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 يركفلا يضابإلا ثدارتلا يف هرظن نعمي نم نإو»

 ۔ ةيثارولا تارثؤملاو ‘ةيسضفنلا لماوعلا نع ادرجتم -

 تائف رثكأ ةيضابإلا ثأ فلاردإالا لك تلردي

 ًاقيرط اهموقأو اكف اهملسأو لادتعا ةمألا هذه

 . )) ر دصمو ا دروم اهافصأو ارظن اهّحصأو

 يليلخلا دمح ني دمحأ خيشلا ةحامس

 نامع ةنطلسل ماعلا يتفملا

 .٢١ص ةيضابإلا ةديقعلل يراضحلا دعبلا (٭)





 هلآ ىلعو ميركلا هلوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 .نيدلا موي ىلإ هيدهب ىدتها نمو هبحصو

 :دعب امأ

 مهئدابم دحويو ةيمالسإلا ةمألا دارفأ نيب طبري يذلا طبارلا نإف

 نم موي يف نكي ملو رشبلا عنص نم وه سيل مهتاهاجتاو مهراكفأو
 اضرلا نطاوم تاءالمإ بسح اهباحصأ راكفأ تاهاجتا اهتزرفأ ةادأ مايألا

 .طخسلا عقاومو

 يوق ضعب ىلإ اهضعب نيملسملا تاعامج نايك دشي يذلا طبارلاو

 هنأل ،هتتفتف ةنكمألا لماوع الو ،هفعضتف نامزألا لماوع هيلع يرجت ال

 مالسإلا ةيرشبلل ىضترا يذلا ىلاعت هللا نم هتوق مهلتسيو هدوجو دمتسي

 .ةمايقلا موي ىلإ انيد

 حضاو ضعبب اهضعب ةقحالتملا نيملسملا لايجأ لصي يذلا طبارلاو

 لايجألا هلهجت ملو ةيضاملا لايجألا هتفرع دق ءهئدابمب نيبو هدعاوقب

 رونب ضرألا هيف تقرشأ موي لوأ هلوأ ًادودمم البح ملسملا هاري .ةقحاللا

.اهيلع نمو ضرألا هللا هيف ثري يذلا مويلا هرخآو ،مالسإلا



 بل .

 نيملسملا تاعامج لصيو .هنيد دارفأب ملسملا درفلا لصي يذلا طبارلاو

 ةغلب نيرخآلاو نيلوألا بطاخي "ملسم لك نايك يف رضاح ضعبب اهضعب

 ةدئفأ هرماوأ ذيفنتل قباستتو هميلاعتل بواجتتو عماس لك اهانعم كردي

 .فيوست الو ؤكلت ريغ نم نيعباتلا

 دجلا ذجاونب هيلع نيضاعلا ظفحي رشبلل ىلاعت هللا هاضترا يذلا طبارلاو

 ضقانتلا نع اديعب باوصلا كلاسم يف مهدوقيو ،أطخلا نم صالخإلاو

 .بارطضالاو

 نيملسملا ةدئفأ لك طبرب ليفك ميظعلا اننيد هيلإ وعدي يذلا جهنملاف

 داسجألاو مالقألاو ماهفألا تمجرتو ،دايقلا هل سلسأ اذإ ضعبب اهضعب

 .اهتايح تاظحلو اهطشانم عقاو يف هرماوأ

 :قيبطتو ةوعد وه طبارلاف

 ةلي ميركلا هلوسر رماوأو نآرقلا يف ةلزنملا ىلاعت هللا رماوأ ىلإ ةوعد

 اهملاعم طوطخ تنيب يتلاو ريسلاو ثيدحلا بتك اهتلجس يتلا ةتباثلا

 رشبلا بئاغر ىلإ تافتلا ريغ نم مالسإلا ءاملع مالقأ اهكلاسم تددحو

 .ةضقانتملا مهتاهاجتاو ةبلقتملا

 ةدراولا لاوقألل نزوو ةلداعلا ماكحألل عابتاو ةلزنملا رماوألل قيبطتو

 .طسقلا نازيملاب

 يف هل دوجو ال يذلا طبارلل حورلاو دسجلا امه قيبطتلاو ةوعدلا نإ

 ىدم ىلعو تاعامجو ادارفأ نوملسملاو .امهنودب نيملسملا لايجأ ةايح

 ىلإ قباسلا لقني ،اهلوأب اهرخآ لصتي تاقلح ةلواطتملا نورقلاو نامزألا

 ةايحلا تالاجم يف لداعلا جهنملا عيمجلا قبطيو ةيفاصلا ةوعدلا قحاللا

 .ةعساولا
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 ىلاعت هللا رمأب بهت اهناكرأ عيمجبو اهعوشخب ةالصلا ةماقإ نأ امكف

 دارفأ يمحي طبارلا كلذكف ،ركنملاو ءاشحفلا نم ةناصحلا نيلصملا

 اذإ هليلد ةوقب هيلإ مهبذجيو تاتشلاو عايضلا نم مهتاعامجو نيملسملا

 .ناسللا تاكرح حراوجلا تمجرتو لوقلا عم لعفلا لعافت

 ةيضاملا اهلايجأ عقاو نع أرقيو هتمأ لاح يف ملسملا رظني امدنعو

 ةلئسأ ةدع مامأ هسفن دجي مهراكفأ اهيف تعزانت ىتلا اياضقلا لجسيو

 :ببسلا ةفرعمل

 مهماهفأ طبر مهيلع نيذلا ةمألا دارفأ نيب فالخلا راص اذامل ۔١

 ؟ًادحأ ملظي ال جهنمب مهراكفأو

 ؟ىرن ام ةجيتنلا تناكف لوقعلا ىلع ضرف يمتح رمأ فالخلا له ۔٢

 ةشاشه اهببس بتكلا يف ةرطسملا راكفألا ضقانتو ءارآلا نيابت له ٣

 رربي ام هنم ذخأي لقع لك راص ثيحب هنايك فعضو جهنمل ١

 ؟هلاوقأو هتهجو

 يف هيلإ عجري مل هناطلس ةوقو هتلادع ىلإ مكتحملا جهنملا له ۔٤

 ؟لطابلا نم قحلا زييمتو لاوقألا مييقت
 نيملسملا نيب فالخلا بابسأ عبتت دنع اهيف رظنلا نم دب ال رصانع ةثالث

 :اياضقلا نم ةيضق يأ يف

 اهمكح يف فلتخملا ةيضقلا :لوأ

 لوقع ىلإ ةلوكوم اهتاطابنتساو اهماكحأ ىلاعت هللا لعج لئاسم كانه

 اياضقلا هذه لوح ءارآلا ددعت نكي مل اذهلف ةمألا هذه نم ءاملعلا

 صالختسا لجأل ةميلسلا ريياعملا نيدهتجملا يطعي جهنملاف .برغتسمب
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 ددجت عم ةددجتملا لايجألا تاجاحب يفت ىتح لولحلا طابنتساو ماكحألا

 .اهفورظ فالتخاو ةايحلا

 نم اهنأل ؛ءاركلا نيابتو راكفألا ددعت اهيف حصي ال لئاسم كانهو

 عوطقملا ةلق لوسرلا ةنسو ةمكحملا هللا تايآ اهماكحأ تنيب ىتلا اياضقلا

 ءارآلا ددعت لبقت ال يتلا اياضقلا نم يه ةلت هلل دابعلا ةيؤر ةلأسمو

 .ةلي هنع ةيفنم نوكت نأ امإو ةتباث نوكت نأ امإ يهف ؛اهلوح

 ،لوبقم ريغ ةليت هللا ةيؤر ةيضق لوح فالخلا نأ ثحابلا دجي اذهبو

 .بيصن دهتجم لكل اهيف لاقي الو

 ةلأسملا لبق نم تأي مل اهيفن وأ ةلي هللا ةيؤر تابثإ لوح فالخلاف

 ةلدألاب تباث دحاو يأر ىه لب ثاهلوح راكفألا ددعت زيجت ال اهنأل اهسفن

 .اهتوبثب عوطقملا

 ةيضقلا ةسارد يف عبتملا جهنملا :ايناث

 جهنملا وه ةئطاخ جئاتن ىلإ نيسرادلاب بهذي دق يذلا يناثلا رصنعلاو

 .ماكحألا صالختسا يف عبتملا

 لا عرشل ةقفاوم ةميلس ةجيتنلا تءاج هقيبطت نسحأو جهنملا حلص اذإف
 جئاتنلا فعضتس ةلاحم الف لوقعلا تاهاجتا مامأ جهنملا فعض اذإ نكلو

 .راكفألا تتشتتو

 دوقي مكحم جهنم نيملسملا دنع ةيدقعلا اياضقلا يف ثحبلا جهنمو
 اذهبو .مهتاهاجتاو سانلا راكفأ قفاويل يوتلي الو باوصلا ىلإ لوقعلا

 اياضقلا يف فالخلا يتأي نأ نكمي ال لداعلا يمالسإلا جهنملا نأ فرعن

 



 لاوقألا نم هتوبثو هتحصب عوطقملا الإ لبقي ال هنأل ،ًادبأ هلبق نم ةيدقعلا

 .ةلي ميركلا لوسرلا ىلإ ةبوسنملا

 هسسأ نايبو جهنملا راهظإب ثيدحلا مولعو لوصألا بتك تلفكت دقو
 نم لاوقألا ىلع هماكحأ ةنميهو هناطلس ةوقب نوملسملا فرتعاو ،هدعاوقو

 .دحأل ةاباحم الو زييمت ريغ

 اهدشريو هيلإ لوقعلا بذجي لب هيف جاجوعا ال ميلس هتاذ يف جهنملاف

 .لمعلاو داقتعالاو لوقلا يف باوصلا ىلإ ىلاعت هللا رمأب

 ةيضقلل نوسرادلا :اتلاث

 جهنملا ةفرعم ىوس مهل سيل ةديقعلا اياضق نم ةيضق يأل نوسرادلاو

 .قحلل مهراهظإو حيحصلا لوقلل مهطابنتسا كنع هميكحت عم لداعلا

 يف صالخإلا عم لداعلا جهنملا محالتي نأ بجي نيسرادلا لوقع يفو

 .باوصلاو قحلل ةقفاوم جئاتنلا يتأت يكل ،قيبطتلا

 فالخلا ىلإ يدؤي يذلا ثلاثلا رصنعلا وه طسقلا نازيملل قيبطتلا مدعف

 .اهيف فالخلا زوجي ال يتلا اياضقلا يف راكفألا ددعتو

 يذلا جهنملاو ،اهلوح راكفألا ددعت زيجت ال اهسفن ةلي هللا ةيؤر ةيضقف

 نكلو ،طقف ادحاو ايأر رقي اهل نوفانلاو ةيؤرلل نوتبثملا هناطلسب فرتعي

 لوقلا ىلإ نيقيرفلا دحأب ادح يذلا ببسلا وه لداعلا جهنملل قيبطتلا مدع

 .باوصلاو قحلل فلاخملا يأرلاب

 ركفلا باحصأ ةصاخو ةيمالسإلا ةمألا دارفأ نم بلطي ثحبلا اذه نإ

 قيبطت مهنم بلطيو ءارغلا ةمألا جهنم ملاعم زاربإ يف مهبجاوب مايقلا مهنم
 نم جهنملل قيبطتلاف . ةايحلا طشانم عيمج يف مهنيد ئدابمو سسأو ماكحأ
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 ةنسلاو نآرقلا لالظ تحت مهفوفص صرو مهتاتش ملب ليفك ةمألا دارفأ لبق

 ىلإ ناسحإب مهل نيعباتلاو نو ةباحصلا نم حلاصلا فلسلا ىطخ فلخو

 .نيدلا موي

 يف ىلاعت هلل دابعلا ةيؤر يفن ةلأسم تنوك نإو - ثحبلا اذه وعديو
 دنع صالخإو ةنامأ لكب ةمألا جهنم قيبطت ىلإ - هروحم ةرخآلاو ايندلا

 نورقلا ربع نيملسملا ماهفأ اهلوح تفلتخا يتلا اياضقلا عيمج ةسارد

 .ةيضاملا

 نإ مهنم عماس لكل لوقيو ةيمالسإلا ةمألا دارفأ ناذآ يف سمهيو

 ريخ ۔ كلذب لداعلا جهنملا اهيلع مكح اذإ اطخلاب ءاملعلا لاوقأ فصو

 ةئطاخلا لاوقألا عابتا نم اهتدحول ىقبأو ةيمالسإلا ةمالل لضفأو

 .ةفيعضلا راكفألل بزحتلاو

 ةيبهذملا دويق نم قلطملا درجتلا ميركلا ئراقلا دجيس ثحبلا اذه يفو

 جهنملاب ۔ ةقاطلا بسح ۔ مازتلالا كلذك دجيسو ،ىمعألا ديلقتلا دئالقو

 ىلع بجي يذلا بهذملاف .ةمألا ءاملع مالقأ هملاعم تنيب يذلا بئاصلا

 ءاملع لمانأ هترطسو مالسإلا ئدابم هترقأ ام وه هيلإ ةوعدلاو هعابتا عيمجلا

 .ممألا عيمج ىلع مالسإلا ةمأ اهب رختفت يتلا ملعلا رافسأ يف ةمألا

 :نيلماكتم نيمسق يف ثحبلا اذه ةدام حرط ءاجو

 ىلإ ضعبل مهضعب نيملسملا ةوعد ضرعي امهنم لوألا مسقلاف ه
 نأ ىلإ ريشيو .ةايحلا نيدايم يف يمالسإلا جهنملا قيبطتو ةسارد

 دابعلا ةيؤر يفن لوح ةيمالسإلا ةمألا فئاوط نيب دهاشملا فالخلا

 نم هيلإ اوعد امب ةيؤرلل نيتبثملا ديقت مدع هؤشنم اهتوبث وأ ىلاعت هلل
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 ةيؤرلل نوتبثملا اهيلع دمتعا يتلا تاياورلا نزيف يناثلا مسقلا امأو ٠

 حيحصلا لوقلا رهظيو ‘تانيبلا هللا تايآل مهريسفت لنع اهل نوفانلاو

 .اهتوبثب عوطقملا ةلدألا ىلع دمتعملا

 الإ اهفوفص ةدحو ىلإ ونرت يهو ةيمالسإلا ةمألا لايجأ مامأ سيلو

 3اهتايح يف اهئدابم قيبطت ىلإ صالخإ لكب يعسلاو اهنيد ميق ىلع فرعتلا
 سوفنلا محتلتسو نيحلصملا لامآ ققحتتسف لايجألا ملعلا دوقي امدنعو

 .نيتملا هللا لبحب

 نأ نلعلا يفو رسلا يفو راهنلا يفو ليللا يف ىلاعت هللا وعدأ ًاماتخو

 نأو ،اهتعيرش رداصم ىلإ ماكتحالاو اهئدابم قيبطت ىلإ ةيمالسإلا ةمألا قفوي

 .مالسإلا ءانبأ سوفن يف باوصلاو قحلا سرغ ىلإ اهئاملع يديأب ذخأي
 .ليبسلا ءاوس ىلإ يدهي هللاو

 ىدتها نمو هباحصأو هلآ ىلعو ميركلا هلوسر ىلع ملسو هللا ىلصو

 .نيدلا موي ىلإ هيدهب

 يرجحلا رماع نب دمحم نب يلع

 نامُع ةنطلس ۔ ةيدب ةيالو

 م٤١٠٢ ماع رياني قفاوملا / ه٥٣٤١ ماع لوالا عيبر





  
قيبطتلاو ةوعدلا نيب جهنملا





 ا ا ١٥ قيبطتلاو ةوعدلا نيب جهنملا | لوألا مسقلا :

 ىدم اونيبو فيعضلا ثيدحلا عاونأ ةيمالسإلا ةمألا ءاملع ددح

 .داشرإلاو ظعولاو هقفلا لئاسمو ،ةديقعلا خيسرت ىف هتيحالص

 فيعضلا ثيدحلا نأ ةبطاق ةيمالسإلا ةمألا ءاملع هيلع قفتا يذلاو

 هب جاجتحالا زوجي ال ب اتكلا هلقانت امهمو سانلا ةنسلأ ىلع رركت امهم

 .ةديقعلا لاجم ىف

 كلذكو تبرطضملاو ،“سلدملاو حعطقنملاو لسرملا ثيدحلاف

 يف هل نزو ال فيعض ثيدح وه .ةاورلا نم نيطلتخملا قرط نم يورملا

 .مالسإلا ريياعم

 ثيدحلا بتك يف ةثوثبملا ةريثكلا ةيؤرلل نيتبثملا ثيداحأ يف رظانلاو
 .هعاونأو فيعضلا ثيدحلاب فيرعتلل برضت ةلثمأ اهدجي ةديقعلاو ريسفتلاو

 ،ةيؤرلل نيتبثملا تاياور فعض راهظإ ىلاعت هللا نذإب لوانتيس ثحبلا اذهو

 هعابتاو هقيبطتب اودان يذلا جهنملل ةلليت هللا ةيؤر يدقتعم قيبطت مدع نيبيو

 .ةيمالسإلا ةديقعلا لئاسم نم اهريغو ةلي هلل دابعلا ةيؤر ةيضق يف

 هتركذو ثيدحلا مولع تافلؤم هتنيب دق قبطي نأ هقح نم يذلا جهنملاف

 نكلو .ةديقعلا بتك هيلإ تراشأو ‘ثيداحألا حورشو ريسفتلا بتك ضعب
 بعصب سيلو .ةلي هللا ةيؤر يدقتعم لتق نم قيبطتلا نم هقح فوتسي مل

 لوقي نم دنع قيبطتلاو جهنملا نيب نيبلا ضقانتلا اذه كاردإ دحأ يأ ىلع

 . هل هللا ةيؤرب
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 نم حص ام عابتا يف لثمتملا ثيدحلا مولع جهنم قيبطت ىلإ ةوعدلاف
 يف ةلي هللا ةيؤرب نولئاقلا ءاملعلا هركذ دق ةلدألا نم تبث امو تاياورلا

 لبقو .هيلإ اوعد ام اوقبطي مل - فسألل ايو ةرسحلل اي ۔ مهنكلو مهتافنصم

 لقنن ليدعتلاو حرجلا نازيم ىلع ةلي هللا ةيؤر تاياور ضرع ىلإ لقتنن نأ
 يمالسإلا جهنملا قيبطت ىلإ ةيعادلا مهلاوقأ - راصتخابو ۔ مسقلا اذه يف
 .ةديقعلا اياضق نم ةيضق يأ ةسارد دنع
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 ربسضتل ١ بتك

 نازيملا يف يربطلا مامالا يأر ١

 ةفقو فقي مل هردق ةلالجو هملع ةعس ىلع يربطلا ريرج نبا مامإلا

 :هلوقب هتلدأ نع باجأ لب تاياور نم هريغو وه هدروأ ام صحفتل ةيملع

 ةرظان هيلإ ةمايقلا ىف اهوجو نأ هباتك ىف ربخأ هؤانث لج هللا نأل ...»

 رمقلا ىري امك ةمايقلا موي مهبر نوريس مهنأ هتمأ ربخأ نيي هللا لوسر نأو

 . «باحس اهنود سيل سمشلا نورت امكو ©ردبلا ةليل

 نع رابخألا هب ترهاظت ام اندنع كلذ ىف لوقلا نم باوصلاو» :هلوقبو

 7 ايت هللا لوسر

 ليدعتلاو حرجلا ءاملع فيعضت ىلإ ةنامأ لكب ثحابلا عمسي امنيحف

 ةيؤر تاياور لاجرل ۔ مهريغو ناطقلاو نيعم نباو دمحأ مامإلا لاثمأك
 ناسنإلا فرعي امنيحو هريغو يربطلا ريرج نبا مامإلا اهدروأ يتلا ةلي هللا

 درجتيس ةلاحم ال هنإف ،اهملاعم مالسإلا عضو يتلا هتلدأو هسيياقمب قحلا

 لجأل هناسل ديحي ال يذلا لداعلا نازيملاب لاوقألا نزيو لاجرلا ةبيه نم

 .مهراكفأو سانلا تاهاجتا

 )١( ج يربطلا ريسفت ٧، ص ٣٠٠.

 رابخأ تققحو كربخأ امب هباتك يف ربخأ دق هللا ناك اذإف» :اضيأ يربطلا مامإلا لاقو

 ةرظان اَهَبَر له ةرِضاَت نيموي وجو » :هلوق ليوأت نأ :ة هليف نم هنع انركذ امب ةلي هللا لوسر ٩
 ص ث٧ ج "قباسلا ردصملا) .ء... ةالغ هلل نويعلا راصبأ رظن هنأ ٣٠٠(.

 )٢( ج قباسلا ردصملا  3٧ص ٣٠٣.



_- . - 

 إ . , م . .

 4٩ ةرظان اهير لإ » :ىلاعت هلوق ترسف يتلا يربطلا تاياور عيمجف

 سكع وه ةمألا هذه فلس نع تبث يذلاو &‘ةفيعض ةيرصبلا ةيؤرلاب

 موي مهبر نوريس مهنأ» اهيف يتلا ةياورلاو .انه يربطلا ريرج نبا هب حرص ام

 نيلئاقلا ماهفأ اهمهف يف تعراصت دق انه ريرج نبا اهيلإ راشأ يتلاو «ةمايقلا
 يف نيبتيس امك ،ةنجلا يف ةلي هلل دابعلا ةيؤر ىلع لدت ملو ةلي هللا ةيؤرب

 .ىلاعت هللا ءاش نإ '""ثحبلا اذه

 ريثك نبا مامالا دنع قيبطتلاو جهنملا ۔ ٢

 نم حيحصلا نايب يف اهدوهجو ةمألا هذه لضف ريثك نبا مامإلا نيب

 اهبلاغو “©فلسلا نع ةريثك راثآ "اذه يف يور دقو ...» :لاق نيح ،تاياورلا

 هادع ام لك نع ةينغ نآرقلا يفو ...اهيف رظنيل لقنت يتلا تايليئارسإلا نم

 دقو ‘ناصقنو ةدايزو ليدبت نم ولخت داكت ال اهنأل ةمدقتملا رابخألا نم

 اهنع نوفني نيذلا نينقتملا ظافحلا نم مهل سيلو ةريثك ءايشأ اهيف عضو

 ءاملعلاو ةمئألا نم ةمألا هذهل امك ،نيلطبملا لاحتناو نيلاغلا فيرحت

 نع هانركذ يذلا لوقلا باوصلاب اندنع كلذ يف نيلوقلا ىلوأو» :يربطلا مامإلا هلاق اممو )١(

 :ةبي هللا لوسر نع رثألا ءاج كلذبو ێاهقلاخ ىلإ رظنت كلذ ىنعم نأ نم ،ةمركعو نسحلا

 نب ليئارسإ انث :لاق ،مادقملا نب بعصم انث :لاق كرجبأ نب نيسحلا نب يلع ينثدح

 ١٩٣(. ص ٦٩، ج "قباسلا ردصملا) .«...رمع نبا نع ،ريوث نع "سنوي

 ةياورف .اهفلاخ ام يف باوصلاو ةفيعض انه يربطلا مامإلا اهيلع دمتعا يتلا تاياورلا هذه

 ةيؤرلا ىلع ليلد اهيف سيل ةمركع ةياورو ،ةلاضف نب كرابم ةنعنع ببسب ةفيعض نسحلا

 نب ريوث ببسب ةفيعض يهف رمع نبا ةياور امأو .دقاو نب نيسح ببسب ةفيعض اذه عم يهو
 .(ثحبلا اذه نم اهدعب امو ٨٦ ص رظنا) .بذكلا ناكرأ دحأ دعي يذلا ةتخاف ىبأ

 .ثحبلا اذه نم اهدعب امو ٢١٤ ص رظنا (٢)

 نب ديعس نعو ...» :هلاق اممو سيلبإ سنج نع تثدحت يتلا راثآلا ىلإ انه ريثك نبا مامإلا ريشي )٣(

 ٣٩٧(. ص ش ج ريثك نبا ريسفت).ءةنجلا يف نولمعي نيذلا نينانجلا نم ناك :لاق هنأ ريبج
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 نيذلا دايجلا ظافحلاو داقنلا ةذباهجلا نم ءابجنلاو ةرربلاو ءايقتألاو ةداسلاو

 هركنم نم هفيعض نم هنسح نم هحيحص اونيبو هوررحو ثيدحلا اونود

 نيلوهجملاو نيباذكلاو نيعاضولا اوفرعو ،هبوذكمو هكورتمو هعوضومو
 ماقملاو يوبنلا بانجلل ةنايص كلذ لك لاجرلا فانصأ نم كلذ ريغو

 هنع ثدحي وأ بذك هيلإ بسني نأ ةلق رشبلا ديسو لسرلا متاخ يدمحملا
 .'×هنم سيل امب

 مولعو لاجرلا بتك يف رطسملا عقاولا وه انه ريثك نبا مالك نإ

 ةيؤر تاياور ىلع ةداهشلا هذه قبطي مل هسفن ريثك نبا نكلو ‘ثيدحلا
 ءافعضلاو نيلوهجملاو نيباذكلاو نيعاضولا لبق نم تءاج يتلا ةلي هللا

 تاياورلا كلت فصو لب & ىلاعت هللا ءاش نإ رهظيس امك نيكورتملاو
 :هلوقب ةفيعضلا

 سنأو 3،ةريره يبأو كليعس يبأ نع رابخألا ترتاوت دقف ةنتشلا اما»

 .'" ...ةباحصلا نم دحاو ريغو لالبو ٧&بيهصو '""جيرجو

 ثيداحألا ىف ةرخآلا رادلا ىف كنة هلل نينمؤملا ةيؤر تتبث دقود» :هلوقبو

 .(«اهعنم الو اهعفد نكمي ال ثيدحلا ةمئأ دنع ةرتاوتم قرط نم حاحصلا

 لد امب ةلي هللا لوسر نع رابخألا ترتاوت دق مث» :رخآ عضوم يف هلوقبو

 .٠‘}«4ةرظات اَهَبَر لإ » :ىلاعت هلوق ىهو ةميركلا ةيآلا قايس هيلع

 )١( ج قباسلا عجرملا ٤‘ ص ٢٣٩٧-٣٢٩٨.

 نارهز ةبتكم ةخسنو ١٦١(، ص ٦. ج) ركفلا راد ةخسنو ،سلدنألا راد ةخسن يف اذكه )٢(

 .يلجبلا هللا دبع نبا وهو ريرج نم فيحصت هلعلو ١٦٢(. ص ٦٢. ج)

 )٣( ج ،ريثك نبا ريسفت ٢ ص ٧٣-٧٤.

 )٤( ج .قباسلا عجرملا ٧، ص ١٧١٠-١٧١١.

 )٥( ج "قباسلا عجرملا ٧. ص ١٧٢.



