرونلاو صجلاو ةبوصغملا ضرألا هيف

 ةورملاو افصلا يفو ميطحلا يف هركت كلذكو . يلصملا ةهبج هيف رقتست

 ال ام ىلع تهركو ضرألا تتبنأ ام لك ىلع تزاجو ث ةبعكلا لخادو

 نبا يفف ءاملعلا ضعب هفعضو ثيدحلا موهفمب اذخأ ضرألا نم تبني

 هاور ام كلذ نم ينثتسيو

 ١- سنأ نع ءايضلا و دمحأ و رذ يبأ و ةريره يبأ نع هجام نبا ةيا ور نم .

 ٢ ثريوحلا نب كلام نع يراخبلاو دمحأ هاور .

 ظ ١٦٢



 هيلع هنلا يلص يبنلا نأ رمع نبا نع يذمرتلاو ديمح نبا دبعو هجام

 ةربقملا و ةرزجملاو ةلبزملا يف نطاوم ةعبس يف ىلصي نأ ىهن ةو ملسو

 . ي هللا تيب رهظ قوفو لبإلا ناطعأ يفو مامحلا يفو قيرطلا ةعراقو

 يبنلا ىلإ ةعوفرم ثيداحأ اهيف تدرو ءايشألا هذه نأ لصاحلاو

 موهفملاب ذوخأم اهضعبو اهيف ةالصلا نع يهنلا يف ملسو هيلع هللا ىلص

 ىلع لدي يهنلا لهو ءاسنلا ريغل بهذلاو ريرحلا ىلع ةالصلا هلثمو .
 ةساجنلا هيلع ترهظ ام الإ (ةدعاق) ؟ لدي الوأ هنع يهنملا داسف

 . قيفوتلا يلو هللاو . ةرتس الب فينكلا نم برقلاو ةلبزملاو ةرزجملاك

)ط ١٦٣ »



 ريشاتلا كلسملا

 ةالصلا سابل

 ينعي """ يحدجسم لك دنع مكتنيز اوذخ » : ىلاعت هنلا لاق

 يفو : عضولا يف لاق . نيرسفملا ضعب لوق ىلع ةالص لك دنع مكسابل

 نوكي نأ ةيناثلاو 0 الالح هلصأ نوكي نأ اهدحأ : لاصخ عبرأ سابللا

 يف هنع يهن ام ريغ نم نوكي نأ ةثلاثلاو ، تاساجنلا عيمج نم ارهاط

 ىور . ساحنلاو ديدحلاو بهذلاو 0 مسيربإلاو """ ريرحلا لثم ةالصلا

 ةالصلا نع ملسو هيلع هللا ىلص هتنا لوسر ىهن قو : رباج نع عيبرلا

 . رمحألا : هبشلاو ى ريدصقلا : كنآلا : عيبرلا لاق ي هبشلاو كنآلاب

 اقفاوم نوكي نأ ةعبارلاو 0 """ ةهارك يهن : ليقو ث ميرحت يهن : ليق

 لامتشاو ، لدسلا سابل نع ىهن قو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأل ةنسلل

 نع ةديبع يبأ نع بيبح نبا عيبرلا دنسم يفو . ها """ ي ءامصلا

 ١- ةيآلا فارعألا ةروس )٣١( .

 هححصو يذمرتلاو يئاسنلاو دمحأ هاور ريرحلاو بهذلا نع يهنلاو رمع نع هيلع قفتم ٢

 . ىسوم يبأ نع

 ٢- افوقوم رباج نع عيبرلا هجرخأ ساحنلاو ديدحلا نع يهنلا ثيدحو .

 هاورو ةريره يبأ ثيدح نم دمحأو ناخيشلا هاورو هللدبع نب رباج نع عيبرلا هجرخأ ٤-

 . ديعس يبأ ثيدح نم يذمرتلا الإ ةعامجلا

 )ط ١٦٤ »



 هيلع هنا يلص هللا لوسر لئس ) : لاق ةريره يبأ نع ديز نب رباج

 مكلكوأ ةور: ملسو هيلع هثلا ىلص لاقف . دحاو بوث يف ةالصلا نع ملسو

 ناك : ديز نب رباج نع ةديبع وبأ دنسملا نمو ث "" ( ي نيبوث دجي
 ةملس مأ تيب يف دحاو بوث يف يلصي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هاور ثيدحلاو . ملعأ هللاو يفغلب اميف هيقتاع ىلع هيفرط اعضاو

 هيلع هللا يلص يبنلا تيأر )) : لاق ةملس يبأ نب ورمع نع ةعامجلا

 هيفرط ىقلأ دق ةملس مأ تيب يف هب احشوتم دحاو بوث يف يلصي ملسو
 هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لاق يردخلا ديعس يبأ نعو (( هيقتاع ىلع

 هيلع حانج الو هيقاس فاصنأ ىلإ نمؤملا ةرزإ نإ قوي : لوقي ملسو هيلع

 تاوم ثالث كلذ لاق رانلا يفف كلذ نم لقسأ امو نيبعكلا نيبو هنيب اميف

 يف ءاملعلا فلتخا انه نمو """ ي ارطب هرازإ رجي نم ىلإ رظني الو
 دصق نم ىلع الإ دسفت ال ليقو دسفت ليق لبسم وهو ىلص نم ةالص

 لهو ؟ ادوعق وأ امايق نولصي له ةارعلا يف اوفلتخا و . ءاليخلاو رطبلا

 . قفوملا هللاو زئاج لكلاو فالخ كلذ يف ؟ ىدارف وأ ةعامج نولصي

 زوجي الو . ناعتسملا هللاو راهنلا يف اميس الو رصبلا ضغ مهيلعو

 وأ ةقرلل ءاضعألا مسجي امب تهركو ث ةروعلا بجحي ال بوثب ةالصلا

 . يذمرتلا الإ ةعامجلا هاور ثيدحلا ۔-١

 هيف سيل نكل ديعس يبأ نع مهلك هجام نباو دؤاد وبأو دمحأو كلامو بيبح نب عيبرلا هاور ٢-

 . تارم ثالث هلوق

 )ط ١٦٥ »



 . نيفكلاو هجولا الإ ةروع اهلكو 0 اهتروع رتس ةأرملا ىلعو 0 """ دشلل
 الف هنم بناج عفر الب دسجلا ىلع بوتلا دش وه ءامصلا لامتشا ىنعمو

 لدسلا ىنعمو ، ع وكرلا لهسي الو ضرألا ىلإ ءاضعألا لوصو لهسي
 وأ الوط مادق وأ بنج وأ فلخ نم اهيف فشكني اميف بوثلا قرفت

 ىلص يبنلا نأ ةريره يبأ نع دؤاد وبأ هجرخأ لدسلا ثيدحو ٠ اضرع

 لجرلا يطغي نأو ةالصلا يف لدسلا نع ىهن قو ملسو هيلع هللا

 نم هبوث لجرلا لابسإ لدسلا )) : ةبيرغ يف ةديبع وبأ لاقو """ يه هاف
 . قفوملا هللاو . (( لدسب سيلف همض نإف هيدي نيب هيبناج مضي نأ ريغ

 مسجلاب اقصال ناك وأ هتحت امع فشي اقيقر بوثلا ناك اذإ يأ : ( دشلل وأ ةقرلل ) : هلوق ١

 . امهيف يلصي الف ةروعلا لثميف

 . يذمرتلاو دمحأ يف وهو ٢-

 ه ») ١٦٦



 رحتني فاقلا تللسنملا

 ةلبقلا لابقتسا

 هللا لق 6 ةبعكلا يهو عامجإلاب ةلبقلا لابقتسا بجو

 ةلذبق ةبعكلا بابف """ ح هرطش مكهوجو اولوف متنك امثيحو وو : ىلاعت

 لهأل ةلبق يهو 0 ةكم لهأل ةلبق يهو ث دجسملا لهأل ةلبق يهو 0 اهل

 دجسملا يف ةيراس ىلإ يلصي الو . قافآلا لهأل ةلبق وهو ث مرحلا

 يمرضحلا قاحسإ وبأ مامإلا لاق 0 ابناج اهلعجي لب اهل ةرتاس مارحلا

 : لاصخ عبس يهو ةلبقلا ضرف هب طقسي اميف : هنع هللا يضر

 امزهنم اربدم وأ البقم هلام وأ هسفن ىلع فوخلا ةدش : اهدحأ -

 . كلذ وحن وأ ليس وأ ةميهب وأ ودع نم

 امفيك يلصي هنإف هوحن وأ ةبشخ ىلع اطوبرم نوكي نأ : ةيناثلاو -

 . هنكمأ

 . ةبعكلا ىلإ هجوتلا هل أيهتي ال اضيرم نوكي نأ : ةثلاثلاو -

 هب تهجوت امثيح يلصي هنإف هتلحار ىلع لقتني نأ : ةعبارلاو -

 ىلع بكارلا هلثم : تلقو " ةبعكلا ىلإ مرحي أدبيو هتلحار

 . تقولا تاوف رذحيلو ةرايسلا وأ ةرئاطلا

 ١ = ةرقبلا ةروس ١ ةيآل ( ١٤٤ ) .

 )ط ١٦٧



 . ةلبقلا ىلإ امرحم هجوتي هنإف ايشام لقتني نأ : ةسماخلاو -

 . هنكمأ امفيك يلصي قيرغلا : ةسداسلاو -

 نأ وأ اهيلع هفرعي نم ىلع ردقي الو ىمعأ نوكي نأ : ةعباسلاو -

 يف ناك وأ ةلالدلا تباغ وأ ريصب وهو ةملظ يف نوكي

 اهارحتي هنإف اريحتم ىقبيف اهيلع ةلالدلا هيف لهج عضوم

 . ها فراعلا لهاجلاو ريصبلا ىمعألا دلقيو ، يلصيو

 هيلع ةداعإ الف اهنم غارفلا دعب هل نيبت مث ةلبقلا ريغل ىلص نمو

 متف اولوت امنيأف برغملاو قرشملا هللو ج : ىلاعت هلوقل تقولا يقب ولو

 يف اوفلتخا امدعب ةلبقلا ريغل اولص موق يف تلزن ليق """ ي هللا هجو
 ةلبقلا ريغل ىلص هنأ مهضعبل نيبت مث ةهج ىلإ دحاو لك ىلصف ةلبقلا
 ةلبقلا ريغل ىلص نم ةالص نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اولأسف

 . "" يي مكتالص تضم وو : لاقف ةميركلا ةيآلا هذه مهقح يف تلزنف

 نيب فالخ ال هنأ ملعأ ) : هنع هللا يضر يملاسلا انخيش لاق

 كلذ بوجو له نكل ث ةلبقلا ىلع لالدتسإلا ةفرعم بوجو يف ةمألا

 ضرف امهحصأ ناهجو هيف : رخفلا لاق ؟ ةيافك ضرف مأ نيع ضرف

 الإ لابقتسالا هنكمي الو لابقتتسالاب رومأم فلكم لك نأل نيعلا ىلع
 8 بجاو وهف هب الإ بجاولا ىدأتي ال امو ةلبقلا لئالد ةفرعم ةطساوب

 ١- ةيآلا ةرقبلا ةروس )١١٥( .

 ٢- نيرسفملا نم هريغو يواضيبلا هاور .

 )ط ١٦٨ »



 حاضيإلا يشحم رهظتساو ؛ هللا مهمحر باحصألا بهذم ىضتقم وهو

 ةلبقلا فالتخاب فلتخت كلذ ىلع ةلدألاو . ها """ ( ةيافك ضرف هنأ

 بصن بجي ليقو بدنيو . موجنلاو ، حايرلاو ، براغملا و علاطملاو

 يف اوفلتخاو . هينيع بصن اهلعجي ال اهبنجب نكيلو همامأ يلصملل ةرتس

 هجام نباو دؤاد وبأ ىور ث هترتس نيبو هنيب همامأ رم نم ةالص ضقن

 ىلص اذإ قو : لاق ملسو هيلع هثلا ىلص هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع

 مل نإف اصع بصنيلف دجي مل نإف ائيش ههجو ءاقلت لعجيف مكدحأ
 ىورو همامأ رم ام هرضي ال مث اطخ طخيلف اصع هعم نكي

 نع دؤاد وبأ ىورو يي مهسب ولو مكتالص يف اورتتسا قو : مكاحلا

 ملسو هيلع هللا يلص هللا لوسر تيأر ام )) : لاق دوسألا نب دادقملا

 نميألا هيبجاح ىلع هلعج الإ ةرجش الو دومع الو دوع ىلإ يلصي
 . قيفوتلا يلو هللاو . ها (( ادمص هيلإ دمصي الو رسيألا وأ

 ١- يملاسلا ديمح نب هللادبع نيدلا رون خيشلل ( طوطخم ) ٣ج لامآلا جراعم .

 )ط ١٦٩١ »



 رعشم يفاشلا تلشسنملا

 تاسقوألا

 نإ و> : ىلاعت هللا لاق سمخلا تاولصلا تاقوأ ةفرعم بجي

 دودحم اضرف ينعي "ا" يع اتوقوم اباتك نينمؤملا ىلع تناك ةالصلا

 لاقو 0 لاوحألا نم ءيش يف اهتاقوأ نع اهريخأت زوجي ال تاقوألا

 يف دمحلا هلو ٭ نوحبصت نيحو نوسمت نيح هللا ناحبسف و : ىلاعت

 رابخإ : يضاقلا لاق """ ج نورهظت نيحو ايشعو ضرألاو تاومسلا

 رهظت يتلا تاقوألا هذه يف هيلع ءانثلاو ىلاعت هللا هيزنتب رمألا ىنعم يف

 نأ : امهنع هللا يضر سابع نبا نعو . هتمعن اهيف ددجتتو هتردق اهيف

 ءاشعلاو برغملا ةالص (نوسمت) سمخلا تاولصلل ةعماج ةيآلا

 ةالص (نورهظت)و رصعلا ةالص (ايشع)و رجفلا ةالص (نوحبصت)و

 يف اهامس امك اهب مامتهالا ىلإ ةراشإ رصعلا ةالص مدقو . ها رهظلا

 سانلا لاغتشا تقو اهنأل "" يم ىطسولا ةالصلا و ب ىرخأ ةيآ

 . مهقاوسأب

 ١- ةيآلا ءاسنلا ةروس )١٠٣( .

 ٢ _ ناتيآلا مورلا ةروس )٧ ١و ٨ ١) .

 ٣- ةيآلا ةرقبلا ةروس )٢٣٨( .

 )ط ١٧٠ 4



 نأ ورمع نب هللادبع نع دؤاد وبأو يئاسنلاو ملسمو دمحأ ىور

 ملام رهظلا ةالص تقو قو : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 تقوو ى سمشلا رفصت مل ام رصعلا ةالص تقوو ء رصعلا رضحي

 فصن ىلإ ءاشعلا ةالص تقوو ث قفشلا روث طقسي مل ام برغملا ةالص

 ملسمل ةياور يفو 0 يي سمشلا علطت مل ام رجفلا ةالص تقوو س ليللا

 ةالص تقوو هيفو . لوألا سمشلا نرق علطي مل ام رجفلا تقو وو

 ءانتلاب قفشلا روثو ي لوألا اهنرق طقسو سمشلا زفصت مل ام رصعلا

 . "" _ها لاوزلا رهظلا تقو لوأو همظعمو هراشتناو هنارود

 يبنلا نأ قور هللادبع نب رباج نع يئاسنلاو يذمرتلاو دمحأ ىورو
 هلصف مق : هل لاقف مالسلا هيلع ليربج هءاج هلآ و ملسو هيلع هللا ىلص

 هلصف مق : لاقف رصعلا هءاج مث ، سمشلا تلاز نيح رهظلا ىلصف

 برفملا هءاج مث 0 هلثم عيش لك لظ راص نيح رصعلا ىلصف
 ءاشعلا هءاج مث ، سمشلا تبجو نيح برغملا ىلصف هلصف مق : لاقف

 رجفلا هءاج مث ى قفشلا باغ نيح ءاشعلا ىلصف هلصف مق : لاقف

 مث ث رجفلا عطس : لاق وأ رجفلا قرب نيح رجفلا ىلصف هلصف مق : لاقف

 لك لظ راص ىتح رهظلا ىلصف هلصف مق : لاقف رهظلل دغلا نم هءاج

 راص نيح رصعلا ىلصف هلصف مق : لاقف رصعلا هءاج مث ، هلثم ءيش

 هءاج مث ، هنع لزي مل ادحاو اتقو برغملا هءاج مث ث هيلتم عيش لك لظ

 . ١ج يملاسلا ديمح نب هللادبع نيدلا رون خيشلل دنسملا حرش نم-١
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 مث ٨ ءاشعلا ىلصف ليللا ثلث : لاق وأ ليللا فصن بهذ نيح ءاشعلا

 نيب ام : لاق مث . رجفلا ىلصف هلصف مق : لاقف ادج ترفسأ نيح هءاج

 وه : يراخبلا لاق تكسلا ءاه ءاهلا هلصف هلوقو يي تقو نيتقولا نيذه

 . تيقاوملا يف عيش حصأ

 هاور امل اهركذ اذإ اهتقوف اهنع مان وأ اهيسن يتلا ةالصلا امأو

 ىلص هللا لوسر نع يفغلب : لاق ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع عيبرلا

 """ م اهركذ اذإ اهلصيلف اهنع مان وأ ةالص ىسن نم وو ملسو هيلع هللا
 لاق .ةالصلا هيف هيلع بجت نيح يف كلذو ) : عيبرلا لاق

 عولطلا يهو اهيف ةالصلا نع انيهن يتلا تاقوألا نم ازارتحا : يشحملا

 ىلإ اهرخأ تاقوألا هذه نم ءيش يف اهركذ اذإ هنإف ءاوتسالاو بورغلاو

 نيلوق اهتقو كلذف : هلوق يف حاضيإلا بحاص ركذو . هدعب يذلا تقولا

 تقو كلذ نأ ىلإ بهذ نمف : لاق . اهضرف تقو ليقو اهتداعإ تقو ليق

 تقو هنأ ىلإ بهذ نمو : لاق ، ءاش ىتم اهيضقي انيد اهلعج اهبوجو

 همون نم هبتنا ام دعب وأ اهركذ امدعب اهكرت نإف { اهل اتقو هلعج اهتداعإ

 . ها ( كله هيف اهيلصي ام رادقم

 ناك ام الإ رجفلا دعبو رصعلا دعب تاقوأ ةسمخ يف ةالصلا هركتو

 وأ اهنع مين ةالصو تيملا ىلع ةالصلاو فاوطلا يتعكرك لاح ةعقاو

 لب هيركتلا دشيو . ببس نودب ةالص ءاشنإ عونمملا امنإو ، تيسن

 ١- ةريره يبأ نع ملسمو يراخبلاو دمحأ هاور .
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 دبك يف سمنلا نوكت امدنعو ‘ بورغلا دنعو 6 ع ولطلا دنع مرحيو

 يبنلا نع ةريره يبأ نع ملسمو يراخبلا ىور . ديدشلا رحلا يف ءامسلا

 برغت ىتح رصعلا دعب ةالصلا نع ىهن ةو هنأ ملسو هيلع هنا ىلص

 نع ملسم يفو » سمنلا علطت ىتح حبصلا دعب ةالصلا نعو 6 سمشلا

 هيلع هللا ىلص هتنا لوسر ناك تاعاس ثالث )) : لوقي رماع نب ةبقع

 ةغزاب سمشلا علطت نيح اناتوم نهيف ربقن وأ نهيف يلصن نأ اناهني ملسو

 فيضت نيحو 0 سمشلا ليمت ىتح ةريهظلا مئاق موقي نيحو ث عفترت ىتح

 . قفوملا هللاو . (( برغت ىتح بورغلل سمشلا ليمت يأ
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 رحتنت ةثضلاشلا تلسنا

 ةماقالاو ناذآلا

 ةالصلا تقو لوخد ىلع ةلالدلا : اعرشو . مالعإلا : ةغل ناذآلا

 يبطرقلا لاق . ةنيدملا نيملسملا مودق دنع عرشو . ةصوصخم ظافلأب

 أدب هنأل ث ةديقعلا لئاسم ىلع هظافلأ ةلق عم ناذآلا لمتشا ) : هريغو

 يفنو ديحوتلاب ىن مث ث هلامكو هللا دوجو نمضتت يهو ةيربكألاب

 ىلإ اعد مث 0 ملسو هيلع هللا ىلص دمحمل ةلاسرلا تابثإب مث ، كيرشلا

 ةهج نم الإ فرعت ال اهنأل ةلاسرلاب ةداهشلا بقع ةصوصخملا ةعاطلا

 هيفو مئادلا ءاقبلا وهو حالفلا ىلإ اعد مث ، ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا

 هباتك يف ىلاعت هللا هركذ دقو ث "" ( اديكوت اهداعأ مث داعملا ىلإ ةراشإلا

 "" ي ابعلو اوزه اهوذختإ ةالصلا ىلإ متيدان اذإو و : هلوق يف زيزعلا

 شادبع نب دمحم هركذ ام ناذآلا ءادتبا ببس ناكو ) : "" عضولا يف لاق

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر مدق امل : لاق هنأ هيبأ نع يراصنألا ديز نب

 نوملسملا لعج ث ةالصلا ىلإ مهعمجي ام نيملسملل نكي ملو ةنيدملا ملسو

 ١- "دنسملا حرش" ج١ ص)٤ ٤ ٢) .

 ٢- ةيآلا ةدئاملا ةروس )٥٨( .

 ٣ برغملاب ةيضابإلا ءاملع نم ايركز يبأ فيلأت "عضولا باتك ص)٢٢٣( .
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 يف اوملكتف . نهب ىداني سيلو اهيلإ نوعمتجيف ةالصلا تاقوأ نونيحتي

 ىلإ مهعمجي اميف نيملسملا ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا راشتساف . كلذ

 اذإف ةالصلا دنع دجسملا رهظ قوف ةيار بصنن : مهضعب لاق . ةالصلا

 اران يرون مهضعب لاقو . كلذ هبجعي ملف ؤ اضعب مهضعب نذأ اهوأر
 كلذ هركف دوهيلا نرق لثم انرق ذختن مهضعب لاقو 0 دجسملا رهظ ىلع

 اوومأو اوماق هيلع نكلو . ىراصنلا لجأ نم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 يف ةليللا كلت يف تيأرف : ديز نب هللادبع لاقف . عنصي ىتح سيوقانلاب

 عيبتأ هللادبع اي : هل تلقف اسوقان لمحي نارضخأ نابوث هيلع الجر مانملا
 ه ةالصلا ىلإ سانلا هب اوعدن : تلق ، هب عنصت امو : لاقف ؟ سوقانلا

 هللا : ىلق : لاق . ىلب : تلق ؟ كلذ نم ريخ وه ام ىلع كلدأ الفأ : لاقف

 هلإ ال نأ دهشأ ث هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ، ربكأ هللا ربكأ هلا ربكأ هنا ربكأ

 هيلع هللا يلص يبنلا تيتأ تظقيتسا املف ، ناذآلا رخآ ىلإ ... هللا الإ

 الالب اهنقلف هللا ءاش نإ قح ايؤر اهنإ قو : لاقف ، كلذب هتربخأف ملسو

 وهو لالب ىلع اهنقلأ دجسملا ىللإ انجرخف يي اتوص كنم ىوقأ هنإف
 هءادر رجي ج رخ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع عمس املق ، نذؤي

 مالسلا هيلع هللا ىلص يبنلا حرفف . ىأر يذلا لثم تيأر : لاقف

 ٨ هللا لوسر ادمحم نأ دهشأ " همامتو . """ ( يي هلل دمحلا قو, : لاقو

 يح ى ةالصلا ىلع يح ث ةالصلا ىلع يح ى هللا لوسر ادمحم نأ دهشأ

 ١- مكاحلاو يذمرتلاو دؤاد وبأو دمحأ هاور ثيدحلاو .
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 . "هللا الإ هلإ ال ى ربكأ هقلا ربكأ هللا ، حالفلا ىلع يح © حالفلا ىلع

 ةنس ةعامجلا يف ةيافكلا ىلع ضرف وأ ةيافكلا ىلع ةنس وه له اوفلتخاو

 . اولتوق ةيرق لهأ هكرت نإو درفلا ىلع

 قح وأ ةعامجلل قح وأ ةالصلل قح وه له لاوقألا لصاحو

 هنإف حالفلا ىلع يح هلوق يف الإ هعباتي نأ هعماس ىلعو ؟ تقولل
 ال لوقي ةالصلا ىلع يح يف كلذكو هللاب الإ ةوق الو لوح ال : لوقي

 يبنلا نع رباج نع املسم الإ ةعامجلا ىورو """ هللاب الإ ةوق الو لوح
 هذه بر مهللا : ءادنلا عمس نيح لاق نم وو : لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 مهللا هثعباو ةليضفلاو ةليسولا ادمحم تآ ةمئاقلا ةالصلاو ةماتلا ةوعدلا

 نمل نسيو > ةمايقلا موي يتعافش هل تلح ث هتدعو يذلا ادومحم اماقم

 يبنلا ىلإ هعقر يئادصلا ثراحلا نب دايز ثيدح يف تبث امك ميقي نأ نذأ

 ةدايز دؤاد يبأ دنع همامأ يبأ ثيدح يف تبثو " ٢٢ ملسو هيلع هللا ىلص

 الإ هلإ ال ربكأ هللا ربكأ هللا هلوق لبق ةالصلا تماق دق )) ةالصلا تماق دق

 © ةماقإ الو ناذآ ءاسنلا ىلع سيلو ث ةماقإلا يف اهيلع عمجم وهو (( هللا

 ةراهط ريغب ناذآلا حصيو ث ماقي الو اهل نذؤي ال لفاونلاو ننسلا كلذكو

 6 دعاقو بكارو عاسو لفط نم زوجيو ةعامجلا عم يلصملا ريغلو

 ١ -_- هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع دؤاد وبا و ملسم ها ور .

 ٢ يئاسنلا الإ ةسمخلا هاور .

« ١٧٦١ (« 



 هيف ةنسلاف ناذآلا فالخب لزغملا ةكلفك ةماقإلا يف عارسإلا بحتسيو

 . قفوملا هللاو . """ فقولل نيكستلا يأ مزجلا

 ١- شيفطأ فسوي نب دمحم خيشلا ةمئألا بطقل صلاخلا بهذلا ص)٥٠}!١( .
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 رعشم قسبارملا تللم

 مارح الاةريبكتوهيجوتلا

 هلبتتسي يذلا لمعلل ةينلا راضحتسا ةالصلا يف لوخدلا لبق بجي

 لاق ي تاينلاب لامعألا امنإ قو ثيدحلا يف امك الفن وأ اضرف ناك ءاوس

 ملعلا ةنلاتلا يلصملل اهنم دب ال يتلا لاصخلا ركذ دعب ) : عضولا يف

 يف ريثك لمع نم ريخ ى ملع يف ليلق لمع قو : مالسلا هيلع هلوقل

 ضرزفب ملعلا اهدحأ : ماسقأ ةعبرأ ىلع ملعلا مسقنيو : لاق """ ي لهج

 اهلاعفأب ملعلا ثلاثلاو ، يلصي تاولصلا يأب ملعلا يناثلاو ، ةالصلا

 امم بنتجيو اهيف ىقتي امب ملعلا عبارلاو ، ةنونسملاو ةضورفملا اهناكرأو

 دمحب حبسق و : العو لج هلوق نم ذخؤيو " "" _ها ( ةالصلا ضقني

 حيبستلا نع ةرابع وهو هيجوتلا ةيعورشم """ يم موقت نيح كبر
 يف امك هظفلو ةالصلا ىلإ مايقلا دنع دراولا ليلهتلاو ديجمتلاو ديمحتلاو

 ةشئاعو رمع نع فسوي نب دمحم ةمئألا بطقل عرفلاو لصألا لماش

 ريثك لمع نم ريخ ةنس يف ليلق لمع )) ظفلب ريغصلا عماجلا يف يطويسلا هاور ثيدحلاو ١-

 .. دوعسم نباو ةريره يبأ نع (( ةعدب يف

 ٢- ايركز يبال "عضولا باتك" نم ص)٢٩٥( .

 ٣- ةيآلا روطلا ةروس )٤٨( .
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 ةالصلا ىلإ ماق اذإ ناك ) ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ دوعسم نباو

 هلل الو كج ىلاعتو كمسا كرابت كدمحبو مهللا كناحبس و : لاق

 كلذ لدف رارمتسا ةغيص ( لاق ماق اذإ ناك ) : اهلوقو : لاق ( ي كريغ

 وأ كلذ كرت امبر هنأ حص ول طقف دكأتلا ىلع لدي امنإو بوجولا ىلع

 دكاتلا ىلع لدي هنأ ليق امك سيلف بجاو ريغ : لاق هنأ هنع حص

 لاق هيجوتلا يف اوفلتخا ) : """ يملاسلا انخيش لاق . "" ها طقف

 لاق مث ، لوقلا رثكأ وهو ةدكؤم ةنس : مهضعب لاقو ، ةضيرف : مهضعب

 ةالصلا هيلع انيبن نع لوقنملا هيجوتلا ىلإ انباحصأ مض دقو : كلذ دعب

 وهو مالسلا هيلع ميهاريإ هليلخ نع ىلاعت هللا هركذ يذلا هيجوتلا مالسلاو

 امو افينح ضرألاو تاومسلا رطف يذلل يهجو تهجو ينإ وو : هلوق

 ها """ ( ابابحتسا هب اورمأو كلذ اولعف "" مج نيكرشملا نم انأ

 تاملكلا هذهب رهجي ناك رمع نأ هحيحص يف ملسم جرخأو

 هلإ الو كدج ىلاعتو كمسا كرابتو كدمحبو مهللا كناحبس ) : لوقي

 . ها ( كريغ

 ١- شيفطأ فسوي نب دمحم خيشلل ع رفلاو لصالا لماش ج٢ ص)٥٢( .

 . ) ٤ ٥)ص ٨ج يملاسلا ديمح نب هللادبع نيدلا رون خيشلل لامآلا ج راعم ۔٢

 ٢- ةيآلا ماعنألا ةروس )٢٩٦٩( .

 رادلاو هجام نباو يذمرتلاو دؤاد وبأ هاور ننسلا بتك يف يور بطقلا هركذ يذلا ثيدحلاو -؛

 . ديعس يبأ ثيدح نم هلثم ةسمخللو سنأ ةياور نم هلثم ينطق رادللو مكاحلاو ينطق

 )ط ١٧٩ »



 هتالصب دصاق ريفغلا يلصملا نإ ) : """ ينيمثلا ةمالعلا لاق

 تناك نإو اهيلع هل باوث ال هاضرو ىلاعت هللا وفع ىلإ اهب برقتلا

 . ها ( اعرش ةفوصوملا اهتروصب هنايتإل هنع ضرفلل ةطقسم ةحيحص

 الإ ةالصلاك اهتمكح ىلع علطم ريغ ةدابع حصت ال ) : """ بطقلا لاق

 رسو ةءارقو ددعو تاقوأب صيصختلا ىلإ رظنلاب دبعت اهنإف ةينلاب

 نكل ركنملاو ءاشحفلا نع ىهتت اهنأ ىلإ رظنلاب اهانعم لقع ولو . رهجو

 ةينب رهجلاو ةلعلاب هنع ربعي دق ناك ولو ةلع ال اهل مزال اذه لاقي دق

 رارسإلا نم ىلوأ ضرف وه امم كلذ وحنو ضرفلل مميتلاو ضرفلا

 . ها ( رهظلا ةالص تاعكر عبرأ يلصأ هلوقب رهجيف

 لوق ىنعمو ، ضرق مارحإلا ةريبكت ) : اضيأ بهذلا يف لاقو

 اهب ذإ ى ةالصلا لبق امم تسيل اهنأ لوخدلا دعب مارحإلا ةريبكت خيشلا

 اهب الإ ةالصلا يف لخدي الو اهل لخدمو اهنم وهو رادلا بابك يهف لخدي

 يبأ نع : عيبرلا دنسم يف لاقو . ها ( اهليلحت ميلستلاو اهميرحت يهو

 لاق : لاق بلاط يبأ نب يلع نع ينغلب : لاق ديز نب رباج نع ةديبع
 اهليلحتو ريبكتلا ةالصلا ميرحت قو : ملسو هيلع هثلا ىلص هللا لوسر

 بلاط يبأ نب يلع نع يئاسنلا الإ ةسمخلا هاور ثيدحلاو ي ميلستلا

 حصأ اذه : يذمرتلا لاقو ث هي روهطلا ةالصلا حاتفمو هلوأ يف دازو

 برفملا ءاملع نم ينيمثلا زيزعلادبع نيدلا ءايض ةمالعلا خيشلل ث ةيناراونلا رارسألا حرش ١-

 . ةيرجح عبط (٧٩٢)ص ث رشع يناثلا نرقلا يف

 . (٣٤١)ص شيفطأ فسوي نب دمحم بطقلا خيشلل صلاخلا بهذلا ٢-

 )ط ١٨٠ »



 اهب قطنلا ةفصو هححصو مكاحلا هجرخأ و ، نسحأ و بابلا اذه يف ءيش

 ىلوألا ماللا نيكستو اهيف دم ال ةحتف ةزمهلا حتفب " ربكأ هتنا " : لوقت نأ

 لوطي الو اهب قطنلا دميو كنحلل اقباطم اديدشت ةيناثلا ماللا ديدشتو

 نكسيو دم الب ربكأ نم فلألا حتفيو واو كلذ نم دلوتي الئل ءاهلا ةمض

 قطن هنأ عماسلا مهوتي داكي انييبت ءارلا نيبيو دم الب ءابلا حتفيو فاكلا

 هللا ءامسأ نم ءيشب الو ث ةيبرعلا ريغب حصت الو 4 "١" ( نيئارب

 ينومتيأر امك اولص قو : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل مسالا اذه ريغ

 . قفوملا هللاو . """ يي يلصأ

 . ٩ ٥) )ص يملاسلا ديمح نب هللادبع يملاسلا نيدلا رون خيشلل لامآلا جراعم ۔-١

 . يراخبلاو دمحأ هاور ٢-

 )ط ١٨١ »



 رش يضم اضتا تلسنا

 ةلمسبلاوةذاعتسالاوة۔ارقلاماكحأو ةالصلاف لوخدلا

 هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 دومع ءيش لكل قو : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : تلاق اهنع

 ضعب لاق ي "" هم عوشخلا ةالصلا دومعو ث ةالصلا نيدلا دومعو

 ماظعإ : اعشاخ نوكي ىتح لاصخ عبرأ ىلإ يلصملا جاتحي ) : ءاملعلا

 يراخبلا يفو . ( ةمهلا عمجو ث ماتلا نيقيلاو ث لاقملا صالخإو ث ماقملا

 متعمس اذإ عي : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةريره يبأ نع

 امفاوعرست الو راقولاو ةنيكسلا مكيلعو ةالصلا ىلإ اوشماف ةماقإلا

 نيب عسوي ) : بطقلا لاق 0 "" ي اومتأف مكتاف امو اولصف متكردأ

 اهدسج ةأرملا مضتو : لاق نأ ىلإ عباصأ ةعبرأ وأ لعن ضرع نيلجرلا

 نوك بحتسيو مض نإ هيلع الو ، مضت مل نإ داسف الو اهلك ةالصلا يف

 نأ ىلإ ... هيتبكر ةهج ىلإف دوجسلا يف الإ دوجسلا عضوم يف رصبلا

 ذاعم نع هعماج يف يذمرتلا هاور نيدلا دومع اهنوكو : دنسملا حرش يف يملاسلا انخيش لاق ١

 اضيأ هاورو نيدلا نع رمالاب هيف ربع نكل حيحص نسح هنإ : لاق ليوط ثيدح يف لبج نب

 نكل يلع ثيدح نم سودرفلا يف يمليدلا و هنع هللا يضر رمع نع ناميإلا بعش يف يقييبلا

 . ها نيدلا لدب ناميإلاب هيف ربع

 ٢- كلام نب سنأ نع عيبرلا مامإلا نع دنسملا يف وهو .

 )ط ١٨٢ »



 هيلع هللاب انيعتسم ضرفلا ءادأو ةلبقلاو برقتلا ةينو عوشخلا مزلو : لاق

 برقتي مل نإو ظفلت الب ةينلا يزجتو باقعلا فوخو باوثلا ءاجرو

 ةرجهلا لبق ةالصلا تضرفو . ها """ ( بثي ملو ىصعو تحص

 ناطيشلا نم هللاب ذعتساف نآرقلا تأرق اذاف ه : ىلاعت هللا لاق

 ةالصلا يف ملسو هيلع هللا ىلص هنع ةذاعتسالا ىور دقو """ مع ميجرلا

 لاقو يئاسنلاو دؤاد وبأو يذمرتلاو دمحأ نع يردخلا ديعس وبأ

 لبق لوقي ناك هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ءاج : رذنملا نبا

 ضرف يه له اوفلتخاو . ي ميجرلا ناطيشلا نم هلناب ذوعأ ةو : ةءارقلا
 لاوقألا هذه ىلع ينبنيو لوألا لوقلا بطقلا ححصو ؟ لفن وأ ةنس وأ

 نإ لطبت وأ ؟ ضرفف اهنأب لوقلا ىلع هتالص لطبت له ذوعي مل نميف

 . ؟ لفن اهنأب لوقلا ىلع لطبت ال وأ ؟ ةنس اهنأب لوقلا ىلع اهكرت دمعت

 مأ يه باتكلا ةحتاف ) : لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 دنسملا نمو ث ( (( ميحرلا نمحرلا هللا مسب )) اهيف أرقو اهأرقف نآرقلا
 هللا لوسر لاق : لاق كلام نب سنأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ اضيا

 يهف نآرقلا مأب اهيف أرقي مل ةالص ىلص نم و : ملسو هيلع هللا ىلص

 ناثيدحلاو . مامتلا ريغ يهو ةصقانلا : جادخلا : عيبرلا لاق ي جادخ

 ١- شيفطأ فسوي نب دمحم خيشلا ةمئألا بطقل صلاخلا بهذلا ص)٥٢!١( .

 ٢- ةيآلا لحنلا ةروس )٩٨( .

 )ط ١٨٣ »



 دنع تماصلا نب ةدابع نع ةياور يفو ننسلا بتك يف ناروهشم

 ةياور يفو (( باتكلا ةحتافب أرقي مل نمل ةالص ال )) : ةعامجلا
 نأ اندنعو (( باتكلا ةحتافب أرقي مل نمل ةالص يزجت ال )) ينطقرادلل

 . ةالصلا ديعي ادمع اهكراتو ةحتافلا نم ةيآ ةلمسبلا

 نيييلوألاو برغملا نم نييلوألا نيتعكرلا يف ةروسلا ةءارق مزلتو

 رصعلاو رهظلا امأو 0 مومأملل ال درفنملاو مامإلل رجفلاو ءاشعلا نم

 ىلع نهيف ةروس ةءارق الف ءاشعلا نم ناتريخألاو برغملا نم ةريخألاو

 يف اهب رهجي ةروسلا نأ تبث ام ىلع اسايق ، مامإلاو مومأملاو درفنملا

 ملو ةروسب اهيف أرقي الف اهيف رهجي ال ةالص لكو اهل زهجي ةالص لك

 ارقي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ اهيف ىوري يتلا ثيداحألا مهعم تبثت

 ثيداحألا كلتب عنصت امف : تلق نإف ) """ بطقلا لاق . ارس ةروس اهيف

 اهدنس حصي مل داحآ ثيداحأ : تلق ؟ رهظلا وحن يف ةروسلا تتبثأ يتلا

 وحن يف رسي ملسو هيلع هللا ىلص هنأ وهو سايقلاب اولمعف انباحصأ دنع

 نكي مل رهجي مل امل هنأ انملعف ةروسلا تاوذ يف رهجي هاندجوو رهظلا

 امبر مهلوقو . داحآلا ىلع سايقلا مدقي له اوفلتخا دقو . ( ةروسلا أرقي

 ارقت ثيح ةءارقلا يف يزجيو "ذاش" رهظلا وحن يف ةيآلا انعمسأ

 تلطب اوهس وأ ادمع اهكرت نمو ةدحاو ةيآ ليقو تايآ ثالث ةروسلا

 باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال ةو: ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل 0 هتالص

 ١- شيفطأ فسوي نب دمحم ةمالعلل "عرفلاو لصألا لماش" ٠ ج٢. ص)١٧( .

 )ط ١٨٤ 4



 رباج نأ ىورو ةيناراونلا رارسألا يف هاور يي نآرقلا نم ءيشو

 انايب ةدحاو ةيآ """ م ناتماهدم وو أرقو سانلاب ىلص ديز نب
 الإ الص ال ةو : ظفلب دئاوزلا عمجم يف دوجوم ثيدحلاو . زاوجلل

 نب رباج نع هيفو تماصلا نب ةدابع نع يج نيتيآ و باتكلا ةحتافب

 نآرقلا مأب نييلوألا يف أرقي نأ ةالصلا يف ةءارقلا ةنس ) : لاق هللادبع

 فلخ مومأملا ارقي الو . ها """ ( نآرقلا مأب نييرخألا يفو ، ةروسو

 الإ اولعفت ال ةو : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل باتكلا ةحتاف الإ مامإلا
 قفوملا هللاو . "" ي نآرقلا مأب . ٦٢٦ ٣" 7 ٠ -

 ١- ةيآلا نمحرلا ةروس )٤ ٦) .

 ٢- "دئاوزلا عمجم ‘ ج٢ ٠ ص)٥ ١ ١) .

 ٢ تماصلا نب ةدابع نع يذمرتلاو دؤاد وبأو عيبرلا هاور .

 )ط ١٨٥ »



 ريشم سداصنلا كلسملا

 مينستلاوتايحتلاودوجسلاووكرلايف

 ةالصلا عوكر هنمو : حاحصلا يف لاق © ءانحنإلا : ةغل عوكرلا

 ىلع ةهبجلا عضو ةالصلا دوجس ث هنمو : لاق عوضخلاو دوجسلاو

 لذب : ميلستلاو ء ءاقبلاو كلملا : ةيحتلا : ءاهقفلا رثكأ لاق ضرألا

 ١ عامجإلاب ناض زف امهف دوجسلاو عوكرلا امأ ، ها مكحلاب ىضرلا
 هللا لاق . لاوقألا حصأ ىلع ناتبجاو ناتنس امهف ميلستلاو تايحتلا امأو

 اوثعفاو مكبر اودبعاو اودجساو اوعكرا اونمآ نيذلا اهيأ اي ح : ىلاعت

 ةنسلا نمو ، باتكلا نم اميضرف ليلد اذه "ا" يم نوحلفت مكلعل ريخلا

 هيلع هللا يلص يبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 """ ي ميظعلا كبر مساب حبسف و لزن املف ) : لاق ملسو
 كبر مسا حبس و> لزن املف } .يم مكعوكر يف اهولعجا و : لاق

 عوكرلا دحو . """ ( يج مكدوجس يف اهولعجا و : لاق "" . ىلعألا

 ١- ةيآلا جحلا ةروس )٧٢٧( .

 ٢۔ ةيآلا ةعقاولا ةروس 3 ٧) و )٩٦( ٠

 ٣- ةيآلا ىلعالا ةروس ( ١) .

 ٤ رماع نب ةبقع نع هجام نباو دؤاد وبأو دمحأ ها ور =۔ .

« ١٨٦ ( 



 قنعلاو رهظلا ةيوستو نيتبكرلا ىلع نيديلا نيكمت عم ءانحنا اعرش

 ليقو . هتالص تدسف وسي مل نإو دوعقلا و مايقلا نيب ةالصلا يف سأرلاو

 لجرلا عوكرك عكرت نأ ةأرملا ىلع لهو . عوكرلا لصح نإ دسفت ال
 اهقنعو اهسأر بوصت وأ ؟ هراتخاو بطقلا لادتعالا ثيداحأ مومعل

 يف لوقيو . نالوق ؟ اهيتبكر نم اهيدي برقت ثيحب فلخ نم اهرهظو

 دوعسم نب هللادبع ثيدحل تارم ثالث " ميظعلا يبر ناحبس " : هعوكر

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ هجام نباو دؤاد يبأو يذمرتلا دنع

 ثالث ميظعلا يبر ناحبس : هعوكر يف لاقف مكدحأ عكر اذإ و: لاق

 ناحبس : هدوجس يف لاقف دجس اذإو ث هاندأ كلذو هعوكر مت دقف تارم

 يملاسلا انخيش لاق ي هاندأ كلذو هدوجس مت دقف تارم ثالت ىلعألا يبر

 ىللإ ةراشإ نيعضوملا يف (( هاندأ كلذو )) هلوق يفو : هيلع هتنا ناوضر
 وهو ثالثلا نود ام ىلع رصتقا اذإ ةنسلاب الماع يلصملا نوكي ال هنأ

 نآرقلا ةءارق نع ىهنيو . """ ىلاعت هللا مهمحر انباحصأ دنع هب لومعملا

 ينغلب : لاق ديز نب رباج نع ةديبع وبأ ىور امل دوجسلاو عوكرلا يف

 عوكرلا يف نآرقلا ةءارق نع يهنلا هيف ركذو بلاط يبأ نب يلع نع
 هدمح نمل هللا عمس : هلوق دعب امئاق يلصملا لدتعا اذإف . """ دوجسلاو

 يبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ ىور امل دمحلا كلو انبر : لاق

 ١- ث ١ج ث يملاسلا ديمح نب هللادبع يملاسلا نيدلا رون خيشلل دنسملا حرش ص)٢٤١( .

 ٢ بلاط يبأ نب يلع نع سابع نبا نع الوصوم يذمرتلاو يئاسنلا هاور .
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 هللا عمس : مامإلا لاق اذإ < : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةريره

 لوق هلوق قفاو نم هنإف دمحلا كلو انبر : هفلخ نم لاق هدمح نمل
 . "" يي هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ةكئالملا

 هكرات ةالص داسف يف اوفلتخاو عفرو ضفخ لك دنع ريبكتلا نسيو

 يبأو دوعسم نبا نع ىتش قرط نم ةعامجلا ىور امل كلذو اوهس

 عفر لك يف ربكي ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا تيأر ) : لاق ةريره
 . ( دوعقو مايقو ضفخو

 ةالصلا يف بجاولا دوعقلا يف اوفلتخا ) : """ بطقلا لاق

 ليقو س ىلوألا تايحتلا سولج : ليقو ث نيتدجسلا نيب ةسلجلا : ليقف

 نيب ةسلجلاو امهسولج ليقو 0 اعيمج امهسولج ليقو ث ةيناثلا سولج

 ؛ تايحتلا لوقي ام رادقم : ليقف بجاولا رادقملا يفو . نيتدجسلا

 ٨8 تابيطلا : لوقي ىتح تاكرابملا تايحتلا لوقي ام رادقم : ليقو

 0 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ : لوقي ىتح : ليقو 0 نيحلاصلا : ليقو

 تايحتلا عضولا يشحم قحلأو . ها ( هلوسرو : لوقي ىتح : ليقو

 امهاتلك وأ ةيناثلا وأ يلوألا ةضيرفلا له اوفلتخا : لاقو ضئارفلاب

 نباو سابع نبا نع هحرشو عيبرلا دنسم يف امك اهظفلو ‘ 8 ؟ ةضيرف

 ١ يئاسنلا ىلإ ةعامجلا هاور .

 ٢ " ث ٢ج شيفطأ فسوي نب دمحم خيشلا ةمئألا بطقل ، " عرفلاو لصألا لماش ص)٠٢!١( .

 ٣ " ايركز يبأ خيشلل 0 " عضولا باتك . ص)٣٢٢( .

 )ط ١٨٨ »



 تايحتلا ) يهو صقنو ةدايز اهيف ظافلأب ةعامجلا دنعو دوعسم

 هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا ، تابيطلا تاولصلا هلل تاكرابملا

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ، نيحلاصلا هتنا دابع ىلعو انيلع مالسلا ث هتاكربو

 هللا لوسر ىهنو . (( هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو هل كيرش ال هدحو

 نع عيبرلا دنسم يف امك ي عبرأ نع دوعقلا يف جو ملسو هيلع هللا ىلص

 ىهن ةورهنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةريره يبأ نع """ سابع نبا

 وأ ى كيدلا رقن اهيف رقني نأو ، بلكلا ءاعقإ هتالص يف يعقي نأ يلصملا
 ءاعقإ : عيبرلا لاق يي درقلا دوعق اهيف دقعي وأ ، بلعثلا تافتلإ اهيف تفتلي

 هيبقع ىلع دعقي نأ درقلا دوعقو ، اهبصني الو هيعارذ شرفي نأ : بلكلا

 ةداعإ هيلعف ةعبرألا هوجولا هذه نم ائيش لعف نمو ، هيمدق بصنيو

 امهيف نيميلل اهيقاسو اهيمدق ةأرملا درتو : بطقلا لاق . ها ةالصلا

 ىلع دعقيو امهيف هانمي لجرلا ينعي فقويو ضرألل اهكاروأب يضفتو

 . ها """ اهيف دوعق لك امهل زاجو ةشرفم ىرسيلا
 ةديبع يبأك انخايشأ نم ءامدقلا لاق ميلستلا يف اوفلتخاو

 ىللإ ةدحاو لك ناتميلست : نورخآ لاقو ث ةدحاو ةميلست يزجت : عيبرلاو

 مالسلا : لوقي لهو ، ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يورم لكلاو ث ةهج

 الامشو انيمي اهب حفصي مكيلع مالسلاب يفتكي وأ ؟ هتنا ةمحرو مكيلع

 ١- ةفلتخم ظافلأب يذمرتلاو دمحأ هاورو .

 ٢- ةمئألا بطقل صلاخلا بهذلا ص)١٥٠٩( .

 )ط ١٨٩



 كلذ لك ؟ ةالصلا نم جورخلا وأ ةكئالملا وأ نيرضاحلا اهب دصقي

 . عساو

 نأ دهشأ )) : لوقي وهو اثالث هنيميب ميلستلا دعب ةهبجلا حسم نسيو

 يبنلا نأ قوي سنأ ىور امل (( هللا لوسر ادمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال

 يف تباث ثيدحلاو يي ميلستلا دعب هتهبج حسمي ناك ملسو هيلع هللا ىلص

 باتك يف لاق ىتح ةميدقلا انخايشأ بتك نم عماجلاو عرشلا نايب

 نع هصنو سنأ نع ءايلوألا ةيلح يف هاورو ث ءافجلا نم هكرت : خايشألا

 نم ملس اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك ) : لاق كلام نب سنأ

 وه الإ هلإ ال يذلا هنلا مسب قو : لاقو ىنميلا هديب هتهبج حسم هتالص

 . قفوملا هللاو . "ا" ( يينزحلاو مهلا ينع بهذأ مهللا ، ميحرلا نمحرلا

 ١- ءايلوألا ةيلح ج٢ . ص)٨ ٠ ٢) .

 )ط ١٩١٠ 4



 رعشم قسباسشلا تلممنملا

 ةوالتلاو وهسلا د وجس

 لاقو . هريغ ىلإ بلقلا باهذو ءيشلا نع ةلفغلا : ةغل وهسلا

 ىندأب هبنتي ةظفاحلا ةوقلا يف وه امع ةريسي ةلفغ وهسلا : ءاملعلا ضعب

 نأ هتيضقو : يملاسلا انخيش لاق . ةيلكلاب اهنع هلاوز : نايسنلاو ث هيبنت

 ؛ اهنع وهسلا ريغ ةالصلا يف وهسلاو لاق . نافدارتم نايسنلاو وهسلا

 ىليوف .: ىلاعت هلوقل قفانم هبحاصو اهئادآ نع لفاغتلا اهنع وهسلا نإف

 يف ويهسلاو 0 """ يب نوهاس مهتالص نع مه نيذلا " نيلصملل
 اذهو ث ءادألا لاح هنايسن وأ اهناكرأ نم عيش يف أطخلا وه : ةالصلا

 نيلوألا ديسل كلذ عقو امك ءايبنألل لب مهصاوخل لب نينمؤملل عقي

 انل عرش نأ انيلع هللا ةمحر نمو . همالسو هللا تاولص هيلع نيرخآلاو

 ىلع يشحملا لاق . ها ا

 ىلع انباحصأ عمجأ : هنع هللا يضر رمع نب دمحم هللادبع وبأ دنسملا

 رافغتسا وأ هوهس نم لدب امه له اوفلتخاو . ةالصلا مامت نم امهنأ

 يفو . امهيف لاقي اميف فالخلا كلذ يف فالخلا ىلع ينبنيو : لاق ؟ هنم

 """ ةالصلا مامت دعب امهدجسن نيتدجس كلذ دنع

 . ٥) و٤ ( ناتيآلا نوعاملا ةروس ۔-١

 . (٦٢)ص ٢ج دنسملا حرش ۔-٢

 )ط ١٩١



 لاق نمف 0 ةالصلا يف وهسلا راركتب امهراركت يفو ث امهدعب مالسلا

 ىلعألا يبر ناحبس )) : امهيف لوقي ةالصلا يف هوهس نم لدب امهنأ
 نم ملسي امك امهنم ملسيو ث ةالصلا يف حبسي امك ةرم لك يف (( اثالث

 لكل و : مالسلا هيلع هلوقل ، ةالصلا يف وهسلا راركتب اهرركيو ةالصلا

 هوهس نم رافغتسا امهنأ : لاق نمو """ ي ميلستلا دعب ناتدجس وهس

 اذإف . ةدجس لك ىيف اثالث ( ينم ناك امم مهللا كرفغتسا ) : لوقي : لاق

 راركتب امهرركي الو . هلآو دمحم انيبن ىلع هللا ىلص " : لاق امهنم غرف

 . ها وهسلا

 ةرمب ةريثك لاعفأل رفغتسي ناك امك ) : """ حاضيإلا يف لاق

 نع ةديبع وبأ ىور . انخايشأ نم رثكألا دنع ناتبجاو امهو ( ةدحاو

 نإ قج: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ينغلب : لاق ديز نب رباج

 مك يردي ال ىتح هتالص هيلع سبلو ناطيشلا هءاج يلصي ماق اذإ مكدحأ

 عيبرلا لاق يي سلاج وهو نيتدجس دجسيلف كلذ مكدحأ دجو اذإف ، ىلص
 هدحو ناك اذإ امأو همامإ فلخ لجرلا ناك اذإ كلذ : ةديبع وبأ لاق :

 دنعو ةريره يبأ ثيدح نم ةعامجلا هاور ثيدحلاو ، هتالص دعيلف

 امدعب ناتدجس وهس لكل قو : نابوث نع هجام نباو دؤاد يبأو دمحأ

 . ھ ملسي

 ١ نابوث نع هجام نباو دؤاد وبأ هجرخأ .
 ٢ " ايبيلب هسوفن ءاملع نم يخامشلا يلع نب رماع خيشلل . " حاضيإلا .

 )ط ١٩٢١ »



 ضعبو 6 بجاو : لاق ضعب فالتخا هيفف ةوالتلا دوجس امأو

 يف اهأرق نميف فالخلا رهظيو . لوقلا رثكأ وه و ةدكؤم ةنس : لاق

 بجيال وأ ؟ هتالص تدسف اهكرت اذإف اهدوجس هيلع بجي له ةالصلا

 نم اعضوم رشع دحأ يف يهو . نالوق ؟ ميلستلا دعب ام ىلإ اهرخؤيو

 . (٢!)ذدع رلا ةروسو 0 (١)فارعألا ةروس ] اهيلع قفتم نآرقلا روس

 ةروسو 0 (٥)ميرم ةروسو ث (٤)ءعارسإلا ةروسو ث (٣)لحنلا ةروسو

 8 (٠١)صو ث (٦)ةدجسلاو ، (٨)لمنلاو 0 (٧)ناقرفلا ةروسو ث (٦)جحلا
 . [ (١١)تلصفو

 هللا ىلص يبنلا نع ةروثأم ةنس ةوالتلا دوجس : حاضيإلا يف لاق

 بهذو . روهمجلا بهذمو انبهذم اذه : هيلع يشحملا لاق . ملسو هيلع

 حيحص ىلع يراسلا داشرإ يف ينالطسقلا لاق . بجاو هنأ ىلإ ةفينح وبأ

 دنع رمع نبا ثيدحل ةيعفاشلا دنع ةدكؤملا ننسلا نم يهو : يراخبلا

 نآرقلا انيلع أرقي ناك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ) مكاحلاو دؤاد يبأ

 دنع روهشملاو : لاق نأ ىلإ هعم اندجسو دجسو ربك ةدجسلاب رم اذإف

 هللاو . ها """ رشع دحأ اهنأ يعفاشلل ميدقلا لوقلا وه و ةيكلاملا

 . قفوملا

 ١ " ج يناالطستلل . " يراخبلا حيحص ىلع يراسلا داشرإ ٢ )ص ٢٨١ ) .

 )ط 4١١٣



 رعش نع ايثملا تلطسنملا

 ةالصلا ضقاون

 ىلإ مسقني ةالصلا ةداعإ بجوي يذلا نأ ملعإ : حاضيإلا يف لاق

 لاوقأ نيمسق ىلإ اضيأ مسقنتف ةدايزلا امأ س ناصقنو ةدايز نيمسق
 رهاظلا امأ ى نطابو رهاظ نيمسق ىلإ مسقنت لاعفألاو ، لاعفأو

 ةدايز امأ . تادارالاو تاداقتعالاكف نطابلاو ، تانكسلاو تاكرحلاك

 نم وأ ةالصلا لاوقأ يه يتلا لاوقألا نم نوكت نأ ولخت ال اهنإف لاوقألا
 ةالصلا لاوقأ يه يتلا لاوقألا نم تناك نإف 0 مالك يه يتلا لاوقألا

 ناك امم حيبستلاو رافغتسالا نم كلذ هابشأو هل ريبكتلاو هلل دمحلا لثم

 نكي مل المع هتالص يف لخدأ نم : لاق مهضعب نإف نآرقلا نم ةوالت

 ١ مامإلا هيبنت لثم هتالص حالصإ كلذب دارأ نإ الإ ، هتالص داعأ اهيف

 امك اولص ةو : مالسلا هيلع لاق هنأ يور ام لوقلا اذه ىلع ليلدلاو

 اذه يف هيلع ةداعإ ال : ضعب لاقو . ملعأ هللاو """ يي يلصأ ينومتيأر

 ارمأ كلذب دري مل ام ىلاعت هباتك يف روكذملا صنلا ىلع ركذ اذإ هلك

 رج وأ هريغل اماهفتسا وأ هلأس نمل باوج در وأ هريغل اباطخ وأ ايهنو
 ناك ءاوس هريغ نع وأ . ةرضم كلذب اهنع عفد وأ . ةعفنم هسفنل كلذب

 ١- ثريوحلا نب كلام نع يراخبلاو دمحأ هاور .

 )ط ١٩١٤ »



 اميف ايهاس نكي مل ام اهريغ وأ اهيف أرقي ناك يتلا ةروسلا يف كلذ

 ذإ مالكلا ةلزنم غلبي مل هنأل ةالصلا دسفي ال هلك اذه يف وهسلاو 0 انركذ

 ةفيذح نع يور ام هانلق ام ىلع ليلدلاو ، نييمدآلا مالك نم وه سيل

 ةربلا ةروسب أدتباف ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر عم تيلص ) : لاق

 ةيآبالو هللس الإ ةمحرلا ةيآب الو ذاعتسا الإ باذع ةيآب رمي ال ناكو

 همحر ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ نع يور دقو """ ( حبس الإ هيزنتل

 هللاو . مارجإلا ةريبكت دعب ميظعتلاو حيبستلا و ديمحتلاب اسأب ري مل هنأ هلل

 ةالصلا يف مالكلا نأ ءاملعلا قفتا هنإف مالك يه يتلا لاوقألا امأو . ملعا

 يأ """ يج نيتناق هلل اوموقو و> : ىلاعت هلوق ليلدلاو اهضقني ادمع

 هيلع هللا يلص يبنلا نأ دوعسم نبا ثيدح نم يور امو """ نيتكاس

 ال نأ ثدحأ امم نإو 0 ءاشي ام هرمأ نم ثدحي هلا نإ ق : لاق ملسو

 انتالص وو : مالسلا هيلع لاق هنأ يور امو """ مي ةالصلا يف اوملكت

 مالكلا يف اوفلتخاو . "" يه نييمدآلا مالك نم ءيش اهيف حلصي ال هذه

 ثيداحألا مومعل اهذدسنفي : مهضعب لاق نايسنلا و وهسلاب ةالصلا يف

 ١- ةشئاع نع دمحأ هاور .

 ٢- ةيآلا ةرقبلا ةروس )٢٣٨( .

 توكسلاب انرمأف هيفو هجام نبا الإ ةيآلا لوزن ببس مقرأ نب ديز نع ةعامجلاو ملسم ىور ٢-

 . مالكلا نع انيهنو

 ٤- دوعسم نبا نع يئاسنلاو دمحأ هاور ..

 ٥- ديعس يبأ نع دؤاد وبا هاور .

« ١٩٥ ( 



 ثيدحب اولدتسا و اهدسفي ال : مهضعب لاقو ث انباحصأ لوق وهو ةمدقتملا

 ملس و هيلع هتنا ىلص هتنا لوسر انب ىلص ) هظفلو روهشملا نيديلا يذ

 ىتأ مث نيتعكر يف ملسف رصعلا امإو رهظلا امإ ىشعلا يتالص ىدحإ

 رمعو ركب وبأ موقلا يفو ابضغم اهيلإ دنتساف دجسملا ةلبق يف اعذج

 ترصق : نيلئاق سانلا ناعرس ج رخو ى املكتي نأ اباهف امهنع هللا يضر

 ؟ تيسن مأ ةالصلا ترصقأ هتنا لوسر اي : لاقف نيديلا وذ ماقف ، ةالصلا

 ، نيديلا وذ لوقي ام : لاقف الامشو انيمي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا رظنف

 مث ربك من ملسف نيتعكر ىلصف ث نيتعكر الإ لصت مل قدص : اولاق

 هنأ تربخأو : لاق . عفرف ربك مث دجسف ربك مث عفرف ربك مث دجس
 رورمب اهداسف يف اوفلتخاو . ةهقيقلا ةالصلا دسفتو . """ ( ملسو : لاق

 بوبحم نباو عيبرلاو مشاه لاق 0 هيدي نيب وأ هترتس نيبو هنيب مد يذ
 رورم ةالصلا عطقي ال ) : ةرجهلل يناثلا نرقلا يف انئاملع ءامدق نم

 بلقلا رب اهلصيف ءامسلا ىلإ جرعت امنإ ادودمم البح تسيل . ءيش

 ءيش ةالصلا عطقي ال ةو : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل هروجف اهعطقيو

 يبنلا نإ : لاق رمع نبا نع ينطق رادلا يفو """ ي متعطتسا ام اوأرداف

 ملسملا ةالص عطقي ال ةو : اولاق رمعو ركب ابأو ملسو هيلع هللا ىلص

 هيهبني نأ مومأملا ىلعف مامإلا اهس اذإو . تعطتسا ام أرداو ءيش

 ١- )ص حاضيإلا ٨ ٢ ٥) ٠ ةريره يبا نع هريغو ملسم هاورو .

 ٢- ديعس يبا نع دؤاد وبأ هاور .

{ ١٩٦١ ( 



 هيلع هللا ىلص هلوقل هوهس ىلع هلدت نآ رقلا نم ةيآ ةءارقب وأ حيبستلاب

 "" يي ءاسنلل قيفصتلا امنإف حبسيلف هتالص يف ءيش هبان نم وي : ملسو

 لاجرلا حبسيلف ةالصلا يف ءيش مكبان اذإ جو : دؤاد يبأل ةياور يفو

 نب روسم نع دمحأو دؤاد يبأو نابح نيإ يفو ٠ ي ءاسنلا قفصتلو

 هل لاقف ةيآ كرتف ، ملسو هيلع هللا ىلص هتنا لوسر ىلص ) : لاق ديزي

 نمو . ( ي اهينتركذ الهف ةو : لاق ، اذكو اذك ةيآ هللا لوسر اي : لجر

 نأ وهو دمعت اذإ كلذو عوشخلل فانم هنأل اهيف تافتلالا ةالصلا تادسفم

 نب سنأل ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل الامشو انيمي ههجوب يمري

 نإف ةكله ةالصلا يف تافتلالا نإف ةالصلا يف تافتلالاو كايإ جو : كلام

 هللا يضر ةشئاع نعو "" يي ةضيرفلا يف ال عوطتلا يفف دب ال ناك

 ةالصلا يف تفلتلا نع ملسو هيلع هتنا ىلص هللا لوسر تلأس اهنع

 . قفوملا هللاو . "" يي دبعلا نم ناطيشلا هسلتخي سالتخا قو : لاقف

 ١- دؤاد اوبأ و ملسمو يراخبلا هجرخأو دعس نب لهس هاور .

 ٢- هححصو يذمرتلا هاور .

 ٢- دؤاد وبا و يئاسنلاو يراخبلاو دمحأ ها ور .

 )ط ١٩٧١ &



 ريشم قسناتلا تكسملا

 ةعامجلاةالص

 ابعلو اؤزه اهوذختا ةالصلا ىلإ متيدان اذإو و> : ىلاعت هللا لاق

 هيلع هلا يلص هللا لوسر لاقو """ يج نولقعي ال موق مهنأب كلذ

 ةالص يف اوفلتخاو ث """ يي ةعامج امهقوف امف نانثالا قو : ملسو

 ،ةنس : ليقو ء ةيافك ضرف : ليقو ، نيع ضرف : ليقف ةعامجلا

 نيقابلا نع أزجأ ضعبلا اهب ماق اذإ ةيافك ضرف اهنأ ىلع رثكألاو

 هيلع هللا ىلص يبنلا نأ سنأ قيرط نم عيبرلا ىور ام ليلدلاو

 نيوشعو عبسب درفلا ةالص نم ريخ ةعامجلا يف ةالصلا قو : لاق ملسو

 نع اضيأ دنسملا يفو . ةريره يبأ نع دمحأو ناخيشلا هاورو ي ةجرد
 ةعامجلا ةالص و : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةريره يبأ

 دنسملا يفو 0 ي ةجرد نيرشعو سمخب هدحو مكدحأ ةالص ىلع لضفت

 ىلص يبنلا نع ةريره يبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع اضيأ
 رمآ مث بطحيف بطحب رمآ نأ تممه دقل هو : لاق ملسو هيلع هللا

 قرحأف لاجر ىلإ فلاخأ مث سانلا مؤي الجر رمآ مث اهب نذؤيف ةالصلاب

 ١- ةيآلا ةدئاملا ةروس )٥٨) .

 ٢-۔ همامأ يبأو ىسوم يبأ نع دؤاد وبأو دمحأو يدع نباو هجام نبا هاور .

 )ط ١٩٩٨ »



 انيمس امظع دجي هنأ مهدحأ ملعي ول هديب يسفن يذلاو 0 مهتويب مهيلع

 ثيدحلا اذه نم ذخؤيو """ ي ءاشعلا دهشل نيتنسح نيتامرم وا

 كلذو 0 ةيافك ضرف اهنوكو ، نيع ضرف ةعامجلا ةالصلا نوك : ناينعم

 ضرف اهنأ ليلد ةالصلا نع ملسو هيلع هتنا ىلص هللا لوسر رخأت نأ

 قافتالا هبشي اممو . نيع ضرف اهنوك نيفلختملا تويب هقيرحتو ةيافك

 ةحتافلا ةءارق ال ةروسلا ةءارق مومأملا نع لمحي مامإلا نأ انعم

 مومأملاو مامإلل ماع وهف " ٢ ي باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال وو ليلدب

 هجام نباو دمحأ هاور ةءارق هل مامإلا ةءارقق مامإ هل ناك نم ثيدحو

 فوصنا ) : لاق يذمرتلاو يئاسنلاو دؤاد يبأو عيبرلا ثيدحو رباج نع

 ةءارقلاب اهيف رهج ةالص نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . هللا لوسر اي ىلب : اولاق 0 ي افنآ مكنم دحأ يعم أرق له وو : لاقف

 ي نآرقلا عزانأ يلام ةو : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 اميف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ةءارقلا نع سانلا ىهتناف : لاق

 مأب الإ اولعفت ال قي تماصلا نب ةدابع نع ةياور يف داز ( هيف رهج

 , """ 4 نآرقلا

 ١- كلامو يمرادلاو يئاسنلاو يذمرتلا و يراخبلا و دمحأ هاور .

 !- هظفلب اضيأ عيبرلا دنسم يف وهو .

 ٢- دؤاد وبأو يذمرتلاو عيبرلا هاور .

 )ط ١٩٩ »



 اوفقو رثكأ اوناك نإو ادحاو ناك نإ اليلق رخأتي نأ مومأملا ىلعو

 دوجسلا و ع وكرلا يف همامإ عباتي نأ هيلع كلذكو ، اطسو هولعجو هفلخ

 ىلص هلوقل هتالص تلطب ادمع لعف نإف همدقتي الو هرياسي الف ةءارقلاو

 عفر اذإو اوربكف ربك اذإف هب متؤيل مامإلا لعج امنإ قو : ملسو هيلع هللا
 ١ دمحلا كلو انبر مهللا : اولوقف هدمح نمل هللا عمس : لاق اذإو اوعفراف

 ٠. ي نيعمجأ اسولج اولصف اسلاج ىلص اذإو اودجساف دجس اذإو

 لاجرلا فالخب ةدرفنم ولو لاجرلا فلخ اهدحو فصت نأ ةأرملا ىلعو

 هتالص داسف يف اوفلتخاو هعم فصي ادحاو فصلا نم بذتجي نأ هيلعف

 كلام نب سنأ ىلإ هدنسب ةديبع وبأ ىور ةعامجلا فلخ ادرفنم ىلص نإ
 اماعط ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل تعنص هكيلم يتدج تناك لاق

 انل ريصح ىلإ تمقف : سنأ لاق يي مكب يلصأ اوموق ةو : لاق مث لكأف

 هللا يلص هللا لوسر مدقتف ءامب هتحضنف سبل ام لوط نم دوسا دق

 انب يلصف انضءارو زوجعلاو هءارو خيشلاو انأ تففصف ملسو هيلع

 نع يئاسنلاو دؤاد وبأو يراخبلاو دمحأ ىورو "" ( فرصنا مث نيتعكر

 عكرف عكار وهو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ ىهتنا هنأ ةركب يبأ

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل كلذ ركذف فصلا ىلإ لصي نأ لبق

 نيمومأملا ىلع امك 0 ها ي دعت الو اصرح هللا كداز قو : لاقف

 ١- ةشئاعو سنا نع عيبرلاو دؤاد وبأو يراخبلاو دمحأو كلام هاور .

 ٢- سنأ نع هجام نبا الإ ةعامجلا هاور .

 ظ .٠ ٠ ٢ 4



 كلام نب سنأ نع ناخيشلا ىور . بكانملاب اوذاحتي نأ و فوفصلا ةيوست

 ةيوست نإف مكفوفص اووس و : لاق ملسو هيلع هتنا ىلص يبنلا نأ

 اذإف هي اولدتعاو اوصارت قو ةياور يفو يي ةالصلا مامت نم فوفصلا

 مدقت نإف هتملث دسي نأ هبنجب نم ىلع بجو فصلا نم جراخ جرخ

 ولو هلعف زاج ةالصلا حالص هيف عيش لكو . زاج اهدسو هفلخ نم
 . مهنع هللا يضر ةباحصلا لعف نم اذه ذخؤي نأ نكميو . ريخأتو ميدقتب

 موي رجفلا يف مه امنيب نيملسملا نأ كلام نب سنأ نع يراخبلا ىور

 هيلع هللا ىلص يبنلا مهأجافف مهب يلصي هنع هللا يضر ركب وبأو نينثالا

 مسبتف فوفص مهو مهيلإ رظنف ةشئاع ةرجح رتس فشك دقو . ملسو

 هللا لوسر نأ نظو هيبقع ىلع هنع هثنا يضر ركب وبأ سكنف ، كحضي

 اونتتفي نأ نوملسملا مهو ةالصلا ىلإ جرخي نأ ديري ملسو هيلع هنلا ىلص

 راشأف ، هوأر نيح ملسو هيلع هثلا ىلص هتنا لوسرب احرف مهتالص يف

 . مويلا كلذ ىفوتو رتسلا ىخرأو ةرجحلا لخد مث ، اومتأ نأ هديب

 هللا يلص يبنلا نع سنأ نع نابح نباو دؤاد يبأ و دمحأ يفو

 قانعألاب اوذاحو ث اهنيب اوبراقو مكفوفص اوصر و : لاق ملسو هيلع

 اهنأك فوفصلا للخ نم لخدت نيطايشلا ىرأل ينإ هديب يسفن يذلاوف
 . زعاملا نبا : فذحلاو . يي فذحلا

4 ٢٠٠١ («



 ارهظ يلصي الف مامإلاب ءادتقإلا يف تقولاو ةينلا داحتا اوطرتشاو

 مامإل ١ لعج امنإ < : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل ١ رصع لصم فلخ

 . ىلص نإ هيلع اهداسف يف اوفلتخاو """ ي هب متؤيل

 يف اوفلتخاو دحاو تقو يف دحاو دجسم يف ةعامجلا ددعت اوعنمو

 اذإ عو : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل داتعم مامإ ريغ نم تلصح نإ اهداسف

 مدقتي ال نأو """ يه هيف ةبوتكملا الإ ةالص الف دجسملا يف ةالصلا تميقأ

 هفلخ ةالصلا تحص مهمغر ىلع مدقت نإف نومومأملا ههركي مامإ سانلا

 هل مهو مو تب مأ مامإل ةالص ال قو : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل

 نوكتالو ث هللا باتكل مهأرقأو مهملعأ مهمؤي نكلو . "" ي نوهراك

 يفو . ةمامإلا ةبترم نع مهصقنل كولمملا الو يبصلا الو امامإ ةأرملا

 اولصو 0 رجافو رب لك فلخ اولص قو : ةريره يبأ نع يقهيبلاو عيبرلا

 رب لك عم اودهاجو عو : يقييبلا يف داز 4 رجافو رب لك ىلع

 ام لصأ : لقيل مث هجويلف مامإلا هقبس دقو ةالصلل ءاج نمو ي رجافو

 مارجإلا ةريبكت ربكي مث 0 مامإلا ةالص نم ينتاف ام يضقأو تكردأ

 ريبكت الو ميلست الب موقي ملسي امدعبو ث هيف هكردأ اميف مامإلا عباتيو

 ١ ذاف ما رجإل ١ ة ريبكت دعي امب يدتبيو مامإل ١ ةالص نم هتاف ام يضقيف

 ١- ةريره يبأ ثيدح نم هيلع قفتم .
 ١- لينلا حرش نم لظفللاو ةعبرألا هجرخأ .

 ٢- هجام نباو يذمرتلاو دؤاد وبأو دنسملا تادايز يف عيبرلا هجرخأ .

« ٢٠٢ ( 



 8 هتالص تيهتنا دقو ملسو دعق مامإلا هيف كردأ يذلا عضوملا ىلإ ىهتنا

 نوعست متنأو اهوتأت الف ةالصلل بوث اذإ قو : ملسو هيلع هنلا ىلص هلوقل

 نإف اوضقاف مكتاف امو اولصف متكردأ امو راقولا و ةنيكسلا مكيلعو اهوتاو

 نيخيشلا ثيدح يفو . """ يي ةالصلا ىلإ لمعي ناك ام ةالص يف مكدحأ

 نم كردأ نم قو : لاق ملسو هيلع هثنا ىلص يبنلا نأ ةريره يبأ نع

 . قفوملا هللاو . ها يي ةالصلا كردأ دقف ةعكر ةالصلا

 يف فالتخاب ةريره يبأ نع يذمرتلا الإ ةعامجلا هاورو كلام نب سنأ نع عيبرلا هاور ١-

 . ظافلألا ضعب

« ٢٠٣ ( 

 



 نورشتلا تلسنملا

 رفسلاةالص يف

 نأ حانج مكيلع سيلق ضرألا يف متبرض اذإو وج : ىلاعت هللا لاق
 اوناك نيرفاكلا نإ اورفك نيذلا مكنتفي نأ متفخ نإ ةالصلا نم اورصقت

 ةيمأ نب ىلعي نع يراخبلا الإ ةعامجلا ىور """ مج انيبم اودع مكل

 نم اورصقت نأ حانج مكيلع سيلف وج باطخلا نب رمعل تلق ] : لاق

 تبجع ) : لاق سانلا نمأ دقف يع اورفك نيذلا مكنتفي نأ متفخ نإ ةالصلا

 لاقف كلذ نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلأسف هنم تبجع امم

 مجعملا يف لاق [ ( ھ هتقدص اولبتاف مكيلع اهب هللا قدصت ةقدص »

 ديز نب رباج نع ةديبع وبأ . لاحترالل جرخ ارفس لجرلا رفس : طيسولا
 نيتعكر ةالصلا تضرف ) : تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 ةالص يف ديزو رفسلا ةالص ترقأف رفسلاو رضحلا يف نيتعكر

 اهنع هللا يضر ةشئاع نع دمحأو يراخبلا هاور ثيدحلا ( رضحلا

 تكرتو اعبرأ تضرفف رجاه مث نيتعكر ةالصلا تضرف امهعم هظفلو

 نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ةراشإ هيفو لوألا ىلع رفسلا ةالص

 لاق . ةرجهلا راد ةنيدملا هنطو نأو هل رفس راد هسأر طقسم ةكم

 ١ -= ةيآل ا ءاسنلا ةروس ( ١٠١ ) .

 )ط ٢٠٤ »



 يف بجاولا وه رصقلا نأ ىلع راصمألا ءاملع رثكأ بهاذم : يباطخلا

 كلذ ىورو رباجو سابع نباو رمع نباو رمعو يلع لوق وهو رفنلا

 نم ديعي : ناميلس نب دامح لاق . نسحلاو ةداتقو زيزعلادبع نب رمع نع

 باطخلا نب رمع نع ىور امبو ةلدألا هذهلف """ اعبرأ رفسلا يف يلصي
 مكيلع اهب هللا قدصت ةقدص و : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع

 ةالصلا رصق بوجو ىلع انؤاملع عمجأ هلك اذهل ث """ ي هتقدص اولبتاف

 ملسمو يراخبلا ىور امل لايمأ ةتسب هنطو ةرامع زواجت اذإ رفسلا يف

 كللم نب سنأ نع ةددعتم قرط نم دمحأو يئاسنلا و يذمرتلاو دؤاد وبأو

 رهظلا ملسو هيلع هللا ىلص هنلا لوسر عم تيلص )) : لاق هنع هللا يضر

 ملسم يفو ى (( نيتعكر ةفيلحلا يذب رصعلا هعم تيلصو اعبرأ ةنيدملاب

 رمع تيأر ) : لاق طمسلا نب ليبحرش نع يقهيبلاو دمحأو يئاسنلاو

 هللا لوسر تيأر امك لعفأ امنإ لاقف : هل تلقف نيتعكر ةفيلحلا يذب ىلص

 ةفيلحلا وذ : نادلبلا مجعم يف توقاي لاق ث ( لعفي ملسو هيلع هللا ىلص

 مهعم ةالصلا رصقل دح الو . ةعبس وأ لايمأ ةتس ةنيدملا نيبو اهنيب ةيرق

 نأ سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ ىور امل رفسلا لاط ولو

 رصتقي اموي رشع ةسمخ حتفلا ماع ةكمب ماقأ ملسو هيلع هئنا ىلص يبنلا
 نباو دؤاد وبأو يراخبلاو دمحأ هاورو ث اهب ةماقإلا يوني ال وهو ةالصلا

 ١- ننسلا ملاعم ج٢ ص)٤٧و٤٨( .

 ٢- ةيمأ نب ىلعي نع يراخبلا الإ ةعامجلا هاور .

« ٢.٥ (« 



 ةرشع عست ضعبو اموي ةرشع عبس مهضعب دازو سابع نبا نع هجام

 دنسم يفو ث ةالصلا رصقي وهو اموي نيرشع ماقأ : لاق ضعبو اموي

 يفو . اهيف ةالصلا رصقي رهشأ ةتس ناجيبرذأب ماقأ رمع نبا نأ دمحأ

 نم ج رخي امنيح رصقي نأ ارفس دصق نمل اوزاجأو . رهشأ ةعبرأ ةياور

 لخديو دوعي ىتح رصقلا مزاليو نيخسرفلا ةزواجم لبق هدلب نارمع

 رصقف ج رخ : لاق بلاط يبأ نب يلع نع يراخبلا ىور . هدلب نارمع

 هذه : هل ليق هرفس نم عجر املف ةفوكلا تويب تويبلا ىري وهو ةالصلا

 مكح يف انأل اهلخدن ىتح اهمتن ال : لاق ةالصلا متن لهف ةفوكلا

 عضوم يف متأ وأ مامتلا عضوم يف رصق نم اومزلأو """ ها نيرفاسملا

 جرخ نإ ةرافكلا و لدبلا يف اوفلتخاو . تقولا يقب ام لدبلاو ةبوتلا رصقلا

 هرصقل هنم قلطني انطو هسفنل ذختي نأ فلكم لك ىلع اوبجوأو تقولا

 هل زاج ول هنأل هل نطو ال نمل ةالص الو ناضمر يف هرطفلو ةالصلا

 الو رفسم هنأل ادبأ ةالصلا رصقي نأ هل زاجل انطو هسفنل ذختي ال نأ

 كلذب مدهنتف رفاسملا ىلع تطقس دق ءايشأ عم ايح ماد ام ناضمر موصي

 ةالول نيعبات اونوكي نأ دبعلاو ةجوزلاو يبصلا ىلعو ، عرشلا دعاوق

 اهيلصيف رصعلا مدقي نأب نيتالصلا نيب عمجلا هل اوزاجأ امك . مهرومأ

 هلك ةيناثلا تقو ىلإ ىلوألا رخؤي وأ برغملا عم ءاشعلاو رهظلا عم

 هتماقإ لاح يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةنسلا يف تباثو عساو

 . ) ٢٩ ٣)ص ينالطستقلل يراخبلا حيحص ىلع يراسلا داشرإ ۔-١

« ٢٠٦ (« 



 سنأ نع ملسمو يراخبلا يفف ، هرفس لاح هتاكرحت لاح يفو

 نأ لبق لحر اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك جو : لاق كلام نب

 نإف امهنيب عمجي لزن مث رصعلا تقو ىلإ رهظلا رخأ سمشلا غيزت
 ةياور يفو ي بكر مث رهظلا ىلص لحتري نأ لبق تغاز

 رهظلا رخوي رفسلا يف نيتالصلا نيب عمجي نأ دارأ اذإ ناك عو : ملسمل

 يبأ نع عيبرلا ىور . ي امهنيب عمجي مث رصعلا تقو لوأ لخدي ىتح

 انجرخ ) : لاق لبج نب ذاعم نع ينغلب : لاق ديز نب رباج نع ةديبع

 هللا ىلص هللا لوسر ناكو كوبت ماع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم

 رخأف : ذاعم لاق ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا نيب عمجي ملسو هيلع

 ىلصف جرخف لخد مث أعيمج رصعلاو رهظلا يلصي جرخ مث ًاموي ةالصلا
 يبأو دمحأ يفو . ظفللا اذهب يئاسنلا هاورو ( اعيمج ءاشعلاو برغملا

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ هنع هللا يضر ذاعم نع يذمرتلاو دؤاد

 ىتح رهظلا رخأ سمشلا غيزت نأ لبق لحترا اذإ كوبت ةوزغ يف ناك

 سمشلا غيزت نأ دعب لحترا اذإو . اعيمج امهيلصي رصعلا ىلإ اهعمجي
 لجع برغملا دعب لحترا اذإ ناكو راس مث اعيمج رصعلاو رهظلا ىلص

 رباج نع يئاسنلاو ملسمو دمحأ يفو . برغملا عم اهالصو ءاشعلا

 ةفرعب نيتالصلا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ) هنع هللا يضر

 ناذاب ءاشعلاو برغملا اهب ىلصف ةفلدزملا ىتأو نيتماقإو دحاو ناذآب

 ثيدحلاو ( رجفلا علط ىتح عجطضا مث امهنيب حبسي ملو نيتماقإو دحاو

4 ٢٠٧ (



 . ..ب ۔., ...... .... . .
 يف فالتخا ضعب هيفو ديز نب ةماسأ نع عيبرلا دنسم يف ريخألا

 . قفوملا هللاو . ظافلألا

« ٢٠٨ (



 نورشتلاو ى ايحلا تطسنملا

 ةعمجلاةالص

 ةبورعلا موي ةيلهاجلا يف ىمسي ناكو 0 عامجإلاب ضرف يهو

 يصق ليقو يؤل نب بعك كلذب اهامس نم لوأو ث ءارلا مضو نيعلا حتفب

 مهعمجي ناكو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دادجأ نم امهالكو ميكح نبا
 دعسأ عم راصنألا عمتجا امل كلذو ةعمجلا موي مالسإلا يف يمسو ى هيف

 ىلص يبنلا نم رمأب ةرجهلا لبق ةعمجلا اهيف اولصو ةنيدملاب هرارز نب

 رظن اذهل هلعلو . فنألا ضورلا يف يليهسلا هررق امبسح ملسو هيلع هللا

 ثيح مهيلع هللا ناوضر ةباحصلاو باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ
 تاحوتفلا تعسوت امل ةيبرعلا دالبلا يف ةينامثلا وأ ةعبسلا راصمألا رصم

 ماشلاو ةفوكلاو ةرصبلاو ةنيدملاو ةكم يهو ، برعلل اميركت ةيمالسإلا

 الو ، هنع هللا يضر لبج نب ذاعم هانب يذلا اهنم دنجلا دجسمب نميلاو

 دحاو لك ليقو 0 دحاو رصم نامعو نيرحبلا عباسلاو ، ندع يف ىلصت

 وأ نامع لهأ نع تزجأ نيرحبلا يف تميقأ ول ليق ىتح هسأرب رصم
 يف ملسم وبأ لقنو ، ءاسحألا يهو نيرحبلا لهأ نع تزجأ راحص يف

 هيلع هللا ىلص يبنلا نامز يف راحص يفق ماقت ةعمجلا نأ رهوجلا راثن

 يف انخايشأ اهاور يتلا راصمألا هذه . رصم نماثلا رصملاو { ملسو

4 ٢٠٩ (



 عبط طوطخم ثلاثلا نرقلا يف بهذملا يف باتك مدقأ رفعج نبا عماج

 عامجإلل : "ا" يملاسلا انخيش لاق . ثارتلا ةرازوب ءازجألا ضعب هنم

 ةنس وأ باتك نم هيلإ نودنتسي دنتسم نيعمتجملل نوكي نأ لوألا : طورش

 ناك مهدنتسم انملع نإف ث اينظ مأ ايعطق دنتسملا كلذ ناك ءاوس داهتجا وأ

 لوصح عم ءانلهج نإو ملعلا يف اعسوتو ةينانئمطالا يف انل ةدايز كلذ

 كلذ ىلع اوعمجي مل مهنأو نظلا مهب نسحن نأ انيلع بجو مهنم عامجإلا

 ةنيعم راصمأ نييعت ىلع مهعامجإك عراشلا لبق نم دنتسم مهدنعو الإ

 اهل نيع هنإف ى هنع هللا يضر رمع ةفالخ يف اهيف ةعمجلا ةماقإل

 مهنم دحاو نع لقني ملو تاياورلا فالتخا ىلع ةعبس وأ ةينامث اراصمأ

 يف انتمئأ فلس نم هنع هللا يضر ةديبع ابأ نأ ىتح . ها كلذل راكنإ

 نادلب نم ءيش يف ةعمجلا ةالص ىري ال دنسملا ةاور دحأ يناثلا نرقلا

 لاق راصمألا ريصمت يف ركاسع نبال قشمد خيرات يفو . مجاعألا

 ام : عيبرلا هل لاقف . راصمألا يف الإ ةعمج ال ) : يرصبلا نسحلا

 نيرحبلاو ةفوكلاو ةرصبلاو ةنيدملا : لاق ؟ ديعس ابأ اي راصمألا

 يتلا نادلبلا يه هذه ) : كاحضلا لاق . """ ( رصمو ماشلاو ةريزجلاو

 خيرلت بحاص يطويسلا اذه ركذو ( هنع هللا يضر اراصمأ رمع اهلعج

 ةالصلل يدون اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي وج : ىلاعت هللا لاق 8 ها ءافلخلا

 ١ " يناثلا ءزجلا يملاسلا نيدلا رون ةمالعلا خيشلل " سمشلا ةعلط حرش ص)٨٢( .
 ٢ " ركاسع نبال . قشمد خيرات ج٢ ص)٨٢( .

« ٢١٠ (« 



 رخآ ىلإ تايآلا ... عيبلا اورذو هللا ركذ ىلإ اوعساف ةعمجلا موي نم

 تضرف امك الامجإ تضرف ةعمجلا نأ لصاحلاو . "ا" م ةروسلا

 اهددعو اهتقو ملسو هيلع هللا ىلص هنلا لوسر نيبو ث ةاكزلاو ةالصلا

 ركذلا كيلإ انلزنأو وو : ىلاعت هللا لاق اهتابجاوو اهننسو اهتبطخو اهلحمو

 روهظلا ماكحأ نم انئاملع دنع يهو ث "" يج مهيلإ لزن ام سانلل نيبتل

 دجام نب هللادبع خيشلا اهمظن ةينامث اهيلع قفتملا اهطورشو ث دودحلاك

 : لاق نيتيب يف يربعلا

 : عبرأ م هطورش ةفبزأ

 1 عمجلا حصت الف اهنودب

 ةعامج هنذإ مامإ رسم

 1 ماقإ ة طخءادن تقو

 ةباحصلاو باطخلا نب رمع نونمؤملا هرقأ ام وه رصملاف
 هلصأ لداعلا مامإلاو نامع رصم راحص هنأ ىلع مهيلع هللا ناوضر

 اهنوميقي اوناك نيذلا نودشارلا هؤافلخو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا اهيأ اي وو : ىلاعت هنلا لاق ، مهتعاط مزلتو هدعب

 ١- تايآلا ةعمجلا ةروس )٩ ىلإ ١١( .

 !- ةيآلا لحنلا ةروس )٤٤( .

 )ط ٢١١ 4

    



 هلوق نم ةذوخأم ةعامجلاو """ يم مكنم رمألا يلوأو لوسرلا اوعيطأو
 اذإ و : ىلاعت هلوق نم ءادنلاو يم هللا ركذ ىلإ اوعساف وج : ىلاعت

 ةبطخلاو عامجإلاب اهتقو وه رهظلا تقو تقولاو يع ةالصلل يدون

 ىلعف نم ةذوخأم ةماقإلاو ث يم هللا ركذ ىلإ و> : ىلاعت هلوق نم ةذوخأم

 يفو . ةماقإو ناذأب الإ ةعامج ةالص ال ثيح ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 نم يدنكلا ميهاربإ نب دمحم خيشلل عرشلا نايب نم رشع سماخلا ءزجلا

 نأ ىلع اوعمجأو ) : لاق - ثارتلا ةرازو عبط - سماخلا نرقلا ءاملع

 يفو . ( مهل رذع ال نيذلا نيميقملا نيغلابلا رارحألا ىلع ةبجاو ةعمجلا

 ىلص هللا لوسر عمس هنأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ملسمو يراخبلا

 مهنأ ديب ث ةمايقلا موي نوقباسلا نورخآلا نحن قو : لوقي ملسو هيلع هللا

 هيف اوفلتخاف مهيلع ضرف يذلا مهموي اذه مث . انلبق نم باتكلا اوتوأ

 هي دغ دعب ىراصنلاو ادغ دوهيلا عبت هيف انل سانلاف ، هل هللا انادهف

 نب عيبرلا دلاو رمع نب بيبح لوق وه اهل لدعلا مامإلا طارتشاو . ها

 نمو ةيواعم ةيمأ ينب نأل كلذ ءاملعلا نم هريغو دنسملا بحاص بيبح

 ثيدح يفو مهئاوهأل اذيفنتو نيملسملا متشل املس ةعمجلا ربنم اوذختا هدعب

 نع ءاكرشلا ىفغأ انأو هل وهف يريغ هيف كرشأ المع لمع نم قو

 ١- ةيآلا ءاسنلا ةروس )٥٩() .

 )ط ٢١١٢ »



 نع ةبطخلاب جرخ مامإ ةالص بوبحم نبا دسفأ دقو "ا" يي كرشلا

 . اهعوضوم

 اوبجوأ لب لدعلا مامإلا ةديبع وبأو ديز نب رباج طرتشي ملو

 ةسسؤم نأ ىلع ءانب رصمملا رصملا يف نكل لدعلا ريغ عم ىتح اهتماقإ

 لينلا حرشو عرشلا نايبك تال وطملا يف لاوقأ و ءارآ مهلو لدعلا مامإلا

 نأ كش الو ةثيدحلاو ةميدقلا تافلؤملا نم اهريغو ج راعملا و فنصملاو

 ءانهدلا نم عسوأ هيف فلتخملاو . هزواجتو هفالخ حصي ال هيلع عمجملا

 ةيافك ضرفو ث لداعلا مامإلا عم راحص لهأ ىلع نيع ضرف يهف

 نإف ةأرما الو ارفاسم مزلت ال اهنأ اوعمجأ و ، نامع يف نم ىلع ةبسنلاب

 نم ) : رباج نع ينطقرادلا ثيدحل امهنع تزجأ نينطوملا عم ايلص

 وأ ادبعوأ ارفاسم وأ ةأرما الإ ةعمجلا هيلعف رخآلا مويلاو هلاب نمؤي ناك

 ىللإ هقيرط يف هيلع هنلا ىلص يبنلا ىلع تضرف امنإو . ها ( اضيرم

 نيب وهو هنطو هلوصوب اناذيإ فوع نب ملاس ينب يف ةرونملا ةنيدملا

 يف اهل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا كرتلو ، فيرشلا هدجسمو ءابق دجسم

 اهبوجو مدع ىلع عامجإلا ىكح . هدعب نودشارلا ءافلخلا كلذكو . هرفس

 لاق س ةمادق نبا ىنغملا حراشو مئاعدلا حرش يف بطقلا رفاسملا ىلع

 يف عبارلا نرقلا ءاملع نم يبرع نب حور نب دمحم خيشلا

 ةالص ىلص نكي مل هللا همحر بعك نب ثراو نأ انغلب دقو ) : نامع

 ١- هجام نباو ملسمو دمحأو ةريره يبأ نع عيبرلا هجرخأ .

 )ط ٢٧١٣ »



 قيتاسرلا نم اهيحاونو نامع لابجو ىوزن نأل ىوزنب ارصق ةعمجلا

 ةعمجلا نأ ىرنو ث لوقلا اذهب ذخأن نحنو : لاق ى راصمألا نم تسيل

 نم لوق سيلو : لاق ، رئاج مامإ وأ لداع مامإ اهيف ناك ةبجاو راحصب

 اهيف نوكي ال ثيح نم مجاعألا ضرأو قيتاسرلا يف ارصق ةعمجلا ىأر
 ال انأ ريغ انيأر يف كلذ ىضرن الو اندنع باوصب هللا دودح ماقت هب مامإ

 نم ئطخي نأ الإ كلذ لجأ نم مالسإلا نع هعلخن الو قسفلاب هيلع مكحن
 عولخم اندنع وهق فارطألا يف ارصق ةعمجلا ةالص يف كلذ هيأر ري مل

 نم ها نيملسملا ةمئأ هيأ ر نم نسحتسا امب للظ ذإ نيدلا يف انل ودع

 . قفوملا هللاو . """ عرشلا نايب

 نامعب ىوزن ءاملع نم يدنكلا ميهاريإل نب دمحم ةمالعلا خيشلا فيلأت رشع سماخلا ءزجلا ١-

 . ينامعلا ثارتلا ةرازو ةطساوب هرشن مت اءزج نيعبسو نيتثأ يف هباتكو ه٨٠٥ ماع يفوتم

 )ط ٢١٤ 4



 نورشتلاو يفاشملا نطسنملا

 هلاموضن ىلع فناخلاو ضيرملا ةالص

 ةريبكت دعب اهناكرأ يهو تس اهنأ ةالصلا ضئارف ىلع اوعمجأ

 ةيناثلاو 0 """ ي ربكف كبرو و> : ىلاعت هلوقل ىلوألا يهو مارحإلا

 هلوقل ةءارقلاو ، "" يج نيتناق هلل اوموقو و> : ىلاعت هلوقل مايقلا

 دوجسلاو عوكرلاو 0 "" يج نآرقلا نم رسيت ام اوأرقاف وج : ىلاعت

 هلوقل دوعقلا ةسداسلاو ، "" يم اودجساو اوعكراو وج : ىلاعت هلوقل

 اذه . """ ه مهبونج ىلعو ادوعقو امايق هللا نوركذي نيذلا و> : ىلاعت

 مكح هلف ضيرملا امأ . هنم رذعي الو هلعف عيطتسملا ىلع بجي ام

 ام هنم اوتأف رمأب مكترمأ اذإ عو : ملسو هيلع هللا ىلص لاق ، فلتخي

 . "" ي متعطتسا

 ١- ةيآلا رثدملا ةروس )٢( .

 ٢- ةيآلا ةرقبلا ةروس )٢٣٨( .

 . )٢٠( ةيآلا لمزملا ةروس -

 ٤- ةيآلا جحلا ةروس )٧١٧( .

 ٥- ةيآلا نارمع لآ ةروس )١٩١( .

 ٦- ةريره يبأ نع امهريغو ملسمو دمحأو سنا نع عيبرلا هاور .

4 ٢١٥ (« 



 دوجسلاو عوكرلاو مايق نع زجاعلا يف ءاملعلا فلتخاو

 ليقو 8 ضعبلا نع زجع وأ لكلا نع زجع ءاوس ءاميإلاب يلصي : ليقف

 دحاو لك نأل دوجس وأ عوكر وأ مايق نم عاطتسا امب يتأي نأ هيلع

 ئمويو ادعاق يلصي : ليق ةنيفسلا بحاص كلذكو 6 هسأرب ضرف

 اوقيو اعجطضم يلصي نأ هل هينيع جلاع نم كلذكو ، هدوجسو هعوكرل

 ئموي نيطلاو ءاملا يف ناك نم كلذكو دجسيو عكري هنأكو هتالص
 ذوخأم اذه لكو ةرئاطلا بكارو ديقملا مهلثمو هدوجسو هعوكرل

 امهنم اوتأف رمأب مكترمأ اذإ جو : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق نم
 عطتست مل نإف امئاق لص قو : ملسو هيلع هنلا ىلص هلوقو ي متعطتسا

 نع عضولا ةياورو 0 """ ي بنج ىلعف عطتست مل نإف ادعاقف

 مل نإف 4 امئاق ضيرملا يلصي قو : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 . ايقلتسمف عطتسي مل نإف ث امئانف عطتسي مل نإف ، ادعاق لصيلف عطتسي

 ةالص ةفصو . """ ي اهعسو الإ اسفن هللا فلكي الف عطتسي مل نإف

 لاق ث عوكرلل هئانحنإ نم رثكأ دوجسلل هدسجو هسأر ينحي نأب ءاميإلا
 دعقي امك دعقي نأ مهدنع دوعقلا نسحأو : ىمادقلا انفلس نم ديعس وبأ

 البتتسم نميألا هبنج ىلع عجطضيو . تاولصلا رئاس يف تايحتلل
 ةالصلا ريبكت ربكيف ريبكتلا ىلإ عجر ءاميإلا هيلع رذعت نمو اذه ى ةلبقلا

 تاريبكت عبرأ ليقو ديعس وبأ هراتخاو تاريبكت سمخ ليق تيملا ىلع

 ١- نيصح نب نارمع نع يراخبلاو دمحأ هاور .
 ٢ " ايركز يبآل " عضولا باتك ص)٢٧١( .

 )ط `٢١٦ 4



 ريبكت ددع ليقو تاريبكت عبرأ ليقو ديعس وبأ هراتخاو تاريبكت سمخ

 ريبكتلا لقعي مل نمو ى بجاو ريغ انخايشأ نم ناسحتسا اذهو ةالصلا

 وأ ةبشخ ىلع دانتسالا هل اوزاجأو ء ةعاطتسالا ةياغ هذهو هيلو هل ربك

 مأ نع دؤاد وبأ ىور امل هيلجر ىلع اميقتسم فقي نأ ردقي مل نإ رادج

 ادومع ذختا محللا لمحو نسأ امل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ سيق

 . هيلع دمتعي ةالصلا يف

 دقف لاتقلا يف نافحزلا فقاوتي نأ امإ ولخي الف فئاخلا ةالص امأو

 ركذو ءاسنلا ةروس يف زيزعلا هباتك يف ةالصلا ةيفيك ىلاعت هللا ركذ

 -: اهنم راتخملا اهوجو اهتيفيك يف نورسفملا

 ةفئاطلا كلت فرصنت مث ةفئاطب ةعكر نيتعكر مامإلا يلصي نأ -

 ةعكرلا مامإلا عم يلصتف ىرخألا ةفئاطلا يتأتو ودعلا هجاوتو

 مث ةدحاو ةعكر دحاو لكل شيجللو ناتعكر مامالل نوكيف ةيناثلا

 نيب قرفالو مهيلع دهشت الو تايحت الو اعيمج نوملسي

 . مهيلع رضح الو رفس الو اهريغو برغملا

 ءلميإ نم هنكمأ امب يتأي يلصملا نإف نافحزلا لخادتي نأ امأو -
 . ريبكت وأ

 ىلع وأ هلزنم يف ءاوس هيلع ودعلا لوزن فاخي نأ امأو -

 "" يج انابكر وأ الاجرف متفخ نإف ج : ىلاعت هللا لاق هتلحار

 )٢٣٩) ٠. ةيآلا ةرقبلا ةروس ۔-١

 )ط ٢١٧ »



 ىلص لاق هتلحار ىلع ابكار ناك ولو هنكمأ امفيك يلصي هنإف

 امهنم اوتاف ءيشب مكترمأ اذإ وو : ملسو هيلع هلا

 . قفوملا هللاو ٠ ت متعطتسا

)ط ٢١٨ »



 نورشتنلاو ثملاشلا كسملا

 حيوارتلاو نييديعلاةالص

 كلذب يمسو ءاي هواو تبلق يواو وهو دوعلا نم قتشم ليق ديعلا

 سانلا نم هكردأ نم ىلع دوعي هنأل الؤافت ليقو . نينسلا راركتب هراركتل

 . "" ةمالسلاب الؤافت غيدللا وهو ميلسلاو { لوفقلاب الؤافت ةلفاقلا ةيمستك

 ي ىلصف هبر مسا ركذو ٢ ىكزت نم حلفأ دق وج : ىلاعت هللا لاق
 ةياورلاو . ملعأ هللاو ديعلا ةالصو رطفلا ةقدص يف تلزن اهنأ : ليق

 رمأو اهيلع ضرحو ديعلا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ةرتاوتم

 ضرفب تسيل اهنأ عامجإلا الولو 0 اهيلإ ءاسنلا جورخب رمأ ىتح اهب

 ءاملع نم ناطحق يبأ باتك نمو س ها اهضرف بجوي ديكأتلا اذه ناكل
 يف ةنس ديعلا ةالص نأ نيملسملا ءاهقف عمجأ نامعب ثلاثلا نرقلا

 لهأ نم موق عمجأ ولو : لاق نأ ىلإ ةعامجلاو ىرقلاو راصمألا

 """ __ ها هيف نومثاي ابجاو ارمأ اوكرت دق اوناكل اهكرت ىلع راصمألا

" ٢ " 

 ١- عبارلا نرقلا يف ىمادقلا انئاملع دحأ دمحم يبأ عماج نم .

 . (٥١و١ )٤ ناتيآلا ىلعألا ةروس -!

 ٢ يرجهلا سماخلا نرقلا ءاملع نم يدنكلا ميهاريإ نب دمحم ةمالعلا خيشلل عرشلا نايب 9

 ج ص)١٥( .

 )ط ٢٧١٩١ 4



 امهو 0 نابجلا ىلإ جورخلاو بيطلاو نسحلا سابللاو لمجتلا اهيف نسيو

 ةروهشملا هوجولا ىلع تاريبكت عبس وأ ةريبكت ةرشع ثالثب ناتعكر

 دعب بطخي مث ث ةبراغملا انخايشأ عم يناثلاو ةقراشملا انخايشأ عم لوألا

 لضف اهيف ركذي رطفلا ديع ةبطخ يفف ماقملا بسانت ةبطخب ةالصلا

 ركذي ىحضألا ةالص يفو 0 جحلا رهشأ لابقتساو رطفلا ةاكزو ناضمر

 ةماقإ الو امهل ناذأ الو كلذ ىلإ امو ةيحضلاو هتابجاوو جحلا ملاعم اهيف

 يفو ىلوألا ةعكرلا يف مارحإلا ةريبكت دعب اسمخ ريبكتلا عضومو .

 ٠ اثالث دوجسلا لبق عوكرلا دعبو اسمخ عوكرلا لبق ةءارقلا دعب ةيناثلا

 ةعكرلا يف ةءارقلا دعب ثالثو مارحإلا دعب عبرأف عبسب لوقلا ىلعو

 . ةيناثلا

 نم ةلح رمع دجو ) : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو

 ملسو هيلع هللا ىلص هٹنا لوسر اهب ىتأف اهذخأف قوسلا يف عابت قربتسا
 امنإ قح : لاقف ث دفولاو ديعلل اهب لمجتف هذه عتبا هللا لوسر اي : لاقف

 ةعامجلا دنع ةيطع مأ نعو """ ( ي هل قالخ ال نم سابل هذه
 رظطفلا يف نهجرخن نأ ملسو هيلع هللا ىلص هثللا لوسر انرمأ ) : تلاق

 نلزتعيف ضيحلا امأف ث رودخلا تاوذو ضيحلاو قتاوعلا : ىحضألاو

 ال انادحإ هللا لوسر اي : تلق 0 نيملسملا ةوعدو ريخلا ندهشيو ىلصملا

 . ( ي اهبابلج نم اهتخأ اهسبلتل و : لاق بابلج اهل نوكي

 ١- هيلع قفتم .

 )ط ٢٢٠ »



 امل حياورتلاب تيمس ناضمر مايقب هنع ربعملا وه حياورتلا

 مايق : """ بطقلا لاق . ميلستلاب نيتعكر لك يف ةحارتسالا نم لصحي
 ركب وبأ داز تاعكر ينامث يهو ةدكؤم ال اهيف بغرم ةنس ناضمر

 ىلص يبنلا نأ انغلب دقو حاضيإلا يف ىورو ى ها ىرخأ رمعو اينامث

 من } تاميلست عبرأ يهو تاعكر ينامث ناضمر مايق نم ملسو هيلع هللا
 يضر رمع داز مث ، ىرخأ ةينامث هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ داز

 ةنس كلذ ناكف ةعكر نورشعو عبرأ هلك كلذو ، ىرخأ ةينامث هنع هلا

 لاوقأ ترثك دقو . ةنسلا بتك يف هيلع فقأ ملو """ _ها مهدعب نمل

 ه هيلع قفتم ءيش كلذ نم تبثي ملو حياورتلا تاعكر ديدحت يف فلسلا

 نورتويو تاماقم ةثالث حياورتلا نولصي نيفلاسلا انخايشأ رثكأ نأ الإ

 هللا يلص يبنلا لعف نيب اوعمج دقو تاماقم ةثالث ارحس نولصي ثالثب

 ربلج نع ةديبع وبأ دنسملا يفو . امهنع هللا يضر هيبحاصو ملسو هيلع

 هللا ىلص هللا لوسر ىلص ) : تلاق اهنع هتنا يضر ةشئاع نع ديز نب

 ةيناثلا ةليللا ىلص مث ريثك سان هتالصب ىلصف دجسملا يف ملسو هيلع

 لوسر مهيلإ جرخي ملف ةعبارلاو ةثلاثلا ةليللا يف اوعمجت مث ، سانلا رثكف

 ملف متعنص يذلا تيأر دق عو : لاق حبصأ املف ، ملسو هيلع هللا ىلص لا

 يف كلذو . مكيلع ضرفي نأ تيشخ ينأ الإ مكيلإ جورخلا نم ينعنمي

 ١- " ةمتألا بطقل " صلاخلا بهذلا ص)٢٠١( .

 ٢-۔ )ص يخامشلل حاضيإلا ٠ ٥٦) .

4 ٢٢٠١ « 



 ديز نع يراخبلا يف وهو ةشئاع نع اضيأ ملسم هاورو ( ي ناضمر

 ىلص هللا لوسر ناك : لاق ةريره يبأ نع اضيأ ملسم يفو 0 تباث نب

 ةميزعب هيف مهرمأي نأ ريغ نم ناضمر مايق يف بغري ملسو هيلع هللا

 ي هبنذ نم مدقت ام هل رفغ اباستحاو اناميإ ناضمر ماق نم ق : لوقيف

 رمألا ناك مث ، كلذ ىلع رمألاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يفوتف

 يفف ، كلذ ىلع رمع ةفالخ نم اردصو ركب يبأ ةفالخ يف كلذ ىلع

 ىلع مهعمج هنع هللا يضر رمع نأ يقهيبلاو ةميزخ نباو يراخبلا

 نوماني يتلاو ةعدبلا تمعن ) : لاقو بعك نبا يبأ عم ةعامج اهتالص
 . قفوملا هللاو اذه . رحسلا ةالص ىلإ ريشي ( اهنم ريخ اهنع

)ط ٢٢٢ 4



 نورشتلاو جبارعلا فللسملا

 ةدكوملاريضوةدكؤملاننسلاوربتولا

 ريغ ةدكؤم ةنس وأ ضرف وه له انخايشأ فلتخاو درفلا ةغل رتولا

 نب عيبرلا بوجولا مدع راتخاو ديز نب رباج بوجولا راتخا ؟ بجاو

 لوق وهو ؟ ةرافك هيلع له ادمع هكرات يف فالخلا رهظيو . بيبح

 ةمكرلاب قلعتم وهو . رثكألا وهو ؟ هيلع ةرافك الوأ . بوبحم نب دمحم

 نع رجفلا عولط ىلإ ءاشعلا ةالص نيب ام هتقوو عفشب قوبسم ةريخألا

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا اعمس امهنأ رمع نباو سابع نبا

 ءاشعلا ةالص نم هتقوو """ ي ليللا رخآ نم ةعكر رتولا وو : لوقي
 لاق : لاق يراصنألا بويأ يبأ نع عيبرلا ىور ث رجفلا عولط ىلإ

 ثالثبف عطتست مل نإف سمخب رتوأ قو : ملسو هيلع هثنا ىلص هللا لوسر

 لاقو """ يي ءاميإ ئموتف عطتست مل نإف ةدحاوبف عطتست مل نإف

 ناتتخالاو مجرلاو رتولا ) : ديز نب رباج نع ةديبع وبأ لاق : عيبرلا

 هيلع هللا ىلص يبنلا لوقلف رتولا امأف ث ( تابجاو ننس ءاجنتسالاو

_ 

 ١- ملسمو دمحأ هاور .

 !- راصتخاب دواد وبأ هاورو (( هرثأ ىلع )) : لاقو بويأ يبأ نع دئاوزلا عمجم يف هجرخأو
 !ج ص)٢٤١( .

 )ط 4٢٢٣



 نم مكل ريخ ةسداس ةالص مكداز هللا نإ قو : هباحصأل ملسو

 يبأ نع يئاسنلاو دؤاد وبأو دمحأ ىورو """ م رتولا يهو معنلا رمح

 ملسو هيلع هللا ىلص هتنا لوسر ناك )) : لاق هنع هللا يضر بعك نب

 دحأ هللا وه لقو ، نورفاكلا اهيأ اي لقو ، ىلعألا كبر مسا حبسب " رتوي
 هللا يضر يملاسلا انخيش لاق . (( ثالثلا نم ةعكر لك يف ينعي "

 ةنس امهومسي نيتعكرب ةقوبسم ثالثب رتولا انباحصأ راتخاو : هنع
 اهلبق امع ةريخألا ةعكرلا لصفي لهو . تاعكر سمخ كلتف ءاشعلا

 نع يورم لكلاو همدع نورخآو لصفلا مهضعب راتخا ؟ ال مأ ةميلستب

 نيب ملسي ناك هنأ قو رمع نبا نعو . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 هيلصي ناكو """ ي هتجاح ضعبب رمأي ناك هنأ ىتح ةعكرلاو نيتعكرلا

 يضر سابع نباو ةشئاع عم كلذ لعف امك ةعامج ملسو هيلع هللا ىلص

 نأ عي : رمع نبا نع ةعامجلا ىورو . ناضمر ريغ يف امهنع هللا

 يبأ نع عيبرلا ىور . ي هريعب ىلع رتوأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 لوسر ناك جو : لاق هنأ يردخلا ديعس يبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع

 دعبو نيتعكر اهدعبو نيتعكر رهظلا لبق يلصي ملسو هيلع هللا ىلص هنا

 ةعمجلا دعب يلصي ال ناكو نيتعكر ءاشعلا ةالص دعبو نيتعكر برغملا

 .هححصو يذمرتلا هاورو ي نيتعكر يلصيو سانلا فرصني ىتح

 مكدمأ هللا نإ مهعم هظفلو مكاحلا هححصو يئاسنلا الإ ةفاذح نب هجراخ نع ةسمخلا هجرخأ ١-

 . دحاو ىنعملاو مكداز لدب

 . يراخبلا هاور ۔-٢

 )ط ٢٢٤ »



 اعبرأ رهظلا لبق هيف اوركذ نكل هانعم دؤاد وبأو ملسمو دمحأ جرخأو

 اهنع هللا يضر ةشئاع نع اضيأ دنسملا يفو "ا" لاوزلا ةنس اهلعلو
 ةرشع ثالث ليللاب يلصي ملسو هيلع هنلا ىلص هنلا لوسر ناك ةو : تلاق

 يفو 06 ي نيتفيفخ نيتعكر حبصلل ءادنلا عمس اذإ يلصي مث 0 ةعكر

 هللا يلص يبنلا نكي مل وي : تلاق ةشئاع نع دمحأو ملسمو يراخبلا

 ي رجفلا يتعكر ىلع هنم ادهاعت دشأ لفاونلا نم عيش ىلع ملسو هيلع

 دعب ناتعكر ةدكؤملا ننسلا نم ) : انخايشأ بتك نم هريغو حاضيإلا يفو

 ةشئاع نع ملسمو يراخبلا ىور . ( رجفلا ضرق لبق ناتعكرو برغملا

 برغملا دعب يلصي ناك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ قوي رمع نباو

 يفو امهيف أرقي ناك قو هنأ دوعسم نبا نع يذمرتلا ىورو ي نيتعكر

 . ي دحأ هللا وه لقو ، نورفاكلا اهيأ اي لقب رجفلا ةالص لبق نيتعكرلا
 يبنلا تلأس : لاق بلاط يبأ نب يلع نع ) : حاضيإلا يف لاق

 رابدأو هحبسف ليللا نمو وج : ىلاعت هلوق نع ملسو هيلع هللا ىلص

 داز يف لاق ي برغملا ةالص دعب ناتعكرلا ةو : لاق """ يم دوجسلا

 اهدحأ : لاوقأ ةثالث حيبستلا اذه يف نيرسفملل : ريسفتلا ملع يف ريسملا

 يبأو يلع نب نسحلاو يلعو رمع نع يور . برغملا دعب ناتعكرلا هنأ

 ةياور وهو نيرخآ يف ةداتقو يعخنلا و يبعشلا و دهاجمو نسحلاو ةريره

 ١- بويأ يبأ نع عيبرلا هجرخأ ١ بئاسلا نب هللادبع نع يذمرتلا هجرخأ و 6 يراصنال .

 ٢ - ق ةروس ١ ةيآل ( . ٤ ) .

4 ٢٢٥ ( 



 حيبستلا ثلاثلا ، تاضورفملا دعب لفاونلا يناثلا ذ سابع نبا نع يفوعلا

 . ( ةبوتكملا تاولصلا رابدإ يف ناسللاب

 يفالو رفسلا يف رجفلا يتعكر عدي ال ناك وو : ةشئاع نعو

 . "" يي مقسلا يف الو ةحصلا يف الو رضحلا

 هاتتاف نمو ، عوبسأ لك دعب فاوطلا اتعكر ةدكؤملا ننسلا نمو

 الو مارحلا دجسملا امهعضومو ناتبجاو امهنأل مد همزل ةرمع وأ جح دعب

 هللا لاق . بورغلاو عولطلا دنع ةالصلا عنمت نكل راتخملا ىلع امهل تقو

 ملسمو دمحأ ىور """ يج ىلصم ميهاربإ ماقم نم اوذختاو و> : ىلاعت

 ىللإ ىهتنا امل ملسو هيلع هللا ىلص هثنا لوسر قو نأ رباج نع يئاسنلاو

 نيتعكر ىلصف يم ىلصم ميهاربإ ماقم نم اوذختاو و أرق ميهاربإ ماقم

 مث يم دحأ هللا وه لقو ، نورفاكلا اهيأ اي لقو ، باتكلا ةحتاف وج ارقف
 . يي افصلا ىلإ جرخ مث هملتساف نكرلا ىلإ داع

 فوسكو رمقلا فوسخ دنع ناتعكر اهيف بغرملا ننسلا نمو -

 . """ سمنلا

 ةبطخ امهدعبو { ءاقستسإلل ناتعكر اهيف بغرملا ننسلا نمو -

 . """ دلبلا ج راخ عامتجإب نوكت نأو ؤ عرضتو

 . (١٧٢)ص ٢ج " بيطخلا خيرات نع ريبكلا عماجلا " ١

 . )١٢٥( ةيآلا ةرقبلا ةروس ١٢

 ٣- ملسمو يراخبلاو دمحأ هاورو سابع نبا نع عيبرلا هأ ور .

 ٤- ةددعتم قرط نم ننسلا بابرأ هاور .

 ط ٢٢٦ »

 



 ناتعكر اهلقأ ى يحضلا ةالص اهيف بغرملا ننسلا نمو -

 . "" نامث اهرثكأو

 . """ دجسملا ةيحت اهيف بغرملا ننسلا نمو -
 ىلص يبنلا نأ يور امل ليللا مايق اهيف بغرملا ننسلا نمو -

 هللادبع اي قو : صاعلا نب ورمع نب هللادبعل لاق ملسو هيلع هللا

 نلكو هي ليللا مايق كرتف ليللا نم موقي ناك نالف لثم نكت ال

 . هتوفي ال مالسلا هيلع

 ءاش نمو للقيلف ءاش نم عوضوم ريخ ةالصلاف لاح لك ىلعو

 فالغلاك يهو ةريره يبأ نع طسوألا يق يناربطلا هانعم ج رخأ رثكيلف

 يراخبلا يفو . """ ملعي مل صقانب ةلتخملا ةضيرفلا لمكتو ضرغلل
 هللا لوسر : لاق : لاق ةريره يبأ نع عضاوتلا باب يف

 دقف ايلو يل ىداع نمو وو : لاق لجوزع هتنا نإ : ملسو هيلع هللا ىلص

 هتضرتفا امم يلإ بحأ ءيشب يدبع يل برقت امو ى برحلاب هتننآ

 تك هتببحأ نإف ، هبحأ ىتح لفاونلاب يلإ برقتي يدبع لازي امو 3 هيلع

 8 اهب شطبي يتلا هديو ى هب رصبي يذلا هرصبو 0 هب عمسي يذلا هعمس

 8 هنذيعأل ينذاعتسا نئلو 0 هنيطعأل ينلأس نإو 0 اهب يشمي يتلا هلجرو

 . ةشئاع نع هجام نباو ملسمو دمحأ هاورو يناه مأ نم اغالب ديز نب رباج هاور ١
 . ةداتق يبأ نع ةعامجلا هاورو 6 افوقوم ديز نب رباج هاور ۔-٢

 . صلاخلا بهذلا يف بطقلا هركذ ٢

 )ط ٢٢٧ 4

 



 هركي نمؤملا يدبع سفن نع يددرت هلعاف انأ عيش نع تددرت امو

 تددرت ام ينعي 0 تددرت امو : هلوقو يم هتع اسم هركأ انأو توملا

 مهتلزنم ةعفرو هئايلوأ فرشل اميركت هسفن ىلإ كلذ فاضأو ، هلسر

 فيكف 0 لعفل هدابع ىلع همتح يذلا توملا مهقيذي ال نأ ىتأت ول هنأ ىتح

 دحأ ةالصلاو ءالبلاو ةنحملا راد نم ةداعسلا راد ىلإ مهب يضفي توملاو

 ربصلاب اونيعتساو و : ىلاعت هتا لاق العو لج ىلوملا ىلإ باوبألا

 . قفوملا هنلاو . "'" يج نيعشاخلا ىلع الإ ةريبكل اهنإو ةالصلاو

 ١ = ةرقبلا ةروس ١ ةيآل ( ٤٥ ) .

 )ط ٢٢٨ »

 



 نوريشتتلاو ننم اشنلا تكلتما

 تيملازييهجت ماكحأ

 نوفوت امنإو توملا ةقئاذ سفن لك ج : العو لج هللا لاق
 امو زاف دقف ةنجلا لخدأو رانلا نع حزحز نمف ةمايقلا موي مكروجا

 هيلع هللا لص هللا لوسر لاق """ يج رورغلا عاتم الإ ايندلا ةايحلا

 احشر جرخت نمؤملا سفن نإف هثلا الإ هلإ ال مكاتوم اونقل قو : ملسو

 باتك نمو "" يي رامحلا سفن جرخت امك هقدش نم ج رخت رفاكلا سفنو

 ديز نب رباج ىلع ينانبلا تباث لخد ) انخايشأ بتك نم هريغو ريسلا
 نسحلا ىقلأ نأ يهتشأل ينإ : لاق ؟ ائيش يهتشت له : لاقف رضتحا نيح

 اينختسم ناكو رباج لوقب هملعأف تبات ج رخف . تومأ نأ لبق يرصبلا

 ٥ هناسليطب تباث هفلخ بكرو ج رسلا ىلع تباث لغب بكرف جاجحلا نم

 وهو نسحلا هيلع بكنا عجطضم وهو ءاثعشلا يبأ ىلع لخد املف

 نم ةناب ذوعأ : لوقي وهو هينيع رباج عفرف ى هتنا الإ هلإ ال لق : لوقي

 كبر تايآ ضعب يتأي موي و ديعس ابأي : لاقف ، رانلا ىلإ حاور وأ ودغ

 مهناميإ يف تبسك وأ لبق نم تنمآ نكت مل مهناميإ اسفن عفنيال

 ١- ةيآلا نارمع لآ ةروس )١٥٨( .

 . دوعسم نبا نع يناربطلا هاور ۔-٢

 )ط ٢٢٩



 ديعس ابأ اي : لاق مث ث ملاعلا هيقفلا هللاو اذه : نسحلا لاقف """ يع اريخ

 نمؤملا يف ملسو هيلع هلل ىلص هللا لوسر نع هيورت ثيدح نع ينربخأ
 هترضح اذإ نمؤملا نإ ةو, : مالسلا هيلع لاق : لاقف 9 ةافولا هترضح اذإ

 ادرب دجأ ينإ مهللا ربكأ هتنا : رباج لاقف ھ هدبك ىلع أدرب دجو ةافولا

 لقنو ( هيلع هللا ةمحر ضبق مث ، يبر ءاقل يف ةعماط ًاسفنو يدبك ىلع

 ةيعفلشلا نم ىزوجلا نبا نع """ يبيصخلا دشار نب دمحم خيشلا ةصقلا

 ديز نب رباج ترضح امل ) : لاق دئاوفلا نم اهب امل اهداريإ نم عنام ال

 كلذ غلبف ى نسحلا هجو يف ةرظن : لاق ؟ يهتشت ام : هل ليق ةافولا

 رمأ دجأ : لاق كدجت فيك رباج اي : هل لاقف هيلع لخدو هءاجف نسحلا

 ىلص هللا لوسر نع هتعمس ثيدح ينثدح ديعس ابأ اي ى دودرم ريغ هللا
 هيلع هلا يلص هئلا لوسر لاق رباج اي : نسحلا لاقف 0 ملسو هيلع هللا

 هلاقتسا نإو ء هلبق بات نإ ريخ ليبس ىلع هللا نم نمؤملا قو : ملسو

 لب هبلق ىلع ادرب دجي نأ كلذ ةمالعو ث هرذع لبق رذتعا نإو ث هلاقأ
 مث ٧ يبلق ىلع أدرب دجأل ينإ ربكأ هللا : رباج لاقف ي هحور جرخت نأ

 ١ يفوخو يعزج نمآو ينظ نتسحف كباوث يف عمطت يسفن نإ مهللا : لاق
 أضيأ ديز نب رباج هب درفت اممو . ها ( هنع هللا يضر تامو دهشت مث
 تاريبكت ثالث هيبأ ىلع ربكي نأ ةرفص يبأ نب بلهملا نب ديزيل زاجأ

 ١- ةيآلا ماعنألا ةروس )١٥٨( .

 ٢ " يبيصخلا دشار نب دمحم خيشلل " قئارلا بدألا يف قئافلا درمزلا ج١ ص)٢٢٨( .

 )ط ٢٣٠ »



 سابع نبا نع هريغو ينطق رادلل كاردتسالا يفو . بلهملا يفوت امل

 . ريغ ال ثالث ريبكتلا نأ نيريس نباو ديز نب رباجو سنأو

 98 بوقرعلاو بعكلا نيب يذلا قرعلا سجب ربتعي توملا ةقيقحو

 هلك هندب نم ةكرحلا نوكس توملا تامالع نمو ربدلا يف قرع سجبو

 اهتوم لماحلا ربتعي كلذكو ، هسفن عاطقناو هنول ريغتو هدسج ةدوربو

 يهف كرحتت ةفكلا تماد امف اهترس ىلع ههبشأ ام وأ نازيملا ةفك عضوب

 هيلع هللا ىلص هلوقل هتاراومو تيملا زيهجتب ليجعتلا لضفألاو . ةيح

 . """ هب هه ينارهظ نيب سبحت نأ ملسم ةفيجل يخبني ال وو : ملس
 ىلإ اعامجإ ةداهشلا رضتحملا نيقلت بدنو ) : صلاخلا بهذلا يفو
 ٥ هصاخشاو رصبلا دادحإ اهتامالعو ةنياعملا دنع ةلبقلل ههيجوتو : هلوق

 ىلإ مهوهجوو هللا الإ هلإ ال مكاتوم اونقل قوي : ملسو هيلع هللا ىلص هنعو
 ١١ ٢ ا١

 ( ي حورلا عبتي رصبلا نإف مهرصب اوضمغأو ةلبقلا ها .

 اهلك 5 هنيفكتو هيلع ةالصلاو هتاراومو ملسملا تيملا زاهجب مايقلاو

 نم ذوخأم كلذو اودجو ام هبراقأ هب سانلا صخأ و ث ةيافكلا ضورف نم
 ضرألا يف ثحبي ابارغ هللا ثعبف وو مدآ ينبا ةصق يف العو لج هلوف

 اذه لثم نوكأ نأ تزجعأ اتليو اي لاق هيخأ ةءوس يراوي فيك هيريل

_ 

 يف هريغو دؤاد وبأ هاورو ديعس يبأ نع حاضيإلا يف هاورو سابع نبا نع عيبرلا هاور ١-

 . زئانجلا
 . (٨٨١)ص بطقلا خيشلل " صلاخلا بهذلا " ٢-

 )ط 4٢٣١



 دنسملا نمو ، """ يع نيمدانلا نم حبصأف يخأ ةءعوس يراوأف بارغلا

 ىلص هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ
 اونفكو مكعايحأ اه وسبلأ ضيبلا بايثلا هذهب مكيلع قو : ملسو هيع هللا

 نم ءيش عم الو ريرح يف مهونفكت الو ث مكبايث ريخ اهنإف مكاتوم اهيف

 ٠ هي مهئاسنل ناللحمو ث يتمأ لاجر ىلع نامرحم امهنأل 8 بهذلا

 اولسغا و : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ث اقيلعت عيبرلا ىورو

 وبأ دنسملا يفو ث هيلع عمجم هانعمو ظفللا اذهب هدجأ ملو يي مكاتوم

 ةيطع مأ تلاق : لاق نيريس نب دمحم نع انغلب : لاق ةديبع

 تيفوت نيح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيلع لخد قو : ةيراصنألا

 كلذ نتيأر نإ كلذ نم رثكأ وأ اسمخ وأ اثالث اهنلسغا قو : لاقف هتنبا

 . يننذلف نتغرف اذإف ، روفاكلا نم ائيش ةرخآلا يف نلعجاو 0 ردسو ءامب
 لاق يي ايب اهنرعشأ : لاقف هوقح اناطعأف ث هانذآ انغرف املف

 ثيدحلاو . هايإ اهنيقت يأ : هايإ اهنرعشأ هلوقو ث رازإلا : وقحلا : عيبرلا

 ىمسو ةيفقثلا فناق تنب ىليل نع ةفلتخم ظافلأب دؤاد وبأو دمحأ هجرخأ

 دازو ةيطع مأ نع ملسمو يراخبلا هاورو بنيز ليقو موغلك مأ اهنأب هتنبا

 نورق ةثالث اهرعش نرفظف ءوضولا عضاومو اهنمايمب نأديإ قو هيف
 هللا ىلص هللا لوسر نع رباج نع دمحأ ىورو . ها ي اهفلخ اهانيقلأف

 ١- ةيآلا ةدئاملا ةروس )٣١( .

 ٢- يئاسنلا الإ ننسلا باحصأو دمحأو يعفاشلا هجرخأ .

 )ط ٢٣٢ »



 وبأ ىورو يي اثالث هورمجأف تيملا مترمجا اذإ قوي : لاق ملسو هيلع

 هللا يلص هللا لوسر لئس : لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع

 . ""اهلسغ دنع اهرعش قيرفتب رمأف تتام ةأرما نع ملسو هيلع

 نم فظني نأب ةبانجلا نم لسغلا ةفصك تيملا لسغ ةفصو : تلاق
 ٨ ةالصلا ءوضو ىضوي مث ث ةقرخب ةفوفلم ديب هتروع لسغتو ث ةساجنلا

 نع لني مث 8 ردس هيف ءامب ممعي مث ، الامشف انيمي ءاملاب ممعي م

 لاورسو صيمق باوثأ ةثالث يف ءاملا نم فشني نأ دعب نفكيو ث ردسلا

 ةأرما تتام اذإ اوفلتخاو . ارتو نوكت نأو ةدايزلا نم عنام الو . ةفافلو

 مميتي ليقو بايثلا ءارو نم نولسغي ليقف ءاسن عم لجر وأ لاجر عم

 ديهش امأو . هل مميتي امنإف ليسغتلاب رثأتي وأ افندم تيملا ناك نإو . امهل

 سابع نبا هاور اميف ملسو هيلع هنلا ىلص هلوقل لسغي الف ةكرعملا

 عزني نأ ءادهشلاب دحأ موي ملسو هيلع هتنا ىلص هتنا لوسر رمأ ) : لاق

 دقو . """ ( ي مهبايثو مهئامدب مهونفدا قو : لاقو دولجلاو ديدحلا مهنع

 ةياور يفو ةيراحص باوثأ ةثالث يف ملسو هيلع هنا ىلص هللا لوسر نفك

 اهيف سيل ثيدحلاو ريسلا بتك نم هريغو ماشه نبا يف امك ةيلوحس

 ةبيطم ةريرذ عضو بحتسيو ى ةفافلو ءادرو رازإ لب ةمامع الو صيمق

 هتلعف يذلا نأ ةيطع مأ ثيدح نيبو هنيب عمجيو ثيدحلا بتك نم ءيش يف هدجأ مل ثيدحلا ١-

 هللا ىلص هللا لوسر رماب ال اهسفن ءاقلت نم هترفظ ثيح ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةنبا رعش يف
 . ها . لسغلا دعب اهرعش قيرفت ينعأ ةيفنحلا هراتخت يذلا وهو ملسو هيلع
 . ظفللا اذه ريغب عيبرلا دنسم يف ثيدحلاو !

 )ط 4٢٣٣



 هدوجس عضاوم يف عضوتو نيفكتلا لاح تيملا اهب فلي نطق يف
 . طيخلاب طبريو نفكلا هيلع فلي مث هتروعو ههجوو هنطابمو

 ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا نع هنع هثلا يضر ةريره يبأ نع

 كت نإو ث هيلإ اهنومدقت ريخف ةحلاص كت نإف ةزانجلاب اوعرسأ وو : لاق

 عارسإلا ىنعم يف فلتخاو "" يي مكباقر نع هنوعضت رشف كلذ ىوس
 ىلعو ث هلمح دنع يرجلا ةعرس : ليقو هزيهجت ةعرس بولطملا : ليقف

 لماحلا ىلع ةقشملا ىلإ يضفت ال ةعرس انه ةعرسلاف لاح لك

 هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع ملسمو يراخبلا يفو . لومحملاو

 اهعم ناكو اباستحاو ًاناميل ملسم ةزانج عبت نم قو : ملسو هيلع هنلا ىلص
 لثم طاريق لك نيطاريقب عجري هنإف اهنفد نم غرفيو اهيلع ىلصي ىتح
 يف هيبنت يناعنصلا ةمالعلل مارملا غولب حرش مالسلا لبس يف لاق ي دحأ

 نب هللادبع ىلإ هدنسب ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا جرخأ . ةزانجلا لمح

 ةعبرألا ريرسلا بناوجب ذخأيلف ةزانجلا مكدحأ عبت اذإ ) : لاق هنأ دوعسم

 نيب لمح نامثع نأ هدنسب جرخأو ( ةنسلا نم هنإف رذي وأ دعب عوطتيل مث

 يف لاق "" __۔ها هعضو ىتح هقرافي ملف همأ ريرس نيدومعلا

 هسأر نومدقي كلذكو ث الوأ هسأر اوجرخيلف هولمح اذإف : """ حاضيإلا

 ١- هيلع قفتم .

 ٢ يقهيبلل ىربكلا ننسلا ج٦٢ ص)٢٩!١( .

 ٢ " ىيخامشلل " حاضيإلا ص)٥٦٩٢( .

« ٢٣٤ ( 



 . ىراصنلا بيبد اوبدي الو دوهيلا بيبخ اوبخي الو مه ريس لاح يف

 فلخ لاقي نأ بحتسي ليقو ، هللا مهمحر انباحصأ رثأ يفو : لاف
 دنعو . نسح هللا ركذ لكو تومي ال يذلا يحلا هلا الإ هلإ ال : ةزانجلا

 مالكلا هركي : ثلاثلا نرقلا يف انئاملع دحأ هللا همحر بوبحم نب دمحم

 شر عقي ىتح : لاق نم لاقو ربقلا نم عجري ىتح ةزانجلا جورخ دنع

 ٨ لغش يف انأ : لاقف ةزانجلا فلخ لجر نسحلا ملك : ليقو . ءاملا

 نأ يورو . اهيف تمصلاو ةعبرألا اهفانكأب ذخألا ةزانجلا مامت : ليقو

 يف ام ىهتنا . ةزانجلا فلخ ملكتي ال ناك هلقلا همحر ديز نب رباج

 لضفأ مهنم رخأتملاف هعّيشي نم امأو : رخآ عضوم يف لاقو . حاضيإلا

 يبنلا نأ بتكلا ضعب يف تيأر دقو . ةعوبتم ةزانجلا نأل مدقتملا نم

 . ها ي ةعباتب تسيلو ةعوبتم ةزانجلا وو : لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 سيل وو هرخآ يف داز دوعسم نبا نع هجام نبا هجرخأ ثيدحلاو تلق

 لوسر لاق : لاق يردخلا ديعس يبأ نع يراخبلا يفو ي اهمدقت نم انم

 ىلع لاجرلا اهلمتحاف ةزانجلا تعضو اذإ عو : ملسو هيلع هللا ىلص هلا

 ريغ تناك نإو ى ينومدق ينومدق : تلاق ةحلاص تناك نإف مهقانعأ

 الإ عيش لك اهتوص عسي اهب نوبهذي نيأ اهليو اي : تلاق ةحلاص

 . قفوملا هللاو . يم قعصل ناسنإلا اهعمس ولو ناسنإلا

4 ٢٣٥ (



 نورسشتلاو يس اسنلا تلنستمل ١

 تيملاىلع ةالصلا

 ةيافكلا ضورف نم اهنأ انمدق امك اهنإف تيملا ىلع ةالصلا امأو

 وأ ، هيلع ةالصلاب نورمأي نيذلا مهف 0 هوبرقأ تيملاب سانلا قحأ نأو

 دجوي ملوأ اورمأي مل نإف 0 مهتبيصمل اربجو مهل اميركت مهنم نذألا ذخؤي
 يف بيبح نب عيبرلا ىور . ةمامإلاب سانلا ىلوأ هيلع ىلص براقأ هل

 لوسر نع سابع نبا نع ديز نب رباج تعمس هدنسم نم لاثلا ءزجلا
 ! رجافو راب لك فلخ ةزئاج ةالصلا وو : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 كردأ عيبرلا نأ ىلع لدي ام اذه يفو - يي رجافو راب لك ىلع اولصو

 سابع نبا نع يناربطلا هاور ثيدحلاو - امهنع هللا يضر ديز نب رباج

 ةديبع وبأ دنسملا يفو . ي هللا الإ هلإ ال لاق نم ىلع اولص قو ظفلب

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع

 ركذ يف مهنسأو اعرو موقلا لضفأ تيملا ىلع ةالصلاب ىلوأ ةو : لاق

 . ي هللا

 تاريبكت عبرأب نوكي نأ حجارلاو تيملا ىلع ريبكتلا يف اوفلتخاو

 نأ ةريره يبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع عيبرلا ىور امل
 يذلا مويلا يف يشاجنلا سانلل ىعن جو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

« ٢٣٦ («



 ي تاريبكت عبرأ ربكو مهفصو ىلصملا ىلإ مهب ج رخو هيف تام

 ةريره يبأو رباج نع صقنو ةدايز اهيف ظافلأب ةعامجلا هاور ثيدحلاو

 نع يور امالإ ريبكتلا ددع ىلع نوقفتم مهلكو نيصح نب نارمعو

 دعب : نيترم ةحتافلا ةءارق انخايشأ راتخاو . ثالث اهنأ ديز نب رباج

 ةنلاثلا ةريبكتلا دعبو ث ةرم ةيناثلا ةريبكتلا دعبو ، ةرم ىلوألا ةريبكتلا

 وعديو ةرخآلا ةداعسب حلاصلا لجرلل وعديف هل هللا حتف امب يلصملا اوعدي

 اوبات نيذلل رفغاف املعو ةمحر ءيش لك تعسو انبر ة لثمب هريغل

 هللا لوسر ىلع يلصي مث 0 """ يع ميحجلا باذع مهقو كليبس اوعبتاو

 هنع هلللا يضر رباج نعو . ملسيو ربكيو ملسو هيلع هللا ىلص

 افبرأ انزئانج ىلع ربكي ملسو هيلع هتنا ىلص هتنا لوسر ناك ةو : لاق

 هللادبع نب ةحلط نعو ث "" ي ىلوألا ةريبكتلا يف باتكلا ةحتافب أرقو

 باتكلا ةحتاف أرقف ةزانج ىلع سابع نبا فلخ تيلص : لاق يعازخلا

 ةأرملا ردصو لجرلا سأر ىلع فقيلو . """ ( ةنس اهنأ اوملعتل ) : لاقف

 تيملا ىلع ةالصلا يف هيجوتلا ىري ال حلفأ مامإلا ناكو . سكعلاب ليقو
 ثلاثلا نرقلا يف برغملا يف نييمتسرلا ةمئألا نم حلفأ مامإلاو امزال

 اماه نأ امك هيجوتلا ىري نامع يف هنامز يف ناليغ نب مشاه ناكو

 ١- ةيآلا رفاغ ةروس )٧( ٠.

 ٢۔- يعفاشلا هاور .

 ٢- يئاسنلاو هحيحص يف ةميزخ نبا هجرخأو يراخبلا هاور .

 )ط 4٢٣٧



 يف أرقي هنأ عيبرلا نع ملعلا ةلمح دحأ رباج يبأ نب ىسوم نع يوري

 اهأرقي بيبح نبا عيبرلا نأ ىوريو 0 نيترم ةحتافلا تيملا ىلع ةالصلا

 نعو سداسلا نرقلا ءاملع نم هفلؤم فنصملا باتك نمو ث ةدحاو ةرم

 لدب ال : ىسوم لاق ةءارق ريغب اعبرأ ربكف ةزانج ىلع موقب ىلص لجر

 ىتح ملعي مل نإو اولدبأ هماقم يف كلذ ملع نإ : رهزألا لاقو ث هيلع
 تيملا ىلع ةالصلا ناكرأ نأ مهدنع نأ لصاحلاو هيلع لدب الف فرصني

 .؟ال مأ ناكرألا نم يه له ةءارقلا يف اوفلتخاو مايقلاو ريبكتلا يه

 . قفوملا هللاو

)ط ٢٣٨ »



 نورسشتلاو جاسنلا تشسنملا

 نسفدسلا

 ةمارك نم ربقلا """ هربقأف هتامأ مث وج : ىلاعت هللا لاق

 لعجن ملأ و : العو لج لاقو ناويحلا ةلاحل افلاخم هلاح نوكيل ناسنإلا

 ربقلا قصع نوكي نأ يغبنيو . """ يج اتاومأو ءايحأ " اتافك ضرألا

 ىلإو ةبكرلا ىلإ هقمعو . هضرعو تيملا لوط بسح ىلع هضرعو

 دنع سنأ نعو عابسلا نم هعنميو تيملا ىراوي ام ردقب وأ عرذأ ةثالث

 لجر ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يفوت امل ) هجام نباو دمحأ

 قبس امهيأف امهيلإ ثعبنو انبر ريختسن : اولاقف ، حرضي رخآو دحلي

 وهو قشلاو ٧ ( هل اودحلف دحلا بحاص قبسف امهيلإ لسرأف 8 هانكرت
 يئلسنلا يفو . ةلبقلا ةهج ىلع هنم بناج يف دحللا و ربقلا طسو حيرضلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ انوكش : لاق رماع نب ماشه نع يذمرتلاو

 لاقف ناسنإ لكل ديدش انيلع رفحلا هللا لوسر اي ) : انلقف دحأ موي ملسو

 اونفداو اونسحاو اوقمعاو اورفحا جو : ملسو هيلع هتا ىلص هللا لوسر

 ؟ هللا لوسر اي مدقن نمف اولاقف ي دحاو ربق يف ةثالثلاو نينثالا

 ١- ةيآلا سبع ةروس )٢١( .

 ٢!- ناتيآلا تالسرملا ةروس )٢٥و ٢٦( .

 )ط 4٢٣٩



 ربق يف ةثالث ثلاث يبأ ناكو ي انآرق مهرثكأ اومدق وو : لاق

 . ها ( دحاو

 هنفدب نيمئاقلا ىلعف نفدلل اضرأ اودجي مل نإ حاضيإلا يفو
 ا بجاو وهف بجاولا هب متي ال امو مهبجاو نم هنأل مهلاومأ نم اهؤارش

 نم ربقلا باب : لاقيو . كلاهلا لام سأر نم هنإف نفكلا فالخب اذهو
 نأ ثراحلا ىصوأ : لاق قاحسإ نبا نع دؤاد يبأ يفو . هيلجر ةهج

 يلجر لبق نم ربقلا هلخدأ مث هيلع ىلصف ديزي نب هللادبع هيلع يلصي
 هوعضيو ةعبرأ وأ ةثالث ربقلا هعم لزنيو . ةنسلا نم اذه : لاقو ربقلا

 اهطسو يف فقي ةأرملاو نكمأ نإ هبراقأ اذهب ىلوألاو ، هعجضم يف

 . نيرضاحلا نم حلاصلاف دجوي مل نإو . اهنم محر وذ وأ اهجوز

 مكديعن اهيفو مكانقلخ اهنم و> هنلا لوسر ةلم ىلعو هللا مسب " : نيلئاق

 يبأو دمحأ دنع رمع نبا نعو . ( "ا" يم ىرخأ ةرات مكجرخن اهنمو

 هللا مسب ) : اولوقف روبقلا يف مكاتوم متعضو اذإ قو : يئاسنلاو دؤاد

 مأ تعضو امل اهنأ يقهيبلاو مكاحلا جرخأو ي ( هللا لوسر ةلم ىلعو

 ىلص هللا لوسر لاق ربقلا يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنب موثلك

 دمحم نب مساقلا ثيدح يفو . ةيآلا يج مكانقلخ اهنم » : ملسو هيلع هللا

 هلمأ اي ) : تلقف اهنع هللا يضر ةشئاع ىلع تلخد : لاق دؤاد يبأ دنع

 هل تفشكف هيبحاصو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ربق نع يل يفشكا

 ١- ةيآلا هط ةروس )٥٥( .

4 ٢٤٠ ( 



 ١ ءارمحلا ةصرعلا ةحطبب ةحوطبم ةئطال الو ةفرشم ال روبق ةثالث نع

 يفتك نيب هسأر ركب وبأو امدقم ملسو هيلع هللا ىلص هنا لوسر تيأرو

 ىلص هللا لوسر يلجر دنع هسأر رمعو ملسو هيلع هنلا ىلص هللا لوسر

 ربق ىأر هنأ رامتلا نايفس ثيدح نم يراخبلا يفو ( ملسو هيلع هلل

 تناكو . مانسلا ةئيهك اعفترم يأ امنسم ملسو هيلع هتنا ىلص هللا لوسر

 سمشلا تضغاز امدنع نينثالا موي ملسو هيلع هتنا ىلص هللا لوسر ةافو

 موي ليقو ءاثالثلا موي نفدو ، لوألا عيبر نم تلخ ةليل ةرشع يتننال

 اولخدأ ةياور يفو هماسأو سابعلاو يلع هنفدو هلسغ ىلوتو ءاعبرألا

 سابعلا نب لضفلا مهعم كرتشا ةياور يفو فوع نب نمحرلادبع مهعم

 دعبو . راصنألا نم لجر هدحل ىوسو سابعلا نب مثقو نارقش حلاصو

 وأ حاولألاب هيلع فقسي نميألا هقش ىلع ةلبقلا لبقتسم هربق يف هعضو

 مث ءامب لولبم بارتب طلختو { امهنيب للخلا دست ءابصح هيلع رثنيو نبللا

 نأ سنأ نع هجام نبا ىور . مئالعلا هيلع عضوتو بارتلا هيلع لاهي

 نوعضم نب نامنع ربق ملعأ : ملسو هيلع هثنا ىلص هللا لوسر

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هيبأ نع دمحم نب رفعج نعو : ةرخصب

 ٨ "" يي ءابصح هيلع عضوو ميهاريإ هنبا ربق ىلع شر قور ملسو

 لوسر تعمس : لاق رمع نبا ثيدح ج راعملا يف يملاسلا انخيش ىورو

 اوعوسأو هوسبحت الف مكدحأ تام اذإ ةو : لوقي ملسو هيلع هلا ىلص هلا

 ١- يعفاشلا هاور .

 )ط ٢٤١



 ةمتاخب هيلجر دنعو ةرقبلا ةحتاف هسأر دنع أرقيلو ث هربق ىلإ هب
 نفدلا نم غارفلا دعب باتكلا ةحتاف اوأرقي نأب لمعلاو : تلق ي ةرقبلا

 ارقيلو : لاق اضيأ رمع نبا نع دئاوزلا عمجم يفو . مهعامتجال ةمتاخ

 ثيدحو 0 ةرقبلا ةروس ةمتاخب هيلجر دنعو 0 باتكلا ةحتافب هسأر دنع

 نب رصان خيشلل ليق جالجللا نبا نع دئاوزلا عمجم يف هاور ج راعملا

 مهارن - رشع يداحلا نرقلا يف ةبراعيلا ةلود ءاملع نم - سيمخ

 ربقلا قوف ةيناثلا و هبناج يف ةدحاو نيتبرض ربقلا لوح ةاحسمب نوبرضي

 ناك نإ كلذ قيضي ال : لاق ؟ ال مأ بحتسي كلذأ ربقلا رئاد كلذ نولعفي

 هنع هللا يضر سيمخ نب دعاج ناهبن وبأ كلذ غوسو ، حالص ىنعمل

 . تيملاب ثبعلا نع عابسلاو بالكلا ريفنت هنم ضرغلاو

 يف هبراقأ عمتجي تيملا نفد نم غارفلا دعب نامع يف انتداعو

 يفو . مهباصمل ةاساومو ةيزعت نوعيشملا مهحفاصيو ةربقملا نم بناج

 هللا ىلص هللا لوسر نع هدج نع هيبأ نع مزح نب ورمع نع هجام نبا

 لجوزع هاسك الإ ةبيصمب هاخأ يزعي نمؤم نم ام قو : لاق ملسو هيلع

 نب نيسحلا نع هجام نباو دمحأ يفو ھ ةمايقلا موي ةماركلا للح نم

 الو ملسم نم ام قو : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع يلع

 اعاجرتسا كلذل ثدحيو اهدهع مدق نإو اهركذيو ةبيصمب باصي ةملسم

 موي اهرجأ لثم هاطعأف كلذ دنع هل ىلاعتو كرابت هللا ددج الإ

 . ھ بيصأ

)ط ٢٤٢ 4



 نبا نع عيبرلا هاور امل اهترامع و روبقلا صيصجت نع ىهنيو

 نأ ربج ثيدح نم يذمرتلاو يئاسنلاو دؤاد وبأ و ملسمو دمحأو سابع

 يأ روبقلا صيصفت نع ىهن قو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 . ھچ اهصيصجت

 دودخلا مطلو حاونلاو خارصلا مرحيو تيملا ىلع ءاكبلا حصيو

 هرضح تام امل ذاعم نب دعس نأ دمحأ دنع ةشئاع نعو . بويجلا قشو

 يسنن يذلاوف : تلاق . رمعو ركب وبأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نعو . يترجح يف انأو رمع ءاكب نم ركب يبأ ءاكب فرعأل ينأ هديب

 برض نم انم سيل قو : لاق ملسو هيلع هثبا ىلص يبنلا نأ دوعسم نبا

 مأ نع هيفو ملسم هاور ي ةيلهاجلا ةوعدب اعدو بويجلا قشو دودخلا
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس : تلاق اهنع هتنا يضر ةملس

 8 نوعجار هيلإ انإو هلل انإ : لوقيف ةبيصم هبيصت دبع نم ام قو : لوقي

 يف هللا هرجآ الإ . ي اهنم اريخ يل فلخاو يتبيصم يف ينرجأ مهللا

 امك : تلق ةملس وبأ يفوت املف : تلاق اهنم اريخ هل فلخأو هتبيصم

 لوسر هنم اريخ يل هللا فلخأف ملسو هيلع هتنا ىلص هللا لوسر ينرمأ

 . قفوملا هللاو . ملسو هيلع هثنا ىلص هللا

)ط ٢٤٣ 4



 نورقلاو نم اشلا تلسنا

 ربقلاباذع يق

 ثيداحألل هدوجو مهعم تباثلاو 0 ربقلا باذع يف انخايشأ فلتخا

 لج هلوقلو ى ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةروثأملا ةحيحصلا

 اودغ اهيلع نوضرعي رانلا و 0 "ا" ي اران اولخدأف اوقرغأ و> : العو

 ,""" هب باذعلا دشأ نوعرف لآ اولخدأ ةعاسلا موقت مويو ايشعو

 5 ي ميظع باذع ىلإ نودري مت نيترم مهبذعنس وو : ىلاعت هلوقو

 باذع ثلانلاو 0 ربقلا باذع يناثلاو ث دودحلا ةماقإ لوألا باذعلاف

 هللا يلص هللا لوسر نع انغلب : لاق رباج نع عيبرلا دنسم يفو . رانلا

 نابذعي امو نابذعي جو : لاقف ربقلا يف نابذعي نيلجرب رم هنأ ملسو هيلع
 ناك دقف رخآلا امأو 0 لوبلا نم ءعيربتسي ال ناك دقف امهدحأ امأ ريبك يف

 تبثي نمم رباج ناكو : ةديبع وبأ لاق ، ي ةميمنلاب سانلا نيب يشمي

 وهو سابع نبا نع يئاسنلاو يراخبلا اضيأ هاور ثيدحلا . ربقلا باذع

 هيلع هللا ىلص هٹنا لوسر رم ) : لاق سابع نبا نع اضيأ يئاسنلا دنع

 ١- ةيآلا حون ةروس )٢٥( .