 ب 4
 نم اهظافلأو اهقرطب ثيداحألا اندروأل ةلاطإلا ةيشخ الولود» :هلوقبو

 .'«ننسلاو ديناسملاو ناسحلاو حاحصلا

 هذه فلسو نيعباتلاو ةباحصلا نيب هيلع عمجم هللا دمحب اذهو» :هلوقبو

 .'"«مانألا ةادهو مالسإلا ةمئأ نيب هيلع قفتم وه امل ةمألا

 قح يف لاوقألا هذه لاق امل هركذ يذلا جهنملا ريثك نبا قبط ولو
 م

 .أدبأ تبثت مل تاياور

 يف تدرو نإو تاياورلا دقن يف ةمألا جهنم راهظإ يف ريثك نبا رمتسيو

 :لاق ثيح ءاملعلا رابك دنعو حاحصلا بتك

 مث :ءارسإلا ثيدح يف سنأ نع رمن يبأ نب كيرش ثيدح يف ءاجو»
 ةياورلا هذه نتم يف سانلا نم ريثك ملكت اذهلو 6ىلدتف ةزعلا بر رابجلا اند

 ."«ةبارغلا نم اهيف ءايشأ اوركذو

 ةعيبر نب ميعن ركذ طقسأ امنإ اكلام مامإلا نأ رهاظلا :تلق» :اضيأ لاقو

 ،ثيدحلا اذه نم الإ فورعم ريغ هنإف هفرعي ملو ميعن لاح لهج امل ادمع

 تاعوفرملا نم اريثك لسري اذهلو مهيضتري ال نمم ةعامج ركذ طقسي كلذلو

 .ا٠""«تالوصوملا نم ًاريثك عطقيو

 جيرج نبا ثيدح نم امهيباتك يف يئاسنلاو ملسم "هاور دقف» :اضيأ لاقو

 )١( ج قباسلا عجرملا ٧. ص ١٧١١.

 )٢( ج قباسلا عجرملا ٧، ص ١٧١١.

 )٣( ج ‘قباسلا عجرملا  5٦ص ٤٤٦.

 )٤( ج .قباسلا عجرملا  0٣ص ٢٤٧.

 اهيف قلخو تبسلا موي ةبرتلا هللا قلخ» :يه انه ريثك نبا مامإلا اهيلع قلع يتلا ةياورلا )٥(
 موي رونلا قلخو ءاثالثلا موي هوركملا قلخو نينثالا موي رجشلا قلخو دحألا موي لابجلا
 ةعاس رخآ يف قلخلا رخآ ةعمجلا موي مدآ قلخو سيمخلا موي باودلا اهيف ثبو ءاعبرالا
 ۔«ليللا ىلإ رصعلا نيب اميف ةعمجلا موي تاعاس نم
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 هاور :لاقف خيراتلا يف يراخبلا هللع دقو حيحصلا بئارغ نم وهو ،هب

 '×رابحألا بعك نع هنف ةريره يبأ نع مهضعب

 ةفيذح نع هدنسأ اثيدح '"!ناكملا اذه يف ريرج نبا ىور دقو» :لاقو

 نم كلذ يف بيرتسي ال .ةلاحم ال عوضوم ثيدح وهو كالوطم اعوفرم
 عم هيلع جار فيك بجعلا لك بجعلاو ©ثيدحلاب ةفرعم ىندأ هدنع

 '٨...هتمامإو هردق ةلالج

 دارملا نإ :لاق مهضعب نع ريرج نبا ىكحو» :دقانو ًالقان ريثك نبا لاقو

 دروأ مث .نإقو سابعلا ينب مايأ يف ةنيدملاو ةكم نيب مهب فسخي شيج كلذب

 بيجع رمأ اذهو ©كلذ ىلع هبني مل مث ةيلكلاب اعوضوم اثيدح كلذ يف

 .'٠«هنم بيرغ

 هتحص يفو ث آدج ابيرغ ًاثيدح انهه متاح يبأ نبا ىرر دقو)» :لاقو

 .'٠«هركذ امك هركذن نحن نكلو رظن

 دق ناك نإو ،ديعب فسعت هيفو بيرغ لوق اذهو» :رخآ عضوم يف لاقو

 '٧×هباتك ىف متاح ىبأ نبا هاور

 يكحو قاحسإ وه حيبذلا نأ ىلإ ملعلا لهأ نم ةعامج بهذ دقو» :لاقو

 )١() ج قباسلا عجرملا  0٦ص ١٦٥ -١٦١٦.

 )٢( آنأ ائابي مُكتتع اتنم امهلوأ دغو ةلع الك » :ىلاعت هلوق ريسفت دنع لوقلا اذه ريثك نبا ركذ
 اَلوُعَفَم ادعَر او راَيَزلا للح أوسا ديد يأب يلأ 4.

 (٣) ص ج قباسلا عجرملا ٢٨٢.

 )٤ ( ج قباسلا عجرملا ٥. ص ٥٦٢۔ ٥٦٤.

 )٥( ِضرَكلاَو توملآ ديلاَمَم ةل » :ىلاعت هلوق ريسفت نمض تءاج ةياور 7 ريثك نبا ريشي 4.

 )٦( ج .قباسلا عجرملا ٦. ص ١٠٦١.

 (٧) ج قباسلا عجرملا ٦. ص ٤٨ ١.
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 ذخأو باتكلا لهأ رابحأ نع الإ ىقلت كلذ نظأ امو ةنس الو باتك ىف كلذ

 .ا؛ةجح ريغ نم املسم كلذ

 دمحم نب جاجح ثيدح نم ًاضيأ يئاسنلاو ملسم جرخأ دق و» :لاقو

 دقو &'"قايسلا اذه نم وحنب ...ةيمأ نب ليعامسإ نع جيرج نبا نع روعألا

 نع ةريره وبأ :مهضعب لاق :لاقف ريبكلا خيراتلا باتك يف يراخبلا هللع

 .'""«ظافحلا نم دحاو ريغ هللع اذكو .حصأ وهو رابحألا بعك

 هنإف يروباسينلا هللا دبع ىبأ مكاحلا نم بجعلا لك بجعلاو» :لاقو

 نع ،ةورع نع ‘همع نع باهش نبا يخأ نبا قيرط نم ثيدحلا اذه ىور

 .هاجرخي ملو دانسإلا حيحص :لاق مث ؛هركذف "ريبزلا نع ثريبزلا نب هللا دبع

 ريغ ريبزلا نب هللادبع ركذب يرهزلا نع دانسإلا اذهب لاق ادحأ ملعأ ال ينإف

 .ا!«فيعض هنع وهو هيخأ نبا

 ربلا دبع نب ورمع وبأ خيشلا هراتخا "لوقلا اذه نأ بجعلا و» :لاقو

 هظفحو هعالطا عم هراتخا ذإ ربكلا ىدحإل اهنإو رحبلا ءارو ام مامإ يرمنلا

 .'«رثأ الو ةنس الو باتك نم ليلد هيلع مقي مل ام

 )١) ص .٦ج .قباسلا عجرملا ٢٤.

 .ثحبلا اذه نم ٢٠ ص نم ٥ شماهلا يف انه ريثك نبا مامإلا اهيلإ ريشي يتلا ةياورلا انركذ )٢(

 )٣( ج ريثك نبا ريسفت  ‘8٥ص ٤٠٥.
 )٤( ج "قباسلا عجرملا ٦. ص ٢٣٣٠-٣٢٣١.

 ،ماوعلا نب ريبزلا نع ...» :اهيف يتلا ةياورلا يه انه ريثك نبا مامإلا اهيلإ ريشي يتلا ةياورلا
 يف جارش يف .ة هللا لوسر ىلإ ةلق يبنلا عم ًاردب دهش دق راصنألا نم الجر مصاخ هنأ

 .«...لخنلا امهالك هب نايقسي اناك ةرحلا

 .«سمخلا تاولصلا عومجم ىطسولا ةالصلا» نإ نيلئاقلا لوق ىلإ ريثك نبا مامإلا ريشي )٥(

 )٦( ج قباسلا عجرملا ١، ص ٥٢١.
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 مل هنأ كردن "ريثك نبا مامإلا ريسفت نم اهانلقن يتلا صوصنلا هذه نم

 ۔ءاملعلا نم هوقبس نيذلا بتك نم هلقني ام يف رظن ريغ نم طقف ًالقان نكي
 يئاسنلاو ‘كلام مامإلاو ملسم مامإلا تاياور مامأ هتافقو انه ىرن نحنف

 .ربلا دبع نباو ،مكاحلاو "متاح يبأ نباو ريرج نباو

 هلالدتسا دنع هيلإ رشي ملو هقبطي مل ريثك نبا هعبتا يذلا كلسملا اذهو

 يف هب ىدان يذلا جهنملا ريثك نبا قبط ولو ،ةفيعضلا ةلي هللا ةيؤر تاياورب
 '}”لاجر ىلعو هريغو وه اهركذ يتلا ةلي هللا ةيؤر تاياور ىلع "هبتك

 .ادبأ ةحصلاب تاياورلا كلت فصو امل اهديناسأ

 اذه» :تاياورلا ضعب ىلع اقيلعت هريسفت يف ريثك نبا مامإلا اهلاق يتلا لاوقألا نمو )١(

 ١٢٩(. ص ٧. ج) .«تاقث هلاجرو بيرغ ثيدح

 ١٣١(. ص ٧. ج) .«ءيش طقس دق هلعلو مالكلا اذه ىنعم مهفأ تسل نكلو ديج دانسإ اذهف»

 اهنع برضن نأ انببحأ "ةيفو فلسلا ضعب نع اراثآ انهه ريرج نباو متاح يبأ نبا ركذ»

 ٤٦٦(. ص ٥. ج) .«اهدرون الف اهتحص مدعل احفص

 نب ديزو بيسملا نب ديعسك ةث فلسلا نم ةعامج نع ةلوطم ةصقلا هذه تيور دقو»

 ٦٢(. ص ٦، ج) .«باتكلا لهأ صصق نم ةاقلتم اهلكو نيرخآ ةعامجو ملسأ

 نيب يذلا (اهدعب امو ٢٨ ص ثيدحلا مولع راصتخا حرش ثيثحلا ثعابلا) باتك رظنا )٢(

 .ةفيعضلا ثيداحألا فانصأ ريثك نبا هيف

 ىلعف ،هريسفت نم ةريثك عضاوم يف ةيؤرلا تاياور ةاور نم ضعب فيعضت ريثك نبا ركذ )٢(

 :لاثملا ليبس

 ثيح ناعدج نب ديز نب يلع تاياور لاح نايب عضاوم ةدع يفو هريسفت يف ءاج ۔ ١

 يف»)و ٥٣٢١( ص 8١ ج ٢٨٩ ص ٦٢. ج ‘«ريكانم هدنع ناعدج نب ديز نب يلع») :لاق

 ٣، ج «ةريثك بئارغو ريكانم هل»)و ٦١٠٤( ص 0١ ج ٥٩٣‘ ص 0١. ج ،«ةراكن هثيداحأ

 ٨.٦ ج "هثيدحلا ركنم»)و ٤٤٣(، ص ٤. ج ٢٥٩٩\ ص ٣. ج «تاركنم هل»)و ٤٤(، ص

 هتاياور يف يتأي»)و ١٤٨(. ص ٥. ج ابلاغ هتاقايس يف فعض هيفو»)و ٢٩(‘ ص

 ٢١٠(. ص ٦، ج ابلاغ تاركنملاب

 يداح رظنا) .ناعدج نبا قيرط نم ةيؤرلل نيتبثملا بتك يف ةياور تءاج دقو
 .(٩٦٢۔-٨٦٣ ص ثحاوراألا



 ٢٤ ا ! _-_
 ا 1

 ةيرصبلا ةيؤرلا ىنعم تابثإ ىف اهيلع دمتعأ ىتلا تاياورلا نمو

 :ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع يفوعلا لاقد» : امح سابع نبا نع يور ام

 ،كلملاب دحأ رصب طيحي ال لاق ؛رَصبَكلا ردي رْهَو ردصبألاةغحرذت ال »

 ،دانقلا ةحلط نب دامح نب ورمع انثدح ،ةعرز وبأ انثدح :متاح يبأ نبا لاقو

 4 ودصبألآ هَكر دت ال » :هل ليق هنأ ةمركع نع كامس نع طابسأ انثدح

 .«؟ىرت اهلكف :لاق 6ىلب :لاق ؟ءامسلا ىرت تسلأ :لاق

 قايس يف ةفيعضلا تاياورلا نم اهريغو ةياورلا هذهب ريثك نبا جتحا

 :لاق ثيح ،نابأ نب مكحلا نب ميهاربإل حرجلا ءاملع فيعضت هريسفت يف ريثك نبا لقنو ۔ =- ٢

 لاقو ٤٨٠( ص ٣، ج «ملعأ هللاو نابأ نب مكحلا نب ميهاربإ لاحب فيعض وهود»)

 ٦١(. ص ٧. ج «فيعض ميهاربإو بيرغ ثيدح اذه»ه) :ىرخأ ةياور قح يف ًاضيأ

 هيبأ نع نابأ نب مكحلا نب ميهاربإ قيرط نم تءاج يتلا ةيؤرلا ةياور ركذ امدنعو
 حرجلا ءاملع لوقو ةياورلا رظنا .فيعضتلا اذهل ريثك نبا تفتلي مل ٢٥( ص ٢ ج)

 .ثحبلا اذه نم ١٧١٤ ص يف اهدانسإ يف

 نع ةياور ىور يذلا (٩٣٤ص ٦. ج) جيرج نبا فعض هريسفت يف ريثك نبا رهظأو ۔ ٣

 .ثحبلا اذه نم ١٨٤ ص رظنا سابع نبا

 نع ةياور ىور يذلا ٥٩٧٨( ص ٦. ج 6 ٤١ ص ٥. ج) ربحملا نب دواد فعض نيبو ۔٤

 .ثحبلا اذه نم ٩٢١ص رظنا ‘كلام نب سنأ

 "بعك نب يبأ نع ةياور ىور يذلا ٤٨٤( ص ،٦ج) دمحم نب ريهز فعض نيبو ۔ ٥
 .ثحبلا اذه نم ١٢٣ ص رظنا

 ٦ ج) يشاقرلا ديزي فعض نيبو ۔ ١ ص ٥٩\١\ ص .! ج ٤٥١. ج ٣‘ ص ٤٣٧ ، ج ٤.

 ص ٥٤. ص .تج .٦٣١ص .ج ٥٣. ج٦. ص ٥٢٤\ ج ٧. ص٢١ ٢. ج ٧ ص ٥٩١١(

 .ثحبلا اذه نم ٩٢١ص رظنا ،ةماسأ يبأ نب ثراحلا دنع ةياور هل تءاج يذلا
 ةياور ىور يذلا ٢٤٠( ص “٤ج) رمن يبأ نب هللادبع نب كيرش فعض نيبو ۔-٧

 .ثحبلا اذه نم ٥٥ ص يف ٦ شماهلا رظنا ةميزخ نبا اهجرخأ

 ءافعضلا نم هريغ كراش يذلا ٤٩٧( ص 0١ ج) رمع نب ديعس نب دلاجم فعض نيبو ۔٨
 .ثحبلا اذه نم ٦١ ص يف ٨ شماهلا رظنا ،ةفيعضلا تاياورلا ةياور يف

 نب بعك نع ةياور ىور يذلا ،(ا٤٢٧ ص 0١ ج) يزارلا ديمح نب دمحم فعض نيبو ۔ ٩
 .ثحبلا اذه نم ١٦٢١-١٧٢٢ ص رظنا ،ةرجع
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 هكردت ال » :ىلاعت هلوقل هريسفت دنع ةيؤرلل نيتبثملا ججحل هضرع
 يذلا يفوعلا ةيطعل حرجلا ءاملع فيعضت ىلإ تفتلي مل هنكلو 04 ُرَصبألا

 نيذلا حرجلا ءاملع ىلإ ريثك نبا عجري ملو .اهريسفت يف هسفنب وه هركذ
 كلذكو ‘برح نب كامس نع ينادمهلا رصن نب "طابسأ تاياور اوفعض

 .ةمركع نع "برح نب كامس تاياور

 مهئامسأب مهركذ نيذلا ءافعضلا تاياور دامتعا دنع ريثك نبا فقي ملو

 ةرخآلا يف ةلي هلل دابعلا ةيؤرب لوقلا نينمؤملا مأ ىلإ بسن لب ،هريسفت يف
 نينمؤملا مأ تناك اذهلو» :لاق ثيح ،هلوق ديؤي امب كلذ ىلع تأي ملو
 .''«ايندلا يف اهيفنتو ،ةرخآلا رادلا يف ةيؤرلا تبثت 5انبؤو ةشئاع

 فيعض ثيدح هنإف ...» :ةيطع قيرط نم ءاج ثيدحل هدقن دنع هريسفت يف ريثك نبا لاق )١(

 ٢٩٥(. ص ث٦ ج) .«ملعأ هللاو فيعض ةيطع هخيشو كورتم اذه املاس نإف ،تبثي ال

 قيرط نم متاح يبأ نبا دنع تءاج ةياورل هدقن دنع هريسفت نم رخآ عضوم يف ءاجو

 لاق ثيح "يردخلا ديعس يبأ نع يفوعلا ةيطع نع يفاصولا ديلولا نب هللا ديبع»

 خيش ٥١٧(8 ص .“٦ج) «نافيعض هخيشو يفاصولاو ادج بيرغ ثيدح اذه» :ريثك نبا

 .يفوعلا ةيطع وه دنسلا نم رهظي امك ةياورلا كلت يف يفاصولا

 ©ثفسوي وبأ 6ينادمهلا رصن نب طابسأ» :ليدعتلاو حرجلا ءاملع نع القن رجح نبا لاق )٢(

 :لاق ؟هثيدح فيك :دمحأل تلق :برح لاق ....برح نب كامس :نع ىور .رصن وبأ :لاقيو

 ،طقس هتماع هثيداحأ :لاقو هفعضي ميعن ابأ تعمس :متاح وبأ لاقو .هفعض هنأكو ،يردأ ام

 ثيداحأ ىور :(ءافعضلا) يف يجاسلا لاقو ...يوقلاب سيل :يئاسنلا لاقو .ديناسألا بولقم

 ١٩٦(. ص 0١ ج ٣٥٤. :ت ،بيذهتلا بيذهت) .«برح نب كامس نع اهيلع عباتي ال

 نب دلاخ نب سوأ نب برح نب كامس» :ليدعتلاو حرجلا ءاملع نع القن رجح نبا لاق )٢(

 :دمحأ نع ،بلاط وبأ لاق ...يفوكلا ةريغملا وبأ ،يركبلا يلهذلا ةثراح نب ةيواعم نب رازن

 ةمركع ثيدح يف ناك هنأ الإ ،ثيدحلا زئاج يركب :يلجعلا لاق ...ثيدحلا برطضم

 ؟ةمركع نع كامس ةياور :ينيدملا نبال تلق :ةبيش نب بوقعي لاقو ....ءيشلا لصو امبر

 ةمركع ريغ يف وهو ةبرطضم ةصاخ ةمركع نع هتياورو :بوقعي لاق ...ةبرطضم :لاقف
 . ٢١٠-٢١١(. ص ٤، ج ٢٧١٨. :ت ،قباسلا عجرملا) .حلاص

 )٤( ج ،ريثك نبا ريسفت  5٢٣ص ٧٥.



___ ٢٦ ١ 
  

 مل ريثك نبا مامإلا نأ كردن هلقنو هضرع قبس امم :لوقلا ةصالخو

 دنع ةاورلا لاوحأب ةقيمعلا هتياردو ثيدحلا مولعل ةعساولا هتفرعم نم دفتسي

 . ةلي هللا ةيؤر تاياور ىلع همكح

 دمتعأ يتلا تاياورلا ىلاعت هللا ءش نإ ثحبلا اذه ىف ئراقلا دجيسو

 .اهلاجرل حرجلا ءاملع فيعضتو ةلي هللا ةيؤر دقتعم تابثإ يف اهيلع

 ةيمالسالا اياضقلا ةسارد يف اضر ديشر دمحم ذاتسألا جهتم ۔ ٢

 اضر ديشر دمحم ذاتسألا ةمالعلا هعمو هدبع دمحم خيشلا ذاتسألا ءاج

 نمز يفو "ةمألا هذه يهقفتم لوقع ىلع ىمعألا ديلقتلا هيف نميه تقو يف
 رايد نم ريثك يف ميلعتلاو هيقفتلا ةيار ةلمح رودص ىلع هلقثب لسكلا هيف لح

 يف ناذاتسألا هلصو يذلا ىدملا كردي (رانملا ريسفت) يف رظانلاو .مالسإلا

 .ةيمالسإلا ةمألا دارفأ لوقع نع ثوروملا ديلقتلا لقث عفر لجأل امهتلواحم
 ةيلصألا رداصملاب نيملسملا لوقع طبر ىلإ ةوعدلاو ىمعألا ديلقتلا ةبراحمف

 داكيف .(رانملا ريسفت) امهلوح رودي ناذللا ناروحملا امه ةيمالسإلا ةوعدلل

 سحي ئراقلا داكيو باتكلا ءازجأ ارقي وهو نيروحملا نيذه قرافي ال ئراقلا

 دعب فلختلا دامر ىلع تمان ةمأ طاسوأ يف اهاقلطأ يتلا ةوعدلا جهو ةرارحب

 .ءاطعلاو لذبلاو داهتجالاو دجلا نيدايم ةلواطتم انورق تبناج نأ

 راص دقلو» :هلوقب هتقو يف ةمألا عقاو نع اضر ديشر ذاتسألا ربع دقلو
 يده فلاخي ام راكنإ نع نيملسملا دالب رثكأ يف ازجاع ملسملا ملاعلا

 .سيردتلل مهبتك رايتخاب اورهتشا اذإ اميس ال نيتيملا بتك نم ةنسلاو باتكلا

 ةنسو هللا باتك ىلع اهحيجرتو نيتيملا بتك رصن ىلع نيدلقملا ءالؤه ةجحو
 نيملسملا ىلع بجوف ،ءاوضرقنا دق امهب ءادتهالا ىلع نيرداقلا نأ يه هلوسر

 نم اوطبنتسا نيذلا نيرخأتملا ءاملعلا بتك ىلع دامتعالاو امهب لمعلا كرت
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 أ . ح

 رظنن ال نأو ،اولاق ام لكب ذخأن نأ انيلعف ،نيدلا لئاسم عيمج مهتمئأ دعاوق

 هلوسرو هللا لوق نيب ًافالخ انيأر نإف امهب كربتلل الإ ةنشسلاو باتكلا يف

 هيقفلا مهف هزننو انماهفأو انلوقع مهتن نأ انيلعف ليوأتلا لمتحي ال هيقفلا لوقو

 مهف نم نامرحلا اهيلع لجس يتلا انسفنأ نيرباكم هلوقب لمعنو هلقعو تيملا

 يأ اهراهنك اهليل نأب اهبحاص اهفصو يتلا ءاضيبلا ةئشسلاو نيبملا باتكلا

 .')«...نيملسملا ريهامج هيلع ام اذه !!!دحأ اهيف هبتشي ال

 اولدبتسا نيذلا ديلقتلا ءارسأ نم ريثك عقي امك» :رخآ عضوم يف لاقو

 اذك انبهذم مامإ لاق ىوس مهيديأ يف قبي ملو ةنسلاو باتكلاب لاجرلا ءارآ

 .'"«اذكب هعابتأ نم نالف لاقو

 نم بجعلل ايف» :ةمألا لاح نم بجعت يف اضر ديشر ذاتسألا لاقو

 يف اهنومكحي مث ةملسم ةيضق ةيديلقتلا ةلأسملا نوذخأي ءاملعلا ءالؤه

 ةحيرصلا هتايآل ةفلاخم تناك نإو هريسفتل ةدعاق اهنولعجيو ىلاعت هللا باتك

 ليلدلا عابتا وه مالسإلا هب زاتمي ام مظعأ نأ ىلع لدي امب نوتأي مه مث

 .'"«دئالقلا هذه دلقت ىلع نورصم مهو ديلقتلا دئالق عزنو

 ةرثك نكلو ...» :هلوقب فعض نم نوملسملا هيلإ لصو ام بابسأ نيبو

 الولو ةمئألا كئلوأ قح ىلع مهلطاب رصن دق مهل ماكحلا دييأتو نيدلقملا

 قرفتي مل بهاذملا هقف ىلع تفقو يتلا فاقوالاو نولهاجلا ماكحلا

 مهلبق باتكلا لهأ يف درو ام مهيلع قدص ىتح ًاعيش مهنيد يف نوملسملا

 .ا'""«ءيش لك ىلع هلوسر ةنسو هللا باتك راثيإل هقفوو هللا هاده نم الإ

 )١( ج شرانملا ريسفت  5١ص ٤٠٧ - ٤٠٨.

 )٢( ج "قباسلا عجرملا  .3٥ص ٤٦٤.

 )٣( ج قباسلا عجرملا ٤“‘ ص ٦١٢.

 )٤( ج "قباسلا عجرملا  8٨ص ١٦٩.



 إ ٢٨

 يتلا ةوعدلل ماعلا راطإلا فرعن انه اهاندروأ يتلا تالوقنلا هذه نمو

 تابصعتلاو ديلقتلا دئالق لك رسك لجأل هسفن اضر ديشر ذاتسألا اهل دنج

 ملاعلا عوبر ىتش يف نيملسملا لايجأ اهب تهابتو اهتسبل يتلا ةيبهذملا

 .يمالسإلا

 ةحارلا بقاوع مهل نيبو نيملسملا لايجأ (رانملا ريسفت) بطاخو
 مهعقوي ةحارلا بح نأو ...» :هيف ءاج ثيح مهلاح اهيلإ لآ يتلا ةعدلاو

 يرارطضالا لمعلا وأ لسكلاو ةلاطبلا بعت وهو .هل ةياهن ال بعت يف

 هللا نأل .ةيقيقحلا ةحارلا ةذل قوذي ال يرايتخالا لمعلا ةذل قوذي ال نمو

 مسجلا ةحصب ايندلا ةداعس امنإو .لمعلا ريغ يف ةحارلا عضي مل ىلاعت

 دقف ءايشألا هذه دقف نمف .نيدلا هيلإ دشري يذلا سفنلا بدأو لقعلاو
 .'ه؛ةرخآلاو ايندلا رسخ )

 ةيمالسإلا ةمألا مسج يف هرش ىرشتسا يذلا ءادلا ذاتسألا نييب نأ دعبف

 ملكت دقف .ىلاعت هللا نذإب اهؤافش هيف يذلا ءاودلاب ةمألا هذه ريكذت يف ذخأ

 ةباحصلا نم حلاصلا فلسلا كلسمب ركذ ةراتف ؛ةددعتم بيلاسأب ءاودلا نع

 نع ةمألا هذه اهب تزيمت يتلا يقلتلا مولع دعاوق نيب انايحأو نيعباتلاو

 ريثكل هتساردو هدقن دنع ثيدحلا ملع جهنم قبط اروطو ممألا نم اهريغ

 .ةيهقفلاو ةيدقعلا اياضقلا نم

 امو هللا باتك ىلإ درلاف» :هصن ام هريسفت نم ةدع عضاوم يف لاق دقف

 قرفتلاو قيرفتلا نم ًايدافت فالخلا مسحو عزانتلا ةلازإل هلوسر ةنس نم هنيب

 قوف هل لوسرلا نايبو باتكلا لعج ىلع فقوتي نيدلا ةدحول يفانملا
 .'«ءادلا نيع ءاودلا ناك الإو .عيشلاو بهاذملا فالتخاو عزانتلا

 )١) قباسلا عجرملا ٠6 ج ١. ص ٢٤٤.

 )٢) ج قباسلا عجرملا ٩ ص ٩.۔.
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 -ب ا

 ليبس الإ ةوبنلا نيبو اننيب نمزلا لوط دعب نيقيلل عوبني الف ...» :لاقو

 ةرخآلاك تابيغملاب ناقيإلاف ،اهعوقو يف دحأ فلتخي مل يتلا تارتاوتملا

 رظنلا اهيلإ يدتهي ال يتلا هللا تافصو ‘هفاصوأو ىلعألا الملاو اهلاوحأو

 بير ال هللا نم انءاج يذلا قحلا وهو ،زيزعلا باتكلا نم الإ هليصحت نكمي ال

 .'أ«سايق الو ةدايز الو طلخ ريغ نم هب ابنأ ام دنع فقن نأ انيلعف ؛هيف

 ملعلل دادعتسالا لهأ الإ اهلقعي ال ةيملعلا تايآلا نإ معن» :اضيأ لاقو

 مه نونقوي نيذلا :مامإلا ذاتسألا لاق 4 كروثِقوُت ومل » لاق كلذلو .نيقيلاو

 رومألا يف قحلا بلط ىلإ اوهجوتو ديلقتو يأر لك نم مهسوفن تصلخ نيذلا
 ماق اذإ مهف ،هناهربو هليلدب هوبلطي نأ دهعلا مهسفنأ ىلع اوذخأو .ةيداقتعالا

 موق نم ال مهلثم نم نيقيلا عقوتي امنإو .اناقيإ اونقيأو اودقتعا ناهربلا مهدنع

 مهيدلقم نأل ليلدلا هل نوسمتلي مث ،ناهرب الو ليلد الب آلوأ ءيشلا نودقتعي

 ناك نإو هب اوضر اودقتعا امل اقفاوم هوباصأ اذإف ليلدلا ةفرعم بوجوب اولاق

 .ةلحتنملا تالعتلاب اوللعتو هوضفر مهديلاقتل افلاخم مهل ضهن اذإو كًاينظ

 :قعان لك عابتأ مهنأب رثألا يف اوفصو نيذلا سانلا نم ريهامجلا مه ءالؤهو

 .مهراكفأ تصحمو "مهسوفن تفص نيذلا نيقيلا لهأب عرشلا باطخ يف ةربعلاو

 ،لوقعلا ىلإ ذفني نأ قحلا عاعشل نيعناملا ةرباكملاو دانعلا ةلع نم اوملسف

 مهنيقيب مهنأل قحلا راصنأ مه ءالؤه ،بولقلا ىلإ رودصلا قرتخت نأ هترارحلو

 ةباحصلا رابك نأ رت ملأ هل راصتنالا نع توكسلا الو ،هنم قورملا نوعيطتسي ال

 قحلا ةفرعم ىلع اوعبط مهنأل هليلد مهل رهظي مل اميف ةلي يبنلا نوعجاري اوناك
 امل اهل مهدادعتسا الولو ،مهلجأل عئارشلا لزنت نيذلا سانلا مه ءالؤه .ليلدلاب

 .'"«مهيلع مهلايعو مهل عبتف سانلا رئاس امأو تحجن امل وأ تعرش

 )١ ( جح 6ىب اسلا عجرملا ١ & ص ١٥.

 )٢( ج قباسلا عجرملا  0١ص ٤٤١ - ٤٤٢.



 ل | 1
 لجأل هعدويو هريغ قح هب قلعتي فلكملا دنع قح ةنامألاو» :اضيأ لاقو

 ةنامأ عدوأ دق ملعلا ملعتي يذلاف ...ملعلاو لاملاك ريغلا كلذ ىلإ هلصوي نأ

 سانلا ديفيو ةنامألا هذه يدؤي نأب فرعلاو لماعتلاب دهعلا هيلع ذخأو

 لماعتلا اذهب سانلا ىلع ماعلا دهعلا هللا ذخأ دقو ملعلا اذهب مهدشريو

 ىلإ ملعلا ةنامأ يدؤي نأ ملاعلا ىلع بجيف ...فرعو اعرش مهنيب فراعتملا

 ءاملعلا ضارعإو ...هبحاص ىلإ هدري نأ لاملا عدوأ نم ىلع بجي امك سانلا

 بجاولا نع داعتبا وه لعفلاب ةنامألا هذه اهب ىدأتت يتلا قرطلا ةفرعم نع

 .'«...قحلل ةعاضإلا نيع وه هلئاسو ءافخإب قحلا ءافخإو ،هب اورمأ يذلا

 هنيد نم ةريصب ىلع نوكي نأ بحي يذلا ملسملا اهيأ ملعا» :اضيأ لاقو

 يغبني ام ضراعتلاو تالكشملا نم ةعاسلا طارشأو نتفلا تاياور يف نأ

 هدمتعي ام لك نأ نونظي نمل ًادلقم نوكت ال ىتح .الامجإ ولو هفرعت نأ كل

 .'"٨«...قح لقنلا باحصأ

 ءالقعلا ىلع ركنأ لالقتسالاو دشرلا نيد مالسإلا ناك املو» :لاقو

 مهنيد رمأ نم مهؤابآ هيلع ناك ام ىلع ديلقتلا دومج نيفلكملا نيغلابلا

 مهدعب نمل انسو مهرصع لهأ نم نيرخآ اودلقي نأ لجأل ال مهايندو

 .؛اهتلدأ نم قئاقحلا بلط يف نيلقتسم اونوكيل لب ،مهديلقت
 ةمألا هذه ضارمأ صيخشتب اضر ديشر دمحم ةمالعلا فتكي ملو

 نم ريثكل هتسارد دنع يملعلا جهنملا قيبطتب ماق لب اهحلصي ام فصوو

 .مهضعب يف حرجلا ءاملع هلاق امو ثيداحألا ةاور كلاسم ركذ دقف .اياضقلا

 :لاق ثيح ءهلعف مهل يغبني ام ةمألا دارفأ ميلعت كلذ نم هدصقو

 (١) ج "قباسلا عجرملا  3٥ص ١٧٠0.

 )٢) ج "قباسلا عجرملا  6٩ص ٤٨٨.

 )٣٢( ج "قباسلا عجرملا  0١٢ص ٢٢١.
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 ةروهشملا ةنسلا لهأ نيواود يف ةنودملا ثيداحألا ةاور نإ مث»

 هدييأتب اومهتيف ابهذم نومزتلي اونوكي مل نيذلا نولوألا مهنم ،نامسق

 لصألا يه ةياورلاف "مهدنع هتياور تحص ام نوعبتي امنإو ،تاياورلاب

 دعب بهاذملل نيعبتم اوناك نيذلا مهنمو ‘نوبهذي اهنم حص ام ىلإو

 هللا نونيدي مهنأل اهفلاخي امو اهقفاوي ام نووري مهلودع ناك دقو اهثودح

 ضراعتملا حيجرتو اهانعم نايب مهئاهقف ىلإ نولكيو ةياورلا يف قدصلاب

 نعط نم ولخت ال يتلا ثيداحألا ضعب ةياور نع اوعنتمي مل لب ،اهنم

 يه ةاورلا ةلادعف .بهاذملا اهيف فلتخت ال يتلا نيدلا لوصأ ضعب يف

 صيحمتو لاجرلا مجارتو ليدعتلاو حرجلا دعاوق ىلإ اهيف عجريف ةدمعلا
 بهاذملا نأ ركني نأ دحأ عيطتسي الو .مهليدعتو مهحرج يف ليق ام

 مهأ وه نيدلقملا ةاورلا دقن نأو ةياورلا يف بذكلاو عضولل ًاببس تناك

 .انفلا اذه لئاسم

 وه امك ىنعملاب يور دق ثيداحألا رثكأ نأ يف كش ال» :اضيأ لاقو

 ظافلأ يف حاحصلا ةاور فالتخا هيلع لديو ثءاملعلا هيلع قفتاو مولعم

 نم ثيداحألا ضعب ىلع لخد امو ،اهنم رصتخملا ىتح دحاولا ثيدحلا

 .'"«...ةاورلا مالك نم عوفرملا ظفللا يف جردي ام يهو تاجردملا

 :اضيأ لاقو

 هبلق نم ناطيشلا ظح ةلازإ ثيدحو ةي يبنلا ناطيش مالسإ ثيدح ود»

 ."داحآلا ةياور نم هنأل ةينظلا رابخألا نم وهف

 )١ ( ج قباسلا عجرملا  35٥ص ١٦.

 )٢) ج .قباسلا عجرملا ٩. ص ٠٦ ٥.

 (٣) ج قباسلا عجرملا ٣. ص ٢٩٢.



٢٢ 
 .ا :

 ثيح ،جيرج نباو ةملس نب دامح نم لك يف حرجلا ءاملع لاوقأ لقنو

 الإ ملسم لاجر نم وهو ةملس نب دامح هيححصم دنع هب درفنا دقو» :لاق

 ١. '«...مولعم وه امك هرمع رخآ يف هظفح ريغت دلق هنأ

 ًاسيلدت نيسلدملا رش هتدابعو هتياورو هملع ةعس ىلع جيرج نباو» :لاقو

 ريغب هيوري ءعيشب نودتعي ال ليدعتلاو حرجلا ةمئأو ،ةقث نع سلدي ال هنأل

 7 ٭ ردحت

 يبأ نع ثيدحلا نكلو ...» :هلوقب ةلي هللا ةيؤر تاياور ضعب فصوو

 .'"«...عوض وم يلع نعو فيعض بابلا اذه يف تباث نب ديزو ركب

 لك امو ملسم لك نع نووري اوناك نيعباتلاو ةباحصلا ضعب نإ» :لاقو

 ةلي يبنلا نم هوعمس ام نيب ءادألا يف نوقرفي اوناك امو ‘قداص نمؤم ملسم

 نعو ضعب نع مهضعب يوري ناك ن ةباحصلا نأ تبث دقو ...هريغ نم وأ
 لثم نع ةياورلا يف ةيلبلا نكلو ...هلاثمأو رابحألا بعك نع ىتح نيعباتلا

 روثأملا ريسفتلا مظعمو سابع نباو ةريره وبأ هنع ىور نممو .رابحألا بعك

 رابك نم هريغ اذكو ةداتقك نوسلدملا مهنمو ،هذيمالت نعو هنع ذوخأم

 .''"؛جيرج نباك نيرسفملا

 فلسلا كلسم عابتا ىلإ ةوعدلاو ،ةيبهذملا تابصعتلا ذبن ىلإ ةوعدلا نإ

 مولع يف لثمتملا ةمألا جهنم قيبطت ىلإ ةوعدلاو ،نيعباتلاو ةباحصلا نم

 ذاتسألا اهداق يتلا ةيركفلا ةكرحلا تاموقمو زئاكر يه ةغللاو ثيدحلا

 يتلا تالوقنلا لكو ءاضر ديشر دمحم ةمالعلا هذيملتو هدبع دمحم مامإلا

 )١( ج قباسلا عجرملا ٩. ص ١٢٥.

 )٢( ص ش.٩ ج ،قباسلا عجرملا ٣٦٥.

 (٣) ج ،قباسلا عجرملا ٦٩. ص ١٥٤.

 ) ٤ ( ج .قباسلا عجرملا ٥.٩ ص ٥٠٦ ۔٠٠٧.



 - .عتملا - ٢٢ قيبطتلاو ةوعدلا نيب جهنملا ¡ لوألا مسقلا

 ةمألا ذاقنإ لجأل نيذاتسألا تاهجوت قدص لكب يكحت انه اهانلقن
 .ةعساولا مولعلا نيدايم ىلإ ىمعألا ديلقتلا داهو نم ةيمالسإلا

 ؟هيت هنلا ةيؤر تاياور ىلع هجهتم اضر ديشر دمحم ذاتسألا قبط له

 هتاوعد اضر ديشر دمحم ذاتسألا قبط له :انه هحرطن يذلا لاؤسلاو

 ؟ ةليب هللا ةيؤر تاياورل هركذ دنع هتاهاجتاو

 يذلا بئاصلا جهنملا اضر ديشر دمحم ذاتسألا قبطي مل .ال :باوجلا

 .هقيبطت ىلإ اعد

 صيحمت ريغ نم هقبس نرم ل اوقأ اضر ديشر لمحم ذ احسأل ١ ررك دقل

 عضاوم يف لاق دقف ،هريسفت يف اهيلإ راشأ ىتلا تاياورلا ديناسأل ةسارد الو

 .ليدعتلاو حرجلا دعاوقو لادتعالا نازيم يف اهل نزو ال ًآلاوقأ ةديدع

 هذه نأ ةديدعلا قرطلا نم ةريثكلا ثيداحألا ىف درو دقود» :هلاوقأ نمف

 يناحورلا لامكلا بتارم ىلعأ وهو ميركلا هللا هجو ىلإ رظنلا يه ةدايزلا

 .'×ةرخآلا يف الإ نوفراعلا نونسحملا نوقتملا هيلإ لصي ال يذلا

 وو س

 ىلإ رظنلا»ب 4 ةَداَيِزَو» :ىلاعت هلوق ريسفت اهيف ءاج يتلا تاياورلا عيمج نإ

 ديشر دمحم ةمالعلا هقيبطت ىلإ اعد يذلا قحلا نازيم يف ةفيعض «ميركلا هللا هجو

 .ثحبلا اذه نم يناثلا مسقلا يف تاياورلا عيمج فعض انيب دقو ،هسفن اضر

 نع حصو ةيؤرلا يف رابخألا نم ءاج ام امأف» :اضيأ هلاوقأ نمو

 ةيآلا ىنعم نأل اهعفد ىلع ليلد ةيآلا هذه يف سيلو ،عوفدم ريغف ةلي هللا لوسر

 ."ثيدحلاب ملعلاو ةنسلا لهأ بهذم اذهو هتقيقحب ةطاحإلاو ءيشلا كاردإ

 )١ ( ج قباسلا عجرملا ١١. ص ٣٥٠.

 )٢( ج قباسلا عجرملا ٧. ص ٦٥٣.



 لا .ا ٢

 كاردإ يفن كلذكو ،ملعلا لصأ يفن مزلتسي ال ملعلا ةطاحإ يفن» :لاقو

 لهأ هب عمج ام ىوقأ اذهو .اقلطم هايإ هتيؤر يفن مزلتسي ال ءيشلل رصبلا
 يف مهبرل نينمؤملا ةيؤرب ةقطانلا ةحيحصلا ثيداحألاو ةيآلا نيب ةنششلا

 .0)«...ةغللا ةهج نم ةرخآلا

 يف ًاعطاق اصن تسيل قيرف لك اهب لدتسا يتلا تايآلا تناك اذإو» :لاقو

 يف ليوأتلا لمتحي ال عطاق صن وه ام اهيلع قفتملا ثيداحألا يفف هبهذم

 باتك يفو ...روهظلاو ءالجلا يف سمشلاو ردبلا ةيؤرب اههيبشتو ةيؤرلا

 يف ميقلا نبا عمجو ‘كلذ يف ًاثيدح رشع دحأ يراخبلا حيحص نم ديحوتلا

 لاق .اثيدح نيثالث ناكف ثيداحألا نم كلذ يف درو ام (حاورألا يداح)

 .'"٨ه«دايج اهرثكأو :كلذ ىلإ هتراشإ دنع رجح نبا ظفاحلا

 نمف ‘ثيدحلا ملع لوصأ اهعفدتو اهدرت ةلي هللا ةيؤر تاياور عيمج نإ
 حصت مل تاياور ىلإ ةوقلاو ةحصلا ةبسن ثيدحلا ملع قيبطت يف ريصقتلا
 جهنملا قط هنأ ول لوقلا اذه لوقيل اضر ديشر دمحم ذاتسألل ناك امو .ادبأ

 يتلا يراخبلا مامإلا تاياور امأو .(رانملا ريسفت) يف هقيبطت ىلإ اعد يذلا

 نينمؤملا ةيؤر ىلع اهيف ةجح الف انه اضر ديشر دمحم ذاتسألا اهيلإ راشأ

 ريسافتلا بتك يف مهسفنأ ةيؤرلل نوتبثملا كلذ نيب دقو ةنجلا يف ىلاعت هلل

 اهركذ يتلا تاياورلا امأو .ثحبلا اذه يف حضتيس امك ثيدحلا حورشو

 .'"اهل ةميق ال ةفيعض يهف (حاورألا يداح) باتك يف ميقلا نبا ةمالعلا

 توبثو ةحص ءاعدا يف هقبس نم اضر ديشر دمحم ةمالعلا عبات دقل

 )١) ج قباسلا عجرملا ٧. ص ٦٥٩٢.

 )٢() ج قباسلا عجرملا ٩. ص ١٩٦.

 يف ميقلا نبا اهركذ يتلا تاياورلا عيمج فعض فاقسلا يلع نسح ذاتسألا رهظأ دقل )٣(

 .(ةيؤرلا ةلأسم) ناونعب اهعبط ةلاسر يف (حاورالا يداح) باتك
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 7 .. ۔۔۔: |

 ةءارق دنع ميقو جهنم نم هيلإ اعد امل قيبطت ريغ نم ةل هللا ةيؤر تاياور

 نكلو ...» :هلوق هيلإ اعد امب هديقت مدع تبثي اممو ،لئاوألا بتك ةساردو

 ليوأتلا لمتحت ال كلذ يف ةحيرص ةنسحلاو ةحيحصلا ثيداحألا ضعب

 .0)«...راثكلاو فوقوملا عد ايباحص نيرشع نم رثكأ نع يورم اهنم عوفرملاو

 هكلسمو هجهنم هدري اضر ديشر دمحم ذاتسألا هرطس يذلا لوقلا اذه

 تءاج ةلت هللا ةيؤر تاياور عيمجف .ثيدحلا بتك تاياور عم لماعتلا يف

 نم ةريثك عضاوم يف هسفن ذاتسألا مهتاياور فعض رهظأ سانأ قرط نم

 ةنعنعبو ةداتق ةنعنعبو ةملس نب دامح نع تاياورلا كلت تءاج دقف ؛هريسفت

 ًاذإ فيكف .مهنود وأ ءالؤه ةلزنم يف مه نيرخآ ةاور قرط نمو جيرج نبا

 .!؟ليوأتلا لمتحي ال احيحص هجهنم هلطبأ ام ديشر دمحم ذاتسألا دعي

 نع ةعوفرم تاياور اوور دق ايباحص نيرشع نم رثكأ نأب لوقلاو

 ربع ثيداحألا حارش بتك هتلقانت ميدق ءاعدال راركت وه ةي هللا لوسر

 ملعلا ديرجت اضر ديشر دمحم ةمالعلاب قئاللا نم ناكف ."ةيضاملا نورقلا

 لوقأ» :لئاقلا وهو ال فيك لصأ الو هل ساسأ ال لوق لكو ءاعدا لك نم

 مهعسوأو ظافحلا ظفحأ هصخل دق ةيآلا نع هب اوباجأ ام عسوأو ىوقأ اذه

 نيدلقملا ىلع ةجح ربكأ هطوقس يفو ءهيلئاق ةلالج ىلع طقاس هلكو ،ًاعالطا

 .0"«...هلوسر ةنسو هللا باتكب ملعلا نوكرتي نيذلا

 )١( ج ،رانملا ريسفت  5٩ص ١١٥٣.

 .ثحبلا اذه نم ٤٢ ص رظنا )٢(

 )٣( ج رانملا ريسفت ٨. ص ١٩٨.

 ضرعت امدنع ءاملعلا ضعب لاوقأل هتشقانم دنع لوقلا اذه اضر ديشر دمحم ذاتسألا لاق

 زآ ةَِتَم توركب نآ ةر رهمَعظَي راط َلَع امرحم إ وأ آم يفده ل لف » :ىلاعت هلوق ريسفتل

 راع الو غاب يع رطضا نمك ؛وي هلل رتل لأ اقفو شجي هتِإَق ريزنخ مح وآ احوم امد
 وه ۔ روي ث ۔ س ۔ے

 .4 ميحر رومع لتر نإف



٣٦ 

 ىلإ اعد يذلا بئاصلا جهنملا لوح راكفأ نم هضرع قبس ام لك نم

 لوح ذاتسألا اهرطس يتلا لاوقألا نمو ءاضر ديشر دمحم ذاتسألا هقيبطت

 ةوق لكو كذاتسألا راكفأ نابذاجتت نيتوق كانه نأ كردن ةلت هللا ةيؤر تاياور

 :هتاباتك ةصالخو هلاوقأ جئاتن ىلع اهتنميه اهل

 ةيوبنلا ةنشسلاو ميركلا نآرقلا ةلالد نم عبانلا يملعلا ليلدلا ةوق ١

 تحضتا يتلاو ،مالسلاو ةالصلا لضفأ اهبحاص ىلع اهتوبثب عوطقملا

 نم مهقبس نمل ةمألا هذه ءانبأ نم نيدلقملا كلسمل هدقن يف اهراثآ

 .ناهرب الو ليلد ريغ نم لاجرلا

 اهملاعم تحضتا يتلاو لئاوألا بتك يف ةثوثبملا ةيركفلا تاثوروملا ةوق ۔ ٢

 .ةسارد ريغ نم ةلت هللا ةيؤر تاياور ةحص تعدا ىتلا هلاوقأ ىف ةزراب

 ةمتاخ يف نيتداضتملا نيتوقلا نيتاه نيب بذاجتلا اذه راثآ حضتتو

 اهظح ةوق لك ذاتسألا ىطعأ ثيح .ةلي هللا ةيؤر ةركف لوح ذاتسألا لاوقأ

 .اهبساني يتلا لاوقألا نم

 :لوقي نأ اضر ديشر دمحم ذاتسألا ىلع يملعلا ليلدلا ةوق تضرف دقف

 يوغل الو يلوصأ صن ةيرصبلا ةيؤرلا يف سيل هنأ مدقت امم ملع دق»

 نم ةمولعملا اهيلع عمجملا دئاقعلا نم اهلعجي ةلالدلاو ةياورلا يعطق رتاوتم

 ديحوتلا عم نيدلا غيلبت ىنف هيلإ ىعدي ناك امم تسيلو ةرورضلاب نيدلا

 .ا؛...ارفاك اهركني وأ اهلهجي نم نوكي ثيحب ةلاسرلاو

 :لاقو ىملعلا ليلدلا ةوقل ذاتسألا باجتساو

 حرصأ اهيف يفنلا تايآ نإ يأرلا يداب ليق امبرف ىلاعت برلا ةيؤر امأو»

 )١ ( ج .قباسلا عجرملا ٩  6ص ١١٧.
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 هكرت ال » :ىلاعت هلوقو « ىنارت نأ » :ىلاعت هلوقك تابثإلا تايآ نم

 يموي ةربو » :ىلاعت هلوق ةلالد نم يفنلا ىلع ةلالد حرصأ امهف « ربكلا

 ريثك راظتنالا ىنعمب رظنلا لامعتسا نإف تابثإلا ىلع «ةَرِظاَت اهبر ل ٥ ضا

 .'٨«...برعلا مالكو نآرقلا يف

 ذاتسألا ىلع تلمأ دقف نيقباسلا بتك نم ةثوروملا تاءاعدالا امأو

 :ةديدع عضاوم يف لاق دقف ،هريسفت يف هنيب يذلا هجهنم اهرقي ال آلاوقأ

 رصبلا كاردإ يفن كلذكو ملعلا لصأ يفن مزلتسي ال ملعلا ةطاحإ يفن»

 ةنسلا لهأ هب عمج ام ىوقأ اذهو .اقلطم هايإ هتيؤر يفن مزلتسي ال ءيشلل

 نم ةرخآلا يف مهبرل نينمؤملا ةيؤرب ةقطانلا ةحيحصلا ثيداحألاو ةيآلا نيب

 .'"٢...ةغللا ةهج

 ال ام ةيؤرلا تابثإ يف حيرصتلا نم ةحيحصلا ثيداحألا ىف نإ» :لاقو

 .'""«...هيف ءارملا نكمي

 ةيؤر نأ ةصالخلا ةصالخو» :هلوقب ةلي هللا ةيؤر لوح هلاوقأ متتخاو

 يذلا يناحورلا ميعنلا لمكأو ىلعأ اهنأو ‘قح ةرخآلا يف مهبرل دابعلا

 هلوق هيلع قدصي ام قحأ اهنأو ،ناوضرلاو ةماركلا راد يف رشبلا هيلإ يقتري
 يف هلوقو هنمأ ةرق نم مث تأ ات شتت ُمَلَعَت الك » :ديجملا هباتك يف ىلاعت < 7 ٨. ۔۔ .۔ و۔.۔۔ ہے۔ َ َ

 نيحلاصلا يدابعل تددعأ) : نيي هلوسر هنع هاور يذلا ىسدقلا ثيدحلا

 .'‘«(رشب بلق ىلع رطخ الو تعمس نذأ الو تأر نيع ال ام

 )١( ج "قباسلا عجرملا ٩}. ص ١٣٤.

 )٢() ج ؛قباسلا عجرملا ٧. ص ٦٥٩٦٢.

 (٣) ج قباسلا عجرملا ٩. ص ١٣٨.

 )٤( ج "قباسلا عجرملا  .8٩ص ١٧٧.
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 قح ةرخآلا يف مهبرل دابعلا ةيؤر نأ ةصالخلا ةصالخود» :ذاتسألا لوقف

 ةماركلا راد يف رشبلا هيلإ يقتري يذلا يناحورلا ميعنلا لمكأو ىلعأ اهنأو
 يف سيل هنأ مدقت امم ملع دق» :هلوقب هسفن ذاتسألا هلطبأ دق» ناوضرلاو

 اهلعجي ةلالدلاو ةياورلا يعطق رتاوتم يوغل الو يلوصأ صن ةيرصبلا ةيؤرلا
 .«ةرورضلاب نيدلا نم ةمولعملا اهيلع عمجملا دئاقعلا نم

 دمحم ذاتسألا هقيبطت ىلإ اعد يذلا جهنملا ىلع ريسي ثحبلا اذهف

 اهب جتحا يتلا تاياورلا عيمج فعض ةعطاقلا ةلدألاب تبثيو ءاضر ديشر

 هلوسر ةنسو ىلاعت هللا باتك نم ةتباثلا ةلدألاب رهظيو ش ةلب هللا ةيؤر وتبثم

 .ةرخآلاو ايندلا يف نويعلا هارت ال ةلي هللا نأ فلسلا لاوقأو ةفقي ميركلا

 نيرخآ نيرسضم دتع قيبطتلاو جهتملا ٤

 ثيداحأل او اهيف كش ال قح نف هللا ةيؤرو» :يزوجلا نبا لوق امأو

 . حاحص ةحيحص

 رهاظب تباث هلامجإب ةيآلا ىنعم اذهف ...» :روشاع نبا لوق كلذكو

 .'}٨«ةلي ىبنلا نع ةحيحصلا رابخألا اهتديأ دقو نآرقلا

 ليطن الف ةرتاوتم ةيؤرلا ثيداحأ نأ انمدق دقو» :يناكوشلا لوق كلذكو

 )١( ج ريسملا داز ٤‘ ص ٣٧٢.