 ٢- ةيآلا رفاغ ةروس )٤٦( .

 ٣- ةيآلا ةبوتلا ةروس )١٠١( .

« ٢٤٤ ( 



 امهروبق يف نابذعي نيناسنإ توص عمس ةنيدملا ناطيح نم طئاحب ملسو

 مث ريبك يف نابذعي امو نابذعي قو : ملسو هيلع هتنا ىلص هللا لوسر لاقف

 يشمي رخآلا ناكو هلوب نم ءيرب تسي ال امهدحأ ناك ىلب : لاق

 اهنم ربق لك ىلع عضوف نيترسك اهرسكف ةديرجب اعد مث ث ةميمنلاب

 امهنع ففخي نأ هلعل : لاق ؟ اذه تلعف مل هتلا لوسر اي : هل ليقف ةرسك

 امهنظ يف ةريبك يف نابذعي ال هانعمو ( ي اسبيي نأ ىلإ وأ اسبيي مل ام

 ةالص ال ذإ بونذلا رئابك نم امهنأ كش الو ىلاعت هللا دنع ناتريبك امهو

 نيينامعلا نم ريثكو اهنأش ميظع ةميمنلا كلذكو . لوبلا قوتي ال نمل

 تيملا نفد دعبو شعنلا ةئيهك هديرجو ليخنلا فعس يف تيملا نولمحي

 يرلصنألا بويأ يبأ نع عيبرلا اضيأ دنسملا يفو . ربقلا ىلع اهنوعضي

 اتوص عمس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ قوي : لاق هنع هللا يضر

 يف نوبذعي دوهيلا تاوصأ هذه : لاقف سمشلا تبرغ نيح

 هباتك يف لاق ينيمثلا زيزعلادبع خيشلا نأ لصاحلاو ، "'" يه مهروبق

 دنسم يفو . ةرتاوتم ربقلا باذع ىلع ةلادلا ثيداحألا نإ : نيدلا ملاعم

 هللا ىلص يبنلا نأ سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع عيبرلا
 نم ةروسلا مهملعي امك ءاعدلا اذه مهملعي ناك ملسو هيلع

 باذع نم كب ذوعأو ربقلا باذع نم كب ذوعأ ينإ مهللا عو : نآرقلا

 ايحملا ةنتف نم كب ذوعأو لاجدلا حيسملا ةنتف نم كب ذوعأو منهج

 ١- الصوم يناربطلاو يئاسنلا هجرخأ ثيدحلاو .

« ٢٤٥ ( 



 ثيدحلا صنو ث ملسمو ، أطوملا يف كلام هاور ثيدحلاو يي تامملاو

 يبنلا امنيب : لاق هنع هللا يضر تباث نب ديز ثيدح نم ملسم حيحص يف

 ذإ هعم نحنو هل ةلغب ىلع راجنلا ينبل طئاح يف ملسو هيلع هنا ىلص

 ناك اذك : لاق ةعبرأ وأ ةسمخ وأ ةتس ربقأ اذإو هيقلت تداكف هب تداح

 :لاقانأ : لجر لاقف ؟ ربقألا هذه فرعي نم : لاقف يريرجلا لوقي

 ىلتبت ةمألا هذه نإ : لاقف . كارشإلا يف اوتام : لاق ؟ ءالؤه تام ىتمف

 ربقلا باذع نم مكعمسي نأ هتنا توعدل اونفادت ال نأ الولف اهروبق يف

 باذع نم هناب اوذوعت قو : لاقف ههجوب انيلع لبقأ مث ، عمسأ يذلا

 باذع نم هناب اوذوعت : لاقف . رانلا باذع نم هللاب ذوعن : اولاقف . رانلا

 نتفلا نم اوذوعت : لاقف . ربقلا باذع نم هللاب ذوعن : اولاقف . ربقلا

 اهنمو رهظ ام نتفلا نم هللاب ذوعن : اولاق . نطب امو اهنم رهظ ام

 ةنتف نم هللاب ذوعن : اولاق . لاجدلا ةنتف نم هللاب اوذوعت : لاق . نطب امو

 . قفوملا هللاو . ها ي لاجدلا

)ط ٢٤٦ »



 نورسشتلاو نساملا كلسملا

 جارعلاةصتوةالصلا ضرف يف

 رذ وبأ ناك : لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع يراخبلا يفو

 جرف ةو : لاق ملسو هيلع هنلا ىلص هللا لوسر نأ ثدحي هنع هللا يضر

 مث يردص ج رفف مالسلا هيلع ليربج لزنف ةكمب نأو يتيب فقس نع

 هغ زفأو اناميإو ةمكح ئلتمم بهذ نم تسطب ءاج مث مزمز ءامب هلسغ
 تئج املف ٨ ايندلا ءامسلا ىلإ يب جرعف يديب ذخأ مث هقبطأ مث يردص يف

 نم : لاق ث حتفا : ايندلا ءامسلا نزاخل ليربج لاق ايندلا ءامسلا ىلإ

 ىلص دمحم يعم معن : لاق ؟ دحأ كعم له : لاق ، ليربج : لاق ؟ اذه

 ءامسلا ىللإ انولع حتف املف ، لاق ، هيلإ لسرأ : لاقف ، ملسو هيلع لا

 لبق رظن اذإ ةدوسأ هراسي ىلعو ةدوسأ هنيمي نع دعاق لجر اذإف ايندلا

 حلاصلا يبنلاب ابحرم : لاقف ، ىكب هلامش لبق رظن اذإو كحض هنيمي

 8 مالسلا هيلع مدآ اذه : لاق ؟ اذه نم : ليربجل تلق 0 حلاصلا نبإلاو

 لهأ مهنم نيميلا لهأف ، هينب مسن هلامشو هنيمي نع يتلا ةدوسألا هذهو

 هنيمي نع رذظن اذإف ، رانلا لهأ هلامش نع يتلا ةدوسألاو . ةنجلا

 ةيناثلا ءامسلا ىلإ يب ج رع ىتح ، ىكب هلامش لبق رظن اذإو ، كحض

 لاقف . حتفف . لوألا لاق ام لثم : اهنزاخ هل لاقف ث حتفا : اهنزاخل لاقف

)ط 4٢٤٧



 ىسيعو ىسومو سيردإو مدآ تاومسلا يف دجو هنأ ركذو : سنأ

 يف مدآ دجو هنأ ريغ مهلزانم فيك تبثي ملو مهيلع هللا تاولص ميهاريإ و

 ليربج رم املف : سنأ لاق ، ةسداسلا ءامسلا يف ميهاربإو ايندلا ءامسلا

 خألاو حلصلا يبنلاب ابحرم : لاق سيردإب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلاب
 هيلع ىسومب تررم مت سيردإ اذه : لاق ؟ اذه نم تلقف ، حلاصلا

 لاق ؟ اذه نم تلقف ، حلاصلا خألاو حلاصلا يبنلاب ابحرم : لاقف مالسلا

 حلاصلا خألاب ابحرم : لاقف مالسلا هيلع ىسيعب تررم مث ، ىسوم اذه :

 تررم من ب ىسيع اذه : لاق ؟ اذه نم : تلق ، حلاصلا يبنلاو

 ١ حلاصلا يبنلاو حلاصلا نبإلاب ابحرم : لاقف مالسلا هيلع ميهاربإب

 . ملسو هيلع هللا ىلص ميهاريإ اذه : لاق ؟ اذه نم : تلق

 ةيح ابأو سابع نبا نأ مزح نبا ينربخأف : باهش نبا لاق
 مث قو : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ناك : نالوقي اناك يراصنألا

 نبا لاق . ي مالقألا فيرص هيف عمسأ ىوتسمب ترهظ ىتح يب جرع
 هلللا ضرفف جو : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق : كلام نب سنأو مزح

 ىسومب تررم ىتح كلذب تعجرف ةالص نيسمخ يتمأ ىلع لجوزع

 نيسمخ : تلق ؟ كتمأ ىلع كل هللا ضرف ام : لاقف ، مالسلا هيلع

 عضوف تعجرف 0 كلذ قيطت ال كتمأ نإف كبر ىلإ عجراف لاق ، ةالص

 ااهرطش نع عضو : تلق ىسوم ىلإ تعجرف ‘ اهرطش ينع

 ااهرطش عضوف تعجرف 0 قيطت ال كتمأ نإف كبر ىلإ عجرا : لاقف

)ط ٢٤٨ »



 هتعجارف ى كلذ قيطت ال كتمأ نإف كبر ىلإ عجرا : لاقف هيلإ تعجرف

 ىلإ تعجرف 6 يدل لوقلا لدبي ال نوسمخ يهو سمخ يه : لاقف

 من 08 يبر نم تيحتسا دق : تلقف . كبر ىلإ عجرا : لاقف ، ىسوم

 ام يردأ ال ناولأ اهيشغو ىهتنملا ةردس ىلإ يب ىهتنا ىتح يب قلطنا

 . ها يي كسملا اهبارت اذإو ؤلؤللا لئابح اهيف اذإف ةنجلا تلخدأ مث ، يه

 . قفوملا هللاو

)ط 4٢٤٩
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 لوألاكنسملا

 بجت نملع واهضرف ليلدوةاكزلاب فيرعتلا

 امل مسا : عرشلا يفو ث ريهطتلا ىنعمب درتو ءامنلا ةغل يهو

 . ةصوصخم ةفئاطل صوصخم هجو ىلع ندبو لام نع لام نم جرخي

 ركذي ملو 0 ةالصلا دعب يناثلا نكرلا ةدودعملا ث ةيلاملا تادابعلا نم يهو

 عمجأ دقو . ةاكزلاب اهعبتأو الإ ابلاغ ةالصلا زيزعلا هباتك يف ىلاعت هللا

 اهعنام لاتق ىلع مهنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ ةفالخ يف ةباحصلا

 يف مكناوخإف ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوماقأو اوبات نإف و : ىلاعت هللا لاق

 يبنلا نع سابع نبا نع هدنسب بيبح نب عيبرلا دنسم يفو """ ج نيدلا
 اهيف يدعتملاو اثالث اهلاق ةاكزلا عنامل ةالص ال قو : ملسو هيلع هللا ىلص

 . اهلهأ ريفل اهعفدي يذلا وه اهيف يدعتملا : عيبرلا لاق ھ اهعنامك

 هدجأ مل ثيدحلاو ث امنغم اهب بلجي وأ امرغم اهب عفدي يذلا هلثمو : تلق

 دوعسم نبا نع دئاوزلا عمجم يف تيأرو ثيدحلا بتك نم ءيش يف

 الف كزي مل نمو ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ةماقإب انرمأ قو : لاق افوقوم

 ١-۔ ةبوتلا ةروس ١ ةيآل ( ١ ١ ) .

4 ٢٥١ ( 



 تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نإ > : العو لج لاقو """ يي هل ةالص

 مهيلع فوخ الو مهبر دنع مهرجأ مهل ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوماقأو

" ٠ ٠ " ٢ 

 يضر سابع نبا ثيدح نم يراخبلا يفو ي نونزحي مهالو

 ىلإ اذنذاعم ثعب ملسو هيلع هتنا ىلص يبنلا نأ امهنع هللا

 نإف هللا لوسر ينأو هثلا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ مهعدا قو : لاقف نميلا

 ذخؤت مهلاومأ يف ةقدص مهيلع ضرتفا هللا نأ مهملعأف كلذل اوعاطأ مه

 حجارلاو تضرف ىتم اوفلتخاو . """ يي مهئارقف ىلع درتو مهئاينغأ نم

 ةنسلا يف ةرجهلا دعب تلصفو الامجإ ةرجهلا لبق ةكم يف تضرف اهنأ

 نم سفنلا يقتو تافآلا نم هيقتو ثبخلا نم لاملا رهطت يهو . ةيناثلا

 حدمو لاملا يف ةكربلا اهب بلجتسيو مركلا ةليضف اهل رمثتو لخبلا ةليذر

 نمو 7 انواهت اهذافنإ كرات قفانو اهكرت لحتسم كرشأو . هنع جرخملا

 ؤ تضم ةنس لك نع جرخي نأ هيلع ليق بات مث انينس اهجارخإ لمهأ
 . ةبوتلا عم ةريخألا ةنسلا ةاكز يزجي ليقو

 6 اعامجإ امات اكلم اباصن كلام ملسم لقاعو غلاب لك ىلع بجتو

 فالخلا لصأو نويدملاو يمذلا و دبعلاو ميتيلا ىلع اهبوجو يف اوفلتخاو

 . ؟ ينغ ىلع جاتحمل قح وأ مهيلع اهتيضرف هجوت الف ةدابع يه له

 يدتعملا عو : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق كلام نب سنأ نع يذمرتلا ىورو ١-

 . ھ اهعنامك ةقدصلا يف

 . )٢٧٧( ةيآلا ةرقبلا ةروس ٢-

 ٢- هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دؤاد وبأو ملسم هجرخأ ثيدحلاو .

« ٢٥٠٢ ( 



 نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع عيبرلا دنسم يفو
 الو ةعسكلا يف الو ةراجلا يف سيل قو : لاق ملسو هيلع هثلا ىلص يبنلا

 يتلا لبإلا : ةراجلا : عيبرلا لاق » ةقدص ةهبجلا يف الو ةخنلا يف

 8 ريصحلا : ةعسكلاو ، تيبلا لهأ توقب عجرتو بهذتو مامزلاب رجت

 نم ءيش يف سيل : ةديبع وبأ لاق . ليخلا : ةهبجلاو . قيقرلا : ةخنلاو

 هنمو : """ ةياهنلا يف ريثألا نبا لاق . ةراجتلل نكت مل ام ةقدص اذه

 ضرأك ةلوعفم ىنعمب ةلعاف يه ةراجلا لبإلا يف ةقدص ال قوي ثيدحلا

 . ها ةقدص لماوعلا لبإلا يف سيل دارأ ءاملاب ةرومغم ىنعمب ةرماغ

 ةراجتلاو نيدقنلاك لوحلا مامت هجارخإ يف طرتشي ام ةاكزلا يفو

 نباو دؤاد وبأ ىور ى بوبحلاو رومتلاك طرتشي ال ام هنمو يشاوملاو

 هعفري ي لوحلا هيلع لوحي ىتح ةاكز لام يف سيل قوي يلع نع هجام

 ةراجتلاو نيدقنلاب صاخ ثيدحلاو . ملسو هيلع هتنا ىلص يبنلا ىلإ

 هقح اوتآو و: العو لج هلوق هليلدف بوبحلاو رومتلا امأو يشاوملاو

 . قفوملا هدا و "٢" ع هداصح موي

 ١- ريثألا نبال ةياهنلا ج١ .

 - ةيآلا ماعنألا ةروس )١٤١( .

 )ط ٢٥٣ »



 يمناشلا تكسملا

 ديدع زيل دلاو هنمةاكزلا جارخ !بجياميف

 ةضفلاو بهذلا يهف عامجإلاب ةاكزلا اهيف بجت يتلا فانصألاو

 بيبزلاو رمتلاو ريعشلاو ربلاو تلسلاو ةراجتلاو ءايشألا نامثأ امهو

 بهذلا لمحيو 0 زعملاو نأضلاو سيماوجلاو رقبلاو لبإلا : يهو معنلاو

 زعملا ىلع نأضلا و سيماوجلا ىلع رقبلاو ريعشلا ىلع ربلاو ةضفلا ىلع

 : رهوجلا يف هنع هللا يضر يملاسلا انخيش لاق ، دحاو سنجك اهنأل

 ريعنثلا رننثقأ و ه ت ٨ لا و

 ١ اذا سس {!ہ ١ا ابي ١ `< . 1 رقو

 ةمئلسلا ريغ يف اوفلتخاو ةمئاس تناك نإ معنلا يف اهبوجو اوديقو

 يف لاق . اهيف ةاكز ال ليقو ةاكزلا اهيف ليقف لزنملا يف ةفولعملا يهو

 ىليلد نأ كلذو مومعلل باطخلا ليلد ةضراعم مهفالتخا ببسو : حاضيإلا

 متن ىتح ةقدص لجرلا ةمئاس يف سيل قو : مالسلا هيلع هلوق يف باطخلا

 هيلع هلوق مومعو ةمئاسلا ريغ يف ةاكز ال نأ يضتقي ي نوعبرألا
 ؛ ةمئاسلا ةلزنمب هذه يف ةمئاسلا ريغ نأ يضتقي ةاش نيعبرألا يف مالسلا

4 ٢٥٤ (« 



 يئاسنلاو دمحأو دؤاد وبأ هجرخأ لبإلا يف ةمئاسلاب اهدييقت ثيدحو

 دييقتلا منغلا يف كلذكو هنع هللا يضر ميكح نب زهب نع مكاحلا هححصو

 عيبرلا دنسم يفو ، سنأ نع يئاسنلاو دؤاد وبأو يراخبلا هاور ةمئاسلاب

 ىلص هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ

 يلاودلاب يقس امو رشعلا نويعلاو ءامسلا تقس اميف جو : ملسو هيلع هللا

 عيبرلا دنسم يف امك اضيأ سابع نبا نعو """ يي رشعلا فصن برغلاو
 هيلع هللا ىلص لاق : لاق ةددعتم قرط نم ننسلا باحصأ هاورو

 ، امهرد نوعبرأ ةيقوألاو ى ةقدص قاوأ سمخ نود اميف سيل قو : ملسو

 ةقدص دوذ سمخ نود اميف سيلو 0 ةقدص الاقثم نيرشع نود اميف سيلو

 اميف سيلو ، ةقدص ةاش نيعبرأ نود اميف سيلو ث ةرعبأ ةسمخ : ينعي

 نأ ديعس يبأ نع هجام نباو دمحأ ىورو يي ةقدص قسوأ ةسمخ نود

 نم دوذلاو ، اعاص نوتس قسولا قو : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 اهظفل نم اهل دحاو ال ةثنؤم يهو يي رشعلا ىلإ ثالثلا نيب ام لبإلا

 اي و : العو لج هلوق اهبوجو ليلدف ةراجتلا ةاكز امأو . داوذأ ريتكلاو

 نم مكل انجرخأ اممو متبسك ام تابيط نم اوقفنأ اونمآ نيذلا اهيأ

 ةتباث ةراجتلا ةاكزو : جراعملا يف يملاسلا انخيش لاق """ ھع ضزللا

 ١- سابع نبا نع ةددعتم قرط نم ةعامجلا هاور ثيدحلا .

 ٢۔ ةيآلا ةرقبلا ةروس )٧ ٦ ٢) .

4 ٢٥٥ ( 



 "" راطوألا لين يف عامجإلا لقن كلذكو ، يرهاظلا دؤادل افالخ اعامجإ

 امأ ) : لاق بدنج نب ةرمس نع دؤاد يبأ يفو رذنملا نبا نع

 ةقدصلا ج رخن نأ انرمأي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإف .. دعب
 . قفوملا هتناو . ( عيبلل دعأ يذلا نم

 ١- ةحفص عبارلا ءزجلا يف )١١٥٤( .

 )ط ٢٥٦ »



 ثحناشملا كلنحنم ا

 ةاكزلا نم رشعلا ديف بجياميف

 يف طرش باصنلا له اوفلتخاو اعامجإ رامثلا نم رشعلا بجي

 نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع عيبرلا ىور ؟ ال مأ اهبوجو
 ءامسلا تقس اميف < : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع سابع

 دارملاو """ يي رشعلا فصن برغلاو يلاودلاب يقس امو رشعلا نويعلاو

 اهئام عفر يف فلكتي ال يذلاو راطمألاو راهنألا لمشي ام نويعلاب
 الإ ةعامجلا دنع رمع نبا ثيدح يف امك - لعبلاب ىمسملا هلثمو تالآلاب

 ءارلا رسكو ةفيفخلا ةانثملابو ةلهملا نيعلا حتفب ايرثع ناك وأ - املسم

 باصنلا غولب دعب فانصألا هذه يف بجاو رشعلاف . """ ةيتحتلا دشو

 يف هانررق امك اهيلع قفتملا ثيداحألا يف هصيصخت توبتل حيحصلا ىلع

 بيطي امدعب كلذو صرخلاو ليكلاب ةاكزلا ذخأ زوجيو . يناثلا كلسملا

 م هذصح موي هقح اوتآو و> : ىلاعت هلوقل رفصي وأ رمحي نأ وهو

 هللا ىلص يبنلا نأ قو ديسأ نب باتع نع هجام نباو يذمرتلا ىور املو

 . رباجو رمع نبا نع ةددعتم قرط نم ةعاسجلا هاور ثيدحلاو ١

 بوصلا ناسل ( رطملا ءام نم هقورعب برشي يذلا لخنلا نم وه ىرثعلا ) : ريثألا نبا لاق !

 . ٤١ ٥) )ص ؛ج

4 ٢٥٧ ( 



 ي مهرامثو مهمورك مهيلع صرخي نم سانلا ىلع ثعبي ناك ملسو هيلع

 نرقلا يف ةميدقلا ةطوطخملا بتكلا نم - رفعج نبا عماج يشاوح يفو
 - ىمادقلا مالعألا دحأ - يمدكلا ديعس يبأ مامإلا نع - ثلاثلا

 ارمت هدصح هنأ فرعي ملو ةلخن ةرمث ىطعأو عاب نميف اوفلتخا و : لاق

 يف ةلعلاو : لاق ، فالخ هيف : لاق ؟ ال مأ هتاكز هيلع له ابطر هلكأ وأ

 . نيدلا قح نم بجوأ يدنع لايعلا قحو نيدلا يف كلهتسم هنأ كلذ

 رمنأ اذإ هرمث نم اولك ج : العو لج هلوق نم كلذ زاوج ذخؤيو : تلق

 جارخإ لبق ينعي ( اولك ) : هلوقف "ا" يج هداصح موي هقح اوتآو

 ىلع ءيدرلا مضيو ؟ ال وأ كيرشلاب باصنلا متتسي له اوفلتخاو . ةاكزلا

 وهو عاص ةئامثالث انخايشأ دنع باصنلاو ةاكزلا يف طسولا ذخؤيو ديجلا

 نب ديعس يليلخلا ققحملا هطبضو قباسلا ثيدحلا صن امك قسوأ ةسمخ

 : هلوق يف ارعش هيلع هتنا ناوضر نافلخ

 هطبضو ع اوصلا ريرحت ءاش نم

 ي شاف را تعاب انزو شرقلا د

 ةنالث ن هدعب اشرق نوعبس

 يشاملا اي د حي لا ةئمو \ ٨ طبأ

 ١- ةيآلا ماعنألا ةروس ( ٤١ ١) .

« ٢٥٨ ( 

  

    



 ةعست شورق نم ه دز ضرلنلا و

 شاحيتساالبالاقتمو اضيأ

 ريداقملا تفلتخا نإو ليقاثم ةعبس يواسمنلا يضفلا شرقلاف

 وهو طبضلا اذه ىلإ دوعي امنإف نادلبلاو يحاونلا رئاس يف تارابعلاو

 نزولاب ناوليك : عاصلاو & تاوكزلا و تارافكلا يف فورعم رادقم

 له دحاو نامز يف رامثلا نم كرادت اميف اوفلتخاو . مويلا فورعملا

 ؟ هدح ىلع دحاو لك يكزي وأ عيمجلا يكزيو لوألا ىلع يناثلا لمحي

 ام الإ ضعب ىلع ضعب لومحمف لخنلا امأ لخنلا ريغ يف فالخلا اذهو

 ةلكز يف اوفلتخاو . رظن لحمف كلذ دعب اهيلع لصحت ةبه وأ اثاريم ناك

 ام عم هيكزي ليق هتاكزل هتقو يذلا هرهش لبق هدافتسا اذإ دافتسملا لاملا

 . قفوملا هتناو . لوحلا هب رظتني ليقو هدنع قبس

« ٢٥٩ ( 



 جتيارحلا تكنسنخا

 رشعلا حب رديف بجياميف

 نيرشع كلم نم ىلع بجيف نادقنلا امأ ةراجتلاو نادقنلا امهو

 ارانيد نيرشع هباصنف ككسملا امأو ككسملا ريغ بهذلا نم الاقثم

 صتنيف ككسملا امأ ى ريعش ةبح نوثالث طاريقلاو طيرارق ةثالث لاقثملا و

 عبرأ "رانيدلاف ةبح نيعست عومجم نم ككسملا ريغ نم طيرارق ةتس هنزو

 كلذو حاضيإلاو عضولا يف امك ةبح نوعست لاقتملاو ريعش ةبح نونامثو

 الاقثم نيرشع نود اميف سيل قوي بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم يف امك

 هللا ىلص يبنلا نع بلاط يبأ نب يلع نع دؤاد يبأ ةرابعو . 4 ةقدص

 ةسمخ اهيفف لوحلا اهيلع لاحو مهرد اتئام كل تناك اذإ : لاق ملسو هيلع

 ارانيد نورشع كل نوكي ىتح بهذلا يف ينعي ءيش كيلع سيلو مهارد

 ربعو رانيد فصن اهيفف لوحلا اهيلع لاحو ارانيد نورشع كل تناك اذإف

 مهرد لاقثم رانيدلا : راطوألا لين يف لاقو . لاقثملا ناكم رانيدلاب

 طاريقلاو ناطاريق قنادلاو قيناود ةتس مهردلاو مهردلا عابسأ ةثالثو

 ةينامث نم ءزج وهو مهرد نمث سدس ةبحلاو ناتبح ج وسطلاو ناجوسط
" 

 . ها سوماقلا يف اذك . مهرد نم ءزج نيعبرأو

 ١- طيحملا سوماقلا ج٤ ص)٥٦ ١) .

« ٢٦٠ ( 



 سيل سابع نبا نع عيبرلا ثيدح يف امك اهباصنق ةضفلا امأو

 نأ ىلع اوعمجأو امهرد نوعبرأ ةيقوألاو ةقدص قاوأ سمخ نود اميف

 ملسمو يراخبلا هجرخأ عيبرلا ثيدحو ث مهارد ةرشع ليقاثم ةعبس لك

 نأ زاجو رخآلاب ةضفلاو بهذلا نم لك متيو . ديعس يبأ نع دمحأو

 ةلكزلا انخايشأ بجوأو ، دحاو سنج امهنأل رخآلا نع امهدحأ نم جرخت

 انلخد ) : لاق هنأ داهلا نب دادش نب هللادبع نع دؤاد وبأ ىورو يلحلا يف

 لوسر يلع لخد : تلاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا جوز ةشئاع ىلع

 ام وو : لاقف قرو نم تاختف يدي يف ىأرف ملسو هيلع هلقلا ىلص هلا

 ٨ هللا لوسر اي كل نيزتأل نهتعنص : تلقف يي ؟ ةشئاع اي اذه

 .هلل ءاشام وأال : تلق ي ؟ نهتاكز نيدؤتأ قو : لاق

 نم عونصم لك لوخد لصألاو . ( ي رانلا نم كبسح وو : لاق

 ملو ةضفلاو بهذلا يف ةاكزلا ضرف مومع تحت يلحلاو ةضفلاو بهذلا

 . قفوملا هللاو . مومعلا نم اهجرخي ام تبثي

)ط ٢٦١



 يسم اشنا ثنسنما

 منفلاةاكز

 نم ذخؤي الف منغلا ةاكز امأو ) : لاق "ا" رفعج نبا عماج نمو

 اذإ ةاش اهيفف نيعبرأ منغلا تغلب اذإف ةاش نيعبرأ غلبي ىتح ءيش منغلا

 ةدحاو غلبت ىتح اهتدايز يف ءيش ال مث ، لوح نيعبرألا ىلع لاح

 غلبت ىتح اهتدايز يف عيش ال مث ، ناتاش اهيف مث ى ةئامو نيرشعو

 غلبت ىتح اهتدايز يف ءيش ال مث ، هايش ثالث اهيف مث ث نيتئامو ةدحاو

 هللا يلص يبنلا نع عضولا يف ىورو . هايش عبرأ اهيف مث ث ةئامعبرأ

 يقهيبلا هاورو يي ةقدص ةاش نيعبرأ نود اميف سيل قو : ملسو هيلع

 لاقو 0 مفغلاو لبإلا تاقدصل عماجلا ثيدحلا يف امهريغو مكاحلاو

 ىورو . كلام نب سنأ نع تاقث هتاورو حيحص دانسإ اذه : ينطقرادلا

 ةقدص يفو هيفو منغلا ةاكز ثيدح يراخبلاو دؤاد وبأو يئاسنلاو دمحأ

 تداز اذإف ةئامو نيرشع ىلإ ةاش اهيفف نيعبرأ تناك اذإ اهتمئاس يف منغلا

 ةئامثالث ىلإ هايش ثالث اهيفف ةدحاو تداز اذإف نيتئام ىلإ ناتاش اهيفف

 . ةاش ةئام لك يفف تداز اذإف

 ١- لوالا ءزجلا نم طوطخم ثلاثلا نرقلا يف ىمادقلا ءاملعلا دحأ رفعج نب دمحم وه .

 )ط ٢٦٢ »



 ءاشي نأ الإ سيت الو راوع تاذ الو ةمره ةقدصلا يف ذخؤي الو

 امو ةقدصلا ةيشخ عمتجم نيب قرفي الو قرتفم نيب عمجي الو قدصملا

 ىلجرلا ةمئاس تناك اذإو ةيوسلاب امهنيب ناعجا رتي امهنإف نيطيلخ نم ناك

 متتو اهبر ءاشي نأ الإ يش اهيف سيلف ةدحاو ةاش ةاش نيعبرأ نم ةصقان

 وأ لق زعملا ىلع لمحي نأضلا كلذكو يعارلا اهلمحي ةريغصب ولو ةدعلا

 ىلع زعملا لمحيو ةاكزلا مهيلع بجت نيذلا بلغألا نم ج رخيو رثك

 ضب ىلع مهضعب لمحي ءاكرشلا كلذكو دحاو سنج نم امهنأل نأضلا

 . قفوملا هللاو اذه . هيلع ام ةميق جرخأ ةلماك ةاش نع همهس زجع نإو

)ط ٢٦٣ »



 يسني فاصتلا تكشسنملا

 سيماوجناورقبلاوزبإلاةاكز يف

 اهيف بجتف لبإلا امأو : نايبصلا نيقلت يف يملاسلا انخيش لاق
 تغلب اذإف ى هعم لوحلا اهيلع لاحو ادعاصو مئاوس سمخ كلم اذإ ةاكزلا

 سمخ يفو 0 ناتاش اهيفف ارشع تناك نإو 0 ةطسو ةاش اهيفف اسمخ

 نيرشعو اسمخ تغلب نإو ث هايش عبرأ نيرشعلا يفو ث هايش ثالث ةرشع

 نبا وهو ركذ نوبل نباق دجوت مل نإف ةنس ةنبا يهو ضاخم تنب اهيفف

 نإف ث نيتنس ةنبا يهو نوبل ةنبا اهيفف نيثالثو اتس تغلب نإف 0 نيتنس

 اذإف 0 نينس ثالث ةنبا يهو لحفلا ةقورط ةقح اهيفف نيعبرأو اتس تغلب

 اهيفف نيرشعو ىدحإو ةئام تغلب اذإف 0 ناتقح اهيفف نيعستو ىدحإ تغلب

 مث. هقحو نروبل اتنبا اهيفف ةئامو نيثالث تغلب اذإف ، نوبل تانب ثالث

 لك يفو نوبل ةنبا نيعبرأ لك يفف ارشع تداز املك سايقلا اذه ىلع
 رقبلا اكز يف لوقلا كلذكو . نيتضيرفلا نيب ءيش الو ةقح نيسمخ

 نانسألا ةيمست فلتخت نكلو لبإلا ةاكز ىلع ةلومحم يهو سيماوجلاو

 انئاملع نم عماجلا بحاص رفعج نبا هاكح امل قباطم وهو اهيف

 نم هجام نباو يراخبلاو يئاسنلا ننسلا بابرأ اذه ىورو . ىمادقلا

 رظنلا ثيدح نم ينطقرادلا هجرخأو يراصنألا ىنثملا نب هللادبع ثيدح

» ٦٢ئا٤ )ط



 كلام نب سنأ نع دؤاد وبأ هاورو ى ةملس نب دامح نع ليمش نبا
 هبتك ركب ابأ نأ معز اباتك سنأ نب هللادبع نب ةمامث نم تذخأ : لاق

 هبتكو اقدصم هثعب نيح ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر متاخ هيلعو سنال

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهضرف يتلا ةقدصلا ةضيرف هذه ) هيف اذإف هل

 نيملسملا نم اهلأس نمف 8 لجوزع هللا رمأ يتلا نيملسملا ىلع ملسو

 اليصفت ثيدحلا قاسو ( هطعي الف اهقوف لأس نمو اهطعيلف اههجو ىلع

 اسنأ نأ ةمامث ينثدح : لاق يراخبلا ىورو . ةروكذملا ةقدصلا نانسأل

 ةقدصلا ةضيرف هل بتك هنع هللا يضر ركب ابأ نأ هتدح هنع هللا يضر

 لبإلا نم هدنع تغلب نم ) ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرو هللا رمأ يتلا

 ىلعجيو ةقحلا هنم لبقت اهنإف هقح هدنعو ةعذج هدنع سيلو ةعذجلا ةقدص

 ةقدص هدنع تغلب نمو ، امهرد نيرشع وأ هل اترسيتسا نا نيتاش اهعم
 هيطعيو ةعذجلا هنم لبقت اهنإف ةعذجلا هدنع و ةقحلا هدنع تسيلو ةقحلا

 تسيلو ةقحلا ةقدص هدنع تغلب نمو ث نيتاش وأ امهرد نيرشع قدصملا

 نيرشع وأ نيتاش يطعيو نوبل ةنبا هنم لبقت اهنإف نوبل ةنبا الإ هدنع

 ةقحلا هنم لبقت اهنإف ةقح هدنعو نوبل تنب هتقدص تغلب نمو ٠ امهرد

 نوبل تنب هتقدص تغلب نمو . نيتاش وأ امهرد نيرشع قدصملا هيطعيو

 ىطعيو ضاخم تنب هنم لبقت اهنإف ضاخم تنب هدنعو ث هدنع تسيلو

 لبج نب ذاعم نع ةسمخلا ىورو ( نيتاش وأ امهرد نيرشع اهعم
 ذخآ نأ ينرمأو نميلا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هتنا لوسر ينثعب ) : لاق
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 ملاح لك نمو ةنسم نيعبرأ لك نم ةعيبت وأ اعيبت رقبلا نم نيثالث لك نم

 ينثعب ) : لاق مكحلا نب ىيحي نع دمحأ يفو . ( ايرفاعم هلدع وأ ارانيد

 نم ذخآ نأ ينرمأف نميلا لهأ قدصأ ملسو هيلع هللا ىلص هنا لوسر

 نيب ام ذخآ نأ يلع اوضرعف ةنسم نيعبرأ لك نمو اعيبت نيثالث لك رقبلا

 نيعستلاو نينامثلا نيب امو نيعبسلاو نيتسلا نيب امو نيسمخلاو نيعبرألا

 نيب اميف ذخآ ال نأ ينرمأف ملسو هيلع هتنا ىلص يبنلا تربخأف تمدقف

 ءاملعلا ضعب ملكت دقو . ها اهيف ةضيرف ال صقاوألا نأ معزو . ( كلذ

 رتبلا يف ةاكزلا بوجو يف ءيش حصأو فعضب ذاعم ثيداحأ يف

 هيلإ تيهتنا : لاق هنع هللا يضر رذ يبأ قيرط نم يراخبلا هاور ام

 نمام فلح امك وأ هريغ هلإ ال يذلاو وأ هديب يسفن يذلاو قو : لاق

 ةمايقلا موي اهب يتوأ الإ اهقح يدؤي ال منغ وأ ةرقب وأ لبإ هل نوكت لجر

 تزاج املك اهنورقب هحطنتو اهفافخأب هؤطت هنمسأو نوكت ام مظعأ
ِ "١ 
 ي سانلا نيب يضقي ىتح اهالوأ هيلإ تدر اهارخأ ٠ و ١ كلل

 . قفوملا

 . اضيأ ملسم هاورو ۔-١
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 جتناصشلا تنطسنملا

 منفلاورقبلاو بالا نانسأ يف

 8 لصف اذإ ليصفلا مث ، راوحلا ىمسي : اولاق دؤاد يبأ ننس نمو

 يهف ةثلاثلا يف تلخد اذإف ، نيتنس مامت ىلإ ةنسل ضاخم تنب نوكت مث

 نينس عبرأ مامت ىلإ هقحو قح وهف نينس ثالث هل تمت اذإف نوبل ةنبا

 ركذلا حقلي الو حقلت يهو لحفلا اهيلع لمحيو بكرت نأ تقحتسا اهنأل
 عبرأ مامت ىلإ اهقرطي لحفلا نأل لحفلا ةقورط : ةقحلل لاقيو ينثي ىتح

 ٨8 نينس سمخ اهل متي ىتح ةعذج يهف ةسماخلا يف تنعط اذإف ، نينس

 8 اتنس لمكتست ىتح ينث ذئنيح يهف هتينت ىقلأ و ةسداسلا يف تلخد اذإف

 مامت ىلإ ةيعابر ىثنألاو ايعابر ركذلا يمس ةعباسلا يف نعط اذإف

 ةيعابرلا دعب يذلا سيدسلا نسلا ىقلأو ةنماثلا يف تلخد اذإف ، ةعباسلا

 وهف هبان علطو عستلا يف لخد اذإف 0 ةنماثلا مامت ىلإ سدسو سيدس وهف

 ه فلخم ذئنيحوهف ةرشاعلا يف لخدي ىتح ، علط ينعي هبان لزب يأ لزاب

 فلخمو ماع فلخمو نيماع لزابو ماع لزاب : لاقي نكلو مسا هل سيل مث

 وبأ لاق . لماحلا ةفلخلاو نينس سمخ ىلإ ماوعأ ةثالث فلخمو نيماع

 دنع نانسألا لوصفو 0 نسب سيل نمزلا نم تقو ةعوذجلاو : متاح

 : ارعش يشايرلا دشنأو : دؤاد وبأ لاق ليهس عولط

)ط 4٢٦٧



 : لط ليللا رخآ ليه س اذإ

 عبهلا ريغ اهنانسأ نم قبي مل

 عماج يف امل قفاوم وهو ، ها هنيح ريغ يف دلوي يذلا : عبهلاو

 ىلع ةدئازلا ةميتلاو منغلا نم نوعبرأ ةعيتلا رفعج نبا دازو رفعج نبا

 لجرلل نوكت يتلا ةاشلا اهنأ : لاقيو ىرخألا ةضيرفلا غلبت ىتح نيعبرألا

 يف نيتضيرفلا نيب ام ليق : قنشلا 2 ةمئاسب تسيلو اهبلحي هلزنم يف

 نع ىطعت يتلا منغلا اهنأ انأ تدجوو : لاق . رشع ىلإ سمخ نم لبإلا

 . ةضيرفلا غلبت ىتح رقبلاو لبإلا

 (٩٩٣)ص ةغللا هقف يف حاصفإلا باتك نم رقبلا ءامسأ امأو

 ؛ كردملا لجعلا وه : ليقو ةنس لوأ عيبتلا هيقلت امدنع رقبلا دلو الطلا

 دعب سدسلا 0 ينثلا دعب عابرلا ، عذجلا دعب ينثلا ، عيبتلا قوف عذجلا

 ةنس غلاص : لاقي 0 هنانسأ ىصقأ وهو سدسلا دعب غلاصلا ث عابرلا

 6 ةنسل عيبت رقبلا نانسأ "" فنصملا يفو داز ام كلذكو نيتنس غلاصو

 سمخل سدسو نينس عبرأل عابرو ، نينس ثالثل ينثو 0 نيتنسل عذجو

 يف هباتكو يرجهلا سداسلا نرقلا ءاملع نم وهو يدنكلا هللادبع نب دمحأ ةمالعلا فيلأت ١

 . هنم سداسلا ءزجلا ثا رتلا ةرازوب عبط طوطخم ءزج نيعبرأ و نينثا
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 ةنس غلاص : لاقيو هنانسأ ىصقأ يهو نينس تسل غلاصو ث نينس

 ةلمهملا داصلاب غلاصلا و ٠ح اصخفإل ١ يف امل قباطم وه و نيتنس غلاصو

 . قفوملا هناو . ةمجعملا نيغلابو

)ط ٢٦٩ »



 نم اشلا تشسنملا

 ةاك زنايضعتيتنا فانصألا

 نيلماعلاو نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا امنإ وح : ىلاعت هللا لاق

 نباو هللا ليبس يفو نيمراغلاو باقرلا يفو مهبولق ةفلؤملاو اهيلع

 لصأ ةميركلا ةيآلا هذه "ا" يع ميكح ميلع هللاو هللا نم ةضيرف ليبسلا

 اودجو اذإ اوفلتخاو ةينامث مهو ةاكزلا مهيف ذفنت نيذلا فانصألا نايب يف

 انخايشأ راتخاو ؟ مهنم دحاو يف ولو يفكي مأ مهعيمج يف ذفنت له اعيمج

 ملمإلا نمز ريغ يف اذه لكو فرصلا نايبل ماللا نأل دحاو يف اهءازجإ

 مث ءيش لك لبق ةلودلا زع يف اهذفني اهب ىلوألا وهف مامإلا دوجو عم امأ
 ركب يبأ لوقل ةاكزلا يف اقح اهل عرشلا بجوي يتلا فانصألا يف

 الالقع ينوعنم ول هللاو ) : ةمئألا مامإ وهو هنع هللا يضر قيدصلا

 دؤاد وبأو يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو يراخبلا ىورو "" ( هيلع مهتلتاقل
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر يفوت امل ) دؤاد يبأل ظفللاو ةريره يبأ نع

 نب رمع لاق برعلا نم رفك نم رفكو هدعب ركب وبأ فلختساو ملسو

 هللا ىلص هللا لوسر لاق دقو سانلا لتاقت فيك : ركب يبأل باطخلا

 ١- ةيآلا ةبوتلا ةروس )٠ ٦) .

 ٢ بيبح نب عيبرلا دنسم يف اغالب ديز نب رباج هاور .
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 للق نمف هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ قو : ملسو هيلع

 هللا ىلع هباسحو """ هقحب الإ هسفنو هلام ينم مصع شنا الإ هلإ ال

 ةاكزلاو ةالصلا نيب قرف نم نلتاقأل هللاو : ركب وبأ لاقف ؟ يه لجوزع

 هللا لوسر ىلإ هنودؤي اوناك الاقع ينوعنم ول هثناو لاملا قح ةاكزلا نإف

 هللاوف : باطخلا نب رمع لاقف . هعنم ىلع مهتلتاقل ملسو هيلع هللا ىلص

 . لاتقلل ركب يبأ ردرص حرش دق لجوزع هللا تيأر نأ الإ وه ام

 لدب اقانع يرهزلا ةياور يفو : دؤاد وبأ لاق ( قحلا هنأ تفرعف : لاق

 ركب يبأل ىرخألا ةجحلاو . هؤادآ بجي عيش لقأ نع ةرابع وهو لاقع

 مرحلا رهشألا خلسنا اذإف وو : العو لج هلوق هنع هللا يضر قيدصلا

 لك مهل اودعقاو مهورصحاو مهوذخو مهومتدجو ثيح نيكرشملا اولتقاف

 هللا نإ مهليبس اولخف ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوماقأو اوبات نإف دصرم

 . ةاكزلا مهيف ذفنت فانصأ ةينامت هذهف """ يج ميحر روفغ "س

 امهنأ لوقلا رثكأو : نيكسملا نم ريقفلا زييمت يف اوفلتخاو -

 رثكأو ةاكزلل اقحتسم نيكسملاو ريقفلا اهب نوكي يتلا لاوحألا

 اذهف هيلع نيد الو ةاكزلا هنم يدؤي باصن هل ناك نم نأ لوقلا

 ‘ ةبترملا هذه نع هلاح ترصق نم ىطعيو ةاكزلا نم ىطعي ال

 . لئاقلا ىلإ دئاع هباسح ريمضو لاملا ىلإ دئاع ريمضلا ۔-١

 . )٥( ةيآلا ةبوتلا ةروس -

 )ط ٢٧١



 هلوقل كلذو ةراجتلا اهب دصقي ملو ةنمثم لوصأ هعم ناك ولو

 نم اهذخ و : نميلا ىلإ هثعب امل ذاعمل ملسو هيلع هللا ىلص

 ةنس ةقفنل ولو هؤاطعإ زاجو """ ي مهئارقف يف اهعضو مهئاينغأ
 6 ىنغ تقبأ ام ةقدصلا ريخ وو : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل

 . "" يي لوعت نمب أدباو 0 ىلفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلاو

 ىلع ءانغلا مهل مامإلا رمأب اهل نوعماجلا مه : اهيلع نولماعلاو -

 . ءاينغأ اوناك ولو كلذ

 مهقح نأ : لاقيو مامإلاب صاخ كلذف : مهبولق ةفلؤملا امأو -

 يأر نم روهشم وه امك مالسإلا ردص يف كلذ ناك دقو . خوسنم

 مه لهو هريغو يبطرقلا يف امك باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ

 لاح لك ىلعو . فالخ هيف ؟ """ نيكرشملا نم وأ نيملسملا نم
 . عيمجلا لمشي مومعلاف

 كيلامم مهلصأ و نوبتاكملا مهو : باقرلا يف سماخلا فنصلا -

 يف لاق ‘0ميباقرل كاكف هنوعفدي ءيش ىلع مهتداس مهبتاك

 هل قح ال كولمملا نأل رارحأ مهنأ ىلع لدي ام كلذو : حاضيإلا

 ١- هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نع ناخيشلا هجرخأ .

 ٢ سابع نبا نع يناربطلا هاور .
 - ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يبنلا مهفلأت نيذلاو ةاكزلا يف كرشمل قح ال هنأ حيحصلا

 يصورخلا فلخ نب ديعس ةمالعلا خيشلا ) مالسإلا اورهظأ لاجر ( .
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 ىلع ردقيال كولمم أدبع : ىلاعت هلوقل ةاكزلا يف
 " ي ءيش

 ريغ يف نويد مهتمزل نيذلا مهو نومراغلا : سداسلا فنصلا -

 يف نويدلا اولمحتو مهريغ نيب حالصإب اوماق ءاوس ةيصعم
 . بابسألا نم ببسب مهلاومأ تبهذ وأ حالصإلا

 هللا ليبس يف نودهاجملا مهو : هللا ليبس يف عباسلا فنصلا _

 نيملسملا حلاصمب مئاقلا مهيف لخديو روغثلا يف نوطبارملاو

 ناك ولو نيملسملا حلاصم يف عطقنملا و يتفملا و يضاقلا و مامإلاك

 . اينغ

 . جاتحملا رفاسملا وهو : نماثلا فنصلا وهو ليبسلا نباو -

 ىكحت له ةاكزلا نم ءيش مهدنع يقب دقو اوعجر اذإ اميف اوفلتخاو

 لضألاو اهتقو لبق ةاكزلا ميدقت زاوج يف اوفلتخا و . نال وق ؟ ال مأ مهل

 اهل يكزملا ءارش زاوج يف اوفلتخاو ؟ ريقفلل قح وأ ةدابع يه له هيف

 اهقرفي نيمأل هتاكز عفد نم يف اوفلتخاو 0 اهل هضبق دعب ريقفلا نم

 نملو هل اهنم ذخأي نأ نيمأللو ؟ ال مأ اهنمضي له هدي نم تعاضف
 . قفوملا هللاو . اقحتسم ناك نإ هلوعي

 ١- ةيآلا لحنلا ةروس )٧٦() .

 )ط 4٢٧٣



 جسسناعتملا تللسنما

 اهتقو لبقةاك زيلا مييدقتورطفلاةاكز

 يف بجت اهنوكل رطفلل ةقدصلا تفيضأ : """ ينالطسقلا لاق

 هلوقب ةدارملا ةقلخلا يه يتلا رطفلا نم ةذوخأم وأ هنم رطفلا

 ةبيتق نبا هلاق اذهو """ ح اهيلع سانلا رطف يتلا هللا ةرطف و> : ىلاعت

 ةيمنتو اهل اريهطت يأ سفنلل ةيكزت ةقلخلا ىلع تبجو اهنأ ىنعملاو

 اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع نع عيبرلا دنسم يفو . ها اهلمعل

 رحلا ىلع رطفلا ةاكز ملسو هيلع هنلا ىلص هللا لوسر نس قو : تلاق

 نم اعاص وأ رمت نم اعاص ريبكلاو ريغصلاو ىثنألاو ركذلاو دبعلاو

 اهبوجو يف انخايشأ فلتخاو . """ ي طقأ نم وأ ريعش وأ رب وأ بيبز

 ةليضف اهنأ ىلع ةبراغملا رثكأ بهذو بوجولا ىلع ةقراشملا رثكأ بهذف

 ىلع عامجإلا رذنملا نبا ىكح نإو بهاذملا رئاس عم دوجوم فالخلاو

 نب دعس نب سيق نع يئاسنلا هاور امب ةيبدنلا ىلع لدتسيو . بوجولا

 رظطفلا ةقدصب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انرمأ ) : لاق هنأ ةدابع

 . ٤ ٨) )ص ينالطستقلل يراخبلا حيحص ىلع يراسلا داشرإ ۔-١

 . ٠ ٣) ( ةيآلا مورلا ةروس ۔٢

 ٣- نس دلب ضرف ظفلب رمع نبا نع ةعامجلا هجرخأ ثيدحلاو .

« ٢٧٤ ( 



 ( هظعنن نحنو انهني ملو انرمأي مل ةاكزلا تلزن املف ةاكزلا لزنت نأ لبف
 جارخإ جوزلا ىلع له اوفلتخاو . ثيدحلا ةحص يف مهضعب نعطو

 يهف هنيعب فلكم لك ىلإ هجوم باطخلا كلذ وأ هتجوز نع ةرطفلا

 باصن يف عاصلا فصو مدقتو . فالخ كلذ يفو ؟ اهسفن نع ةلوئسم

 . ةاكزلا

 ىور امل ديعلا ةالصو حبصلا ةالص نيب ام اهذافنإ تقوو

 رمأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ رمع نبا نع هجام نبا الإ ةعامجلا

 ه ديعلا ةالص ينعي ةالصلا ىلإ سانلا جورخ لبق ىدؤت نأ رطفلا ةاكزب

 ىور امل جاتحم وأ فيعضل نيموي وأ مويب رطفلا لبق اهميدقت زوجيو

 يف لاق . ( نيموي وأ مويب رطفلا لبق نوطعي اوناك ) يراخبلا

 ىلع اسايق ناضمر رهش يف اهليجعت انباحصأ زاجأ دقو : "ا" حاضيإلا
 لاومألا ةاكز ميدقت يفو اهميدقت يف نوفلتخم سانلاو لاومألا ةاكز ليجعت

 ةريره يبأ نع دمحأو ملسمو يراخبلا ىور : تلق . اهتقو لبق

 ةقدصلا ىلع رمع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثعب ) : لاق

 هيلع هللا ىلص يبنلا مع سابعو ديلولا نب دلاخو ليمج نبا عنم : ليقف

 ىليمج نبا مقني ام عو : ملسو هيلع هللا ىلص هلقلا لوسر لاقف ةاكزلا ملسو

 سبتحا دق ادلاخ نوملظت مكنإف دلاخ امأو ث هللا هانغأف اريقف ناك هنأ الإ

 اهلثمو يلع يهف سابعلا امأو ، ىلاعت هللا ليبس يف هداتعاو هعاردأ

 ١- يخامشلل حاضيإلا ج٢ ص)٩١٠( .

 )ط ٢٧٥ »



 امأو يي ؟ هيبأ ونص لجرلا مع نأ ترعش امأ رمع اي : لاق مث اهعم

 لحت نأ لبق سابعلا ةقدص فلست هنأ يي اهعم اهلثمو يلع يه : هلوق
 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ يلع نع يقهيبلا ةياور يف امك

 . ها يي نيماع ةقدص سابعلا انفلسأف انجتحا انك انإ ةو : لاق

 لاق اهبوجو تقو لوأ يف اوفلتخاو : اضيأ حاضيإلا يف لاقو

 لاقو ‘ ناضمر نم موي رخآ نم سمشلا بورغب بجت : مهضعب

 ءالؤه دنع اهنأل كلذو رطفلا موي نم رجفلا عولطب بجت امنإ : نورخآ

 نأ ىلع لدي امنإف لوألا لوقلا امأو ء رطفلا موي وهو مسالا نم ةذوخأم

 تسيل ديعلا ةليلو ء ناضمر جورخب ديعلا مويب ةقلعتم اهنأ ىلل بهذ هلئاق

 رجفلا تقو لبق دولوم هل ثدح نميف رهظت فالخلا ةدئافو ، ناضمر نم

 ؟ال وأ مهنع ةاكزلا جارخإ هيلع له تاجوزلاو ديبعلا نم ءيش وأ

 امل ديعلا ةالص لبق رطفلا موي اهجارخإ لضفأو : لاق نأ ىلإ . نالوق

 لبق جرخت نأ رطفلا ةاكزب رمأ جو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ يور

 هححصو هجام نباو دؤاد وبأ ىور يي ىلصملا ىلإ سانلا جرخي نأ
 هلللا لوسر ضرف جو : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع مكاحلا

 ةمعط ثفرلاو وغللا نم مئاصلل ةرهط رطفلا ةاكز ملسو هيلع هللا ىلص

 نمو ةلوبقم ةاكز يهف ديعلا ةالص يأ ةالصلا لبق اهادأ نمف نيكامسلل

 نإو : لاقو . .ها ي تاقدصلا نم ةقدص يهف ةالصلا دعب اهادأ

 تومي ىتح ةرطف يه : ليقو . كلذ هنع ىزجأ ةالصلا دعب اهجرخأ

)ط `٢٧٦ »



 موي ىلإ رظطفلا موي نم ةرطف يه : موق لاقو . رطفلا مويك رطفلا

 . قيفوتلا هللابو ملعأ هللاو . اهل اتاقيم جحلا رهشأ اولعج ءالؤهف ىحضألا

)ط ٢٧٧ 4



 رحشاتلاتلشسما

 رحبلاؤلؤلو ضرألا نداعموزاكرلا

 ردصم باتك نزو ىلع ففخم هلوأ رسكب : ةغللا يف زاكرلا

 ةرابعو ، اهيف نوفدملا وهو ضرألا يف زوكرملا يأ لوعفملا ىنعمب
 يف زكر هنأك ةيلهاجلا لهأ نيفد ةرسكلاب زاكرلاو : حاحصلا راتخم

 نع بيبح نب عيبرلا دنسم يفو . ها زاكرلا دجو جلرلا زكرأو ضرألا

 حوج قو : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق يردخلا ديعس يبأ

 يف دمحم وبأ لاق """ يي سمخلا زاكرلا يفو رابج رئبلاو رابج ءامجعلا
 تاياورلا هل تعاجو ملسو هيلع هتنا ىلص يبنلا هبجوأ ام امأ : عماجلا

 لاق ي سمخلا زا _كرلا يفو قو : لاق هنأ مالسلا هيلع هنع

 امأو . زاجحلا لهأ كلذ ىلع مهقفاوو ةيلهاجلا زونك : زاكرلا : انباحصأ

 مسا نأل انباحصأ هلاق ام يدنع لوقلاو نداعملا هنأ مهدنعف قارعلا لهأ

 نمو انباحصأ ةقيرطف هلصأ تبث ام حمرلا زكرأ نم ذوخأم زاكرلا

 نمو : اضيأ لاقو . هريغو اذه يف مهفلاخ نم ةقيرط نم ىدهأ مهقفاو

 مدع اذإ ءارقفلا ىلإ هجرخي سمخلا هيلع ناك رثك وأ لق ازاكر دجو

 نع القن يدنكلا ركب يبأ خيشلا فيلأت فنصملا نمو ها مامإلا

 ١- ةريره يبأ نع ةعامجلا هاور ثيدحلا .

 )ط ٢٧٨ 4



 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ تبث : ركب وبأ لاق رذنملا نبال فارشإلا

 سنأ نب كلامو يرهزلا لوق اذهو ي سمخلا زاكرلا يف جو : لاق ملسو

 الإ كلذ يف فلاخ ادحأ ملعن الو هباحصأو نامعنلا و روث يبأو يعفاشلاو

 ضرأو برحلا ضرأ يف هنم ذخؤي ام نيب قرفي هنإف يرصبلا نسحلا

 وبأ لاق 0 برحلا ضرأ يف دجو اذإ هيف سمخلا بجوأف برلا

 يف نامع ءاملع نم = : ديعس وبأ لاق . لوقن ثيدحلا رهاظب : ركب

 قافتإلا هبشي امب انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنأ انعم - عبارلا نرقلا

 زاكرلاب دارأ ناك نإ ةيلهاجلا زونك نم ناك ام مهعمو سمخلا هيف نأ
 وبأ لاق فارشإلا باتك نع اضيأ فنصملا نمو . ةيلهاجلا زونك ىنعم

 ام غلب اذإ : لوقي كلام ناكف ندعملا نم ج رخي اميف اوفلتخا ) : ركب

 كلذ هبشو هناكم ىكز مهرد يتئام وأ ارانيد نيرشع ندعملا نم جرخي

 نم ذخأي زيزعلادبع نب رمع ناكو . ءرملا ضرأ نم جرخي ع رزلاب

 لبنح نب دمحأ لاق كلذكو . مهارد ةسمخ مهرد يتئام لك نم نداعملا

 باحصأو ديبع وبأو يرهزلا بجوأو . روث وبأو ةيوهار نب قاحسإو

 نم جرخي ام : ةفئاط تلاقو ، سمخلا نداعملا نم ج رخي اميف يأرلا

 هيف بجت ام رادقم هعم عمتجا اذإف """ لباقلا نم ايندلا نم ةدئاف نداعملا

 وبأ لاق . يعفاشلا لوق ىلع اذه ةاكزلا هيفف لوحلا هيلع لاحو ةاكزلا

 ام عم ىكزت مأ لوحلا اهب رظتني له ةدئافلا ةاكز يف اوفلتخاو ةدئافلا نم هبسحي هنأ ىنعملا ١-

 . لوحلا هيلع لاح امم هدنع

 )ط ٢٧٩ »



 نم لوقلا رثكأ يف ج رخي هنأ يعم : ديعس وبأ لاق . لوقن هبو : ركب
 هيلع لوحي ىتح هيف ةاكز ال هنأ رخآلا لوقلا ىنعم انباحصأ لوق يناعم

 لوقلا ضعب يف نأ يعم و رانلاب جلاعي ابارت وأ ةضف وأ ابهذ جرخ لوحلا

 اميف هلوح مث """ تقولا يف ةاكزلا هيف ناك ةضف وأ ابهذ جرخ ام هنأ

 ال بستكملا ةلزنمب وهف رانلاب جلاعي يذلا بارتلا نم ناك امو لبقتسي

 رانلاب جلاعي اميف يل نيبي الو هلام ىلع لمحي نأ لوحلا دعب الإ هيف ةاكز
 نب دمحم نع فنصملا بحاص ىكح مث ةاكزلا ىنعم يف فالتخا

 الام نأ - ثلاتلا نرقلا يق نامعب نيينامعلا مالعألا دحأ - بوبحم

 رانلاب جلاعي ام امأو ، جرخي نيح نم سمخلا هيف : لاق رانلاب جلاعي

 مهارد ةسمخ مهرد يتئام لك نم ةاكزلا هيف مث لوحلا هيلع لوحي ىتحف

 ( . ةاكزلا هيف سيلف رفصلا نم ناك ام امأو

 يف بجي اميق : ركب وبأ لاق فنصملا نم القن فارشإلا نمو

 نب رمع لاق هبو . هيف عيش ال : لاق هنأ سابع نبا نع انيورف ربنعلا

 نب نسحلاو ىليل يبأ نباو يروثلا نايفسو سنأ نب كلامو زيزعلادبع

 نسحلا لاقو . دمحمو نامعنلاو ديبع وبأو روث وبأو يعفاشلاو حلاص

 سنأ نب كلام لاق كلذكو . ةقدص كمسلا ديص يف سيل : يرصبلا

 دقو 6 دمحمو نامعنلا و حلاص نب نسحلاو ىليل يبأ نباو يروثلا نايفسو

 لاق كلذكو . سمخلا ربنعلا يف : لاق هنأ زيزعلادبع نب رمع نع انيور

 ١ هلوح مت نإ هلعل .

 )ط ٢٨٠ »



 هيف : قاحسإو دمحمو بوقعيو ، سمخلا هنم ج رخي : يرهزلاو نسحلا

 . رشعلا

 توقايلا الو دجربزلا يف الو ؤلؤللا يف سيل : لوقي ءاطع ناكو

 الإ ةاكز ؤلؤللا يف سيل : دمحم نب مساقلا لاقو ء ةقدص صوصفلا الو

 كللم لوق اذهو . رهوجلاو ؤلؤللا يف ةمركع لاق كلذكو ةراجتلل داري ام

 لوق يناعم يف جرخي هنأ يعم : ديعس وبأ لاق . دمحمو يروثلا نايفسو

 رهوج يف الإ رهوجلا نم ءيش يف ةاكز ال هنأ قافتالا هبشي امب انباحصأ

 ةاكز رهاوجلا نم ضرألا تجرخأ ام رئاس يف سيلو . ةضفلاو بهذلا

 كرابت هللا لق كذكو رحب الو رب نم جرخ ام الو امهريغ

 هللا ليبس يف اهنوقفني الو ةضفلاو بهذلا نوزنكي نيذلاو وج : ىلاعتو

 امالإ رهاوجلا عيمج نم اهيف ةاكزلا امنإ """ مج ميلأ باذعب مهرشبف

 ةرلجتلا ةاكز ىنعمب ةاكزلا هيف هنإف ةراجتلا ىنعم يف كلذ عيمج نم لخد

 . قفوملا هللاو . ها انباحصأ لوق يف افالتخا كلذ يف ملعأ الو

 ١- ةيآلا ةبوتلا ةروس )٣٤( .

 )ط ٢٨١

 



 رحتنت يدنف اجنلا تلسنا

 ةاكزلا حنم ىلع ديدشتلاو لاوسلا ىلع ديدشتلا يف

 يبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع بيبح نب عيبرلا ىور
 ىلص هللا لوسر اولأس راصنألا نم سان ناك ) : لاق يردخلا ديعس

 هدنع ام دفن ىتح اثالث مهاطعأف هولأس مث مهاطعأف ملسو هيلع هللا

 فنعتسي نمو ث مكنع هرخدأ نلف ريخ نم يدنع نوكي ام قو : لاق مث

 دحأ يطعأ امو { هتنا هربصي ربصت نمو ث هللا هنغي نغتسي نمو هللا هفعي
. " . . 

 يبأ نع اضيا دنسملا نمو ) 2 ربصلا نم عسوأ و هل ريح ء اطع

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره

 هريظ ىلع بطتحيف البح مكدحأ """ ذخأيل هديب يسفن يذلاو وو : ملسو

 رأ هاطعأ هلأ .بف ٨ اضف نم هللا هاتآ الجر يتأي نأ نم هل ريخ

 ١ اضيأ ديعس يبأ نع ملسمو يراخبلا هاور ثيدحلاو .

 نال هلعلو ع راضملا ىلع ةلخاد مالب خسنلا نم انيأر اميف اذكه : يشحملا لاق ذخأيل : هلوق ٢

 ادتبم نوكي ردصمب اهدعب ام عم كبستف يراخبلا يف امك ةيردصملا نأ ىلع ةلخاد مالب ذخاي

 تفذح دق نوكي نأ لمتحيو : لاق مسقلا باوج ةيمسإلا ةلمجلاو . خلإ يتأي نأ نم ريخ هلوق هربخ

 (٢؛) ةيآلا مورلا ةروس نم ي قربلا مكيري هتايآ نمو و دح ىلع عراضملل ةبصانلا نأ هنم

 . ملعأ هللاو ( هارت نأ نم ريخ يديعملاب عمست ) : مهلوقو

٢٨٢ ( 



" ١ 1" 

 امهنع هللا يضر رمع نبا نع ملسمو يراخبلا يفو " " ي هعنم

 لأسي لجرلا لازي ال قو : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق

 ملسم يفو ي محل ةعزم ههجو يف سيلو ةمايقلا موي يتأي ىتح سانلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هنلا يضر ةريره يبأ نع

 وأ لقتسيلف ارمج لأسي امنإف ارثكت مهلاومأ سانلا لأسي نم و, : ملسو

 لوسر لاق : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع دنسملا يفو ي رثكتسيل

 ىوس ةرم يذل الو ينغل ةقدصلا لحت ال عو : ملسو هيلع هللا ىلص هل

 ٥ فرتحملا يوقلا : ىوسلا ةرملا وذ : عيبرلا لاق يي الام لئأتمل الو

 ليعامسبإ خيشلا فيلأت - : دعاوقلا يف لاق . """ لاملا عماج : لئاتملاو

 يف راتخملاو - يرجهلا نماثلا نرقلا يف ةبراغملا ءاملع نم يلاطيجلا

 نكي مل نم انباحصأ ضعب هيلإ بهذ ام ةقدصلا هعم لحت يذلا ىنغلا دح

 ريقف وهف لوحلا ىلإ مهتنؤمو مهتوسكو مهتقفنل هلايعو وه هيفكي لام هل

 تناك ولو لوصألا يعاري ال مهضعب نأ قبسو . ها ةقدصلا ذخأيو

 . ةراجتلا اهب دصقي مل اذإ ةنمثم

 هءاج هكزي ملو هلام رثك نم قو : مالسلا هيلع هنع دنسملا يفو

 يضقي ىتح هباذعب لكوم ناتبيبز هل عرقأ عاجش ةروص يف ةمايقلا موي
 الك نم همف يف نوكيف عرقأ انابعث : ينعي عيبرلا لاق ي قئالخلا نيب هللا

 . ذخاي نئل هلوق يف نأ تابثإ هيفو ةريره يبأ نع دمحأو ملسمو يراخبلا هجرخأ ثيدحلا ١-
 يئانننلا هأ ورو رمع نب هللادبع نع ينطقرادلاو دواد وبأو يذمرتلاو دمحأ هجرخأ ثيدحلاو -۔٢

 . ةريره يبأ نع دمحأو هجام نباو

 )ط ٢٨٣



 نينيعلا امهب دري ملو امهحامتلإ يف نيتبيبزلا ةلزنمب مسلا ةوغر نيبناجلا

 ثيدحلا و : """ هنع هللا يضر يملاسلا انخيش لاق . ظفللا اذهب ثيدحلاو

 فنصملا دنع سابع نبا دنسم نم وهو هلبق يذلا ثيدحلا ىلع فوطعم

 هيلع هللا ىلص هنلا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع يراخبلا هاورو

 اعاجش ةمايقلا موي هل لتم هتاكز دؤي ملف الام هللا هاتآ نم قو : ملسو

 مث هيقش ينعي هيتمزيلب ذخأي مث ةمايقلا موي هقوطي ناتبيبز هل عرقأ
 ةيآلا يي ... نولخبي نيذلا نبسحت الو : الت مث كزنك انأ كلام انأ : لوقي

 لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ملسم حيحص يفو ها

 يدؤي ال ةضف الو بهذ بحاص نم ام قو : ملسو هيلع هللا ىلص لا

 اهيلع يمحأف ران نم حئافص هل تحفص ةمايقلا موي ناك اذإ الإ اهقح اهنم

 يف هل تديعأ تدرب املك هرهظو هنيبجو هبنج اهب ىوكيف منهج ران يف

 فلا لاقو يي دابعلا نيب يضقي ىتح ةنس فلأ نيسمخ هرادقم ناك موي

 اريخ وه هلضف نم هللا مهاتآ امب نولخبي نيذلا نبسحت الو : ىلاعت

 هلوقو "" يع ةمايقلا موي هب اولخب ام نوقوطيس مهل رش وه لب مهل

 هلا ليبس يف اهنوقفني الو ةضفلاو بهذلا نوزنكي نيذلاو و : ىلاعت

 يف تايآلا هذه له نورسفملا فلتخاو """ يم ميلأ باذعب مهرشبف

 ١- يملاسلا نيدلا رون خيشلل دنسملا حرش ج٢ ص)٧٠( .

 ٢-۔ ةيآلا نارمع لآ ةروس ( ٨٠ ١) .

 ٢٣-۔ ةيآلا ةبوتلا ةروس ٤ ٣) .

 )ط ٢٨٤ »



 امه له نيملسملا يف لاق نمو ؟ نيملسملا يف وأ نيكرشملا

 ةروكذملا ثيداحألا ليلدب حجارلا وه و ةاكزلا ضرفب ناتخوسنم

 يف مزلت ىرخأ قوقح يف كلذ وأ يه هتاكز دؤي ملو جو : هلوق اهنمو
 . قفوملا هللاو . حيحصو لمتحم هلك ؟ ةاكزلا ريغ لاملا

)ط ٢٨٥



:: 
 ةحج

 __ لسلس ل ۔ط سل ۔۔ طح لطس ۔ طسق ۔س۔ _ س

 ل

 ۔-جححےہہحہححح ق ,إ ;۔۔۔۔_ م ر۔_ و حسم ححص حمس ححص محس محص و '۔حے رو ر ۔ حي لا ,

 رظناو لج إ جاب ؟ 2 ط أ إ أ 9 أ 9 أ إ أ ٣ !أ و
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 لولا تنشسنملا

 هبوجوريلدو.انعموموصلا ماسقأ يف

 نع ةياكح العو لج هلوقو 0 كاسمإلا : ةغللا يف موصلا

 يفو . اتمص يأ """ ي اموص نمحرلل ترذن ينإ ةر : ميرم

 عم سمشلا بورغ ىلإ رجفلا عولط نم تارطفملا نع كاسمإ : عرشلا

 صوصخم نمز يف صوصخم كاسمإ رخآ ديدحت يفو ث ةينلاو ملعلا

 . ها ةصوصخم طئارشب

 هللا لاق نابعش رهش يف ةرجهلا نم ةيناثلا ةنسلا يف ضرف

 نيذلا ىلع بتك امك مايصلا مكيلع بتك اونمآ نيذلا اهيأ اي و : ىلاعت

 ىلع وأ اضيرم مكنم ناك نمف تادودعم امايأ " نوقتت مكلعل مكلبق نم

 نمف نيكسم ماعط ةيدف هنوقيطي نيذلا ىلعو رخأ مايأ نم ةدعف رفس

 رهش " نوملعت متنك نإ مكل ريخ اوموصت نأو هل ريخ وهف اريخ عوطت

 ناقرفلاو ىدهلا نم تانيبو سانلل ىده نآرقلا هيف لزنأ يذلا ناضمر

 نم ةدعف رفس ىلع وأ اضيرم ناك نمو همصيلف رهشلا مكنم دهش نمف

 اوربكتلو ةدعلا اولمكتلو رسعلا مكب ديري الو رسيلا مكب هللا ديري رخأ مايأ

 ١- ةيآلا ميرم ةروس )٢٦( .

{ ٢٨٧ ( 



 له نورسفملا فلتخاو "ا" يج نوركشت مكلعلو مكاده ام ىلع هللا

 لهو ؟ هريغ مأ اذه ناضمر وه ةمألا هذه لبق نم ىلع ضورفملا
 موصلا هيف ضرف يذلا تقولا نم قتشم وأ هللا ءامسأ نم مسا ناضمر

 مكلعل ج : العو لج هلوق ىنعم وهو اهبيذي يأ بونذلا ضمري هنأ وأ
 حاحصلا راتخم يف لاق ةوهشلا رسكي موصلا نإف يصاعملا هج نوقتت

 اهومس ةميدقلا ةغللا نع روهشلا ءامسأ اولقن امل مهنأ : ليق : (٧٥٢)ص

 يمسف رحلا ضمر مايأ رهشلا اذه قفاوف اهيف تعقو يتلا ةنمزألاب
 . ها كلذب

 امهانعم يفو موصلا نع رفاسملاو ضيرملل ىلاعت هللا صخر دقو

 نوكي نأ حصي لدبلا لهو . لدبلا وهو ةدعلا مهيلعو ءاسفنلاو ضئاحلا

 ؟ مئاصلل ضرع هسفن رذعلا نكي مل نإ اعباتتم نوكي نأ مزلي وأ اقرفم

 هييلع هللا ىلص يبنلا لاق : لاق رمع نبا نع ينطقرادلا ىور . نالوق

 ىورو ي عبات ءاش نإو قرف ءاش نإ ناضمر ءاضق قو : ملسو

 نم ةدعف و> : ىلاعت هللا لوقل قرفي ال سأب ال ) سابع نبا نع يراخبلا
 ةدعف و تلزن : تلاق ةشئاع نع اضيأ ينطقرادلا ىورو ( .ي رخأ مايأ

 . حيحص دانسإ : لاقو . ( تاعباتتم تطقسف تاعباتتم يم رخأ مايأ نم

 رمع نباو يلع بهذم : (٠٢١)ص يناثلا ءزجلا يف يزارلا رخفلا لاق

 قرف نإو بحتسم عباتتلا : نوقابلا لاقو ث اعباتتم هيضقي هنأ يبعشلاو

 ١- نم تايآلا ةرقبلا ةروس )١٨٣ ىلإ ١٨٥( .

 )ط ٢٨٨ »



 مكل صخري مل هللا نإ ) : لاق هنأ حارجلا نبا ةديبع يبأ نع يكحو زاج
 هرخأ ازإ اوفلتخاو . ها ( هئاضق يف مكيلع قشي نأ ديري وهو هرطف يف

 ةرافك ال ليقو انيكسم معطي موي لك نع ةرافك هيلع ليقف لباق ماع ىلإ
 ماعطا موي لك نع هيلعف هتخوخيشل زجاعلا امأو . ديعس وبأ هراتخاو هيلع

 هذف ةيدفلا يف دازف اريخ عوطت نمف زرأ وأ رب نم عاص فصن نيكسم
 ماعط ةيدف نوقيطي نيذلا ىلعو وج : ةيآلا هذه يف ليقو . ةدايزلا لضف

 : لاوقأ ةعبرأ ي نيكسم

 ماعطإلاو مايصلا نيب نيريخم اوناكف ةخوسنم اهنأ :لوألا

 . يم همصيلف رهشلا مكنم دهش نمق وو اهتخسن

 . ةخوسنم تسيل اهنأ :يناثلاو

 رذع ال يذلا رداقلا اهنم صخ ء ةصوصخم اهنأ :ثلاثلاو

 .هل

 ام اهل خسانلاو مكحم اهضعبو خ وسنم اهضعب نأ :عبارلاو
 . يم همصيلف رهشلا مكنم دهش نمف و اهدعب

 نع فللاو دؤاد وبأو يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو يراخبلا ىور

 ءاش نم ناكف ي نيكسم ماعط ةيدف هنوقيطي نيذلا ىلعو قو سابع نبا

 عوطت نمف ؤو : لاقف هموص هل متو ىدتفا نيكسم ماعطب يدتفي نأ مهنم

)ط 4٢٨٩



 مكنم دهش نمف ةو: لاقو يي مكل ريخ اوموصت نأو هل ريخ وهف اريخ

 يفو يب رخأ مايأ نم ةدعف رفس ىلع وأ اضيرم ناك نمو همصيلف رهشلا

 ةارملاو ريبكلا خيشلل ةصخر تناك : لاق سابع نبا نع اضيأ دؤاد يبأ

 .انيكسم موي ناكم امعطيو ارطفي نأ مايصلا ناقيطي امهو ةريبكلا
 اترطفأ امهدالوأ ىلع : ينعي : دؤاد وبأ لاق اتفاخ اذإ عضرملاو ىلبحلاو

 هللا يضر ةشئاع نع عيبرلاو دمحأو ملسمو يراخبلا يفو . اتمعطأو

 ناكو ةيلهاجلا يف شيرق هموصت اموي ءاروشاع موي ناك ) : تلاق اهنع

 ةنيدملا مدق املف ةيلهاجلا يف هموصي ملسو هيلع هنلا ىلص هللا لوسر

 كرتو ةضيرفلا وه ناك ناضمر ضف املف همايصب سانلا رمأو هماص

 يف نكلو عيبرلا داز ( هكرت ءاش نمو هماص ءاش نمو ءاروشاع موي

 . قفوملا هللاو . ها ميظع باوث همايص

4٢٩٠ (



 يفاشملا ثللسنملا

 ردقلاةديلرضنو همايصو ناضمررهش لضيف

 هنع هللا يضر ةريره يبأ ىلإ هدنسب بيبح نب عيبرلا ىور

 اناميإ ناضمر ماص نم ةو : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق

 متينمتل ناضمر لضف يف ام متملع ولو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ اباستحاو

 لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع ملسم حيحص يفو """ ي ةنس نوكي نأ
 الإ هل مدآ نبا لمع لك : لجوزع هلا لاق هو : ملسو هيلع هللا ىلص هلا

 مكدحأ موص موي ناك اذإف ةنج مايصلاو ث هب يزجأ انأو يل هنإف مايصلا

 ؤرمإ ينإ لقيلف هلتاق وأ دحأ هباس نإف بخصي الو ذئموي ثفري الف

 موي هللا د ع بيطأ مئاصلا مف فولخل هديب دمحم سفن يذلاو 0 مئاص

 هوطفب حرف رطفأ اذإ امهحرفي ناتحرف مئاصللو ، كسملا حير نم ةمايقلا

 يراخبلاو عيبرلا هجرخأ اضيأ ثيدحلاو يم هموصب حرف هبر يقل اذإو

 هيلع هللا يلص هللا لوسر لاق : لاق عيبرلا دنع هظفلو دؤاد وبأو

 يدبع قراف كسملا حير نم هللا دنع بيطأ مئاصلا مف فولخل قو : ملسو

 . ي هب يزاجأ انأو يل مايصلاف يلجأ نم هماعطو هتوهش

 ١- ةنس نوكي نأ متينمتل هيف سيل نكلو اضيأ ةريره يبأ نع يقهيلاو دمحأ هاور ثيدحلاو .

4٢٩١ (« 

 



 تدروو ردقلا ةروس اهلضف يف تلزن اهنأ يفكيف ردقلا ةليل امأو

 نكلو ملسو هيلع هثلا ىلص يبنلا نع ةريثك ثيداحأ اهئايحإ لضف يف

 رشعلا يف اهنأ رثكألاو ناضمر رهش يلايل نم اهديدحت يف اوفلتخا

 سنأ قيرط نم بيبح نب عيبرلا ىور ث اهنم هراتوأ يف لب هنم رخاوألا

 ملسمو دمحأ و تماصلا نب ةدابع نع أطوملا يف كلام هجرخأو كلام نب

 لاق : كلام نب سنأ نع هدنسب عيبرلا لاق ةفلتخم ظافلأب ديعس يبأ نع

 نالجر احالت ىتح ةليللا هذه تيرأ قو : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 لاق ي ةسماخلاو ةعباسلاو ةعساتلا يف اهوسمتلاف تعفرف مكنم

 يراخبلاو كلام يف وهو اضيأ عيبرلا دنسم نمو . ايرامت يأ : عيبرلا

 ديز نب رباج نع ةديبع وبأ لاق : لاق اضيأ ديعس يبأ نع دمحأو ملسمو

 ملسو هيلع هللا يلص هللا لوسر ناك ) : لاق يردخلا ديعس يبأ نع

 ىدحإ ناك اذإ ىتح اماع فكتعاف ناضمر نم طساوألا رشعلا يف فكتعي

 نم قو : لاق اهتودغ هفاكتعا نم اهيف جرخي يتلا ةليللا يهو نيرشعو

 مث ةليللا هذه تيرأ دقو ، رخاوألا رشعلا يف فكتعيلف يعم فكتعا

 يف اهوسمتلاف نيطو ءام يف اهتودغ يف دجسأ ينأ تيأر دقو اهتيسنأ

 . يي رتو لك يف اهوسمتلاو رخاوألا رشعلا
 ءاملع نم ينوانجلا ايركز يبأ خيشلا فيلأت - : عضولا يف لاق

 فرصعيلف ناضمر لضف لاني نأ دارأ نم - سنوت ةبرج يف ةيضابإلا

 ةميمنلاو بذكلا و حيبقلا مالكلا لوضف نع هناسل هيف ظفحيلو هتمرح

)ط ٢٩٢ »



 هبو را دملا هيلع يذلا همعطم بيطيلو مراحملا نع اهلك هحرلا وج ظفحيلو

 ناضمر لضف لاني نأ اقيقح ناك كلذ لعف اذإف هحراوجو هبلق حالص

 . قفوملا هللا و اذه . همايقو هموص هللا لبقتيو

« ٢٩٣ (



 ثلاتلا تنما

 روحسلا ضفو راطف الاو مايصلا بوجو يف

 "" م همصيلف رهشلا مكنم دهش نمف » : العو لج هللا لاق

 فلا لوسر لاق : لاق يردخلا ديعس يبأ ىلإ هدنسب بيبح نب عيبرلا ىور

 الو لالهلا اورت ىتح اوموصت ال ناضمر يف قو : ملسو هيلع هللا ىلص

 اومتاف ةياور يفو . اورد قاف مكيلع مغ نإف هورت ىتح اورظطفت

 دحاولا لدعلا ةيؤرب موصلا بوجو ىلع انخايشأ قفتاو ، """ ي نيثالثلا

 لالهلا سانلا ىءارت ) : لاق رمع نبا نع دؤاد وبأ ىورو الوخد

 سانلا رمأو هماصفق هتيأر ينأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تربخأف

 نم لجر نع شارخ نب يعبر نع اضيأ دؤاد وبأ ىورو ( همايصب

 موي رخآ يف سانلا فلتخا ) : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا باحصأ

 لهل هللاب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دنع ادهشف نايبارعأ مدقف ناضمر نم
 . اورظطفي نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأف ، ةيشع سمأ لالهلا

 قاحسإ وبأ مامإلا لاق ( مهالصم ىلإ اودغي نأو هثيدح يف فلخ داز

 اإ ناضمر رهش مايص بجي ال : لاصخلا رصتخم يف يمرضحلا

 ١- ةيآلا ةرقبلا ةروس )٨٥ ١) .

 ٢ - يف فالتخا صعب هيفو رمع نبا نع ملسمو يراخبلاو كلام ها ور ثيدحلا ١ ظافلأل .

 )ط ٢٩٤ »



 8 لقعلا ثلاثلا ، غولبلا يناثلا ، ديحوتلا اهدحأ : لاصخ سمخ دوجوب

 نيلجر ةداهشب ليقو لدع لجر هدهاشي وأ هسفنب رهشلا لاله ةيؤر عبارلا

 عولط سماخلاو ، اموي نيثالث نابعش لامكتسا وأ نيتأرماو لجر وأ

 طارتشاو رفسلاو ليللا لوخد راطفإلا يف دازو . رهشلا لوأ نم رجلا

 ضيحلاو ضرملا فاخ اذإ ضيرملاو ناضمر راهن ج رخ اذإ راطفإلا ةين

 زجحي يذلا ريبكلاو امهيلمح ىلع اتفاخ اذإ عضرملاو لماحلاو سافنلاو

 كلسملا يف مدقت دقو شطعلا ةدش نم كالهلا فاخي يذلاو موصلا نع

 قسن ءاسفنلاو ضئاحلا موصو : """ بطقلا لاق . اذه ضعب ذخأم لوألا

 ةالصلا ال مايصلا لدب اهيلع امنإو انعم هيف فالخ ال امم وهو . ها

 يبأو دوعسم نبا نع مكاحلاو ملسمو يراخبلا هاور ام كلذ ىلع ةجحلاو

 نأ يراخبلل ظفللاو ةفلتخم ظافلأب ةريره يبأ و رمع نباو يردخلا ديعس
 لثم ةأرملا ةداهش سيلأ و : ءاسنلل لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 ه اهلقع ناصقن نم نكلذف قو : لاق ىلب : نلق ي ؟ لجرلا ةداهش فصن

 نكلذف قوي : لاق . ىلب : نلق ي ؟ مصت ملو لصت مل تضاح اذإ سيلأ

 ةننئاع تلأس ) : تلاق ةذاعم نع ةعامجلا ج رخأ و ي اهنيد ناصقن نم

 ناك : تلاق ؟ ةالصلا يضقت الو موصلا يضقت ضئاحلا لاب ام : تلقف

 الو موصلا ءاضقب رمؤنف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم كلذ انبيصي

 . ( ةالصلا ءاضقب رمؤن

 ١- صلاخلا بهذلا ص)٢٥٠١( .

4 ٢٩٥ ( 



 هيلع هللا ىلص يبنلا نع سابع نبا نع هدنسم يف عيبرلا ىورو

 اورخأو راطفإلا اولجع ام ريخب يتمأ لازت ال قو : لاق ملسو

 ملسمو يراخبلا هجرخأ و رذ يبأ نع دمحأ هاور ثيدحلاو يي روحسلا

 اضيأ وهو هجام نباو يئاسنلا و دؤاد وبأ هاورو ةريره يبأ نع دمحأو

 . كلذ ىلع قفتم ىنعملاو صقنو ةدايز هيفو ةشئاع نع يذمرتلا دنع

 . قفوملا هللاو

)ط ٢٩٦ »



 جتنارحلا كلسنملا

 : ماظنلا رهوج يف يملاسلا انخيش لاق

 عامجلابو برشثلاو لكألا ب

 عامجإلاب تار طقفملا ن ه

 يف ةيضابإلا ءاملع نم - يخامشلا يلع نب رماع خيشلا لاق

 © رطفلا هل زوجي فنص : فانصأ ةتالت ىلع نورطفملاو - نماثلا نرقلا

 هل زوجي يذلاف . رطفلا هيلع بجي فنصو ث رطفلا هل زوجي ال فنصو

 فنصو 7 ةرافك نود ءاضقلا همزلي فنص : فانصأ ةعبرأ ىلع رطفلا

 8 اعيمج ةرافكلاو ءاضقلا همزلي فنصو 0 ءاضقلا نود ةرافكلا همزلت

 همزلي يذلا فنصلا امأ ملعأ هللاو . ةرافك الو ءاضق همزلي ال فصنو

 همزلت يذلا فنصلاو 0 رفاسملاو ضيرملا وهف ةرافكلا نود ءاضقلا

 ناردقي ال ناذللا ةريبكلا زوجعلاو ريبكلا خيشلا وهف ءاضقلا نود ةرافكلا

 همزلي يذلا فنصلاو 0 هؤرب ىجري ال مئاد ضرم هب نمو مايصلا ىلع

 ىلع موصلا نم اتفاخ اذإ عضرملاو لماحلا وهف اعيمج ةرافكلاو ءاضقلا

 )ط 4٢٩٧



 نونجملا وهف ةرافك الو ءاضق همزلي ال يذلا فنصلاو 0 امهدالوأ

 رفاسملاو مهضعب لوق يف تام ىتح هضرم يف يدامتملا ضيرملاو

 . ها هيف تام ىتح هرفس يف يدامتملا

 رداب راهنلا يف ةبانج هتباصأ نإف ابنج حبصي ال نأ اندنع طرتشيو

 هيلع هللا ىلص يبنلا باحصأ نم لجر نع دؤاد وبأ ىور لاستغالا ىلإ

 ءاق نم رطفي ال قو : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ملسو

 نب سنأ ىلإ هدنسب عيبرلا ىورو " ١ يي مجتحا نم الو ملتحا نم الو

 بصعي ملف ملسو هيلع هللا ىلص هثلا لوسر عم انرفاس قو : لاق كلام

 يرلخبلا هجرخأ ثيدحلاو يي مئاصلا نم رطفملا الو رطفملا نم مئاصلا

 بصعي ملف جوهيفو كلام نب سنأو يردخلا ديعس يبأ نع دمحأو ملسمو

 رهطلا طارتشا امأو . يي مئاصلا ىلع رطفملا الو رطفملا ىلع مئاصلا

 ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع عيبرلا ىور املف ةبانجلا نم

 نع : عيبرلا لاق يج ارطفم حبصأ ابنج حبصأ نم قو : ملسو هيلع هللا

 يعخنلا ميهاربإو يرصبلا نسحلاو ريبزلا نب ةورع نع ةديبع يبأ

 نم ق» : نولوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم ةلمجو

 يبأ نع اضيأ دنسملا يفو """ ي ارطفم حبصأ ابنج حبصأ

 هرمأف ملسو هيلع هللا ىلص هثنا لوسر دهع ىلع لجر رطفأ ) ةريره

 ١- ملسأ نب ديز نع يذمرتلا و ديعس يبا نع ينطقرادلا هجرخأو ٠.

 ٢ كلامو ناخيشلا هاور ثيدحلاو .

 )ط ٢٩٨ 4



 وأ نيعباتتم نيرهش مايص وأ ةبقر قتعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 يف اوفلتخاو . ( كلذ نم عيطتسي ام ردق ىلع انيكسم نيتس ماعطإ

 ىلع عرفتيو ؟ ناتعقاو ناتيضق امه وأ عامجب وأ لكأب وه له راطفإلا
 ؟ نيرطفملا عيمج وأ عماجملا مزلت له ةرافكلا بوجو يف مهفالتخا اذه

 رييختلا هيفو ةفلتخم ظافلأب ةددعتم قرط نم ةعامجلا هجرخأ ثيدحلاو

 . مايصلاو ماعطإلاو قتعلا نيب

 سابع نبا نع يور امل كلذو رئابكلا يصاعملا تارطفملا نمو

 ضخقنتو مئاصلا رطفت ةبيغلا قو : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع

 نع هانعم املسمو يئاسنلا الإ ةعامجلا ج رخأ و عيبرلا هاور ه ءوضرلا

 عدي مل نم وو : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبا

 وهو ي هبارشو هماعط عدي نأ يف ةجاح هثل سيلف هب لمعلاو روزلا لوق

 ةريره يبأ نع يذمرتلاو دؤاد وبأ ىورو لوبقلا مدع نع ةيانك

 نإو لهجي الو ثفري الف امئاص مكدحأ ناك اذإ ةنج مايصلا جو : اضيأ

 عيبرلا ثيدحو ي مئاص ينإ مئاص ينإ لقيلف همتاش وأ هلتاق ؤرما

 . ظفللا اذهب هجرخأ

 لدب ال هنأ رثكألاو ناضمر يف ايسان برش وأ لكأ نميف اوفلتخاو

 يف ابطر هل ينجي هباحصأ ضعب ناكو ديز نب رباج يأر وهو هيلع
 وبأ ىورو . هللا كمعطأ : رباج لاق . تلكأ ينإ : لاقف ناضمر رهش

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ لجر ءاج : لاق ةريره يبأ نع دوؤاد

)ط ٢٩٩ 4



 نا عو : لاق مئاص انأو ايسان تبرشو تلكأ هثلا لوسر اي ) : لاقف

 ال نكل راطفإلا ىلع هركملا يف لوقلا كلذكو "" ( يي كاقسو كمعطأ

 ىلع رطفأ نميف اضيأ فالخلا و . هيلع هركأ اذإ عامجلاب راطفإلا هل حابي

 يبأ تنب ءامسأ نع دؤاد وبأ ىور بغت مل يه اذإف تبرغ سمنلا نأ

 ىلص هللا لوسر دهع يف ميغ يف ناضمر يف اموي انرطفأ ) : تلاق ركب
 لاق . ءاضقلا نم دب ال : ماشه لاق ( سمشلا تعلط مث ملسو هيلع هللا

 هويبشو : لاق نأ ىلإ ءاضقلا بوجو يف فلتخا : تلق : "" يباطخلا

 مل هنأل مايصلل رطفم يذغي ال ام سيلف : """ بطقلا لاق . ايسان لكأ نمب

 رأ ملو يذغملا الإ رطفي ال لوقي نم بناج نم هتلق اذه ةيآلا يف لخدي
 مئلصلا باب : يراخبلا لاق . ها هفالخ بهذملا روهشمو هلثم ركذ نم

 ال هقلح يف ءاملا لخدف رثنتسا نإ : ءاطع لاقو ايسان برش وأ لكأ اذإ

 ءيش الف بابذلا هقلح لخد نإ : نسحلا لاقو . كلمي مل نإ هب سأب

 هللاو . ها هيلع ءيش الف ايسان عماج نإ : دهاجمو نسحلا لاقو . هيلع

 . قفوملا

 ١ هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هجرخأ ثيدحلاو .

 ٢۔- يباطخلل ننسلا ملاعم ج٢ ص)٤ ٩) .

 ٣- ج شيفطأ فسوي نب دمحم ةمئألا بطقل ريسفتلا ريسيت ١ ص)٧٣ ٢ ) .

« ٣٠٠ ( 



 يسماشلا كنسنملا

 اهمايص مرحي يتلامايألاو لفنلا مايص

 طورشك هطورش بودنملا موصلا نأ ملعأ : """ حاضيإلا يف لاق
 ضقني ام عيمجو تارطفملا نع كاسمإلاو ةينلا يف بجاولا موصلا

 قحال كانه يذلا فالتخالاو بودنملا موصلا ضقني بجاولا موصلا

 عوطتلا لخد نم ىلع سيل هنإف عوطتلا يف راطفإلا مكح امأو . انه

 ليلدلاو . ءاضقلا هيلعف رذع ريغب هعطق نإ امأو . ءاضق رذعب هعطقف

 امهل لاقف اترطفأف نيتمئاص اتناك ةصفحو ةشئاع نأ يور ام اذه ىلع

 دمحأ ىورو "" ي هناكم اموي الدبأ قو : ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا

 مئاصلا قو : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ يناه مأ نع يذمرتلاو

 نع دؤاد وبأ ىورو ي رطفأ ءاش نإو ماص ءاش نإ هسفن ريمأ عوطتملا

 نحنو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ ةأرما تعاج ) : لاق ديعس يبأ

 اذإ ينبرضي لطعملا نب ناوفص يجوز نل هللا لوسر اي : تلاقف هدنع

 علطت ىتح رجفلا ةالص يلصي الو ى تمص اذإ ينرطفيو 0 تيلص

 اي : لاقف ؟ تلاق امع هلأسف : لاق . هدنع ناوفصو : لاق . سمشلا

 ١- يخامشلل حاضيإلا ج٢ ص)١٢٦( .
 ٢- ةشئاع نع دؤاد وبأ هجرخأ ثيدحلا .

 )ط 4٣٠١



 . اهتيهن دقو نيتروسب أرقت اهنإف تيلص اذإ ينبرضي اهلوق امأ هللا لوسر

 اهلوق امأو يي سانلا تفكل ةدحاو ةروس تناك ول و : لاقف : لاق

 للا لوسر لاقف . ربصأ الو باش لجر انأو موصت قلطنت اهنإف ينرطفي

 امأو يب اهجوز نذإب الإ ةأرما موصت ال قو : ذئموي ملسو هيلع هللا ىلص

 الو كلذ انل فرع دق تيب لهأ انإف سمشلا علطت ىتح يلصأ ال ينأ اهلوق

 يف تلق هرذثأ ىلع يباطخلا لاق ( سمشلا علطت ىتح ظقيتسن داكن

 يف جوزلل ةكولمم ةجوزلا نم ةعتملاو ةرشعلا عفانم نأ هقفلا نم ثيدحلا

 ها تقو نود تقو يف روصحم اهسفن يف اهقح نإو لاوحألا ةماع

 ضب لاوقأ ةثالث ىلع نابعش نم كشلا موي مايص يف انخايشأ فلتخاو

 مل اذإ للح لك ىلعو ى هيف مئاصلا ريخ ضعبو هزاجأ ضعبو همرح

 نم همايص تيبي مل هنأل مهنم قافتاب هنع ىزجي الف ناضمر نم هب مزجي

 ىور دنسملا يقو . هموص بابحتسا وهو عبار لوق هيفو ث ليللا

 ىلص هللا لوسر ىهن جو : لاق ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع عيبرلا

 وظطفلا مويو نابعش نم موي رخآ وهو كشلا موي موص نع ملسو هيلع هللا

 نع ةديبع وبأ . ھ امثإ فراق دقف اهماص نم : لاق ىحضألا مويو

 ىلص هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ ينغلب : لاق ديز نب رباج

 نيذه نإ ) : لاق مث سانلا بطخف فرصنا مث ديعلا موي سانلاب

 نم مكرطف موي امهمايص نع ملسو هيلع هللا ىلص هثللا لوسر ىهن ناموي

 هححصو دمحأ الإ ةسمخلا ىورو ( مككسن نم هيف نولكأت مويو مكمايص

« ٣٠٢ (



 كشي يذلا مويلا ماص نم ) : لاق رساي نب رامع نع يذمزتلا

 انخيش لاق . ( ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم مساقلا ابأ ىصع دقف هيف

 اعامجإ ميرحتلا ىلع لومحم نيديعلا موص نع يهنلاو : "" يملاسلا
 امهموص رذن ولو كلذ ريغ وأ ةرافك وأ عوطت وأ رذن نع امهماص ءاوس

 يراخبلا يفو . ها هؤاضق همزلي الو هرذن دقعنيأال امهنيعل ادمعتم

 ىهن جو هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ديعس يبأ نع ملسمو

 يراخبلاو دمحأل ظفل يفو ي رحنلا مويو رطفلا موي نيموي موص نع

 ي نيموي يف مايصلا حصي ال قو ملسملو ي نيموي يف موص ال

 عمجأ دقو (٢٢٢)ص يناكوشلل راطوألا لين نم عبارلا ءزجلا يفو

 نبا نع دنسملا يفو . لاح لكب نيمويلا نيذه موص ميرحت ىلع ءاملعلا

 ملسمو يراخبلا يفو لاصولا نع ملسو هيلع هتنا ىلص يبنلا ىهن سابع

 لاصولا نع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا مهاهن : تلاق ةشئاع نع دمحأو

 نبا لقنو ءاروشاع موص ثيدح لوألا كلسملا يف مدقت دقو . مهل ةمحر

 هنأ ىلع عامجإلا لقنو ضرفب نآلا سيل هنأ عامجإلا ربلا دبع
 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع سابع نبا نع عيبرلا دنسم يفو بحتسم

 ي هلك رهالا ماص امنأكف مايأ ةثالث رهش لك يف ماص نم ةو : لاق

 دؤاد يبأو دمحألو رذ يبأ ثيدح نم هجام نباو يذمرتلا هاور ثيدحلاو

 مايل اهنأب مايألا تاياورلا ضعب يف ددح نكل ةداتق يبأ ثيدح نم هانعم

 ١- ج دنسملا ح رش ٢ ص ( ٤ ) .

 )ط ٣٠٣ »



 فالخ ؟ رشع ثلاثلا نم وأ رشع يناثلا نم ءادتبا يه لهف ضيبلا

 لاق : لاق يراصنألا بويأ يبأ نع اضيأ دنسملا يفو . هددحي مل ضعبو

 مايأ ةتسب هعبتأ مث ناضمر ماص نم : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 رباج ثيدح نم ةعامجلا هاور ثيدحلاو هلك رهدلا ماص امنأكف لاوش نم

 هلك لاوش رهش وأ ديعلا دعب اهليجعت يف اوفلتخا نكل نابوث نع مهضعبلو

 يف مايأ ةعبس مايص بابحتسا حاضيإلا يف ركذو . فالخ هيف ؟ اهل تقو

 مويلاو ةدعقلا يذ نم نيرشعو ةسمخو بجر نم نيرشعو ةعبس ةنسلا

 نم عسات عباسلاو سداسلا لعلو ةجحلا يذ نم عساتلاو عباسلاو لوألا

 هللاو هلضفو بجر مايص يف ثيداحأ تيورو مرحم رشاعو مرحم

 . قفوملا

)ط ٣٠٤ 4



 سذاسنلا كشسملا

 فاكتعالا

 ه سابتحالا وه دجسملا يف فاكتعالا : حاحصلا راتخم يف لاق

 بشظقلا لاق . سلجو لخد هبابو ابضاوم هيلع لبقأ ءيشلا ىلع فكعو

 متنأو نهورشابت الو و : ىلاعت هلوق ريسفت يف شيفطأ فسوي نب دمحم

 اليل عامج الف اهيف متفكتعا اذإ اميف نوميقم يأ ج دجاسملا يف نوفكاع

 متفكتعا ءاوس دجاسملا يف الو مكتويب يف ال اراهن عامج ال امك اضيأ

 وأ ، انبهذم وهو ناضمر ريغ يف ولو فاكتعالا يف بجاو وهو موصلاب

 ةيآلا هذهل دجسم لك يف فاكتعالا زوجيو . ناضمر ريغ يف موص ريغب

 . كلذ هيف امب ضعب هصخو ناذآلاو ةعمجلاو ةعامجلا هيف ام اهلضفأو

 الو . مازحلا دجسملاب ضعبو ةنيدملا دجسمو مارحلا دجسملاب ضعبو
 الب ولو موي زيجأو ، موص الب فاكتعا الو مايأ ةثالث نود فاكتعا حصي

 مليص فكتعملا ىلع سيل قو : ملسو هيلع هللا ىلص هنع ىور امل موص

 ثيدحلا : تق . """ ها عامجلاب دسفيو ي هسفن ىلع هلعجي نأ الإ
 ةشئاع نع دؤاد وبأ ىورو سابع نبا نع مكاحلاو ينطقرا دلا هجرخأ

 الو اضيرم دوعي ال نأ فكتعملا ىلع ةنسلا ) : تلاق اهنع هللا يضر

 ١- ج ريسفتلا ريسيت ١ ص)٧٠ ٢) ةيآلا ةرقبلا ةروس )٨٧ ١) .

« ٣.٥ ( 

 



 هل دبال امل الإ ةجاحل جرخي الو اهرشابي الو ةأرما سمي الو ةزانج دهشي

 يفو . ( عماج دجسم يف الإ فاكتعا الو موصب الإ فاكتعا الو هنم

 اهنع هللا يضر ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ عيبرلا دنسم

 يلإ يندي فكتعا اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك ةو : تلاق

 عماج يفو 0 ي ناسنإلا ةجاحل الإ تيبلا لخدي ال ناكو هلجراف هسأر
 (٠٠٢)ص عبارلا نرقلا يف نامع ءاملع نم - ةكرب نب دمحم يبأ

 ليحف ةمولعم مايأ يف هنيعب دجسم يف فكتعي نأ رذن نمو - طوطخم

 هرذن ةرافك همزلي : انخايشأ ضعب لاقف هريغ وأ مدهب هنيبو هنيب

 ينلثلا لوقلا ركذ مث ةلسرم نيمي ةرافك ةرافكلاو : لاق نأ ىلإ ... هزجعل

 هل بنذ الو بنذ نع ةبوقع ةرافكلا نأل ةرافكلا نع هرذع اضعب نأب
 يمرضحلا مامإلل لاصخلا رصتخم يفو . ريخألا لوقلا اذه حجرو

 جرخي نأ فكتعملل حابي اميف - سماخلا نرقلا ءاملع نم - يضابإلا
 الوب وأ طئافغل ج رخي ن أ : اهدحأ : ةلصخ ةرشع تس دعو هلجأل

 تقو لخدي نأ : ثلاثلاو 0 "ا" ةبانجلا نم لسغلل جرخي نأ : يناثلاو

 هئاشعل جرخي نأ : عبارلا ، اضوتيل جرخي هنإف ثدحم وهو ةضيرف
 تناك اذإ ةعمجلا ةالصل ج رخي نأ : سماخلاو 0 ناك امنيأ لكأيف هروحسو

 اهنإف ءاسفنلاو ضئاحلا : سداسلا 2 هيف يلصي يذلا دجسملا ريغ يف

 حص اذإف ضرم لجأ نم جرخي نأ : عباسلا 8 تعجر ترهط اذإف جرخت

 ١- يصورخلا فلخ نب دعيس ةمالعلا خيشلا ) . مالتحا نم يأ : ةبانجلا نم لسغلل هلوق ( .

« ٣٠٦ ( 



 اهتيب ىلإ جرخت اهنإف اهجوز اهنع تومي وأ قلطت ةأرملا : نماثلا 0 عجر
 اهتيب دجسم يف ةفكتعم تناك اذإف تعجر ةدعلا تضقنا اذإف هيف دتعتف

 هنإف هفكتعم يف هلام وأ هسفن ىلع فاخي نأ : عساتلاو ، اهناكم فقتف

 عفد يف يلاولا وأ مامإلا هجرخي نأ : رشاعلاو ى عجر نمأ اذإو جرخي

 هنإف داهجلا يف جورخلا هيلع بجي : رشع يداحلاو 0 دح ةماقإ وأ قح

 ناك اذإ هدنع دعقي الو ضيرم ةدايعل ج رخي : رشع يناثلاو ، كلذل جرخي

 جرخي هنإف هب لوئسم هدنع نوكي نأ : رشع ثلاثلا ، هتدايع زوجي نمم
 نأ : رشع عبارلاو اسايق هلوقأ : لاق ء عجر قافأ وأ تام اذإف هدنع

 مزلي الف لاح لك ىلعو . عجر ىلص اذإف اهيلو اذإ ةزانجلا ةالصل جرخي

 الو سمشلا بورغ دعب فكتعملا يف لوخدو ليللا نم ةينب الإ فاكتعالا

 . قفوملا هللاو . موصلا طرتشا نمل اهبورغ دعب الإ جرخي

4٣٠٧ (



 جحباصسلا تلسنا

 رو خضلا

 هسفن ىلع هبجوأ ارذن ءيشلا رذن : طيسولا مجعملا يف لاق

 نب دمحم بطقلا لاق ، اذك لعفي نأ هسفن ىلع رذنو هلل هلام رذن : لاقي

 يأ : (( نوفقوي )) : "'" دازلا نايمه هريسفت يف هنع هللا يضر فسوي ""

 بجاوب سيلو ةعاطلا نم مهسفنأ ىلع هوبجوأ امب : (( رذنلاب )) راربألا

 كلذف ءادتبا هيلع هللا بجوأ امب ىفوأ هنأك هسفن ىلع هبجوأ امب ىفو نمف

 ءافولا بوجو ىلع ليلد اهيفو ينايب فانئتسا ةلمجلاو مهل غلاب فصو

 وأ اذك ةقدص وأ اذك ةالص وأ اذك موص يلع هلل : لوقي نأك ةعاطلا رذنب

 دعس ىتفتساو . كلذ وحن وأ ينع هللا جرف وأ يضيرم يفش نإ كلذ ريغ

 ملو تتام همأ ىلع رذن نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةدابع نب

 هنعو . نيمي ةرافك هتمزل في مل نمو . """ اهل هئاضقب هرمأف هضقت
" ٣ " 

 يف رذن نمو ه هلدا ةيصعم يف رذن ال « ملسو هيلع هللا ىلص

 ةروس ريسفت شيفطأ فسوي نب دمحم خيشلا ةمئألا بطقل " داعملا راد ىلإ دازلا نايمه " ١

 . )٧( ةيآلا ناسنإلا

 ٢- كلامو يئاسنلاو دؤاد وبأو يراخبلاو دمحأو عيبرلا هجرخأ .

 ٢- كلامو هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دؤاد وبأو يراخبلاو دمحأو عيبرلا هجرخأ .

4 ٣٠٨ ( 



 همزلت ليقو . رذنلا ةرافك اهكرتو اهب يفي ال نأ هيلع بجو ةيصعم

 ىلإ بجي ليقو ءافولا هيلع بجي ال ليق ءيشل قلعي مل نمو رذنلا ةرافك

 لعلو : تلق . نيمي ةرافك هتمزل ضقي ملو قلعي مل نإ : ليقو : لاق نأ

 نامع مالعأ دحأ يلع نب ىسوم نع عرشلا نايب يف هاور ام هجو اذه
 نيرهش موصأ نأ ترذن دقو ىسوم تلأس : لاق ثيح يناثلا نرقلا يف

 موي لك نع معطأ نأ يل لهف موصلا نع تفعضف باش ذئموي انأو

 ؟ مايصلا نع فعضأ مل نإو معطأ نأ هتلأسو ث معن : لاقف ؟ انيكسم

 هيشعأو ادحاو انيكسم معطأ نأ يل لهف : تلقف ، تئش نإ معن : لاقف

 كلذ لثم دمحم نب رهزألا نعو . كلذ تلعف تئش نإ : لاق نيرهش

 يف بطقلا لاق امك هلل لقي مل هنأ باب نم هنأ وأ قلعي مل هنأل . ها

 : هصن ام هنايمه

 هللا لوقو : """ رجح نبا لاق . رذن الف يلع هلل لقي مل نإ : ليقو

 هلعاف ىلع ءانثلل ةبرق هب ءافولا نأ هنم ذخؤي يم رذنلاب نوفوي وو ىلاعت

 قيرط نم يربطلا جرخأ دقو . ةعاطلا رذنب صوصخم كلذ نكل

 يف اورذن اذإ : لاق م رذنلاب نوفوي وو : ىلاعت هلوق يف دهاجم

 اهب ءافولاب رومأملا دوقعلا نم رذنلا : يبطرقلا لاق . ىلاعت هللا ةعاط

 نمك ءيش ىلع قلعم ريغ ناك ام.هعاونأ ىلعأو اهلعاف ىلع ىنثملا

 ١- رذنلاب ءافولا باب (٩٩٤)ص رجح نبال يرابلا حتف .

4 ٣٠٩ ( 



 قدصتأ وأ ١ ذكب قدصتأ وأ اذك موصأ نأ يلع هثل : لاقف ضرم نم ىفاعي

 هلا ىفش نإك ةعاط لعف ىلع قلعملا هيليو . ىلاعت هلل اركش اذكب

 جاجللا رذنك هعاونأ نم اذه ادع امو اذك تيلص وأ اذك تمص يضيرم

 ةبرقلا دصقي الف هتبحص نم صلختيل هقتعي نأ رذنيف هدبع لقثتسي نمك

 هيلع قشي امم اموص وأ ةريثك ةالص رذنيف هسفن ىلع لمحي وأ كلذب

 هللاو . ها ميرحتلا هضعب غلبي دقو هركي كلذ نإف هلعفب ررضتيو هلعف

 . قفوملا

)ط ٣١٠ »



 ننم اشلا فلسملا

 ناميألا

 8 ناميأو نميأ عمجلاو مسقلا نيميلا : حاحصلا راتخم يف لاق

 مهنم ءرما لك برض اوفلاحت اذإ اوناك مهنأل كلذب تيمس اهنإ : ليقو

 اذكه مسقلل عضو مسا هللا نميأو : لاق نأ ىلإ هبحاص نيمي ىلع هنيمي

 جي ملو : لاق نأ ىلإ لصو فلأ هفلأ و نيمي عمج وهو نونلاو ميملا مضب

 نونلا هنم اوفذح امبرو اهريغ ةحوتفم لصولا فلأ ءامسألا يف

 م : اولاقف اهدحو ميملا اوقبأ امبرو . اهرسكو ميملا حتفب هثنا ميأ : اولاقف

 نونلاو ميملا مضب هللا نم : اولاق امبرو . اهرسكو ميملا مضب هللا

 اهنأب اعرش تفرعو . """ ها هللا نيمي : نولوقيو 0 امهحتفو امهرسكو

 سيلبإ لوقك ةفصلاو فورعم مسالاف هلل ةفص وأ مسا ركذب ءيشلا ديكوت

 باب يراخبلا يفو "" -- نيعمجأ مهنيوغأل كتزعبف وو : هللا هنعل

 هللا يلص يبنلا ناك : سابع نبا لاقو همالكو هتافصو هلا ةزعب فلحلا

 الو و : لعو لج هلا لاق . ي كتزعب ذوعأ قو : لوقي ملسو هيلع

 هللاو سانلا نيب اوحلصتو اوقتتو اوربت نأ مكناميأل ةضرع هللا اولعجت

 ١- حاحصلا راتخم ص)١٤٥( .

 . )٨٦٢) ةيآلا ص ةروس -۔٢

 ط ٣١١ 4



 تبسك امب مكذخاؤي نكلو مكناميأ يف وفغللاب هللا مكذخاؤي ال . ميلع عيمس

 لا لعج ىنعم يف نورسفملا فلتخا """ يج ميلح روفغ هللاو مكبولق

 تملكت املك فلحلا ةرثك نع يهنلا باب نم وه له ناميألل ةضرع

 يذلا تاأيلف هنم اريخ هريغ ىأرو ءيش نع فلح نم باب نم وأ تمسقأ

 يبأ نع ملسمو دمحأو عيبرلا ثيدح يف امك ؟ هنيمي نع رفكيلو ريخ وه

 ىارف انيمي فلح نم و. : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةريره

 دمحأ هاورو يي هيلع فلح ام لعفيو هنيمي نع رفكيلف اهنم اريخ

 هذه يفو . ي هنيمي نع رفكيلو ريخ وه يذلا تأيلف قي ظفلب يذمرتلاو

 ينف اوفلتخا كلذكو . ثنحلا ىلع ةرافكلا ميدقت زاوج ىلع ةلالد ةياورلا

 لاق : فلؤملاب فيرعتلا قبس دقو عضولا يف لاق ؟ وه ام وغللا

 نأ ىلإ هب دتعي ال يذلا طقاسلا وه : برعلا ةغل يف وغللا : (٢٥٦)ص
 لاق . لاوقأ ةعبس ىلع روكذملا وغللا ىنعم يف ءاملعلا فلتخاو : لاق

 ادقع الو دصق ريغ نم ةعرسب همالك ملكتملا هب لصي ام : مهضعب

 هيلع ةذخاؤم الو ةرافك ال : اولاقف اهلاثمأو هلناو الو هللاو ىلب لئاقلا لوقك

 يبأو ةشئاع لوق اذهو بلقلا نم دقعب هيلع مزعي ىتح اذه لثم يف
 نع يراخبلا ىور : تلق . حاحصلا يف مزج هبو : يشحملا لاق ءاثعشلا

 ؛ ( هللاو لبو هللاو ال لوق يف تلزنأ ) : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع

 ره اذإف هنظو هملع يف عيش ىلع لجرلا فلحي نأ : يناثلا لوقلا

 ١- ناتيآلا ةرقبلا ةروس )٢٢٤و٢٢٥( .

 )ط ٣١٢ »

 



 تلق ث ةمألا هذه نع عوفرملا أطخلا ءالؤه ليلدو هيلع فلح ام فالخب

 امو نايسنلاو أطخلا يتمأ نع عفر قو : ملسو هيلع هتنا ىلص هلوقل

 بضغلا لاح يف نيميلا وه : ثلاثلا لوقلا ، "ا" يه هيلع اوهركتسا

 يف نيمي ال و : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوق ءالؤه ليلدو

 محرلا ةعيطقو ةيصعملاىلع نيميلا وه : عبارلا لوقلا ، "" يي بضغلا

 يف نيمي الو رذن ال قو : ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا لوق ءالؤه ليلد
 لجرلا ءاعد وه : سماخلا لوقلا . ي محر ةعيطق يف الو هللا ةيصعم

 رشلاب ناسنإلا عديو { : ىلاعت هتنا لوق ءالؤه ليلدو رشلاب هسفن ىلع

 مهلاجعتسا رشلا سانلل هللا لجعي ولو و> : هلوقو """ يج ريخلاب هءاعد

 وأ هلقع بهذأ وأ هرصب هللا ىمعأ : لئاقلا لوقك كلذو "" يج ريخلاب

 لوقلاو ى بلقلا دقع نود هناسلب اذكو اذك لعفي مل نإ هدلو وأ هلام

 وه : عباسلا لوقلا ، تطقس ترفك اذإ اهنأل ةرفكملا نيميلا وه : سداسلا

 يتمأ نع عفر قو : مالسلا هيلع هلوق مهليلدو نايسنلا ىلع نيميلا

 : انماث الوق رجح نبا دازو """ ي هيلع اوهركأ امو نايسنلاو اطخلا

 لوق وهو : لاق ، هلعفيف ىسني مث هلعفي ال نأ ءيشلا ىلع فلحي نأ وهو

 . نابوث نع يناربطلا هاور ١-
 ٢- !ج هنع هللا يضر سابع نبا نع " نايبلا عماج " هريسفت يف يربطلا هاور ص)٤٠٩( .

 ٢- ةيآلا ءارسإلا ةروس )١١( .

 ٤- ةيآلا سنوي ةروس )١١( .
 ٥ ح يراخبلا حرش ١١ ص)٤٧٦( .

 )ط 4٣٦١٣



 دنسم يفو . سواط ىلإ بضغلا يف لوقلا بسنو 0 يعخنلا ميهاربإ

 كردأ ملسو هيلع هتنا ىلص هللا لوسر نأ يردخلا ديعس يبأ نع عيبرلا

 ذلا نإ عو : لاقف هيبأب فلحي بكر يف هنع هللا يضر باطخلا نب رمع

 رأ هللاب فلحيلف افلاح مكنم ناك نمف مكئابآب اوفلحت نأ مكاهن

 لكأب ثنحلا بجوم قلعتي له ناميألا يف مهدعاوق نمو . """ تمصيل
 ىلع ناميألا عقت له اوفلتخا كلذكو . ؟ هعيمجب وأ مسالا هيلع قلطن ام

 دعاوقلا هذه ىلع ينبنيو ؟ فرعلاو دصاقملا ىلع وأ تايمسملاو ظافلألا

 ىلع فلح نميف اوفلتخا كلذكو . هقفلا لوصأ ثاحبأ نم يهو . اهعورف

 وه ءيشلا لدب له مهعم فالخلا نأل ؟ ال مأ ثنحي له هب لدابو ءيش
 ةداعلاو فرعلا عم ةغللا فالتخا يف مهفالتخا كلذ نمو ، هريغ وأ ءيشلا

 لكلو . ؟ ال مأ مالك وه له كلذ نمو 0 باتكلا يف مهفالتخا كلذ نمو

 نميف الثمف ةيوبنلا ةنسلاو زيزعلا باتكلا نم ةجح دعاوقلا هذه نم ةدعاق

 فرعلا يف فورعم محللاف ال مأ ثنحي له اكمس لكأف امحل لكأي ال فلح

 رخس يذلا وهو وج : هلوق يف ىلاعت هللا هركذو . امحل ىمسي ال كمسلاو

 هلوقو امحل هامسف "" ي ايرط امحل هنم اولكأتل رحبلا

 لج هلوقو """ .يي اظوفحم افقس ءامسلا انلعجو و : ىلاعت

 ١- رمع نبا نع ملسمو يراخبلا هجرخأ ثيدحلاو .
 ٢- ةيآلا لحنلا ةروس 3 ١) .

 ٣ ةيآلا ءايبنألا ةروس )٣٢٢( .

 )ط ٣١٤ »



 ال فلح نم كلذكو """ يم اشارف ضرألا مكل لعج يذلا و :العو

 باتكلا ريغ مالكلا نأ ةجحلاو ، هيف عركي هنأ ينعي الف رهنلا نم برشي

 جرفف ٠ ايوس لايل ثالث سانلا مكلت الأ كتيآ لاق ج : العو لج هلوق
 """ ي ايشعو ةركب اوحبس نأ مهيلإ ىحوأف بارحملا نم هموق ىلع
 له هتجوز قالط بتك نميف فالخلا رهظيو . اباتك مهيلإ بتك : لاقف

 . اذكهو ؟ هب ملكتي ىتح ال وأ قلطت
 هللا لوسر لاق : لاق كلام نب سنأ ىلإ هدنسب عيبرلا دنسم يفو

 هيلع هنلا مرح هنيميب ملسم قح عطتقا نم ةو : ملسو هيلع هللا ىلص

 ؟ هللا لوسر اي اريسي ائيش ناك نإو لجر هل لاق رانلا هل بجوأو ةنجلا

 """ ھ كارأ نم ابيضق ناك نإو : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف
 عضولا يفو مخإلا يف اهبحاص سمغي يتلا سومغلا نيميلا يه هذهو

 . ةفلابملل فلألا ةدايز : لينلا حرش يف بطقلا لاق . فلألاب سوماغلا

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ورمع نب هللادبع نع يراخبلا ىورو

 نيميلاو سفنلا لتقو نيدلاولا قوقعو هئلاب كارشإلا : رئابكلا ةو : لاق

 نع مهضعب دازو يئاسنلاو يذمرتلاو دمحأ هجرخأ ثيدحلاو ي سومفلا

 اهيف سيل قو : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عمس هنأ ةريره يبأ

 ١- ةيآلا ةرقبلا ةروس )٢٢( .

 . (١!١و٠١) ناتيآلا ميرم ةروس -!
 يفو ملسمو ةيضقألا باتك يف كلامو يماردلاو يئاسنلاو هدنسم يف دمحأ هجرخأ ثيدحلاو ٣-

 . يثراحلا همامأ يبأ نع ناميالا

4 ٣٦١٥ ( 



 اهنأب كلذ مهضعب للعو يي قح ريغب الام اهب عطتقي ربص نيمي ةرافك

 فرف ال هنأ ءاملعلا ضعب لاقو . وغللا نم اهربتعاو رفكت نأ نم مظعأ

 نمؤملا لتقب ةهيبش يه و ثيدحلا هعم تبثي ملو ناميألا رئاس نيبو اهنيب

 ذلاو اذه . "" ها ةرافك الو ةبوت هيف العو لج هئلا ركذي مل ثيح ادمع

 . قفوملا

 ١- ادمع نمؤملا لتق نم هتلق ام الإ رجح نبال يراخبلا حرش نم اصخلم .

 )ط ٣١٦

 



 حسناتملا تللسنملا

 تارافكلا

 رفكت اهنأل ةرافك تيمسو : """ يراخبلا حرش يف رجح نبا لاق

 لاقو 0 رذبلا يظطغي هنأل رفاك عرازلل ليق هنمو هرتست يأ بننلا
 لتقلا ةرافك يف لمعتساو نيميلا يف ثناحلا يطغي ام ةرافكلا : بغارلا

 مل ام ةلزنمب ريصيف هتيطغتو لعفلا رتس وهو ريفكتلا نم وهو راهظلاو

 ةرافكلاو - (٠٩٢٢)ص طوطخم - ةكرب نبا عماج يفو . ها لمعي

 يأ بونذلا رفكت اهنأكف هترتسو هتيطغ يأ ءيشلا ترفك نم ةذوخأم

 ظفللا اذه ىلع ءاهقفلا هقلطيو ةغللا قيرط نم فورعم اذه . اهرتست

 الو نيكلسملا ماعطإ اهرفكي ال ةرجافلا ناميألا نأ ملعأ هتناو يدنع يذلاو

 ةبوتلاب اذه دصقي ىتح ةيقاب اذه عم ةبوقعلا نال باقرلا قتع الو مايصلا

 هناميأ ترتس ابئات لصحو بات اذإف بونذلا رتست يتلا يه ةبوتلا نأل

 الكف لاح لك ىلعو . همالك ها . ملعأ هللاو ةبوتلا عم تارافكلا هبونذو

 يلو هللاو رخآلاب الإ امهدحأ متي الو ضعبب امهضعب طبترم نيتلاحلا
 نكلو مكناميأ يف وغللاب هللا مكذخاؤي ال و : العو لج هلا لاق . قيفوتلا

 ام طسوأ نم نيكاسم ةرشع ماعطإ هترافكف ناميخلا متدقع امب مكذخاؤي

 . ١ ص)٤ ١ ٥) ١ج رجح نبال يراخبلا حيحص حرش ۔-١

 ط ٣١٧



 مايأ ةثالث مايصف دجي مل نمف ةبقر ريرحت وأ مهتوسك وأ مكيلهأ نومعطت

 هتايآ مكل هللا نيبي كلذك مكناميأ اوظفحاو متفلح اذإ مكناميأ ةرافك كلذ

 ثنح انيمي فلاح لكو : ةكرب نب دمحم وبأ لاق . """ يم نوركشت مكلعل

 ام ةرافكلاو ، صاع ريغ وأ اهفلح يف ايصاع ناك اهترافك هيلعف اهيف
 لج هللا لوقف راهظلا نيمي ىوس ةدئاملا ةروس يف ىلاعت هللا ركذ

 نيمي لك ةيآلا هذهب عمجف مع متفلح اذإ مكناميأ ةرافك كلذ و : هركذ

 ةلدألا هيلعف صيصختلا ىعدا نمو مومع اذهو . اهفلاح ثنحف اهب فلح

 يذلاو هللا ريغب هب فلحي اميف ناميألا ةرافك نيب انباحصأ رثكأ قرف دقو
 راهظلا ةرافك الإ ءاوس اهلك ناميألا ةرافك نأ ةيآلا هيلع تلد امو هراتخن

 يدوهي وه لاق نميف ةفينح يبأل تدجو دقو صنلا عم رظنلل ظحال هنإف

 لاق كلذكو ةلسرم نيمي ةرافك هيلع نأ : ثنح مث لعف نإ ينارصن وأ

 ةلسرم نيمي ةرافك هيلع نأ : ثنح مث رفاك وه لاق نميف لبنح نب دمحأ

 ارررس نكلو مهتقفاومب انم ارورس انباتك يف انيفلاخم لوق ركذن ملو

 يف نوطعي مهنأل ناميألا يف انايإ مهتفلاخم دنع مهيلع هب جاجتحالاب
 نيعتسن هبو انقيفوت هللابو ىرخأ عضاوم يف نوعنميو عضاوملا ضعب

 انيمي فلح نم ىلع ةرافكلا بجت ال : يلع نب دؤاد لاقو : لاق نأ ىلإ

 هنع لوزي ال ديعولاو صاع اذهو بنذلل ةرتاس ةرافكلا نأب جتحاو ةرجاف

 . ثنح مث اهيلع فلحي نأ هل ناك انيمي فلح نم ىلع هدنع ةرافكلاب

 ١- ةيآلا ةدئاملا ةروس )٨٩( .

 )ط ٣١٨ »



 ام هل لاقي مزلي ال هرتست مل امف ةرتاس ةغللا يف ةرافكلا تناك اذإو : لاق

 وأ اهب فلحلا هل حابم نيمي لك ىلع هل ةمزال ةرافكلا نوكت نأ ركني

 هنأ هلتقف اديز لتقي ال فلح ول الجر نأ كلذو اهب فلحي نأ هيلع روظحم

 . لتقلا وهو هبنذل ةرتاس ةرافكلا نوكت الو ةرافكلا همزلتو اثناح نوكي

 لام اهب عطتقا اذإ ةبذاكلا نيميلا يف ةرافكلا مزلت نأ ركني ام كلذكو

 ىلاعتو كرابت هللا نإف اضيأو ى ديعولل اقحتسم ناك نإو ملسم ءرملا

 ةجح الإ مومعلا اذه ليزي الو يع متفلح اذإ مكناميأ ةرافك كلذ 9 : لاق

 ديصلا لتاق ىلع ةرافكلا بجوأ ىلاعت هللا نإف اضيأ و رذعلا عظطتب

 هلتق نمو مرح متنأو ديصلا اولتقت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي 9 : هلوقب

 كلذ لدع وأ نيكاسم ماعط ةرافك وأ ... هلوق ىلإ ... ادمعتم مكنم

 هللا مقتنيف اع نمو فلس امع هللا افع هرمأ لابو قوذيل امايص

 تسيلو هلتقل دمعت اذإ ديصلا لتاق ىلع ةرافكلا هللا بجوأف "ا" يم هنم

 اهظيلغت ىلع عمجملا تارافكلا نأ لصاحلاو . قيفوتلا هللابو هبنذل ةرتاس

 اوفلتخاو . لتقلا ةرافكو ناضمر يف اراهن عماجملا ةرافكو راهظلا ةرافك

 امو ؟ال مأ لتقلا ةرافك يف مايصلا نع زجاعلا نع ماعطإلا يزجي له

 هقحلأ ضعب هيف فلتخمو سيقمف ةفيفخلاو ةظيلغلا ناميألا نم كلذ نود

 ةروس يف اهمكح دراولا تالسرملا نم هلعج ضعبو . تاظلغملاب

 . قفوملا هللاو . ةدئاملا

 ١- ةيآلا ةدئاملا ةروس )٩٥( .

4٣١٩١ ( 



 رحشلا تللسنما

 نامي ا يف ءانثتسالا

 لك نم ضعب جارخإ : هانعم ءانثتسالا : """ حاضيإلا بحاص لاق

 يف لوقي نأ لثم مومعلا تاصيصخت عيمج نم الإ ىنعم يف ةملكب وأ الإب
 نإ وأ ، هللا ىضق نإ وأ ث هنلا دارأ نإ وأ ث هللا ءاشي نأ الإ : هنيمي رثأ

 هيف هللا ركذ ءيش لكب ءانثتسالا زاجأ هنأ ميضعب نع ركذو . هللا نذأ

 هللا ناحبس وأ ث هللا رفغتسأ : لوقيو فلحي نأ لثم نيميلا مده هب دارأو

 كلذ لعاف ينإ ءيشل نلوقت الو و : ىلاعت هلوق لوقلا اذه ىلع ليلدلاو

 لهأ لاق . """ يج تيسن اذإ كبر ركذاو هللا ءاشي نأ الإ " ادغ

 نثتساف : ينعي ادغ كلذ لعاف ينإ ءعيشل تلق اذإ ينعي : ريسنتلا

 دعب لقف كتعاس نم ينثتست نأ تيسن اذإ كبر ركذاو هللا ءاش نإ : لقو
 اذإ ليلد اذه يفف . هللا ءاش نإ لقو نثتساف ثنحت نأ لبق تركذ اذإ كلذ

 اذإ كسبر ركذاو وج : ىلاعت هلوقل هعفني نأ نيميلا مده هب دارأو هللا ركذ

 دقو هنم ىنثتسملاب لاصتالا ءانثتسالا طورش نمو . ملعأ هنلاو يج تيسن

 نرقلا يف ةيضابإلا ءاملع نم اذه حاضيإلا بحاصو ) ٢١٦ )ص ٢ج يخامشلل حاضيإلا ١-

 . ايبيلب هسوفن لهأ نم نماثلا
 . (٤٢و٣٢) ناتيآلا فهكلا ةروس ٢-

« ٣٢٠ ( 



 نيميلا عم اقسانتم نوكي نأ طورش ةثالث ءانثتسالا يف عمتجا اذإ هنأ عمجأ

 يف اوفلتخاو نيميلا هعم دقعني ال هنأ نيميلا لوأ نم ادوصقمو هب اظوفلمو

 ملو هاون وأ نيميلا عم اقسانتم نكي مل اذإ ينعأ عضاوملا ةثالثلا هذه ريغ

 لصأ هيلع لديو ، نيميلا دعب ءانثتسالا ةين هل تثدح وأ هب قطني

 اقسانتم الإ نكي مل اعنام ناك اذإف ؟ عنام وأ نيميلل لاح وه له مهفالتخا

 ليلعتلا اذهو . ناهجولا هيف زاج الاح ناك اذإو 0 نيميلا لوأ نم ادوصقم

 هيلع يبنلا نأ يور دقو . ملعأ هللاو انموق ءاهقف ضعب نع دوجوم

 ءاش نإ : لاقف ةعاس تكس مث اشيرق نوزخغأل هللاو جو : لاق مالسلا

 امأو . هلاصفنا ىلع لاد ملسو هيلع هللا ىلص هتنا لوسر لعفف """ ے هنا

 نود يونللب نيميلا مزلي ال امك هنأ لوقأف ظفللا نود ةينلاب يرجي ناك اذإ
 لوقلاب هدقع ناك ام نأل ظفللا نود يونلاب ءانثتسالا عفني ال كلذك ظفللا

 امنإ و : مالسلا هيلع هلوق نأ ريغ لوقلاب الإ نوكي ال هخسفف
 ءانثتسالا رذألا يفو . لوألا لوقلا بحاصل دهاش ي تاينلاب لامعألا

 اميف كلذو اهب الصتم ناك اذإ اهدعب وأ اهلبق ناك ءاوس ناميألا مدهي

 نأ ىرحأف اهدعب نيميلا مده يف ارثؤم ءانثتسالا ناك امل رظنلا هبجوي

 . اهيف رثؤي ال يتلا نم ءانثتسالا اهيف رثؤي يتلا ناميألا امأو . اهلبق رثؤي

 راهظلاو قاتعلاو قالطلا الإ اهلك ناميألا مدهي ءانثتسالا رثألا يفو

 نإ قلاط هتجوزل هلوقك هب مدهني الو تبث دقف هيف عفني ال اذهف حاكنلاو

 . ةمركع نع هريغو دوؤاد وبأ هجرخأ -۔-١

 )ط ٣٢١



 .ها هللا ءاش نإ همأ رهظك هيلع يهو هللا ءاش نإ رح هدبعو هثنا ءاش

 ءاملعلا قفتا و : ناميألا يف ءانثتسالا باب ثيدح حرش يف رجح نبا لاق

 ىنثتسملاب ظفلتي نأ ءانثتسالاب مكحلا طرش نأ ىلع رذنملا نبا هاكح امك

 فلتخي مل : ننسلا ملاعم يف يباطخلا لاق . هيلإ دصقلا يفكي ال هنأو هب

 لاقو ةرافك همزلي ال هنإف هنيميب الصتم ناك اذإ هءانثتسا نأب ءاملعلا

 نسحلاو سواط نع كلذ يور هسلجم يف ماد ام ينثتسي نأ هل : مهضعب

 6هاينث هلف ملكتي وأ موقي نأ لبق ىنثتسا اذإ : ةداتق لاقو يرصبلا

 نعو . رمألا كلذ يفق ماد ام ءانثتسالا نوكي : لبنح نب دمحأ لاقو

 ينثتسي نأ هل دهاجم نعو ث نيح دعب هؤانثتسا هل : لاق هنأ سابع نبا

 لهأ ةماعو : تلق ، رهشأ ةعبرأ دعب ريبج نب ديعس نعو ث نينس دعب

 اوبهذ ام ىلع رمألا ناك ولو هباحصأو سابع نبا لوق فالخ ىلع ملعلا

 تبث دقو . لاحب ةرافك همزلي ال ىتح هنيمي نم جرخملا فلاحلل ناكل هيلإ

 ىارف نيمي ىلع فلح نم ةو : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع

 اذه لاق ي هنيمي نع رفكيلو ريخ وه يذلا تأيلف اهنم اريخ اهريغ

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ةمركع نع دؤاد يبأ ثيدح رثأ ىلع

 . قفوملا هللاو """ يج هثلا ءاش نإ : لاق مث اشيرق نوزغأل هللاو وو : لاق

 ١ " يباطخلل " ننسلا ملاعم ج٤ ص)٤٨( .

 )ط ٣٢٢ »
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 لوآلاتلسملا

 ةرمعلاو ححلا بوجو ليلديف

 فرعلا يفو دصقلا لصألا يف جحلا "ا" حاحصلا راتخم يف لاق

 ىلإ لزبو لزابك مضلاب جح هعمجو جاح وهف در هبابو كسنلل ةكم دصق

 اولوقي ملو ةجحلا تاوذ هعمجو جحلا رهش رسكلاب ةجحلا وذو : لاق نأ

 جح سانلا ىلع هللو و : العو لج هللا لاق . ها ةدحاو ىلع اووذ

 نع ينغ هللا نإف رفك نمو اليبس هيلإ عاطتسا نم تيبلا

 . """ يج نيملاعلا

 يف هضرف ناكو عامجإلاب ةضورفملا مالسإلا ناكرأ سماخ جحلا

 مأ جحلا لثم ضرف يه له ةرمعلا يف اوفلتخاو ، ةرجهلل ةعساتلا ةنسلا

 لاح لك ىلعو ؟ """ ي هلل ةرمعلاو جحلا اومتأو ه : ىلاعت هلوقل ال

 يعسلاو فاوطلا يف جحلا ةنيرق يهو ةدحاو ةرم الإ رمعلا يف نابجي الف

 ةرمعلاو : راتخملا يفو جحلا رهشأ يف هعم نارقلاو مارحإلاو لالحإلاو

 اهبوجو ىلع اولدتساو . رمع عمجلاو ةرايزلا نم اهلصأو جحلا يف

 ١- حاحصلا راتخم ص)٢٣ ١) .

 ٢- ةيآلا نارمع لآ ةروس )٩٧( .

 ٢- ةيآلا ةرقبلا ةروس )٩٦ ١) .

 )ط ٣٢٤ »



 مدعب اولدنساو م اومتأو ح : العو لج هلوق يف جحلا ىلع اهفطعب
 يف بطقلا لاق عفرلاب يم ةرمعلاو وو ةءارقب بوجولا

 نيمات امهب اوتنإ م هلل ةرمعلاو ةجحلا اومتأو وو : """ هريسفت

 رمألاو ءيشب امهورتكت الو امهوعطتقت ال امهناكرأ و امهطورشب

 ةرمعلاو ىنعملاف ةرمعلا عفرب ارق نإو امامتو ًاتاذ نابجاو امهف ، بوجولل

 اهبوجو مدعب لئاقلاو : لاق نأ ىلإ بوجولا هجو ىلع هلل ةتباث
 دعب همامتإ بجي لفن لكو اهيف لوخدلا دعب اهمامتإب رمأ ةيآلا : لوقي

 طورشو . نالوق ؟ يخارتلا ىلع وأ روفلا ىلع امه لهو هيف لوخلا

 ةلحارلاو دازلاو قيرطلا نامأو مالسإلاو ةيرحلاو لقعلا و غولبلا هبوجو

 يبصلا جح يف اوفلتخاو . هقفنو انمأ هدعب هلوع همزلي نم عّيضي ال نأو

 ىمادقلا انفالسأ نم بوبحم نبا حجرو ؟ ال مأ ضرفلا هنع طقسي له

 امهنع هللا يضر سابع نبا نع ءايضلاو بيطخلا ىورو ث هءازجأ

 اميأو ، ىرخأ ةجح جحي نأ هيلعف ثنحلا غلب مث جح يبص اميأ قو
 قتعأ مث جح دبع اميأو ، ىرخأ ةجح جحي نأ هيلعف رجاه مث جح يبارعأ

 مل هنأكف ةرجهلا لبق جح اذإ يبارعألا نأل يي ىرخأ ةجح جحي نأ هيلعف

 اذه ىورو . رابتعالا يف هكرش ىلع وهف ضرف ةرجهلا نأل كلذ جحي
 هلوق نم ذوخأمف نامألا ليلد امأو . انخايشأ نم عضولا بحاص ثيدحلا

 ١- بطقلا مامإلل ريسفتلا ريسيت ج١ ص)٨٧ ٢) .

 )ط ٣٢٥ »

 



 الخاد ناك نإو "" يج يدهلا نم رسيتسا امف مترصحأ نإف » : ىلاعت

 دازلا : ليبسلا : رمع نبا نع يذمرتلا ىورو ث ةعاطتسالا يف

 هيلع هلا يلص هلوق هلوع همزلي نم عييضت مدع ليلدو ؤ ةلحارلاو

 هلا ىلص هلوقو """ يي توقي نم عيضي نأ امثإ ءرملاب ىفك و : ملسو
 وهو عار مامإلاف ،هتيعر نع لوئسم مكلكو عار مكلك قو : ملسو هيلع

 .هتيعر نع لوئسم وهو هلهأ يف عار لجرلاو هتيعر نع لوئسم

 عار مداخلاو ، اهتيعر نع ةلوئسم يهو اهجوز تيب يف ةيعار ةأرملاو

 وهو هيبأ لام يف عار لجرلاو ث هتيعر نع لوئسم وهو هديس لام يف

 يفو """ ھ هتيعر نع لوئسم مكلكو عار مكلكف . هتيعر نع لوئسم

 هللا يلص هللا لوسر نإ ) : لاق كلام نب سنأ ىلإ هدنسب عيبرلا دنسم

 الو متنش امع ينولس يو : لاقف سلجف موي تاذ رهظلا ىلص ملسو هيلع

 اي : سباح نب ع رقألا لاقف ھ هب هتربخأ الإ ء يش نع مكنم دحأ ينلأسي

 للا يلص هللا لوسر بضغف ؟ ماع لك يف بجاو انيلع جحلا هللا لوسر

 معن تلق ول هديب يسفن يذلاو جو : لاقو هاتنجو ترمحا ىتح ملسو هيلع

 نع مكتيهن اذإ نكلو مترفكل اولعفت مل ولو اولعفت مل تبجو ولو تبجول

 . )٩٦ ١) ةيآلا ةرقبلا ةروس ۔-١

 . ورمع نبا نع يقهيبلا و مكاحلا و دواد وبأ و دمحأ هاور 1

 ٢٣- رمع نبا نع يذمرتلاو دؤاد وبأ و يقهيبلاو دمحأ ها ور .

 )ط ٣٢٦ »



 هللاو . "" ( ي متعطتسا ام هنم اوتأف ءيشب مكترمأ اذإو اوهتناف ءيش

 . قفوملا

_ 

 . يمرادلاو هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلا و دمحأ هجرخأ ثيدحلا ۔-٤

 )ط 4٣٢٧



 يفاشلا تشسنما

 بجي نم ىع و ححلاىل!جورتلا

 دادعتسالاو ءويهتلا هيلع بجو جحلا طورش هل ترفوت نم لكف

 سانلا يف نذأو وج : العو لج هللا لاق ةميظعلا ةضيرفلا هذه ءادأل

 دعب "" م قيمع جف لك نم نيتأي رماض لك ىلعو الاجر كوتأي جحلاب
 انأوب ذإو و : هلوقب هفرش مظعو تيبلا ةناكم العو لج ركذ نأ

 نيفئاطلل يتيب رهطو ائيش يب كرشت ال نأ تيبلا ناكم ميهاربإل
 انيبأل هب رمألاو نيذأتلاب باطخلا : ليق """ يع دوجسلا عكرلاو نيمئاقلاو
 ةلم عبتا نأ كيلإ انيحوأ مث وح : ىلاعت هللا لاق مالسلا هيلع ميهاربإ

 لاق . ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انيبنل : ليقو "" م فينح ميهاربإ
 دان : ( سانلا يف نذأو ) : (٣٤٤)ص هريسفت يف يواضيبلا يضاقلا

 مالسلا هيلع هنأ يور ث هب رمألاو جحلا ةوعدب جحلاب ( نذأ ) أرقو مهيف
 للا هعمساأف يي مكبر تيب اوجح سانلا اهيأ اي هو : لاقف سيبق ابأ دعص

 نمم برغملاو قرشملا نيب اميف ءاسنلا ماحرأو لاجرلا بالصأ يف نم

 ١- ةيآلا جحلا ةروس )٢٧( .

 ٢- ةيآلا جحلا ةروس )٢٦( .

 ٣- ةيآلا لحنلا ةروس )٢٣!١( .

 )ط ٣٢٨ »



 ملسو هيلع هنلا ىلص هللا لوسرل باطخلا : ليقو جحي نأ هملع يف قبس

 امنإو ىخارت وهو : """ بطقلا لاق . ها عادولا ةجح يف كلذب رمأ

 هيلع هللا ىلص هريخأتل حيحصلا وهو صوم الو جاح ريغ هتومب كلهي

 هرخأ نإف هيلعو ، ةنسلا يف تقوب هصيصختل يروف وأ ، هنكمت عم ملسو

 هللا ىلص هلوقب ليجعتلاب نولئاقلا لدتساو . ها لاوقأ ءاضق وأ ءادآ هاون

 لضتو ضيرملا ضرمي دق هنإف لجعيلف جحلا دارأ نم يو : ملسو هيلع

 جلا اولجعت يقهيبلاو دمحأ ثيدح يفو """ ي ةجاحلا نوكتو ةلحارلا

 يبنلا نع سابع نبا ىلإ هوعفر 0 هل ضرعي ام يردي ال مكدحأ نإف

 يضر باطخلا نبا رمع نع يور عضولا يفو 0 ملسو هيلع هللا ىلص

 دجأ الف راصمألا ىلإ الاجر ثعبأ نأ تممه دقل ) : لاق هنأ هنع هلل

 هللاو ةيزجلا هيلع تبرض الإ جحي ملف جحلا هيلع بجوو نسلا غلب الجر
 . """ ( نينمؤملاب كئلوأ ام

 جحلا نهيف ضرف نمف تامولعم رهشأ جحلا و : العو لج لاق
 يف بطقلا لق "" ي جحلا يف لادج الو قوسف الو ثفر الف

 وذو لاوش رهشأ وذ جحلا وأ رهشأ جحلا تقو : """ هريسفت

 . (٤٦٢)ص شێفطأ فسوي نب دمحم خيشلا ةمئألا بطقل صلاخلا بهذلا ١-

 . سابع نبا نع يواحطلاو هجام نباو يقهيبلاو دمحأ هجرخا ٢-

 . ءايحإلاو توقلا بحاصو هبيش نباو قرط نم روصنم نب ديعسو يقهيبلا هجرخأ ٢-
 . )٩٧ ١) ةيآلا ةرقبلا ةروس ۔-؛٤

 . (٨٩٢٢)ص لوألا ءزجلا شيفطا فسوي نب دمحم بطقلا خيشلل ريسفتلا ريسيت ٥

 )ط 4٣٢٩



 نأ ىنعملا نأل عمجلا انيلع لكشي الو ، ةجحلا يذ نم ةرشعو ةدعقلا

 يفو ىلوألا ةعستلا يف عقوي هنإف كلذك رمألاو رهشأ ةثالث يف عقوي جحلا

 دمب اضيأ هلامعأ يقاب عقوي لب جحلل لحم كلذب ةجحلا وذف ى رحنلا ةليل
 نأ ىلإ ، هنم موي لك يف نوكي نأ اذكل الحم رهش نوك نم مزلي الو كلذ
 ضقلن ريغ ماد ام يعسلاو ةرايزلا فاوط توفي الف لوألا انبهذمو : لاق

 ىلع نيثالثلابو يناثلا ىلع نيرشعلاب هتافو رثكأ وأ اماع ولو همارحإل
 ضرف نمف ) : لاق نأ ىلإ ث نيلوقلا ىلع افنأتسم جحلا يضقيف ثلاثلا

 هب ةيبلتلا عمو ظفل الب ولو ةينلا عم هب مارحإلاب هسفن ىلع ( جحلا نهيف

 نأ ىللإ 0 انبهذم اذه ةالصلا يف لوخدلاك هيف لوخدلل دصقلاو ظفللا عم

 شنفالف وأ اعرش فروعت امك عامج ال جحلا يف ( ثفر الف ) : لاق

 هيلعو ثفرلل يقيقحلا ىنعملا وهو هتامدقمو عامجلا رمأ يف مالك

 بسلا اهنمو هريغ الو جحلا يف ( قوسف الو ) ، عامج ال نأ ىلوألابف

 يف لادج الو ) مد همزل مارحإلا دعب ةريبك لعف نمف بقللاب زبنلاو

 همزل بضغ وأ بضغأ ىتح لداج نمو ث مارحإلا دعب همايأ يف ( جحلا

 هيلع هللا يلص لاق . هنم دارملا . ها حابملاو قحلا يف ولو مد

 لاق """ يي همأ هتدلو مويك عجر قسفي ملو ثفري ملو جح نم قو : ملسو

 ةفلاخم هدريو هنع يهنم ريغ قحلاب لادجلا نأ ضعب معزو : بطقلا
 مهيف رامت الف وو : لجوزع هلا لاق دقو رش ىلإ يضفي هنأو ةيآلا رهاظ

 ١- ةريره يبأ نع ملسمو يراخبلا هاور .
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 افه هنع يهنملا لادجلا : "" قباس ديسلا لاقو """ يع ارهاظ ءارم الإ

 قحلا بلط يف لادجلا امأ لطاب يف لادجلا وأ ملع ريغب لادجلا وه
" ٣ 0 

 م نسحأ يه يتلاب مهلداجو وو بجاو وأ بحتسم وهف

 لهو هلام هلضف نم جحي وأ جحلل هلام لصأ عيبي له اوفلتخاو

 نوكي نأ بحتسيو . نالوق ؟ ال مأ هيلع رطضملل جيوزتلا ىلع مدقي

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ يراخبلا ىور امل سيمخلا موي رفسلا

 دنع نيتعكر يلصي نأو . ها سيمخلا موي ارفس دارأ اذإ جرخي ناك

 فلخ ام مادقملا نب معطملا نع ركاسع نباو يناربطلا ىور امل هجورخ

 هلظهأ عدويو أرفس ديري امدنع امهعكري نيتعكر نم لضفأ هلهأ دنع دحأ

 دارأ نم وو : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هنا لوسر نأ يور امل هبراقأو

 . """ ي هعئادو عيضت ال يذلا هللا مكعدوتسا فلخي نمل لقيلف رفاسي نأ

 هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ لجر ءاج قو : لاق سنأ نعو
 هللا كدوز : لاقف ، يندوزف ارفس ديرأ هنلا لوسر اي : لاقف : ملسو

 كل رسيو لاق : يندز : لاق ى كبنذ رفغو : لاق يندز : لاق ، ىوقتلا

 نب رمع نع يذمرتلاو دؤاد وبأ ىورو """ يي تنك امثيح ريخلا

 ١- ةيآلا فيكلا ةروس )٢٢( .

 . (ع٧٦)ص ١ج ةنسلا هقف -

 ٢- ةيآلا لحنلا ةروس )١٢٥( .

 ٤- ةريره يبأ نع دمحأ هاور .

 ٥ نسح ثيدح لاقو يذمرتلا هاور .
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 ةرمعلا يف ملسو هيلع هتنا ىلص يبنلا تنذأتسا ) هنع هللا يضر باطخلا

 ينرسي ام ةملك لاقف يي كئاعد نم يخأ اي انسنت ال ق : لاقو يل نذأف

 يبنلا ناك ) : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو ( ايندلا اهب يل نأ
 تنأ مهلا جو : لاق رفس ىلإ جرخي نأ دارأ اذإ ملسو هيلع هللا ىلص

 "" ةنبضلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا لهألا يف ةفيلخلاو رفسلا يف بحاصلا

 انيلع نوهو ضرألا انل وطا ميلا بلقنملا يف ةبآكلاو رفسلا يف

 انبرل نودباع نوبئات نوبيآ قو : لاق عوجرلا دارأ اذإو "" ( ي رفسلا

 ردافغيالاب وأ انبرل ابوت ابوت جح : لاق هلهأ ىلع لخد اذإو ي نودماح

 امهنع هللا يضر رمع نبا نع ملسمو دمحأ جرخأو "" ھ ابوح انيلع

 ىلإ اجراخ هريعب ىلع ىوتسا اذإ ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ
 هلانكامو اذه انل رتس يذلا ناحبس وو ) : لاق مث ثالث رتك رفس

 ربلا اذه انرفس يف كلأسن انإ مهللا ي نوبلقنمل انبر ىلإ انإو نينرقم
 انع وطاو اذه انرفس انيلع نوه مهللا ىضرت امب لمعلا نمو ىوقتلاو

 كب ذوعأ ينإ مهللا لهألا يف ةفيلخلاو رفسلا يف بحاصلا تنأ مهللا هدعب

 اذإو . لاملاو لهألا يف رظنملا ءوسو بلقنملا ةبآكو رفسلا ءاثعو نم

 ىورو ( نودماح انبرل نودباع نوبئات نوبيآ نهيف دازو نهلاق عجر

 ١- مهل ةيافك ال نيذلا قافرلا : ينعي ةنبضلا .