 لهأ بهذم اذهو .ةيؤرلا نم ة هللا لوسر نع حص امل ...» :اضيأ لوقلا اذه وحن هلو

 ج ،قباسلا عجرملا) .«ثيدحلاو ملعلاو ةنسلا ٢، ص ٦٢(.

 )٢( ج شريونتلاو ريرحتلا ٢٩، ص ٣٢٧.

 روهمج هتبثأف ؛نيملكتملا فئاوط نيب عئاش ةرخآلا يف هللا ةيؤر يف فالخلاو» :اضيأ لاقو

 فلاخت ةيؤر اهنأ ىلع مهقافتا عم ةئشلاو باتكلا نم ةلدالا رهاوظ ةرثكل ةئشسلا لهأ

 ج "قباسلا عجرملا).ءةفراعتملا ةيؤرلا  0٦ص ٢٥٢(.
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 اهدعبتس او اهافن نم كسمتي ملو ٠ لقتسم فنصم ىف ىتأت ىهو 0 اهركذب

 . «هلوسر ةن نم الو باتك نم ال هب كسمتلل حلصي ءىشب

 دابعلا نأ نم ةحيحصلا ثيداحألا هب ترتاوت ام :هب دارملاو ...» :هلوقو

 .'"«ةمايقلا موي مهبر نورظني

 هيف كش ال ارتاوت ةرتاوتملا ثيداحألاب تتبث دقف» :ةيؤرلا نع هلوقو

 . 7 الهج ةرهطملا ةنسلا لهجي نم الإ هلهجي الو ةهبش الو

 نم 'ىبلاعثلاو ،‘"يزارلاو ،‘ث؛يدنقرمسلاو &“ىبطرقلا هلاق ام كلذكو
 .تاءاعدالا ةرئاد نع جرخت ال لاوقأ

 ءاملع جهنم اهضفري انه نورسفملا اهركذ يتلا لاوقألا هذه عيمجف

 تاياورلا عيمج نزو ىلإ يعادلا مهسفنأ نورسفملا ءالؤه مهنمو ۔ مالسإلا

 .طسقلا نازيملاب ثيدحلا بتك يف ةثوثبملا

 )١( ج "ريدقلا حتف  5٥ص ٤٥١.

 )٢( ج .قباسلا عجرملا ٥‘} ص ٤٤٩.

 )٣( ج ،قباسلا عجرملا  .5٦٢ص٢٠٩.

 موي ةيؤرلا يف ثيداحالا ةت يبنلا نع حص دق هنال ...ةتباث ةيؤرلاو ...ه :يبطرقلا لاق )٤(

 ٢٧(. ص ث٧ ج يبطرقلا ريسفت) .«ةمايقلا

 ريسفتلاو .نآرقلا يف ريثك ىلاعت هللا هجو ىلإ رظنلا يف لوقلا» :جاجزلا نع يدنقرمسلا لقن )٥(

 ٩٥(. ص ٢، ج ،يدنقرمسلا ريسفت) .«كلذ يف كش ال هنأ حاحصلا ديناسالاب يورم

 )٦( ج "يزارلا ريسفت) .«...ةريثكف رابخألا امأو ...» :هلوقب ةيؤرلا رابخأ يزارلا فصو ١٣ ص ١٠٨(

 ص نيدلا لوصأ) يزارلا نع ًالقن دمح لآ لاق ١٩٧١ -١٩٨(: ةلأسملا هذه يف انبهذم»

 ىلاعت هللا ةيؤر ةحص تبثن ال انأ وهو ،يدنقرمسلا يديرتاملا روصنم وبأ خيشلا هراتخا ام

 ليلعت مصخلا دارأ نإف ‘ثيداحاألاو نآرقلا رهاوظب ةلأسملا هذه يف كسمتن لب ،يلقعلا ليلدلاب

 مهلئالد ىلع انضرتعا ةيؤرلا يفن يف اهب كسمتي هيلقع هوجوب اهرهاظ نع اهفرصو لئالدلا هذه

 ص ءاهيف مالكلا قيقحتو ىلاعت هللا ةيؤر) .«رهاوظلا هذه ليوأت نم مهانعنمو اهفعض انيبو ١١٦(.

 )٧١( ص ث٢ ج يبلاعثلا ريسفت).«ثيداحألا حيحص نم كلذ يف امو ...» :يبلاعثلا لاق ٤٢٨(.



 ل . :
 لقن نم مهسفنأ مه ةلي هللا ةيؤر تاياور ةحصب اولاق نيذلا ءاملعلا ضعبف

 '!ةروصلا ةياور يناعم لمح نم مهسفنأ مهو .اهلاجرل حرجلا ءاملع فيعضت

 مل رابخأ ىلع ةحصلاب مكحي فيكف ،ةلي هللا ةيؤرب اهل ةلص ال ناعم ىلع
 ليدعتلاو حرجلا ءاملع هرطس امو ؟دبأ حصت مل تاياور ىلعو الصأ تبثت

 ةحصلا ءاعدا لطبي ۔ ةيؤرلل دقتعم مهرثكأو - ثيدحلا مولع ةذباهج هبتك امو

 ثحبلا اذه ايانث يف اعيمج انل نيبتيس امك ةيؤرلل نيتبثملا ججح فعض رهظيو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ

 هلل دمحلاف ،قيبطتلا يف عبتي يذلا جهنملا لوح راوحلل لاجم انه سيلو

 نكلو ،دقنلاو ةساردلا يف دحاو جهنم رابتعا ىلع اعيمج انل هقيفوت ىلع

 ةحص ءاعدا نأ وه اهتمالس ىلع قفتملا ةلدألاب هراهظإو هنايبب موقن يذلا

 ةرثك يف ةربعلا تسيلف .ةميق الو هل نزو ال اهتوبثو ةلي هللا ةيؤر تاياور
 .ةتباثلا اهتلدأب ىوعدلا توبث يف ةربعلا نكلو نيعدملا

 بجي يذلا جهنملا قيبطت اهبحاصي نأ دب ال اهريغو ريسفتلا بتكل انتاءارقف

 .هب كسمتلاو هيلإ ةوعدلا نيملسملا ىلع

 .ثحبلا اذه نم اهدعب امو ٢١٤ ص يف اهل مهحرش دنع حارشلا هلاق امو ةياورلا رظنا )١(



٤١ 

 ثيدحلا حورش بتك

 جيورتلا يف ذ ةلب هللا ةيؤر يدقتعم دنع ثيدحلا حورش بتك تمهسأ دقل

 يف مهدنع ةربتعملا طورشلا ىلإ نوكر ريغ نم ىلاعت هلل دابعلا ةيؤر ةركفل

 .ةيمالسإلا ةديقعلا تابثإ

 ةيؤر ةلدأ نع هثيدح دنع رجح نبا هنع هلقن امك __ ىبطرقلا مامإلا لاق

 امنإو ،ةينظلا ةلدألاب اهيف يفتكيف تايلمعلا نم ةلأسملا تسيلو ...» :ةلي هللا

 مامإلا نتب دقو . '؛يعطقلا ليلدلاب الإ اهيف يفتكي الف تادقتعملا نم يه

 جاجتحالل طرش تاياورلا رتاوت نأ ملسم مامإلا حيحصل هحرش يف يوونلا

 يتلا ةلي هللا ةيؤر تاياور عيمج انضرع اذإ نحنو .'"ةديقعلا لاجم يف اهب

 لحن اننإف طورشلا هذه ىلع يوونلا مامإلا مهنم و ‘ثيدحلا حارش اهب جتحا

 .مهجهنم اهرقي ىتلا ةلدألا دجن ال ذإ ؛قيبطتلاو جهنملا نيب تاقرافملا

 .مهتاءاعدا ديؤت يتلا رابخألا الو

 )١() ص .٩ج 6يرابلا حتف ٠٩٠.

 هيف دجوي مل ام وهف دحاولا ربخ امأو» :ملسم مامإلا حيحصل هحرش يف يوونلا مامإلا لاق )٢(

 ريهامج هيلع يذلاف همكح يف فلتخاو .رثكأ وأ ادحاو هل يوارلا ناك ءاوس ،رتاوتملا طورش

 نأ لوصألا باحصأو ءاهقفلاو نيثدحملا نم مهدعب نمف نيعباتلاو ةباحصلا نم نيملسملا

 نأو "ملعلا ديفي الو نظلا ديفيو اهب لمعلا مزلي عرشلا ججح نم ةجح ةقثلا دحاولا ربخ

 يف يتلا داحآلا نأ ىلإ نيثدحملا ضعب بهذو ...لقعلاب ال عرشلاب هانفرع هب لمعلا بوجو

 لوقلا اذه انمدق دقو داحآلا نم اهريغ نود ملعلا ديفت ملسم حيحص وأ يراخبلا حيحص

 لمعلا ليحي ال لقعلاو ...ةلطاب روهمجلا لوق ىوس اهلك ليواقألا هذهو لوصفلا يف هلاطبإو

 بجوي :لاق نم امأو .هيلإ ريصملا بجوف ،هب لمعلا بوجوب عرشلا ءاج دقو .دحاولا ربخب

 كلذ ريغو بذكلاو مهولاو طلغلا لامتحاو ؛ملعلا لصحي فيكو .سحلل رباكم وهف ؤملعلا
 ٨٩(. ص ١©، ج ١0م ،جاجحلا نب ملسم حيحص حرش جاهنملا) .«ملعأ هللاو ؟هيلإ قرطتم



_ | | ٤٢ 

 يوونلا ماملا دنع قيبطتلاو جهنملا ١

 ةيؤر يتبثم تاءاعدا ررك ملسم مامإلا حيحصل هحرش يف يوونلا مامإلا

 :لاق دقف اهديناسأ لاجرل حرجلا ءاملع فيعضت ىلإ تافتلا ريغ نم ةلت هللا

 ريغ ةنكمم ىلاعت هللا ةيؤر نأ مهعمجأب ةئُسلا لهأ بهذم نأ ملعا»

 نوري نينمؤملا نأو ءةرخآل ١ يف اهعوقو ىلع اضيأ اوعمجأو القع ةليحتسم

 عامجإو ،ةنشلاو باتكلا ةلدأ ترهاظت دقو ...نيرفاكلا نود ىلاعت هللا

 ةرخآلا يف ىلاعت هللا ةيؤر تابثإ ىلع ةمألا فلس نم مهدعب نمف ةباحصلا

 ."ةلي هللا لوسر نع ًايباحص نيرشع نم وحن اهاورو "نينمؤملل

 :هلوقب ربلا دبع نبا هافن دق ةليب هللا ةيؤر توبث ةيضق لوح عامجإلاف

 اهيف انجتحا ام ًاعامجإ تناك ولو .ةلأسملا هذه يف عامجإلا عدن مل اتإ»

 ءاملع دعاوق هتطقسأ دقف ةليب هللا ةيؤر ةلدأ رهاظت ءاعدا امأو ."هلوق ىلإ

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ثحبلا اذه يف نيبتيس امك ليدعتلاو حرجلا

 دنع فقت مل يوونلا مامإلا ناسل ىلع تاءاعدالا هذه بايسناو

 نوك ءاعداف حارشلا نم هدعب ىتأ نم ةنسلأ اهتررك لب هرصع

 ء‘'"ميقلا نبا هلاق دق ةلي هللا ةيؤر ةلدأ اوور دق ايباحص نيرشع

 )١( ج ،٦م .جاجحلا نب ملسم حيحص حرش جاهنملا ٢٣. ص ١٨.

 )٢( ج .ديهمتلا ٣،. ص ٢٩١.

 نب ريرج مهنم هباحصأ نم ةعامج ةلي يبنلا نع ةيؤرلا ثيداحأ ىور دقو» :ميقلا نبا لاق )٣(

 نب هللادبعو ،ىسوم وبأو ،رباجو بيهصو ‘ديعس وبأو ةريره وبأو ،يليقعلا نيزر وبأو هللا دبع

 نب ورمعو ،رساي نب رامعو متاح نب يدعو ،كلام نب سنأو ،رمع نباو ،سابع نباو ،دوعسم
 ٥٣ - ٥٤(. ص 5.١٣ ج ،دواد يبأ ننس ىلع ميقلا نبا ةيشاح) .«دظ رمع نباو يراصنألا تباث

 (مكبر نورت مكنإ) :ةلي يبنلا نع تيور يتلا ثيداحألاو هللا ىلإ رظنلا اذهف» :اضيأ لاقو
 قباسلا عجرملا) .«ةرخآلا يف ىري هللا نأ دهاش نآرقلاو ،ةعوفدم ريغ اهديناسأو ةحيحص

 ٥٥(. ص ١٣. ج
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 ."يراقلا يلعو &‘ينيعلا نيدلا ردبو

 نم فيعضلا لقني يوونلا مامإلا لعج نيقباسلا لاوقأ فلخ قايسنالاو

 هنإف ريرحتلا بحاص امأو ...» :لاق ثيح شةيؤرلل هتابثإ قايس يف لاوقألا

 انكلو ،ةريثك تناك نإو ،ةلأسملا هذه يف ججحلاو :لاق ،ةيؤرلا تابثإ راتخا

 نوكت نأ نوبجعتأ) :انو سابع نبا ثيدح وهو .اهنم ىوقلاب الإ كسمتن ال
 لئس ،ةمركع نعو (ل دمحمل ةيؤرلاو ىسومل مالكلاو ،ميهاربإل ةلخلا
 سأب ال دانسإب يور دقو .معن :لاق ؟هبر ةلي دمحم ىأر له :ايو سابع نبا

 ناكو ،(هبر لت دمحم ىأر) :لاق ىنثم سنأ نع !ةداتق نع ةبعش نع ٠هب

 .""×هبر ةق دمحم ىأر دقل :فلحي نسحلا
 نسحلاو ةمركعو كلام نب سنأو سابع نبا ىلإ ةبوسنملا لاوقألا هذهف

 مامالل غوسي فيكف ء'٨ثةمألا ءاملع ةداهشب ءيش اهنم حصي ال ةفيعض يرصبلا

 ؟اهتحص تارربم وأ اهفعضل نايبت ريغ نم تاءاعدالا هذه داريإ يوونلا

 يتلاو هض كلام نب سنأ ىلإ ةبوسنملا ةياورلل يوونلا مامإلا لقنو
 يذلا هجهنمل هقيبطت مدع ىلع نيبلا ليلدلا وهل ةداتق ةنعنع قيرط نم تءاج

 ثيداحألا هذهب لدتسا :لوألا .هوجو ىلع وهو :هنم دافتسي ام ركذ» :ينيعلا نيدلا ردب لاق )١(

 دقو ،نينمؤملل ةرخآلا يف هللا ةيؤر تابثإ ىلع مهدعب نمو ةباحصلا عامجإو نآرقلابو

 ،يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع) .«ايباحص نيرشع نم رثكأ ةيؤرلا ثيداحأ ىور
 ٦١٢(. ص .هج

 فلس نم مهدعب نمف ةباحصلا عامجإو ةئُسلاو باتكلا ةلدأ ترهاظت دقو» :يراقلا يلع لاق )٢(
 .ثب ايباحص نيرشع نم وحن اهاورو نينمؤملل ةرخآلا يف ىلاعت هللا ةيؤر تابثإ ىلع .ةمالا
 ۔(٠٢٣ ص ١٠، ج .حيباصملا ةاكشم حرش حيتافملا ةاقرم) .« ةي هللا لوسر نع

 )٣( ج ،٦م جاجحلا نب ملسم حيحص حرش جاهنملا ٣. ص ٨۔٩.

 نب سنأو سابع نبا ىلإ ةبوسنملا تاياورلا ديناسأ يف ليدعتلاو حرجلا ءاملع لوق رظنا )٤(

 .ثحبلا اذه نم اهدعب امو ١٧١٣ ص يف نسحلاو ةمركعو كلام
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 نم ةديدع عض اوم يف فعض دقف . ملسم م امال ١ حيحص حرش يف هكلس

 ررقت دقو ...نيسلدملا نم ناك هنف ةداتق نإف» :لاق ثيح .ةداتق ةعنعنع هحرش

 ىلع هب جتحا تعمس :لاق اذإو ،هب جتحي ال نع :لاق اذإ سلدملا نأ

 . راتخملا حيحصلا بهذملا

 ،نع ىلوألا ةياورلا يف لاق دقو .سلدم د ةداتق ...» :اضيأ لاقو

 .'"«هعامس تبثي نأ الإ هتنعنعب جتحي ال سلدملاو

 هتنعنعب جتحي ال سلدملا نأو سلدم ةداتق نأ مدقت دقو» :اضيأ لاقو

 .'"«ثيدحلا كلذ هعامس تبثي ىتح

 مهدعاوق اوفلاخ دق ةلي هللا ةيؤر يدقتعم نأب دهشي دحاو لاثم اذهو

 يف ةفيعض رابخأو تاياور نم هوءرق امب مهجاجتحا دنع مهثوحب سسأو

 .ءاملعلا نم مهقبس نم بتك

 هب لصو لب لاوقألا نم فيعضلا ريرمت دنع يوونلا مامإلا فقي ملو

 درو امل هحرش دنعف .ناهرب الو ليلد اهب تأي مل راكفأ ةفاضإ ىلإ لاحلا

 يف ربكلا ءادر الإ مهبر ىلإ اورظني نأ نيبو موقلا نيب امو) : نيي لوسرلا نع

 لاوز نع ةلي رتبعف» :تاملكلا هذهل ًاحراش يوونلا مامإلا لاق ،(ندع ةنج

 .'‘أ«ءادرلا ةلازإب راصبألا نع هعفرو عناملا

 ءادر نأب حيرص ثيدحلاو ،«ءادرلا ةلازإب» يوونلا مامإلا ىتأ نيأ نمف
 !؟ةلي هلل دابعلا ةيؤر نم عناملا وه ءايربكلا

 )١) ج .٢٦م .جاجحلا نب ملسم حيحص حرش جاهنملا ٤. ص ٢٩٤.

 )٢() ح .٢م قباسلا عجرملا ٤ ص ٣٣١.

 (٣) ج .٢م .قباسلا عجرملا ٦ ص ٤٣١.

 )٤( ج .٢م قباسلا عجرملا ٢٣. ص ٩١ ١.

  



 ا ا ٤٥ قيبطتلاو ةوعدلا نيب جهنملا | لوألا مسقلا

 رجح نبا ظفاحلا دنع قيبطتلاو جهتملا ۔ ٢

 ةيؤرلا هذه عوقوب ةوبنلا رابخألا ترتاوتو» :رجح نبا ظفاحلا لوقو

 .0«...ةنجلا يف اهب مهماركإبو ةرخآلا يف نينمؤملل

 ناميإلا لهأل ةرخآلا يف كلذ عوقوب ةحفاط عمسلا ةلدأو» :اضيأ هلوقو

 .'""«مهريغ نود

 اهعوقوب ةروهشملا ةحيحصلا رابخألا تتبثو ...ضايع لاق» :هلوقو
 .'"«ةرخآلا يف نينمؤملل )

 ءاج ام عم هتلاحإ يضتقي ال ءيشلا يفن نألو ...:لاطب نبا لاقو» :هلوقو

 ندل نم لوبقلاب نوملسملا اهاقلت دقو ،ةيآلا قفو ىلع ةتباثلا ثيداحألا نم

 ."فلسلا فلاخو ةيؤرلا ركنأ نم ثدح ىتح نيعباتلاو ةباحصلا

 تبثيو اهديؤي امب تأي مل رجح نبا اهلقنو اهلاق يتلا لاوقألا هذه

 .ةلي هللا ةيؤر ةلأسم يف هتحصو هتوبث ىعدا ام تابثإب مقي ملو .اهتيقادصم

 هسفنب وه اهطقسأ دق يرابلا حتف يف اهرطس يتلا رابخألاو تاياورلا عيمجو
 .ىرخألا هبتك يف وأ حتفلا يف اهديناسأ لاجر فعض رهظأ امدنع

 ىلإ راشأ ٠ ةلت هللا ةيؤر لوح تاياور نم درو امب هجا >تح ١ قا يفف

 نع يربطلا لقنو» :لاق ثيح & ههجو هللا مرك - يلع مامإلا نع يو ام
 .‘‘؛«هللا هجو ىلإ رظنلا وه لاق «ديزَم اَيَدَلَو» :ىلاعت هلوق يف هريغو يلع

 )١( ج ،يرابلا حتف ٩. ص !١٩٦.

 )٢( ج ،قباسلا عجرملا ١٥، ص ٣٨٧.

 )٣( ج ،قباسلا عجرملا  5٩ص ٥٨٩.

 )٤( ج "قباسلا عجرملا  8١٥ص ٣٨٨.

 )٥( ج قباسلا عجرملا ٥. ص ٣٩٥.



 ٤٦ إ __

 نم نيلجرل ليدعتلاو حرجلا ءاملع فيعضت ةياورلا هذهل هركذ دنع لقني ملو

 .'١)ةياورلا هذه دنس لاجر

 هلوق ريسفت يف ةملس نب دامح ةياور ىلع ")حتفلا يف رجح نبا دمتعاو

 حرجلا ءاملع فيعضت ركذي ملو 04 ةَداَيزَر ىنئنت اوثََحَأ َبِنَلَل» :ىلاعت

 لعف امك هنم ظفحأ مه نم اهيف فلاخ اذإ ةملس نب دامح تاياورل ليدعتلاو

 ."هبتك نم ىرخأ عضاوم يف

 ةيؤر تابثإ وأ يفن لوح ةباحصلا نع يور امل هتشقانم دنعو

 ةدراولا لاوقألا نيب عمجلا يف رجح نبا ظفاحلا ذخأ ةلي هبرل ةلي هللا لوسر
 .تاياورلا نم تباثلا ريغو تباثلا نيب زييمت ريغ نم ۔ ,)٤)

 ...سابع نبا هيف اهفلاخ ةروكذملا ةيآلاب ةشئاع جاجتحا معن» :لاق دقف

 .'‘«هايؤر لصأ ىفن ال هايؤر دنع هب ةطاحإلا ىفن ةيآلاب دارملا نأ هلصاحو

 ةشئاع يفنو سابع نبا تابثإ نيب عمجلا نكميف اذه ىلعو» :اضيأ لاقو

 .'}»«بلقلا ةيؤر ىلع هتابثإو رصبلا ةيؤر ىلع اهيفن لمحي نأب

 )١( ص يف اهدنس لاجر نم نيلجرل فيعضت نم رجح نبا هلقن امو ةياورلا هذه رظنا ٧١٣٢ - ١٣٣

 .ثحبلا اذه نم

 )٢( ج يرابلا حتف  5١٥ص ٣٩٥.

 نع هسفن رجح نبا هلقن ام أرقاو ؤ،ثحبلا اذه نم ١٠٧ ص يف ةملس نب دامح ةياور رظنا )٣(

 ةياورب جاجتحا نم رجح نبا هيلإ بهذ ام نأ كردتل دامح تاياور قح يف حرجلا ءاملع

 .ىرخالا هبتك يف هسفنب وه هفلاخ دق انه دامح

 دنع ٥٨٨-٥٩٠( ص 8٩. ج يرابلا حتف) سابع نبا نع رجح نبا اهركذ يتلا تاياورلا )٤(

 ىف هسفن رجح نبا اهلاجر فعض رهظأ دق 4 رثنأ ةلزن ٥اهر دَقَلَي » :ىلاعت هلوقل هريسفت
 . .ثحبلا اذه نم اهدعب امو ١٧٠ ص ىيف اذه ئراقلا كرديس امك ىرخألا هبتك نم عضاوم

 )٥( ج ،يرابلا حتف ٩، ص ٥٨٩.
 )٦( ج "قباسلا عجرملا  5٩ص ٥٩٠.

  



 ٤٧ قيبطتلاو ةوعدلا نيب جهنملا | لوالا مسقلا إ
 أ ,

 ةدراولا ةحيحصلا رابخألا نيب عمجلا ةلواحم دنع رجح نبا فقي ملو

 رابخألاو ةلي هلل ةلي لوسرلا ةيؤر يفن ىلع ةلادلا انو ةشئاع نينمؤملا مأ نع

 نم دعبأ ىلإ بهذ لب ثةيؤرلل ةيعدملا اهقوف سابع نبا ىلإ ةبوسنملا ةفيعضلا
 :تلق» :لاق نيح ةوقلاو ةحصلاب رابخألا نم فيعضلا فصو نيح كلذ

 ىلع اهقلطم لمح بجيف ،ةديقم ىرخأو ةقلطم رابخأ سابع نبا نع تءاج

 ًاضيأ مكاحلا هححصو حيحص دانسإب ىئاسنلا هجرخأ ام كلذ نمف ،اهديقم

 ميهاربإل ةلخلا نوكت نأ نوبجعتأ :لاق سابع نبا نع ةمركع قيرط نم

 .'٨؛؟دمحمل ةيؤرلاو ىسومل مالكلاو

 .'"٨ئهبر دمحم ىأر :لاق سنأ نع يوق دانسإب ةميزخ نبا ىورود» :لاقو

 ةداهشب لبقت ال ةفيعض اهححصو رجح نبا اهاوق يتلا رابخألا هذه

 يذلا يسودسلا ةماعد نب ةداتق ةنعنع لبق نم تدرو دقف ‘هسفن رجح نبا

 فَرَع دقو .'"نيسلدملا نم ةثلاثلا ةبترملا دارفأ نمض نم رجح نبا هدع

 ةمئألا جتحي ملف سيلدتلا نم رثكأ نم» :هلوقب ةبترملا هذه دارفأ رجح نبا

 .'‘«عامسلاب هيف اوحرص امب الإ مهثيداحأ نم

 يف هتبغر ىلإ تابسانم ةدع يفو يرابلا حتف يف هسفن رجح نبا راشأو

 نمضتف ...» :ديناسألا ضعبل هتاشقانم دعب لاق ثيح ةداتق ةنعنع بنجت

 .'٨«...ةداتق سيلدت نم ةمالسلا

 )١( ج "قباسلا عجرملا  .3٩ص ٥٨٩.

 )٢( ج قباسلا عجرملا  5٩ص ٥٩٠.

 )٣( ص ث،٢٩ :ت ،سيلدتلاب نيفوصوملا بتارمب سيدقتلا لهأ فيرعت ١٠٦.

 )٤( ص ثقباسلا عجرملا ٢٣.