 ٢۔ رازبلاو يناربطلاو دمحأ هاور .

 ٣- عجر ىنعمب بآ ردصم ابوأو بات ردصم ابوت ابوت .

 )ط ٣٣٢ »



 انلزن اذإو انربك اندعص اذإ انك ) : لاق هنع هللا يضر رباج نع يراخبلا

 هللا لوسر نأ يردخلا ديعس يبأ ىلإ هدنسب عيبرلا دنسم يفو ( انحبس

 ىلع ربكي ةرمع وأ وزغ وأ جح نم لبقأ اذإ ناك ملسو هيلع هللا ىلص

 هدحو هللا الإ هلإ ال و : لوقي مث تاريبكت ثالث ضرألا نم فرش لك

 نوبئلت نوبيآ ريدق عيش لك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل ، هل كيرش ال

 . ي هدحو بازحألا مزهو هدبع رصنو هدعو هثلا قدص نودماح انبرل

 طورشب اهمزلي امنإو ضرفلا اذه يف لجرلاك يهف ةأرملا امأو

 ةاقث وأ ءاسن عم وأ جوز وأ مرحم يذ دوجو يه لجرلا نع ةدايز

 بهذمو انبهذم اذه : لينلا حرش يف بطقلا لاق . مهسفنأك اهنوعنمي

 الإ جحت ال : يعخنلاو يرصبلا نسحلاو ةفينح وبأ لاقو . كلامو يعفاشلا

 لوسر ءاسن جحب كلذل صلاخلا بهذلا يف لدتساو . جوز وأ مرحم عم

 عم باطخلا نب رمع نهجحا ثيح ءانمألا عم ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 هيلع هللا يلص هلوق نيعناملا ةجحو ، فوع نب نمحرلادبعو نامثع

 موي ةريسم ريست نأ رخآلا مويلاو هنناب نمؤت ةأرمال لحي ال قو : ملسو

 سبلت ال كلذكو : حاضيإلا يف لاقو """ ي اهنم مرحم يذ عم الإ ةليلو

 امالإ 0 اهيلح اهنع عزنتو لحتكت الو نيزتت الو أريرح الو ًأزخ ةأرملا

 نم هنأل ةنيز هلك اذه نأل ، ةرورضلل هكرتتلف هعزنب رسكني نأ تفاخ

 نع عيبرلا يف وهو كلامو هجام نباو يذمرتلاو دؤاد وبأو يراخبلاو دمحأو عيبرلا هجرخأ ١-

 . ةريره يبآ

4 ٣٣٣ ( 



 نع ألقن رجح نبا لاقو . ثفرلا نع ىهن امك هنع ىهنف عامجلا يعاود

 اهل نأو فافخلا و هلك طيخملا سبلت ةأرملا نأ ىلع اوعمجأ : رذنملا نبا

 فيفخ ألدس بوثلا هيلع لدستف اههجو الإ اهرعش رتستو اهسأر يطغت نأ
 رذنملا تنب ةمطاف نع يور ام الإ هرمخت الو لاجرلا رظن نع هب رتتست

 ينعت ركب يبأ تنب ءامسأ عم تامرحم نحنو انهوجو رمخن انك ) : تلاق

 نع ءاج امك الدس ريمختلا كلذ نوكي نأ لمتحيو : لاق ( اهتدج
 انب رم اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انك ) : تلاق """ ةشئاع

 انزواج اذإف تامرحم نحنو انهجو ىلع بونذلا انلدس بكر

 هللا يلص يبنلا نع تبث دق : تلق : """ يباطخلا لاق . ها ( هانعفر

 نم اههجو ىلع بوثلا لدس امأف باقنلا نع ةمرحملا ىهن هنأ ملسو هيلع

 رأ بوثلا فلت نأ اهوعنمو ءاهقفلا نم دحاو ريغ هيف صخر دقف اهسأر
 . قفوملا هللاو . عقربتت وأ مثلتت وأ باقنلا دشت وأ اههجو ىلع رامخلا

 ١- دؤاد وبأ هجرخأ .

 ٢- يباطخلل ننسلا ملاعم ج٢ ص)١٥٤( .

 )ط ٣٣٤ 4



 تعلاشلا فكنسنملا

 مارهإلاينوبجاولاريفوجحلادسانم نمبجاولايف

 هل ريخ وهف هللا تامرح مظعي نمو كلذ وو : العو لج هللا لاق

 هكته لحي ال ام رئاسو هماكحأ : يواضيبلا يضاقلا لاق "" يج هبر دنع

 مارحلا دجسملاو ةبعكلا ليقو فيلاكتلا نم جحلاب قلعتي امو مرحلا وأ

 . ها مرحملاو مارحلا رهشلاو مارحلا دلبلاو

 ناكرأ : نايبصلا نيقلت يف هنع هللا يضر يملاسلا انخيش لاق

 : ةثالث جحلا

 . عامجإ هل جح الف مرحي مل نمف مارحإلا : لوألا -

 هل جح الف ةفرعب فقي مل نمف ةفرعب فوقولا : يناثلا -

 . ًاعامجإ
 . ًأعامجإ هجح لطب هكرت نمو تيبلا ةرايز : ثلاثلا -

 ينعي يم جحلا نهيف ضرف نمف وو : ىلاعت هلوق مارحإلا ليلدف

 ليلدو ؟ ننسلا نم مأ ناكرألا نم وه له يعسلا يف اوفلتخاو مارحإلاب

 ةعست وحنب ةكم نع دعبت جيجحلا فوقو عضوم يهو ةفرعب فوقولا

 ١- ةيآلا جحلا ةروس ( ٠ ٣) .
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 ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا نع حاضيإلا يف هاور ام 0 لايمأ

 للا ناحبس لوقي ام ردقب سمشلا نم كردأ نمف ةفرع جحلا قو : لاق
 سمشلا تبرغ نإو جحلا كردأ دقف ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو

 كلذ دعب فقو نم : مهضعب لاقو يي جحلا هتاف دقف تافرعب فقي ملو

 يور امل جحلا كردأ دقف عمجب رجفلا ةالص سانلا قحلو ليللا نم ةعاس

 ليللا نم ةعاس تافرعب فقو نم قو : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ

 ابأو "ا" يي جحلا كردأ دقف عمجب رجفلا ةالص هذه انتالص انعم قحلو

 مهثفت اوضقيل مث ه : العو لج هلوقف فوقولا دعب تيبلا ةرايز ليلد

 . """ يج قيتعلا تيبلاب اوفوطيلو مهروذن اوفويلو

 دنع دادحتسإلاو طبإلا فتنو رافظألاو براشلا صق ثفتلا ءاضقف

 ةنيرق هنإف للحتلا مامت هب يذلا نكرلا فاوط ( اوفوطيلو ) لالحإلا

 . ثفتلا ءاضق

 لوسر تقو عو : لاق يردخلا ديعس يبأ ىلإ هدنسب عيبرلا ىور

 لهألو 0 ةفيلحلا يذ نم اولهي نأ ةنيدملا لهأل ملسو هيلع هللا ىلص هلا

 قارعلا لهأل و ث ململي نميلا لهألو ث انرق دجن لهألو 0 ةفحجلا ماشلا

 عضاوملا هذه ىلع قافتاب عيمجلا هاور ثيدحلا اذه . """ يي قرع تاذ

 ١ رمعي نب نمحرلادبع نع ننسلا بابرأو دمحا هجرخأ .
 ٢- ةيآلا جحلا ةروس )٢٩( .

 ٣-۔ يمرادلا و يئاسنلاو دؤاد وبأ و ملسمو يراخبلاو دمحأ هجرخأ .

 ط ٣٣٦ »



 ىتأ نملو نهل نهف قو : لاق نيخيشلا دنع سابع نبا ثيدح يف دازو

 نهنود ناك نمف ةرمعلاو جحلا ديري ناك نمل نهلهأ ريغ نم نهيلع
 هذه يف ديدحتلا ىنعم : تلق : يباطخلا لاق """ ي هلهأ نم هلهمف

 اوعمجأ دقو 9 مارحإلا باحصتساب الإ زواجتت الو ىدعتت ال نأ تيقاوملا

 ديدحتك اذه سيلو ، هازجأ امرحم تاقيملا يفاوي ىتح اهنود مرحأ ول هنأ

 يفو . اهيلع ةالصلا مدقتت الئل ادح تبرض امنإ اهنإف ةالصلا تيقاوم

 3 يناثلا نرقلا يف نامع ءاملع نم رقصلا نب نازع نع رفعج نبا عماج

 ىلإ عجريلف جحلا توف فخي مل نإ مرحي ملو تاقيملا زواج نمو

 مل هنأ ركذ ثيح نم مرحأ جحلا هتوفي نأ فاخ نإو 0 هنم مرحيف تاقيملا

 نأ الإ مد هيلع سيل هنأ : اذه لثم يف لاقو هريغ لاق . مد هيلعو مرحي

 يبأ نع دجوي اذه 0 مد هيلع سيلف لخدي مل اذإف مرحم ريغ ةكم لخدي

 انك : بيبح نب عيبرلا ةذمالت دحأ ةرفص وبأ لاقو ث هتنا همحر نسحلا

 نم مرحن انرصف انب كلذ قش ءاتشلا ءاج املف فيصلا يف ةدج نم مرحن

 نم ةرفص وبأو : هانعم ام هرثأ ىلع يملاسلا انخيش لاق . قرع تاذ

 نأ رهلظلا امنإو طلغ دقف تاقيم ةدج نأ همالك نم مهف نمو قارعلا لهأ

 . اهدعب تاقيملاو قرع تاذ نم دعبأ ةدج

 يور امل ةيبلتلا لبقو مارحإلا سابل دعب نيتعكر ةالص ةنسلا نمو

 ةفيلحلا اذ ىتأ املف هبايث سبل مث لستغا هنأ هو ملسو هيلع هللا ىلص هنع

 ١- يباطخلل ننسلا ملاعم ج٢ ص)٦!!١( .

 )ط ٣٣٧ 4



 مرحأ ءاديبلا ىلع هب ىوتسا املف هريعب ىلع دعق مث نيتعكر ىلص

 ةيبلت نإ : لاق يردخلا ديعس يبأ نع عيبرلا دنسم يفو """ يي جحلاب
 كل كيرش ال كيبل ، كيبل مهللا كيبل ملسو هيلع هللا ىلص ها لوسر
 ناكو : عفان لاق ء كل كيرش ال 0 كلملاو كل ةمعنلاو دمحلا نإ 0 كيبل

 ."""ىلمعلاو ةبغرلاو كيبل كيديب ريخلاو كيدعسو كيبل اهيف ديزي رمع نبا
 يهو راكذألا نم ءيش ةيبلتلا ماقم موقي ال هنأ انخايشأ عم فالخ الو

 ىلص هلوقل اهب توصلا عفر نس امك 0 مارحإلا ةريبكتك مهدنع
 اوعفري نأ يباحصأ رمآ نأ ينرمأف ليربج يناتأ وو : ملسو هيلع هللا

 ضفخ اهيلعف ةأرملا امأو لجرلاب صاخ اذهو """ ي لالهإلاب مهتاوصأ
 الب لخدي نأ رجاتو باطحك ةكم ىلإ ددرتلا رثكي نمل صخرو اهتوص

 لخدي ال خي يقهيبلا دنع سابع نبا ثيدحل كلذ يف دتش ضعبو مارحإ
 ءانثتسا يدع نباو ةبيش يبأ نبا ىور نكل ي ًامرحم الإ ةكم دحأ
 الوخد ةكم ىلع نوددرتي ةباحصلا نأ تبثو نيلامعلاو نيباطحلا

 حتفلا موي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهلخدو مارحإ نودب أجورخو

 . قفوملا هللاو . ةرمع وأ جح دصاقب لوؤي ثيدحلاو مارحإ الب

 ١- سابع نبا نع مكاحلاو يناربطلاو يقهيبلاو ينطقرادلا هجرخأ .

 ٢- رمع نبا نع مهلكو ناخيشلا هاورو كلام هجرخأ ثيدحلا .

 ٣- يذمرتلا هححصو ةسمخلا هاور .

 )ط ٣٣٨ »



 جتنارتلاتلفسنملا

 هكرتديلع بجيامو هلعف ممرحمتل زوجيام

 9 طيخملا سبلو ث ربلا ديص دايطصا : سمخ نم مرحملا عنمي

 نيذلا اهيأ اي و : ىلاعت هللا لاق . ثفتلا ءاقلإو ، ءاسنلاو ، بيطلاو

 ام لثم ءازجف ادمعتم مكنم هلتق نمو مرح متنأو ديصلا اولتقت ال اونمآ

 ماعط ةرافك وأ ةبعكلا غلاب ايده مكنم لدع اوذ هب مكحي معنلا نم لتق

 نمو فلس امع هللا افع هرمأ لابو قوذيل ًامايص كلذ لدع وأ نيكاسم

 هماعطو رحبلا ديص مكل لحأ " ماقتنا وذ زيزع هللاو هنم هللا مقتنيف داع

 هللا اوقتاو آأمرح متمد ام ربلا ديص مكيلع مرحو ةرايسللو مكل ًاعاتم

 اديص لتق نم : عماجلا يف دمحم وبأ لاق . """ يح نورشحت هيلإ يذلا
 اولتقت ال و : ىلاعت هللا لاق ءازجلا هيلعف مارح وأ لالح وهو مرحلا يف

 ىلع بجي ءازجلاف امرحم يمس مرحلا لخد نمو م مرح متنأو ديصلا

 ريغ يف وهو هلتق نإو ث ةيآلا رهاظب الالح ناك نإو مرحلا يف لتق نم
 مرحلا ريغ يف مارح وهو هلتق نإو 0 هيلع ءيش الف لالح وهو مرحلا

 مرحملا لتق نإ : انباحصأ لاقو ث ةيآلاب بطاخم هنأل ءازجلا هيلع ناك

 باتكلا رهاظو ءازجلا هيلع نأ أطخ هريغ يفو مرحلا يف أطخ ديصلا

 ١-۔ ناتيآلا ةدئاملا ةروس (٥ ٩٦٥و ٦ ٦) .

4 ٣٣٩ ( 



 نمو )) : لاق : حاضيإلا يف لاق . ئطخملا نود دمعلا لتاق ىلع بجوي

 يف ءازجلا اوبجوأ صيصختلا اذه عمو هلتقل ادمعتم ينعي (( ادمعتم هلتق

 اذه يف هبشألا وه و ةيآلا هذهل باطخلا ليلد اولثتمي ملو أطخلاو دمعلا

 لاق .طقف مثإلا ليزي لب نامضلا ليزي ال اطخلا نأل هجولا
 هيلع مارح هنأب املاع همارحإل اركاذ ادمعتم مكنم هلتق نمو : يواضيبلا

 فالتإ نإف ءازجلا بوجو دييقتل سيل هركذ نأ ىلع رثكألاو هلتقي ام لبق

 مقتنيف داع نمو وج : هلوقل لب نامضلا باجيإ يف دحاو ئطخملاو دماعلا

 ريسيت يف بطقلا لاقو . دمعت نميف تلزن ةيآلا نألو ج هنم هللا

 نع هاكحو ةنسلاب أطخلا يفو باتكلاب دمعلا يف ءازجلا تبث : ريسفتلا

 ةشئاع نع ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع عيبرلا دنسم يفو . يرهزلا

 هيلع هللا ىلص هلا لوسر لاق : تلاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا جوز

 بارغلا : حانج نهلتق يف مرحملا ىلع سيل باودلا نم سمخ قو : ملسو

 دمحأو نيخيشلا دنعو """ يج روقعلا بلكلاو برقعلاو ةرافلاو ةأدحلاو
 سمخ لتقب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ قو : تلاق ةشئاع نع

 قسفلاب للعو لتقلاب رمأ : يبرعلا نبا لاق ي مرحلاو لحلا يف قساوف

 ةسمخ ىلع ةسمخلاب هبنو ةلعلا هيف تدجو ام لك ىلإ مكحلا ىدعتيف
 سنأ نع هدنسب عيبرلا دنسم يفو . ها قسفلا نم عاونأ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ لجر ىدهأ ) : لاق كلام نب

 ١- رمع نبا نع يدمرتلا الإ ةعامجلا هاور .

« ٣٤٠ ( 



 ىلص هللا لوسر ىأر املف هيلع هدرف اعضوم ينعي ءاوبألاب اشحو أرامح

 الإ كيلع هدرن مل انإ قو : لاق ههجو يف ةهاركلا ملسو هيلع هلا

 هللا لوسر جرخ ) : لاق سابع نبا نع يورو """ ( يي نومرحم انأ

 وه اذإ احرورلا غلب اذإ ىتح مرحم وهو ةكم ديري ملسو هيلع هتنا ىلص

 هوعد عو : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ركذف ريقع شحو رامحب

 لوسر اي : لاقف هبحاص وهو يزهبلا ىتأو يي هبحاص هيتأي نأ كشوي

 ركب ابأ ملسو هيلع هللا ىلص هنلا لوسر رمأف رامحلا اذهب مكنأش هللا

 جرملاو ةثيورلا نيب ةياثألاب ناك اذإ ىتح ىضم مث قافرلا نيب همسقف

 ىلص هللا لوسر رمأف مهس هيفو لظ يف فقاح يبظب اذإف عضاوم يهو

 لاق ( هزواجي ىتح دحأ هبيري الو هيلع فقي نأ الجر ملسو هيلع هلل
 يف بقعتملا وه فقتحملا : لظ يف فقاحلاو ص روقعملا : ريقعلا : عيبرلا

 يف اوفلتخا دقو "" ءوسب هسمي ال يأ : هبيري ال : هلوقو ةزافملا عضوم

 هلل ًاعلاخ وأ همارحإ ىلع أيقاب ناك ءاوس ديصلا محل مرحملا لكأ زاوج

 متمد ام ربلا ديص مكيلع مرحو وو : ىلاعت هلوق يف مهفالتخا كلذو

 . دايطصالا وأ ديصلا مرحملا له م امرح

 ديعس يبأ ىلإ هدنسب ةديبع وبأ ىور دقف بيطلاو طيخملا سبل امأو

 موحملا سبلي ال وو : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق يردخلا

 ١- يمرادلاو يذمرتلاو دؤاد وبأو ملسم هاورو دمحأ هجرخأ .

 ٢- كلامو يئاسنلاو دمحأ هجرخأ .

 )ط 4٣٤١



 مل نإف فافخألا الو سناربلا الو تاليوارسلا الو ةمامعلا الو صيمقلا

 مرحملا سبلي ال و نيبعكلا نم لفسأ امهعطقلو نيفخ سبليلف نيلعن دجي

 يف رجح نبا لاق "" يي سرولا الو نارفعزلا اهسم بايث نم ائيش
 هب قحتلي الو لجرلا انه هب دارملا نأ ىلع اوعمجاو : ثيدحلا حرش

 سرولا هسم اميف ةأرملا هعم كرتشت امنإو : لاق نأ ىلإ ةأرملا

 """ نارفعزلاو

 رانلاب الو داتعملاب ال سأرلا ةيطغت زوجي ال هنأ ىلع لديل اعم سنربلاو
 رجح نبا هضرتعاو . هسأر ىلع هلمحي لتكملا ردانلا نمو : لاق

 يف رضي ال ةجاحل لماحلا ةئيه ىلع هسأر ىلع هعضو درجم : لئاق

 . ديلاب سأرلا رتس اذكو سبال ىمسي ال هنإف ءاملا يف سامغنإلاك هبهذم

 ىلع ثيدحلا اذه يف ركذي مل ام اوساق ءاهقفلا نإ : "" حاضيإلا يف لاقو

 نيش هسأر ىلع عضي ال كلذكو : لاق نأ ىلإ هانعم يف وه امم ركذ ام

 هب رم نإ نتنلا نم هفنأ يطغي نأ هل اوصخر دقو هرتسي الو هلمحي
 ؟ال مأ سأرلا نم هجولا له كلذ يف ةلعلاو كلذ نم رثكأو هتيحل يطغيو

 هسأر يف لجر لا مارحإ رثألا يف ءاج امل سأرلا نم هنأ حيحصلاو

 . ها سأرلا نود هجولاو اههجو يف ةأرملا مارحإو سأرلا نم هجولاو

 ةمامعلا ركذ : يباطخلا لاق كلذ دعب : اضيأ لاقو .

 يف كلامو يمرادلاو هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دؤاد وبأو ملسمو يراخبلاو دمحأ هجرخأ ١-

 . أطوملا

 . ١ ٣٩) )ص ٣ج رجح نبال يرابلا حتف 1

 ٣- يخامنشلل حاضيإلا ج٢ ص)٥ ٥ ١ ) .

 )ط ٣٤٢ 4



 صخ رو اهب قلعتي امو ةأرملا ىلع مالكلا مدقت يناثلا كلسملا يفو

 بسننو هتقفن نايمه دقعب ولو هسفن ىلع دشي نأ دعاوقلاو حاضيإلا يف هل

 . امهنع هللا يضر ةشئاع و سابع نبا ىلإ كلذ

 ي ثفرالف و : العو لج هلوق نم ذوخاأمف عامجلا ميرحت امأو

 يف اوفلتخاو . ةرمعلاو جحلل دسفم مارحإلا دعب عامجلا نأ ىلع اوقفتاو

 لاقو ٦ دسفي : ضعب لاقف سمللا و ةلبقلا و رظنلا نم هتامدقم

 نبا لاق . عضرلا ةيشاح يف لاق اذك ءاملا لزني مل ام مد هيلع : ضعب

 يف لكألاك روظحم هنأل هدسفأ جحلا يف يطولا عقو اذإ : """ يبرعلا

 اهميرحت نأل هدسفت مل ةرشابملا تعقو نإف ةالصلا يف مالكلا وأ موصلا

 هللا ىلص يبنلا لاق ىتح حاكنلاو بيطلا مرح امك عامجلل ةيعاد اهنوكل

 . .ه . ٧ "

 دجو ولو ١ ` ي بطخي الو حكني الو مرحملا حكني ال قو : ملسو هيلع

 يراخبلا ىورو . ها رشابملاب كلذكف جحلا دسفي مل حاكنلاو بيطلا

 جح نم « : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ٥ ريره يبأ نع ملسمو

 . ي همأ هتدلو مويك هبونذ نم عجر قسفي ملو ثفري ملو
 انه ديزنو ثلاثلا كلسملا يف هيلع مالكلا مدقت دقف ثفتلا ءاقلإ امأو

 يدهلا غلبي ىتح مكسؤر اوقلحت الو و : العو لج هلوق نع ثحبلا

 ) هلحم ( و ؤ للحتلل مكسؤر ١ وقلحت ال : ريسيتلا يف بطقلا لاق - هلحم

 ١- يبرعلا نبإل نآرقلا ماكحأ ج١ ص)٣٤!١( .

 ! نافع نب نامثع نع يراخبلا الإ ةعامجلا هجرخأو عيبرلا هاور .

 )ط 4٣٤٣



 دنعو اندنع ىنم مايأ لبق ولو ًاقلطم مرحلا وأ ىنم مايأو هلك مرحلا ليق

 ال وا لحلا يف رحنلا هل لحي له اوفلتخا دقف رصحملا الإ ةفينح يبأ

 ردع وأ ضرمب رصحملا ىلع لهو . نالوق ؟ مرحلا يف الإ زوجي

 نأ ىلإ . اضيأ نالوق ؟ ال وأ لفنب جحلاب مارحإلا دعب ةداعإلا بوجو
 زأ ىلإ قلحلا ىلإ هجوحي اضرم ( اضيرم مكنم ناك نمف ) : لاق
 مايص يه ( مايص نم ) ةيدف هيلعف ( ةيدفف هسأر نم ئذأ هب وأ ) : لاق
 ةثالث ينعي نيكاسم ةتس ىلع ادم رشع ينثا ( ةقدص وأ ) مايأ ةثالث

 حبذ ءارقفلا ةكم لهأل هقرفي ( كسن وأ ) عاص فصن نيكسم لك عاوصأ

 ىذأل لعف اذإ كلذ هيفف مارحإلل فانم لعف لكو : لاق نأ ىلإ ةينث ة

 مكحك : يعفاشلا لاقو ةاشق ىذأ ريغل لعف نإو بيطتلاو طيخملا سبلك
 الو هعضوم يف لحي ودعلا هعنم اذإ : """ يبرعلا نبا لاق ها """ ةيآلا

 رهاظو ءاضقلا هيلع : ةفينح وبأ لاقو ، يعفاشلا لاق هبو هيلع ءاضق

 هكسن نم للحت : اولاق ىنعملا كلذ دعب : لاق ثيح ءاضقلا مدع هرايتخا
 هيف وه دسافلا : انلق . دسفملاو تئافلاك هئاضق نم دب نكي ملف همامت لبق

 ىور . ها بوظغم اذهو ريصقتلا ىلإ بوسنم هيف وه تنئافلاو مولم

 ىللإ تلمح ) : لاق هنع هللا يضر ةرجع نب بعك نع ملسمو يراخبلا

 ام خو : لاقف يهجو ىلع رثانتي لمقلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ١- نم فرصتب ج١ ص)٢٩٢( .

 ٢- يبرعلا نبال نآرقلا ماكحأ ص)١٢٢( .

 )ط ٣٤٤ 4



 .ال : تلق يي ؟ةاش دجتأ ىرأ ام كب غلب عجولا ىرأ تنك

 فضن نيكسم لكل نيكاسم ةتس معطتو مايأ ةثالث موصت جو : لاق

 هنأ وهو ةميركلا ةيآلاك رييختلا ديفي ام دؤاد يبأ ةياور يفو ( ه عاص

 مصخف تئش نإو ةكيسن كسناف تئش نإ قو : ملسو هيلع هللا ىلص هل لاق

 . ي مايأ ةثالث

 امهو رجاهملا وبأو بويأ نب لئاو نايمرضحلا ناخيشلا فلتخاو

 صخ ر ف ةمرحملا ةأرملل يلحلا سبل يف ةديبع يبأ ةذمالت نم انقالسأ نم

 أريرح وأ ًايلح تسبل نإ امد اهمزلأو لئاو اهيلع دةشو رجاهملا وبأ اهل

 ىلص يبنلا نأ """ رمع نبا نع ىورو ى انحلاب بضتخت نأ اهعنم امك

 ي نيزافقلا سبلت الو ةمرحملا ةأرملا بقتنت ال قي : لاق ملسو هيلع هللا

 نع مارحإلا يف ءاسنلا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىهني جو ةياور يفو
٢ . ١ 

 وبا داز

 وأ ًأزخ وأ ًارفصعم بايثلا ناولأ نم تبحأ ام كلذ دعب سبلتلو قو دؤاد

 بايثلا نم نارفعزلاو سرولا سمامو باقنلاو نيزافقلا

 نينيعلا جارخإو هجولا ةيطغت : باقنلاو ي اصيمق وأ ليوارس وأ ًايلح

 هللاو . اهعباصأو اهيدي يطغيف ةأرملا هسبلت ام نيزافقلا و هيف بقن نم
 . قفوملا

 ١- رمع نبا نع هححصو يذمرتلاو يئاسنلاو يراخبلاو دمحأ هجرخأ .

 ٢- دؤاد وبأو دمحأ هجرخأ .
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 يسنم اشنا فشسما

 يعسلاو فاوطلاوةكملوقد

 اوذختاو انمأو سانلل ةباثم تيبلا انلعج ذإو وو : ىلاعت هللا لاق

 يتيب ارهط نأ ليعامسإو ميهاربإ ىلإ اندهعو ىلصم ميهاربإ ماقم نم

 ثباو انبر : العو لج هلوق ىلإ ... دوجسلا عكرلاو نيفكاعلاو نيفئاطلل
 مهيكزيو ةمكحلاو باتكلا مهملعيو كتايآ مهيلع ولتي مهنم الوسر مهيف

 ةنيتملا ةقالعلاو قيثولا طبرلا اذه لمأت """ يج ميكحلا زيزعلا تنأ كنإ

 يفف مالسلاو ةالصلا امهيلع دمحمو ميهاربإ نيميركلا نييبنلا نيذه نيب

 م انماو سانلل ةباثم تيبلا انلعج ذإو و : العو لج هلوق
 هيلع هللا يلص هلوقو ي مهنم الوسر مهيف ثعباو » : هلوقو

 هلوقو """ ي ميرم نب ىسيع ةراشبو ميهاربإ يبأ ةوعد انأ قو : ملسو

 هلوقو "" يم افينح ميهاربإ ةلم عبتا نأ كيلإ انيحوأ مث ح : العو لج
 ميهاريإ كلذل يعادلا له """ يم جحلاب سانلا يف نذأو و : العو لج

 . ٢٨!١( ىلإ )١٢٥ نم تايآلا ةرقبلا ةروس ١

 ةيراس نب ضابرعلا نع دمحأ هاورو نيرسفملا نم ريثك هاورو لامعلا زنك بحاص هجرخأ ٢-

 . ماشلا روصق هل تعاضأ رون اهنم جرخ هنأ يمأ تأرو رون ةدايز هيفو

 ٣- ةيآلا لحنلا ةروس )١٢٣( .

 ٤- ةيآلا جحلا ةروس )٢( .
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 ميهاربإ مكيبأ ةلم و : ىلاعت هلوقو ؟ ملسو امهيلع هتنا ىلص دمحم رأ

 ميهاربإ ةلم نع بغري نمو » : هلوقو """ ي نيملسملا مكامس وه

 نم ناك امو افينح ميهاربإ ةلم لب » : هلوقو "" ي هسفن هفس نم الإ

 هينب ميهاربإ اهب ىصوو و : العو لج هلوقو """ يج نيكرشملا

 متنأو الإ نتومت الف نيدلا مكل ىفطصا هللا نإ ينب اي بوقعيو

 أمزاج أربأ انرماي اذه لكف هتمأو دمحم نوملسملاو """ يم نوملسم

 ةباثم هللا هلعج يذلا ميظعلا تيبلا اذه ىلإ عوجرلاو ةظفاحملا ىلع

 يمس هنمو ىرخأ دعب ةرم هيلإ باثي يذلا عضوملا ةباثملا و . أنمأو
 سفنلا تنأمطا دقف نمألا هيلإ فاضأ دقو فيكف حاحصلا يف اذك لزنملا

 بولطملا فرعي نم هللا ىضر نم برقو باعصلا تناهو بلقلا حاتراو

 وأ أدرفم وأ أرمتعم نوكي نأ امإ اولخي ال ةكم دصاقف لذب ام رقحي

 هلوقف كلذ ريغ ةجاحل ادصاق وأ نراقلا وهو امهنيب اعماج وأ أعتمتم

 ناك نإ ي مرحم الإ تاقيملا زواجي ال ةو : ملسو هيلع هتنا ىلص

 . ثلاثلا كلسملا يف اذه يف ثحبلا قبسو ةرمع وأ جحل ادصاق

 ١- ةيآلا جحلا ةروس )٢٨( .

 ٢- ةيآلا ةرقبلا ةروس )١٣٠( .

 ٢- ةيآلا ةرقبلا ةروس )١٣٥( .

 ٤- ةيآلا ةرقبلا ةروس )٣٢!١( .
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 زئاج مارحإ الب ةكم لوخد : مزح نبا نع """ قباس ديسلا لاق

 اجح ديري نهب رم نمل تيقاوملا لعج امنإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأل

 الو طق ىلاعت هننا رمأي ملف ةرمع وأ اجح دري مل نمل اهلعجي ملو ةرمع وأ
 مل ام مازلإ اذهف مارحإب الإ ةكم لخدي ال نأب مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسر

 ازإ هنأ رثكألاو ؟ ةيبلتلا عطقي ىتم اوفلتخاو . همازلإ عرشلا يف تأي

 . اهعطق ةبعكلا دهاشو دجسملا ىلإ ىهتنا

 دجسملا لوخد لبق اعبرأ لعف ةكم مدق اذإف : عضولا يف لاق

 هنكمأ نإ لاستغالا : اهادحإ زأ : ةيناثلاو ، ءوضولا هازجأ الإو """

 عوقو لبق ءاعدلا اذهب وعدي نأ : ةثلاثلاو ؤ ةبيش ينب باب نم لخدي
 اذه كتيب دز مهللا ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا " : لوقي تيبلا ىلع هرصب

 هجح نمم همركو هفرشو هتمظع نم دزو اميركتو ةباهمو ًاميظعتو افرش

 ىنميلا هلجر لخدي نأو " اناميإو اميركت نيحلاصلا كدابع نم هرمتعا وأ
 مالسلا كنمو مالسلا تنأ مهللا " ءاعدلا اذهب اوعديو دجسملا لوخد دنع

 مالسلا راد كتمحرب انلخدأ و مالسلاب انبر اي انيحف مالسلا عجري كيلإو

 :حاضيإلا يف لاقو . " كتمحر باوبأ ينلخدأو يبونذ يل رفغا مهللا

 فاوطلا يف ذخأي مث بابلا لباقي الام ردقب تيبلاب ذال فاوطلا دارأ اذإو

 ربكأ هللا ربكأ هثنا " : رجحلا نكر دنع لوقيو بابلا نيمي ينعي هنيمي ىلع

 . (٤٨٥)ص ١ج قباس ديسلل ةنسلا هقف ١

 ةكم لخدي ناكو دازو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ هعفري رمع نبا نع ملسم اذه ىور ٢-

 . لستغيو اراهن
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 """ كدهعب ءافوو كباتكب ًاقيدصتو كب اناميإ كلأسأ ينإ مهلا ربكأ هللا

 يف يشمت مث ى ملسو هيلع هللا ىلص دمحم كيبن ةنسو كتنسل ًاعابتاو

 الو ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هنلا ناحبس لوقت تنأو فاوطلا

 هلآ يبنلا دمحم ىلع هللا ىلصو ميظعلا يلعلا هناب الإ ةوق الو لوح

 نع مدقتي الئل هفاوط ءادتبا يف فئاطلا هبتني نأ يغبنيو : تلق . " ملسو

 8 طاوشأ ةعبس متي ىتح عنصي اذكهو 0 هفاوط لتخي الئل رجحلا ةاذاحم

 هيلإ راشأ الإو هنكمأ نإ يناميلا نكرلا سملو دوسألا رجحلا ليبقت نسيو

 هنأل مئاقلا تيبلاب فوطي امك هب فوطي لب ميطحلا هفاوط يف لخدي الو

 يذلا ريبكتلاو ليلهتلاو ديمحتلاو حيبستلا امأ : حاضيإلا يف لاقو ى هنم

 افغلب اميف هفاوط يف مالسلا هيلع هلوقي ةنس وهف فاوطلا يف لاقي

 تلاق مالسلا مهيلع ةكئالملا نأ ةو : مالسلا هيلع هنع كلذ يف ةياورلاو

 متنك ام : لاقف ماع فلأب كلبق تيبلا اذه انججح : مالسلا هيلع مدآل

 هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس ) : لوقن انك اولاق ؟ نولوقت

 هيلع ميهاريإ فاط املف ( هللاب الإ ةوق الو لوح الو ) : مدآ لاق ( ربكأ

 يلعلا ) دازف مالسلا هيلع مدآ لوقب مالسلا مهيلع ةكئالملا هتربخأ مالسلا

 يبنلا دمحم ىلع هللا ىلصو ) داز مالسلا هيلع يبنلا ثعب املف ( ميظعلا

 امأو : لاقو . ها ي نيعمجأ مهيلع هللا ىلصف ( اميلست ملسو هلآو

 هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ ةعوفرم قرط ةدع نع ءايحإلا حرش يف ينيسحلا راثآلا هذه جرخأ ١-

 . ملسو
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 اضيأ كلذكو بحتسمف ناكرألاو بازيملاو بابلا دنع فوقولاو ءاعدلا

 نب هللادبع ىلإ ءاج الجر نأ انغلب امل بحتسمف نييناميلا نينكرلا سم
 الإ ناكرألا نم سمت ال كتيأر دقل نمحرلادبع ابأ اي ) : هل لاقف رمع

 ؛ ةرفصلاب غبصت كتيأرو ى ةيتبسلا لاعنلا سبلت كتيأرو ث نييناميلا

 موي يف الإ تنأ لهت ملو لالهلا اوأر اذإ سانلا لهأ ةكمب تنك اذإ كتيأرو

 ىلص هللا لوسر رأ مل ينإف ناكرألا امأ : رمع نب هللادبع لاق . ةيورتلا
 لوسر تيأر ينإف ةيتبسلا لاعنلا امأ و ث نييناميلا الإ سمي ملسو هيلع هللا

 للا لوسر تيأر ينإف ةرفصلا امأو ث اهسبلي ملسو هيلع هللا ىلص هنلا

 ا هللا لوسر ىرأ ينإف لالهإلا امأو 0 اهب غبصي ملسو هيلع هللا ىلص

 وهو ةراهطلا فاوطلا طورش نمو 0 "" ( هتلحار هب ثعبنت ىتح لهي

 فاوطلا ) سابع نبا نع دمحأو يذمرتلا هاور امل مالكلا هيف حيبأ ةالص

 ( ريخب الإ قطني الف قطن نمف قطنملا هيف هللا لحأ نكلو ةالص تيبلاب

 لبقي باطخلا نب رمع تيأر ) : لاق ةعيبر نب سباع نع يذمرتلا يفو
 هلللا لوسر تيأر ينأ الولو رجح كنأ ملعأو كلبقأ ينإ : لوقيو رجحلا

 مالتسا نع رمع نبا لئس هيفو ( كلبقأ مل كلبقي ملسو هيلع هللا ىلص

 لاقف هلبقيو هملتسي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر ) : لاقف رجحلا

 لعجا : رمع نبا لاقف تمحوز نإ تيأرأ هيلع تبلغ نإ تيأرأ : لجرلا

 وبأ لاق ( هلبقيو هملتسي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا تيأر نميلا يف تيأ رأ

 ١- دؤاد وبأو يراخبلاو عيبرلا هجرخأ ثيدحلا .
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 هجو ريغ نم هنع يور دقو حيحص نسح رمع نبا ثيدح : ىسيع

 هنكمي مل نإف رجحلا ليبقت نوبحتسي ملعلا لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو

 هب ىذاح اذإ هلبقتسا هيلإ لصي مل نإو هدي لبقو هديب هملتسا هيلإ لصيو

 رجحلا ناك ) سابع نبا نع يناربطلا يفو """ يعفاشلا لوق وهو ربكو

 يذمرتلا يفو ( مدآ ينب اياطخ هتدوس ىتح جلثلا نم ًاضايب دشأ دوسلا
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ اهنع هثلا يضر ةشئاع نع دؤاد يبأو

 رامجلا يمرو ةورملاو افصلا نيبو تيبلاب فاوطلا لعج امنإ ةو : لاق

 ماقم يف فاوطلا يتعكر لصيلف كلذ دعبو يي لجوزع هلا ركذ ةماقإل

 لاق . مزمز ءام نم كسأر ىلع بصتو برشت مت دجسملا يف وأ ميهاربإ

 ةرمعب عتمتم وأ جحب درفم امإ مرحملا : """ ينيمثلا زيزعلادبع ةمالعلا

 هيلعف جحلا رهشأ يف عتمت نمف : هانعم ام لاق نأ ىلإ امهب نراق وأ

 نأ ينلثلا " هيلع مد الف جح ىتح ماقأ مث هرهشأ يف ال رمتعا نمو يدهلا

 يتب هلوحي مل نإو اعتمتم نوكيو يده همزليف ةرمعل هلوحي مث جحب درفي

 أيبلم ةكم مدق اذإو رحنلا موي ةبقعلا ةرمج يمري ىتح همارحإ امزتلم

 طقف فاط نإ ال يده همزل ىعسو فاط نإو تيبلاب فطي الف جحلاب

 نراقلا امأو . لضفأ هل فاوطلا كرتو نيتعكر ىلص املك جحب يبليو

 نافاوط نراقلا ىلع لهو ث رحنلا موي امهنم لحيو امهب مرحي هنإف

 . نحرس نب هللادبع نع ملسم هاورو ٩) ٣)ص ٤ج يذوحألا هضراع ۔-١

 . (٨٥)ص هحرش نم ٤ج ينيمثلا زيزعلادبع ةمالعلا خيشلل ليلعلا ءافشو لينلا باتك ٢-
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 تلق نإف : بطقلا لاق . نالوق ؟ يعسو دحاو فاوط هيزجي وأ نايعسو
 عكرو اهل فاط ةكم مدق اذإ تلق ؟ هترمع لامعأ لمعي ىتم نراقلاف

 نم ءاش ثيح لصيلو فوطي الو امرحم ةكمب موقيف ىعسو برشو
 فلتخاو . لينلا حرش ها رحنلا موي ءيجي ىتح لحي الو بليلو دجسملا

 هللا يلص هللا لوسر درفأ له ملسو هيلع هتنا ىلص هللا لوسر باحصأ

 اهيأ يف اوفلتخا مث ليلدو ةجحب ىتأ لكو ؟ عتمت وأ نرق وأ ملسو هيلع
 عتمتلا : دسملا حرش يف هنع هنلا يضر يملاسلا انخيش لاق ؟ لضفأ

 نأل لضفألل ارايتخا انباحصأ دنع لمعلا هيلعو بهذملا وهو لضفأ

 . هباحصأ نم يدهلا قسي مل نم هب رمأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نب دعس نع ينغلب ) : لاق ديز نب رباج نع عيبرلا دنسم يفو
 لاقف جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمتلا يف افلتخا سيق نب كاحضلاو صاقو يبأ

 اهعنص دق : دعس لاقف كلذ نع ىهن دق باطخلا نب رمع نإ : كاحضلا

 وبأ لاق : عيبرلا لاق ( هعم اهانعنصو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ""'"__ ها عساو كلذ لكو ، كرت ءاش نمو لعف عتمتلا دارأ نم : ةديبع

 لوسر عم انجرخ ) : تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع يراخبلا يفو

 نم انمو ةرمعب لهأ نم انمف عادولا ةجح ماع ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لهأو جحلاب لهأ نم انمو ةرمعو ةجحب لهأ

 ١- اطوملا يف كلامو هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دؤاد وبأو ملسمو يراخبلاو دمحأ هجرخأ .
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 ناك ىتح اولحي مل ةرمعلاو جحلا عمج وأ جحلاب لهأ نم اماف جحلاب ملسو
 . ىهتنا ( رحنلا موي

 ريبزلا نب ةورع نع ينغلب : لاق ةديبع وبأ عيبرلا دنسم يفو

 نإ و : ىلاعت هللا لوق تيأرأ نسلا ثيدح ذئموي انأو ةشئاعل تلق : لاق

 هيلع حانج الف رمتعا وأ تيبلا جح نمف هللا رئاعش نم ةورملاو افصلا

 تلاق ث امهب فوطي ال نأ ًاساب دحا ىلع ىرأ امف يع امهب فوطي نأ

 هيلع حانج الف ناك لوقت امك رمألا ناك ول الك : اهنع هللا يضر ةشئاع

 نم نولهي اوناك راصنألا يف ةيآلا هذه تلزنأ امنإو ء امهب فوطي ال نأ

 افصلا نيب اوفقوطي نأ نوجرحتي اوناكو ديدق فلخ ةانم تناكو ةانم

 كلذ نع ملسو هيلع هللا ىلص هنلا لوسر اولأس مالسإلا ءاج املف ةورملاو

 : عيبرلا لاق ( ةيآلا م ةورملاو افصلا نإ وج : ىلاعتو كرابت هللا لزناف

 نيب يعسلا يف انخايشأ فلتخاو . هنودبعي ةيلهاجلا تناك ديدقب رجح ةانم

 وهو ؟ مالاب ربجي ةنس وأ هكرات جح مدهني ضرف وه له ةورملاو افصلا

 ديز نب رباج نع ةديبع وبأ دنسملا يفو . عورشم هنأ مهقافتا دعب رثكألا

 لمر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر ) : لاق هتنادبع نب رباج نع
 ىلع فقو اذإف فاوطأ ةثالث يف هيلإ ىهتنا ىتح دوسألا رجحلا ىلإ

 كلملا هل هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال عي : لوقيو اثالث ربك افصلا

 ةورملا ىلع عنصيو ي ريدق ءيش لك ىلع وهو تيميو ييحي دمحلا هلو

 هامدق تبصنا اذإ ىتح ىشم افصلا ىلع نم لزن اذإو اثالث اثالث كلذ شم

)ط ٣٥٣ 4



 رحنو هديب هيده ضعب رحنو هنم ج رخ اذإ ىتح ىعس يداولا نطب يف

 رثكألاو ؟ خ وسنم وأ قاب لمرلا له انخايشأ فلتخاو """ ( هريغ هضعب

 ةأرملاو نونسمو ب ولطمف يعسلا يف نيملعلا نيب لمرلا امأ خ وسنم هنأ

 . قفوملا هللاو . لمر اهيلع سيل

 ١- يمرادلاو هجام نباو ملسم هوحنب ىور .

4 ٣٥٤ ( 



 سفانتلا ثنسنما

 ىنموةفلدزملاو ةفرع

 دنع هللا اوركذاف تافرع نم متضفأ اذإف وج : العو لج هللا لاق

 نمل هلبق نم متنك نإو مكاده امك هوركذاو مارحلا رعشملا

 قرشملا لهأ هيلإ هجوتي يذلا ميظعلا مويلا تافرع هذه """ نيلاضلا

 نوتيبي اهنع بئاغلاو اهيف رضاحلا ث ملاعلا ءاحنأ ىتش نم برغملاو

 هعمس عسو يذلا نمحرلا يدي نيب اهتيشع فوقولل نودعتسي ىنمب اهتليل

 ائيش هكلم نم كلذ صقن ام هتلأسم مهنم دحاو لك ىطعأ ولف ، تاوصألا

 ىلع امهف درفملاو نراقلا امأ . رحبلا يف لخأ اذإ طيخملا صقني امك الإ

 مهبايث نم اودرجتي نأ مهيلعف يقافآلا و عتمتملا و لهآلا امأو ى امهمارحإ

 وه مويلا اذه ، كيبل مهللا كيبلب مهتاوصأ نيعفار مهمارحإ بايث اوسبليو
 تسستأو مكنيد مكل تلمكأ مويلا و> : العو لج هلوق هيف لزن يذلا مويل

 اذهب هيلإ راشملا وهو "" يم انيد مالسإلا مكل تيضرو يتمعن مكيلع
 هيلع هللا لص لاق 0 ةعمجلا مويل قفاوملا ميظعلا فرشلا

 كردأ دقف عمج ةليل نم رجفلا عولط لبق ءاج نم ةفرع جحلا قور : ملسو

 ١- ةيآلا ةرقبلا ةروس (٣ ٠ ٢) .

 ةيآلا ةدئاملا ةروس ل (٣) .
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 مثإ الف رخأت نمو هيلع مثإ الف نيموي يف لجعت نمف ةثالث ىنم مايأ جحلا

 امهنع هللا يضر رصع نب هللادبع نع ملسم ىور """ ي هيلع
 انم تافرع ىلإ ىنم نم ملسو هيلع هثللا ىلص هثللا لوسر عم انودغ : لاق

 . ربكملا انمو يبلملا

 ىنمل جورخلا ديرمل بدن : لينلا باتك يف ينيمثلا خيشلا لاق

 وهو ةيورتلا موي ةيشع همارحإ يبوث سبليو لستغي نأ جحل مارحإلاو

 فاوطلا بجي الو ، نيتعكر يلصيو ًاعبس فوطيو ةجحلا يذ نم نماثلا
 موحأ نإو 0 موقي مث رم امك ثالث ةيبلتلاب رهجي مث مارحإلا دنع مويلا كلذ
 رهجي مث مرحلا نم وأ ءاحطبلا نم زاجو ، نسحأف نجلا دجسم نم

 اذإ لهأ امبر ملسو هيلع هللا ىلص هنأ يورو ث رم امك ثالث ةيبلتلاب

 ىنم هذه نل مهللا عو : لاق اهاتأ اذإف : لاق نأ ىلإ هتلحار هب توتسا

 ىلع هب تننم امب اهريغ يفو اهيف يلع نمت نأ كلأسأ كسانملا نم يهو

 اهب لزنيو ي كتضبق يفو كيدي نيبو كدنع اذ انأ اهف كئايفصأ و كئايلوأ

 هيشم بدنو ث ركذلا رثكيو سانلا عم اهب تيبيو اعيمج سمخلا يلصيو

 قيرطلا يف اعجار ةكمل اهنمو ىنمل اهنمو تافرعل اهنمو ىنمل ةكم نم

 مد همزل اهريغ يف تاب نمو 0 زجعم رمأ وأ ودعب عنمي مل نإ مظعألا

 اتا الجر نأ ملسو هيلع هللا ىلص هنع يور امل ديعب نم تأي مل نإ

 عدأ ملو يتلحار تللكأ دق يط لبج نم هلا يبن اي كتيتأ : لاقف ةفلدزملاب

 ١- رمعي نب نمحرلادبع نع يقهيبلاو مكاحلاو ةعبرألاو دمحأ هجرخأ .

 )ط ٣٥٦ »



 ةفرعب فقوو انعم ةالصلا دهش نم و : هل لاقف هيلع تفقو الإ البج

 ىلص هنع يورو """ ي هجح متو هثفت ىضق دقف راهن وأ ليل نم ةعاس

 سمخ اهب ىلصو ةيورتلا موي ىنم ىلإ جرخ هنأ ملسو هيلع هللا

 ال امك سمشلا عولط لبق تافرع ىلإ ىنم نم جرخي الو """ يي تاولص

 رباج نع ملسم ىور . سمشلا عولط لبق الإ ىحضألا موي يف اهيلإ دوعي

 اهلك ىنمو انهاه ترحن ةو : لاق ملسو هيلع هنلا ىلص هئنا لوسر نأ

 انهاه تفقوو فقوم اهلك ةفرعو انهاه تفقوو مكلاحر يف اورحناف رحنم

 ةيورتلا موي ناك املف ) رباج نع اضيأ ملسم يفو ي فقوم اهلك عمجو

 ىلصف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا بكرو جحلاب اولهأف ىنم ىلإ اوهجوت

 تعلط ىتح اليلق ثكم مث رجفلاو ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا اهب

 هللا يلص هللا لوسر راسف ةرمنب هل برضت رعش نم ةبقب رمأو سمشلا

 تناك امك مارحلا رعشملا دنع فقاو هنأ الإ شيرق كشت الو ملسو هيلع

 ىتأ ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر زاجأف ةيلهاجلا يف عنصت شيرق

 سمشلا تغاز اذإ ىتح اهب لزنف ةرمنب هل تبرض دق ةبقلا دجوف هفرع

 نإ ق» : لاقو سانلا بطخف يداولا نطب ىتأف هل تلحرف ىوصقلاب رما
 مكدلب يف اذه مكرهش يف اذه مكموي ةمرحك مكيلع مارح مكلاومأ و مكءامد

 ةعوضوم ةيلهاجلا ءامدو ، عوضوم ةيلهاجلا رمأ نم ءيش لك الأ اذه
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 ١- هيلع قفتم .

 ٢- هيلع قفتم .

 )ط ٣٥٧ »



 : لاق نأ ىلإ ةبطخلا ركذو يي ةعيبر نبا مد انئامد نم عضأ مد لوأ نإو

 امهنيب لصي ملو رصعلا ىلصف ماقأ مث رهظلا ىلصف ماقأ مث لالب نذأ مث
 تارخصلا ىلإ ىوصقلا هتقان نطب لعجف فقوملا ىتأ ىتح بكر مث ائيش
 تبرغ ىتح افقاو لزي ملف ةلبقلا لبقتساو هيدي نيب ةاشملا لبح لعجو
 هفلخ ةماسأ فدرأو صرقلا باغ ىتح ليلق ةرفصلا تبهذو سمنلا

 نأ ىتح مامزلا ىوصقلا قنش دقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عفدو

 ةنيكسلا سانلا اهيأ « : ىنميلا هديب لوقيو هلحر كروم بيصيل اهسأر

 ىتح دعصت ىتح اليلق اهل ىخرأ لابجلا نم البج ىتأ املك ي ةنيكسلا

 حبسي ملو نيتماقإو دحاو ناذأب ءاشعلاو برغملا اهب ىلصف ةفلدزملا ىتأ

 هل نيبت نيح رجفلا ىلصف رجفلا علط ىتح عجطضا مث ائيش امهنيب
 لبقتساف مارحلا رعشملا ىتأ ىتح ىوصقلا بكر مث . ةماقإو ناذاب حبصلا
 لبق عفدف أدج رفسأ ىتح فقاو لزي ملو هدحوو هللهو هربكو هاعدف ةلبقلا

 كرحف رسحم نطب ىتأ ىتح سابعلا نب لضفلا فدرأو سمشلا علطت نأ

 ىتأ ىتح ىربكلا ةرمجلا ىلع جرخت يتلا ىطسولا قيرطلا كلس مث ليلق
 اهنم ةاصح لك عم ربكي تايصح عبسب اهامرف ةرجشلا دنع يتلا ةرمجلا

 رحنف رحنملا ىلإ فرصنا مث يداولا نطب نم ىمر فذحلا ىصح لثم

 . ( هيده يف هكرشأو ربغ ام رحنف ًايلع ىطعأ مث هديب ةندب نيتسو اثالث
 يذلا ثيدحلا اذه دنسملا حرش يف هنع هللا يضر يملاسلا انخيش لقنو

 عيبرلا دنسم يفو دؤاد وبأ هاورو بهذملا هيلع ام هتقباطمل ملسم هاور

4 ٣٥٨ (



 ثراحلا تنب لضفلا مأ دنع سان فلتخا : لاق """ يردخلا ديعس يبأ نع

 هللا ىلص هللا لوسر مايص يف ةفرع موي يف سابع نب هئنادبع ةدلاو يهو

 ٨ مئلصب سيل : نورخآ لاقو ، مئاص وه : نولناق لاقف ملسو هيلع

 هريعب ىلع فقاو وهو نبل حدقب لضفلا مأ هيلإ تلسرأف : دعيس وبأ لاق

 ةماسأ نع ينغلب : لاق "" ةديبع يبأ نع هدنسب اضيأ ىورو هبرشف
 اذإ ىتح ةفرع نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عفد ) : لاق ديز نب

 ةالصلا : هل تلقف ءوضولا غبسي ملو اضوتو لابو لزنف بعشلاب ناك
 غبسأو أضوتف لزن ةلدزملا ءاج املف بكرف يي كمامأ ةالصلا قو : لاقن

 يف هريعب ناسنإ لك خانأ مث برغملا ىلصف ةالصلا تميقأ مث ءوضولا
 لاق 6 ( عشب امهنيب لصفي ملو اهالصف ءاشعلا تميقأ مث هلزنم

 نمو . ناتفيفخ ناتعكر برغملا دعب بحتسي : ةديبع وبأ لاق : عيبرلا

 عادولا ةجح جحي نأ هيبنل ىلاعت هللا نذأ امل : لاق ةديبع وبأ اضيأ دنسملا

 رادتسا دق نامزلا نإ سانلا اهيأ قو : لاقو ةفرعب فقوف مامتلا ةجح يهو

 ىصحت ةدع الو ىسني رهش الف ضرألاو تا وامسلا هتنا قلخ موي ةئيهك

 نع عيبرلا ىورو """ يه ةمايقلا موي ىلل ةجحلا يذ يف جحلا نإوالا
 لهأ نإ « : لاقف ةفرعب سانلا بطخ هجح مت امل : لاق ةديبع يبا
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 ١- يذمرتلاو ملسمو يراخبلا و دمحأ هجرخأ ثيدحلا .

 ٢- أطوملا يف كلامو هجام نباو يئاسنلاو دؤاد وبأو ملسمو يراخبلاو دمحأ هاور .

 ٢- سابع نبا نع ديز نب رباج نع يراخبلاو ملسم هجرخأ .

« ٣٥٩ ( 



 ىلع سمشلا تراص اذإ تافرع نم نوعفدي اوناك ناثوألاو كرشلا

 ةفلدزملا نم نوعفدي و ، مههوجو ىلع لاجرلا مئامع اهنأك لابجلا سوؤر

 . مههوجو يف لاجرلا مئامع اهنأك لابجلا سوؤر ىلع سمشلا تعلط اذإ

 نم عفدنو مئاصلا رطفيو سمشلا برغت ىتح تافرع نم عفدن ال انإو

 لهأ يدهل فلاخم انيده سمشلا عولط لبق هللا ءاش نإ ادغ ةفلدزملا

 ال لاوزلا لبق فقاولا نأ اوعمجأ مهنأ لصاحلاو """ يي ناثوألاو كرشلا

 .هل جح ال سمشلا بورغ لبق تافرع نم جراخلا نإو 0 هل جح

 دعب فقو نميفو اهدودح نم جرخي ملو اهنم ضافأ نميف اوفلتخاو

 امدنع ةيبلتلا عطقيو . هل جح ال : ليقو هيزجي : ليق رجفلا لبقو بورغلا

 امدعب ةاصح لك عم دمحلا هللو ربكأ هللا : لوقي وهو ةبقعلا ةرمج يمري

 ىحضألا موي سمش عولط يمرلا لوأو هراسي تيبلاو هنيمي ىنم لعجي

 نوكي مث ىنمب ةماقالل عجريو تيبلا روزيو قلحيو رحني مث لاوزلا ىلإ

 عبسب ةرمج لك بورغلا ىلإ لاوزلا نم ثلاثلاو يناثلا مويلا يف يمرلا

 ةبقعلا ةرمج مث ىطسولا مث ىلوألاب أدبيو فذحلا ىصح لثم تايصح

 ىلجعت نمف و : العو لج هللا لاق ةاش مد هيلعف اهنم ائيش وأ اهكرت نمو
 يف بطقلا لاق يج هيلع مثإ الف رخأت نمو هيلع مثإ الف نيموي يف
 رشع ثلاثلاو رشع يناثلاو ةجحلا يذ نم رشع يداحلا : نايمهلا

 نيموي يف لجعت نمف : لاق نأ ىلإ رامجلا يمر مايأو ىنم مايأ ىمستو

 ١ - هجام نباو دمحأو يراخبلاو ملسمو يقهيبلا ثيدحلا بتك يف قرط ةدع نم هانعم ى ور .

« ٣٦٠ ( 



 يمر دعب رحنلا موي دعب نيموي يناث يف ىنم نم رفنلاب لجعتسا يأ

 يف رفنلا نع هيلع مثإ الف رخأت نمو رجفلا عولط لبقو اندنع رامجلا

 دقو : بطقلا لاق هيلع مثإ الف هيف ىمرو ثلاثلا ةليل تاب نإ يناثلا مويلا

 لك عم ربكي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ةحيحصلا رابخألا يف درو

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع """ ةاصح

 ىورو """ ي سمشلا لاوز دعب وأ سمشلا لاوز دنع رامجلا ىمر <

 ال ) : لوقي ناك امهنع هللا يضر رمع نب هللادبع نأ عفان نع يقهيبلا

 ملسمو دمحأ ىورو ( سمشلا لوزت ىتح ةثالثلا مايألا يف يمرن

 هيلع هللا ىلص يبنلا تيأر ) : لاق هنع هتنا يضر رباج نع يئاسنلاو

 ينع اوذخأتل قو : لوقيو رحنلا موي هتلحار ىلع ةرمجلا يمري ملسو

 نعو ( ي هذه يتجح دعب ججأ ال يلعل يردأ ال ينإف مككسانم
 رامجلا يمرن نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انرمأ يميتلا نمحرلادبع

 ملعأ : نيدلا مولع ءايحإ يف لاق """ عادولا ةجح يف فذحلا ىصح شمب

 هجو هب يمزت ةقيقحلا يفو ةبقعلا يف ىصح يمرت رهاظلا يف كنأ
 هللا رمأ كلاثتماب الإ هفنأ ماغرإ لصحي ال ذإ هرهظ هب مصقتو ناطيشلا

 ١- رباج نع ملسم هجرخأو رمع نبا هاور .

 . هنسحو يذمرتلاو هجام نباو دمحأ هاور ۔٢

 داوملاو لاذلاو ءاحلاب فذحلا ىنعمو حيحصلا لاجر هلاجرو دنسب ريبكلا يف يناربطلا هاور -۔٢

 . راغصلا ىصحلاب يمرلا انه

 )ط ٣٦١ 4



 نإ اوفلتخا و """ هيف سفنلل ظح ريغ نم رمألا درجمب هل اميظعت ىلاعت
 قلحلاو رحنلا و يمرلا يه يتلا ةعبرألا كلت نم كسن ىلع ًاكسن مدق

 اننيش لاق بجاو بيترتلا نأل مد هيلعو ةنسلا فلاخ ليقف ةرايزلاو

 عيبرلا ىور امل هيلع مد ال : ليقو ، بهذملا لهأ رثكأ هيلعو : يملاسلا
 الجر نإ ) : عادولا ةجح يف لاق صاعلا نب ورمع نب هللادبع نع هدنسب

 رعشأ مل هللا لوسر اي : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ءاج

 لاقف رخآ هءاجف يي جرح الو حبذا وو : هل لاقف حبذأ نأ لبق تقلحف

 امف ي جرح الو مرإ قو : لاقف ، يمرأ نأ لبق ترحنف رعشأ مل : هل

 للق نكل ي جرح الو وو : لاق الإ عيش نع مويلا كلذ يف لئس

 يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نم ةصخر هذه : ةديبع وبأ لاق : عيبرلا

 يف يلازغلا لقنو ، بجاو ريغ بيترتلا نأ مهدنع ءالؤهو """ مويلا كلذ

 ىورو 0 رحنلا ةليل نم ليللا فصن دعب ةضافإلا فاوط تقو نأ ءايحإلا

 للا لص يبنلا لأس الجر نأ رمع نبا نع ءايحإلا حراش ينيسحلا
 الو مرا قح : لاقف يمرأ نأ لبق تضفأ ينإ ) : لاقف ملسو هيلع

 . قفوملا هللاو . """ ( ي جرح

 . ٤٥) ٤)ص ٤ج ءايحإلا حرش ۔-١

 . ةددعتم قرط نم امهريغو ناخيشلا هاور ٢

 . ) ٤٠ ٢)ص ٤ج هحرشو ءايحإلا ٣-

 )ط ٣٦٢ »



 حباسملا تطسما

 ةيحضلاو ءازجلاو ي دهلا يف

 امف مترصحا نإف هلل ةرمعلاو جحلا اومتأو ج : ىلاعت هنلا لاق

 ناك نمف هلحم يدهلا غلبي ىتح مكسوؤر اوقلحت الو يدهلا نم رسيتسا

 كسن وأ ةقدص وأ مايص نم ةيدفف هسأر نم ىذأ هب وأ اضيرم مكنم

 مل نمف يدهلا نم رسيتسا امف جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمت نمف متنمأ اذإف
 كلذ ةلماك ةرشع كلت متعجر اذإ ةعبسو جحلا يف مايأ ةنالت مايصف دجي

 هللا نأ اوملعاو هللا اوقتاو مارحلا دجسملا يرضاح هلهأ نكي مل نمل

 وهف يدهلا امأ ةيحضو ءازجو يده ءايشأ ةثالث انه """ .يح باقعلا ديدش

 ةيدفلا كلذكو مرحلا اهلحمو دجاولا عتمتملا و رصحملا ىلع بجاو

 سانلل امايق مارحلا تيبلا ةبعكلا هللا لعج و : ىلاعت هلوقلو ءازجلاو

 اوفلتخاو """ مرحلا لهأل ةعفنم ينعي يج دنالقلاو يدهلاو مارحلا رهشلاو

 رابتعاب وأ ةئيهلا رابتعاب ةقلخلا يه له ديصلا ءازج يف لثامملا يف
 بقلا لاق ث ةفينح يبأ لوق يناثلاو يعفاشلاو كلام لوق لوألا و ةميقلا

 ىلع مكحي نأ يزجي لهو 0 بهذملا يف نال وقلا و ريسيتلا هريسفت يف

 ١- ةيآلا ةرقبلا ةروس )١٩٦( .

 ٢- ةيآلا ةدئاملا ةروس )٩٧( .

« ٣٦٣ ( 



 هنأ ىلع نيلدع نوكي نأ مزلي وأ ىنعملا لوقعم هنأ ىلع ملع نإ هسفن

 موحلا ديص لتق نإ ءازج هيلع له لحملا يف اوفلتخا امك . نالوق ؟ دبعت

 ءازجلا هيلع : ليق قلح اذإ يسانلا يف اوفلتخا امك . نالوق ؟ ال مأ

 رركت نم ىلع مكحلا داعي لهو . ديعس وبأ هراتخاو هيلع ءازج ال : ليقو
 لهو . آضيأ نالوق ؟ كنم هللا مقتنيف بهذا هل لاقي وأ ديصلا لتق هنم

 هلوق نم اذخأ . نالوق ؟ ال وأ رحنلا موي لبق ةعتملا يده ميدقت زوجي

 ي يدهلا نم رسيتسا امف جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمت نمف > : ىلاعت

 وأ ةيحض يف ناك نإ رقب ةنسمو ليإ ةينث يف لقأف ةعبس كارتشا زوجيو
 زاجو 0 كلذ نود امو هقح يف الو ديص ءازج يف ال نارق وأ عتمت يده

 امم لكأي نأ هل سيلو ًاعامجإ : بطقلا لاق عوطتلا يده نم لكألا هل

 يدهلا ىمسيو ؟ ال مأ يده هيلع له نراقلا يف اوفلتخاو . رذنلاو ءازجلل

 ريغ اهنأ راتخملاو ؟ ال مأ ةبجاو يه له ةيحضلا يف اوفلتخا امك ةيحض

 لوسر عم انرحن هللادبع نب رباج ىلإ هدنسب بيبح نب عيبرلا ىور ةبجاو

 عيبرلا ىورو """ ةعبس نع ةندبلا ةيبيدحلا ماع ملسو هيلع هللا ىلص هلا

 هللا لوسر عم انجرخ ) : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ىلإ هدنسب اضيأ

 هنأ الإ ىرن الو ةدعقلا يذ نم نيقب لايل سمخل ملسو هيلع هللا ىلص
 نكي مل نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رم ةكم نم انوند املف جحلا

 تلاق . لحي نأ ةورملاو افصلا نيب ىعسو تيبلاب فاط اذإ يده هعم

 ١- رباج نع دمحأو يراخبلاو ملسم هجرخأ .

 )ط ٣٦٤ »



 رحن : لاق ؟ محللا اذه ام : تلقف رحنلا موي رقب محلب انيلع لخدف :

 : رلطوألا لين يف لاق " " ( هجاوزأ نع ملسو هيلع هتنا ىلص هللا لوسر

 ريغ نم روهمجلا لوق وهو يدهلا يف كارتشالا زاوج ثيداحألا رهاظو

 مهضعب وأ نيعوطتم وأ نيضرتفم نوكرتشملا نوكي نأ نيب قرف

 نع هجام نباو يذمرتلا ىورو "" ها أضرتفم مهضعبو أعوطتم

 لصع ام و : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع

 موي يتأتل هنإو 0 مد ةقاره نم هنلا ىلإ بحأ المع رحنلا موي مدآ نبا

 لجوزع هللا نم عقيل مدلا نإو اهراعشأ و اهفالضأ و اهنورقب ةمايقلا

 نباو دمحأ ىورو ه اسفن اهب اوبيطف ضرألا ىلع عقي نأ لبق ناكمب

 ؟ يحاضألا هذه ام هللا لوسر اي : تلق ) : لاق مقرأ نب ديز نع هجام

 لكب ؤو : لاق ؟ اهنم انلام : اولاق ي ميهارب مكيبأ ةنس ةو : لاق

 فوصلا نم ةرعش لكب ةو : لاق ؟ فوصلاف : اولاق ي ةنسح ةرعش

 حبذت ال نأ يغبنيو 6 مايأ ةثالث ىلإ ديعلا ةالص دعب اهتقوو ( ي ةنسح

 ىورو اهيف بيع ال رهشأ ةتس زواجتت ةنسم نوكت نأ و ةالصلا مامإ لبق

 هل لاقي يل لاخ ىحض ) : لاق بزاع نب ءاربلا نع ملسمو يراخبلا

 كتاش ةو : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف ةالصلا لبق ةدرب وبا

 زعملا نم ةعذج أنجاد يدنع نإ هللا لوسر اي : لاقف ي محل ةاش

 ١- دمحأو ناخيشلا هجرخأ .

 ٢- يناكوشلل راطوألا لين ج٥ ص)٦ ١ ١) .

 )ط ٣٦٥ »



 امنإف ةالصلا لبق حبذ نم : لاق مث كريغل حلصت الو اهحبذا وو : لاق

 ي نيملسملا ةنس باصأ و هكسن مت دقف ةالصلا دعب حبذ نمو هسفنل حبذي

 ملسو هيلع هتنا ىلص يبنلا نأ سابع نبا ىلإ هدنسب عيبرلا دنسم يفو

 ةشئاع ىلإ هدنسب اضيأ دنسملا يفو """ نيئوجوم نيحلمأ نيشبكب ىحض
 يف ىحضألا ةرضح ةنيدملا لهأ نم سان فد ) : تلاق اهنع هللا يضر

 : ملسو هيلع هتنا ىلص هتنا لوسر لاقف ملسو هيلع هتنا ىلص يبنلا نامز

 كلذ دعب ناك املف : تلاق ھ مايأ ةثالث دعب يقب امب اوقدصتو اولك <

 مهاياحضب نوعفتني سانلا ناك : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ليق

 هيلع هللا ىلص هتنا لوسر لاقف ةيقسألا اهنم نوذختيو كدولا مج نولعجيو

 دعب اياحضلا كاسمإ تيهن هللا لوسر اي اولاقف يي ؟ كلذ امو و : ملسو

 مكيلع تفد يتلا ةفادلا لجأ نم مكتيهن امنإ وو : لاقف مايأ ةثالث

 . نومالقلا : ةفادلا : عيبرلا لاق """ ( يي اورخداو اوقدصتو اولكف

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق بزاع نب ءاربلا نعو

 ةضيرملاو اهروع نيبلا ءاروعلا يحاضألا يف زوجت ال عبرأ قو : ملسو

 "" ي ىقنت ال يتلا ريسكلاو اهعلض نيبلا ءاجرعلاو اهضرم نيبلا
 لاق ىقنت ال لدب افجعلا ةياور يفو اهل خم ال : ىقنت ىنعمو

 ١- هجام نباو دؤاد وبا و دمحأ هجرخأ .

 ٢-۔ انل اريس اوراس يا : افد ىنعمو كلامو دؤاد وبأ هجرخأ .

 ٢٣ ةسمخلا هاور .

 )ط ٣٦٦ »



 يهو ءاربلا ثيدح يف ةروكذملا ةعبرألا بويعلا نأ اوعمجأ و : يوونلا

 ام اذكو اهب ةيحضتلا يزجت ال تانيبلا ج رعلا و روعلا و فجعلا و ضرملا

 لاق . ها ههبشو لجرلا عطقو ىمعلاك اهنم حبقأ وأ اهانعم يف ناك

 بدن وأ ( ةفينح وبأ ) بوجوب ةيحضلا تنس : صلاخلا بهذلا يف بطقلا

 هب رصبت ال روع تاذ يزجت الو : لاق نأ ىلإ كلام بهذمو انبهذم يف
 : لاق نأ ىلإ انونج ولو ضرمو هب هلصت ال جرع الو ىعرملاو فلعلا

 ال وأ قاسلا عطقو ىمعلاك مظعأ ولو كلذ ريغ زاجو خم الب لازهو

 رسكو اهيف قشو عطقو نذألا بقثتك نود ام زاجو حيحصلا وهو زوجي

 ىمستو رود الب ةقوقشم الو ءاقرخ ىمستو اهتبقت راد ام ال وأ نرقلا

 نيتمضب مدق نم قلعو تكرتو ةعطق اهنذأ نم عطق ام الو ءاقرش

 ةعوطقم الو حقفب ةربادم ىمستو نيتمضب رخأ نم وأ ةلباقملا ىمستو

 نوقلا ةروسكم الو بنذلا ةعوطقم يه و ءارتب ال و ءابضع ىمستو نذألا

 عامجإ ءامجلا تزاج و : لاق نأ ىلإ زوجت وأ اضيأ ابضع ىمستو
 نذأ الب ةقولخملا يهو انبهذم يف ءاتسكلاك اهيلع اسايق ةقلخ ةصقانو

 مايأ يف هللا مسا اوركذيو مهل عفانم اودهشيل ه : ىلاعت هلوقو """ فها

 سنابلا اومعطأو اهنم اولكف ماعنألا ةميهب نم مهقزر ام ىلع تامولعم
 وأ ةيورخأ وأ ةيويند يه له عفانملا يف نورسفملا فلتخا """ يم ريقفلا

 ١- بطقلا مامإلل صلاخلا بهذلا ص)٨٨ ٢ ىلإ ٢٨٩) .

 ٢- ةيآلا جحلا ةروس )٢٨) .

 )ط 4٣٦٧



 يف ةيضابإلا ءاملع دحأ - يراوهلا مكحم نب دوه خيشلا راتخا ؟ امهيلك

 دهاجم ىلإ كلذب لوقلا بسنو ةيورخأو ةيويند عفانم اهنأ - ثلاثلا نرقلا

 نم الضف اوغتبت نأ حانج مكيلع سيل » : ىلاعت هللا لوقب ًاجتحم
 لاق .ع تامولعملا مايألا ي و جحلا مسوم يف ةراجتلاب يأ "" يح مكبر

 ي ماعنألا ةميهب ي امأو قيرسشتلاو رحنلاو ةفرع مايأ اهنأ : سابع نبا

 ايادهلاو اياحضلا نم هدعب امو ديعلا موي يف رحنت يتلا منغلاو رقبلاو لبإلا

 سئابلا اومعطأو اهنم اولكف ح عبرأ مئاوق تاذ لك ىلع قلطت ةميهبلا و

 هنأ ءاملعلا قفتا : ليق : ةيآلا ريسفت يف نايمهلا يف بطقلا لاق .ي ريقفلا

 ةصق يف هللادبع نب رباج نع يور امل هب عوطتملا نم لكألا عنمي ال

 هللا ىلص هللا لوسر قاسو ندبب نميلا نم يلع مدقو ) : لاق عادولا ةجح

 ءاج يتلا ةئاملا مامت وهو ربغ ام يلع رحنو ةندب نيتسو اثالث ملسو هيلع
 لك نم رمأ مث هندب يف هكرشأو ث ملسم حيحص يف امك نميلا نم اهب

 ( اهقرم نم برشو اهمحل نم لكأف تخبطو ردق يف تلعجف ةعضبب ةندب
 . قفوملا هللاو . (٠٣)ص نايمهلا نم رشاعلا ءزجلا نم اصخلم . ها

 ١-۔ ةيآلا ةرقبلا ةروس (٨ ٩ ١) .

 )ط ٣٦٨ »



 تيبلاعادوو ضناحلاجح

 ملسوديلع هللا لص لوسرلا ة راي زو

 يف لجعت نمف تادودعم مايأ يف هللا اوركذاو و : ىلاعت هللا لاق

 هللا اوقتاو ىقتا نمل هيلع مثإ الف رخأت نمو هيلع مثإ الف نيموي

 دعبو رامجلا يمر دنع هللا اركذ """ يم نورشحت هيلإ مكنأ اوملعاو
 ىور 6 ديدحت ريغ نم قافآلا يف وأ ىنم يف ناك نمل تاولصلا ضرف

 تاولصلا فلخو مايأل ا كلت ىنم يف ربكي ناك هنأ رمع نبا نع يراخبلا

 ثلاثلا رصع دعب ءاهتناو ديعلا موي رهظ نم ءادتبا ثالثلا مايألا هذه يف

 ال جورخلا يف لجعتلا نأ عامجإلا هريسفت يف يبطرقلا لقنو ، رشع

 . رشع يناثلا لبق زوجي

 نمو هللا مممحر انئاملع دنع ةنس عادولاو : حاضيإلا يف لاق

 سلبع نبا قيرط نم يور ام اذه ىلع ليلدلاو مد هيلعف عدوي ملو جرخ
 رخآ نوكي ىتح مكدحأ رفني ال ةو : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ

 ١- ةيآلا ةرقبلا ةروس )٢٠٣( هنم ثلاثلا ءزجلا لوأ يبطرقلل نآرقلا ماكحأ رظنأ .

« ٣٦٩ ( 



 نينمؤملا مأ ةشئاع ىلإ هدنسب عيبرلا دنسم يفو """ يي تيبلاب هدهع

 ملسو هيلع هتنا ىلص هللا لوسر عم انجرخ ) : تلاق اهنع هنلا يضر

 هيلع هنلا يلص هنلا لوسر لاق مث ةرمعب انللهأف عادولا ةجح يف

 ىتح لحي ال مث ةرمعلا عم جحلاب لييلف يده هعم ناك نم قو : ملسو

 الو تيبلاب فطأ ملف ضئاح انأو ةكم تمدقف : تلاق ي اعيمج امهمتي

 ملسو هيلع ىلص هللأ لوسر ىلإ كلذ توكنشف ٥ ورملا و افصلا نيب

 ي ةرمعلا يعدو جحلاب يلهأ و يطشتماو كسأر يضقنا ةو : لاقف

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ينلسرأ جحلا تيضق املف تلعفف : تلاق

 ناكم اذه وو : لاقف ترمتعاف ميعنتلا ىلإ ركب يبأ نب نمحرلادبع عم

 ةورملاو افصلا نيبو تيبلاب ةرمعلاب اولهأ نيذلا فاطف : تلاق كترمع

 يفو """ ( أدحاو فاوط اوفاط امنإف ةرمعلاو جحلا اوعمج وأ جحلاب اولهأ

 انأو ةكم تمدق ) : تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع عيبرلا دنسم

 ىلإ كلذ توكششثف 0 ةورملاو افصلا نيب الو تيبلاب فطأ ملو ضئاح

 كنأ ريغ جاحلا لعفي ام يلعفإ جو : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 - . . . ٣" م 7 . : م
 ةشئاع نع هديبع وبأ ىورو ) » ي رهطت ىدح تيبلاب يفوطت ال

 رخأ نوكي نأ سانلا رمأ ةياور يفو هجام نباو دؤاد وبأو ملسمو دمحأ هجرخأ ثيدحلا ١-

 . هيلع قفتم ضئاحلا ةأرملا نع ففخ هنأ الإ تيبلاب مهدهع

 ٢ كلامو يئاسنلاو دؤاد وبأو ملسمو يراخبلا هاور .

 ٢- أطوملا يف كلامو دمحأو ملسمو يراخبلا هجرخأ .

4٣٧٠ ( 



 هللا ىلص ينلا ج وز ييح تنب ةيفص نل ( : تلاق اهنع هتنا يضر

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل كلذ تركذف تضاح ملسو هيلع

 الف ةو : لاق تضافأ دق اهنإ : ليقف ؟ يه انتسباحأ مو : لاقف

 . "" ( ھپ اذ " ١ "

 لاوقأ ةعبرأ ىلع عادولا فاوط يف اوفلتخا مهنأ لصاحلاو

 ىلع ءيش الو ةنس ليقو ث رثكألا وهو مد هكرت يفو بجاو هنإ : ليق

 ال عبارلاو ، ءيش هكرات مزلي ال هنأ الإ هب رمألل بجاو ليقو ث هكرات

 ريغ وأ رذعل اطابتو عدو نميف اوفلتخا مث ، ضئاحلاك رذعلا بحاص مزلي
 ثلاثلا نرقلا ءاملع نم رفعج نبا عماج نمف ؟ ال مأ هعادو ديعي له رذع

 ردصلا فاوط كرت نم ) : حون وبأو ةديبع وبأ لاق : لاق نامع يف

 دجي ملف اضوتي وأ برشي ام ىلإ جاتحا نإو : لاق نأ ىلإ ةاش مد هيلعف
 . ( رام وهو نيد نم هيلع ناك ام يضقيو لهمتي الو يرتشيف ءارشب الإ

 لوحت مث عدو هللا همحر ةديبع ابأ نإ ) : بوبحم لاق : ةرفص وبأ لاق

 يلصي ماق من ى نيملسملا نم نيتأرما ىلع ملسف نوميم رئب ىللإ

 كسبح اموأ : لاق ث ينتسبح ةديبع ابأ اي : لامجلا لاق . برغملا

 ( رخآ عضوم يف عمجيل هنقو نم ةديبع وبأ بكرف ث ال : لاق ؟ يريغ

 تويب نم بيرق نوميم رئب : يصورخلا روصنم خيشلا لاقو

 ١- كلامو هجام نباو يذمرتلاو دمحأو دؤاد وبأو ملسمو يراخبلا هجرخأ .

4 ٣٧١ ( 



 وبأ هاور امل عورشم هنأ ءاملعلا قفتا : "" قباس ديسلا لاق . "" ةكم

 سانلا ناك ) : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ملسمو دؤاد

 رفنيال عو : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف هجو لك يف نوفرصني
 همكح يف اوفلتخاو : لاق ( ي تيبلاب هدهع رخآ نوكي ىتح مكدحأ

 لوق وهو ءيش هكرت يف بجي ال ةنس هنأ : رذنملا نباو دؤادو كلام لاقف

 مزلي بجاو هنأ يعفاشلا نع ةياورو ةلبانحلاو فانحألا تلاقو يعفاشلا

 هلامعأ عيمج نم ءرملا غرفي نأ دعب عادولا فاوط تقوو . مد هكرتب

 الو ءاوش وأ عيبب لغتشي نأ نود أوت رفاس جاحلا فاط اذإف رفسلا ديريو

 هقيرط يف ةجاح ىضق اذإ الإ مهلا هداعأ كلذ نم ًائيش لعف نإف انمز ميقي

 هجرخي ال اذه نأل كلذل ديعي الف ماعط نم هنع هل ىنغال ام ىرتشا وأ

 رثألا يفو : حاضيإلا يف لاقو . ها تيبلاب هدهع رخآ نوكي نأ نع
 مث نيتعكر لص مث طاوشأ ةعبس هب فطو تيبلا تأف جورخلا تدرأ اذإو

 دنع كل تفصو امك لقو كسأر ىلع بصو اهئام نم برشاو مزمز تنإ

 بابلا نيب مقف عجرا مث ءاعدلا نم ةرايزلا دنع لعفت كلذكو ةرمعلا

 كدي غلبت ثيحو بابلا ةفكسأ ىلع ىنميلا كديب دمتعاو دوسألا رجحلاو

 امب عداو ةبعكلا رادجب كنطب قصلأ مث ةبعكلا راتسأ ةضباق ىرسيلا كديو

 كلو انمآ كبو انججح كل مهلا " كلذ دنع لقو ءاعدلا نم كل هللا حتف

 ابيرقو يمرضحلا ةبعش نبا وه نوميمو نوجحلاب نوميم رئب يرذالبلا فارشألا باسنأ يف ١-

 . روصنملا رفعج وبأ نفد اهنم
 . ١ ص)٣٦ ٦) ح قباس ديسلل ةنسلا هقف ۔٢

 )ط ٣٧٢ »

 



 انبونذ رفغاو انكسن لبقتف انوعد كايإو انقثو كبو انلكوت كيلع و انملسأ

 متاوخو انرئارسو انناميإو اننيد كعدوتسن انإ مهللا = كتعاطل انلمعتساو

 بلقنم انبلقا مهنلا ، ملسو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو انلامعأ

 مهبولق ةرهطملا مهتعاسإ ةاحمملا مهاياطخ ةطوطحملا مهعاجر نيكردملا

 ترمع نم بلقنم أرزو لمحي الو ارمأ اهدعب كل يصعي ال نم بلقنم
 ينإ مهللا ، هانيع كتفاخم نم تعمدو هسفن كتاكزب تيكزو هناسل كركذب

 ىتح كدلب يف ينتريسو كتباد ىلع ينتلمح كتمأ نب كدبع نب """ كدبع
 يل ترفغ دق نوكت نأ ينظ نسحب توجر دقف كنمأ و كمرح ينتمدقأ

 نآلا نشف يل رفغت مل تنك نإو ؤ ىفلز كيلإ ينبرقو ىضر ينع ددزاف

 كنع بغار ريغ يفارصنا ناوأ اذهو ، كتيب نع يندعابت نأ لبق يلع

 دهعلا رخآ اذه لعجت ال مهللا ء كتيبب الو كب الدبتسم الو كتيب نع الو
 الو نيمحارلا محرأ تنأ كنإ ينمحراو يل رفغاف مارحلا كتيب نع ينم

 ةنؤمو يتنؤم ينفكاف يلهأ ىلل ينتمدقأ اذل مهلا ، ينم كتمحر عزنت
 ءاثعو نم كب ذوعأ ينإ مهللا ىنم كقلخب ىلوأ كنإف كقلخ ةنؤمو يلايع

 نوبئات 6 دلولاو لاملاو لهألا يف رظنملا ءوسو بلقنملا ةبآكو رفنلا

 جرخاو " نوبلقنمل انبر ىلإ انإو نوبغار انبر ىلإو نودماح انبرل نودباع

 ىلع نوزحم تنأو رمتو عادولا دعب يرتشت الو عبت الو تعدو اذإ

 ١- سابع نبا ىلإ هبسنو قباس ديسلا هركذ هرخآ ىلإ ءاعدلا اذه .

 )ط ٣٧٣ 4

 



 يبا ىلإ هدنسب عيبرلا دنسم يفو """ قيفوتلا هلابو ملعأ هللاو تيبلا قارف
 جح نم لبقأ اذإ ناك ملسو هيلع هثنا ىلص هللا لوسر نأ يردخلا ديعس

 مث تاريبكت ثالث ضرألا نم فرش لك ىلع ربكي ةرمع وأ وزغ وأ

 ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل . هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال : لوقي

 هلللا قدص نودماح انبرل نودباع نودجاس نوبئات نوبيآ ريدق عيش لك

 . ها """ هدحو بازحألا مزهو هدبع رصنو هدعو

 هيلع هللا ىلص هترايز يغبنيو : صلاخلا بهذلا يف بطقلا لاق

 ىللإ برقأ وهو هافج دقف هرزي ملو جح نم قو يورو بوجو الب ملسو

 جح نم قو رمع نبا نع يقهيبلاو يناربطلا ىورو """ ي باجيإلا

 حرش يف لاقو ي يتايح يف ينراز نمك ناك يتافو دعب يربق رازف

 هيلع ملسيو يضمي مث نيتعكر ىلص دجسملا لخد اذإو : """ لينلا
 ىلع ملسيو عارذ ردق رخأتي مث اوعديو هللا لوسر اي : لوقيو يلصيو

 اليلق رخاأتيو ملسو هيلع هنلا ىلص هللا لوسر ةفيلخ اي لوقيو ركب يبأ
 لك يف وهو هللا نيدل ءالعإ ءاش امب مهنم الك حدميو رمع ىلع ملسيو

 هيلع هللا ىلص هربق ةرايز ءاسنلا ىلع سيلو : لاق نأ ىلإ ث راقوب كلذ

 بهذف ملعلا لهأ لاوقأ تفلتخاو : ٥ج راطوألا لين يف لاق . ملسو

 . (١١٢)ص ١ج يخامشلل حاضيإلا ١-

 . أطوملا يف كلامو هجام نباو يذمرتلاو دؤاد وبأو ملسمو يراخبلاو لبنح نب دمحأ هجرخأ ۔-٢

 . رمع نبا نع نابح نباو ينطقرادلاو يدع نبا هاور ٢

 ٤ ج شّيفطأ فسوي نب دمحم ةمالعلا خيشلل ليلعلا ءافشو لينلا باتك حرش ص)٢٦٦١( .

 )ط ٣٧٤ »

 



 ىلإ ةيرهاظلا ضعبو ةيكلاملا ضعب بهذو ث ةبودنم اهنأ ىلإ روهمجلا

 ةيميت نبا بهذو ، تابجاولا نم ةبيرق اهنأ : ةيفنحلا تلاقو 5 ةبجاو اهنأ
 ةعورشم ريغ اهنأ ىلإ مالسإلا خيشب فورعملا فنصملا ديفح يلبنحلا

 . همالك ها ةلبانحلا ضعب كلذ ىلع هعبتو

 ءاجف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ربق دنع اسلاج تنك : يبتعلا لاق

 ىلاعت هللا تمس هللا لوسر اي كيلع مالسلا : لاقف يبارعأ

 رفغتساو هللا اورفغتساف كؤاج مهسفنأ اوملظ ذإ مهنأ ولو 9 : لوقي

 نم ايفعتسم كتنج دقو "" يم اميحر ًأباوت هللا اودجول لوسرلا مهل

 كب ًاعفشتسمو يبونذ نم ًأرفغتسم ةياور يفو يبر ىلإ ارفغتسمو يبونذ

 : لوقي أشنأ مث يبر ىلإ

 همظعأ برتلا يف تنفد نم ريخ اي

 مكلل او عاقلا نهبيط نم بالظطف

 هز<ا هدب تل زأ ربقل ء ١ دنلا يسفن

 مركلا و دوجلا هيفو فافعلا هيف

 ١- ةيآلا ءاسنلا ةروس )٦٤( .

4 ٣٧٥ ( 

  

 



 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا تيأرف يانيع ينتلمحف فرصنا مث

 ىهتنا يي هل رفغ دق هللا نأ هرشبف يبارعألا قحلإ يبارعأ اي وو : لاقف

 . قفوملا هثداو

)ط ٣٧٦ »



 حيساتملاتكلنملا

 ريسنتوفيرشلا مرحلا يف

 ةنالثلادجاسملا لضفو كسانم نمهدبام

= » 9. + 

 ر ناشت

 اودبيلف " فيصلاو ءاتشلا ةلحر مهفاليإ " شيرق فاليإل ج

 لاقو """ يم فوخ نم مهنمآو عوج نم مهمعطأ يذلا " تيبلا اذه بر

 ءيش لك تارمث هيلإ ىبجي انمآ مرح مهل نكمن ملوأ و> : العو لج

 يف اريثك اهمرحو ةكم ىلاعتو ناحبس هللا ركذ دقل """ مج اندل نم أقزر
 ال نأو اهتطقل ميرحت ىلإ مدلا كفس نم اهتمرح مظعو ميركلا نآرقلا

 ذخؤي لهو اهتويب كلمت له اوفلتخاو ى اهديص رقني الو اهالخ ىلتخي

 وجألا نأ ةيضابألا رشعم انبهذمو : نايمهلا يف بطقلا لاق ؟ رجأ اهيلع

 عيبلاو بشخلا وحن ىلع ةهارك الب تزاجو ةهوركم ةكم رود ىلع

 ١- شيرق ةروس .

 ٢ ةيآلا صصقلا ةروس )٥٧) .

 )ط ٣٧٧ 4



 ٨ """ زاوجلا يعفاشلا بهذمو عنملا ةفينح يبأ بهذمو : لاق ةراجالاب

 فعاضت امك ةكمب تانسحلا فعاضت : دهاجم نع اضيأ لاقو

 ةكبب يذلل سانلل عضو تيب لوأ نإ ج : ىلاعت هللا لاق . .يج تائيسلا

 ي نيملاعلل ىدهو اكرابم
" ٢ " 

 عفري ذإو و : ةرقبلا ةروس يف لاقو

 ربخ : جي مل ريثك نبا لاق """ يم ليعامسإو تيبلا نم دعاوقلا ميهاربإ
 كلملا هئانبب هل غلبملا ناك دقو ليلخلا لبق اينبم ناك هنأ موصعم نع

 ةبعكلا نم فرشأ ءانب ملاعلا اذه يف مث سيل : ليق مث نمف ليربج ليلجلا
 ليلخلا ينابلاو ليربج سدنهملاو غلبملاو ليلجلا كلملا اهئانبب رمآلا نأل
 يف ةفوقومو ةعوفرم ةريتك ثيداحأ نورسفملا ركذو 0 ليعامسإ ذيملتلاو

 تبلتثلاف لاح لك ىلعو ؟ مدآ وأ ةكئالملا له مارحلا دجسملا ىنب نم لوأ

 هللا يضر سابع نبا نع نيحيحصلا يف هاور امو ريثك نبا هلاق ام وه

 اذه نإ قو : ةكم حتف موي لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع امهنع

 موي ىلإ هللا ةمرحب مارح وهف ضرالاو تاومسلا قلخ موي هللا همرح دلبلا

 ىلص هللا لوسر نأ كلام نب سنأ ىلإ هدنسب عيبرلا دنسم يفو ي ةمايقلا
 نإ مهللا ، هبحنو انبحي لبج اذه و : لاقف دحأ هل علط ملسو هيلع هللا

 نييب ام ينعي : عيبرلا لاق ي اهيتبال نيب ام مرحأ انأو ةكم مآرح ميهارب

 (٥٢)ص ٠١ج ٠. شيفطأ فسوي نب دمحم خيشلا ةمئألا بطقل " داعملا راد ىلإ دازلا نايمه ١-

 . ي دابلاو هيف فكاعلا ءاوس و ةيآلا جحلا ةروس ريسفت

 . )٦ ٩) ةيآلا نارمع لآ ةروس ۔-٢

 . )٢٧ ١) ةيآلا ةرقبلا ةروس ۔-٣

 )ط ٣٧٨ »



 لاق : لاق كلام نب سنأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ """ اهيترح

 لحتال هللا اهمرح مارح ةكم ةو : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 همع لاقف " اهالخ ىلتخي الو اهديص رفني الو اهرجش دضعي ال و اهتطقل

 لاقو ي رخذإلا الإ : لاقف 0 هللا لوسر اي رخذإلا الإ : سابعلا

 تبن : رخذإلاو ، لكلا : الخلاو ، عطقي ال يأ : دضعي ال : عيبرلا

 : اهالخ ىلتخي ال : هلوقو س """ تويبلا هنم فقستو رصحلا هنم عنصي

 . عورزملا نود تبانلا يأ اهشيشحزجي ال يأ
 لاق امل هنأ فاوطلا لصأ : لينلا يف ينيمثلا زيزعلادبع خيشلا لاق

 هنم ًابضغ اونظ """ يج نوملعت ال ام ملعأ ينإ و> : هتكئالمل العو زع

 هشرع تحت أتيب عضوو مهمحرف اوعرضتو شرعلاب اوذالف مهيلع ىلاعت

 تيبلا وهو ءارمح ةتوقايب اشحو دجربز نم نيطاسأ ةعبرأ ىلع

 فلأ نوعبس موي لك هلخدي شرعلا اوعديو هب اوفوطي نأ مهرمأف رومعملا
 رمأ مث هلثم ضرألا يف اونبي نأ مهرمأ مث ادبأ هيلإ مهنم لك دوعي ال كلم
 هكراتل جحالو ةرمعلاو جحلا ناكرأ نم هلعجو هفاوطب اهب نم

 هيلع ميهاريإ نسو ةرايزلا فاوط وهو ةيآلا """ يم اوفآوطيلو و : هلوقل
 نم ةنجلا نم مالسلا هيلع ليربج هب ىتأ يذلا رجحلا نم هءادتبا مالسلا

 . كلامو هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دؤاد وبأو ملسمو يراخبلاو دمحأ هجرخا ١-

 . يمرادلاو هجام نباو يئاسنلاو دؤاد وبأو يراخبلاو لبنح نب دمحأ هجرخأ ٢-

 ٣- ةيآلا ةرقبلا ةروس ( ٠ ٣) .

 ٤- ةيآلا جحلا ةروس )٢٩( .

 )ط ٣٧٩ 4



 زإ ةملظلا نويع نع انالوم هرتسو هل ةيلهاجلا سملب ريغتو ءاضيب ةتوقاي

 ليعامسإ نأ يعسلا لصأ : لاق نأ ىلإ . قلخ امك دوعيسو ةنجلا نم وه

 ءام هل بلطت تماقف شطعف رجاه همأ عم كانه اريغص كرت مالسلا هيلع

 نم مزمز لجوزع هلا عبنأ ىتح امهنيب ةددرتم ةورملاو افصلا ةيحان نم

 . كسانملا نم لعجف هيمدق تحت

 يف مالسلا هيلع ليلخلا ىأر امل كلذب ةفرعو ةيورتلا موي يمسو

 نم مأ ملحلا هللا نمأ اركف هموي يوري حبصأ هنبا حبذب رمأ هنأ همانم

 ىلاعت هللا نم هنأ فرع حبصأ املف اضيأ كلذ ةفرع ةليل ىأر مث ناطيشلا

 هيلع: ليلخلا اهب يري ناك مالسلا هيلع ليربج نأل ليق تافرع تيمسو

 . ها تفرع لوقيو كسانملا مالسلا

 ليقو ةبرقلا ةفلزلا نأل هفرع ىلإ اهبارتقال ةفلدزملا تيمسو

 مارحلا رعشملا وهو هتعمج اذإ ءيشلا تفلزأ نم اهب سانلا عامجإل

 جحلل متعم هنأل ةمالعلا وهو راعشلا نم ًأرعشم يمئسو اعمج ىمسيو

 مارحلاب فصوو جحلا رئاعش نم هدنع ءاعدلاو هب تيبملاو ةالصلاو

 . هتمرحل

 كم : برعلا لوقت اهئام ةلقل ةكم تيمس امنإ : عضولا يف لاقو

 ةكب تيمسو : لاق نبللا نم هيف ام صم اذإ هكتماو همأ عرض ليصفلا

 نأ ىلإ اضعب مهضعب كيبي نومحدزي يأ اهيف نوكابتي سانلا نأل
 مرحلا : ةكمو فاطملا نم هلوح امو تيبلا : ةكب : مهضعب لاقو : لاق

)ط ٣٨٠ »



 نأل ىرقلا مأ تيمسو ميملاو ءابلا بقاعتل ةكم يه ةكب : ليقو هلك

 ماع يفلأب ضرألاو تاومسلا لبق هللا اهقلخ دقو اهتحت نم تيحد ضرألا

 ىلع لديو اهتحت نم ضرألا تيحدف ءاملا هجو ىلع ءاضيب ةدبز تناكو

 أكرابم ةكبب يذلل سانلل عضو تيب لوأ نإ وح : ىلاعت هللا لوق كلذ
 ماقملا يه تايآلاو """ يم ميهاربإ ماقم تانيب تايآ هيف نيملاعلل ىدهو

 اهلك رعاشملاو ةورملاو افصلاو مزمزو ميطحلا و دوسألا رجحلاو
 لل " ٢

 . ها

 ينف افصلاو ةكمب نالبج امهف ةورملاو افصلا امأو : لاقو

 . نيللا رجحلا : ةغللا يف ةورملاو 0 ءاسلملا ةبلصلا ةرخصلا : ةغللا

 ىلع منص افصلا ىلع ناك : لاق هنأ هنع هللا يضر سابع نبا نعو

 ةأرما ةروص ىلع منص ةورملا ىلعو فاسإ : هل لاقي لجر ةروص

 . ةلئان ثينأتل ةورملا ثنأو فاسإ ريكذتل افصلا ركذف ةلئان ىعدت

 لوقت ءامدلا نم اهيف ىنمي امل ىنم تيمسف ىنم امأو
 هيلع ليربج نأ يور ، ردقملا كل ردق يأ يناملا كل ىنم : برعلا

 هرعاشمو جحلا كسانم هملعيل مالسلا هيلع ميهاريإ ىلإ هتنا هثعب مالسلا

 سيلبإاب وه اذإف ىنم غلب ىتح اذكو اذك ناكم اذه : ميهاربإل لوقي ناكف

 هيلع ربكو تايصح عبسب هامرف ىلوألا ةرمجلا دنع هلبقتسا دق هللا هنعل

 ١- ةيآلا نارمع لآ ةروس ( ٦ ٩) .

 ٢ " يبرغملا ايركز يبأل " عضولا باتك ص)٦٣٦( .

 )ط 4٣٨١



 ٠ بهذ هقيطي ال هنأ ىأر املف ربكو هامرف ةيناثلا ةرمجلا ىلع عقوف راطف

 ىللإ """ ريسفتلا ملع يف ريسملا داز يف ةصقلا هذه ىزوجلا نبا ىكحو

 مث فاوطلا هارأف ليربج هاتأ تيبلا نم ميهاربإ غرف امل : لاق زلجم نبا

 تايصح عبس ليربج ذخأف ناطيشلا هل ضرعف ةبقعلا ةرمج هب ىتأ

 ىتح ةيمر لك عم ارتكو ايمرف ربكو مرإ : هل لاقو ًاعبس ميهاربإ ىطعأو
 ذخاف ناطيشلا امهل ضرعف ىطسولا ةرمج هب ىتأ مث ، ناطيشلا باغ

 ربكو مرإ : هل لاقف تايصح عبس ميهاربإ ىطعأو تايصح عبس ليربج

 ىنم هب ىتأ مث ، ناطيشلا باغ ىتح ةيمر لك عم اركو ًايمرف

 عمجي انهاه : لاقف اعمج هب ىتأ مث ميسؤر سانلا قلحي انهاه : لاقف

 تيمس مث نمف : لاق معن : لاق تفرعأ : لاقف ةفرع هب ىتأ مث ، سانلا

 يف لاق """ يج انكسانم انرأو وح : ىلاعت هلوق ريسفت يف كلذو تافرع

 لاق 0 هعيبرتل كلذب يمس مارحلا تيبلا ةبعكلاو : حاحصلا راتخم

 أشيرع تيبلا بنج ىلإ رجحلا ميهاريإ لعجو : ةكم خيرات يف يقرزألا
 ميطحلا ىمسيو . ها ليعامسإ منغل ابرز ناكو زنعلا همحتقت كارأ نم
 هيلإ راشأ يذلا وهو اضعب مهضعب مطحت سانلا نأل ةبعكلا لامش وهو

 يراخبلاو عيبرلا دنع ةشئاع ثيدح يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ميهاربإل دعاوق نع اورصتقا تيبلا اونب نيح انموق ىرت ملأ ق ملسمو

 ١- ج١ ص)١٤٦( .

 ٢- ةيآلا ةرقبلا ةروس )١٢٨( .

 )ط ٣٨٢ »



 ؟ ميهاريإ دعاوق ىلإ اهدرت الأ هللا لوسر اي : تلاقف ؟ مالسلا هيلع

 الإ فاوطلا متي الف لاح لك ىلعو ي رفكلاب انموق ناثدح ال ول : لاق

 . فاطملا يف هلاخدإب

 هيلع هللا ىلص يبنلا نع سابع نبا ىلإ هدنسب عيبرلا دنسم يفو

 - ةنيدملا دجسم ينعي - اذه يدجسم يف مكدحأ ةالص ةو : لاق ملسو

 دجسملا الإ الص فلأب دجاسملا نم هاوس اميف ةالصلا نم ريخ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رباج نع هجام نبا ىورو """ ي مارحلا

 الإ اوس اميف ةالص فلأ نم لضفأ يدجسم يف ةالص و : لاق ملسو

 ةالص فلأ ةئام نم لضفأ مارحلا دجسملا يف ةالصو ى مارحلا دجسملا

 يبأو رمع نباو ةريره يبأ نع قرط ةدع نم يورو ي هاوس اميف

 ىلإ الإ لاحرلا دشت ال قو : لاق هنأ ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا نع ديعس

 ه ٢٧" » ىصقأل ١ دجسملا و اذه ي دجسمو ما رحلا دجسملا دجاسم ةنالث

 ءادردلا يبأ ثيدح نم يناربطلاو ، نسح هدانسإ : لاقو رازبلا دنعو

 يف ةالصلاو ةالص فلأ ةئامب مارحلا دجسملا يف ةالصلا ةو هعفر

 . ي ةالص ةئامسمخب سدقملا تيب يف ةالصلا و ةالص فلأب يدجسم

 . قفوملا هللا و

 ١ ةريره يبأ نع يئاسنلاو ملسمو يراخبلا هجرخأ ثيدحلا .

 يراخبلا هاورو يئاسنلاو دؤاد يبأو هجام نباو يذمرتلاو يقهيبلاو دمحأ هاور حآ .

 )ط 4٣٨٣

 



 رشاتتلا شملا

 رحنلاو حبذلا يف

 لاق لكألل ناويحلا بيطت ةاكذلاف بيطتلا نم ذوخأم ةاكذ ىمسيو

 اوركذلف ريخ اهيف مكل هنلا رئاعش نم مكل اهانلعج ندبلاو وج : ىلاعت هللا

 عناقلا اومعطأو اهنم اولكف اهبونج تبجو اذإف فاوص اهيلع هللا مسا

 الو اهموحل هللا لاني نل ٢ نوركشت مكلعل مكل اهانرخس كلذك رتعملاو

 ام ىلع هللا اوربكتل مكل اهرخس كلذك مكنم ىوقتلا هلاني نكلو اهؤامد

 ةرقب وأ ةقان : ةندبلا : حاحصلا يف لاق "" يم نينسحملا رشبو مكاده

 بطقلا لاق . ندب عمجلاو اهنونمسي اوناك مهنأل كلذب تيمس ةكمب رحنت
 هلوقو . هنيد مالعأ يأ ( هللا رئاعش نم مكل اهانلعج ) : دازلا نايمه يف

 نأ جاحلا نأش نمو ( عفانم اهيف مكل ) هلوق يف ام هيف ( ريخ اهيف مكل )
 هللا مسا اوركذناف ) هلوقو ينيد ريخو ةينيد ةعفنم هيف ام ىلع صرحي

 ةلوقعم ثالث ىلع ةمئاق فاوصو اهحبذ وأ اهرحن دنع ( فاوص اهيلع

 دق ةدحاو لك ةفطصملا فاوص وأ ةنس كلذو ىنميلا ليقو ىرسيلا ديلا

 ارقو انفاوص أرقو نفاوص أرقو : لاق نأ ىلإ اهيلجرو اهيدي تففص

 لاح يف رحنلاو حبذلا ءاطع بحتساو 0 اهناكسإو ءايلا حتفب ىفاوص

 ١- ناتيآلا جحلا ةروس )٣٦و ٣٧( .

 )ط ٣٨٤ 4



 هلل ركذ لكو ٧ ةكراب اهرحني رمع نبا مهضعب ىأرو يذؤت الئل كوربلا

 . """ ها ةلبقلل امههجو نيشبك ملسو هيلع هللا ىلص حبذو ، يزجي

 ديلاب نوكي نأو ةلبقلا لابقتساو ةينلاو ةيمستلا ةيكذتلا طورش نمو

 لصألاو ؟ ةلبقلا لبقتسي ملو وني ملو مسي مل اذإ لكؤت له اوفلتخاو ىنميلا
 نأ ةيمستلا يف اوطرتشي ملو ؟ ةحص طرش وأ مامت طرش اذه له اذه يف

 فالخ فالخلا دصق اذإ رهظي اميف اهميرحت ىلع رثكألاو ةيبرعلاب نوكت

 : ماظنلا رهوج يف يملاسلا انخيش لاق . ةنسلا

 4 حيبذلا ى ح ر ك ذلا ع ذي ا

 هحيرصت ذ ذ ح ا ذلا نم الا

 يرا دلا ر <كذل طاو اذإ الإ
 ى

 را كنإ ال د هاز جأ اوس

 امم اولكأت الو و> : العو لج هلوق ةيمستلا بوجو يف لصألاو

 ةيمنتلل يسانلا يف اوفلتخاو """ يم قسفل هنإو هيلع هنلا مسا ركذي مل

 كرت نمم نوكي ال قسفلاو : حاضيإلا يف لاق ؟ ال مأ هتحيبذ لكؤت له

 ةيصعم دصقي مل نمو ةعاطلا نع جورخلا وه قسفلا نأل يسان ةيمستلا

 . (١٤)ص ٠١ج ٠ شيفطأ فسوي نب دمحم بطقلل " داعملا راد ىلإ دازلا نايمه " ١-

 . )١٢١( ةيآلا ماعنألا ةروس ٢-

 )ط ٣٨٥ 4



 ةيمستلا كرت يف اهمرح ةيآلا ميمعت ىلإ بهذ نمو ث هلعف يف يصعي الف

 برقأ ىلإ ( قفل هنإو ) : هلوق يف ةيانكلا فرصو نايسن وأ ادمع
 اي ) : اولاق مهنأ ةشئاع نع دؤاد وبأ ىورو . حوبذملا وهو تاروكذملا

 اوركذأ يردن ال نامحلب نوتأي ةيلهاجب دهع اوثيدح اموق نإ هللا لوسر
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟ اهنم لكأنأ اوركذي مل مأ اهيلع هتنا مسا

 ليلد هيف : ننسلا ملاعم يف يباطخلا لاق ( ي اولكو هللا اومس قو : ملسو

 ميرحتلا ىلع اهلصأ ةميهبلا نأل حبذلا دنع ةبجاو ريغ ةيمستلا نأ ىلع

 تناك ولف هيف كوكشملا رمألاب حابتست ال يهف ةاكذلا عوقو نقيتي ىتح

 نسح ىلع ىتح اهيف رمألا لمحي نأ زجي مل ةاكذلا طرش نم ةيمستلا
 له ملعي ملف حبذلا سفن يف كشلا ضرع ول امك اهلكأ حابتسيف مهب نظلا

 حبذلا ىلع ةيمستلا كرت نميف اوفلتخاو . لكؤت نأ ازجي مل ؟ ال مأ تعقو

 ءاوسو بجاوب سيلو بابحتسا ةيمستلا : يعفاشلا لاقف ًايهاس وأ ًادماع

 يأولا لهأو يروثلا لاقو ، دمحأو كلام لوق وهو ًأيهاس وأ أدماع اهكرت

 روث وبأ لاق 0 لحت مل ًادماع اهكرت نإو تلح ًايهاس اهكرت نإ : قاحساو
 هلثمو لحت ال هتحيبذف ًايهاسوأ ناك ًادماع ةيمستلا كرت نم لك : دؤادو

 . ها "ا" يبعشلاو نيريس نبا نع
 ةينلا اهيف حلصت ةدابع ةاكذلا نإف : حاضيإلا يف لاق دقف ةينلا امأو

 هللا مسا ركذ نإ هنإف رحنلا عضوم يف حمرب المج نعط نم اذه لثمو

 ١- ننسلا ملاعم ج٤ ص)٢٦٢( .

 )ط ٣٨٦ »



 ةهج نمو : تلق ، لكؤي الف رحنلا نعي مل نإو لكؤي هنإف رحنلا ىنعو

 بصافلا ةاكذ مهضعب زاجأ دقو ىنعملا ةلوقعم ريغ ةدابع ةاكذلاف ىرخأ

 سابع نبا نع دؤاد وبأ ىورو ث امهيلع مرحت امنإو قراسلاو

 امم لكأن انإ : اولاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ دوهيلا تعاج : لاق

 ركذي مل امم اولكأت الو ج : ىلاعت هللا لزنأف ث هللا لتق امم لكأن الو انلتق

 ركذ ىنعملا نأ ىلع ةلالد اذه يف : يباطخلا لاق """ يج هيلع هللا مسا

 سيل ام ميرحت هانعم امنإو ناسللاب سيل ةيآلا هذه يف ةحيبذلا ىلع هللا مسا

 هركذي مل نإو مسالا دقتعي نمم حباذلا ناك اذإف ناويحلا نم ىكذملاب

 .."" ها ةيآلا هليوأت يف سابع نبا بهذ اذه ىلإو ىمس دقف هناسلب

 هنإف ةلبقلا ريغل حبذو دمعت نإو بحتسم هنإف ةلبقلا لابقتسا امأو

 ةفلاخم دقتعا اذإف نيملسملا ةفلاخم دقتعي مل ام ميرحت كلذ يف سيل

 هب تءاج ام فلاخ دق هنإف هلامشب حبذ نم كلذكو ، لكؤت مل نيملسملا

 مل ةنسلا ةفلاخم كلذب دري ملو هللا ىمس ناك نإف نيملسملا نم ةعيرشلا

 اهتنش ىلع ةذبقلا ئلإ ةحيبذلا عجحضت نأ رومأملا و 0 ةثيبخ كلذب نكت

 لفسألا لامشلا قو : ملسلا هيلع هلوقل نيميلاب حبذيو رسيألا

 . هي هدجأ مل ثيدحلا

 ١- ةيآلا ماعنألا ةروس )١٢١( .

 . يراخبلا حيحصو نيدلا ملاعم 21

4 ٣٨٧ ( 

 



 تعمس : لاق ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع عيبرلا دنسم يفو

 يف ىهن جو هنأ ملسو هيلع هتنا ىلص يبنلا نع نووري ةباحصلا نم اسان

 لاق ي دادرتلاو عخبلاو زخولاو لزخلا : هجوأ ةعبرأ نع حبذلا

 8 هتلابق حبذيو محللاو دلجلا تحت ةديدحلا لاخدإ : لزخلا : عيبرلا

 رسك : عخبلاو ، حبذلا دعب ةاشلا ةبقر يف ةديدحلا سأرب نعطلا : زخولاو

 يف لاق "'" محللا يف ددرت يتلا ةليلكلا ةديدحلاب حبذلا : دادرتلاو ، ةبقرلا

 لاق س دادرتلاو لزخلا نود عخبلاو زخولاب ةحيبذلا مرحت : حاضيإلا

 ةدحاو ةغيصب ةعبرألا ىلع عقاو يهنلاو : هنع هللا يضر يملاسلا انخيش

 تناك : لاق ديعس يبأ ىلإ هدنسب ًاضيأ دنسملا يفو ، ميرحتلا رهاظو

 رجحجب اهتحبذف ةاش اهنم تبيصأف هل امنغ ىعرت كلام نب بعكل ةيراج
 اهب سأب ال وو : لاقف كلذ نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لئسف

 ءاضيبلا يهو ورملا ةراجحلاب حبذيو : حاضيإلا يف لاق """ ي اهولكف
 قرف ال هنأ رهاظلاو : لينلا حرش يف لاق امهاوس امب حبذي الو ءارمحلاو

 "" ي مدلا رهنأ ام لك عو : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل اددحم ماد ام

 سيل لكف هللا مسا ركذو مدلا رهنأ ام قوي ظفلب يراخبلا هاور ثيدحلاو

 . ي مظعف نسلا امأو ةشبحلا يدمف رفظلا امأ نسلاو رفظلا

 ١ )ص حئابذلا باتك يف هانعم يراخبلا ىور ۔- ٢٤ ) .

 ٢-۔ كلامو يمرا دلاو هجام نباو دؤاد وبأ و ملسمو يراخبلاو دمحأ هاور .

 ٣- يراخبلا هاور ٠

 )ط ٣٨٨ »



 سابع نبا لاقف هللا مسا ركذي نإو يباتكلا ةحيبذ يف اوفلتخاو

 لح باتكلا اوتوأ نيذلا ماعطو و : ىلاعت هلوقب ًالدتسم لحت اهنأ ءاطعو

 لاق اذك باتكلا لهأ حئابذ يف تلزن """ م مهل لح مكماعطو مكل

 هلوقب ألدنسم ةيمستلا طرتشا ضعبو ، نيرسفملا نم هريغو يبطرقلا

 يف ددش ضعبو هيلع هللا مسا ركذي مل امم اولكأت الو 2 : ىلاعت

 . دهاعملا يف صخرو يبرحلا

 نإو ةداح ةرفشكب ةاكذلا حصت : لينلا يف ينيمثلا ةمالعلا لاق

 حصت : هحرش يف بطقلا لاق ضارقمبو فيسبو تجوعا وأ تفرحنا

 نأ ىلإ ددحم رجحبو ىسومبو : لاق عطقلا ىلع امهدحأب وأ امهب ةاكذلا

 وأ بهذ وأ فزخ وأ ماخر وأ جاجز وأ رفظ وأ نس وأ مظعب ال : لاق

 حبذلا نإ : ليقو : حراشلا لاق أرج هب رجيو بشخ وأ بصق وأ ةضف

 مومع نيصخرملا ةجحو ميرحتلل سيل هنع يهنلا نإو هوركم نهب

 . ي مدلا رهنأ ام لك وج ثيدحلا

 ىراوت نأو رافشلا دحت نأ رمأ هنأ رمع نبا نع دمحأ ىورو

 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نأ ةريره يبأ نع ينطقرادلا يفو ث مئاهبلا

 . قفوملا هللاو . ي قهزت نأ لبق سفنألا اولجعت ال قو : لاق

 ١- ةيآلا ةدئاملا ةروس )٥( .

4 ٣٨٩ ( 



 رعشم يد اهلا تنسنملا

 رحنلاوجبذلاةيقيك يف

 نيجدولاو ئرملا ىلع تيتأ اذإ جو : ملسو هيلع هللا ىلص لاق

 ئرملاو جادوألا رفأ عو ىرخأ ةياور يفو يي دربت ىتح اهعدف موقلحلاو
 حرش يف بطقلا امهرقأو حاضيإلا يف امهاورو ي ةميهبلا حرأو

 ٨ قشلا : ةغللا يف ةاكذلاف ةاكذلا ةفص امأو : حاضيإلا يف لاقو """ لينلا

 نع دؤاد يبأ ننس يفو . نيجدولاو ئرملاو موقلحلا عطق : عرشلا يفو

 ملسو هيلع هللا ىلص هثلا لوسر ىهن قو : الاق ةريره يبأو سابع نبا

 عطقيف حبذت يتلا يهو هثيدح يف ىسيع نب داز ي ناطيشلا ةطيرش نع

 لينلا يف بظطقلا لاق ى تومت ىتح كرتت مث جادوألا ىرفت الو دلجلا

 تيقبو ئرملاو ناجدولا و موقلحلا عطق نإ اهلكأ يف صخرو : هحرشو

 عم امهدحأ عطق ءازجإب لوقلا فيك تلق نإف : لاق نأ ىلإ ىلفسلا ةرشقلا
 يف هب رومأم كلذ نأ عم فالخلا مهل غاس هلعل : تلق ؟ موقلحلاو قلحلا

 ىلع قفرلاو ةحلصملا ىلإ داشرإلا ىلع ثيدحلا لمح ثيح نم ثيدحلا

 بوجولا ىلع هلك هولمحي ملو عرسيو كلذ عمجب اهتوم لهسي هنإف ةبادلا

 برشثلا و لكألاو سفنلا عطق ربتعا طقف موقلحلاو قلحلا عطق بجوأ نمف

 ١- ثيدحلا بتك يف امهدجأ ملو ، عماجلا يف دمحم وبأ هاور .
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 نيجدولا عطق بجوأ نمو 0 نهمدع عم ةايحلا حصت الف ةايحلا ةدام نهو

 قلحلا عطق بجوأ نمو اهعطقب دسنت ةثالثلا يراجملا كلت نأ ربتعا طقف

 رهاظ ىعار لكلا بجوأ نمو 0 كلذ نيب عمج نيجدولاو دحأو موقلحلاو

 عم دحاو جدو ءاقب رافتغاب لوقلا اضيأ هجوي دقو ، حجارلا وهو ثيدحلا

 رابتعاب لقألا ءاغلإو رثكألا اهرابتعاب رخآلا جدولاو موقلحلاو قلحلا عطق
 نم ىلفسلا ةرشقلا تيقب اذإ اهزاوج هجو وه امك لقألل مكح ال هنأ

 يفو رحنلا لبإلا يف نسو : اضيأ لاقو . ٤ج لينلا حرش ها ئرملا
 ام رحن نإ لكؤي لهو ث قافتإ ناهجولا رقبلا يفو حبذلا ريطلاو منغلا
 عطقي ملو ريعبلا رحن نإو . نالوق ؟ ال وأ راتخملا وهو هسكعك حبذي

 يف رحنلاو عطقلا نودب يأ حبذك ال هنودب زوجو تدسف هموقلح الو هقلح

 اهكرتب افقلل ىسوملا تبلقنا اذإ الإ افق نم حبذ اهدسفيو ةبللا و رحنملا

 موقلحلا عطق ةاكذلا يف : ةنسلا هقف يف قباس ديسلا لاق . ها تلكأ

 بهذم اذهو : هريغ لاق . نيجدولا عطق الو امهتنابل طرتشي الو ئرملاو

 عظطتب الإ ةاكذلا حصت ال : ةفينح وبأو كلام لاقو ، دمحأو يعفاشلا

 امهتنايإ طارتشا مدع اللعم ةنسلا هقف يف لاقو ىهتنا موقلحلا و نيجدولا

 نم ضرغلا وهو ةايح اهعم نوكي ال يذلا بارشلاو ماعطلا ىرجم امهنأل

 هافق نم هحبذ ول كلذكو ، حوبذملا كلذ مرحي مل سأرلا نابأ ولو توملا

 يف رظنلا نبا ةمالعلا لاقو . ها حبذلا لحم ىلع ةلآلا تتأ ىتم

 : مئاعدلا
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 ك رد سأر ف طخت روت

 . رج رج هب 4 ذم سأ زرلا ناببف

 هيف جح بذلا نأب ىسوم نف

 دو

 يدوم ريغ كي نأ سأرلا نيود

 نع نامع ىلإ ملعلا ةلمح دحأ رباج يبأ نب ىسوم وه ىسومو

 رهوج يف لاقو . يرجهلا يناثلا نرقلا ءاملع نم بيبح نب عيبرلا

 تتام ىتح اهكسمأو اهريغ وأ ةاش حبذ نمو : لينلا يف لاقو

 ةحيحص تناك نإ اهلكأ راتخملاو : لاق اهقالطإ دعب كرحتت مل نإ تدسف

 ضرملاب حبذلا لبق تتام نوكت نأ ةفاخم لكؤت مل ةضيرم تناك نإو
 هامرف هلمج درش نمو : لاق عبسلا لكأ امو ةحيطنلاو ةيدرتملا هانعم يفو

 لحم يف هنعطف هتبل وأ هقلح لصي ملو رئب يف ىدرت نإو دسف تامف لبنب

 يراخبلا ىور . ها ةرورضب امهيف زوجو هداسف ىلع رثكألاف ةاكذلا

 نكي ملو موقلا لبإ نم ريعب دنف رفس يف انك جيدخ نب عفار نع ملسمو
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 هيلع هللا يلص هللا لوسر لاقف هسبحف مهسب لجر هامرف ليخ مهعم

 اولعفاف اذه اهنم لعف امف شحولا دباوأك دباوأ مئاهبلا هذهل نإ جو : ملسو

 سنإلا نم ترفنو تشحوت يتلا يهو هدبأ عمج : دباوألاو ھ اذكه هب

 ام ) ةشئاعو رمع نباو سابع نباو يلع نع يراخبلا ىورو . ها

 هتاكذف رئب يف ىدرت امو ديصلاك وهف كدي يف امم مئاهبلا نم كزجعأ

 يذمرتلاو دؤاد وبأو هجام نباو دمحأ ىورو . ( هيلع تردق ثيح

 هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ديعس يبأ نع هححصو نابح نباو ينطقرادلاو
 نع هدنسب عيبرلا ىورو ي همأ ةاكذ هتاكذ جو : نينجلا يف لاق ملسو

 ناتتيم مكل تلحأ قو : لاق ملسو هيلع هثلا ىلص يبنلا نع سابع نبا

 """ م لاحطلاو دبكلا : نامدلاو ، كمسلاو دارجلا : ناتتيملاف نامدو

 يفو . كمسلا مدو محللا مدب : نيمدلا ةماقتسالا باتك يف ديعس وبأ رسفو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع سوأ نب دادش نع ملسم حيحص
 اذإو ةلتقلا اون سحاف متلتق اذإف ءيش لك ىلع ناسحإلا بتك هثلا نإ ةو

 هللاو . يي هتحيبذ حريلو هترفنش مكدحأ دحيلو ةحبذلا اونسحاف متحبذ

 . قفوملا

 ١- ملسأ نب ديز نب نمحرلادبع نع ينطقرادلاو هجام نباو دمحأ هجرخاو .
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 ريشم يفاشلا كلسملا

 مرحيامو ناويحلا نم طحيام

 7 ( ( ب .

 رزب اش

 الإ ماعنألا ةميهب مكل تلحأ دوقعلاب اوفوأ اونمآ نيذلا اهيأ اي و

 "" ھ ديري ام مكحي هللا نإ مرح متنأو ديصلا يلحم ريغ كيلع ىلتي ام
 دوسألا هلعلو - : يدنكلل اولاق : دازلا نايمه هريسفت يف بطقلا لاق

 لمعأ معن : لاقف نآرقلا اذه لثم انل لمعا ميكحلا اهيأ - دترملا يسنعلا

 الو ردقأ ام هللاو : لاقف جرخ مث ةريثك أمايأ بجتحاف ضعب لثم مكل

 اهيف ترظنف ةدئاملا ةروس تجرخف فحصملا تحتف ينإ دحأ اذه قيطي

 ىنثنسا مث اماع ًاليلحت للحو ثكنلا نع ىهنو ءافولاب رمأ دق وه اذإف
 يتلي نأ دحأ عيطتسي الو نيرطس يف هتمكحو هتردق نع ربخأ مث ءانثتسا
 : ريسيتلا هريسفت يف هنع هللا يضر لاقو . ها دالجا يف الإ اذهب

 ام كلذ يف ءاوسو قلخلا نيب امو قلاخلاو قلخلا نيب ام وه : دوقعلا

 هلعفب ىلاعت هللا رمأ امو فلحلاو رذنلاو نهرلاو عيبلاو حاكنلا دقعك بجو

 رسألاو هوركملا بانتجاو بحتسي امو ةرمعلاو جحلاب مارحإلاو هكرت وأ

 ١ - ةدئاملا ةروس ٠

 )ط ٣٩٤ 4



 ليصفت ( ماعنألا ةميهب مكل تلحأ ) حيحصلا ىلع بوجولا يف ةقيقح

 يذ لكل مسا ليقو ةدود وأ ةلمق ولو زيمي ال يح لك ةميهبلاو دوقعلل

 ٠ لكشل اذإ رمألا مهبتسا مهلوق نم ربلاو رحبلا ناويح نم عبرأ
 لبإلاو رقبلاو زعملاو ناضلا نم ىثنألاو ركذلا ( ماعنألاو ) : لاق نأ ىلإ

 ماعنألا لثامي امم امهوحنو شحولا رقبو ءابظلا نهب قحلأ و ةينامث نهف
 سايق كللذو اهل بلخم ال يتلا ريطلا نمو باينألا مدعو رارتجإلا يف
 تفيضأو ءايشالا كلت نم ماعنألا ريغ ةميهبلاب داري نأ زوجيو ةنسو
 تمأرح ) : هلوقو ةروسلا هذه يف دعب ( مكيلع ىلتي ام الإ ) هبشلل ماعنلل
 ملعنألا ةروس يف امك ( حوفسملا مدلاو ) ًاعافتناو الكأ ( ةتيملا مكيلع

 ريزنخلا نإف يإ ( سجر هنإف ) : هلوقل هئازجأ رئاسو ( ريزنخلا محلو )
 بتي مل نإو بيتتسا ريزنخلا محل لكأ نم ) : ةداتق نع لاقو سجر هلك

 ملو هلحتسا ول لتقي امنإو لالحتسا ريغب هلكأ هلعلو : بطقلا لاق ( لتق

 لوقي نأ لثم هركذب ( هب هللا ريغل لهأ امو ) : لاق نأ ىلإ . بتي
 ( ةذوقوملاو ةقنخنملاو ) ىزعلا مساب وأ تاللا مساب : هتيكذت دنع

 اميف هيأر اذه : تلق دورابلا قدنب وأ ديدح وأ رجح وأ ةبشخب ةبورضملا

 قاحسإ وبأ هذيملت هيلع هللا مسا ركذ اذإ هلكأ حابأ دقو قدنبلاب يمر

 ةيرصملا رايدلا يتفم هدبع دمحم مامإلا ذاتسألاو هيخأ نبا شفطا

 نيب قرف نكل ةبراعيلا ةلود ءاملع نم يحبصلا ةمالعلا كلذ ىلإ امهقبسو
 ها اهزجي ملف ةددحم ريغ وأ اهزاجأف ةددحم ةصاصرلا نوكت نأ
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 امم هتايح متكردأ ( متيكذ ام الإ عبسلا لكأ امو ةحيطنلاو ةيدرتملاو )

 وأ بنذ وأ نذأ ةكرحب رحنلاو حبذلا دعب ةايحلا فرعتو هب هللا ريغل لهأ
 ىلع حبذامو ) اندنع روهشملا وهو : بطقلا لاق بؤاثت وأ لجر

 هدنسب عيبرلا دنسم يفو """ هحبذ ديعأ ايح كردأ نإف مانصألا ( بصنلا

 يذ ىلك لكأ قو : لاق هنأ ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا نع ةريره يبأ ىلإ

 هيفو "" ي مارح ريشطلا نم بلاخم يذو عابسلا نم بان

 لوسر ىهن قو لاق بلاط يبأ نب يلع نع ينغلب : لاق هدنسب آضيا
 . """ > ةيلهألا رمحلا موحل لكأ نعو ءاسنلا ةعتم نع ربيخ موي هللا

 اهنإ : ليق ريطلا نم بلاخملا تاذو عابسلا يف انخايشأ فلتخاو

 هوركم : ليقو اهنم سرتفملا ضعب صخو ثيدحلا رهاظب اذخأ مارح

 لق و : ىلاعت هلوق مومعب اذخأ لالح : ليقو يهنلا يف ةلصاحلا ةهبشلل

 وأ ةتيم نوكي نأ الإ همعطي معاط ىلع امرحم يلإ يحوأ اميف دجأ ال
 ديعس وبأ مامإلا لاق "" ي سجر هنإف ريزنخ محل لوأ احوفسم امد

 ةماقتسالا هباتك يف : يمدكلا

 مهنم عامجإلاو . ثيدحلاو ةميركلا ةيآلا رثأ ىلع - طوطخم -
 ميرحتو لفنو ضرف ملسو هيلع هللا ىلص هتنس يف نوكي نأ زوجي دق هنأب

 . (١)ص ٢ج ةدئاملا ةروس بطقلا خيشلل ريسفتلا ريسيت ١-

 . كلامو هجام نباو يئاسنلاو دمحأ هجرخأ ٢-

 ٣- كلامو يمرادلاو هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو يراخبلاو دمحأ هجرخأ .

 ٤- ةيآلا ماعنألا ةروس )١٤٥( .
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 ىلع ال بدألا ىلع جراخ وه امم اذه ناك كلذ ىلع اوعمجأ املف بدأو

 لكأ نعو دجسملا دصاقل موثلاو لصبلا لكأ نع يهزنلاب ههجشو ميرحتلا

 ىلص هززقتو لاغبلاو ليخلا كلذكو مهتلومح ىلع َءاقبتسا ةيلهألا رمحلا

 رونسلاو بلعثلاو عبضلا نم هب اوقحلأ امو بضلا لكأ نع ملسو هيلع هللا
 يأر نم ناكو رحبلا وأ ربلا باود نم ءاوس ةميلسلا سوفنلا هفاعت امم

 . ةميركلا ةيآلاب اقلعتم عابسلا محل لكأ ليلحت ةديبع يبأ ثدحملا مامإلا

 ديلولا نب دلاخ لاق : لاق سابع نبا نع هدنسب عيبرلا ىور

 تيب يف ملسو هيلع هللا ىلص هنلا لوسر ىلع تلخد ) : يموزخملا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلإ ىوهأف ذونحم بضب يتأف ةنوميم
 هللا ىلص هللا لوسر نربخأ : تيبلا يف يتاللا ةوسنلا ضعب لاقف هديب

 عفرف هللا لوسر اي بض وه : ليقف ، هنم لكأي نأ ديري امب ملسو هيلع

 وه سيل نكلو ال : لاق ؟ هللا لوسر اي مارح : تلقف : دلاخ لاق ، هدي

 هللا لوسرو هنلكأو هتررتجاف دلاخ لاق 0 هفاعأ يندجأف يموق ضرلب

 هللا لوسر ىلإ لجر ءاج ) : لاق رمع نبا نع اضيأ هدنسبو """ ( رظني

 ؟ هللا لوسر اي بضلا يف لوقت ام : لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 . ها " ( يي همرحم الو هلكاب تسل و : لاق

 ١- اطوملا يف كلامو ملسمو يراخبلا ناخيشلا هجرخأ .

 ٢-۔ يذمرتلاو ملسم هاور .
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 ماعنألا ةيآ : ينعي ةيآلا هذه يف ءاملعلا فلتخا """ يبرعلا نبا لاق

 : لاوقأ ىلع ةروكذملا

 موحل ملسو هيلع هنا ىلص يبنلا مرح ةنسلاب ةخوسنم اهنأ : لوألا

 بلخم يذو عابسلا نم بان يذ لك مرحو ةيلهألا رمحلا

 . مهلك ةمئألا هجرخ ريطلا نم

 . ةشئاع هتلاق اميف الإ اهيف مارح ال ةمكحم اهنأ : يناثلا

 اهيلإ مضيو ةمكحم يه هيلوق دحأ يف كلامو يرهزلا لاق : ثلاثلا

 نب ورمع لاق : لاق نأ ىلإ مرحم نم اهيف ام ةنسلاب

 ىلص يبنلا نأ نومعزي مهنإ : ديز نب رباجل تلق : رانيد
 ناك دق : لاق ث ةيلهألا رمحلا موحل نع ىهن ملسو هيلع هللا

 ربحلا كلذ ابأ نكلو يرافغلا ورمع نب مكحلا كلذ لوقي

 يلإ يحوأ اميق دجأ ال لق و : أرقو سابع نبا ينعي

 تأرقو هلثم ةشئاع نع ىوري كلذكو ةيآلا ي امرحم

 . قفوملا هللاو . سابع نبا اهأرق امك ةيآلا

 ١ يبرعلا نبال نآرقلا ماكحأ ج٢ ص)٧٥٦( .
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 رشع ثتئأشلا كلسملا

 دايطصالاوديصلايف

 تابيطلا مكل لحأ لق مهل لحأ اذام كنولأسي و : ىلاعت هللا لاق

 امم اولئف هللا مكملع امم نهنوملعت نيبلكم حراوجلا نم متملع امو

 عيرس هللا نإ هللا اوقتاو هيلع هللا مسا اوركذاو مكيلع نكسمأ

 متاح نب يدع نع ملسمل ظفللاو ملسمو يراخبلا ىور """ يج باسحلا

 اذإ ةو : ملسو هيلع هللا ىلص هنلا لوسر يل لاق : لاق هنع هللا يضر

 نإو 0 هحبذاف ايح هتكردأف كيلع كسمأ ناف هللا مسا ركذاف كبلك تلسرأ

 دقو هريغ بلك كبلك عم تدجو نإو 9 هلكف هنم لكأي ملو لتق دق هتكردأ

 هللا مسا ركذاف كمهسب تيمر نإو ث هلتق امهيأ يردت ال كنإف لكأت الف لتق

 نإو ، تئش نإ لكف كمهس رثأ الإ هيف دجت ملف ًاموي كنع باغ نإف
 انأو ) : تلق يراخبلل ةياور يف داز ي لكأت الف ءاملا يف ًاقيرغ هتدجو

 الف هضرعب باصأ امو قرخ ام لك وو : لاق ضارعملاب يمرن

 ةشئاع نع رباج نع ةديبع يبأ نع عيبرلا دنسم يفو . ( ي لكات
 أبلك ىنتقا نم و : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع اهنع هللا يضر

 يفو : رباج لاق ي طاريق موي لك هرجأ نم صقن عرضل الو عرزلال

 ١- ةيآلا ةدئاملا روس (٤) .
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 نإف ةكرب نبا عماج نمو """ دحأ لبج لثم طاريقلاو ناطاريق ةياور
 هيلع ىمسو ديصلا ىلع هلسرأف هب داطصيل هملعو هل حيبأ امم ىنتقا

 هللا لق ث هنم بلكلا لكأي مل اذإ هلكأ زاج هلتق وأ اديص ذخأ نإف

 ىللإ ... تابيطلا مكل لحأ لق مهل لحأ اذام كنولأسي » : ىلاعت

 ىلع هكسسأ امنإف هنم لكأ اذإف يع مكيلع نكسمأ امم اولكو ... هلوق

 بيجيف بلكلا وعدي نأ وه ةملعم ةحراجلا هب نوكت يذلا ملعتلاو هسفن

 قحتسيف ًائيش هنم لكأي الو هبحاص ىلع هكسمي وأ الشتسي امدنع ذخأيو
 يف بلكلا نأل املعم هب ىمسي ام لكؤي الو اهلعفي ةلعف لواب ملعملا مسا
 نم هغارف دنع املعم يمس امنإو ًاملعم ىمسي ال ىلوألا ةرملا هذخأ لاح

 زلج حراوجلا نم ىمسي ام لكو مسالل قحتسم ريغ وهو لتق ناكف لتقلا

 رهاظب كلذ سناج امو باقعلاو يزابلاو دهفلا و رقصلاك هب دايطصالا

 يضر ينشخلا ةبلعث يبأ نع يراخبلا يفو """ ملعأ هللاو ةيآلا

 لوسر اي : تلقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيتأ ) : لوقي هنع هلا

 يسوقب ديصأ ديص ضرأو مهتينآ يف لكأن باتكلا لهأ موق ضرأب انإ هللا

 نم انل لحي يذلا ام ينربخأف املعم سيل يذلاو ملعملا يبلكب ديصأو

 يف لكأت باتكلا لهأ موق ضرأب كنأ نم تركذ ام امأ عو : لاقف ؟ كلذ

 مث اهولسغاف اودجت مل نإو اهيف اولكأت الف مهتينآ ريغ متدجو نإف مهتينآ

 ١- ريهز يبأ نع أطوملا يف كلامو ملسمو يراخبلا هجرخأو .

 ٢-۔ طوطخم ةكرب نبا عماج ص)٥٠٣ ٢) .

 )ط ..٤ 4



 ركذلف كسوقب تدص امف ديص ضرأب كنأ نم تركذ ام امأو . اهيف اولك

 امو 0 لك مث هللا مسا ركذاف ملعملا كبلكب تدص امو ، لك مث هثلا مسا

 . ( ي لكف هتاكذ تكردأف املعم سيل يذلا كبلكب تدص

 ىلإ لجر ىدهأ ) : لاق سابع نبا ىلإ هدنسب عيبرلا دنسم يفو

 ٠ اعضوم يضعي ءاوبألاب ًايشحو ًارامح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 يف ةهاركلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىأر املف هيلع هدرف

 دنسملا يفو """ ( يي نومرحم انأ الإ كيلع هدرن مل انإ عو : لاق ههجو

 ديري ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخ ) : لاق سابع نبا نع ًاضيأ

 ركفف ريقع شحو رامحب وه اذإ 0 احورلا غلب اذإ ىتح مرحم وهو ةكم
 هيتاي نأ كشوي هوعد قو : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هثا لوسرل

 اذهب مكنأش هللا لوسر اي : لاقف هبحاص وهو يزهبلا ىتأو يي هبحاص

 مث قافرلا نيب همسقف ركب ابأ ملسو هيلع هللا ىلص هنلا لوسر رمأف رامحلا

 اذذف 0 عضاوم يهو جرملاو ةثيورلا نيب ةياثألاب ناك اذإ ىتح ىضم

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأف ، مهس هيفو ذ لظ يف فقاح يبظب

 : عيبرلا لاق ( هوزواجي ىتح دحأ هبيري الو هيلع فقي نأ الجر ملسو

 "" بقعتملا وهو فقحتملا : لظ يف فقاحلاو ، روقعملا وه : ريقعلا

 هذه يفو . ءوسب هسمي ال يأ هبيري ال : هلوقو ةزافملا عضوم يف

 ١- كلامو يمرادلاو هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دؤاد وبأو ملسمو يراخبلاو دمحأ هجرخأ .

 ٢- كلامو يئاسنلاو دمحأ هجرخأ ثيدحلا .

 )ط ٤٠١ »



 هريرقتو دايطصالاب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا باحصأ مامتها ثيداحألا

 . قفوملا هللاو . مهل

« ٤.٢ (



 رشت خبارعلا كلسملا

 ديبنلاورمخلانمتابورشملا يف

 رسيملاو زمخلا امنإ اونمآ نيذلا اهيأ اي ج : العو لج هللا لاق

 ٠ نوحننت مكلعل هوبنتجاف ناطيشلا لمع نم سجر مالزألاو باصنتألاو
 رسيملاو رمخلا يف ءاضغبلاو ةوادعلا مكنيب عقوي نأ ناطيشلا ديري امنإ

 رمخلا ليق """ يم نوهتنم متنأ لهف ةالصلا نعو هللا ركذ نع مكدصيو

 رمخ ركسم لكل مسا ليقو بنعلا ريصع نم ذختملا ركسملا بارشلا وه

 رصعأ ينارأ ينإ » : ىلاعت هلوق نم ذوخام وهو هاطغ يأ لقعلا

 هدنسب عيبرلا ىور ، نامع لهأ ةغل يف بنعلا : رمخلاو 0 """ يج ارمخ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لئس : تلاق اهنع هنلا يضر ةشئاع نع

 ملسم يفو "" يه مارح وهف ركسأ بارش لك قو : لاقف عتبلا بارش نع

 رمخ ركسم لك وو : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ رمع نبا نع

 8 عمقلا لثم عتبلاو عتبلا : برعلا ناسل يف لاق ي مارح رمخ لكو

 وبأ لاقو 6 ةبالص رمخلا هنأك لسع نم ذختي ذيبن : عمقلاو

 . ٩١( و٠٩) ناتيآلا ةدئاملا ةروس ١-

 ٢- ةيآلا فسوي ةروس )٢٦( .

 ٢ أطوملا يف كلامو ملسمو يراخبلا هجرخأ ثيدحلا .

« ٤.٣ ( 



 عتبلاو لسعلا ىلع رمخلا عقوأف لسعلا نم ةذختملا رمخلا عتبلا ) : ةفينح

 هيلع ها يلص يبنلا ثيدح يفو ( راتخلا عاتبلاو ةينامي رمخلا اضيأ
 ىلسعلا ذيبن وه : لاق مارح ركسم لك قو : لاقف عتبلا نع لئس هنأ ملسو

 نب رباج نع ةديبع يبأ نع عيبرلا دنسم يفو ي نميلا لهأ رمخ وهو

 ىهن خو : ملسو هيلع هللا ىلص هتنا لوسر نأ يردخلا ديعس يبأ نع ديز

 لاق : عيبرلا لاق ي نيطيلخ لك كلذكو اعيمج بيبزلاو رمتلا برشي نأ
 "" ( هب سأب الف كلذ ريغ ىلع امأو ادسفو ارمتخا اذإ كلذ ) : ةديبع وبأ

 هللا يلص يبنلا نأ يراصنألا هتنادبع نب رباج نع ملسم حيحص يفو

 يفو ي رمتلاو رسبلاو رمتلاو بيبزلا طلخي نأ ىهن ق ملسو هيلع

 اوعمجت ال عو : ملسو هيلع هللا ىلص هنلا لوسر لاق : لاق ىرخأ ةياور

 له انخايشأ فلتخاو . يي اذيبن رمتلاو بيبزلا نيبو رسبلاو بطرلا نيب
 ىلع اوقفتا نكلو ةديبع يبأ لوق وه يناثلاو ؟ هيركتلل وأ ميرحتلل يمهنلا

 يبأ نع اضيأ عيبرلا دنسم يفو هركس فيخو دتشا اذإ هبنجتو هتهارك

 ءابدلا يف ذبني نأ ىهن عو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ديعس

 ،عرقلا : ءابدلا ) : عيبرلا لاق """ يه متنحلاو ريقنلاو تفزملاو

 لالقلا : متنحلاو ى رجح : ريقنلاو ، تفزلاب ىلطي يذلا : تفزملاو

 دس كلذو ؟ خ وسنم وأ قاب يهنلا له انه اوفلتخا كلذكو ( رضخلا

 ١- يذمرتلاو ملسمو دمحأ هاور ثيدحلا .

 ٢- يذمرتلاو يراخبلاو ملسمو دمحأ هجرخأ .

« ٤.٤ ( 



 ىري ديعس وبأ مامإلا ناك نإو مهدنع دمتعملا وه هخسنب لوقلاو ةعيرذلل

 وهف ، لحي ال مارح وهف رمخلا دصق ىلع هذبن نم نأ ىري امك هميرحت

 رسكيو لالح وهف دتشاف لخلا دصق ىلع هذبن ول نأ فالخب ةينلا دساف
 هلوق نم اذخأ رمخلا ةساجن يف اوفلتخا امك ، هتدش نع

 أرظن اهتراهطب لاق ضعبو اهتساجنب مكح ضعبف يع سجر وو : ىلاعت
 . ءاملاو بنعلاو رمتلا وهو اهلصأ ىلإ

 وبأ لاق """ فارشألا لاوقأ ىلع فارشإلا باتك نمو

 الخ هنم ذختيف هب جلاعي نأ زوجي له رمخلا يف ملعلا لهأ فلتخا : ركب
 رمع نع لوقلا اذه انيور ، كلذ زوجي ال : ةفئاط تلاقف ؟ زوجي ال وأ

 ذختي نأ ةفئاط تهركو س يرهزلا لاق هبو هنع هللا يضر باطخلا نب

 ىلع لخلا بصي نكلو لخلا ريصعلا نم ذختي ال : تلاقو لخلل ريصعلا

 لبنح نب دمحأ بهذم اذه لاحب ًأرمخ ريصي الف هبلغي ىتح ريصعلا
 ذختي نأ سأب ال : نامعنلا لاقو : لاق نأ ىلإ كرابملا نبا لاق هوحنبو

 ىلإ لجر ىدهأ ) : لاق سابع نبا نع عيبرلا دنسم يفو ث الخ رمخلا

 نأ تملع امأ و : هل لاقف رمخ يتيوار ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هيلع هللا لص هل لاقف اناسنإ راسف 9 ال : لاقف ي اهمرح هلا

 هللا لوسر هل لاقف اهعيبي نأ هترمأ : هل لاقف ي ؟ هترراس مب قو : ملسو

 حتفف ي اهعيب مرح اهبرش مرح يذلا نإ قو : ملسو هيلع هللا ىلص

 ١- " رذنملا نبال " فارشألا لاوقأ ىلع فارشإلا باتك ج٢ ص)٢٨٢( .

« ٤.٥ ( 



 يملاسلا انخيش لاق "ا" ي امهيف ام بهذ ىتح ناتيوارلا امهو نيتدازملا

 ميرحتو رمخلا ةقارإ بوجو ىلع لدي ثيدحلاو ) : هنع هنلا يضر

 ىلص اهتقارإب رمأ ام هوجولا نم هجوب ةعفنم اهيف تناك ولو اهب عافتنالا

 هللا يلص يبنلا نع سابع نبا نع اضيأ دنسملا يفو ( ملسو هيلع هللا

 اهرصاعو اهيرتشمو اهعئابو رمخلا هللا نعل جو : لاق ملسو هيلع

 سنأ نع ملسمو دؤاد وبأ ىورو """ ي اهبراشو هيلإ لومحملاو اهلماحو

 اوثرو ماتيأ نع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لأس ةحلط ابأ نأ كلام نب
 . قفوملا هللاو . ي هقارهاف ال جو : لاق ؟ الخ هلعجافأ ارمخ

 ١- يئاسنلاو دمحأو ملسمو أطوملا يف كلام هجرخأ ثيدحلا .

 ٢- يذمرتلا هجرخأو ي اهنمث لكأو وو هيف دازو دؤاد وبأ هجرخأ .

4 ٤.٦ ( 



 ريشم سنم اشلا فلنسنملا

 بارشلاوماعطلابدأيف

 دجسم لك دنع مكتنيز اوذخ مدآ ينب اي و : العو لج هللا لاق

 ةنيز مرح نم لق ث نيفرسملا بحي ال هنإ اوفرست الو اوبرشاو اولكو

 ةايحلا يف اونمأ نيذلل يه لق قزرلا نم تابيطلاو هدابعل جرخأ يتلا هلا

 ىور """ نومطي موقل تايآلا لصفن كلذك ةمايقلا موي ةصلاخ ايندلا

 لوسر رجح يف ًامالغ تنك ) : لوقي ةملس يبأ نب رمع نع يراخبلا

 لوسر يل لاقف ةفحصلا يف شيطت يدي تناكو ، ملسو هيلع هللا ىلص هلا

 امم لكو كنيميب لكو هللا مس مالغ اي ةو : ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ىللإ هدنسب عيبرلا دنسم يفو """ ( دعب يتمعط كلت تلاز امف ي كيلي
 بيش نبلب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يتوأ ) : لاق كلام نب سنأ

 يبارعألا ىطعأو برشف ركب وبأ هراسي ىلعو يبارعأ هنيمي ىلعو ءامب

 رباج نع اغالب ىرخ هل ةياور يفو "" ( يه نميألاف نميألا جو : لاقو

 هنأ ) ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ينغلب : لاق ديز نبا

 نم خويش هراسي نعو ريغص مالغ هنيمي نعو هنم برشف بارشب يتوأ

 . (٢٣و١٣) ناتيآلا فارعألا ةروس ١-

 ٢ - ينطقرادلاو كلام هجرخأو .

 ٣- كلامو هجام نباو يذمرتلاو دؤاد وبأو يراخبلاو دمحأ هاور .

 )ط ٤.٧ 4



 نم خويش هراسي نعو ريغص مالغ هنيمي نعو هنم برشف بارشب

 هللاو ال : لاقف ي ءالؤه يطعأ نأ يل نذأتأ عو : مالغلل لاقف هباحصأ

 يف ملسو هيلع هتنا ىلص هنلا لوسر هلتف : لاق ادحأ كنم يسفنب رثؤأ الو

 لاق : تلاق ةملس مأ نع ديعس يبأ ىلإ هدنسب عيبرلا دنسم يفو "" ( هدي

 ةضفلاو بهذلا ةينآ يف برش نم عو : ملسو هيلع هللا ىلص هنا لوسر

 يف رذنملا نبا لاق """ ي منهج ران هفوج يف رجرجي امنأكف

 هللا يلص يبنلا يهنل مرحم ةضفلاو بهذلا ةينآ يف برشلا : فارشإلا

 ناكف ةضضفملا ةينآلا يف اوفلتخا دقو : لاق نأ ىلإ كلذ نع ملسو هيلع

 نأ ىلإ ةضف نم ةبض الو ةضف نم ةقلح هيف حدق يف برشي ال رمع نبا
 ريبج نب ديعسك ضضفملا ءانإلا يف برشلا يف ةفئاط تصخرو : لاق

 بوشلا ةمرح ىلع لاد ثيدحلاو : يملاسلا انخيش لاق . ها """ هريغو

 هيلع ساقيو ملسم ةياور هب تحرص امك لكألا هلثمو ةضفلاو بهذلا يف

 ءانإ يف زاجو : صلاخلا بهذلا يف بطقلا لاق """ امهب ينأتلا قلطم

 يف لاقو . امهدحأ نم هلك هوم اميف ال بهذ الو ةضف ريغ هرثكأ

 نننلا ةيلاغلا ةينآلا لامعتسا زاوج ىلع اوقفتاو : عرفلاو لصألا لماش

 مرح ضعبو اهلامعتسا مرح ضعبف امهتينآ امأ ةضفلاو بهذلا ريغ نم

 . كلامو ملسمو يراخبلاو دمحأ هجرخأ ثيدحلا ١-

 ٢- كلامو يمرادلاو هجام نباو ملسمو يراخبلاو دمحأ هجرخأ .