 )٥( ج "يرابلا حتف  8١١ص ٤٥٣.
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 .'١«...ةداتق سيلدت نم اهيف نومأم ةداتق نع ةبعش ةياورو ..» :لاقو

 .'"٨«سلدم وهو ةنعنعلاب هنع ةداتق هاور دقو ۔۔۔)» :لاقو

 نم هدروأ امب همازتلا مدع كردن انه رجح نبا نع هانلقن ام لك نم

 ةدراولا ةلت هللا ةيؤر تاياور نع ثدحت امدنع ماكحأ نم هرطس امو فيرعت

 ةحصل اب انه ةداتق ةنعنع ىلع رجح نب ١ مكح امو ةداتق ةنعنع لبق نم

 ةنعنع ىلع فعضل اب مكحي ي ذلا جهنملل هقيبطت م دع ةجيتن ال إ ةوقل او

 .ةماعد نب ةداتق ةبتر يف نيذلا نيسلدملا

 يف كاردإلا قلعتم» :رجح نبا لاق ةلي هللا ةيؤر ةلدأل هتشقانم ءانثأ يفو

 يف يذلا كاردإلا فالخب ةيؤرلا يفن هرهاظ ناك يفن املف رصبلا ماعنألا ةيآ

 نع لودعلا غاس ام ةيؤرلا توبثب رابخألا دوجو الولو ىسوم ةصق

 ."هرهاظلا

 هكرت ل < :ىلاعت هلوق رهاظ نأ رجح نبا فارتعا كردن صنلا اذه نم

 اذه نع لودعلا نأو ،ةلي هللا ةيؤر يفن ىلع ليلد ؛ رصبلا كردي َوُهَو رصبألا
 اهركذ ىتلا رابخأل ١ ىلإ عوجرلابو .رابخألا دوجوب الإ هل غوسم ال ىنعملا

 ءاملع لاوقأ هسفنب وه ضرع امدنع هتداهشب ةفيعض اهدجن هسفن رجح نبا

 .اهديناسأ لاجر يف ليدعتلاو حرجلا

 ةيؤرلل ةيفانلا ةميركلا ةيآلل رجح نبا دنع حيحصلا ىنعملا حوضو عمف

 نم هريغ هلاق ام رركي هدجن ةلي هللا ةيؤر تاياور لاجر فعضب هتفرعم عمو

 :يوونلا مامإلا نع لقن ثيح هتمالسو هتحصب فرتعي امل قيبطت ريغ

 )١( ج "قباسلا عجرملا  5١ص ٨٥.
 (٢) ج قباسلا عجرملا ١٢. ص ٤٣٣.

 (٣) ص .٩ج قباسلا عجرملا ٥٩٨٩.

  



 ٤٩ " قيبطتلاو ةوعدلا نيب جهنملا ! لوألا مسقلا |

 ةمألا فلسو ةباحصلا عامجإو ةنشسلاو باتكلا نم ةلدألا ترفاضت ...»

 .''«...نينمؤملل ةرخآلا يف اهتابثإ ىلع

 نيقباسلا لاوقأ دامتعا يف رجح نبا ظفاحلا هعبتا يذلا كلسملا اذهو

 اياضق نم ةيضق يف هريغ عبات يذلا يوونلا مامإلا ىلع هسفنب وه هباع دق

 ةشئاع فنت مل :هريغل ًاعبت يوونلا لاق ...» :رجح نبا لاق دقف .ةلي هللا ةيؤر

 مل ةشئاع نأب همزجو ...هتركذل اهعم ناك ولو عوفرم ثيدحب ةيؤرلا عوقو

 كلذ تبث دقف بيجع وهو ...ةميزخ نبا هيف عبت عوفرم ثيدحب ةيؤرلا فنت

 يبأ نب دواد قيرط نم هدنعف خيشلا هحرش يذلا ملسم حيحص يف اهنع

 ...«٢'. قورسم نع يبعشلا نع دنه

 عبات يذلا يوونلا مامإلا كلسم نم بجعتلا رهظأ رجح نبا نأ امكف

 هسفن يوونلا هحرش يذلا ملسم حيحص يف اهدض تبث ةيضق يف هريغ

 نم لاوقأل هعابتا ىف رجح نبا ظفاحلا كلسم نم ئراقلا بجعتي كلذكف

 تاياور لاجرل حرجلا ءاملع فيعضت هسفنب وه رطس دقو باتكلا نم هقبس

 .هتافلؤم نم ةديدع عضاوم يف ةلت هللا ةيؤر

 ةيؤر ةركف ضفرت هبتك يف رجح نبا اهرطس يتلا سسألاو دعاوقلاف

 لاوقأب نازيملا حوضو دعب ةربع الف ًةرخآلاو ايندلا يف ىلاعت هلل دابعلا

 ماكحأو لاوقأ نزو نم دب الف ،مهرادقأ تعفتراو مهلزانم تلع ولو سانلا

 .نالف وأ نالف لجأل هناسل ليمي ال يذلا نازيملاب رجح نبا

 كدقنلا ىف ميقتسملا جهنملا ةفلاخمو ةفيعضلا تاياورلاب جاجتحالاف

 ةعاضب ىه تاروصتلاو تالامتحالاب ثيداحألا حرشو ةلدأ الب لوقلاو

 . ةلل هللا ةيؤر يدقتعم

  

 )١() ج قباسلا عجرملا ١٣. ص ٢٦٧٤.

 )٢) ج قباسلا عجرملا ٩. ص ٥٨٨.
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 نورسفملا هيف راس يذلا كلسملا سفن ةديقعلا بتك باحصأ كلس دقل

 تابثإ نم هيلإ اوبهذ ام تابثإ يف مهتلدأل مهضرع دنع ثيدحلا حارشو

 ةسارد يف هقيبطتب نوداني يذلا جهنملا نيب ب زاشنلا رهظو .ةلت هللا ةيؤر

 . هيب هلل دابعلا ةيؤر ةركف ةسارد دنع مهتاقيبطت نيبو ةديقعلا

 ةميزخ نبا دنع قيبطتلاو جهنملا _

 يف هيلع ريسي يذلا جهنملا ،ةميزخ نبا وهو 0 هللا ةيؤر يتبثم دحأ نيب

 امب الإ كنت ىقلاخ تافص نم ءىش ىف جتحأ تسل» :لاق ثيح ةديقعلا ةسارد

 .ةتباثلا ةحيحصلا ديناسألاب ةقَي يبنلا نع لوقنم وأ باتكلا يف روطسم وه

 ًاضيأ جتحن الو ةيهاولا رابخألاب الو ليسارملاب جتحن ال» :اضيأ لاقو

 .'"«سيياقملاو ءارآلاب اندوبعم تافص يف

 باتك ىف امإ ‘هسفن هب فصو امب الإ اندوبعم فصن ال اتآل» :اضيأ لاقو

 .'"«هيلإ الوصوم لدعلا نع لدعلا لقنب 5ةلَي هيبن ناسل ىلع وأ للا

 هتشقانم دنع هباتك يف اهقبط لب لاوقألا هذه دنع ةميزخ نبا فقي ملو

 حص نإ ۔ اثاربخلا اذه ليوأت يف ۔ يدنع يذلاو» :لاق ثيح رابخألا ضعبل

 :اثالث ًاللع ربخلا يف نإف الوصوم لقنلا ةهج نم

 )١( ج ديحوتلا باتك  6١ص ٥١.

 (٢) ص 9 ج قباسلا عجرملا ١٣٧ .

 (٣) ج قباسلا عجرملا ١. ص ١٣٧.

 .«نممحرلا ةررص ىلع قلخ مدآ نبا نإف هجولا حبقي ا :اهصن يتلا ةياورلا ىلإ ةميزخ نبا ريشي ) ( ٤



 ٥١ قيبطتلاو ةوعدلا نيب جهنملا | لوالا مسقلا |
 ا .إ

 ملو يروثلا لسرأف ،هدانسإ يف شمعألا فلاخ دق يروثلا نأ :نهادحإ

 . رمع نبا نع :لقي

 ۔تباث يبأ نب بيبح نم هعمس هنأ ركذي مل .سلدم شمعألا نأ :ةيناثلاو

 .'«ءاطع نم هعمس هنأ ملعي مل كسلدم ًاضيأ :تباث ىبأ نب بيبح نأ :ةثلاثلاو

 .'""«حرج الو ةلادعب ينيطسلفلا نارمع ابأ فرعأ تسل» :اضيأ لاقو

 طيبن ربخ الو انطرش نم () رخلا اذه سيل ...)) :رخآ عضوم يف لاقو

 .'‘«ًاطيبن دانسإلا اذه نم ىلع طقسأ دقو ‘لوهجم ناباج نأل ،ناباج نع

 نأ ىلع ليلد ريخ ةميزخ نبا اهلاق يتلا ماكحألاو لاوقألا هذه نإ

 يف هكلسي نأ دحأ لك ىلع بجي يذلا جهنملا وه هيلإ وعدي يذلا جهنملا

 .اهب جاجتحالا لبق ةلدألا توبثو ةحص نم دب الف نيدلا اذه اياضق ةسارد

 اهاور ىتلا ةلين هللا ةيؤر تاياور ىلع لاوقألا هذه ةميزخ نبا قبط له

 ؟هباتك يف

 ىلع اهطرتشا ىتلا طورشلا هذهل ةميزخ نبا تفتلي مل .ال :باوجلا

 ةفيعضلاو ةيهاولا تاياورلا دروأ لب .ةلي هللا ةيؤر تاياورل هركذ دنع هسفن

 .تاياورلا دقن ىف حيحصلا كلسملا كلسي ملو ةسلدملاو ةلسرملاو

 ةفيعض اهدجي هباتك ىف اهدروأ ىتلا ةميزخ نبا تاياور ىف رظانلاو

 ‘٨“سلدملا شمعألا ةنعنع لبق نم هتاياور دروأ دقف .ةجح اهب موقت ال

 )١( ج .قباسلا عجرملا ١. ص ٨٧.

 )٢( ج قباسلا عجرملا ٦٢، ص ٧٤٨.

 .«ةينز دلو ةنجلا لخدي ال» :اهصن يتلا ةياورلا ىلإ ةميزخ نبا ريشي )٣(

 ٨٦٤. ص ٦٢، ج ،قباسلا عجرملا )٤(

 )٥( :تاياورلا قباسلا عجرملا 0٢٤١ ٢٤٢،5 ٢٨٢.



=- | _ 
 " لا نب رم نب كلامو '٢هزاح ىبأ نب سيقو ةداتق ةنعنعو

 ىسيع نب دمحم نب بوقعيو 8ا!!يناقلخلا ايركز نب ليعامسإو
 ] يسوم نب دسأو ءا'١يميمتلا مزاخ نب دمحمو '٥ي رهزلا

(١( 

(٢) 

(٣) 

)٤( 

)٥( 

(٦( 

()٧( 

( 

 ٢٧٢، ٢٨٠. ٦٨٥ ٣٠٢ ٣٠٤. 3٣٠٥ ٣٠٦ ٣٠٧. ٢٠٩. ٢١٩. :تاياورلا كقباسلا عجرملا

 .ثحبلا اذه نم ٤٧ ص يف ةداتق ةنعنع يف رجح نبا هلاق ام رظنا

 ٦٢٣٨-٢٤٠١. تاياورلا ديحوتلا باتك

 .ثحبلا اذه نم ٢٤٠ ص يف مزاح يبأ نب سيق تاياور يف حرجلا ءاملع هلاق ام رظنا

 ٢٤٢٣. :ةياورلا .ديحوتلا باتك

 ةعرز وبأ لاق» :يميمتلا سمخلا نب ريعس نب كلام يف ليدعتلاو حرجلا ءاملع لاوقأ نمو

 هدنع يدزألا لاقو قودص :ينطقرادلا لاقو ...فيعض دواد وبأ لاقو قودص :متاح وبأو

 اهركذ يتلا ةياورلا يف سيلو ،(١ه ص 0١٠ ج 0٦٧٣٩ :ت بيذهتلا بيذهت) «ريكانم

 دبعلا ىقليف» :ةياورلا يف ءاج ثيح إمهبرل نينمؤملا ةيؤر ىلع ليلد يأ ريعس نب كلام
 .«ينتيسن امك كاسنأ مويلا :هلوق ىلإ ...كمركأ ملأ :لق يأ :لاقيف

 :تاياورلا ديحوتلا باتك ٦٢٧٧. ٢٧٨. ٢٧٩.

 .ثحبلا اذه نم ١٨٣ ص يف ايركز نب ليعامسإ يف حرجلا ءاملع هلاق ام رظنا

 ٢٧١. :ةياورلا ديحوتلا باتك

 هيبأ نع دمحأ نب هللادبع لاق» .يرهزلا ىسيع نب دمحم نب بوقعي دمحأ مامإلا فعض

 ٢٤٥(. ص 0١١ ج ٨١٥٥. :ت بيذهتلا بيذهت) ....ائيش ىوسي سيل ءيشب سيل

 ٢٤٤. :ةياورلا ديحوتلا باتك

 لاق» :رجح نبا لاق .يفوكلا ريرضلا ةيواعم وبأ مهالوم يدعسلا يميمتلا مزاخ نب دمحم

 برطضم شمعألا ثيدح ريغ يف ريرضلا ةيواعم وبأ لوقي يبأ تعمس دمحأ نب هللادبع

 ريرج نم شمعألا يف تبثأ ةيواعم وبأ نيعم نبا نع يرودلا لاقو اديج اظفح اهظفحي ال

 ثيدحلا ريثك ةقث ناك دعس نبا لاقو ...ريكانم رمع نب هللا ديبع نع ةيواعم وبأ ىورو

 نب ماشه نع ةيواعم يبأ ثيدح فيك دمحأل تلق دواد وبأ لاقو ...ائجرم ناكو سلدي

 ،بيذهتلا بيذهت) « يبنلا ىلإ ثيداحأ اهنم عفري ةبرطضم ثيداحأ اهيف لاق ؟ةورع
 يبأ نب ليهس نع ةياورلا هذه يوري مزاخ نب دمحم ،(٨١١-١٦١١ص .٩ج ٦٠٩٠. :ت

 .اهبارطضا نيبتي اذهبو .حلاص

 ٢٤٤} ٢٤٥. :ةياورلا ديحوتلا باتك

 ،بيذهتلا بيرقت) .«برغي ©قودص» :يومألا ميهاربإ نب ىسوم نب دسأ يف رجح نبا لاق
 ٨٨(. ص 8١ ج ٤٠٤٠ :ت



 ١ قيبطتلاو ةوعدلا نيب جهنملا لوالا مسقلا ٥٢

 نب ورمعو بهو نب نمحرلادبع نب دمحأو "عيبرلا نب سيقو
 نب ثراحلاو "ةميزخ نب ليعامسإو ،""ىمرضحلا ىنابيشلا هللادبع

 نب عيكوو ٨'‘& يجانلا روصنم نب دابعو &'"يدايإلا ديبع

 )١( :ةياورلا كديحوتلا باتك ٢٧٦.

 ثيداحأ ىور :دمحأ نع برح لاق ...» عيبرلا نب سيق تاياور حرجلا ءاملع فعض دقل

 .ناعتسملا هللا :لاق هركذ اذإ عيكو ناك :لاقو هنيلف هنع دمحأ تلأس :يذورملا لاقو .ةركنم

 نيعم نبا تعمس :دواد يبأ نع يرجآلا لاقو .هفعضي عيكو ناك :يلع لاق :يراخبلا لاقو

 بتكي ال فيعض :نيعم نبا نع ميرم يبأ نب دمحأ لاقو ...ءيشب سيل سيق :لوقي

 يبأ نبا لاقو \ءعيشب هثيدح سيل :نيعم نبا نع هريغو يمرادلا نامثع لاقو ...هثيدح

 :ينيدملا نبا يلع نب هللادبع لاقو .ائيش ىواسي ال ثيدحلا فيعض :نيعم نبا نع ةمثيخ
 ابأ تلأس :متاح يبأ نبا لاقو .طقاس :يناجزوجلا لاقو ...ادج هفعضف هنع يبأ تلأس

 قودص انباحصأ عيمج دنع وه :ةبيش يبأ نب بوقعي لاقو ...نيل هيف :لاقف هنع ةعرز

 كورتم :رخآ عضوم يف لاقو .ةقثب سيل :يئاسنلا لاقو ...ادج ظفحلا يدر ،حلاص هباتكو

 فيعض :ينطقرادلا لاقو .مئاقلاب هثيدح سيل :مكاحلا دمحأ وبأ لاقو ...ثيدحلا

 :ت ‘بيذهتلا بيذهت) .«...ثيدحلا  0٥٧٩٢ج ٨، ص ٣٣٩-٢٤٢(.

 )٦٢( :ةياورلا ديحوتلا باتك ٢٧٠.

 ينابيشلا هللادبع نب ورمعو ‘بهو نب نمحرلادبع نب دمحأ يف حرجلا ءاملع هلاق ام رظنا
 يف يمرضحلا ص٢٠٧ -٢٠٨ .ثحبلا اذه نم

 )٣( :ةياورلا ديحوتلا باتك ٢٨٢.

 نع ةميزخ نب ليعامسإ هيف ذخأ يذلا تقولا ةفرعم مدع ببسب كلذو ةفيعض ةياورلا هذه
 .هرمع رخآ يف طلتخا يذلا يناعنصلا مامه نب قازرلادبع

 )٤( :ةياورلا ديحوتلا باتك ٣١٤.

 برطضم :دمحأ لاق» :رجح نبا لاق ،يدايإلا ديبع نب ثراحلا حرجلا ءاملع فعض

 جتحي الو هثيدح بتكي "يوقلاب سيل :متاح وبأ لاقو .فيعض :نيعم نبا لاقو ...ثيدحلا

 بيذهت) .«ههمهو رثك نمم ناك :نابح نبا لاقو ...يوقلا كاذب سيل :يئاسنلا لاقو .هب

 :ت بيذهتلا ١٠٩٣. ج ٨٦٢. ص ١٣٧-١٢٨(.

 )٥( :ةياورلا ديحوتلا باتك ٣١٦.

 نع يرودلا لاق ...» :رجح نبا لاق ،يجانلا روصنم نب دابع حرجلا ءاملع فعض =



٥٤ _ 

 يبأو “ ميلس نب ىيحيو "نابأ نب مكحلاو "ةملس نب دامحو . ارسدح

 &'"يرصبلا نسحلا ليسارمو &‘"يعيبسلا قاحسإ يبأ ةنعنعو &“يلذهلا ركب

(١( 

()٢( 

(٣) 

(٤) 

)٥( 

)٦( 

(٧) 

 ناك :متاح وبأ لاقو نيل :ةعرز وبأ لاقو ؤردقلاب ىمري ناكو ءيشب سيل :نيعم نبا

 لاقو ...يوقلاب سيل :رخآ عضوم يف لاقو ،ةجحب سيل :يئاسنلا لاقو ...ثيدحلا فيعض

 ٩٢-٩٣(. ص ٥‘ ج 0٣٢٤٩ :ت ‘بيذهتلا بيذهت) .«...يوقلاب سيل :ينطقرادلا

 0٦٥٢ ٢٥٤. :ةياورلا .ديحوتلا باتك

 .ثحبلا اذه نم ٢٤٢ ص يف سدح نب عيكو يف ليق ام رظنا

 :ةياورلا ديحوتلا باتك ٥٥ ٦} 3٦٢٥٨ ٢٥٩.

 اهدعب امو ٩٠١ص يف ةملس نب دامح تاياور يف ليدعتلاو حرجلا ءاملع هلاق ام رظنا

 .ثحبلا اذه نم

 ٢٧٢. ٢٧٤. :ةياورلا ديحوتلا باتك

 .ثحبلا اذه نم ١٧١٤ ص يف نابأ نب مكحلا يف حرجلا ءاملع هلاق ام رظنا

 ٢٥٦. :ةياورلا .ديحوتلا باتك

 :هيبأ نع دمحأ نب هللادبع لاق» :يفئاطلا ميلس نب ىيحيل هتمجرت دنع رجح نبا لقن

 :متاح وبأ لاقو ...هدمحي مل هنأكو ءيش هيف ينعي هثيدح نإ هللاو اذكو اذك ميلس نب ىيحي

 يف يئاسنلا لاقو ...هب جتحي الو هثيدح بتكي ،ظفاحلاب نكي ملو قدصلا هلحم حلاص خيش

 طلخي هتيأرف ًائيش هنع تبتكف هتيتأ :لبنح نب دمحأ لاق :يليقعلا لاقو .يوقلاب سيل :ىنكلا

 ١٩٦ -١٩٧(. ص 8١١ ج ٧٨٨٢ :ت بيذهتلا بيذهت) .«...ءيش هيفو هتكرتف ثيداحألا يف

 ٢٦٧. :ةياورلا ديحوتلا باتك

 .ثحبلا اذه نم ٦٢١ص يف يلذهلا ركب يبأ يف حرجلا ءاملع هلاق ام رظنا

 0٦٢٦٤ ٢٦٥. :ةياورلا ديحوتلا باتك

 .ثحبلا اذه نم ١٣٨ ص يف يعيبسلا قاحسإ يبأ ةنعنع يف حرجلا ءاملع هلاق ام رظنا

 ٢٦٦. :ةياورلا .ديحوتلا باتك

 ىري ناك يرصبلا نسحلا نأ ىلع ليلد اهيف سيلو "يرصبلا نسحلا ليسارم نم ةياورلا هذه
 يأ نسحلا لمي ملو ،«لثس ة هللا لوسر نأ ينغلب» :نسحلا لاق دقف .ةيؤرلل نيتبثملا يأر

 نايب نسحلا نع فوع ةياور يفف» :ةميزخ نبا لوق امأو .اهلسرأ يتلا ةياورلا كلت لوح يأر
 لوقف 8«ةرخآلا يف مهقلاخ نوري نينمؤملا نأ ،هناسلب ارقم هبلقب ًاقدصم نمؤم ناك هنأ

 ىلع ليلدلا هيف مهريغ تاياورل تاقثلا لقن سيلو ،ليلدب هيلع تأي مل اذه ةميزخ نبا

 .هنولبقي الو هنوضفري ام ءافعضلا نع نولقني ثيدحلا ةمئأ نم ريثكف ،نولقني امب مهقيدصت



 ٥٥ قيبطتلاو ةوعدلا نيب جهنملا | لوألا مسقلا |

 ةنعنعو لضفلا نب ةملسو )ةمقلع نب ورمع نب دمحمو ا ةداتق ليسارمو

 &اةجيرج نبا ةنعنعو '٠ةلاضف نب كرابم سيلدتو ‘'"راسي نب قاحسإ نب دمحم

 ةلاهجو ،'ةداتق نع دشار نب رمعم ةياورو &‘»رمن يبأ نب هللادبع نب كيرشو

(١( 

)٢( 

(٣) 

) ٤( 

(٥) 

(٦( 

()٧( 

 ٢٦٩} ٣١٣. :ةياورلا ديحوتلا باتك

 ٢٨٤. ٣١٧. :ةياورلا ديحوتلا باتك

 نم ١٨١ ص يف ةمقلع نب ورمع نب دمحم يف ليدعتلاو حرجلا ءاملع هلاق ام رظنا

 .ثحبلا اذه

 ٢٧٥. :ةياورلا ديحوتلا باتك

 ...ريكانم هدنع :يراخبلا لاق ...ه :رجح نبا لاق يراصنألا شربألا لضفلا نب ةملس

 دارفأو بئارغ هدنع :يدع نبا لاقو ...هثيدحب انيمر ىتح يرلا نم انجرخ ام :يلع لاق

 ٦٥٩٩© :ت ،بيذهتلا بيذهت) .«راكنإلا يف دحلا زواج دق ًاثيدح هثيدح يف دجأ ملو

 ١٣٨-١٣٩(. ص ٤. ج

 ٦٢. ج ٥٧٤٣. :ت ٥©بيذهتلا بيرقت) .«سلدي قودص» 6يبلطملا راسي نب قاحسإ نب دمحم

 .ةياورلا هذه يف قاحسإ نب دمحم نعنع دقو ٥٤( ص

 ٢٨١. :ةياورلا ديحوتلا باتك

 رظنا .يرصبلا نسحلا نع عامسلاب ةياورلا هذه يف سلدملا ةلاضف نب كرابملا حرصي مل

 .ثحبلا اذه نم ٩٠ ص كرابملا ةنعنع يف ليدعتلاو حرجلا ءاملع هلاق ام

 ٢٨٦. :ةياورلا ديحوتلا باتك

 .ثحبلا اذه نم ١٨٤ ص جيرج نبا ةنعنع يف حرجلا ءاملع هلاق ام رظنا

 ٣١٥. :ةياورلا ديحوتلا باتك

 ٢٧٩٦، :ت بيذهتلا بيرقت) .«ئطخي ©‘قودص» :رجح نبا لاق ،رمن يبأ نب هللادبع نب كيرش
 . .(٨١٤هص .ج

 ٢٦٨. :ةياورلا ديحوتلا باتك

 تعمس :ةمثيخ يبأ نبا لاق ...» :رجح نبا لاق ،ةفيعض نييقارعلا نع دشار نب رمعم ةياور
 سواط نباو يرهزلا نع الإ هفلاخف نييقارعلا نع رمعم كثدح اذإ :لوقي نيعم نب ىيحي
 شمعألا ثيدح يف لمع امو الف ةرصبلا لهأو ةفوكلا لهأ امأف ميقتسم امهنع هثيدح نإف

 اذهو ةورع نب ماشهو دوجنلا يبأ نب مصاعو تباث نع رمعم ثيدحو :ىيحي لاقو .ثيش
 .(١٢٢-٩١٢ص 8١٠ ج ٧١٦٢٦. :ت ،بيذهتلا بيذهت) .«ماهوألا ريثك برطضم برضلا



 إ 1 ٥٦

 .؟ 'عظطقنم دنس تاذ ةياورو . ١ 'هللا ديبع يبأ ملاس

 ةميزخ نبا اهفعض تاياورو ،'"ىليل يبأ نبا ىلع ةفوقوم تاياور دروأو

 اهليوأتو اهمهف يف عزانت ةياورو &'“اةيؤرلل ركذ اهيف سيل تاياورو &؛هسفن

 .مهسفنأ ةلي هللا ةيؤر وتبثم

 )١( :ةياورلا ديحوتلا باتك ٣١٢.

 هللا ديبع وبأ ملاس أبنأ :لاق ،حور انث :لاق رمعم نب دمحم انثدح» :وه ةياورلا هذه دنس

 يبأ ملاس ةلاهجل ةفيعض ةياورلا هذه .«...:لاق هنأ لفون نب ‘ثرحلا نب هللادبع نع

 ةدابع نب حور نيبو هنيبف ديحوتلا باتك ققحم هركذ يذلا ملاس يبأ نب ملاس امأ .هللا ديبع

 عطقنم دنسلا اذه نإف نابح نبا هقثو يذلا ملاس يبأ نب ملاس وه ملاس ناك نإف .رخآ رار

 .ثراحلا نب هللادبع ىلإ ةبوسنملا ةياورلا هذه فعض حضتي اذهبو ملاسو حور نيب

 )٢( :ةياورلا ،قباسلا عجرملا ٣٠٨.