 . (١٧٦٢)ص ٢ج فارشألا لاوقأ ىلع فارشإلا -

 . ٢ج دنسملا حرش ٤-

 )ط ٤.٨ »



 زاجأو ميرحت الب كلذ هرك ضعبو ث هريغو لكألا زاجأو اهنم برشلا

 قدصي ال ذإ نيتبضلا نيب رمع برش دقو ةضفب ببضم ءانإ نم برشلا

 حدق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل عدصنا دقو جو ؤ ةضف ءانإ هنأ هيلع

 . """ سنأ هاور ي ةضف نم ةلسلس عدصلا ناكم لعجف

 ىلص هللا لوسر ىهن قو : لاق ةديبع يبأ نع عيبرلا دنسم يفو

 ليمرتلاو ريشقتلا نع هجوأ ةثالث نع لكألا يف ملسو هيلع هللا

 . ماعطلا هجو رشقيو ةيحان لك نم لكأي يذلا راشقلاف ي بيقنتلاو

 ةبخ ماعطلا يف رفحي يذلا باقنلاو ، عسي ال ام هيفل عفري يذلا لمرملاو

 . مادإلا هيلإ عجريو
 تعمس هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع عيبرلا دنسم يفو

 بارشلا يف سفنتلا نع ىهني وو ملسو هيلع هللا ىلص هثلا لوسر

 8 دحاو سفن نم ىورأ ال ينإ هللا لوسر اي ) : ليق : ديعس وبأ لاق

 ىرأ ينإف : لجرلا لاقف ي سفنت مث كيف نع حدقلا نبأف جو : هل لاقف
 يف كلذكو : ةديبع وبأ لاق : عيبرلا لاق ( ي هقرهاف عو : لاق ، ىذقلا

 نع يهنلا يف دمحأ دنع وهو ٢"

 : لاق ديز نب رباج نع دنسملا يفو 0 براقتم ىنعملاو بارشلا يف خفنلا

 ابع ءاملا اوبعت ال جو : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ينغلب

 هدربف اراح ناك نإو هيف خفني ال ماعطلا

٦ 

 ١- " عرفلاو لصألا لماش " ج١ ص)٢٩٢( .

 ٢- يذمرتلاو دمحأ هجرخأ ثيدحلا .

 )ط ٤.٩



 نع يقهيبلا يفو يي اصم هوصم نكلو رهبلا دلوتي كلذ نم نإف

 بلا نم دابكلا نإف ي ابع هوبعت الو اصم ءاملا اوصم و ظفلب سنأ

 ناكو ملسم حيحص يفو ث ةيبط ةحلصم يقلخلا بدألا عم كلذ يفو

 ىورأ هنإ قو : لوقيو اثالث بارشلا يف سفنتي ملسو هيلع هللا ىلص

 بارشلا يف سفنتأ انأف ) : ثيدحلا يوار سنأ لاق ه أرمأو أربأو

 هللا ىلص هثنا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع اضيأ ملسم ىورو ( اثالث

 ي ءيقتسيلف يسن نمف امئاق مكدحأ نبرشي ال قو : ملسو هيلع

 ( ثبخأو رش كلذ : لاق امئاق لكألاف ) : سنأل ليق ةداتق ةياور يفو

 هللا لوسر تيقس ) : لاق امهنع هتنا يضر سابع نبا نع هدعب يور مث

 دنع وهو ىقستساو امئاق برشف مزمز نم ملسو هيلع هللا ىلص

 يبنلا نع امهنع هللا يضر سابع نبا نع عيبرلا ةياور يفو """ ( تيبلا
 بوش هنأ ىوريو امئاق برشلا نع ىهن هنأ ملسو هيلع هللا ىلص

 وهو هللا باتك ىلإ هيف عجرملا : سابع نبا لاق امئاق مزمز نم

 الإ للح يأ ىلع برشلاو لكألا حيبت هذهف يم اوبرشاو اولك و> : هلوق

 نأ رهلظلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع يهنلا هصخ عضوم يف
 هللاو . ةيقلخ ناعمو ةيبط ةحلصم هيفف اثالث ءانإلا يف سفنتلاب هيبش اذه

 . قفوملا

 ١- كلامو يمرادلاو هجام نباو يئاسنلاو دؤاد وبأو دمحأو يراخبلاو عيبرلا هجرخأ ثيدحلا .

4 ٤١٠ ( 



 ريشم سذاسنلا كلسملا

 ءاعدلاورمكذلا لضفيف

 ملسودبلع هللا يلص يبنلا ىلع ةالصلاو

 بيجأ بيرق ينإف ينع يدابع كلأس اذإو وح : ىلاعت هللا لاق

 مهلعل يب اونمؤيلو يل اوبيجتسيلف ناعد اذإ عادلا ةوعد

 هللا لوسر نع يفغلب : لاق ةديبع يبأ نع عيبرلا ىور """ م نودشري

 نإف ءاخرلا يف هوعداو مكبر ىلإ اوعرضت و : لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 نمو هتيطعأ ينلأس نمو ةدشلا يف هتبجأ ءاخرلا يف يناعد نم : لاق هلا

 ي هل ترفغ ينرفغتسا نمو هتمحر يلإ عرضت نمو هتعفر يل عضاوت

 هللا يلص هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ ىلإ هدنسب ةديبع وبأ ىورو

 ليللا ثلث ىقبي نيح ىلاعتو كرابت انبر لوقي و : ملسو هيلع

 ينرفغتسي نمو هيطعأف ينلأسي نمو هل بيجتسأف ينعدي نم : رخآلا

 لاق : لاق ةريره يبأ نع هدنسب ةديبع وبأ ىورو """ ي هل رفغاف

 لوقيف لجعي مل ام مكدحأل باجتسي قو : ملسو هيلع هنلا ىلص هنا لوسر

 ١- ةيآلا ةرقبلا ةروس )١٨٦( .

 ٢- هجام نباو يذمرتلاو دؤاد وبأو ملسمو يراخبلاو دمحأ هجرخأ .

 )ط 4٤١١



 : لاق ةريره يبأ ىلإ هدنسب اضيأ ىورو """ ھچ يل بجتسي ملف توعد

 يل رفغا مهللا مكدحأ نلوقي ال جو : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 ال هنإف ةلأسملا ىلع مزعيل نكلو تئش نإ ينمحرا مهللا تئش نإ

 نإ يل رفغا مهللا مكدحأ نلوقي ال قو أطوملا ةياور يفو "" پ هل هركم
 ال ءاش ام عناص هللا نإف ءاعدلا يف مزعيل تئش نإ ينمحرا مهللا تئش

 ىلص هللا لوسر نأ هنع هثنا يضر سنأ نع يذمرتلا ىورو ھ هل هركم

 نب دمحم بلظطقلا لاق ه ةدابعلا خم ءاعدلا « : لاق ملسو هيلع هللا

 نم قزري هللاو وج : العو لج هلوق ريسفت دنع دازلا نايمه يف فسوي

 ام كردتسي نأ ديريو هرمع غارف براق نمو """ يم باسح ريغب ءاشي

 لثم ةليوط ةريصقلا هرمع ةيقب ريصتف ةعماجلا راكذألاب لغتشيلف هتاف

 ماسجألا تارذ ددع هللا ناحبس وأ ىصحلا ددع هللا ناحبس : لوقي نأ

 ةالصلا ةرثكب لغتشي مايقلاو مايصلا ةرثك هتاف نم اذكو ، ضارعألاو

 يف لعف نم هنإف هلآ ىلعو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع مالسلاو

 ةالصلا كلت تحجر ةدحاو ةالص هيلع ىلص مث ةعاط لك هرمع عيمج

 ىلع يلصت كنأل تاعاطلا نم هرمع عيمج يف هلمع ام لك ىلع ةدحاولا

 ريشي : تلق تاولص فيكف هتيبوبر بسح ىلع يلصي وهو كعسو ردق

 ١- كلامو هجام نباو دؤاد وبأو ملسمو يراخبلاو دمحأ هجرخأ .

 ٢-۔ أطوملاو يذمرتلا و دؤاد وبأو ملسمو يراخبلاو دمحأ هجرخأ .

 ٣-_ ةيآلا رونلا ةروس )٣٨) .

 )ط ٤١٢ »



 نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دؤاد وبأو ملسم هاور ام ىلإ هنع هثلا يضر

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع نابح

 يفو ي ارشع هيلع هللا ىلص ةدحاو ةالص يلع ىلص نم < : لاق

 تاولص رشع هيلع هللا ىلص ةدحاو ةالص يلع ىلص نم و ةياور

 يلع ىلص نمو تاجرد رشع اهب هعفرو تائيس رشع اهب هنع طحو

 ضعب يف لاقو ه ةرخآلاو ايندلا مه ىلاعت هللا هافك ةدحاو ةالص

 هيلع ةالصلا الإ دودرم هنمو لوبقم هنم ءاعد وأ ةدابع لكو ) : هبتك

 . ( ملسو هيلع هللا ىلص هل عفن اهنأل يأ ث ةلوبقمف ملسو هيلع هللا ىلص

 تاحلاصلا تايقابلاو و : ريسنتلا ملع يف ريسملا داز يف لاق

 : لاوقأ ةسمخ اهيف """ مم المأ ريخو اباوث كبر دنع ريخ

 ' ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هل دمحلاو هللا ناحبس " هنأ : اهدحأ

 هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةريره وبأ ىورو

 نأ ودعلا نعو هودباكت نأ ليللا نع متزجع نإ قو : لاق
 الو هلل د محلاو هللا ناحبس لوق نع اوزجعت الف هودهاجت

 تايقابلا نهنإف اهولوقف ربكأ هللاو هللا الإ هلإ

 اطع ةياور يف سابع نبا لوق اذهو "" ي تاحلاصلا

 نلفع نب نامثع لئسو كاحضلاو همركعو دهاجم لاق هبو

 ١- ةيآلا فيكلا ةروس )٤٦( .

 ٢- ةيودرم نبا نع ردلا يف يطويسلا هدروأ .

4 ٤١٣ ( 



 اهيف دازو تاملكلا هذه لاقف ( تاحلاصلا تايقابلا ) نع

 نب دعيس لاقو ميظعلا يلعلا هلاب الإ ةوق الو لوح الو

 . هلثم يظرقلا بعك نب دمحمو بيسملا

 ةوقالو لوح الو هت دمحلا و ربكأ هللاو هللا الإ هلإ ال " اهنأ : يناثلاو

 ىلص هللا لوسر نع بلاط يبأ نبا يلع هاور " هللاب الإ

 . ملسو هيلع هللا

 سابع نبا نع ريبج نب ديعس هاور سمخلا تاولصلا اهنأل : ثلاثلا

 . ميهارباو قورسمو دوعسم نبا لاق هبو

 . سابع نبا نع يفوعلا هاور بيطلا مالكلا : عبارلاو

 نبا نع ةحلط يبأ نبا هاور تانسحلا لامعأ عيمج يه : سماخلا

 وه و : العو لج هلوقو . ديز نباو ةداتق لاق هبو سابع

 يي المأ ريخو و ءازج لضفأ يأ ي اباوث كبر دنع ريخ
 ال لمأ اذهو بذاوك مكلامآ نأل نولمأت امم ريخ يأ

 . بذكي

 هللا يلص يبنلاو يلصأ تنك ) : لاق هللادبع نع يذمرتلا ىورو

 مث هللا يلع ءانثلاب تأدب تسلج املف هعم رمعو ركب وبأو ملسو هيلع

 ىلص يبنلا لاقف يسفنل توعد مث ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ةالصلا

 يف يبرعلا نبا لاق ( ي هطعت لس هطعت لس قو : ملسو هيلع هللا

« ٤١٤ (



 اذه ةقباسو ماكحألا يف انيب دق حيحص نسح : "" يذوحألا ةضراع

 اهنمو ، صالخإلا اهنم © اهب هتباجإ برتقت اطورش ءاعدلل نأ باتكلا

 اذإف . ملسو هيلع هللا ىلص هنلا لوسر ىلع ةالصلا اهنمو ث هلل قلمتلا

 صالخإلا نأل نيطرشلا ركذو ، قداصلا دعولاب ةباجإلا تنيعت تعمتجا

 دقو ث تاينلاب لامعألا نألو نطاب هنأل هترهشب ىفتكاو نيدلا نكر

 يل رفغا مهللا : لاقف يلصي لجر لخد ) : لاق هنأ ةلاضف نع يور

 اذإ يلصملا اهيأ تلجع ةو : ملسو هيع هنلا ىلص يبنلا هل لاقف ينمحراو

 ىلص مث ه هعدا مث يلع لصو هلهأ وه امب هللا دمحاف تدعقف تيلص

 يبنلا هل لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ىلصو هللا دمحف لجر

 . ها ( ه بجت عدا يلصملا اهيأ < : ملسو هيلع هللا ىلص

 هيلإ اعيمج ةزعلا هللف ةزعلا ديري ناك نم وج : ىلاعت هلا لاق

 يضاقلا لاق "" م هعفري حلاصلا لمعلاو بيطلا ملكلا دعصي

 حلاصلا لمعلاو ديحوتلا وهو ةزعلا هب بلطي امل نايب : يواضيبلا

 امهتفيحصب ةبتكلا دوعص وأ امهايإ هلوبق نع زاجم هيلإ اهدوعصو

 هنأ هديؤيو ديحوتلاب الإ لبقي ال لمعلا نإف ملكلل هعفري يف نكتسملاو

 لسعلا صيصخت هلل وأ هيوقيو ناميإلا ققحي هنإف لمعلل وأ لمعلا بصن
 وه دعصملاو نيئانبلا ىلع دعصي ئرقو ةفلكلا نم هيف امل فرشلا اذهب

 ١- يبرعلا نبال يذوحألا ةضراع ج٣ ص)٢٠( .

 ٢- ةيآلا رطاف ةروس )٠ ١) .

4 ٤١٥ ( 



 ركذلا لوانتي بيطلا ملكلا ليقو 0 كلملا وأ اهب ملكتملا وأ ىلاعت هنلا
 هللا ناحبس جو : مالسلاو ةالصلا هيلع هنعو ث نآرقلا ةءارقو ءاعدلاو

 ىلإ كلملا اهب جرع دبعلا اهلاق اذإ ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو

 ( لبقي مل حلاص لمع نكي مل اذإف نمحرلا هجو اهب ىيحف ءاسنلا

 مكتثدح اذإ ) : لاق هنع هتنا يضر دوعسم نبا نع مكاحلا ىور . ها

 هللا ناحبس : لاق اذإ دبعلا نإ هللا باتك نم كلذ قيدصتب مكانيتأ ثيدحب

 نهمضف كلم نهيلع ضبق هتنا كرابتو ربكأ هلناو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو

 اورفغتسا الإ ةكئاللا نم عمج ىلع نهب رمي ال نهب دعصو هيحانج تحت

 ملكلا دعصي هيلإ وج هثنادبع الت مث نمحرلا هجو نهب ييحي ىتح نهلئاقل

 نمحرلا هجو اهب ييحي ىنعمو . ( ةيآلا يج هعفري حلاصلا لمعلاو بيطلا

 . هنع هاضرو لمعلا لوبق نع ةيانك

 ةميزخ نبا هاور ام اهنم ةفلتخم ظافلأب ةددعتم قرط نم يورو
 دعص ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ) ةريره يبأ نع نابح نباو

 تدعص كنإ هللا لوسر اي : ليق ي نيمآ نيمآ نيمآ قو : لاقف ربنملا

 يناتأ مالسلا هيلع ليربج نإ جو : لاقف نيمآ نيمآ نيمآ : تلقف ربنملا

 لق هللا هدعبأف رانلا لخدف هل رفغي ملف ناضمر رهش كردأ نم : لاقف

 لخدف اتامف امهربي ملف امهدحأ وأ هيوبأ كردأ نمو 0 نيمآ : تلقف . نيمآ

 لصي ملف هدنع تركذ نمو ، نيمآ : تلقف . نيمآ لق هللا ه دعبأف رانلا

 يفو ( ي نيمآ : تلقف . نيمآ لق هللا هدعبأف رانلا لخدف تامف كيلع

)ط ٤١١٦ »



 ابجوم ءاعدلا يف حاحلإلا عم ةباجإلا دمأ رخأت نوكي ال ءاطع نبال مكحلا

 يفو كنل راتخت اميف ال كل راتخي اميف ةباجإلا كل نمض وهف كسايل

 يبأ نع ملسم حيحص يفو ديرت يذلا تقولا يف ال ديري يذلا تقولا

 ال بيط هللا نإ قو : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةريره

 لاقف نيلسرملا هب رمأ امب نينمؤملا رمأ هللا نإو ابيط الإ لبقي

 لاقو """ م احلاص اولمعاو تابيطلا نم اولك لسرلا اهيأ اي وح : ىلاعت

 مث "" ي مكانقزر ام تابيط نم اولك اونمآ نيذلا اهيأ اي و> : ىلاعت
 بر اي بر اي ءامسلا ىلإ هيدي دمي ربغأ ثعشأ رفسلا ليطي لجرلا ركذ

 باجتسي انأف مارحلاب يذغو مارح هسبلمو مارح هبرشمو مارح همعطمو

 . ها ه هل

 ىلص هللا لوسر اناتأ ) : لاق دوعسم نبا نع عيبرلا دنسم يفو

 هللا انرمأ : دعس نب ريشب هل لاقف ةدابع نب دعس سلجم يف ملسو هيلع هللا

 هلأس هنأ انيسن ىتح تكسف ؟ كيلع يلصن فيكف كيلع يلصن نأ

 تيلص امك دمحم لأ ىلعو دمحم انيبن ىلع يلص مهللا اولوق قو : لاقف

 ميهاربإ ىلع تكراب امك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع كرابو ميهاربإ ىلع

 ( ي متملع دق امك مالسلاو ديجم ديمح كنإ نيملاعلا يف ميهاربإ لآ ىلعو
 هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا : ةديبع وبأ لاق : عيبرلا لاق

 ١- ةيآلا نونمؤملا ةروس )٥١( .

 ٢- ةيآلا ةرقبلا ةروس )١٧٢( .

4 ٤١٧ ( 



 هيلع هنا ىلص ههيبشت يف ثحبلا يقب . """ تايحتلا يف ينعي هانملع اذكه

 امنإ هيبشتلا نأ هنع بيجأ ام نسحأو هنم لضفأ وهو ميهاريإ هيبأب ملسو

 امك كيلإ انيحوأ انإ وح : ىلاعت هلوقك وهف ردقلل ال ةالصلا لصأل وه

 ىلع بتك امك مايصلا مكيلع بتك و هلوقو """ ي حون ىلإ انيحوأ

 ىلإ تنسحأ امك نالف ىلإ نسحأ : كلوقك وهو """ يم مكلبق نم نيذلا
 نسحأو و> : ىلاعت هلوق هنمو هردق ال ناسحإلا لصأ كلذب ديرتو نالف

 لاق : لاق ةريره يبأ نع عيبرلا دنسم يفو """ يم كيلإ هللا نسحأ امك

 ال هدحو هللا الإ هلإ ال لاق نم وو : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ةئام موي يف ث ريدق عيش لك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل هل كيرش

 ةئام هنع تيحمو ةنسح ةئام هل بتكو باقر رشع لدع هل تناك ةرم

 دحأ تأي ملو يسمي ىتح كلذ هموي ناطيشلا نم ازرح تناكو ةئيس

 نع هيفو "" يي كلذ نم رثكأ لمع نم الإ هب ءاج امم لضفأب
 ةرم ةئام هلل دمحلاو هللا ناحبس هتالص رثأ ىلع لاق نم قو ةريره يبأ

 ملسم ىور "" ي رحبلا دبز لثم تناك ولو هاياطخ هنع تطح

 ١- كلامو يمرادلا و هجام نباو يناسنلاو يذمرتلاو دؤاد وبأو ملسمو يراخبلاو دمحأ هجرخأ .

 ٢ ةيآلا ءاسنلا ةروس )١٦٢( .

 ٢ ةيآلا ةرقبلا ةروس )٨٣!١( .

 ٤- ةيآلا ص ةروس )٧٧( .

 ٥ كلامو هجام نباو يذمرتلاو دمحأو ملسمو يراخبلا هجرخا .

 ٦- كلامو هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دؤاد وبأو دمحأو ملسمو يراخبلا هجرخأ .

 )ط ٤١٨ 4



 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس تماصلا نب ةدابع نع يذمرتلاو

 هيلع هللا مارح هللا لوسر أدمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهش نم جو : لوقي

 فئاوط بهذ دق : """ هباتك يف يرذنملا ظفاحلا هرثأ ىلع لاق ي رانلا

 نييف تدرو يتلا تاقالطإلا هذه لثم نأ ىلإ ملعلا لهأ نيطاسأ نم

 ناك امنإ كلذ وحنو رانلا هيلع هللا مارح وأ ةنجلا لخد هللا الإ هلإ ال : لاق

 املف ديحوتلاب رارقإلا درجم ىلإ ةوعدلا تناك نيح مالسإلا ءادتبا يف

 ةريثك اذه ىلع لئالدلاو كلذ خسن دودحلا تدحو ضئارفلا تضرف

 ةلكزلاو ةالصلا باتك يف كلذ ىلع لدي ثيدح ام ريغ مدقت دقو ةرهاظتم

 لوقلا اذه ىلإو هللا ءاش نإ ةقرفتم رخأ ثيداحأ يتأيو جحلاو مايصلاو

 ال : ىرخأ ةفئاط لاقو مهريغو يروثلا نايفسو يرهزلاو كاحضلا بهذ

 ضئارفو نيدلا ناكرأ نم وه ام لك نإف كلذ يف خسنلا ءاعدإ ىلإ جايتحا

 نع عنتما مث رقأ اذإف هتامتتو نيتداهشلاب رارقإلا مزاول نم وه مالسإلا

 هيلع انمكح هيف فالخلا ليصفت ىلع نواهت وأ أادحج ضئارفلا نم ءيش
 ةفئاط تلاقو 0 بيرق ًاضيأ لوقلا اذهو ةنجلا لوخد مدعو رفكلاب

 نم ةاجنلاو ةنجلا لوخد يضتقي ببس ديحوتلا ةملكب ظفلتلا : ىرخأ

 ضنئارفلاب تأي مل نإف ، رئابكلا بنتجيو ضئارفلاب يتأي نأ طرشب ث رانلا
 اذهو 0 رانلا لوخد نم ديحوتلا ةملكب ظفلتلا هعنمي مل رئابكلا بنتجي ملو

 باتكلل قباطم حضاو وهو . همالك ها وه وه وأ هلبق امم بيرق

 ١- يرذنملا ظفاحلل بيهرتلاو بيغرتلا ج٢ ص)٤١٣( .
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 هيلع هنلا يلص هلوقف 0 امهنايبو امهلمجم امهديقمو امهقلطم ةنسلاو

 مث هللاب تنمآ لق عو : هلوقو ي سمخ ىلع مالسإلا ينب و : ملسو

 هروفنو هنع هللا يضر ةزمح لتاق يشحو يف لزن امو ث """ ي مقتسا

 لج هلوقو ث مالسإلا يف لخد مث لزن ام هيف لزن ىتح مالسإلا نع

 ام """ يم فلس دق ام مهل رفغي اوهتني نإ اورفك نيذلل لق و> : العو
 . قفوملا هللاو . كلذ ديؤي

 هللا يضر هللادبع نب نايفس ةرمع يبأ نع هصنو ناميإلا باتك يف ملسم هجرخأ ثيدحلا ١-
 تنمآ لق وو : لاق كريغ ادحأ هنع لاسأ ال الوق مالسإلا يف يل لق هللا لوسر اي تلق : لاق هنع

 . ھہ مقتسا مث هللاب

 ٢- ةيآلا لافنألا ةروس )٣٢٨( .

 ط ٤٢٠
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 لوألا قحلملا

 نيضرؤملاءاوهأوناورهنلاةعقتوم

 :ديهمت

 هبحصو هلآو ىفطصملا ىلع امالسو ةالصو ث ىفكو هلل دمحلا

 : دعب امأ ، نيعمجأ

 هللا لوسر باحصأ نيب تراث يتلا ةنتفلا نم ءزج يف ةءارق هذه

 نيفلاخملا ضعب ةءارج الول اهل ضرعتأل نكأ مل ، ملسو هيلع هللا ىلص
 باحصأ ضعبل اوضرعتف ث مهنيبو اننيب راد راوح لالخ يأرلا يف

 مهنعط اومعد دقو 0 بابسلاو متشلاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . ةيمالسإلا ةيخيراتلا رداصملا ضعب يف درو امم ءيشب

 ةنتفلا ده يف ضوخلا نم نيملسملا ريذحت اهفده ةءارقلا هذه

 نإو ى ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نيب تعقو يتلا ةملظملا

 نيب تمرطضا يتلا ةنتفلا خيرات هركن اننإف خيراتلا نم ًائيش هركن انك

 الإ اهيف ضوخلا هركنو ملسو هلآ و هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ

 . نيخرؤملاو باتكلا يديأ ىلع مهنم مولظملا فاصنإل

 هيلع هللا ىلص ميركلا لوسرلا ثيدح ىلع ةينبم هذه يتءارق

 بهذف رش يف انك انإ هتنا لوسر اي : لاق هنأ ناميلا نب ةفيذح نع : ملسو

« ٤٢٢ (



 ؟ رش نم ريفلا دعب لهف ، كيدي ىلع ريخلاب ءاجو رشلا كلذب هلل
 عطقك نتف قو : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ، وه ام : لاق . معن : لاق

 نوردت ال ث رقبلا هوجوك ةهبتشم مكيتأت ه اضعب اهضعب عبتي ملظملا ليللا
 دمحأ هاور . 4 يأ نم ايأ

 هللا يلص هللا لوسر باحصأ ىلع ةهبتشم نتفلا هذه تناك نإف

 يف انيتأ نيذلا نحن انيلع نوكت فيكف ، يأ نم ايأ اوردي ملف ، ملسو هيلع

 !؟ مهنع ديعب نامز

 هيلإ ضعبلا ينرج نأ ال ول رمألا اذه يف لخدأل نكأ مل يننإ

 يوجأ بستحأو 9 هللا لوسر باحصأ نع عافدلل ةلواحمب تمقف 0 ارج

 . هللا ىلع

 ثتحبلاجهنم

 انجهنمو ٧ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةمأ ديحوت وه ىمسألا انفده
 ماكحأب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأل ضرعتلا مدع وه

 رابك لاوقأل لقن وه امنإف ماكحألا نم أئيش انركذ اذإو ، ةيصخش
 يذلاو ث ةرتفلا كلتل بيرقلا نيعباتلا رابك نم دحأل وأ ، مهسفنأ ةباحصلا

 اهلبقي ردصم نم كلذكو 0 فارطألا عيمج نم لوبقلاب هلوق ذخؤي

 رداصملل ريبك طمغ الوأ كلذ يفو ، تعطتسا ام يأرلا يف فلاخملا

 كلذ يف ايناثو ى بذكلا نع ةهازنلاب مهل نيفلاخملا ةداهش مغر ةيضابإلا

)ط 4٤٢٣



 نع ينتنغأل اهيلع تدمتعا ول يتلا ججحلاو قئاقحلا نم ريثكلل كرت

 . لقنلا نم ريثكلا

 هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم ناورهنلا لهأ مه انتسارد روحم

 اذهو 0 قيسفتلا و نعطلاب نيروهتملا ضعب مهل ضرعت نيذلا ، ملسو هيلع

 لأسن ث اهتاهاتم يف لوخدلاو ث ةنتفلل ضرعتلا لاحلا ةعيبطب انيلع متحي

 . نيملاس اهئاملظ نم جورخلا نم اننكمي ارون انل لعجي نأ هللا

 نم ةرورض هركذ نوكي ام طقف ضرعأ نأ ادهاج لواحأس

 . ةرشابم ناورهنلا لهأ ينعت يتلاو ث ةنتفلا ثادحأ

 ةنتفلاراثم

 ةبلاطمو ، نافع نب نامثع ثلاثلا ةفيلخلا لتقم وه ةنتفلا راثم

 يف لخدن نل عوضوم اذهو . هتلتق نم صاصقلا ليجعتب ةباحصلا ضعب

 نب ةيواعم قشنا ، بلاط يبأ نبا يلع مامإلا ةفالخ يف نكلو 0 هتاليصفت

 دالبب رثأتساو ث دايقلا بلاط يبأ نبا يلع مامإلل ملسي ملو ، نايفس يبأ

 بناج نم 0 صاعلا نب ورمع وه رخآ يبحاص هرزاؤم ناكو ث ماشلا

 مأ امهيلإ تمضناو يلع مامإلا ىلع ريبزلاو ةحلط نابحاصلا جرخ رخآ
 ةعقومب يمس ام يف ةهجاوملا تمتف ريثك قلخ مهعمو ةشئاع نينمؤملا

 ١ فالآلاب ردقي نيملسملا نم ريبك ددع ةكرعملا هذه يف لتقو لمجلا

 ةعقوم تناكف ةيواعم عاضخإل اهدعب هجوتف 0 يلع مامإلل ةبلغلا تناكو

)ط ٤٢٤ »



 نأ ةيواعم شيج داكو ، نيملسملا نم فولأ ىرخأ ةرم لتق ثيح نيفص

 يهو 6 ةديدج ةطخب برعلا ةيهاد صاعلا نب ورمع جورخ الول مزهني

 ىلإ يلع شيج مسقنا نأ ةجيتن لوأ تناكف 0 ميكحتلل ابلط فحاصملا عفر

 همعزتي رخآو 7 ءامدلل انقح لاتقلا فقو بوجو ىري امهدحأ نيمسق

 نيب ةميزهلا ىأر امدنع ورمع يهاود نم هذه نأ ىري ةباحصلا ضعب
 ةففلا لاتق يف حضاو هللا مكحو ؛ ( هلل الإ مكح ال ) نأ اودانو ث هينيع

 8 بختنملا ةفيلخلا ةيار تحت اهئاوضناب هللا رمأ ىلإل ءيفت ىتح ةيغابلا

 نقاصلا يأرلل ناك هخوضر نإف يناثلا يأرلل يلع مامإلا ليم عم نكلو
 زاحناف ، يلع مامإلا شيج مسقناو ةديدجلا ةنتفلا تبشن انهو ث ءامدلل

 - ةرجشلا ةعيب لهأو ردب لهأ نم لاجر مهيفو - ةباحصلا نم ريثكلا

 ه ءارورح ىعدت ةقطنم ىلإ ميكحتلا اوضتري مل نمم ريثك قلخ مهعبتو

 هقنع نم ةييبلا يلع مامإلا علخ نأ دعب مهيلع ًاديدج امامل اوبصنو
 يف درو يذلا ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل ًاعابتا كلذو ، ميكحتلل هئاضتراب

 ةعيب هقنع يف سيلو تام نمو ... ق : ةرامإلا باتك يف ملسم حيحص

 الإ ءالؤه ري مل بلاط يبأ نب يلعف ةنتفلا تناكو . يه ةيلهاج ةتيم تام
 شيج لتتقاف ء ةيواعم لثم كلذ يف مهلثم هنم ةفالخلا تبصتغا ةيغاب ةئف

 دادعأ ةثلاث ةرم نيملسملا نم طقسو 0 ناورهنلا ةعقوم يف يلع مامإلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم هضرأ يف هلا ةيقب مهيف 0 ةريبك

 . اهبراشم فالتخاب ةيخيراتلا رداصملا لك نيب هيلع قفتم اذهو ث ملسو
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 ثادحأل !ةءارق

 هيلع هتنا ىلص هتنا لوسر باحصأ اهيف لتتقا ، ءايمع ةنتف هذه

 اوبزحتف 0 ج وعأ علض ىلع الإ اهدعب نوملسملا مقي مل هنأ قحلاو 0 ملسو

 ةّفلخلاو هتقيرط ىلع ثادحألا هذه لوأتي لك ، ىتش بهاذمو بازحأ

 نود قيرفل زيحتلا نم بتاك لخي ملو ث اهلالخ نم رظني يتلا ةيخيراتلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهفصو امك يهف ‘ بيجعلاب سيل اذه و 60 رخآ

 تناك نكلو ى اهيف رصبن نأ انل فيك ث ملظملا ليللا عطقك نتف ملسو

 نب رمع سماخلا ةفيلخلا اهلصأ يتلا كلت ؛ ةمالسلا ليبس كلانه

 اهنم رهطن الفأ 0 انفويس اهنم هللا رهط ءامد كلت ) هلوقب زيزعلادبع

 ام اهل تلخ دق ةمأ كلت وج : ىلاعت هلوق نم اهمهلتسا يتلاو ، ( انتنسلأ

 نم اهملسأ امو يع نولمعي اوناك امع نولأست الو متبسك ام مكلو تبسك

 ولو ء هفيصن الو ةباحصلا كئلوأ دحأ دم لصن ال نحنو ال فيك ! قيرط

 نحن ام ) هلوق يف ءالعلا نب ورمع وبأ نسحأ دقو 0 ابهذ دحأ شم انقفنأ

 ! ( لاوط لخن لوصأ يف لقبك الإ ىضم نميف

 ةرشاهملاةجيتنو ميكحتلا

 ودمعو ٠ ايلع لثمي يرعشألا ىسوم وبأ نايباحصلا امه نامكحلا

 عدخ نأ راصتخاب اهيلع قفتملا ةجيتنلا تناكو ث ةيواعم لثمي صاعلا نب
 ايلع علخيف ربنملا ىلع دعصي هلعجف يرعشألا ىسوم ابأ ةيهادلا ورمع

)ط ٤٢٦ »



 هيلع اوملسو ةيواعم ىلإ ماشلا لهأو ورمع فرصنا مث ةفالخلا نم

 مدنلاب يلع مامإلا دنج سحأ دقو كلذ ىلع رداصملا لك قفتت امك ةفالخلاب

 يف فيسلاب هوبرضي ملو طقف طوسلاب صاعلا نب ورمع اوبرض مهنال

 . "" فقوملا كلذ

 ميكحتلاةجيتنو يلط

 ىدجإ يف هلاق اممف 9 ميكحتلا ةجيتنب بلاط يبأ نب يلع ضري مل

 نيلجرلا نيذه نإ الأ ) - يربطلل ةياورلاو - ةفوكلا لهأ يف هبطخ
 اييحأو 0 امهروهظ ءارو نآرقلا مكح اذبن دق نيمكح امهومترتخا نيذللا

 امكحف 6 هللا نم ىده ريغب هاوه امهنم دحاو لك عبتاو ، نآرقلا تامأ ام
 مل امهالكو 0 امهمكح يف افلتخاو ، ةيضام ةنس الو ث ةنيب ةجح ريغب

 كلذ ركذ دقو 9 """ ( نينمؤملا حلاصو هلوسرو امهنم هللا ئربف ، دشري

 . باوجلا اذه يف اقحال اهلقننس يتلا ناورهنلا لهأل هتلاسر يف هنيع

 نم هل هترظنو ٧ ميكحتلل همييقت هيف حضتيو ؛ يلع يأ ر اذهف
 وه نم وهف هللا ءايبنأل ةمصعلاو . ! ) امه ومترتخأا ( لاق نيح هأدتبم

 مل نيذلا هباحصأ نع ضري مل مث ميكحتلا ةجيتنب ضري مل ةمكحو القع
 . ! ميكحتلاب اوضتري

 . ) ©٠© ص)٣ ١١ ثلاثلا دلجملا ث يربطلا خيرات ۔-١

 . ٥ ص)٦ ١ ١) قباسلا عجرملا ۔٢

 )ط ٤٢٧ 4



 اضيايارئااذهنوريناورهتنازهاريغ نمةبادصلاريهاشم

 يار هثلا حبق ) هنع هنا يضر سابع نبا لوق اضيأ يربطلا لقني
 يوريل يربطلا رمتسيو ( لقع امف يأرلاب هترمأو هترذح ! ىسوم يبأ

 ١ قسافلا ةردغ سابع نبا ينرذح ) هسفن يرعشألا ىسوم يبأ لوق

 . """ ( ةمألا ةحيصن ىلع ائيش رثؤي هنأ تننظو . هيلإ تننامطا ينكلو

 ميكحتلاةلاسمينةصالخلا

 نم ةطخ ميكحتلا نأ ث ةقباسلا صوصنلا ءارقتسا نم حضتي

 امأ 0 سانلا نم ةيبلغألا ءادنل اخوضر يلع مامإلا اهل باجتسا ، ورمع

 8 اهتروطخ نوكردي اعيمج اوناكف ةباحصلا نم ربكألا عمجلاو يلع

 دعب ةيواعم لاتق ةلصاوم ررق ههجو هللا مرك هنأ اليلد كلذ ىلع يفكيو

 هللا يضر يبسلا رلا به و نب هللا دبعل هتلاسرو 6 ةرشابم ميكحتلا ةعدخ

 . """ كلذ لع دهاش ريخ يربطلا دنع هنع

 ١- ثلاثلا دلجملا 4 يربطلا خيرات ٠ ص)٣ ١ ١ ) .

 ٢- ةلاسرلا هذه نم ) ةيليلحت ةرظن ( مسق يف ةلاسرلا هذه عجا ر ٥ يربطلا عجارو ج٣ .

 ص)٧١ ١ ١) .

 )ط ٤٢٨ 4



 ورمعوةيواعل نيعباتلاو ةباحصلا ةنسلا نم مييقت

 ىسوم يبأو سابع نباو يلع مالك نم هانلقن ام يفكيف ورمع امأ

 نسحلا مالك عمساف ، هيف ةدياحم ةهج مكح لقننس اننإف ةيواعم امأ 8 هيف

 هيف نكت مل ول ةيواعم يف نك لاصخ عبرأ ) : لوقي هللا همحر يرصبلا
 رسألا ذخأ ىتح فيسلاب ةمألا هذه ىلع هوازتنا : ةقبوم تناكل ةدحاو الإ

 نيم هفالختساو ث ةليضفلا ووذو 0 ةباحصلا اياقب مهيفو ، ةروشم ريغ نم

 هواعداو ، ريبانطلا برضيو ريرحلا سبلي 0 اريمخ اريكس نبا هدعب

 ه شارفلل دلولا جو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دقو ادايز

 رجح نم هل اليوايف رجح باحصأو أرجح هلاتقو ي رجحلا رهاعللو

 يلع نعل ىبأ هنأل ًايح نفد يباحص وه رجحو ى """ ( رجح باحصأو

 . "" ربانملا ىلع

 عبشأ ال ) هقح يف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنلا لوسر لاق دقو

 . """ هحيحص نم ةلصلاو ربلا باتك يف ملسم هاور ! ( هنطب هللا

 ١ دابعلا ةباحصلا دحأ يدع نب رجحو 6 (٧٨٤)ص ث ٣ج " لماكلا " هباتك يف ريثألا نبا ٨

 ةباصإلاو ) (٢٦٤)ص ث ٢ج ى ( ءالبنلا مالعا ريس ) يف مجرتم ( ) ج١ ٧ ص)٢٢٢( راد.ط
 ةيملعلا بتكلا ( .

 ٢ ىلإ ٠٥)ص ٨ج ةياهنلاو ةيادبلاو ، (٧٨٤)ص ٣ج ريثألا نبا عجار ةصقلا ليصفتل ٥٥( ٨
 ؛ج يربطلا خيراتو 0 (٠٠١)ص ١ج يدودوملا ىلعالا يبأل كلملاو ةفالخلاو

 ص)١٩٠إلى٢٠٧٢( نودلخ نباو " (٥٢١)ص ١ج ربلادبع نبال باعيتسالاو ى ج٣ ص)١٤( .

 ٢ سابع نبا ثيدح نم (ةباحصلا لئاضف) باتك يف هحيحص يف ملسم هاور يذلا ثيدحلا امأ :

 ) يبن اي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل لاقف هنودعاقي الو نايفس يبأ ىلإ نورظني ال نوملسملا ناك
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 اهكج وزأ نايفس يبأ تنب هبيبح مأ هلمجأو برعلا نسحأ يدنع لاق معن لاق نهينطعأ ثالث هللا

 لئاقأ تنك امك رافكلا لتاقأ ىتح ينرمؤتو لاق معن لاق كيدي نيب ابتاك هلعجت ةيواعمو لاق معن لاق

 كلذ هاطعأ ام ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نم كلذ بلط هنأ الولو ليمز وبأ لاق معن لاق زيملسملا

 : هيف ملعلا لهأ لاوقأ كيلإ لطاب ثيدح وهف ( معن لاق الإ ائيش لأسي نكي مل هنأل
 ثيدحلا اذه ةاور دحأ ، رامع نب ةمركع ةمجرت يف (٣٩)ص ٣ج نازيملا يف يبهذلا لاق -

 ةثالثلا يف سابع نبا نع يفنحلا كامس نع اركنم الصأ هل قاس دق ملسم حيحص يفو ) :
 ( نايفس وبأ اهبلط يتلا

 يف ملسم هل قاس دق : تلق ) : ثيدحلا اذه نع (١٧٣١)ص ٧ج ءالبنلا مالعأ ريس يف لاقو -

 يتلا ةثالثلا رومألا يف سابع نبا نع يفنحلا كامس هيوري يذلا وهو 0 اركنم اثيدح لوصالا

 . ( ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نم نايفس وبأ اهسمتلا
 طلغ اهنأ فرع دق ثيداحأ ملسم ىور ) : (٢٦٢)ص ٧ج يواتفلا عومجم يف ةيميت نبا لاق -

 مالسإ لبق اهجوزت هنأ فالخ الو . ةبيبح مأ كجوزأ نأ ديرأ : ملسأ امل نايفس يبأ لوق لثم

 . ( نايفس يبأ

 وبأ لاق . هب ءافخ ال طلغ ثيدحلا اذه ) : (٠١١)ص ١ج داعملا داز يف ميقلا نبا لاقو -

 نبا لاقو . رامع نب ةمركع ةبذك هيف كش الب (((((( عوضوم )))))) وهو : مزح نب دمحم

 هباومهتا دقو ث ددرت الو هيف كش ال هتاور ضعب نم مهو ثيدحلا اذه يف : يزوجلا

 ‘ شحج نب هللادبع تحت تناك ةبيبح مأ نأ ىلع اوعمجأ خيراتلا لهأ نأل ؛ رامع نب ةمركع

 ىلع ةبيبح مأ تتبثو ى رصتت مث ةشبحلا ضرأ ىلإ - ناملسم امهو - اهب رجاهو هل تدلوو

 هنع اهقدصأو اهايإ هجوزف . هيلع اهبطخي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثعبف 0 اهمالسإ

 لوسر شارف تنثف . اهيلع لخدف نايفس وبأ ءاجو . ةرجهلا نم عبس ةنس يف كلذو 0 اقادص

 حتف يف املسأ ةيواعمو نايفس ابأ نأ فالخ الو 0 هيلع سلجي نأ ملسو هيلع هللا ىلص هلا

 تنك امك رافكلا لتاقأ نأ ينرمؤتو : هل لاق هنأ ثيدحلا اذه يفف اضيأو ، نامث ةنس ةكم

 ( هتبلا نايفس ابأ رمأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ فرعي الو ( معن ) لاق 0 نيملسملا لتاقأ
 . ها

 مانألا ريخ ىلع مالسلاو ةالصلا يف ماهفألا ءالج ) يف ثيدحلا اذه اضيأ ميقلا نبا ركذو -
 هوجولا كلت شقان مث ، هنع هب بيجأ امو هركذف ١٣٤( ىلإ ٢٣١)ص ( ملسو هيلع هللا ىلص

« ٤٣٠ ( 



 مهاضر مدعو اذه مهمييقت يف ازاشن اوسيل ناورهنلا لهأف اذإ

 صاعلا نب ورمعو ةيواعم كلسمب

 ءدبیلعدوم

 هللا يلص هللا لوسر باحصأ نم ةيقب مه ناورهنلا لهأ نأ انلق

 نم وهف مهنع ةبتر لزن نمو ، نيدهاجملاو ءارقلا نم ملسو هيلع

 . هللا رمأل عاصني ىتح ةيواعم لاتق يف رارمتسالا مهيأر ناكف ث نيعباتلا

 اوناكو ث هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع مامإلا ءاول تحت يوضنيو

 الإ مكح ال نأ اودانف ، صاعلا نب ورمع اهربد ةعدخ ميكحتلا نأ نوري
 ةليل اوماني ال يك مهنم ةفيلخ اوماقأ 0 ةفالخلا نع يلع ىلخت امدنعو ث هلل

 اهنالطب ملعي ال امم اهلاثمأو هوجولا هذهف 3 ةلمجلابو ) : هلوقب كلذ متخ مث ؤ ادحاو ادحاو
 نم اهلاطبإل ضرعتلاو اهيف رظنلا لب 0 املع اهيف رظانلا ديفت ال و اهتناثغو اههاركتساو

 طيلخت هيف عقو لب ى ظوفحم ريغ ثيدحلا نأ باوصلاف 9 ملعأ ىلاعت هللاو ، ملعلا تارانم
 . ( ملعأ هللاو

 ةمالعلا زمافغم اهيف ام نايب مث هنع اهب بيجأ يتلا ةبوجألاو ثيدحلا اذهل ضرعت دقو -

 . ٢٤٥( ىلإ ٢؛٣)ص ٣ج " ةيندللا بهاوملا حرش " يف يناقرزلا

 ( .. ملسم ىلع ركنأ " لك سيل يأ امب هريبعت ظحال " امم ثيدحلا اذهو ) : ريثألا نبا لاقو -

 . (٤٤١)ص ؛٤ج ةياهنلاو ةيادبلا

 (٥٤١)ص ٤؛ج " ةياهنلاو ةيادبلا " يفو ، (٢؟١٧٢)ص ٢ج " ةيوبنلا ةريسلا " يف ريثك نبا لاق -

 ( ... ةفيعض اهلك هذهو ) : ثيدحلا اذه نع اهب بيجأ يتلا ةبوجألا ضعب ركذ نأ دعب

 ةمالعلا خيشلا بتك كلذك عجارو 8 طوطخم ٢ج يبونقلا ديعس خيشلا يواتف نم فرصتب لوقنمو

 . " ةيرتتلا فكاب هيبشتلا هبش عفد " باتك ىلع هتاقيلعت اصوصخ يعفاشلا فاقسلا نسح
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 مهتفيلخ ناكو ث ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا رمأ اوفلاخيف ةفيلخ نود نم
 مهامسو يلع مهمصاخف يبسارلا بهو نب هللادبع يباحصلا وه بختنملا

 مهلتاقو ، يسايس ج ورخ وهف ، هشيج نم اوجرخ مهنأل ( جراوخلا )
 نميلا ةيواعم هنم عزتنا ذإ ةمئاق مهلاتق دعب نم يلعل مقت ملف ، كلذل

 دعي ملف ث هلامع اولتقو ث رابنألا ىلع هليخ تراغو ، رصمو زاجحلاو

 يف هدونجل هعيرقتو همتش ةرثك رس اذهو 0 رمأ هل لثتمي وأ مالك هل عمسي

 لهأ اولتق نيذلا هدنجل هتبطاخم كيفكيو ، كلذ دعب نم هبطخ بلغأ
 لوقعو لافطألا مولح 0 لاجر الو لاجرلا هابشأ اي ) هلوقب ناورهنلا

 ريهش نم يهو ( .. ! مكفرعأ ملو مكرأ مل ينأ تددو 0 لاجحلا تابر

 جهن ىلإ عجريلف كلذ ةعباتم دارأ نمو ، جيرخت ىلإ جاتحت ال يتلا ةبطخ

 . ةنتفلا هذه نع تثدحت يتلا خيراتلا بتك بلغأ وأ ةغالبلا

 ناورهنلالهأنم تايصخش

 يهسارلابهو نبهللادبع
 ملع اذ ناك ) : الئاق يلكرزلا هفرعي يبسارلا بهو نب هللادبع

 حوتف دهشو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا كردأ ةعاجشو ةحاصفو يأرو

 يأر وذ - ملاع _- يباحص وهف 4 ١" ) صاقو يبأ نب دعس عم قارعلا

 ١- يلكرزلل مالعألا ج٤ ص)٢٨٨( .

 )ط ٤٣٢ »

  



 دعب مهيلع امامإ ةباحصلا هبصن ث هللا ليبس يف دهاج - عاجش بيطخ -

 نسحلا مالك قبس يذلا ةيواعم اهب رثأتسي نأ نم افوخ ؤ يلع لزانت نأ
 . هيف يرصبلا

 يدعسلاريم زنب رص وقره

 ٨ رمع مايأ حتفلا شويج ةداق دحأ ناك يدعسلا ريهز نب صوقرح

 بحاص يسرافلا نازمرهلا نإ ) : ةباغلا دسأ يف ءاج دقف ى زاوهألا حتاف

 بتكف ، هعمج فثكف ٧ داركألاب ناعتساو 0 هلبق ام عنمو رفك ث ناتسزوخ

 نب رمع ىللإ ةبتع بتكف ، ناوزغ نب ةبتع ىلإ هعم نمو ىملس

 نب صوقرحب نيملسملا دمأو ، هدصقب هرمأي رمع هيلإ بتكف ى باطخلا

 © ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ةبحص هل تناكو ، يدعسلا ريهز

 8 نازمرهلا مزهناف ، نازمرهلاو نوملسملا لتتقاف ، لاتقلا ىلع هرمأو

 لاتق يف ريبك رثأ هلو . اهب لزنو زاوهألا قوس صوقرح حتفو

 دهاجملا هنإ . زاوهألا حتاف \ يباحص وه صوقرحف """ ( نازمريلا
 نيب نم - لاجرلا رايتخا يف رمع ام كاردأ امو - رمع هراتخي يذلا

 يضر ورمع نب عاقعقلاب ههبشأ امو ى ةبعصلا تامهملل لجرك ةباحصلا
 ناهذألا يف يمالسإلا حتفلا ةداق روص هيوشت متت نم ةحلصملف . هنع هللا

 !؟ حيرصلا ءارتفالاب لب ، ليلد ريغ نم

 ١- ىلإ ٤٧٤)ص ١ج ةباغلا دسأ ٤٧٥( ؛ج يربطلا خيرات ىلإ راشأو ص)٧١٦١( .
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 نورخآةبادص ناورهنلا لهاينو
 ىلص هللا لوسر باحصأ نم ةردان ةيقب ناورهنلاب تعمتجا دقل

 ديز يباحصلا انهه مهنم ركذنو مهدادعتل لاجملا عسي ال 0 ملسو هيلع هللا

 لهأ نم وهو يمالسلا يفوأ نب ةرجشو ث باوألا عشاخلا نصح نب

 عيلب نمم مهو ةعبرألا هتوخإو مصاع نب ديزيو ةرجش نب هللادبعو ث ردب

 يضر نيذلا نم مهنأ يأ ء ةرجشلا تحت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . "" زيزعلا باتكلا صنب مهنع هللا

 نيملسملا نم فالآو ةباحصلا نم مهريغو ءالؤه عيمج لتق دقل

 لهأ رايخ نم اوناك ناورهنلا لهأ نإف لامجإلا ىلعو ث ةعقاولا هذه يف

 ةرجشلا تحت عياب نممو ردب لهأ نم مهيف 0 مهداهزو ذئموي ضرألا
 ٢" م .. ٠

 . " ` نيعباتلا رايخ نمو ث ءارقلاو

 ؟ايندبالط ناورهنلا لهأ ناك له
 مهف 9 ميكحتلاب مهاضر مدع وه لاؤسلا اذه ىلع ةباجإ لضفأ

 امو } هبصنم يف بختنملا نيملسملا ةفيلخ ءاقب ليبس يف توم بالط

 ام ملعف ةرجشلا تحت كنوعيابي ذإ نينمؤملا هنع هللا يضر دقل و : هناحبس هلوق يف كلذو ١-

 . ج .. مهبولق يف
 ميهاريإ نب مساقلا يبأل ةاقتنملا رهاوجلا باتك عجري ناورهنلا لهأ نم ةباحصلا ءامسأ عبتملا ٢

 مقر تحت . ةرهاقلاب ةيرصملا بتكلا راد يف طوطخم باتكلاو ى ه٠٠٥٧ت . يداربلا

 . يرذالبلل فارشألا باسنأو ب ٢١
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 نع لزانت دق بختنملا ةفيلخلا نأو امأ 3 هللا ليبس يف داهج نم همظعأ

 ٨ هنع اليدب هنيد نوضتري نم اوراتخا دق مهنإف 0 ميكحتلاب ايضار ةفالخلا

 ٨ ةعيبلا ءانثأ يف مهبطخ نوخرؤملا ركذ دقو { هنيدو هللا عرش ةماقإل

 نع يهنلاو فورعملاب رمألا بجاو ىلع موقلا ءالؤه صرح دكؤت يهو

 اذهو ث لابجلا روك ضعب ىلإ ةنتفلا راد كرت ىلإ ةادانملاو لب ث ركنملا

 ليبق يبسارلا بهو نب هللادبع مامإلا ةبطخ يف هيلع صوصنم

 . "ا" ةعيبلا

 ناورهنلا ره نيسحلاو نسحلايببأةربظن
 مامإل مهباختنا مث ، مهلازتعاو ، ميكحتلل ناورهنلا لهأ ضفرب

 دقف ث هتجيتن ضفر مث الوأ ميكحتلاب يضر يذلا يلع مامإلل افلخ ديدج
 هيلع صن ام اذهو هل ةلتاقم الإ وه ام ديدج مامإل مهبيصنت نأ ىأر

 كرشلا مهنع ىفن اذه عم هنكلو ، ( مهانلتاقف انولتاق موق مهنكلو ) هلوقب

 كرشلا نم ) لاقف كلذب مهيمر نيضرغملا ضعب دارأ امدنع قافنلاو

 سكعب ءالؤهو اليلق الإ هللا نوركذي ال نيقفانملا نأ حضوأو ث ( اورف
 . """ كلذ

 ١- يربطلا ج٣ ص)١٦١!١( .

 ٢- فنصملا يف ةبيش يبأ نبا دنع ةياورلا صن ٢٧١٤٢ .
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 ؟ناورهتلايفةباصلاةرزجم يف ئدابلانم

 ءالؤهب شرحتلا نم ائيش اهيف يوري يربطلل ةياور انهاه لقننس

 ( يفقثلا دوعسم نب دعس وهو ) دعس باحصأ لاق )) نيدهاجملا ةباحصلا

 ، اوبهذيلف مهلخ ! رمأ مهيف كتأي ملو ءالؤه لاتق نم ديرت ام : دعسل

 كريغ كافك ناو ث مهعيبتا مهعابتاب كرمأ نإف 0 نينمؤملا ريمأ ىلإ بتكاو

 اذه شرحت ىرت تنأف "ا" (( كلذ مهيلع ىبأف ، كل ةيفاع كلذ يف ناك

 يلع ىلإ كلذ دعب ربخلل هلقن ةيفيك روصتت نأ كلو ، ناورهنلا لهأب دئاقلا

 نكلو " !؟ مهيلع ناودعلا أدتبم هسفن روصيس لهف ! بلاط يبأ نب

 ةرزجملا يف لوألا رارقلا بحاص نكي مل ايلع مامإلا نأ ادبأ ينعي ال اذه

 . ةعقاولا ةعاس كلانه هروضح ىلع قفتي لكلاف

 ناهدلاينناورهتلالماةروصهيوشتةميرج

 صاعلا نب ورمع برعلا يتيهاد اناك بلاط يبأ نب يلع مصخ نإ

 فوفص يف مهل ءالمع عرز نم انكمت دقلو ، نايفس يبأ نب ةيواعمو

 نوكي نأ ىلإ لوصولا نم مهضعب نكمت دقلو ث ةقرفلا نوثبي يلع شيج

 اماهسإ ءالؤه مهسأ دقلو ، هيلإ رابخألا يلقانو يلع مامإلا شيج ةداق نم

 نوكتل ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا قانعأ يلو ث ةنتفلا ران ءاكذل يف اميظع

 ثيداحألا مهنم ترذح نيذلا مه اونوكيف ناورهنلا باحصأل ةهجوم

 ١- يربطلا ج٣ ص)٦ ١ ١) ٠
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 نولتقيو ى ناثوألا لهأ نوكرتي ، نامزلا رخآ يف نوتأي مهنأب ةفيرشلا

 بيرغب كلذ امو 0 مهرجانح زواجي الف نآ رقلا نوؤرقي 0 مالسإلا لهأ

 شيج ىلإ ةيواعم شيج نم ريثكلا جورخو 0 رساي نب رامع لتقم دعبف

 ةفنفلا هلتقت رامع حيو ) ثيدحلا مهعمس عرق نأ دعب ، يلع مامإلا

 اذكهو ( هب جرخ نم هلتق امنإ ) هتلوقم صاعلا نب ورمع عاشأ ( ةيغابلا

 ىللإ مهجاردأ اوداع نيذلا ، ةماعلا نم ريثك ناهذأ يف ةقيقحلا تهوشت

 عمسم تحت ث كلذ دعب يمالسإلا خيراتلا ةباتك تأدب دقلو . ةيواعم شيج

 يتب نمو ناورهنلا لهأو ، اهرصبو - ةديدجلا ةطلسلا - ةيومألا ةلودلا

 ٠ ةلودلا هذه """ ةموثرج ةنداهم مدع ةرورض ىري ناك نم مه مهنم
 الف مهيلع يتأت نأ ىسع رداهلا اهمالعإو ، ةشطابلا اهدي مهيلع تطلسف

 . كلذ نم محرأب ةيسابعلا ةلودلا نكت ملو ث ارثأ مهل يقبت

 نيذلا ، نوشحوتملا جراوخلا مهنأ ىلع ناورهنلا لهأ روص دقل
 ةلودلا اهدعب نمو ةيومألا ةلودلا تنقتأ دقو ، مهلاصئتسا و مهلتق بجي

 يف اهتيعرش مدع ىأر نم لك اتعبتتف ، مهراثآ نم يقب نم عبتت ةيسابعلا
 . ابيذعتو التق اوعسوأو ؛ رطقو ضرأ لك

 اشوحو مهاياقبو ناورهنلا لهأ نيخرؤملا نم ريثكلا روص دقل

 دحاو لك فيرعت دعب ىرتف 0 سانلا لتقو نوطبلا رقبب ذذلتت ةروعسم

 ١- لصألا ةغل ةموثرجلا .
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 مل اهنإ ؟ هتعدب يه امو 0 ادهاجم ايباحص ناك نإو ( عدتبم غئاز ) مهنم

 . ؟ ةلالضو ةعدب لوقلا اذه ناك ىتمو ث هلل الإ مكح ال : هلوق الإ نكت

 لوقو لب سابع نباو يلع لوق تيأر دق ميركلا ئراقلا اهيأ تنأو

 . هتاذ نيمكحلا دحأ وهو ىسوم يبأ

 مهنم يقب نمو ةباحصلا ءالؤهب مهتلا قيفلت

 ١. اهلحم ريغ يف ( جراوخلا ) ةظفل لالغتسا هرطخأو كلذ نم 6

 يقب نمم مه زييمتل بلاط يبأ نب يلع مامإلا مهيلع اهقلطأ ةيمست يهف
 مهسفنأ ناورهنلا لهأ اهمدختسا امل الإو ةبس كلت نكت ملو ث هدنع 8

 ضفر يهف ث اهيف بيع الو 0 ةيخيرات ةقيقح يلع شيج نم مهجورخف

 ؤ يلع مامإلا ىتح اهتجيتن لبقي ملو ايلمع اهلشف تبث يتلا ميكحتلا ةركفل

 لهأ نم نوقحاللا مهيلع أرجتي نأ فسؤملا نكلو ، يسايس جورخ وهف

 بهاذملا ةمئأ نم قحل نم ىتح دحأ مهريوزت نم ملسي مل نيذلا ، ءاوهألا

 ىلع بوذكملا ثيدحلاك مهنم ةمألا ريذحتو ث مهمتش يف ثيداحألا اوفلأف

 بهاذملا ةمئأ نم هريغو 0 سيلبإ نم رطخأ هنأو يعفاشلا مامإلا

 يف نينواهتملا ءارطإل ثيداحألا هيف فلؤت يذلا تقولا يف ث ةيمالسإلا

 ىلص هلوقك مهعذقت ةحيحص ثيداحأ دورو مغر ، هيف نيرصقملا مهنيد

 مل نيذلا كئلوأ 2 "" ي هنطب هللا عبشأ ال عو ةيواعم يف ملسو هيلع هللا

 ١ - ج ملسم حيحص ٤ ص ( ٢٠١٠ ) مقرب ٢٦٠٤ ج كلذكو ٢ ص ( ١١١٤ ) مقرب . ١٤٨ .
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 قيفرلا ىلإ ميركلا لوسرلا لاقتنا ليبق ، فيسلا نم اقرف الإ اوملسي

 ضعب روص دقل ، مهفويسب الاتقو مه راعشأب ءاجه هوعسوأ نأ دعب ىلعألا

 نيذلا ءاقلطلا نم ناك هنأ مغر يحولا ةبتك نم ناك هنأب الثم ءالؤه

 ةروعسم ةلمح تناك دقل !؟ هبتك يذلا اذه يحو ياف ؛ حتفلا ماع اوملسأ

 ةيرفلا مظعأ امو ، خيراتلا ريوحتو 0 ةماعلا ناهذأ يف قئاقحلا ههيوشتل

 فرشلاو لضفلا يف مهلثام نمو ةرجشلا ةعيبو ردب لهأ نم لاجر ىلع

 لواطتلا امو ث نيدلا نم اجورخ هللا مكح ةماقإل مهجورخ ىمس ىتح

 الإ نيدلا نم جورخلاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ ىلع

 مل ةمهت يهو ث كلاهملا يف اهيلئاقب فذقت ىمظع ةبيصمو 0 ىربك ةماط

 اجورخ ةنتفلا لازتعا نوكي لهو { ةجحلا اهدنست الو 0 ليلدلا اهيلع مقي

 يعونلا ةفيلخلا نم ةفالخلا باصتغا دعي ال يذلا تقولا يف ، نيدلا نم

 . ؟ نيدلا نم اجورخ بختنملا

 لهأ ةيشحو يف صصقلا فيلأت اضيأ دمتعملا هيوشتلا كلذ نمو ٢.

 لهأل نورذتعي يذلا تقولا يف نيملسملل مهلتقو 0 مهتجاذسو ناورهنلا

 خيراتلا بتك يف ةرشتنم صصقلا هذهو 0 مهريزانخ لتق نع ريزانخلا

 نإف اهتحصب الدج انملس ولو 0 ! اهيف ام حضوأ وه اهبذك اهبلغأو
 ملظلاو ءابغلا نمو ث لكلا ىلع لدي ال ( حص نإ ) ضعبلا فرصت

 الو و لوقي ىلاعت هللاو ، اهلك ةعامجلا ىلع دارفأ وأ درف اطخ بحس

 . ي ةنيهر تبسك امب سفن لك ج لوقيو ي ى رخأ رزو ةرزاو رزت
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 هيلع هنا ىلص هثنا لوسر لمحيل دقاح يتأي نأ ءابغلاو قمحلا نمف الإو

 ةماسأ هلعل رخآ و ديلولا نب دلاخ لعف امك 0 ةباحصلا ضعب ءاطخأ ملسو

 لاقف ةرشابم العف امم ملسو هيلع هثلا ىلص لوسرلا أربت نيذلا ، ديز نب
 ةياور نم 0 ي دلاخ عنص امم أربأ ينإ مهللا جح : ملسو هيلع هللا ىلص

 موي تعاج اذإ هللا الإ هلإ الل لوقت اذام قو : رخآلل لاقو 0 يراخبلا

 . ملسم ةياور نم ه ةمايقلا

 ضعب يف ةفرطتملا تاكرحلا بسنن نأ مويلا ملظلا نم سيلأ

 ملظلا نم سيلأ ، هوبستكا مرج ريغ نم سانلا لتقت يتلا ةيمالسإلا لودلا

 ءالؤه لوقنف الصأ اهيلإ نومتني يتلا ةيمالسإلا بهاذملا ىلإ اهبسنن نأ

 . كلتب هذهف !!؟ مهلاعفأ نم نووأربي مهنأ مغر الثم ةيكلام وأ ةيعفاش

 مهلاغماوةيرفصلاوةيدجنلاخيز

 نيذلا سانلا نم يقب نم عبتت مت ، ناورهنلاب ةباحصلا ةرزجم دعب

 ةلمحلا هذه تمعزتو 0 مهتدابإل ضرأ لك يف ث اركف ءالؤه ىلإ نوتمي

 دايز لاعفأ تئش نإ أرقاو ءالؤه اهدض جرخ يتلا ةلودلا لاحلا ةعيبطب

 كلانه تناكف ، """ ايارع مهئاسن بلصي ناك هنأ كيفكيو ؛ مهيف هيبأ نب

 اولحتساف ؛ مهيفلاخم كرشب اوتفأف ءالؤه ضعب ىدل ةمرجم لعف ةدر

 رماع نب ةدجن عابتأ ةيدجنلاك . مهتحكانم اومرحو مهلاومأو مهءامد

 ١ رداصملا ركذ دقو } (٤٦)ص تافيلخ ضوع روتكدلل ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن .
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 نب عفان عابتأ ةقرازألا مهلثمو ، (ايلاح ضايرلا) ةماميلا لهأ يفنحلا
 لفأ ةيقب نم ناك امو 0 رفصألا نبا دايز باحصأ ةيرفصلاو 0 قرزألا

 نودم كلذو مهنم ةءاربلا اونلعأ نأ الإ فاصنإلا ىلع نيتباثلا ناورهنلا

 نال اذه يف ةيضابإلا بتك عجارتلف خيراتلا بتك هتظفحو هوبتك ام يف

 يأ ٧ ةدعقلاب ةيضابإلل ةاغبلا ءالؤه ةيمست رس اذهو 0 مهيلع ةجح مهلوق

 لعف ةدرالإ وه امو 6 داهج هنأب مهسفنأ مهل هتلوس امع اودعق مهنأ

 ملاعلا عاقب نم ريثك يف ثدحي امب هيبش وهو 0 نيملسملا لك نم ماقتنالل

 . مويلا يمالسإلا

 ادمعتم هدي ثول ناسنإ لك نم لاح لك ىلع نوأربي ةيضابإلا نإ
 سانلاف 9 ناك ايأ ، مهئامد لحتسا وأ ، ةيكزلا ةرهاطلا نيملسملا ءامدب

 . مهباسنأب ل مهلامعأب نوبساحم هتنا دنع

 امع يرجي فرطلل اضغو اميظع الهاجت نأ رمألا يف بجعألا

 هيف يرصبلا نسحلا ةلوقم انركذ دقو 3 هدعب ءاج نمو ةيواعم هعنص

 © ةمألا نم نيحلاصلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأل هليتقتو

 ريرج نبا هاور ام اهنمف ؛ ةملؤم ةريثك اذه يف ةقوثوملا رابخألاو
 نب دلاخ نب نمحرلادبعل ةيواعم لتق يف ث هل ظفللاو ريثألا نباو يربطلا
 اولامو ماشلا لهأ دنع هنأش مظع دق ناك هنأ هتوم ببس ناكو ) ديلولا

 هفاخف 9 هسأب ةدشلو ، مورلا دالب يف هئانغلو هيبأ راثآ نم هدنع امل هيلإ

 نمضو 0 هلتق يف لاتحي نأ ينارصنلا لاثأ رمأو ، هنم يشخو ةيواعم
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 . ! صمح جارخ ةيابج هيلوي نأو 0 ! شاع ام هجارخ هنع عضي نأ هل

 عم ةمومسم ةبرش لاثأ نبا هيلإ سد مورلا نم نمحرلادبع مدق املف

 نمض امب ةيواعم هل ىفوف ، صمحب تامف 0 اهبرشف ث هكيلامم ضعب

 ادمعتم انمؤم لتقي نمو وج : ىلاعت هلوق نم ىنثتسم ةيواعم لهف ( هل

 اباذع هل دعأو هنعلو هيلع هللا بضغو اهيف ادلاخ منهج هؤازجف

 عجراف ةيواعم لئاضف يف تدرو يتلا ثيداحألا امأ 6 """ يم اميظع

 . """ اهنالطب ملعتل ( ءالبنلا مالعأ ريس ) يف يبهذلا ظفاحلل

 ناورهنلا رهأو سابع نبانيبةرظانملا
 ةرظانمل بلاط يبأ نبا يلع هبدتنا سابع نب هللادبع يباحصلا

 ام اهنمو مهجح لوقي ام اهنمف انهاه رداصملا فلتختو 0 ناورهنلا لهأ

 وهو (٢٣٥٤)ص ٢ج لماكلا يف ريثألا نباو (٢٠٢)ص ٢٣ج هخيرات يف يربطلا ريرج نبا ١

 ملشلا لهأ نم هدنع نمو وه ربك هتوم هغلب املو هتجوز ةطساوب مسلاب يلع نب نسحلا لتق يذلا

 نب رسب لسرأ يذلا وهو رصم ىلإ هقيرط يف مسلاب هلتقف يعخنلا رتشالا ىلع سد يذلا وهو

 نالفط هادلو هل جرخو هلزنم يف هدجي ملف سابعلا نب هللاديبع اهيلاو مجاهف نميلا ىلإ هاطرأ
 . هدنع تناك نيكسب امهحبذف

 يف ةتباثلا ثيداحألل عجراو ٠ (٢٣١)ص ٣ج ( ءالبنلا مالعأ ريس ) يف يبهذلا ظفاحلا ٢

 مقرب (٤١١١)ص ٢ج كلذكو ٢٦٠٤ مقرب (٠١٠٢)ص ٤ج ةيواعم يف حدقت يتلا ملسم حيحص

 امأ . (٧٤٢)ص ٥ج ملسم لاجر هلاجر دنسب دمحأ مامإلا دنسم يف رمخلل هبرش كلذكو ، ٤٨٠

 اذه يف هريغو [ يباحصأ يف هنا هللا ] ثيدحلا مهانع نيذلا ملعتلو . عوضوملل اليصفت تدرأ اذإ

 ' هيزنتلا فكاب هيبشتلا هبش عفد " باتكل هقيقحت يف فاقسلا نسح خيشلا ةسارد ىلإ عجراف 0 بابلا

 . ةثلاثلا ةعبطلا ٢٤٣( ىلإ ٥٣٢)ص يزوجلا نبال
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 يف سابع نبا ةلوقم نم يربطلا هاور ام انركذ دقو ء هوجح لوقي

 ةلاسر دروت ةيضابإلا رداصملاو ناورهنلا لهأ يأر هيأ رف . ميكحتلا

 كنع ينغلب دقو ) اهيف هلوقي اممو سابع نبا ىلإ يلع نم ةجهللا ةديدش

 تنك امب ينومصخف مهمصاخل موق ىلإ يلع ينثعب )) : لوقت كلا
 املظ جراوخلا تلتق ينأ ملعت تنك نئل يرمعلف " (( سانلا هب مصخأ
 تذكك نإو 6 مهلتق يف يكيرش تنأف 0 هب تيضرو ث مهلتق ىلع ينتيلامو

 مث ( ... ةرخآلاو ايندلا يف تيقش دقلف ، هفالخ رهضتو ارمأ يل رمضت

 9 ةرظانملل ليصفت هبو ، يلعل سابع نبا باوج ةيضابإلا رداصملا ركذت

 ةوق مهملا امنإو تدرو نيأ مهي الو ةحضاو نيقيرفلا ججحو . اهيف مت امو
 نم نأ نآلا ملعت تنأو ، تناك ردصم يأ يف ، ناهربلا ةعاصنو ةجحلا

 لوطأ نم كلانه لب سابع نبا نع الضف لقي ال وه نم ناورهنلا لهأ
 سابع نبا عانتقا ىلإ يربطلا راشأ دقو . """ اردب دهش دقو ةبحص هنم

 ‘ ءارووجب اولزنو ٧ ةفوكلا يلع لخدف ) : هلوق يف ناورهنلا لهأ يأرب
 مهيلإ جرخف 7 ائيش عنصي ملو عجرف ، سابع نب هللادبع مهيلإ ثعبف

 ملو عجرف ) هلوقف " """ ( مهنيبو هنيب اضرلا عقو ىتح مهملكف يلع

 امب سابع نبا عانتقا ىلع لدي اممو ، حرش ىلإ جاتحي ال ( ائيش عنصي

 "ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم" هباتك يف رصان حلاص دمحم روتكدلا امهلماكب نيتلاسرلا لقن دقل ١-

 ةيضابإلا لوصألا يف ةيضفلا دوقعلا يف نيفرطلا ةبوجأو ةرظانملا تركذ كلذكو 0 كانه عجارتلف

 . اهردصم ركذ دقو ٥٩( ىلإ ٠٥)ص يثراحلا دمح نب ملاسل

 ٢- يربطلا ج٣ ص)١١٤( .
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 ، ناورهنلا لهأ نم هثبا لوسر باحصأ نم نيقباسلاو ردب لهأ هيلإ بهذ
 هلكو يذلا لمعلا كرت دقو ةمركملا ةكم ىلإ هعوجرو ةنتفلل هلازتعا وه

 كلذ نع سابع نبا اشاحو سالتخالاب همهتا نأ دعب يلع همع نبا هب

 يلع نيبو هنيب تعقوأ يتلا ، ةضرغملا ةياشولاو ءايمعلا ةنتفلا اهنكلو

 نبا بتك دقو 0 دعب نم ناورهنلا لهأ نم ةباحصلاو يلع نيب تعقوأ امك

 ينأ ينع كغلب ام ةازرم كميظعت تمهف دقف دعب امأ ) يلع ىلإ سابع
 هنع نعاظ ينإف تببحأ نم كلمع ىلإ ثعباف 0 دالبلا هذه لهأ نم هتئزر

 كرت هعسو امل مهيأر نالطب ىري سابع نبا ناك ولو ث " " ( مالسلاو

 ةكم ىلإ ماشلا نم لحرف يرعشألا ىسوم وبأ كلذ لعف دقو 0 مهلاتق

 . """ ةمركملا

 ناورهنلا لهأيناملظتنرصيتلا ثيداحألا
 مهداهتجا يف أطخ ىلع اوناك ناورهنلا لهأ نأ الدج ضرفنل

 له ث اديدج امامإ مهفالختساو 0 يلع مامإلا شيج ةرمز نم جورخلل

 لهو !؟ اوماصو اولص نإو ةلملا نم مهجورخب مكحلل فاك اذه مهلعف

 !؟ ةمايقلا موي ىلإ نيدلا نع ةجراخ مهتايرذ ىقبت نأ ىلع ليلد كلذ يف
 تيول دقلف كلذ عمو ، يقطنملا ريغ معزلا اذه ىنبتي القاع نأ نظأ ال

 ١ ثلاثلا دلجملا " لماكلا " ، ريثألا نبا .