 )٣( :تاياورلا ،قباسلا عجرملا ٢٦٠. ٦٢٦١} ٢٦٢، ٢٦٢.

 )٤( :تاياورلا "قباسلا عجرملا 0٣١٨ 0٣١٩ ٣٢٠ ٣٢١.

 :(ةروص نسحأ يف يبر تيأر) اهنتم يف ءاج يتلا تاياورلا هذه نع ةميزخ نبا لاق

 اذه ىلإ شئاع نب نمحرلادبع انركذ دنع نم ،ءيش رابخالا هذه نم تبثي سيلف»

 ٥٤٦(. ص ٢، ج قباسلا عجرملا) .«ديناسألا هذهل انركذ يذلا لطبف عضوملا

 ةيؤرل ركذ نهيف نكلو ىلاعت هلل دابعلا ةيؤرل ركذ نهيف سيل ٦٢٨٨-٣٢٠٢ :تاياورلا )٥(

 .هفتن ليربجل ةمق لوسرلا
 .كلذب ديحوتلا باتك ققحم رقأ دقو ةيؤرلا ىلع ليلد اهيف سيل ٢٨٧ :ةياورلاو

 ةياورلا يف ءاج دقف .لاي هبرل ةقَي لوسرلا ةيؤر ىلع لدي ام اهيف سيل ٣١٠ :ةياورلاو
 ينعي 6(هبلقب هآر) :لاق 4 رن لزا َدَمَلي » :ىلاعت هلوق يف ،رذ يبأ نع» :يلي ام
 هلوق نأ ةلاق لوسرلا ىلإ ةعوفرملا ةشئاع نينمؤملا مأ ةياور نم نيبت دقو ،ه ةي يبنلا

 .لت ليربج وه يئرملا نأ 4 يتنأ ًةَلزَت٥اَر دَملَي » :ىلاعت
 ميهاربإ نع» :ةياورلا يف ءاج ثيح ادبأ ةيؤرلا ىلع لدي ام اهيف سيل ٣١١ :ةياورلاو

 نم نيبت دقو ،«(هرصبب هري ملو هبلقب هآر) :لاق 4 تنأ ًَلز٥َاََر دَمَلَ » :هلوق يف ؤيميتلا
 نأ 4 رذنأ هلزنا دَمَلَي » :ىلاعت هلوق نأ ةت لوسرلا ىلإ ةعوفرملا ةشئاع نينمؤملا مأ ةياور

 . ةلت ليربج وه يئرملا
 ٢٦٥٢. ٤٦٤. ٢٢٤. ۔-٦٢ :تاياورلا قباسلا عجرملا (٦)

  



 قيبطتلاو ةوعدلا نيب جهنملا | لوالا مسقلا |___ ٥٧ ةيبطتلاو ةوعدلا نيب حهنملا | لوألا مسق

 جهنملل قرخلا وه ةفيعضلا ةلي هللا ةيؤر تاياورب ةميزخ نبا جاجتحاف

 هل لحي ال امل باكترا وهو .هسفن ةميزخ نبا هتيقادصمب رقأ يذلا يمالسإلا

 :لاق نيح رابخألا نم فيعضلاب جتحا نم لك ىلع همكحو هلوق بسح هلعف
 الف فيرحت وأ أطخ هيف ةلي هللا لوسر ثيدح عمسأ نأ يل لحي ال ...»

 لحتسأ ال ينأ ةرم نم يصحأ ال ام تملعأ دق» :اضيأ لاق نيحو ،''«...هدرأ

 نم فئاخ ينإو ©يهاولا ربخلاب جاجتحالاب ملعلا بالط ىلع هومأ نأ

 .ةيهاولا رابخألاب جاجتحالاب ملعلا بالط ىلع تهوم اذإ العو لج يقلاخ

 .'"«يبهذمل ةجح تناك نإو

 جتحا اذاملو ؟ةفيعضلا ةليب هللا ةيؤر تاياور ةميزخ نبا لبق اذاملف

 ؟رابخألا نم فيعضلاب

 ىلع درت هباتك ىف ةميزخ نبا اهقبط ىتلا ةجودزملا سيياقملا هذه نإ

 ةميظع ةزيم هذهو» :هلوقب ةميزخ نبا حدتما يذلا نازوفلا حلاص روتكدلا

 نيذلا داقنلا ظافحلا ةاورلا نم هنأل .هريغ نع لقنلا درجم ىلع رصتقي ال وهف

 .'"«...تبثأ و حصأ وه ام نووري امم نوراتخي

 نم يهاولاو فيعضلا ةلي هللا ةيؤر ةيضق يف ةميزخ نبا هراتخا يذلاو
 سيياقم تددعت اذإ ظفحلا ةدئاف امف ڵتباثلاو حيحصلا وري ملو ،تاياورلا

 اهيلإ مكتحي مل اذإ ةمألا مولع ةميق امو ؟لويملاو تاهاجتالا بسح دقنلا
 ؟اياضقلا عيمج يف

 ٢١٤ ص يف ةميزخ نبا اهركذ يتلا ةياورلا هنه لوح ثيدحلا حارش لاوقأ عجار -=

 .ثحبلا اذه نم اهدعب امو

 )١( :ت ٬ةيعفاشلا تاقبط  0١١٩ج  3٣ص ١١١.

 )٦٢( ج ديحوتلا باتك ٦، ص ٥٣٦٢-٥٣٢٣.

 (٣) ص نازوفلا حلاص روتكدلا ةملك .قباسلا عجرملا ٣۔



 بل . ,| ٥٨

 هباتك ققحم ىلع درت ةميزخ نبا دنع قيبطتلاو جهنملا نيب تاضقانتلاو

 ،ثيدحلا لهأ ةقيرط ىلع ،ةديقعلا يفلس هني ةميزخ نبا ناك» :لاق يذلا

 .0)»«مهوعباتو نوعباتلاو { ةباحصلا هلاق امب لوقي

 ةطقاس اهدجي ةميزخ نبا اهدروأ يتلا ةلي هللا ةيؤر تاياورل عبتتملاو

 لاوقأ نم ربتعتو هلاوقأب دتعي فيكف ثيدحلا لهأ ةقيرط نع ةفرحنمو
 ؟نيعباتلاو ةباحصلا

 لهف ،هلوق هلعف فلاخ نم ةمئاق يف همسا ةميزخ نبا لجسي اذكهو

 مايقلا نع قحلا نازيم نولطعي ةميزخ نبا ءارآل نوسمحتملا ىقبيس

 ءاملع هناسل عضاوم ددح يذلا نازيملا مكح نوعبتيس مهنأ مأ ؟هتفيظوب

 ؟ةمألا

 نازيملا يف يتطقرادلا ىلإ بوستملا ةيؤرلا باتك ۔ ٢

 باتك)ب ىمسملا باتكلا ةلت هللا ةيؤر يتبثم دنع بتكلا رهشأ نم

 بيترت بسح باتكلا اذه نطب يف ءاج .ينطقرادلا مامالل بوسنملا (ةيؤرلا
 .اهديناسأ فعضل اهيف ةجح ال اهلكو ةياور نونامثو عبسو ناتئام نيققحملا

 ىلع مكحلل دحاو ببس يف كرتشت (ةيؤرلا باتك) تاياور عيمجف
 ةخسنلا هذهو» :امهلوقب اهاققح يتلا ةخسنلا دنس ناققحملا ركذ دقف .اهفعض

 خيشلا ىلع هتءارقب راطعلا ءالعلا يبأ ظفاحلا نع ةعامج ةياور نم تءاج

 نع هتياورب (يواربكعلا) شداك نب دمحم نب هللا ديبع نب دمحأ زعلا يبأ

 .'"»«ينطقرادلا نسحلا يبأ نع حتفلا نب يلع نب دمحم بلاط يبأ

 )١() ج .ققحملا ةملك قباسلا عجرملا ١  46ص ٣٧.

 )٢() ص ةيؤرلا باتك ٨٥.
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 هعينصب هسفنب وه فرتعا دقو تاياورلل عاضو شداك نب زعلا وبأف

 رقأ ركاسع نبا خويش نم ...» :رجح نبال نازيملا ناسل يف ءاج ؤهلعفو

 هيف ةمئأللو هلثمب جتحي ال ًاباذك ًاطلخم ناكو ...بانأو باتو ثيدح عضوب

 لاقو .هيف لوقلا ءيس رصان نبا ناك :يناعمسلا نب ديعس وبأ لاقو .لاقم

 ،شداك نب زعلا وبأ يل لاق :ركاسع نبا لاقو .ًاطلخم ناك :يطامنألا نبا

 ركب يبأ قح يف انأ تعضوو :اثيدح يلع قح يف عضو دق الجر عمسو

 .'«؟اديج تلعف سيلأ هللاب ،اثيدح

 هاور ام لك ذبنب نيملسملا رمأي ةيمالسإلا ةمألا جهنمو قحلا نازيم نإ

 باتك) يف رطش ام عيمج در انيلع بجي اذهبو ،نوباذكلاو نوعاضولا هلقنو

 .باذكلا عاضولا شداك نبا لبق نم اهدورو ببسب كلذو تاياور نم (ةيؤرلا

 (ةيؤرلا باتك) نطب يف ةدراولا تاياورلا نوتمو ديناسأ يف رظانلاو

 دوجو بناجبف .ناهرب اهيلع موقي الو ةجح اهب موقت ال ةفيعض اهدجي
 نيحورجملاو ءافعضلا كانه نإف تاياورلا عيمج دنس يف عاضولا شداك نبا

 .باتكلا اذه تاياور ديناسأ نم دحاو دنس مهنم ولخي داكي ال نيذلا

 دجن اننأ الإ (ةيؤرلا باتك) تاياور عيمج يف للعلا حوضو عمف
 ىلع امهو نيملسملا لايجأل هنامدقيو ةيمالسإلا ةمألل هنازربي نيققحملا

 .ليدعتلاو حرجلا ءاملع دنع عاضولا شداك نبا ةلزنمب نيقيو ملع

 نيب همدقن ينطقرادلا ظفاحلل ةيؤرلا باتك اذهف» :ناققحملا لاق

 ءاهب ةمئألا ءانتعا رثك يتلا ةيثارتلا بتكلا نم وهو ئراقلا يخأ كيدي

 ةحيرق هتغاص زيمتم جهنم نم هاوح امب اهنيب ةزراب ةناكم لتحا هنإ لب
 ءازجأ اهنوك ودعت ال ثحبملا اذه تلوانت يتلا تافنصملاف زيمتم ملاع

 )١( :ت نازيملا ناسل ٦٧٨. ج  0١ص ٦٢٣٤-٢٣٢٥.



- | ٦ 

 هبحاص داجأو 6ىعوأف عمج دقف ،اذه انباتك امأ لئاسر ةئيه ىلع تءاج

 .٠«ةياغلا غلبي نأ داك ىتح ءهيف

 ،قحلا نازيم يف اهل نزو ال ناققحملا اهلاق يتلا تارابعلا هذهو

 كلذو ،لداعلا ةمألا جهنمب نيكسمتملا ملعلا لهأ دنع اهل ةميق الو

 :ةيتآلا بابسألل

 شداك نبا زعلا يبأ ببسب كلذو '"!ينطقرادلا نع تبثي مل (ةيؤرلا باتك) ١

 .عاض ولا

 تاياور نم '"اةياور نيسمخو عستو ةئام نالطبو فعضب ناققحملا فرتعا ۔٢

 .(ةيؤرلا باتك)

 )١( ص كةيؤرلا باتك ٥.

 اهرشنو ينطقرادلل (ةيؤرلا باتك) ةبسن لوح ةلاسر فاقسلا يلع نب نسح ذاتسألا بتك )٢(

 هقيقحتب اهقحلأو ،(يفاولا ليلدلاب ينطقرادلل ةيؤرلا باتك ةبسن طلغب يفاكلا نايبلا) ناونعب
 ٢٩٨ ص ٬هيزنتلا فكأب هيبشتلا هبش عفد رظنا) .(هيزنتلا فكأب هيبشتلا هبش عفد) باتكل

 .(اهدعب امو

 )٣( :يمه فعضلاب ناققحملا اهفصو يتلا تاياورلا 3٢ 5٨ ٩‘ ١٠. !١٦. 0١٣ 0١٤ 0١٥ 0٦١

.٧. ٦٩. ٣٠. ٣١. ٣٥. ٣٦. ٣٨. ٣٩. ٤٠. ٤١. ٤٢. ٤٣. ٤٤. ٤٥. ٤٦. ٤٨. ٥٠ 

 ٥١. ٥٢. ٥٣. ٥٥. ٥٦. ٥٧. ٥٨. ٥٩. ٠ء ١ت۔ء ٢ت۔ ٦٣. ٦٤۔ء ٦٥. ٦٦. ٦٧. 0٦٨

 ٥. ٧٧. ٧٨. ٨٢. ٨٥. ٨٧. ٨٨۔ ٨٩. ٩٦. ٩٨. ٩٩. ١٠٠. ٠١\ا١. ١٠٢. ٤٨١٠٤ ١٠١.

 ١٠٦. ١٠٧. ٠٨ \۔ ١٠٩ ۔. ١١٠. ١!١١ء ١١٣. ١١٤. ١١٥. ١١٨. ١٢٠. ١٢١۔ ١٢٢.\0

.٦٢٢٣. ١٦٤. ١٢٥. ٢٧. ٧٣٣. ١٣٤. ١٣٥. ١٣٦. ١٣٧. ١٣٨. ١٣٩. ١٤٠. ١٤٢ 

 ١٤٤. ٤٥. ١٤٦. ٤٧. ١٤٨. ١٤٩ ۔. ١٥٠٠. ١١٥٢ ۔ ١٦٠.ء ١٦١. ١٦٥. ١٦٦. ١٦٧١.

.٦٨. ١٦٩. ١٧٠. ١٧١. ٧٧٢. ١٧٣. ١٧٤. ١٧٥. ١٧٦. ١٧٧. ١٨٣. ١٨٤. ١٨٥ 

 ٨٦. ٨٧ل۔ ١٨٨. ١٨٩۔ ١٩٠. ١٩١. ١٩٤. ١٩٩. ٦٠٠. ٠٠. ٠٩ .ء ٢٨١٦١. ٢٧١٧.

.١٨. ٢١٩ ٢٢٠. ٢٢١. ٢٢٢. ٢٢٣. ٦٢٢٧. ٢٢٨. ٢٢٩. ٢٣٢. ٢٤٠. ٢٤١. ٢٤٢ 

.٢٤٣. ٦٤٤. ٦٤٧. ٦٢٤٨. ٦٤٩. ٦٥٠. ٦٥٧. ٦٥٢. ٦٥٣. ٦٢٥٤. ٢٥٥. ٦٥٦. ٦٢٥٧ 

.٦٧. ٢٧١. ٢٨٠. ٢٨١. ٦٢٨٥. ٢٨٦. ٢٨٧ ٢٣٠. ٢٣١ 
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.   

 فيعضتلا سسأ اربتعي ملو ةحصلاب تاياورلا نم اريثك ناققحملا فصو ۔٣

)١( 

(٢) 

(٣) 

)٤( 

(٥) 

(٦) 

)٧( 

(٨( 

(٩) 

 اححص دقف ؛نيسلدملاو نيطلخملا تاياور ةسارد دنع حيحصتلاو

 رخآ يف طلتخا يذلا امزاح يبأ نب سيق قيرط نم تءاج تاياور

 ظفحلا يف فيعضلا '"ةملس نب دامح قيرط نم تاياورو اهرمع

 نم تاياورو ،'"}سلدملا يعيبسلا قاحسإ يبأ ةنعنع قيرط نم تاياورو

 شمعألا ةنعنع قيرط نم تاياورو ،ا!طسلدملا ةداتق ةنعنع قيرط

 نم ةياورو &'“نييقارعلا نع دشار نب رمعم قيرط نم ةياورو &ا‘؛سلدملا

 نب دلاجم قيرط نم ةياورو ،ةياورلا يف فيعضلا انابأ نب مكحلا قيرط

 يقشمدلا ملسم نب ديلولا قيرط نم ةياورو ،'‘فيعضلا ريمع نب ديعس
 .'_هخيش خيشو هخيش نيب نعنع دقو ةيوستلا سيلدت سلدملا

 :تاياورلا .ةيؤرلا باتك ٦٩. ٠ ب ١ .بك ٧٢. ٧٢٣. ٧٤. ٧٦. ٧٩ ٨٠. ٨١ ٨٣. ٨٤. 0٨٦

.١١٧. ١١٩. ١٢٦. ١٢٧. ١٢٨. ١٢٩. ١٣٠3٩٠. ٩١. ٩٢. ٩٣. ٩٤. ٩٥. ١١١. ٧١١٦ 

.١٣١. ١٣٢. ١٤١. ١٤٣ 

 :تاياورلا .قباسلا عجرملا 85١٥٢ 8١٥٤ ١٥٥. ١٥٦. ٢٤٦.

 :تاياورلا قباسلا عجرملا ١٩٦٢. 0١٩٣ ١٩٥. 0١٩٦ 0١٩٧ ١٩٨، ٢٠١. ٢٠٦٢ ٦٠٣

.٦٠٤. ٠٦. ٢١٤. ٢١٥ 

 :تاياورلا قباسلا عجرملا ٢٦٠ ٢٦١، ٢٦٤، ٦٦٥. ٢٦٦. ٢٨٢.

 0١٧٨ ١٧٩. ١٨٠ 0١٨١ ٢٧٢. ٢٧٣. ٢٧٤. ٢٧٧. ١٨٢. :تاياورلا قباسلا عجرملا

 .ثحبلا اذه نم اهدعب امو ١٥٣ ص يف شمعألا ةياور رظنا

 ٢٤٥. :ةياورلا ،قباسلا عجرملا

 يف ٧ شماهلا رظنا .نيعم نبا اهيلع مكح امك ةفيعض نييقارعلا نع دشار نب رمعم ةياور

 .ثحبلا اذه نم ٩٥ ص

 ٢٧٠. :ةياورلا ،ةيؤرلا باتك
 .ثحبلا اذه نم ١٧٤ ص رظنا مكحلا تاياور حرجلا ءاملع فعض دقل

 ٢٢٦. :ةياورلا ،ةيؤرلا باتك

 بيذهتلا بيرقت) .«!هرمع رخآ يف ريغت دقو يوقلاب سيل» ريمع نب ديعس نب دلاجم
 .( ١١٩٩ ص ٢. ج ٦٤٩٨. :ت

 ٢٣٦. :ةياورلا .ةيؤرلا باتك
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 لوخد لبق ةمايقلا موي دهاشم ركذ نهيف ")تاياور (ةيؤرلا باتك) يف ۔٤
 ۔ هللاب ذايعلاو - ةروص يف ةلي هللا عيجمب حيرصتلا نهيفو شةنجلا

 ةيؤرلل نيتبثملا ماهفأ تبرطضا تاياورلا كلتو .ةمايقلا موي قلخلل

 امو ٢١٤ ةحفص يف مهلاوقأ انيب دقو ءاهيناعم نايبو اهحرش يف

 .ثحبلا اذه نم اهدعب

 باتك)ل امهميدقت دنع ةيملعلا ةنامأآلا مازتلا نيققحملا ىلع ناك دقو

 نزو يأ عاضولا شداك نبا رابخأل سيلف نيملسملا لايجأل (ةيؤرلا

 .ترثك امهم ةحصلاب هتاياور فصو ملسم يأل حصي الو

 قيبطتلاو جهنملا نيب ةيواحطلا ةديقعلل زعلا يبأ نبا حرش ۔ ٢

 تاياورلا نم ريثك لاحل عبتتملاو ةيواحطلا ةديقعلا حرشل ئراقلا

 لوقلا نيب دعبلا كردي باتكلل نيققحملا لاوقأ ىف رظانلاو ،هيف ةثوثبملا

 .زعلا يبأ نبا دنع لمعلاو

 حيجرت يف هيلإ مكتحي يذلا يملعلا جهنملا ركذ نم لخي مل حرشلاف
 لوصأ يف ملكتي فيكود» :هلوقب جهنملا زعلا يبأ نبا نيب دقف ،تاياورلا

 معز اذإو !نالف لوق نم هاقلتي امنإو ،ةّنّسلاو باتكلا نم هاقلتي ال نم نيدلا

 لوسرلا ثيداحأ نم هللا باتك ريسفت ىقلتي ال هللا باتك نم هذخأي هنأ

 انيلإ لوقنملا \ناسحإب مهل نوعباتلاو ةباحصلا هلاق اميف الو ،اهيف رظني الو
 ،هدحو نآرقلا مظن اولقني مل مهنإف .داقنلا مهريخت نيذلا ،ةلقنلا تاقثلا نع

 .'"«...هانعمو همظن اولقن لب

 )١) :تاياورلا قباسلا عجرملا 0١ ٦. ٤، ٥. ٦، ٧ ١١. 0١٦ 0١٧٧ 0١٨ 0١٩ ٢٠ ٢٢. 0٢٣

.٦٤. ٦٢٥. ٢٦. ٢٨. ٣٢. ٣٢٣. ٣٤. ٣٧. ٥٠. ٥٤. ١٦٢. ١٦٣. ١٦٤ 

 )٢) ج ةيواحطلا ةديقعلا حرش ١. ص ٢٩٦.

 



 . ا ذ قيبطتلاو ةوعدلا نيب جهنملا | لوألا مسقلا

 حيحصلا صنلا نع اولدعي ال نأ :ةنسلا لهأ قيرطو» :اضيأ هلوقبو

 .'س؛نالف لوق الو ،لوقعمب اوضراعي الو

 يف ةمألا ءاملع جهنمل زعلا يبأ نبا تفتلي مل عضاوملا نم ريثك يفف

 ةفيعض تاياورب جاجتحالاب ماق لب .ةاورلا لاح عبتتو تاياورلا قيقحت

 نم ريثك يف ناققحملا لقن دقو ،ليدعتلاو حرجلا ءاملع ةذباهج اهطقسأ

 .")نهديناسأ لاجرل ءاملعلا فيعضت عضاوملا

 دريو زعلا يبأ نبا دنع قيبطتلاو جهنملا نيب ضقانتلا يكحي باتكلاو

 دعاوق ىلع اذه هحرش زعلا يبأ نبا ماقأ دقو» :الاق نيذللا نيققحملا ىلع

 ةياغ ىه ةمال ا فلس هيلع ناك امو ةنسلاو باتكلا نم ةطبنتسم سسأو

 )١( ج "قباسلا عجرملا ٦، ص ٥٤٠.

 لاثملا ليبس ىلعف .هباتك يف زعلا يبأ نبا اهركذ ةديدع تاياور فعضب ناققحملا حرص )٢(

 :ةيتآلا تاحفصلاو شماوهلا يف ناققحملا هلاق ام رظنا

 ١٤٣© ص ١( شماهلا) ۔ 0١٣٠ ٣ ص ١( شماهلا) _ ٢ ۔٣١١ ص ١( شماهلا) ١ :لوألا ءزجلا

 .٦١٢ص (١شماهلا)۔ ٤ ۔)الهامش٢( ص0١٨٣ ٥ ۔)الهامش؟٢( ص3١٩٣ ٦١

 ٥٦٥٧ ص ٢( شماهلا) ۔ ٢٤٣. ٩ ۔٢٤٢ ص ٥( شماهلا)۔ ٢١٧\ ٨ ص ٤( شماهلا)۔ ٧

 ٢٨٧، ص ١( شماهلا) ۔ ٦٢٥٨-0٢٥٩ ١١ ۔)الهامش٢( ص٢٨٦؟، ١٦ ص ٥( شماهلا)_ ٧٠

 (٤شماهلا)۔ 3٢٩٤ ١٥١ ص (٣شماهلا)۔ ٢٩٢٣-3٢٩٤ ١٤ ص (٦شماهلا)۔ ٢٣

 ٣( شماهلا) ۔ 0٢٥٣ ١٨ ص ٣( شماهلا) ۔ ٢٤٨\ ١٧ ص ٢!( شماهلا)۔ ٣٢٤٧-٣٢٤٨ \ ١٦ ص

 ٣٨٤. ص ٣( شماهلا) ۔ ٣٢٧٢\ ٢١ ص ١( شماهلا) _ 0٢٥٨ ٢٠ ص (٦شماهلا)۔ ٣٢٥٤\ ١٩ ص

 ٣( شماهلا) ۔ ٤١٦١، ٢٤ ص (٢؟ شماهلا) ٤٠٥} ٢٣ ص ١( شماهلا) ۔ ٢٢ :يناثلا ءزجلا

 ٥٤٢٨ ص ٢!( شماهلا) ۔ ٤٦٢٤ } ٢٧٢ ص ١( شماهلا) _ ٤١٧٧ ٢٦ ص ٢( شماهلا) ۔ ١٦ ٤. ٢٥ ص

 ٤٤٢. ص (١شماهلا)۔ ٢٩ ۔)الهامش١( ص٤٣٦، ٣٠ ،٤؛٢٣ص (؟ شماهلا)۔٨

 ٤٩٧. ص (١شماهلا)۔ ٣١ ۔)الهامش٣( ص٦٩؛،3 ٣٢۔)الهامش ٥( ص٧٣؛، ٣٣

 ٥٩٢. ص (٣شماهلا)۔ ٢( ص٥٧٩٢٩}3 ٣٦ شماهلا)۔ ٢٤ ۔)الهامش١( ص٥٢٩ ] ٣٢٥

 .٧٢٦ص ٥( شماهلا)۔ ٦٣٥. ٣٩ ص (٤شماهلا)۔٨٣ 3٦٠٠ ص ٢( شماهلا)۔ ٧

 ٦٣١. ص ٩( شماهلا) ۔ ٧١٦ ٤٢ ص ٥( شماهلا) _ ٦٤٥ ٤١ ص ١( شماهلا) ٠
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 ةباحص نم ءادتبا فلسلا ءاملع نع اهذخأ ماكحالاو ةقدلاو ةوقلا يف

 نب دمحم مهيبرمو مهتودقو مهمامإ نع اهوقلت نيذلا 5ةللَي هللا لوسر

 .« هللا دبع

 فلسلا جهنم اذه هحرش يف هني زعلا يبأ نبا دمتعا دقو» :الاق نيذللاو

 ...ةوقو ةرارحب هنع عفادو ...ملعلا لهأ هدعاوق مكحأو ،هدقاعم ديش يذلا

 صوصن نم ةعزتنم ةيلقعو ةيلقن ةلدأب ...هل ةفلاخملا ىرخألا جهانملا دقنو

 .'" ...ةنسلاو باتكلا

 مدع ىلع ليلد زعلا يبأ نبا حرش يف ةثوثبملا ةفيعضلا تاياورلا ةرثكف

 ةباحصلا لاوقأو شةفَي لوسرلا ةنسل هلقن دنع ماكحإلاو ةقدلاب هديقت

 عيمج ىلع حراشلا اهقبطي مل فلسلا جهنمو ملعلا لهأ دعاوقو .و ماركلا

 .هباتك يف اهشقان يتلا اياضقلا

 تابثإ يف اهيلع دمتعيو ةفيعض تاياور ىلع لبقي زعلا يبأ نبا دجنف

 هدقن دنعو ،اهتاور يف ليدعتلاو حرجلا ءاملع لاوقأل ركذ ريغ نم هدقتعم

 ءاملع فيعضت لقن يف ًادهج ولأي ال هنإف هدقتعم عم قفتت ال يتلا تاياورلل

 مل ةموعزملا ةلل هللا ةيؤر تاياورل هلقن دنع وهف .اهلاجرل ليدعتلاو حرجلا

 لقن امدنع هنكلو ‘هيلإ وعدي يذلا جهنملاب ديقتي ملو دقنلاو قيقحتلاب مقي

 جهنملا قبط (رفك هناصقنو هتدايز بلقلا يف لمكم ناميإلا) :ةلئاقلا ةياورلا

 .'"اهلاجر يف حرجلا ءاملع لاوقأ نببو اهدرو بئاصلا

 )١( ج "قباسلا عجرملا  0١ص ١٣.