  1يربطلا ج٣ ص)٣ ١ ١) .
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 ال ةعمتجم اهيناعم نكلو © دناسملا يف ةقرفتمو ٥ ريثك يه و 6 نا ورهنلا

 : ةيلاتلا ثيداحألا يف ام نع جرخت

 ق
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع نحن امنيب لاق يردخلا ديعس ابأ نأ

 ميمت ينب نم لجر وهو ةرصيوخلا وذ هاتأ امسق مسقي وهو ملسو

 تبخ دق لدعأ مل اذإ لدعي نمو كليو لاقف لدعا هلا لوسر اي لاقف

 هيف يل ننئا هللا لوسر اي رمع لاقف لدعأ نكأ مل نإ ترسخو
 عم هتالص مكدحأ رقحي اباحصأ هل نإف هعد لاقف هقنع برضأف

 مهيقارت زواجي ال نآرقلا نوع رقي مهمايص عم همايصو مهتالص

 الف هلصن ىلإ رظني ةيمرلا نم مهسلا قرمي امك نيدلا نم نوقرمي

 رظني مث ءيش هيف دجوي امف ةفاصر ىلإ رظني مت ءيش هيف دجوي

 الف هذذق ىلإ رظني مث ءيش هيف دجوي الف هحدق وهو هيضن ىلإ

 ىدحإ دوسأ لجر مهتيآ ، مدلاو ثرفلا قبس دق عيش هيف دجوي

 ىلع نوجرخيو ردردت ةعضبل لثم وأ ةأرملا يدث لثم هيدضع
 اذه تعمس ينأ دهشأف : ديعس وبأ لاق ى سانلا نم ةقرف نيح

 نب يلع نأ دهشأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ثيدحلا
 ىتح هب يتأف سمتلاف لجرلا كلذب رمأف هعم انأو مهلتاق بلاط يبأ

 . هتعن يذلا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا تعن ىلع هيلإ ترظن

 . يراخبلا ةياور
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 نولوقي مالحألا ءاهفس نانسألا ءاثدح موق نامزلا رخآ يف يتأي

 نم مهسلا قرمي امك مالسإلا نم نوقرمي ةيربلا لوق ريخ نم

 نإف مهولتقاف مه ومتيقل امنيأف مه رجانح مهناميإ زواجي ال ةيمرلا

 . يراخبلا ةياور . ةمايقلا موي مهلتق نمل رجأ مهلتق

 نيب اهمسقف ةيبهذب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ يلع ثعب

 ردب نب هنييعو يعشاجملا مث يلظنحلا سباح نبا عرقألا ةعبرألا

 ةثالع نب ةمقلع و ناهبن ينب دحأ مث يئاطلا ديزو يرازفلا
 يطعي اولاق راصنألاو شيرق تبضغف بالك ينب دحأ مث يرماعلا

 رئاغ لجر لبقأف مهفلأتأ امنإ : لاق ث انعديو دجن لهأ ديدانص

 قتا لاقف قولحم ةيحللا ثك نيبجلا عئتان نيتنجولا فرشم نينيعلا

 ىلع هللا يننمأيأ تيصع اذإ هللا عطي نم : لاقف ، دمحم اي هنا

 نب دلاخ هبسحأ هلتق لجر هلأسف 0 ينونمات الو ضرألا لهأ

 بقع يف وأ اذه يف ينئيض نم نإ لاق ىلو املف 5 هننمف ث ديلولا

 قورم نيدلا نم نوقرمي مه رجانح زواجي ال نوءرقي موق اذه

 نأ نئل ناثوألا لهأ نوعديو مالسإلا لهأ نولتقي ةيمرلا نم مهسلا

 ةياور . دومت لتق ىرخأ ةياور يفو داع لتق مهنلتقأل مهتكردأ

 . يراخبلا

 يلع دنع اسلاج تنك لاق هيبأ نع بيلك نب مصاع ماصع نع

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع تلخد ينإ لاقف هنع هللا يضر
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 نبا اي : لاقف 6 اهنع هللا يضر ةشئاع الإ دحأ هدنع سيلو ملسو

 ملعأ هلوسرو هللا تلق : لاق ، اذكو اذك موقو تنأ فيك بلاط يبأ

 مهيتارت زواجي ال نآرقلا نوءرقي قرشملا نم نوجرخي موق لاق

 ديلا جدخم لجر مهنمف ةيمرلا نم مهسلا قورم نيدلا نم نوقرمي

 . دمحأ ةياور . هيشبح يدث هيدي نأك

 زواجي ال نآرقلا نوءرقي لامعألا نوئيسي موق يتمأ نم ج رخي
 نم هلمع مكدحأ رقحي : لاق الإ ملعأ ال : ديزي لاق ، مه رجانح

 اوجرخ اذإ مث مهولتقاف اوجرخ اذإف مالسإلا لهأ نولتقي مهلمع

 نمل ىبوطو مهلتق نمل ىبوطف مهولتقاف اوجرخ اذإ مث مه ولتقاف

 هللا لوسر كلذ ددرف لجوزع هللا هعطق نرق مهنم علط املك هولتق

 ةياور . عمسأ انأو رثكأ وأ ةرم نيرشع ملسو هيلع هللا ىلص

 دمحا ٠

 ثيداحأالاهدذهتلفتسافيك

 يهو 6 ةصلخلا مهتارظنو 3 ةاورلا حورش اهضعب ىلإ فيضأ :ال وأ

 ةرصانمل ( هيلإ ترظن ىتح ) لثم 0 ثيدحلا دارمل نيب ريخست

 يمه امنإو ، ثيدحلا بلص نم تسيل يهف ؤ ىرخأ ىلع ةفئاط

 ضفل لبقتالو . هفقوم رربيل قيرف ىوعد - تحص نإ _

 . كلذ نم ناورهنلا لهأ ةباحصلا ةءاربب نايبلا كيتأيسو ء ماصخ
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 ص وقرح وه هنأ ىلع املظ نيرومهتملا ضعب هروص ةيدنلا وذ : ايناث

 بذكلا نم وه لب 0 ليلد ىلع نبي مل يذلا ، يدعسلا ريهز نب

 : نايبلا كيلإ و 8 ةعطاسلا ةجحلاو ث نيبلا ليلدلل ضراعملا

 يدع ى رتفملا يباحصلا ي دقسلاريه زنب رص وق رح

 وذ هنأ ىلع ريهز نب صوقرح زاوهألا حتاف ىلع ةأرجلا نإ

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ ىلع بذكلا نم وهل ث ةيدنلا

 ةيدنلا اذ نأ ىلع ةدحاو ةراشإ ولو حاحصلا نم يأ يف دري مل :الوأف

 نودت مل حاحصلا بتك نأ عم 0 يدعسلا ريهز نب صوقرح ناك

 8 ربخلا حص ول امسا هيلإ ريشتس اهنأ دكؤمو ، ناورهنلا دعب الإ

 لهأ ىلع نيدقاحلا نيروجأملا تاقيفلت نم ةيرفلا هذه امنإو

 . ناورهنلا

 هل هرايتخا و ؤ هنع هللا يضر رمع دنع صوقرح ةناكم انركذ دقل :ايناث

 ملعن نحنو ث زاوهألا حتفو ، نيملسملا ةدجنل ةباحصلا نيب نم

 ىلع رمع نيعتسب فيكف © !؟ هتداق رايتخا يف رمع ةقد ىدم

 هتمالع كلتو هنأش كلذ لجرب مالسإلا مانس ةورذ وهو داهجلا

 بحاص وهو لهج نع رمع كلذ لعفيس لهو ؟ نومعزي يتلا

 ةرصيوخلا يذ لتقب مه يذلا وه رمع نأو اصوصخ ث ةسارفلا

 . تاياورلا ضعب يف
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 موي ىتح 6 مهل هتدايقو . مهنيب هئاقب يف ةباحصلا حماستي فيك :اثلاث
 ؟ هنأش اذه وهو ناورهنلا

 نم نكي مل صوقرحو هندعمو هلسن نم يأ هئضئض نم ج رخي :اعبار

 . ةرصيوخلا يذ ندعمو لسن

 سيل ةرشبلا نول ناك نإو ، نوللا دوسأ هنأ ركذي ثيدحلا :اسماخ

 ملو ث برعلا ةريزج دعس ينب نم يبرع صوقرح نإف 0 ةصيقنب

 . ايقيرفإ نكي

 ةباحصلا نم ةمألا هذه ءامظع روص ضعبلا هوشي نم ةحلصملف

 ىرن لباقملا يفو ث ةدشارلا ةفالخلا ايحت نأ لجأ نم اوتام نيذلا نيحتافلا

 نأل هللا دهاع نم مهنمو و : هلوق هيف هللا لزنأ نم نع اتيمتسم اعافد
 ؟ م .. نقدصنل هلضف نم اناتآ

 ثيداحألل ةيليلحت ةرظن

 : يلاتلاك مهتافص موقلا ءالؤه نأ ركذت ثيداحألا

 . نامزلا رخآ يف نوتأي ١.

 . سانلا نم ةقرف ىلع نوجرخي ٦.

 انماش يف انل كراب مهللا ] ثيدح ىلإ رظناو ؛ قرشملا نم نوجرخي ٣.

 باتك يف يراخبلا يف ثيدحلا ! ةقطنملا هذه فرعتل 0 [ اننمي يفو
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 دنعو 0 بقانملا باتك يف يذمرتلا ننسو ث نتفلا باتك يفو ةعمجلا

 . ةباحصلا نم نيرثكملا دنسم يف دمحأ

 ٤. مهيقارت زواجي الو نآرقلا نوؤرقي .

 مهجارخإ ىلإ نوعراسيو نيملسملا نورفكي الثمف لامعألا نوئيسي ٥.
 . ةلملا نم

 ٦. ناثوألا ةدبع نوكرتيو نيملسملا نولتقي .

 وه ناورهنلا لهأ عم فاصوألا هذه نم بسانتي نأ نكمي امو

 سيل قبطنت يهو ث سانلا نم ةقرف ىلع نوجرخي مهنأ وهو . اهيناث

 لهأو لمجلا لهأ : ةنتفلا قرف لك ىلع قبطنت امنإو مهسفنأ مهيلع
 بابسألل اقالطإ مهعم بسانتت ال يهف ةيقابلا فاصوألا امأ 0 نيفص

 : ةيلاتلا

 يف اونوكي مل ناورهنلا لهأو 0 نامزلا رخآ يف نوتأي مهنأ ركذت هيو

 . نامزلا رخآ

 0 مالسإلا لهأ نولتقيو 0 ناثوألا لهأ لاتق نوكرتي مهنأ ركذت هيو

 لهأ اولتاق دق امنيب ى مهفحاصم ىلع مهو اولتق دق ناورهنلا لهأو

 شيرق يكرشم لتاق نم مهنم نأ يفكيو ، عيمجلا ةداهشب ناثوألا
 يف دانجألا ةداقو ، زاوهألا حتاف مهنمو ، ىربكلا ردب ةكرعم يف

 . قارعلا حوتف
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 هللا لوسر باحصأ اولتاق صاعلا نب ورمعو ةيواعم نأ تبث

 رساي نب رامع ةيواعم شيج لتق دقلو لب ، ملسو هيلع هئلا ىلص
 هلتقت رامع حيو وي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيف لاق يذلا

 ةياور نم ي رانلا ىلإ هنوعديو ةنجلا ىلإ مهوعدي ةيغابلا ةئفلا
 هموقو بهو نب هللادبع ىلع جورخلا فرصني اذاملف . يراخبلا

 لب 6 ةبحصلا فرش هل لكو هموقو ةيواعم ىلع فرصني ال و

 !؟ لوطأ كئلوأ ةبحص

 نع مهزيميل جراوخلاب ناورهنلا لهأ مامإلا يمسي نأ ةبارغ ال

 يف ىوهل كلذ دعب ةيمستلا هذه لغتست نأ ةبارغلا نكلو ، هشيج

 نيبو 6 نيدلا نع جورخلاب ةباحصلا ءالؤه زملل سفنألا
 ىلع جراوخلا ظفل قلطي الثم اذاملف ! . عساش قرف نيجورخلا

 نينمؤملا مأ ىلع فصولا اذه قلطي مل امنيب مويلا ةباحصلا ءالؤه

 يف يلع ىلع مهجورخ ةعاس ةباحصلا نم اهعم نمو ةشئاع

 يف نيروجأم نيدهتجم كللوأ نوكي اذاملو ؟ لمجلا ةعقوم

 سايقم وه امف ؟ نيروزأم نيدهتجم ناورهنلا لهأ ؤ مهداهتجا
 ؟ انهاه مكحلا

 نأل نيدلا نم قوسفلاب ةباحصلا ءالؤه ىلع ضعبلا أرجتي اذامل

 ورمعو ةيواعم ىلع نومحرتي تقولا سفن يفو ث مهلتاق ايلع

 نب رامعل مهلتقو يلع ىلع مهجورخو نيملسملل مهلاتق تبث نيذلا
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 يف ملسو هيلع هتنا ىلص لوسرلا لوق انركذ دقو 0 !؟ رساي

 نب ورمع ةيمست كلذكو ث هيف يرصبلا نسجلا لوق انلقنو ةيواعم

 يبأو سابع نباك ةباحصلا ةنسلأ نم رداغلاو قسافلاب صاعلا

 '" يرعشألا ىسوم
 ةباحصلا نم موقلا ءالؤه دابكأ عدصي ناك نآرقلا نأ تبث

 ةرهز اوحرطاو ىوهلا عابتا نم اوبره ث مهبولق رينيو ث نيعباتلاو

 ناك نم مهيفلاخم نم دهوشو ث هللا دنع اميف نيبغار ث ايندلا ةايحلا

 ءاوهألاب ىلوألاف ى ةرجنحلا نع الضف هناسل ىلإ نآرقلا لصي ال

 . هفلاخمو نآرقلا كرات عدبلاو

 ةفالخلل ةبصتغملا ةلودلا نوبصاني اوناك موقلا ءالؤه نأ ملعن نحن

 نع رداهلا نييومألا مالعإ تكسي نأ عقوتي يذلا اذه نمف ث ءادعلا

 يل نم ربكأ هيوشت نم لهو ؟ مهليبس ليلضتو مهروص هيوشت
 ىلص هللا لوسر ىلع عضولا هيف رثك تقو يف - ثيداحألا قانعأ
 ةدشارلا ةفالخلل نوديري اوناك نيذلا ءالؤه دض - ملسو هيلع هللا

 . قورافلاو قيدصلا اهيلع ناك يتلا كلت ؛ دوعت نأ

 مهتفنأو مهدعبو ناورهنلا لهأ ةهازن ىلع قيدصلاو ودعلا دهشي

 ريضي نلو 0 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع بذكلا نع

 كلئلوأ هنع هلوقي ام هريغ الو يبسارلا بهو نب هللادبع يباحصلا

 ١- هخيرات يف يربطلا ريرج نبا ج٣ ص)٣ ١١ )  4ةنس ثادحأ يف هريغ دنع كلذكو ٣٧ ه .
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 دو تبث دقو 6 هللا دنع مهسفنأ ىلع اهرثأو ةملكلاب نوهبأي ال نيذلا

 ةمالسو مهيأر ةحصب فرتعت نيمكحلا ميكحت دعب مهل يلع مامإلا

 نم ميحرلا نمحرلا هللا مسب ) يربطلا دنع هذه اهنمو مهجهنم
 نمو بهو نب هللادبعو نيصح نب ديز ىلإ ، نينمؤملا ريمأ يلع

 انيضترا نيللا نيلجرلا نيذه نإف ، دعب امأ . سانلا نم امهعم
 ، هللا نم ىده ريغب امهءاوهأ اعبتاو " هللا باتك افلاخ دق امهمكح

 هلوسرو هللا ئربف ث امكح نآرقلل اذفني ملو ، ةنسلاب المعي ملف

 ىلإ نورئاس انإف اولبقأف اذه يباتك مكغلب اذإف ! نينمؤملاو امهنم

 .هيلع انك يذلا لوألا رمألا ىلع نحنو ؤ مكودعو انودع

 . "" ( مالسلاو

 زولجي ال نآرقلا نوؤرقي جو : ثيدحلا يف نيروكذملا تافص نم

 يلع مامإلا دهش دقو ، نوقفانم حوضو لكبو مهف ي مهيقارت

 كلذ ىور امك نيقفانم اوسيل مهنأب مهل هلاتق دعبو ناورهنلا لهأل
 . """ ةبيش يبأ نبا

 يأ ( يدعب نم جراوخلا اولتاقت ال ) لاق يلع مامإلا نأ تبث دق

 امل نيدلا نع نيجراخلا مه ءالؤه ناك ولو ، هشيج نع نيجراخلا

 لوقي ميركلا لوسرلا نأو اصوصخ ى لتقلا مهنع طقسي نأ هعسو

 ١- يربطلا ج٣ ص)٧ ١ ١) .

 . ٣٧١٤٢ فنصملا يف ةبيش يبأ نبا دنع ةياورلا صن ٢-
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 من مهولتقاف اوجرخ اذإف قو نيدلا نع جرختس يتلا ةئفلا قح يف

 مهلتق نمل ىبوطف مهولتقاف اوجرخ اذإ مث مهولتقاف اوجرخ اذإ

 . ي هولتق نمل ىبوطو

 مهتيل ى ىمعأ بصعتبو ث نيقحاللا ضعب أرجتي اذه دعب فيكف

 نم جورخلاب ناورهنلا لهأ نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ

 !؟ نيدلا

 يمالسإلاخيراتلا

 هقحل ةدشارلا ةفالخلا دعب نم يمالسإلا خيراتلا نأب نمؤن اننإ

 ىلع بذكلا نع ىتح جرحتت مل يتلا ، ةروجأملا مالقألا نم ريثك هيوشت
 يذلا يسايسلا هاجتالا وأ ، اهيأر رصنتل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ءانب اوبتك ام اوبتك مهنأ مهبتك تامدقم يف مهضعب ركذ دقلو ى هرصانت

 يف تاغلابملا ىلإ عمساو 0 ينالفلا ريزولا وأ ةفيلخلا وأ يلاولا بلط ىلع

 لهف ث ولغلا دح ىلإ لصت يتلاو ةساسلا ءالؤه ىلع اهنوليهي يتلا باقلألا

 بحاص ىلإ ئسي ام هيف نوكيس بتكلا هذه يف نودملا نأ لقاع روصتي

 اهلوأ لعل 0 كلذ ىلع ةدهاش ةريثك ارابخأ خيراتلا ظفح دقلو ) !؟ بلطلا

 نم 08 هدونج اهل دنجو هسفنب نايفس يبأ نب ةيواعم اهداق يتلا ةلمحلا

 اهب نولباقي ةباحصلا لاجر ضعبل بقانم اوعنصيل ، نيصاصقو نيثدحم
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 يلع ) هلقن روهشم رمأ اذهو ث هبقانمو بلاط يبأ نب يلع مامإلا ةريس

 لقنو 0 " ةيوبنلا ةريسلاو يزاغملا " باتك يف الصفم ( ينئادملا دمحم نب

 ( يربطلا ) و ( هيوطفن ) هزجوأو لقأ ليصفتب رقابلا دمحم مامإلا نع

 ةليخد اروص خيراتلا لمح اذهبو .. نيتلمجب وأ ةملجب ( ريثألا نبا )و

 . ةطلسلا نم رشابم ريثأتبو ث هيلع

 يف ادج حضاو وه ام س ةلالد اهرثكأ نمو رابخألا كلت نمو

 دق يرسقلا دلاخ ةكم ريمأ نأ هسفنب ثدح دق يرهزلاو ، يرهزلا يزاغم

 نم ءيشلا يب رمي هنإ : هل تلقف : لاق 0 ةريسلاو يزاغملا ةباتكب هرمأ

 ! ميحجلا رعق يف هارت نأ الإ ال : لاق ؟ هركذأف بلاط يبأ نب يلع ةريس

 يف قازرلادبع اهعمج دقو - يرهزلا يزاغم نآلا تأرق اذإف

 . """ ( صرحلا لك تاميلعتلا كلت ىلع اصيرح هتيأر - هفنصم

 مث ةقيقحلا نم ائيش ركذي هارت رطسألا نيب اسفنتم مهدحأ دجو اذإو
 :أ ةرئاجلا تاطلسلا ىوه قفاويل هدنع نم رئاج مكحب اهغمدي نأ ثبلي ام
 الثمف ، ثادحألا نيودتو عئاقولا ةباتك دنع طبخت اميأ طبختي مهدحأ ىرتف

 هلدعو يراشلا فوع نب راتخملا ةزمح يبأ ةهازنو عروب هباجعإ يدبي

 عرشل مهتفلاخم ركذي نيذلاو ةيمأ ينب ةالول هدرط دعب سانلا نيب هفاصنإو

 ءيواسم ركذب ذلتت يتلا الثم ةيسابعلا ةلودلا يف هونودي ام نودي هنأل هللا

 ١- توريب 0 جاهنملا ةلجم ٠ ءاتش - ىلرألا ةنسلا - عبارلا ددعلا ٤١٧ ١ه جاهنملا ىدتنم إ ‘

 ص)٢٦٣( .
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 نم ضرألا هللا رهطو ) لوقي مهل ةيمأ ينب لتق ركذ اذإ مث ، نييومألا

 نورقي ال مهنأل ةنتف لهأ ءالؤه ىرت اضيأ ةديدجلا ةطلسلا نأل ( مهتنتف

 عقو ام اريثكو ) : لوقي ذإ هتمدقم يف نودلخ نبا ىلإ عمساو ث اهتيعرشب

 عئاقولاو تاياكحلا يف طلاغملا نم لقنلا ةمئأو نيرسفملاو نيخرؤملل

 ىلع اهوضرعي ملو 4 انيمسو اثغ لقنلا درجم ىلع اهيف مهدامتعال

 ىلع فوقولاو ةمكحلا رايعمب اهوربس الو اههابشأب اهوساق الو . اهلوصأ

 نع اولضف ى رابخألا يف ةريصبلاو رظنلا ميكحتو ، تانئاكلا عئابط

 . "'" ( طلغلاو مهولا ءاديب يف اوهاتو ، قحلا

 ناورهنلاثادحأةياو ريف بارطضالا يلج لاثم

 امدنع ناورهنلا لهأ نأ ةبقحلا كلت يخرؤم نم ريثكلا يوري

 بلاط يبأ نب يلع نأو ث اوتامف اوتوم مهل ليق مهنأك يلع عايشأ مهلتاق

 ٠ "" ( ةرشع مهنم ىقبي الو 5 ةرشع مكنم لتقي ال هللاو ) هشيجل لاق
 اومسقنا جراوخلا نأ نووري مهنأ بجعلا نكلو ، ناك كلذ نأ نومعزيف

 نايحأ يف ديزتو ةقرف ةرشع يتنثا ىلل لصت ةريثك قرف ىلإ كلذ دعب نم
 ال نوجانلا ناك نإ قرفلا هذه تتأ نيأ نم : لعاستن نحنو ، ىرخأ

 نوركذي امدنع هاصقأ غلبي بارطضالا نإ مث ؟ ةرشع ىلع نوديزي

 ١- ةمدقملا . نودلخ نبا ٠ ص)٩و ٠ ١ ) .

 ٢- نسح ميها ريإ نسح.د ٨ ج مالسإلا خيرات ١ ص)٧٠ ١) ٠ يرخفلا ص)٨ ١١و١١٩١ ) .
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 ذخأ ىتح هشيج اومزهف " ه١٤ ةنس ( روز رهشب ) ةيواعمل مهبرح

 عاطتسا يذلا شيجلا اذه جرخ نيأ نمف هتدجنل ةفوكلا لهأب ثيغتسي

 دحأ يف ةنماك ةقيقحلا نوكت نأ هلقع مرتحي نمل صانم الف ةيواعم ةميزه
 : نيرما

 يذلا يلع مالكو ، اوفصو امك سيل ىلتقلا ددعف ، نيخرؤملا بذك :لوألا

 . قلتخم هودروأ

 نيب رشتنتف سانلا بابلأ رسأت تناك موقلا ءالؤه ةوعد نأ : ينانلا

 مغر ةعرسب مهددع رثكيف 0 ميشهلا يف رانلا راشتنا نيملسملا

 نيملسملا نأ نظي لقاع دجوي الو 0 مهيلع ضورفملا راصحلا

 نوخرؤملا ناك اذإ فيكف ، قعان لك ءارو نوضكري نيلفغم
 !؟ ةجح باحصأب اوسيل عاعر مهنأ ىلع ج راوخلا نوروصي

 ناورهنلا لهأ نم حلاصلا فلخلا ىلع ةلثمأ

 نم ريثكلا مهركفب بجعأو ث ةيقب ناورهنلا لهأ نم تيقب دقل

 تاحمل يف الإ - ةيمأ ينب ةلود هيلع تناك ام روصتت نأ كيلع و ث سانلا

 ءالؤه اهيلع جرخف ٨ هللا دابعل لتقو 0 هللا جهنم نع دعب نم - رهدلا نم

 ةلثمألا عورأ اوبرضف 0 حلاصلا فلسلا هيلع ناك ام ىلإ ةدوعلاب نيبلاطم

 نيركفملاو ءابدألا بابلأ يقارلا مهبدأ بلس دقو 0 ليبسلا اذه يف ةيحضتلل

 . هللا تاذ يف مهتعاجشب نيبجعم هل نيضرقم اوبتكف ، رصعلا اذه يف
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 ءالوه نم نيلثم ركذنس امنإ و ، ليصفت لاجم لاجملا اذه سيلو

 اهميدق بدألا و خيراتلا بتكب هيلعف ةدازتسالا دارأ نمو 0 مالعألا

 : اهثيدحو

 دهع يف ركنملا نع يهنلا و فورعملاب رمألا ىلع ؤرجي نم ردن ١.

 هفافختساو ث هقسف ركذي الإ خرؤم دجوي ال يذلا دايز نب هئناديبع

 ؛ هيدي نيب فقي ةيدأ نب ةورع وه اذه نكلو ، نيملسملا ءامدب

 دقف انلبق ممألا يف نك سمخ ) هل لاقف ناهر يف هللاديبع ناكو

 عناصم نوذختتو " نوتبعت ةيآ عير لكب نونبتأ و انيف نرص

 نبا عمس املف .مح نيرابج متشطب متشطب اذإو " نودلخت مكلعل

 نأ ريغ ث، برهف ث رشلا ةورعل رمضاو ، هناهر كرت كلذ دايز

 يفلأ دايز نبا ثعبو ى !! هلتقو هيلع ضبقلا نم نكمت دايز نبا

 8 ةورع يخأ لالب يبأ لاتقل يميمتلا نصح نبا مهسأر ىلع لجر

 لوقي كلذ يفو 6 ! الجر نيعبرأ يف وهو لالب وبأ مهمزهف
 رعاشلا

 م دامع ر \ مه ي ذ نمؤم انذنلاا

 ا نزوعبرأ ك آب مه اتقيو

 < دمع ر \ مك كاذ س ل < تبذك

 انونمؤم جراو ذلا ن كلو
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 ;ملع د ة ليلقلا ةئفلا ىه

 ١٠" زورصني ةري ذكلا ةففلا ىلع

 نكي مل اذإو !؟ مالسإلا هاضري ال اجورخ ركنملا راكنإ ناك ىتمف

 يهنلاو فورعملاب رمالاب نيمئاقلا نع هب عفادن ام ريخلا نم انيف

 !؟ مهمتش نع انتنسلأ فكن الفأ ركنملا نع

 عبرأ مالسإلا رايد مكح !! نيملسملا ةفيلخ كلملادبع نب ديزي ٢.

 فغش ث ءاسنلاب بيبشتلاو ةعالخلاو وهللاب رهتشا تاونس

 : اموي ةبابح تنغ دقو 0 ةمالس ىرخألاو ةبابح امهادحإ نيتيراجب

 ةرار ` ةاهللا و يقا رتللا نيب

 درب دف غ و د ال و ن امطت \ م

 همدخ ضعب جرخف ؛ كيلع : لاق ؟ ةمألا عدت نم ىلعف : ةبابح

 ببس اهتوم ناكو . ! كفخسأ امف كنيع تنخس : لوقي وهو

 حص

 ١ يربطلا ج٦ ص)١٧٥( .
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 اع زج امايأ اهنفدي ملو ، سانلل رهظي ملو اهدعب لتعا دقف 0 هتوم
 ! لئالق مايأب اهدعب تامو . اهيلع

 وبأ نيكتهتملا ءالؤه يديأ نم ةنيدملاو ةكم ريرحت دئاق ناكف

 هنيمي نع ةبابح دعقأ : لوقي يراشلا فوع نب راتخملا ةزمح

 هللا ةنعل ىلإ راطف ى ريطأ نأ ديرأ : لاق مث ، هراسي نع همالسو

 . "" هباقع ميلأو

 ةقسفلا ىلع ركنملا رييغت دعي لهو ، باعي نأب نيذه ىلوأ نمف

 !؟ مالسإلا نع اجورخو امشغ

 ةيمالس!إةيتي راتةعوسومىلإةجاحلا

 هتباتك ديعت ى ةفصنم ةءارق ىلإ جاتحي يمالسإلا خيراتلا نإ

 نم ريثكلاب قصلت فيك عيمجلل نيبت نأ دعب مويلا اصوصخ ى هتيفصتو
 هيلع فسوي مد نم بئذلا ةءارب ةئيرب اهنم يه مهت تاهاجتالاو بازحألا

 . مالسلا

 ءاضرإ اهاوقأ لماوعب ترثأت ام اريثك ، يمالسإلا خيراتلا ةباتك

 ةيبهذملا تاهاجتالا نوكت ام ابلاغو 0 عمقلا نم فوخلاو ، تاطلسلا

 ثادحأ اصوصخو ثادحألل نود نم بلغأل قلطنملا يه ةيركفلا و

 ١- بهذلا جورم ث يدوعسملا ،٥ ج٣ ص)٧٠ ١) ٠ يرخفلا ص)٨ ١١و ١٩ ١) .
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 يرظن يف جرخملاو 0 اريثك مالسإلا اهنم ىناع ةماط هذه و ث نتفلا
 : نوكي عضا وتملا

 :ال وأ

 :اينات

 :اثلاث

 ةجح ريغ نم مهليلضتو نيملسملا ريفكت ةروطخب سانلا ةيعوت يف

 تاطقسل مههيبنتو ث راهنلا ةعبار يف سمشلا حوضو ةحضاو

 . هللا محر نم الإ اهنم جني مل يتلا نيخرؤملا

 يمالسإلا خيراتلا ثا دحأ رامغ يف ضوخلا دا رأ نم لك ىلع

 اونمآ نيذلا اهيأ اي ه. : ىلاعت هلوق هينيع بصن عضي نأ هريغو

 اوجبصتنف ةلاهجب اموق اوبيصت نأ اونيبتف أبنب قساف مكءاج نإ

 ىفك ةو : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو يج نيمدان متلعف ام ىلع

 . ملسم ةياور يي عمس ام لكب ثدحي نأ ابذك ءرملاب

 بهذم لك نم اوعمتجي نأ نيخروؤلا نم ةمألا مالعأ خ رصتسن اننإ

 فيرشلا يوبنلا ثيدحلا مولع نيطاسأ كلذ يف مهكراشي يمالسإ

 سيل 6 هللا ىوقن اهماوق 6 يمالسإلا خيراتلل ةعوسوم اونوديل

 هيوشت الو 0 رخآ ىلع بهذم ةرصن الو ، قاوذألا ءاضرل اهفده

 ثيداحألا ث ةنيب ةعصان قئاقحلا جارخإ امنإو ، يمالسإلا خيراتلا

 ةروطخو 6 نتفلا ىلع اوهبني . ةقثوم رابخألاو 9 ةتباث اهب ةيوبنلا

 عقيال يك سردلاو ةربعلا اهنم اوصلختسيو لب ث اهيف ضوخلا
 اندوس نم اندفتسا دق نوكن اذهبو ، قباسلا هيف عقو ام يف قحاللا

)ط ٤٦١ 4



 اقلطم وعدن ال اننإ . نيملسملا نيب تعنو يتلا نتفلا رابخأل

 فاصنإب يدانن اننكلو ى يراضحلا انثاريم وهف ةمألا خيرات هيوشتل

 ةيخيراتلا تاملسملا نم ريثك قيقحتف 0 خيراتلا بانك هملظ نم لك

 ةمألا فص ةدح و ىلع لمعلا يف لعافلا هرثأ هل نوكيس ةئطاخلا

 ديري ال نم ةمألا فاطعأ يف ئبتخي نأ ملعن نحنو ، ةملسملا
 .! كلذ

 ةمتاخلا

 بهذ ث ءايمع ةنتف تناك هللا لوسر باحصأ نيب تماق يتلا ةنتفلا

 ةفالخلا باهذ ةيساقلا اهتجيتن تناكو 0 نيملسملا نم ريثكلا اهتيحض

 هذه رامغ يف نيقحاللا نحن انضوخ نإ ، ضوضعلا كلملا مايقو ةدشارلا

 وهل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ ئطخن وأ بوصنل ث ةنتفلا

 ةمالسلاو ، مالظلا سماد قيرط يف يعسو ث ةرطاخملا نم برض

 8 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ ليلضت نع دعبلاو توكسلا

 ال يبلحصأ اوبست ال ةو : مالسلا ىكزأو ةالصلا لضفأ هيلع هلوقب المع

 الو مهدحأ دم غلب ام ابهذ دحأ لثم قفنأ مكدحأ نأ اولف يباحصأ اوبست

 يتلا ةصلخملا ةبكوكلا كلت ليلضت يف وه مظعإلا رطخلاو 0 ي هفيصن

 هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم ناورهنلا رسج ىلع ةنتفلا تلزتعا

4٤٦٢ (



 ٨ ةرجشلا ةعيب لهأ نمو ردب لهأ نم مهيف ناك نيذلاو ، ملسو هيلع

 . مهفحاصم ىلع اوتامو 0 مهنيد اوماقأف

 هباصتغا يف رجأ هلو ادهتجم ةيواعم ىري نم انم ناك نإو

 ضوضع كلم ىلإ اهليوحتو بلاط يبأ نب يلع انديس نم ةفالخلل

 نيرخآلا ةباحصلا اورذعي نأ مهب ىرحأف ؛ هدعب نم نويومألا اهثراوتي

 ناكمب فيحلا نمل هنإو ، ةرهاز ةيح ةدشارلا ةفالخلا ىقبتل اوحفان نيذلا

 . ملسو هلآ و هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ ىلع انئاوهأب مكحن نأ

 ١ ىفلز هللا نم هبرقي امب هسفن لغشي نم وه فيصحلا ملسملا نإ

 . ملع هب هل سيل ام يف ضوخي الو 0 هنسحأب لمعيف ، عمسي ام ربدتيو

 طيسبت وهل ملؤم هنأب يمالسإلا عقاولل انفصو نإ نوملسملا اهيأ

 ثجبن نأ يضتقت ةمكحلا نإ ، عايض نم هيف نحن امل انسفنأل ةاساومو
 فرتعنو ث هتعاشإ ىلع لمعنف ؛ ةملكلا دحويو فصلا فلؤي ام نع

 اولشفتف اوع انت الو ج اتاتشو ةقرف انافكف ، هتيمتحو فالخلاب

 . يم مكحير بهذتو

 بوتأو كرفغتسأ تنأ الإ هلإ ال نأ دهشأ ، كدمحبو مهللا كناحبس

 . كيلإ
 .ث
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 ين اثلا قحلملا

 يلع مامالا يفهلوتوةيميتنبا

 ةيوشحلا دحأ وه عوضوملا اذه راثأ نم نأ تاقرافملا نم

 هل هنأ يل هلاق اممو ث ينارحلا ةيميت نبا ركف اويحأ نيذلا 5 ةيباهولا

 دق ينارحلا ةمامإف كحضم رمأ اذهو ، ! صوقرح يل انأو يلع مامإلا

 دقو ث قيلي ال امب ههجو هنا مرك بلاط يبأ نب يلع مامإلا قح يف ملكت

 لاتقو 0 باتكلا صن اهيف فلاخ هنأ ىري اعضوم رشع ةعبس يف هأطخ
 يف كلذ ركذ دقو ةنايدلل ال ةسائرلل لتاق هنإو ث الوذخم ناك هنإ : هنع

 ايلع لدعلا نع ازجاع عيابن نأ انيلع سيلو ) هلاق اممو """ جاهنملا هباتك
 ابجاو الو هب ارومأم لاتقلا ناك ام هنأ نومسي ةنسلا ةمئأف ٠ هلاكراتالو

 فولأ مد هب قيرأ هنأ ىأر نم ابنذ مظعأ يردأ الو لوقيو ابحتسم الو

 مهنيد يف ال نيملسملل ةحلصم مهلتق يف نكي ملو ، نيملسملا نم ةفلؤم

 ةيميت نباو ( ناك ام ىلع رشلا دازو ناك امع ريخلا صقن لب مهايند ال و

 يلع مامإلا ىلع ءارتفا اذهو ، هرمأ بلغأ يف طبختم وهف هيأرب قثن ال

 نع اعافد الإ هلوقي ام لوقي ال اذه ريخألا هلوق يف وهو ث هيلع مجهتو

 مامإلا مهلتاقف عيابملا ةفيلخلا ىلع اوغب نيذلا ماشلا لهأ نم ةيواعم شيج

 هلوقل قحلا ىلإ عايصنالا اوبأ نأ دعب ىلاعتو هناحبس هللا مكحل اذيفنت يلع

  

 ١- ةيميت نبا ٠ ةيوبنلا ةنسلا جاهنم ج٢ ص)٣ ٠ ٢و ٤. ٢) .
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 ميركلا ئراقلا ىريل كلذ انركذ اننكلو 0 م يغبت يتلا اولتاقف و هناحبس

 هلاعفأو هلاوقأ يف حلفي فيكو 5 موقلا ءالؤه يف همعي يذلا طبختلا ىدم

 هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو ؟ هللا ءايلوأل هئادع ببسب برحلاب هللا هنذآ نم

 . نيملاعلا بر

 . ةكرابملا ةرجهلل ٤٨! بجر
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 ةيضابالاةقرفلاةاشنل ةيسايسلا فورققلا

 عيضاوم نمض امهم اعوضوم ةيمالسإلا قرفلا ةسارد ربتعت

 ءاوس نيملسملا ةايح يف لازي الو رثأت نم هل امل كلذو 0 يمالسإلا ركفلا

 وظنلا يغبني امك ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةفصبو ث ديعب نم وأ بيرق نم
 © ةماع نيملسملل كلم هنأ ىلع هتافلخم لكبو هثادحأ لكب خيراتلا اذه ىلإ

 8 اهب زازتعالا بجي مهل ةكرتشم ةركاذ لكشي يراضح ثارت هنأو

 8 اهنع ةقبسم ماكحأ نودب ‘ ةضحم ةيملع سسأ ىلع هتسارد نوكتل

 اهنم ةدافتسالا نوكتو ، ةحيحصلا جئاتنلا ىلإ لوصولا رثكأ ىنستي كلذبو
 . ةراضحلا برد ةلصاومل اهيلع ءانبلاو

 :ناورهشلاةعامجروهلظ فورظ ١((

 ةفيلخلا دهع يف نيملسملا نيب تعقو يتلا ةريطخلا تاعازنلا نإ

 : نيتريبك نيتئف ىلإ نيملسملا ميسقت يف تببست دق نافع نب نامثع ثلاثلا

 . هراصنأو بلاط يبأ نب يلع ةئف-١

 . هراصنأو نايفس يبأ نب ةيواعم ةئف-٢

 ةنس نيفص ةكرعم يف ناقيرفلا ىقتلا نأ ىلإ ثادحألا تروطت ذإ

 ةيواعم شيج عفر رثإ اهتياهن لبق برحلا تفقوت نأ ناكو ى ه ٣٦

 . ىلاعت هللا باتك ميكحتب ايدانم فحاصملل
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 وأ ميكحتلا لوبق ببسب يلع شيج يف فالخ عقو ثدحلا اذه رثإو

 ةعامج هنم تجرخو شيجلا قرتفاو ى برحلا تفقوت يلاتلابو ، همدع

 . لاجرلا ميكحتو برحلا فيقوتب ضرت مل ثيح ءارورح ىلإ تهجتا

 هذه نيب تعقو يتلا تاضوافملا ةيخيراتلا رداصملا انل ي ورتو

 يتلا ةنيدملا ىلإ ةبسن - ناورهنلا لهأ مسا لمحت تحبصأ يتلا ةعامجلا

 . سابعلا نب هللادبع هثوعبمو يلع مامإلا نيبو - اهب اولزن

 نبا هثوعبم ةطساوب يلع مامإلا نأب دربملا تاياور نم مهفن ذإ

 هنأو ، لالضو أطخ ىلع مهنأب ناورهنلا لهأ عانقإ عاطتسا سابع

 رداصملا دجن نيح يف ث هتعاط تحت لوخدلاو هيلإ ةدوعلا مهمزلي

 . كلذ سكع يورت ةيضابإلا

 سابع نبا اوعنقأ ناورهنلا لهأ نأ انربخي هريس يف يخامشلااف

 ىب 6 هيلإ اوبهذ اميف قح ىلع مهنأو مهفقوم ةحصب ةليوط تاضوافم دعب

 هنوكل كلذو مهيلإ مامضنالا هسفن يلع مامإلا نم مزلي ثيح كلذ نم رثكأ

 . نامكحلا هيلع رفسي ام هلوبقب ةمامإلا هسفن ىلع طقسأ دق

 يقيقحلا فقوملا ةفرعم ىقبي نيتياورلا نيتاه براضت مامأو

 ةثداحلا هذه تلت وأ تنمازت ىرخأ ةيخيرات اياضق ةدعب طبترم حيحصلاو

 . كلذ نم ءزج ربتعي اقحال هيلإ ضرعتن ام لعلو

 يذلا وه يلع مامإلا نأ دربملا انل ركذي مهتيمست عوضوم يفو
 مسا دعب اميف مهيلع قلطأ امك ، ءارورحب مهعامتجال ةيرورحلاب مهامس
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 "هلل الإ مكح ال " و " هلل ةيمكاحلا " راعش نولمحي اوحبصأ امل ةمكحملا

 . دجاسملا يف اهب نودانيو

 اهبجومب علخ يتلا ، ميكحتلا ةجيتن ترهظ ىتح ثادحألا تلاوتو

 هنأو مهقانعأ نم تطقس دق ةمامإلا نأ ناورهنلا لهأ ىأرف يلع مامإلا

 لجرلا ميدقت يف مهنيب تاراشتسا دعبو 0 مهيلع ديدج مامإ ةيلوت مهمزلي

 . يبسارلا بهو نب هئنادبع مهيلع ولو ةميظعلا ةمهملا هذهل بسنألا

 لهأ دنع ةيحورو ةيملع ةناكم اهل ةيصخشلا هذه نأ ذإ

 لوقيف ةيضابإلا اذكو ةنسلا رداصم نع روكذم هدجن ام اذهو ث ناورهنلا

 : هنع دربملا

 هفصيو ةعاجشو ناسلو مهفو يأر اذ بهو نب هللادبع ناكو "

 يأر اذ ناكو هوعيابف ] : الئاق هتاقبط يف ينيجردلا يضابإلا خرؤملا

 ملف . فالتخالا همايأ يف عفتراو فالتئالا هب عقو 0 ملعو نيدو مزحو

 ىتح ةيوسلاب مسقيو ةيعرلاب فطليو لدعلاب مكحيو 0 قحلاب لوقي لزي

 رطضا نيفرطلا نيب تاضوافملا تلشف نأ دعبو ث " [ هللا همحر ضبق

 اريغص اددع الإ مهنم قبي ملو ، ه ٣٨ ةنس ناورهنلا ةعقو يف مهتلتاقمل

 . ةفوكلاو ةرصبلا ةصاخ ةرواجملا راصمألا يف قرفت
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 جراوخلاب ناورهنلا زه اةيمستةشتانم((٢
 :مهيلع ةيمستلاقالطإخيرات[ا

 هقلطأ و هب ظفلت نم لوأ ناك نمو ج راوخلا حلطصم لصأ نع امأ

 خيراتلا رصمف 6 احضاو هديدحت نكي مل اذه نإف ناورهنلا لهأ ىلع

 لهأ مهو - يلع مامإلا مهامس امك - ءارورح لهأ ركذت يمالسإلا

 نأ نود " ةرشابم يلع شيج نع مهقرفت رثإ جراوخلا مساب ناورهنلا

 مهبلع هقالطإ ناك فيك مث ديدجلا حلطصملا اذه روهظ ناك فيك ريشت
 . كلذ ءارو ناك نمو

 نكي مل ةيمستلا هذه نأ دربملا ةياور نم مهفي نأ نكمي ام نكلو
 امدنع كلذو ناورهنلا ةعقو لبق مهل يلع مامإلا ةشقانم دعب الإ اهروهظ

 ةيمست نأ ةلاد ةياورلا هذهف " ءارورحب مهعامتجال ةيرورحلا متنأ " : لاق

 . مهيمسي امع رسفتسا ام الإو ، مهيلع قلطت مل تلاز ام جراوخلا

 لوقنف مهيلع ةيمستلا هذه قالطإ خيرات رضحن نأ عيطتسن كلذبو
 ناورهنلا لهأ نيب تاضوافملا تناك امدنع ه٧٣ ةنس دعب تناك اهنأ

 . ةعاطلا تيب ىلإ مهعاجرإ ةلواحمل ةيراج يلع مامإلاو
 مهفقوم يف ناورهنلا لهأ هادبأ يذلا بلصتلا كلذ لعلو

 هذه قالطإل ةرشابملا بابسألا نم ناك هيلإ اوبهذ ام ىلع مهرارصإ و
 . مهيلع ةيمستلا
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 جراوخلا عوضوم ينةيوبنلا ثيداحألا م ةفتو (ب

 شم ج راوخلل ةفصاولا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيداحأ امأ

 زواجي ال نآرقلا نوأرقي قيلحتلا مهاميس جو : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق

 لهأ نيعت مل ثيداحألا هذه نإف ي ندبلا جدخم لجر مهتمالع ث مهيقارت

 نأ نكمي فاصوألا هذهو موقلا ءالؤهل ةفصاو تتأ امنإو مهتاذب ناورهنلا

 دادع يف وهف 0 كلت هتافص تناك نم لكف مهريغ ىلعو مهيلع قبطنت

 . جراوخلا

 ىلع حلطصملا اذه قالطإ رصتقا اذامل : حورطملا لاؤسلا ىقبيو

 مامإلا نع مهلبق جرخ نم دوجو مغر ؟ اهريغ نود ناورهنلا ةعامج

 ةشئاعو ريبزلاو ةحلط بزحو س ةيواعم بزح لاثمأ نينمؤملا ريمأ

 . نامثع ةفيلخلا لتق يف ةببستملا لئابقلا مهلبقو

 نتفلا اوراثأو نيملسملا ءامد اولاسأو حالسلا اولمح ءالؤه لك ذإ

 ناورهنلا لهأ ةنتف نم ربكأ مهنتف مجح امبرو ى ةيمالسإلا ةلودلا يف

 . ريثكلاب

 نم ءزج ركنأ نم ىلع ةيمستلا هذه قلطت مل اذامل اذه لك لبقو

 نم ءزج راكنإ نأ مولعملا نمف ث ةاكزلا اوعنام مهو ؟ يمالسإلا نيدلا

 . كرش رفك ارفاك هبحاص ربتعيو ةلملا نع ج رخي نيدلا

 لوق ةصاخ 0 ثيدحلا اهيلع لمتشا يتلا فاصوألا نع امأ

 ه مهيقارت زواجي ال نآرقلا نوعرقي جو : ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا

 هذه قالطإ حصي ال سفنلا عم قدصلاو ةيعوضوملا باب نم نإف
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 نم ريثك مهيفو اردب دهش نم مهيف نيذلا ناورهنلا لهأ ىلع فاصوألا
 مهفصو امك هدنج ةريخ نم لب ، يلع شيج نم ءزج مهنوكو ث ةباحصلا

 مهفصو امكو ، مهنع لئس امدنع ، اوبره رفكلا نم مهنأ ، هتاذب وه
 يذ نمو بذاكلا نم أربت اهفانصأ عيمج يف جراوخلاو ) : دربملا

 تناك اذإ هدونج نمض يلع مامإلا مهلبقي فيك الإو . ( ةرهاظلا ةيصعملا

 رمأ يلع ةطلس ىلع مهجورخ درجمب مهلوحت نأو فاصوأ أ كلت مهيف

 صوصنلل مهف ساسأ ىلع مهجورخ نوك عم ، لوقعم الو يقطنم ريغ

 . ةيعرشلا

 قباسلا لبطتلا نم ةصظتسم جذاقن(ج

 لهأ ىلع جراوخلا ةيمست قالطإ لوح ليلحتلا اذه دعب اذإ

 : يلي ام صالختسا نكمي ناورهنلا

 ةشقانم نكمي جراوخلا عوضوم يف ةدراولا ثيداحألا هذه نإ ١.

 ةحص يف حدقي نأ نكمي نتملاف ، اهديناسأ ةحص تتبث نأ اهنوتم
 ةصاخ 6 ثيدحلا حلطصم ىلع فورعم وه امك 0 ثيدحلا

 تاعارصلا نأ رابتعاب نتفلا عيضاوم يف تدرو يتلا ثيداحألا

 نم سيلف 0 اهتورذ تغلب تاعازنلاو 0 اهدشأ ىلع تناك ةيسايسلا
 اهدانسإو ثيداحألا هذه لثم عضو دقاح وأ بصعتم ىلع بعصلا

 . تاقثلا ىلإ
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 ىتقبيادنسو انتم اهتحصو ثيداحألا هذه تابث ضارتفا دنع ٢.

 نود ةعامجلا هذه ةيمستلا هذهب صخ مل ى احورطم لؤاستلا

 نمم مهدعبو مهلبق يمالسإلا خيراتلا يف رهظ ام مغر ؟ اهريغ

 . ةفعاضم فاعضأب مهلامعأ قوفي ام بورحلاو نتفلا نم بكترا

 لهأ ىلع قبطنت نأ لقعي ال ثيدحلا يف ةروكذملا تافصلا نإ ٣.

 مهاقتب دهش نيذلاو نيعباتلاو ةباحصلا مهيف نيذلا ناورهنلا

 فنع لامعأب اوموقي مل مهنوكلو ، قيدصلا لبق ودعلا مهحالصو

 8 مهف داهتجا ىلع ناك يذلا مهجورخ ىوس نيملسملل ريفكت وأ

 نيملسملا ريفكتب ىدانو فنعلاب ماق نم نإو . يعرش ساسأ ىلعو
 يف اورهظ نيذلا مه مهضارعأو مهلاومأو مهئامد لالحتساو

 ةنس ناورهنلا ةكرعم دعب ةماع قارعلاو ةرصبلاو ةفوكلا

 ىللإ اوبهذ دق مهف { هب اوماق ام لكب مهل ةقالع ال ثيح ، ه ٣٨

 ام اوشاع نأ مهل بتك ول لب ، ثادحألا كلت لك عوقو لبق مهبر

 نإف اذل ، لحتست نأ مهلاومأو نيملسملا ءامدل اوضترا امل ثدح

 قالطإل رربم ال امك 0 هل رربم ال كئلوأل ءالؤه لامعأ ليمحت

 .. ءالؤه ىلع كئلوأ ةيمست

 نأ اهل ردق نمم مهريغك نيملسملا نم ةعامج مه ناورهنلا لهأف

 اهترظن بسح اهيف فقوم اهل ناك دقو 0 نيملسملا ةنتف ثادحأ شيعت
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 ءارآو فقاوم اهريغل ناك امك 0 ثادحألا ىلع مكحلا يف اهداهتجاو

 . ىرخأ لاعفأو

 ةدعقلاةعامج روهلف((
 ةقرف أشنم ناك فيك نيبنس ناونعلا اذه تحت ةيضابإلا ةقرف لصأ

 ةرشابم ةلص تاذ يهو 0 ةيضابإلاب ىمست دعب اميف حبصتس يتلا و ةدعقلا

 . ناورهنلا ةعامجب

 راصمألا يف مهنم ىقب نم قرفت ناورهنلا ةكرعم ءاهتنإ دعب
 دصق نمم ناكو ث قارعلاب ةرصبلاو ةفوكلا اهنم ةصاخ ةرواجملا

 ةلواحمو ءودهلا مازتلاو يوعدلا لمعلا ةرورض تأر ةعامج ةرصبلا

 ددشي يسايس طيحم يف ةفيعض ةيلقأ مهنوكل ، يرس عمجت ليكشت
 لك ىلع يضقيو ، يومألا مكحلل هءالو رهظي ال نم لك ىلع راصحلا

 ةعامجلا هذه معزت دقو 5 ءالولا مدع وأ ةضراعملا ةحئار هنم مشي نم

 رابك نم ربتعي يذلا يميمتلا ريدج نب سادرم لالب وبأ رمألا ئداب يف

 ةينسلا اذكو ةيضابإلا رداصملا انل يورت ثيح 0 ةيضابإلا دنع حارشلا

 لع ءاضقلا عطتسي مل يذلا ، يومألا دئاقلا دايز نب هللاديع عم هرابخأ

 تمستا دقو ه١٦ ةنس (( كسآ )) ةيرق يف ةالصلا ءانثأ الإ هتعامج

 اهل ةيلوألا سسألا عضوو ةعامجلا هذه ليكشت ةلواحمب هتلحرم
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 تاقحالم تدهش تقولا سفن يفو . اهيلإ تايصخشلا ضعب باطقتساو

 . ةيومألا ةطلسلا نم تاقياضمو تاعباتمو

 8 ضابيإ نب هللادبع ةيسايسلا ةماعزلا ىلوت لالب يبأ ةافو دعبو

 نب عفان نم ج راوخلا ءاسؤرب ةلص اذ ناك هنأ رداصملا انل هيورت اممو

 ةفيلخلا عم ةصاخ ةيومألا ةطلسلا عم تالاصتا هل امك ، هريغو قرزألا

 اهب ثعب يتلا ةلاسرلا كلت خيراتلا انل كرت دقو ، ناورم نب كلملادبع

 . نتفلاو ثادحالا نم هفقوم اهيف هل حرشي ث هيلإ

 عم عامتجا يفو ضايإ نب هللادبع نأ رداصملا انل ركذت امك

 جورخلاو فنعلا اوراتخا امدنع مهنع هلاصفنإ نلعأ جراوخلا ءاسؤر

 ناكو كرشلاب مهيلع مكحلاو نيملسملا ءامد لالحتساو ةطلسلا ةبراحمل

 . ه ٤ ٦ ةنس كلذ

 فقوملا اذه رثأ ناك مهيلع ةدعقلا ةيمست قالطإ نأ حجارلا نمو

 جاهتناو حالسلا لمح نع مهدوعق ينعت يهو ث مهميعز هراتخا يذلا

 . نيرخآلا عم برحلل مهجورخ مدعو فنعلا ليبس

 ةماه فاطعنا ةطقنو اريبك الوحت ربتعي ذختملا فقوملا اذه نإو

 اهزيمي حبصأ اصاخ ىنحنم اهسفنل تجهتنا ثيح ةعامجلا هذه ةريسم يف

 تعقو امو جراوخلا قرف اهنم ةصاخ ، ىرخألا قرفلا نم اهريغ نع

 . ليتقتو فنع لامعأ نم هيف
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 ملو ةبحلا هذهل نيخرؤملا رثكأ همهفت عطتسي مل يذلا لعلو

 لاجر هلجس يذلا فطعنملا اذه وه ! مهنم رخآلا ضعبلا هلبقت عطتسي

 ه هيلإ اوبهذ اميف جراوخلا اوكراشي مل ثيح 0 مهمالقأبو مهفقاومب ةدعقلا

 نب عفان نم ةحارص هتعارب نلعي ضايإ نب هللادبع مهميعز دجن لب

 يوسلا ةفيلخلا ىل اهب ثعب يتلا ةلاسرلا كلت يف هعابتاو قرزألا

 . ناورم نب كلملادبع

 يتلا لامعألا كلتب الو جراوخلاب مهعمجي ام مهل قبي مل كلذبو ..

 ةرادإ تقولا روربب اهل حبصأ مث ةيمالسإلا قرفلا لك مهيلع اهتركنأ
 ثادحألا نم اهرظن ةهجو ديدحتو اهميظنتل ىعست ةرداق ةمظنأو ةلقتسم

 . اهعم لماعتلا ةيفيكو كاذنآ ةيراجلا

 لوحتلا اذهب ماتلا لهجلا وه ةينسلا خيراتلا بتك يف ظحالملا نإو

 هذهب ةصاخلا ثادحألا هذه ىلإ اهضرعت مدعو ، ةكرحلا ةريسم يف

 نم اهريغل بسنت ام اهل بسنتو ث جراوخلا قرف نمض اهفنصتف ث ةقرفلا

 . زييمت يأ نود ةيدجنلاو ةقرازألاك قرفلا

 - ةدعقلا يأ - ةعامجلا هذه نوك ، كلذ ىلع دعاس امم لعلو

 نم نكي مل اذهل ، نلعلا نود اهتاطاشنو اهتاكرحت لك يف ةيرسلا دمتعت

 ةلب نيطلا داز اممو . اهلامعأ الو اهلاجر الو اهعابتا ىلع فرعتلا لهسلا

 قرفل ءامسأ اولقن ثيح 6 د عب نم تالاقملا باتك هب ماق ام وه
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 هذهل اهوبسن مث ةيدقعو ةيهقفو ةيسايس ءارآ اهل اوبسنو ، صاخشأ و

 . جراوخلا قرف نم اهوفنص مث ةعامجلا

 ريغ رداصملا نوكل طلخلا اذه يف مهعوقو يف نومدقألا رذع اذإو

 عوقولا يف ةجح يأ مهل قبي مل نيثدحملا نإف ، لانملا ةبعص وأ ةدوجوم

 لك ثيح ث نولوألا هب ءاج ام ديدرتو راركت وأ ةفلاسلا ءاطخألا لثم يف

 لوصحلا مهل نكمي ةفلكت رسيأبو ث مهيديأ نيب هرداصمو ثحبلا لئاسو

 . اهيلع

 ديزنبرباجمامإلا((٤:
 ةدمتنل لوألا ميعزلا

 وه ينامعلا يدزألا ديز نب رباج نأ ةيضابإلا رداصملا ربتعت

 ىلإ مظنا ثيح 9٠ اه ريس جهنمل عضا ولا و ةقرفلا ٥ ذهل يقيقحلا سسؤملا

 لوأ ربتعي لالب ابأ نأ مغر ةرصبلا ىلإ هئيجم دنع لالب يبأ ةعامج

 . اهل سسؤم

 ضابيإ نب هللادبعو لالب يبأ نم الك نأ رداصملا انل يورت امك

 نأ حضاولا نمو 8 ديز نب رباج تاهيجوت نع امهرومأ يف ناردصي اناك

 هجوملا دئاقلاو مامإلا نوكيل هتلوخ يتلا يه رباجل ةيملعلا ةناكملا

 نكمتت ال ىتح رتستلاو يرسلا ملعلا هتوعد رشن يف جهتنا دقلو ‘ ربدملا و

 . اهدهم يف اهيلع ءاضقلاو اهيلإ لوصولا نم ةيومألا ةطلسلا يداي
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 هءاستتنأ يفخي ناكف ‘ ةينيدلا ةيقتلا لامعتسا ىلع كلذك دمتعا امك

 تلجت يتلا روصلا نم لعلو . ةيرسلا ىلع اوظفاحي نأ هباحصأ يصويو

 ديز نب رباج عمجت تناك يتلا تاقالعلا كلت يه ةيقتلا هذه اهيف

 ةقث تفلب دقو 0 هرصق يف هل ةيرود تارايز هل تناك ذإ ، جاجحلاب

 . كلذ ضفر رباج مامإلا نكل " ءاضقلا هيلع ضرع نأ ىلإ هب جاجحلا

 نود ضايإ نب هللادبع ىلإ بهذملا ةبسن يف اببس تناك ةيقتلا هذه نإو

 . ديز نب رباج

 مل اذامل : يه ةيضابإلا خيرات اوسراد اهحرطي يتلا ةلئسألا نمو

 ىدل هل يقيقحلا سسؤملا وه هنوك عم ديز نب رباج ىلإ بهذملا بسني

 ؟ ضايإ نيإ ىلإ بسنو 0 ةيضابإلا
 مهأ نم ةيتتلل رباج ذاختاو ، تاريربت ةدع لؤاستلا اذهل نإ

 ناكو ٧ اهيلإ يستني هنأ ةكرحلا عابتا ريغ نم ملعي ملف ، تاريربتلا

 . طقف ةرصبلاب ءاتفالاو سيردتلا ىلوت هيقفو ثدحم هنأب افورعم

 ليثمتلا ىلوت دقف ةقرفلا هيلإ تبسن يذلا ضابإ نب هللادبع امأ

 ةوق نم يتوأ امل بصنملا اذهل هتيلوت تناكو ث اهنع عفادو ، يسايسلا

 ينب ةليبق يهو كاذنآ ةيوق ةليبق ىلإ يمتني هنأ امك ، ةججاحملاو ةرظانملا

 . ةيومألا ةطلسلا نم هقحلي دق امم 0 هتيامح تلوت يتلاو ميمت
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 يميمتلاةميرك يبأ نب ملطمةديبع وبا مامإلا((٠

 ةدمتقنليناشلاميعزلا

 هدعب نم ةمامإلا ىلوت ه٣٢٩ ةنس ديز نب رباج مامإلا ةافو دعب

 أدبمب امزتلم ث هذاتسأ ىطخ سفن ىلع ريسلا لصاوو ث ةديبع وبأ هذيملت

 وهف ةربتعم ةيملع ةناكم كلذك ةديبع يبألو . ةيرسلاو ةيملسلا ةوعدلا

 ثيداحأ هنع ىورو هتايح لاوط همزالو ديز نب رباجل ربكألا ذيملتلا
 بستكا دقف اذل ، ةعامجلا رييست نوؤش لك يف نميألا هدضع ناكو ةريثك

 ةرشابم ةيلوؤسملا لمحتل ةيفاكلا ةبرجتلاب هتدوز هذاتسأ نم ةريبك ةربخ
 . هتافو دعب

 سلاجم ءاشنإب امكحم ايلخاد اميظنت هدهع يف ةوعدلا تدهش امك

 ةوعدلا ىلع ةظفاحملا يف هرودب موقي لك ث ةماعلاو نايعألاو ءاملعلل

 يف عرسأ راشتنا دهشت اهلعج ام اذه 0 اهفوفص ميظنتو اهدعاوق ميعدتو

 ٠ قرشملاب ةرصبلا ىلإ ةوعدلا بلق نع ةديعب قطانم ىلإ لصتو هدهع

 تحت بادرس نع ةرابع وه يذلا هدهعم يف ةاعدلا نيوكت ىلوت ثيح

 يف هسورد هتبلط ىلع يقلي وهو فافقلا عنصب هيف رهاظتي ضرألا

 . ةفلتخملا ةيركفلاو ةيعرشلا مولعلا

 ىلإ تاونس ةدعل رمتسي يذلا نيوكتلا ةياهن دعب مهب ثعبي مث

 ةديعب ةطلسلا يدايأ ثيح ث كانه ةوعدلا رشنل برغملاو قرشملا

 . رثكأ طاشنلاو كرحتلا ناكمإلابو ، ةفيعضو
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 ىلإ ةيضابإلا ةوعدلا رشنو لاصيإ يف لضفلا هيلإ عجريف

 . برغملاب رئازجلاو سنوتو ايبيل ىلإو قرشملاب نامعو تومرضح

 تجرخت يتلا ةيملعلا ةثعبلا دي ىلع كلذ ناك برغملا صخي اميف

 ةنس نم ، تاونس سمخ ةرصبلاب تثكم نأ دعب ه٠٤١ ةنس هدي يلع

 ةسمخلا ءالؤهو هدهعم يف ملعلا يقلت يف إ ه٠٤١ ىلإ ه٥٣

 باطخلا وبأ : مهو برغملا ىلإ ملعلا ةلمحب ةيضابإلا دنع نوفورعم

 ليعامسإ © يتارادسلا مصاع © متسر نب رحلادبع حمسلا نب ىلعألادبع
 . يلبقلا دؤاد وبأو يسمادغلا رارد نب

 ةنس سلبارطب ىلوألا ةمامإلا اوماقأ برغملا مهلوصو دعبو

 عبرأ تمادو حمسلا نب ىلعألادبع باطخلا وبأ اهمامإ ناكو ه١ ٤٠

 ةمامإلا اوماقأ مث ، نييسابعلا يديأ ىلع ه٤٤١ ةنس تطقس مث تاونس

 اهتياهن تناكو ه٦٩٦ ةنس ىلإ تمادو ه٠٦١ ةنس ترمهيتب ةيناثلا

 . نييمطافلا يديأ ىلع

 ةقرف ةاشن فورظ ليلحتو ضرع ىلع تيتأ دق نوكأ اذهبو

 ىلإ نيفص ةعقو يف يلع مامإلا شيج نم اءزج تناك نأ ذنم ةيضابإلا
 قرشملا يف تامامإ تدجاوت هل القتسم ابهذم مث ةقرف تحبصأ نأ

 . برغملاو
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 جناتف

 ةع ومجم صلختسن نأ نكمي ثحبلا طاقنل يضاملا ضرعلا دعب

 : يلي اميف ةلثمتم جئاتن

 فذعلا اودمتعا نيذلا ج راوخلاب ةلص مهل نكت مل ناورهنلا لهأ نإ ةا

 نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج مهف ، لالحتسالاو ليتقتلاو

 8 يعرش داهتجا ىلع ءانب يلع مامإلا شيج نم اوجرخ ث مهريغك

 تارربمل دوجو ال اذل 0 ىوهلل اعابتا سيلو باوصلا هيف اوأر

 ةيضابإلا ةقرف نإ ... مهيلع جراوخلا ةيمست قالطإب حمست ةيملع

 قرف نع ةلصفنم يهو ناورهنلا ةكرعم دعب اهؤشنم ناك

 تنلعأو ريفكتلاو ليتقتلاو فنعلا لامعأ يف مهكراشت ملو جراوخلا

 . اهتيادب ذنم لامعألا كلت نم اهتعارب

 نب رباج مامإلا ةماعزب ةرصبلاب اهروذج تناك ةيضابإلا ةقرف نإ هو

 يبأ مامإلا دي ىلع برغملاو قرشملا يف ترشتناو تمن مث ديز

 هريغك ايمالسإ ابهذمو ةسردم تحبصأ نينسلا رورم عمو ى ةديبع

 . ةلماكتملا هئارآب بهاذملا نم

 ہسلاماقب ايرئارزمياجر اعلب خيشل نيمس اق لقب
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 صف

 ىفتنا
 يل اهلا بد كلل ےمعبلا و

 كلامل ١ ةذف نم لوأإ] هزجلا ريرعت
 ىلح يننيعي نأ كلاطتو كناحبص للا لثصأو

 ةلمعت نوكيل ثلاثلاو يناثلا نينجلا ريرعت
 يواعصلاو ماقحألا نمضتيو بولطملل

 تايانجلاو تلماعل او حاكنلا و
 مله قفول ا ةللاو

 ريخ لك
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 لوألا ےوعقلا

 اغتاقلعتم و دللا الإ كلإ ال نث ةداهش

1 . ٣ 
١ _- 

 مس

 ر

 كلسملا

 تامدقم

 فلوملل باتكلا ةمدقم

 ةيضابإلاب فيرعتلا

 نيدلا ساسأ : لوألا كلسملا

 ناميإلاو مالسإلا طورش : يناثلا كلسملا

 ديحوتلا : ثلاثلا كلسملا

 ةكئالملاو ءايبنألاب ناميإلا : عبارلا كلسملا

 ةنجلاو باسحلاو ثعبلاو توملاب ناميإلا : سماخلا كلسملا

 رانلاو

 ءاجرلاو فوخلا : سداسلا كلسملا

 ردقلا و ء اضتقتلاب ناميإل | : عباسلا كلسملا

 العو لج يرابلا ةيؤر يفن يف : نماثلا كلسملا

 نآرقلا قلخ : عساتلا كلسملا

4 ٤٨٢ ( 

٢١ 

٢٣ 

٣١ 

٣٢ 

٣٥ 

٣٩ 

٤٦ 

٤٨ 

٠ ٥ 

٢ ٥ 

٥٦



 كلسملا

 ةعافشلاو باسحلاو طارصلاو نازيملا يف : رشاعلا كلسملا

 رانلاو ةنجلا يف دولخلا : رشع يداحلا كلسملا

 فلقألا ماكحأو ناتخلا : رشع يناثلا كلاسملا

 فوقولاو ةءاربلاو ةيالولا : رشع ثلاثلا كلسملا

 كرشلاو رفكلا ماكحأ : رشع عبارلا كلسملا

 تسلا للملا ماكحأو نيفلاخملا يف : رشع سماخلا كلسملا

 لوصأب فورعملا ةيعرشلا ةلدألا : رشع سداسلا كلسملا

 ةقفلا

 ميركلا نآرقلا ريسفت : رشع عباسلا كلسملا

 ثيدحلا : رشع نماثلا كلسملا

 جراوخلا يف : رشع عساتلا كلسملا

 ملعلا يف : نورشعلا كلسملا

 ملعلا ةلمح : نورشعلاو يداحلا كلسملا

 فيلأتلاو هقفلا : نورشعلاو يناثلا كلسملا

 فورعملاب رمألاو ةمامإلا : نورشعلاو ثلاثلا كلسملا

 ركنملا نع يهنلاو

 هللا ليبس يف داهجلا يف : نورشعلاو عبارلا كلسملا

 نيدلا ةيامح : نورشعلاو سماخلا كلسملا

4٤٨٣ ( 

٩ 

٦٤ 

٦٩ 

٧٤ 

٧٧ 

٨٠ 

٨٤ 

٨٦ 

٨٧ 

٨٨ 

٩ 

١٠٠١ 

١٠٨ 

١١٢ 

١١٦



 ةحفصلا كلسملا

 ١١٩ قوقحلا يف : نورسشعلا و سداسلا كلسملا

 ١٤ اهنم ةبوتلا و بونذلا رئابك يف : نورسشثعلا و عباسلا كلسملا
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 يناثلا مسقلا

 اط ك رشل 9 ةالصل أ » اقإ

 كلسملا

 ةمهم دعاوق هيفو ةينلا : لوألا كلسملا

 ةجاحلا ءاضق بدأ : يناثلا كلسملا

 تاساجنلا : ثلاثلا كلسملا

 ةساجنلا ريهطت : عبارلا كلسملا

 ءوضولا : سماخلا كلسملا

 ةبانجلا لسغ : سداسلا كلسملا

 مميتلاو ءوضولا ضقاونو مميتلا : عباسلا كلسملا

 سافنلاو ضيحلا : نماتلا كلسملا

 ةالصلل ةحلاصلا ةعقبلا : عساتلا كلسملا

 ةالصلا سابل : رشاعلا كلسملا

 ةلبقلا لابقتسا : رشع يداحلا كلسملا

 تاقوألا : رشع يناثلا كلسملا

 ةماقإلاو ناذألا : رشع ثلاثلا كلسملا

 ) ٨٥؛ 4

١٣٠ 

١٣٤ 

١٣٨٦ 

١٤٠ 

١٤٣ 

٠ ٥ ١ 

٥ ١ 

١٥٠٩١ 

١٦٢ 

١٦٤ 

١٦٧ 

١٧٠ 

١٧٤



 كلسملا

 ما رحإالا ةريبكتو هيجوتلا : رشع عبا رلا كلسملا

 ةءا.رقلا ماكحأو ةالصلا يف لوخدلا : رشع سماخلا كلسملا

 ةلمسبلاو ةذاعتسالاو

 تايحتلاو دوجسلاو عوكرلا يف : رشع سداسلا كلسملا

 ميلستلا و

 ةوالتلا و وهسلا دوجس : رشع عباسلا كلسملا

 ةالصلا ضقاون : رشع نماثلا كلسملا

 ةعامجلا ةالص : رشع عساتلا كلسملا

 رفسلا ةالص يف : نورشعلا كلسملا

 ةعمجلا ةالص : نورشعلا و يداحلا كلسملا

 ىلع فئاخلاو ضيرملا ةالص : نورشعلاو يناثلا كلسملا

 هلامو هسفن

 حيوا رتلا و نيديعلا ةالص : نورشعلا و ثلاثلا كلسملا

 ريغو ةدكوملا ننسلا و رتولا : نورشعلا و عبا رلا كلسملا

 ةدكؤملا

 تيملا زيهجت ماكحأ : نورشعلاو سماخلا كلسملا

 تيملا ىلع ةالصلا : نورشعلاو سداسلا كلسملا

 نفدلا : نورشعلا و عباسلا كلسملا

« ٤٨٦ ( 

١٧٨ 

١٨٢ 

١٨٦ 

١٩١ 

١٩٤ 

١٩٨ 

٢.٠٤ 

٢٠٩ 

٢١٥ 

٢٩ 

٢٢٣ 

٢٢٩ 

٢٣٦ 

٢٣٩



 ةحفصلا كلسملا

 ٢٤٤ ربقلا باذع : نورشعلاو نماثلا كلسملا

 ٧٤٧ جا رعملا ةصقو ةالصلا ضرف : نورشعلا و عساتلا كلسملا
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 ثلاثلا قلا

 ةاكزلا

 كلسملا

 نم ىلعو اهضرف ليلدو ةاكزلاب فيرعتلا : لوألا كلسملا

 هيلع ليلدلاو هنم ةاكزلا جارخإ بجي اميف : يناثلا كلسملا

 ةاكزلا نم رشعلا هيف بجي اميف : ثلاثلا كلسملا

 رشعلا عبر هيف بجي اميف : عبارلا كلسملا

 منغلا ةاكز : سماخلا كلسملا

 سيماوجلاو رقبلاو لبإلا ةاكز يف : سداسلا كلسملا

 منغلاو رقبلاو لبإلا نانسأ يف : عباسلا كلسملا

 ةاكزلا ىطعت يتلا فانصألا : نماثلا كلسملا

 اهتقو لبق ةاكزلا ميدقتو رطفلا ةاكز : عساتلا كلسملا

 رحبلا ؤلؤلو ضرألا نداعمو زاكرلا : رشاعلا كلسملا

 ديدشتلاو لاؤسلا ىلع ديدشتلا يف : رشع يداحلا كلسملا

 ةاكزلا عنم ىلع

« ٤٨٨ ( 

٢٥١ 

٢٥٤ 

٢٥٧ 

٢٦4٠ 

٢٦٢ 

٢٦٤ 

٢٦٧ 

٠ ٢٧. 

٢٧٤ 

٢٧٧٨ 

٢٧٨٢



٢ 
 -_ ب

 ر

 عبارلا مهقلا

 تاراغتلاو ناميألاو هنحلا

 كلسملا

 هبوجو ليلدو هانعمو موصلا ماسقأ يف : لوألا كلسملا

 ةليل لضفو همايصو ناضمر رهش لضف يف : يناثلا كلسملا

 ردقلا

 روحسلا لضفو راطفإلاو مايصلا بوجو يف : ثلاثلا كلسملا

 تارطفملا : عبارلا كلسملا

 اهمايص مرحي يتلا مايألاو لقنلا مايص : سماخلا كلسملا

 فاكتعإلا : سداسلا كلسملا

 روذنلا : عباسلا كلسملا

 ناميألا : نماثلا كلسملا

 تارافكلا : عساتلا كلسملا
 ناميألا يف ءانثتسإلا : رشاعلا كلسملا
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٢٧٨٧ 

٢٧٩١ 

٧٩٤ 

٧٩٧ 

٣٠١ 

٣٠٥ 

٣٠٨ 

٣١١ 

٣١٧ 

٣٢ .



 . .ف .
_ 

1. 
 مس

 م

 رعماخبلا ۔هقلا

 هللا ركذو تالوكتل او تابورشمل او جابذلالو جحلا

 كلسملا

 ةرمعلا و جحلا بوجو ليلد يف : لوألا كلسملا

 بجي نم ىلعو جحلا ىلإ جورخلا : يناثلا كلسملا
 بجاولا ريغو جحلا كسانم نم بجاولا يف : ثلاثلا كلسملا

 مارحإلا يفو

 هكرت هيلع بجي امو هلعف مرحملل زوجي ام : عبارلا كلسملا

 يعسلاو فاوطلاو ةكم لوخد : سماخلا كلسملا

 ىنمو ةفلدزملاو ةفرع : سداسلا كلسملا

 ةيحضلاو ءازجلاو يدهلا يف : عباسلا كلسملا

 لوسرلا ةرايزو تيبلا عادوو ضئاحلا جح : نماثلا كلسملا

 ملسو هيلع هللا ىلص
 كسانم نم هب ام ريسفتو فيرشلا مرحلا يف : عساتلا كلسملا

 ١ ةثالثلا دجاسملا لضفو
 رحنلاو حبذلا يف : رشاعلا كلسملا

« ٤٩٠ ( 

 ةحفصلا

 ٣٢٤

 ٣٢٨

٣٣٥ 
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 ةحفصلا كلسملا

 ٣٩٠ رحنلاو حبذلا ةيفيك يف : رشع يداحلا كلسملا

 ٣٩٤ مرحي امو ناويحلا نم لحي ام : رشع يناثلا كلسملا

 ٣٩٩ دايطصإلاو ديصلا يف : رشع ثلاثلا كلسملا

 ٤٠٣ ذيبنلاو رمخلا نم تابورشملا يف : رشع عبارلا كلسملا

 ٤٠٧ بارشلاو ماعطلا بدأ يف : رشع سماخلا كلسملا

 0 ةالصلاو ءاعدلاو ركذلا لضف يف : رشع سداسلا كلسملا

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع

 قحاللا
 ٤٢٢ نيخرؤملا ءاوهأو ناورهنلا ةعقوم

 ٤٦ يلع مامإلا يف هلوقو هيميت نبا قحلم
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٠٦٢٢٧ : ت ةثيدحلا ناولالا ةعبطم