 )٢( ج .قباسلا عجرملا  8١ص ٨.

 ك;ةثأل ريثك نبا نيدلا دامع خيشلا انخيش لئس دقف» :ةياورلا هذهل هدقن دنع زعلا يبأ نبا لاق )٣(

 نوفرعي ال نولوهجم عيطم يبأ ىلإ ثيللا يبأ نم دانسإلا نأب :باجاف "ثيدحلا اذه نع

 = ةملسم نب هللادبع نب مكحلا :وهف ،عيطم وبأ امأو ةةروهشملا خيراوتلا بتك نم عيش يف



 ا __ ٦٥ قيبطتلاو ةوعدلا نيب جهنملا ا لوألا مسقلا

 يباحصأ) :لاق هنأ ةلي يبنلا نع ىوري ام امأو» :ىرخأ ةياور نع لاقو

 ثيدح اذه :رازبلا لاق ©فيعض ثيدح وهف (متيدتها متيدتقا مهيأب موجنلاك

 .' ةدمتعملا ثيدحلا بتك يف وه سيلو .ةلي هللا لوسر نع حصي ال

 مل هنإف هءارآ فلاخت يتلا تاياورلا اح هن ال ةل . لباقم يفو

 يتلا ةفيعضلا تاياورلا لاجر يف ليدعتلاو حرجلا ءاملع لاوقأ ىلإ تفتلي

 .هتاهجوتو هراكفأ قفاوت

 :ةيتآلا ةفيعضلا ةياورلاب زعلا يبأ نبا جتحا دقف

 اذإف مهراصبأ اوعفرف ،رون مهل عمس ذإ مهميعن يف ةنجلا لهأ انيب»
 .ةنجلا لهأ اي مكيلع مالسلا :لاقف مهقوف نم مهيلع فرشأ دق ةلغ برلا
 نورظنيو مهيلإ رظنيف] :لاق 3 ميِحَت نير نم الوق ُمَلَس » :ىلاعت هللا لوق وهو
 6هيلإ نورظني اوماد ام ميعنلا نم هيف مه امم عيش ىلإ نوتفتلي الف [هيلإ

 .ا"«[مهرايد يف مهيلع] هرونو هتكرب ىقبتو "مهنع بجتحي ىتح

 وبأو "يراخبلاو ،سالفلا يلع نب ورمعو }نيعم نب ىيحيو ؤ©لبنح نب دمحأ هفعض ،يخلبلا -=
 نباو ،يليقعلاو ،يتسبلا نابح نب دمحم متاح وبأو ،يزارلا متاح وبأو يئاسنلاو .دواد

 ىلع فحصت دقو .ةريره يبأ نع يوارلا ،مزهملا وبأ امأو مهريغو .ينطقرادلاو "يدع

 لاقو جاجحلا نب ةبعش هكرتو ‘دحاو ريغ اضيأ هفعض دقف ،نايفس نب ديزي :همساو ‘بتاكلا

 نيعبسب مهثدحل نيسلف هوطعأ ول :لاق ثيح ،عضولاب ةبعش همهتا دقو كورتم :يئاسنلا
 ٥٢٢٣(. ص ٢. ج قباسلا عجرملا).«! !اثيدح

 )١( ج قباسلا عجرملا  0٦٢ص ٧٠٧.

 )٢( ج "قباسلا عجرملا ١، ص ٢٥٨.

 هجام نبا هجرخأ» :الاق ثيح ناققحملا ةياورلا هذه فعضب فرتعا )١٨٤( ةمدقملا يف

 (ةيلحلا) يف ميعن وبأو ،هنم ناتدايزلاو ٦٢٠٨/٦-٢٠٩\ رازبلاو )٢٢٥٣( نب رباج ثيدح نم

 يف امك ثيدحلا نيل ،هللا ديبع نب هللادبع همساو ينادابعلا مصاع وبأ هدنس يفو ،هللا دبع

 يف يريصوبلا لاقو ،ثيدحلا ركنم :يشاقرلا ىسيع نب لضفلا هيف هخيشو ،(بيرقتلا)
 ةقرو (ةجاجزلا حابصم) ١/١٤: ،يشاقرلا نابأ نب ىسيع نب لضفلا فعضل فيعض دانسإ اذه
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 ملو هحرش نم عضاوم "ةثالث يف ةياورلا هذه زعلا يبأ نبا لقن دقو

 دع لب ،هراكفأ فلاخت يتلا تاياورلل هحرط دنع هعبتا يذلا قيقحتلاب مقي

 ثيدحلا اذه يفف» :لاق نيح ةديقعلا اهب تبثت امم ةفيعضلا ةياورلا هذه

 ۔'"«ولعلا تابثإو ،ةيؤرلا تابثإو ،مالكلا ةفص تابثإ

 ىكحي ةفيعضلا ةياورلا هذهب زعلا ىبأ نبا دنع ةلب هللا ةيؤر تابثإف

 دقف .ىرخألا ةفيعضلا "تاياورلا عم زعلا يبأ نبا هيلع يذلا كلسملا

 ةتخاف يبأ نب ريوث ةياور ىلع ةموعزملا ةلي هللا ةيؤر تابثإ يف دمتعا

 ةبوسنم (ةعوض وم ةياورو ‘'٨©طلتخملا ةملس نب دامح ةياورو ۔''"فيعضلا

 نب سنأ ىلإ ةبوسنم ةفيعض ةياورو ،ههجو هللا مرك يلع مامإلا ىلإ

 يذلا '»ةروصلا ثيدحو \'“ ىعفاشلا مامإلا ىلإ بوسنم يأرو '"كلام

 نيتبثملا ماهفأ تبرطضا يذلاو ةنجلا ىف ةلت هللا ةيؤر ىلع ليلد هيف سيل

 رخآ يف طلتخا يذلا امزاح يبأ نب سيق ةياورو اهحرش يف ةيؤرلل

 ٢٥٨٢-0٦٥٩ ص ١© ج ةيواحطلا ةديقعلا حرش) ٩٨/٧...«. (عمجملا) يف يمثيهلا لاق اذكو =
 ٥(. شماه

 )١( ج "قباسلا عجرملا ١، ص ٦٥٨. ج ٦٢. ص ٤٣٣ ج ٦٢. ص ٤٤٢.

 )٢( ج "قباسلا عجرملا  5١ص ٢٥٩.

 )٣( ج ،ةيواحطلا ةديقعلا حرش يف اهيلإ راشأ وأ زعلا يبأ نبا اهركذ يتلا تاياورلا رظنا 5١

 ص ٢٨٢٦-٢٩٣٢.

 .ثحبلا اذه نم ٨٥ ص رظنا )٤(

 .ثحبلا اذه نم ٩٠١ص رظنا )٥(

 .ثحبلا اذه نم ١٣٢ ص رظنا )٦(

 .ثحبلا اذه نم ١٢٤ ص رظنا )٧(

 .ثحبلا اذه نم ١٥٠١ ص رظنا )٨(

 .ثحبلا اذه نم اهدعب امو ٢١٤ ص رظنا )٩(

 .ثحبلا اذه نم ٢٤٠١ ص رظنا )١٠(
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 قيرط نم تءاج يتلاو هنن ")متاح نب يدع ىلإ ةبوسنملا ةياورلاو ،هرمع

 .سلدملا شمعأل ا ةنعنع

 تأي ملو ةلت هللا ةيؤر يتبثم نم هقبس نم تاءاعدا زعلا يبأ نبا دروأ دقو

 نيفو هباحصأو ةي ىبنلا نع ثيداحألا امأو» :لوقلا مهنع ددرو ،ناهربب اهيلع

 .ا"«نتسلاو دناسملاو حاحصلا باحصأ اهاور ،ةرتاوتمف ،ةيؤرلا ىلع ةلادلا

 طاحأ نمو ايباحص نيثالث وحن ةيؤرلا ثيداحأ ىور دقو» :اضيأ لاقو

 ."اهلاق لوسرلا نأب عطقي ةفرعم اهب

 اهيلإ راشأ يتلا تاياورلا لاجر يف ليدعتلاو حرجلا ءاملع لاوقأ نإ

 ثحبلا اذه يف يتأتسو هحرش يف هرطس يذلا ءاعدالا اذه درت زعلا يبأ نبا

 .هريغو زعلا يبأ نبا لاوقأ ةحص مدع ىلع ةلدألا _ ىلاعت هللا ءاش نإ

 لب ةمألا ءاملع لاوقأ هلطبت يذلا ءاعدالاب زعلا يبأ نبا فتكي ملو

 ةيؤر نم تلخ اذإ دلخلا تانج يف شيعلا بيط يفن ىلإ لاحلا هب لصو

 هميلكتو ىلاعتو كرابت ههجو ةيؤر ةنجلا لهأ ميعن لضفأف» :لاق دقف . ةلي هلل

 تباط ام يذلا هلضفأو ،اهميعن ىلعأو اةنجلا حورل راكنإ كلذ راكنإف ،مهل
 .ا‘«هب الإ اهلهأل

 ىلع ةرهطملا ةئشسلاو ميركلا نآرقلا هافن ام تابثإ ناسنإ يأل سيلف

 نآرقلا هتبثأ ام يفن ناسنإ يأل سيلو "ميلستلا ىكزأو ةالصلا لضفأ اهبحاص

 ءافعضلاو نيباذكلا عمسو عيمجلا فلاخ زعلا يبأ نبا نكلو .ةيوبنلا ةنسلاو

 .ثحبلا اذه نم اهدعب امو ١٥٣ ص رظنا )١(

 ٢٩١. ص 5١ ج ،ةيواحطلا ةديقعلا حرش )٢(

 ٢٩٣. ص 5١ ج ،قباسلا عجرملا )٣(
 ٢٥٩. ص ٦١. ج قباسلا عجرملا )٤(



-= ٦٨ 

 مكحم يف ىلاعت هللا هلاق ام ىفنو ‘تاياورلا نم فيعضلا تبثأف نيكورتملاو

 معنلا عاونأب مئادلا مهلغشو مهشيع بيطو ةنجلا لهأ ميعن نع زيزعلا هباتك

 .عطقنت ال يتلا

 يفنو هللا هتبثأ ام تابثإ ىلإ يعادلا جهنملا زعلا يبأ نبا فلاخ دقل

 نع هلصفي يذلا عساشلا نوبلا نع ةربعم هلاوقأ تءاجف ،ىلاعت هللا هافن ام

 .ةيمالسإلا ةديقعلا اياضق يف هيلإ مكتحُي يذلا جهنملا

 هفلأ يذلا (ةيواحطلا ةديقعلا حرش) باتك ةءارق ىلع نيفكاعلا وعدأو

 اهلاح ةفرعمو فلؤملا اهدروأ يتلا تاياورلا عيمج ةسارد ىلإ زعلا يبأ نبا

 .لاوقأ نم زعلا يبأ نبا هرطس امب عانتقالا لبق

 ىلختيو ،زعلا ىبأ نبا هيلإ وعدي يذلا جهنملاب ئراقلا ىلحتي امدنعو

 نذإب لصيس ةلاحم ال هنإف زعلا ىبأ نبا اهسبل ىتلا ىمعألا ديلقتلا دئالق نع

 .ةرخآلاو ايندلا ىف ىلاعت هلل دابعلا ةيؤر ىفن داقتعا ىلإ هللا

 قيبطتلاو جهتملا نيب (ةيدجنتلا لناسملاو لناسرلا ةعومجم) ۔ ٤

 فئاوط نيب عامتجالاو ةدحولا لمأ سفنلا يف ثعبيو ردصلا جلثي يذلا نإ

 .ةيمالسإلا ةمألا ءاملع هيلإ وعديو عيمجلا هانبتي يذلا جهنملا وه مالسإلا ةمأ

 دجن ءاملع نم ضعبل ةيدجنلا لئاسملاو لئاسرلا ةعومجم) باتكو

 ةايح مهت يتلا اياضقلا لك يف ةمألا جهنم قيبطت ىلإ ةوعدلا يوحي (مالعاألا

 سانلا عزانت اذإو» :باهولادبع نب دمحم نب هللادبع خيشلا لاق دقف .ملسملا

 ناك نم عم قحلاو باوصلاف ةيعورفلاو ةيلوصألا لئاسملا نم ةلأسم يف

 .0«ناك نم انئاك هعم ليلدلا

 ٩٧- ٩٨. ص ٤. ج ةيدجنلا لئاسملاو لئاسرلا ةعومجم ( ١)



 ٦٩ قيبطتلاو ةوعدلا نيب جهنملا اا لوألا مسقلا
 | ا

 اريثك نأل هتحص بجوت ال بتكلا لهأ ضعب ةياور درجمو» :ًاضيأ لاقو

 .عوضوملاو فيعضلاو نسحلاو حيحصلا مهبتك يف نووري بتكلا لهأ نم
 هب موقت ال امم ةجحلا هب موقت يذلا ثيدحلا نيب نوزيمي مهنال كلذو

 ةفيعضلاو ةحيحصلا ثيداحألا عيمج مهبتك يف نوجرخي اوناك اذهلو .ةجحلا

 نوزيمي هلاجرو هللعو ثيدحلاب ةربخلا لهأو ،ةعوضوملاو ةنسحلاو
 .'«هريغ نم حيحصلا ثيدحلا

 نيبي باهولادبع نب دمحم نب هللادبع خيشلا هلاق يذلا لوقلا اذهف

 ثحبلا دنع اهيلع ريسلا ملسملل يغبني يتلا طوطخلا ددحت يتلا ملاعملا

 نع حصو هتوبثب علق ام لكف .ثيدحلا بتك ةصاخو لئاوألا بتك يف

 هتايحو ةيركفلا ملسملا تاروصت يف هقيبطتو هعابتا بجي ةلق لوسرلا
 بتك يف تدجو ولو اهدر بجيف لاوقألا نم فيعضلا امأو .ةيلمعلا

 .ثيدحلا ةمئأ نم مالعألا

 نب هللادبع خيشلا لوق نمحرلادبع نب فيطللادبع خيشلا دازو

 ةياورب ةلي هللا لوسر نع ذخأ نايبلا اذه لكود» :هلوقب ًاحاضيإ دمحم

 نمف ةلي هللا لوسر ىلإ ةنتشلا وهتنت نأ ىلإ مهلثم نع لودعلا تاقثلا

 يناعم ةفرعمو ناميإلاو ملعلا باب هسفن ىلع دس دقف هعاضأو اذه لمهأ

 .'"٢؛نآرقلاو ليزنتلا

 ةلي هللا لوسر ةّئس هتغلب دحأل سيلو» :اضيأ فيطللادبع خيشلا لاقو

 نم انئاك سانلا نم دحأ يأرل هريغ ىلإ لدعي نأ ثيدحلا هدنع حصو

 .'"ناك

 )١() ج .قباسلا عجرملا ٤ ص ٩-١٩٠.

 )٢() ص .٣ج قباسلا عجرملا ١٢ ۔- ١٣٢.

 (٣) ج قباسلا عجرملا ٣. ص ٢٧.



 ل ( :
 تاقثلا لودعلا الإ ماكحألاو لاوقألا لقن يف لبقي الو» :اضيأ لاقو

 هيلإ لقني اميف ثحبلا نع حارتسا اذه بحصتسا نمو مانألا نم نوطباضلا

 ىلع هرمأ نم ناكو عنصيو هيف فلتخي ام رثكأ ىلإ تفتلي ملو عمسيو
 .'؛عرشمو حضاو جاهنم

 نمؤم لك ةلاض يهو قحلا بالط بلطم يه لودعلا تاقثلا تاياورف

 ةعاضإلا نمو .ةتباثلا اهتلدأب عرشلا دعاوقو نيدلا لوصأ ةفرعم وحن ىعسي

 ةنيب ريغ نم لاجرلا لاوقأ عابتاو ةلطابلا ىواعدلا ىلإ نوكرلا ملعلل
 :لوقي نم لوق» امأو عيمجلا دنع ذوبنم ىمعألا ديلقتلاف .ناهرب الو

 مل هللاو ةيهاولا ةجحلا سئبف برعلا مالكب انم ملعأ وه نم اهلمعتسا

 ىلإ درلا عزانتلا دنع انيلع بجوأ امنإو ،انم ملعأ هانيأر نم عابتاب انرمأي
 ,م. 22 < و وب ,ي . ء ء۔۔۔ - -

 نإ لوُسَرلاَو هتنا لإ ةوَدُرَف ءىس يف مئََرَتَن نإَق» :ىلاعت لاق ،هيبن ةنسو هباتك
 حر مر ِ م و م

 ديلقتلا زوجي ال هنإف نيدلا لوصأ يف ةصاخ « رخآلا مويلاو هلاي نونمؤت ل

 نإف هناحبس لقي ملو ،ةرهاظ دمحلا هللو هتلدأ نألو ،ءاملعلا عامجإب اهيف

 .'"«نادلبلا نم دلب هيلع ام الو سانلا رثكأ هيلع ام اوعبتاف عيش يف متعزانت

 :هلوقب هعابتا بجي يذلا جهنملا نمحرلا دبع نب هللادبع خيشلا صخليو

 ةيعرشلا ةلدألاب قحلا فرع اذإف ،هليلدب قحلا ةفرعم ناسنإلا ىلع نيعتملاو»

 ،هدر هفلاخ امو .هلبقو هفرع قحلا قفاو امف هيلع سانلا لامعأ ضرع

 .'"«فلاخملا ةرثكب رتغي الو

 نيدايم يف اهقيبطتو ةلدألا نم تباثلا عبتت ىلإ وعدي يذلا ج نم أاف

 نيب دقو ،لاجرلا لاوقأل ىمعألا ديلقتلا نم درجتلا ىلإ ًاضيأ وعدي ملعلا

 )١) ج قباسلا عجرملا ٣. ص ٣٩.

 )٢) ج قباسلا عجرملا ٥. ص ٥٩٢٩.

 (٣) ج قباسلا عجرملا ٥. ص ٤٧٩.

 



 ٧١ قيبطتلاو ةوعدلا نيب جهنملا ا لوألا مسقلا
 ب اس

 م >سإل ا ءاملع لوق ,يلينحل ١ رمعم نب نامثع نب رص ان نب دمح خيشل ١

 :هلوقب ديلقتلا لوح

 .نولوقي ام لك يف مهديلقت نع سانلا اوهن دق ةعبرألا ةمئألا ءالؤهود»

 انءاج نمو ،هيلع انردق ام نسحأ وهو يأر اذه انملع :ةفينح وبأ لاقف

 رشب انأ امنإ :لوقي اكلام تعمس :ىسيع نب نعم لاقو .هنم هانلبق هنم نسحأب

 .هوكرتاف ةئُسلاو باتكلا فلاخ ام لكف ،يلوق يف اورظناف ؤبيصأو ئطخأ

 نح اَمَو انط انإ 5 نإ» :لوقي نأ رثكي كلام ناك مساقلا نبا لاقو

 اذإو "طئاحلا يلوقب اوبرضاف ثيدحلا حص اذإ :يعفاشلا لاقو ٤. بنِتيَتَسمي

 ينودلقت ال :لوقي ناك دمحأ مامإلاو .يلوق يهف قيرطلا ىلع ةجحلا تيأر

 :لوقي ناكو .انملعت امك اوملعتو ،يروثلا الو يعفاشلا الو اكلام اودلقت الو

 مهنإف لاجرلا كنيد دلقت ال :لاقو .لاجرلا هنيد دلقي نأ لجرلا ملع ةلق نم

 دلقملا نأ ىلع سانلا عمجأ :ربلا دبع نبا لاقو .اوطلغي نأ نم اوملسي نل

 .0)«هليلدب قحلا ةفرعم ملعلا نأو ملعلا لهأ نم ًادودعم سيل

 باهولا دبع نب دمحم نب هللا دبع خيشلا هب حرص يذلا جهنملاب ىلحتلاف

 امه رصان نب دمح خيشلا هنيب يذلا ىمعألا ديلقتلا نع ىلختلاو ،هريغو

 .فينحلا اننيد هيلإ وعدي يذلا ىملعلا ثحبلا ناكرأ نم نانكر

 ؟ ةلت هللا ةيؤر تاياور ىلع جهنملا قبط له

 حيحصلا عابتا ىلإ ةوعدلاو ةحيحصلا ةلدألا نع ثحبلا ىلإ ةوعدلا نإ

 يتلا مالسإلا ةوعد يه لب "ةئف نود ةئف ىلع رصتقت مل ةلدألا نم تباثلا

 يذلاو .ىرخألا ممألا تاراضح عيمج ىلع ةيمالسإلا ةراضحلا اهب رختفت

 )١) ج قباسلا عجرملا ٢. ص ث8رصان نب دمح خيشلا ىواتف ٢.



 إ ٧٢
] . ... 

 قيبطتلا وه ضعب نع مهضعب دارفألاو ضعب نع اهضعب تاثفلا زيم
 .مالسإلا اهيلع ثحو عرشلا اهب رمأ يتلا ئدابملل يلمعلا

 ةيضق ةسارد دنع انه هانركذ يذلا جهنملا قبط له :هرركن يذلا لاؤسلاو

 ؟ ةلت هللا ةيؤر

 دقف .انه مهلاوقأ انلقن نم هيلإ اعد يذلا جهنملا قبطي مل ،ال :باوجلا

 هلل دابعلا ةيؤر ةركف مهدعب نم مهذيمالت طاسوأو مهطاسوأ يف ترشتنا

 نب هللادبع خيشلا هنع حصفأ يذلا جهنملل يلمع قيبطت ريغ نم ىلاعت

 .هريغو باهولا دبع نب دمحم

 اهباحصأ لحتي مل ةلي هللا ةيؤر ةيضق تلوانت يتلا ثوحبلا عيمجف

 ىمعألا ديلقتلا نع اهباحصأ لختي ملو ؛مالسإلا ةمئأ هيلإ وعدي يذلا جهنملاب
 لكل يلج حضاو قيبطتلاو جهنملا نيب زاشنلا اذهو .لاجرلا نم مهقبس نمل

 .(ةيدجنلا لئاسملاو لئاسرلا ةعومجم) يف ثوحبلا كلت عبتت نم

 يمالسإلا جهنملا نع ىلختو مومذملا ديلقتلاب مهدحأ ىلحت دقف
 كلسملا اذه ةجيتن تءاجف شرابخألاو تاياورلا ىف قيقحتلا ىلإ ىعادلا

 قحلا لبقي يذلا لداعلا نازيملل نيفراعلا عامسأ اهجمت ةفئاز ةلطاب ىواعد

 .لطابلا ضفريو هتلدأب

 :يتأي ام هنع لقنو ىمعأ ًاديلقت ميقلا نبا مهدحأ دلق دقف

 ،نوعباتلاو ةباحصلا عيمجو ،نولسرملاو ءايبنألا ةيؤرلا ىلع قفتا دقو»

 ةيمهجلاو ،نوقراملاو عدبلا لهأ اهركنأو نورقلا عباتت ىلع مالسإلا ةمئأو

 نايدألا عيمج نم مه نيذلا ةينطابلاو ‘نولطعملا نوينوعرفلاو ،نوكوهملا

 هللا لبح نعو ‘نوكسمتم ناطيشلا لئابحب مه نيذلا ةضفارلاو ‘نوخلسنم

 )١( ج ةيدجنلا لئاسملاو لئاسرلا ةعومجم ٥. ص ٢!٧٠- ٧٠٨.



 ا نيب جهنملا _ ٧٢ قيبطتلاو ةوعدلا نيب جهنملا ا لوألا مسقلا

 مهبر نع ءالؤه لك .نوملاسم هتمألو هلوسرو هلل ودع لكلو ،نوعطقنم

 . 'أ«نيعللا ةعيش لالضلا بازحأ كتثلوأ ،نودورطم هباب نعو نوبوجحم

 يف نودْلقُملا هيلإ أجلي كلسمو ‘هعم ةجح ال نم ةجح لاوقألا هذهو
 قورملاو عدبلاب ةيضقلا هذه يف مهفلاخ نم لك فصوب ني املا ريفنت

 .! !نيدلا نم خالسنالاو كوهتلابو

 نوتبثملاو نوفانلا هب رقي يذلا جهنملا اهضفري ةيديلقتلا ةعزنلا هذهو

 امم اذه» :هلوقب باهولادبع نب دمحم نب هللادبع خيشلا هنع ربع يذلاو ةيؤرلل
 اصوصخ ءهنيدلو هلوسرلو هلل مهحصنو ةعامجلاو ةنسلا لهأ فاصنإ ىلع لدي

 ىور نم لك نع ذخألا مهل زوجي الف نيد هنأ كلذو .هتذباهجو ثيدحلا ةمئأ

 نم وه لهو ؟هيوري امل طباض ظفاح ةقث وه له هلاح اوفرعي ىتح ثيدحلا
 اذإو ،هلاح اونيب بذكلاب لجرلا اوفرع اذإف ؟ةعدبلا لهأ نم وأ ةنسلا لهأ

 .هثيدح اولبقو ‘هنع اوذخأ ةقث لجرلا نأ اوفرع اذإف ،هلاح اونيب ةعدبلاب هوفرع

 وأ بذكلاب افورعم وأ طبضلا ليلق لجرلا ناك اذإو .عدبلا لهأ نم ناك ولو

 .""«هلاح اونيبو ،'"هثيدح اوكرت هثيدح يف بارطضالا وأ طيلختلاب

 اوديقتي مل ةيؤرلل نيتبثملا نأ عيمجلا هب فرتعي نأ بجي يذلا قحلاو

 ملو ءانه باهولا دبع نب دمحم نب هللادبع خيشلا ملق اهرطس يتلا ئدابملاب

 ةلي هللا ةيؤر تاياورل مهركذ دنع ثيدحلا ملع ئدابمو سسأ اوعبتي

 .ناهرب الو ةجح الب مهقبس نم اودلق لب ،ةفيعضلا

 ،حاورألا يداح) ميقلا نبا نع لوقنم مالكلا اذه لصأ ٧٠٠، ص ٥‘ ج قباسلا عجرملا )١(

 ٢٤١(. ص

 امك ،انه تركذ يتلا فيعضتلا بابسأ مهيلع قبطنت لاجر قرط نم تءاج ةيؤرلا تاياور )٢(
 .ىلاعت هللا ءاش نإ ثحبلا اذه يف نيبتيس

 )٢( ج ،ةيدجنلا لئاسملاو لئاسرلا ةعومجم ٤‘ ص ٦٣.



 " آ !

 لوق مهيلع قدصي ةموعزملا ةلي هللا ةيؤر تاياور ديناسأ لاجر ضعب

 نإو ،نوبرطضملاو نوطلخملاو نوباذكلا مهنمف ؛دمحم نب هللادبع خيشلا

 تاياور دروأ نم قح يف ليدعتلاو حرجلا ءاملع لاوقأ ركذنس ىلاعت هللا ءاش

 .ةموعزملا ةلب هللا ةيؤر

 الأو هنسحأ نوعبتيف لوقلا نوعمسي نمم انلعجي نأ ىلاعت هللا لأسأو

 نع ثحبلا ىلإ ةفاك نيملسملا وعدأو .نولعفي ال ام نولوقي نمم انلعجي
 ىلع سسأ ام الإ ملسملل ىقبي نلف ،لاجرلا ديلقت ذبنو هرداصم نم قحلا
 .ةلق لوسرلا ةنسو ميركلا نآرقلا نم تباثلا ليلدلا

 :يلبنحلا رمعم نب نامثع نب رصان نب دمح خيشلا هلاق امب ركذأ ًاريخأو
 هيف دومحم وه قحلا نم هل نيبت ام لجأل لوق ىلإ لوق نم ناسنإلا لاقتناو»

 .هتجح تحجرت يذلا لوقلا كرتو هيلع هعم ةجح ال لوق ىلع هرارصإ فالخب
 .مومذم اذهف ىوه عابتاو ةداع درجمل لوق ىلإ لوق نع لاقتنالا امأو

 دمح لآ رصات نب دمحأ روتكدلا دتع قيبطتلاو جهنملا ٥

 هقبطي مل ةديقعلا اياضق يف ةدراولا ةلدألا ةسارد يف يمالسإلا جهنملا نإ

 .هلئاسم قيقحتو هنايبو هحاضيإ يف مهمظعم مهاس نإو ةلي هللا ةيؤر وتبثم

 لت هللا ةيؤر يتبثم لايجأ تعباتت هرودب مايقلا نع جهنملا ليطعت ببسبو

 .نيثدحملاو ةاورلا نم نيكورتملاو ءافعضلا بوردو تاءاعدالا كلس يف

 نع اهحمالم فلتخت ال ةروص رصعلا اذه يف ةلي هللا ةيؤر يتبثم تاباتكو

 جيورتل مهتاباتك تءاج دقف ©باتكلا نم مهقبس نم اهضرع يتلا كلت

 يمالسإلا جهنملا ةميقب مهفارتعا عم ةطقاسلا تاياورلاو ةفيعضلا رابخألا

 .نيملسملا لوقع ىلع هناطلسو هتنميهب نورقي يذلا

 )١ ( ج 6قب اسلا عجرملا ٢. ص ‘رصان نب دمح ىواتف ١٢٦.



 ٧٥ قيبطتلاو ةوعدلا نيب جهنملا | ١ لوألا مسقلا
| . . : 

 روتكدلا هفلأ يذلا (اهيف مالكلا قيقحتو ىلاعت هللا ةيؤر) باتكف

 جهنملا نيب عساشلا دعبلا يكحي دمح لآ دمحم نب رصان نب دمحأ

 باتكلا اذه بحاص رطس دقف .ةلت هلل دابعلا ةيؤر دقتعي نم دنع قيبطتلاو

 ماكحأ ىلإ تفتلي ملو هتاجاجتحا قايس يف ةفيعضلا تاياورلا ىلإ راشأو
 .هقيبطت ىلإ اعد يذلا جهنملا

 اهؤارجإ بجيف اهتابثإب ةحيحصلا رابخألا تءاج دقو ...» :دمح لآ لاق

 .فيرحت وأ ليوأت ريغ نم اهرهاظ ىلع

 ىلاعت هلل ةيؤرلا تابثإ ةحيحصلا صوصنلاب تباثلا نإ مث» :اضيأ لاقو
 ...«٢"'. رمقلاو سمشلا ةيؤرك

 يف ةيفاك ةيلقعلا مهتلدأ لك نكت مل نإو نوتبثملاو ...» :اضيأ لاقو

 انلصوت ىتلا ةيوقلا ةيعمسلا ةلدألاب ةديؤم اهنأ الإ ڵگبولطملا ىلع ةلالدلا

 .'"«ىلاعت هللا ةيؤر زاوج نم بولطملا ىلإ

 نع يونعملا رتاوتلا دح تغلب يتلا رابخألاب تبث نكلو» :اضيأ لاقو
 اذهل ،ةرخآلا رادلا يف ىلاعتو كرابت مهبرل نينمؤملا ةيؤر شق ىفطصملا

 ةيآلا يف مهبر نع رافكلا بجح ريسفت ىلإ نيرسفملا روهمج بهذ
 ةتبثملا تايآلا حيرص هيلع لد ام ىلع لدي ةيآلا موهفمف ‘هتيؤر نم عنملاب

 نيب اهتحص ىلع قفتملا ةحيحصلا ثيداحألاو مهبرل نينمؤملا ةيؤرل

 نينمؤملا ةيؤر ىلع حيرصلا صنلا اهيف كلذك ثيدحلاو ةئشسلا ءاملع
 .'‘«ةرخآلا يف مهبرل

 )١( ص ٫اهيف مالكلا قيقحتو ىلاعت هللا ةيؤر ٢١٧.
 )٢( ص قباسلا عجرملا ٦١.

 )٣٢( ص ،قباسلا عجرملا ١٢٤.

 )٤( ص ثقباسلا عجرملا ٢٢٢.



 ___ ا_۔۔__. ٧٦

 اهضعبو ليوأتلا لمتحت ال ةحيرص اذه ىلع ثيداحألا ةلالدو» :اضيأ لاقو

 ىلع قمفت ا ؤ درل ١ لبقت ال ةحيحص يهو رخآل ١ نم دوصقمل ١ نيبيو ًاضعب رسفي

 . ٢«...قرفلا ضعب الإ اهدر وأ اهليوأتل ضرعتي ملو .نيثدحملا عيمج اهتحص

 نم اهديؤي امب تأي مل هباتك يف دمح لآ روتكدلا اهرثن يتلا تاملكلا هذه

 .قحلا نازيم يف اهل ةميق ال تالوقنو ةفيعض رابخأو تاءاعدا ىوس تاياور

 ةلي هللا ةيؤر ةيضق ةسارد يف هجهنم نع دمح لآ روتكدلا ربع دقو

 الواحم هيف مالكلا ققحأ نأو عوضوملا اذه تاتش ملأ نأ تدرأف ...» :هلوقب

 ©تبهذمل بصعتلا ةهج ىلع ال اهتشقانمو لاوقألا ءاصقتسا يتعاطتسا ردق

 .'"١«هل ًادييأتو قحلل ًاثحب امنإو

 ملو .مامتها يأ هطعي ملو لوقلا اذهل دمح لآ دمحأ روتكدلا تفتلي مل

 لاوقألا صقتسي ملو ‘ثيدحلا بتك يف ةدراولا ةلي هللا ةيؤر ةلدأ ققحي

 فيكف .عوض وملا اذه تاتش ملب مقي ملو ،مهليدعتو ةاورلا حيرجت يف ةدراولا

 ؟ةيضاملا نورقلا ربع اهئاملع مالقأ هملاعم ترطسو ةيمالسإلا ةمألا

 ملو ةفيعضلا تاياورلاب جتحا لب ءاعدالاب دمح لآ روتكدلا فتكي ملو

 قيقحت ريغ نم تاياورلا دروأ دقف هباتك يف هنع نلعأ يذلا قيقحتلاب مقي

 .ةسارد الو

 كي هبر مكنم دحأ ىري نل هنأ اوملعت» :اهيف ىتلا ةياورلا كلذ ةلثمأو

 .'"«تومي ىتح

 )١( ص "قباسلا عجرملا ٢٢٥.

 )٢) ص قباسلا عجرملا ١١.

 (٣) ص قباسلا عجرملا ٤٢٣. ص كلذكو ٧ ۔

 ص يف ةياورلا هذه ديناسأ انشقان دقل ٢٠٤ .ثحبلا اذه نم اهدعب امو



 ٧٧ قيبطتلاو ةوعدلا نيب جهنملا | لوألا مسقلا
 ١ ا

 . «ةروص نسحأ ىف ىبر تيأر» :اهيف ىتلا ةياورلاو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ثحبلا اذه يف اهفعض نيبتيس يتلا تاياورلا نم امهريغو

 هثحب ةباتك يف مادقإو طاشن لكب دمح لآ دمحأ روتكدلا لخد دقلو

 ةنحاطلا كراعملا هذه يلثم ضوخي نأ ميظع فرشل هنإو» :هلوقب هأدتبا يذلا

 .'١٨«لاطبألا كئلوأ نيب

 فلخ ةلدألا ةسارد يف ميقتسملا جهنملا نع دمح لآ روتكدلا داعتباف

 فرشل ١ اهتجيتنو نحطل أ اهتي اهن ةكرعم يف هسفن بسحف يسفنل ١ قلقل ا هدنع

 .!!ميظعلا

 لاطبألا نيب «ةنحاطلا كراعملا» لخد نم ريصم ام :دمح لآ روتكدلا لأسن

 .! ؟حالسلا نم نيديلا رفص وهو

 .اهكلس نم لكل ةنمآ قيرطو هللا دابعل ةمحر يمالسإلا جهنملا نإ
 بالطو نيفراعلا نيملعملا ةدئفأ نمحرلا ةكئالم ةحنجأ لظ تحت يقتلت

 .ناسحإو بحو دو يف ملعلا نونف عيمجلا سرادتيو نيصلخملا ملعلا

 ضاير ىلإ مهوعديو «ةنحاطلا كراعملا» هعابتأ بنجي مالسإلا جهنمو

 .ةفراولا نانجلا

 )١( ص ۔اهيف مالكلا قيقحتو ىلاعت هللا ةيؤر ١٧٥.

 .ةبرطضم اهلكو حيحص اهيف سيل ...» :ةياورلا هذه قرط ركذ نأ دعب ينطقرادلا مامإلا لاق

 ج ةيوبنلا ثيداحألا يف ةدراولا للعلا رظنا) ٦. ص ٥٤ - ٥٧(.

 شماهلا يف ةياورلا هذه لوح ةميزخ نبا لوق كلذك رظناو ٤ ص يف ٥٦ .ثحبلا اذه نم

 لاوقأ) ناونعب اهجرخأو ةرصتخم ةلاسر يف ةياورلا هذه فعض فاقسلا نسح ذاتسألا نيب دقلو

 باتكل هقيقحتب اهقحلأو (ةروص نسحأ يف يبر تيأر ثيدح عضو نايبل ةروثنملا ظافحلا
 ص ٬هيزنتلا فكأب هيبشتلا هبش عفد) رظنا "(هيزنتلا فكأب هيبشتلا هبش عفد) ٢٧٩ .(اهدعب امو

 )٢( ص ءاهيف مالكلا قيقحتو ىلاعت هللا ةيؤر ١٠.
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 قيبطتو ،ةيمالسإلا ةمألا جهنمب ءافشتسالا دمح لآ دمحأ روتكدلا ىلعف

 ميظعلا فرشلا بلطي نأ هيلعو سسأو دعاوق نم مالسإلا ءاملع هرطس ام

 هتمأ ءانبأو هسفن بينجت هيلعو نيملسملا لايجأ ىلع هتلدأب قحلا ضرعب

 .«ةنحاطلا كراعملا» رش

 لوالا مسقلا صخلم

 :ةيتآلا طاقنلا يف ركذ ام صخلن مسقلا اذه ةمتاخ يف

 لمعلا هعمو لوقلاب نايتإلا اهصئاصخ نمو ديحوتلا ةمأ تازيمم نم نإ ه
 .قيبطتلا اهعمو ةوعدلاب مايقلاو

 ةيلمعلا مهكلاسمو ةيدقعلا سانلا تاروصت مكحي يذلا يمالسإلا جهنملاو ه

 .دارفألاو تاعامجلاو ممألا هتلادعل مكتحت ًانازيم فينحلا مالسإلا هلعج

 يف تاماهسإ اومهسأ ةرخآلا يف ىلاعت هلل دابعلا ةيؤر توبث اوعدا نيذلاو ه

 يف مهفلاحي مل ظحلا نكلو ،نيدلا لوصأو ةغللاو ثيدحلا مولع ليصأت

 ةحيحص اهوربتعا يتلا ةريثكلا ةفيعضلا ةلي هللا ةيؤر تاياور ىلع اهقيبطت

 .ةرتاوتمو

 تاثوروملا ىلإ ماكتحالا ببسبو ،لاجرلا لاوقأل ىمعألا ديلقتلا ببسبو ه

 يمالسإلا جهنملا قيبطت نع رصاقتلا ببسبو .اهل لصأ ال يتلا ةيركفلا
 .مهسوفن يف تلغلغتو اهيدقتعم لايجأ نيب ةلي هلل دابعلا ةيؤر ةركف تبد

 ثيدحلا حورشو ريسفتلا بتك يف ةيؤرلل نيتبثملا لاوقأل عبتتملاو ه
 يفف ؛قيبطتلاو ةوعدلا نيب عساولا نوبلاو عساشلا دعبلا دجي ةديقعلاو

 مهيلإ نوأجلي مهدجن ةلي هللا ةيؤر تاياور ةاور هيف نوفعضي يذلا تقولا
 .ةموعزملا ةلي هللا ةيؤر ةركف ريرمت يف



 ٧٩ قيبطتلاو ةوعدلا نيب جهنملا ' لوألا مسقلا |

 ةيركفلا تاروصتلا ىنبث امنيحو ،مولعلا دعاوقو سسأ رجهئ امنيحو ه

 نيب مومذملا فالخلا نإف ،ناهرب الو اهل لصأ ال يتلا تاءاعدالا ىلع

 الإ هومن دحي نلو هروذج قمعتتسو هقافآ عستتس نيملسملا فئاوط

 الإ نيملسملا فئاوط عمجتت نلو ،لداعلا جهنملا ىلإ ةقداصلا ةدوعلا

 .هناسل ديحي ال يذلا نازيملاب نيضاملا لاوقأ نزوب اوصاوت اذإ

 هردصت امو باقلألاب زبانت نم ةملسملا تاعمتجملا طاسوأ هدهشت امو ه

 يذلا مالسإلا جهنم نع يلختلا هببس .ةرئاج ماكحأ نم سانلا هاوفأ

 .ةايحلا نيدايم يف سسألاو ئدابملا ةمجرتو فوفصلا صر ىلإ وعدي

 يمالسإلا جهنملا عابتا نأ ىلع نهربي ثحبلا اذه نم لوألا مسقلاو ه

 ثحبلا اذه نم يناثلا مسقلا امأو ،هنيد ميق ىلع رويغ ملسم لك ةوعد

 .يمالسإلا جهنملل يلمع قيبطت وهف





  
 يت اثلا مسقلا

 ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور
نازيملا يق





 ٨٢ نازيملا يف ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور | يناثلا مسقلا
 آ ا

 يف هنأش مظع امهمو ،ملعلا نيدايم يف هتيص عفترا امهم ثحابلا نإ
 طبر اذإ الإ باوصلاو قحلا قفاوت جئاتنب يتأي نأ هل نكمي ال ءاملعلا طاسوأ

 ىلاعت هللا باتك تايآل حيحصلا ريسفتلا ىلإ لوصولاو .ضعبب اهضعب مولعلا
 .ثيدحلاو لوصألاو هقفلاو ةغللا مولع نيب قيثو طابترا ةجيتن وه

 اهل نوفانلاو ةلت هللا ةيؤر وتبثم اهب ناعتسا ىتلا ةيثيدحلا تاياورلاو

 متهاو ثيدحلا حورشو ريسفتلا بتك تاحفص نم اعساو ازيح تذخأ

 .ةلت هلل دابعلا ةيؤر ةلأسم شقان نم عيمج اهريطستب

 نيفانلاو ةيؤرلل نيتبثملا تاياور ضرعنس ثحبلا اذه نم مسقلا اذه يفو

 ظقيتست نأ ىسع .هيلإ ماكتحالاو هقيبطت نيقيرفلل يغبني يذلا جهنملا ىلع اهل
 .ةيفاصلا هرداصم نم قحلا ذخأتو ةحيحصلا ةديقعلا فلاخ ام لك درتو سوفنلا

 مهريسفت دنع ناقيرفلا اهب ناعتسا يتلا تاياورلا شقاني مسقلا اذهو

 .«؟رظات اه ر ٥ ةرات نيموي ةوجو » :ىلاعت هلوقل

 .4 ةَداَزَر ىنضنت اونسحأ َِدلَل» :ىلاعت هلوقو
 .4 ةيزم اَنيَدَلَو» :ىلاعت هلوقو

 .4 َهوْوجَحَك زيموت مهََر نع مهت الك » :ىلاعت هلوقو
 .ه رَصتألا كردي وهو دصبكلا درتت ال » :ىلاعت هلوقو

 .4 نيرت نل لاك كتتا رظنأ نيآ ير لا» :ىلاعت هلوقو

 مهحرش دنع ةبرطضملا ةيؤرلل نيتبثملا لاوقأ مسقلا اذه ضرعي كلذكو

 .ةروصلا ثيدحل
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 ؛ه ةرظات اهبر لإ » :ىلاعت هلوق ريسضت يف تاياور

 :ىلاعت هلوق ريسفت لوح ةددعتم تاياور هريسفت يف يربطلا مامإلا ىور

 .ريسفتلا يف ةدراولا تاياورلا بسح لاوقألا فالتخا نيبو 04 ةرظان اَهََر »

 ىنعم :مهضعب لاقف ،كلذ ليوأت يف ليوأتلا لهأ فلتخا» :لاق دقف

 باوثلا رظتنت اهنأ :كلذ ىنعم لب :نورخآ لاقو ...اهبر ىلإ رظنت اهنأ :كلذ
 .'«اهبر نم

 نيتبثملا ©نيقيرفلا الكل هريغو ريرج نبا مامإلا اهرطس يتلا تاياورلاو

 يكل ليدعتلاو حرجلا جهنم ىلع اهضرع نم دب ال ااهل نيفانلاو ةيؤرلل

 .ةميركلا ةيآلا هذه ريسفت يف حيحصلا لوقلا تباثلا ليلدلاب نيبتي

 ةيؤرلل نيتبثملا تاياور :الوأ

 انث رمع نب هللادبع قيرط نم ةعوفرملا ةياورلا ١

 :ىذمرتلا لاتق

 :لاق ريوث نع ،ليئارسإ نع ،ةبابش ينربخأ ،ديمح نب دبع انثدح»

 نمل ةلزنم ةنجلا لهأ ىندأ نإ : زي هللا لوسر لاق :لوقي رمع نبا تعمس

 مهمركأو ةنس فلأ ةريسم هررسو همدحخو هميعنو هجاوزأو هنانج ىلإ رظني

 رنيَموَي ةوجو » هللي هللا لوسر أرق مث ،ةيشعو ةودغ ههجو ىلإ رظني نم هللا ىلع
 م, ,ص .ص .م مص ء 2

 .«“ ةرظان اهير لإ ٥ ةرِضات

 )١ ( ريسفت ١ ج يربطل ٩ ٦ ص ١٩٢۔



 ٨٥ نازيملا يف ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور ا ىناثلا مسقلا

 ا . ا

 '{)ىلعي وبأو "مكاحلاو &'"يربطلاو &۔'_١يذمرتلا ةياورلا هذه جرخأ

 .'٧)ةبيش يبأ نباو اديمح نب دبعو "دمحأ مامإلاو

 &'١٠‘)يبطرقلاو 5}يناكوشلاو 5ريثك نبا اهب جتحاو ةياورلا هذه ركذو

 يقح ليعامسإو &\“يبلاعثلاو ا"هيسولالاو &'هيطويسلا لالجلاو

 .''٨'ميقلا نباو &‘١‘"ازعلا يبأ نباو ‘٦ةيميت نباو ،''“يوغبلاو ١0ثيوسوربلا

 يبأ نب ريوث لبق نم اهدورول كلذو دحأل اهيف ةجح ال ةياورلا هذه
 :ئناه ما ىلوم يفوكلا مهجل أ يبا مش اهلا ةتخاف

 )١( :ةياورلا "يذمرتلا ننس ٦٥٥٢٣. ج ٤. ص ٦٨٨ :ةياورلاو ٠ ج ٥. ص ٤٣١.

 )٢( ج ،يربطلا ريسفت ٦٩. 0ص ١٩٣.

 )٣( :ةياورلا ‘كردتسملا ٣٨٨٠، ج ٦٢. 5ص ٥٥٣.

 )٤( :ةياورلا ىلعي يبأ دنسم ٥٧١٦ ج  0١٠ص ٧١٧٧٦ :ةياورلاو ٥٧٦٩\ ج  0١٠ص٩٦١۔٩٧.

 )٥( :ةياورلا دمحأ مامإلا دنسم  0٤٦٢٢ص ٣٨٢ :ةياورلاو  5٥٣١٧ص ٤٢٠.

 )٦( :ةياورلا اديمح نب دبع دنسم  8٨١٩ص ٢٦٠.

 )٧( ج .ةبيش يبأ نبا فنصم ٨، ص ٧٤.

 )٨( ج ثريثك نبا ريسفت ٧. ص ١٧١.

 )٩( ج ريدقلا حتف  5٥ص ٤٥٢.
 )١٠( ج ،يبطرقلا ريسفت  0١٩ص ٧٠.

 )١١( ج ؤروثنملا ردلا ٨٦ ص ٤٧٠١.

 )١٢( ص ،١ه ج ،يسولألا ريسفت ١٦١١.

 )١٣( ج "يبلاعثلا ريسفت  &0٦٢ص ٤٩.

 )١٤( ج ،نايبلا حور  8١٠ص ٢٥٦٢.

 فلاخملا نأ رهظف ةيؤرلاو نيعلا رظنب رظنلا رسف دقف» :ةياورلا هذه ركذ نأ دعب لاق ثيح
 .«هاوهو هيأر عبتا

 )١٥( ج يوغبلا ريسفت ٤8٤ ص ٣٩٢.

 )١٦( .ج ©ىربكلا ىواتفلا ص٤٢٤.

 )١٧( ج .ةيواحطلا ةديقعلا حرش  .0١ص ٢٨٦.

 )١٨( ج ،دواد يبآ ننس ىلع ميقلا نبا ةيشاح  0١٣ص ٥٣.



! ٨٦ 

 ناثدحي ال نمحرلادبعو ىيحي ناك :يلع نب ورمع لاق» :رجح نبا لاق
 ©يفقثلا ناوفص يبأ نب نامثع نب دمحم لاقو .هنع ثدحي نايفس ناكو ،هنع

 نب هللادبع لاقو .بذكلا ناكرأ نم ريوث ناك :يروثلا نايفس لاق ،هيبأ نع

 يبأ نب ثيلو دايز يبأ نب ديزيو ،ةتخاف يبأ نب ريوث نع يبأ لئس :دمحأ

 سيل :نيعم نبا نع ،يرودلا لاقو ...ضعب نم مهضعب برقأ ام :لاقف ميلس

 ميهاربإ لاقو .فيعض :ىيحي نع هريغو ،ةمثيخ يبأ نب لاقو .ءيشب

 لاقو .يوقلا كاذب سيل :ةعرز وبأ لاقو .ثيدحلا فيعض :يناجزوجلا

 :يئاسنلا لاقو .ريبج نب ميكحو ،‘بابخ نب لالهل براقم فيعض :متاح وبأ

 يوقلاب سيل :مكاحلا دمحأ وبأ لاق ...كورتم :ينطقرادلا لاقو ةقثب سيل

 .كورتم :دينجلا نب يلع لاقو .ثيدحلا نيل :نايفس نب بوقعي لاقو .مهدنع

 اهنأك ءايشأ هتياور يف ءيجي ىتح ،ديناسألا بلقي ناك :نابح نبا لاقو

 .هثيدح ىلع يدهم نبا برض :دواد يبأ نع ‘يرجآلا لاقو .ةعوضوم

 .0»«ةقثب سيل :لاق هنأ يناجزوجلا نع (ءافعضلا) يف يزوجلا نبا ىكحو

 دقو» :ريوث قيرط نم تءاج يتلا ةيؤرلا ةياور قح يف رجح نبا لاقو
 هدنس يفو ...هعفر رمع نبا ثيدح نم يذمرتلا هجرخأ امب كلذل دهشتسي

 ريوث :هجيرخت دعب مكاحلا لاقو» :حتفلا نم رخآ عضوم يف لاقو .'""«فعض

 ىلع اوقبطأ لب ،هقيثوتب حرص ادحأ ملعأ ال :تلق .عيشتلا الإ هيلع مقني مل

 ."نيب هثيداحأ ىلع فعضلا :يدع نبا لاقو ،هفيعضت

 بلاط لكل نيبتي ةتخاف يبأ نب ريوث يف حرجلا ءاملع لاوقأ نمو
 امم انأل رمع نبا ليلجلا يباحصلا ةءارب رهظتو ةياورلا هذه . . قح

 )١) :ت بيذهتلا بيذهت ٤٩١٦١ ج ٢. ص ٢٣.

 )٢) ج 6يرابلا حتف ٦. ص ٢٢٢.

 (٣) ج قباسلا عجرملا ٥ ١ ، ص ٣٨٦.



 | 1 ٨٧ نازيملا يف ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور ) يناثلا مسقلا
 وتبثم هيلإ بهذ امب ةميركلا ةيآلا ريسفت فعض كلذك رهظيو .هيلإ بسن

 . ةلت هللا ةيؤر

 ةيؤر وتبثم هيلإ تفتلي مل ةياورلا هذه دنس يف رهاظلا فعضلا اذهو

 حرجلا ملع يف مهردق ولعو مهعالطا ةعس ىلع اهب مهجاجتحا دنع ةلي هللا

 عطقي يذلاو» :ةياورلا هذهب هجاجتحا دنع يسولألا لاق دقف .ليدعتلاو

 يذمرتلاو دمحأ مامإلا هجرخأ ام بلطلا سخأ نم ةورف يف قديو بغشلا

 نع مهريغو ...يقهيبلاو يناربطلاو رذنملا نباو ريرج نباو ينطقرادلاو

 ذإ ،ادبأ دحأ هرقي ال يسولألا هلاق يذلا لوقلا اذهف .''«إقت رمع نبا

 "اهتبسن زوجي الو ةجح اهب موقت الو ابغش اهب عطقي ال ةفيعضلا ثيداحألا

 .ثيدحلا ةمئأ اهاور نإو ميلستلاو ةالصلا لضفأ هيلع ميركلا لوسرلل

 لاق» :رخآ دنسب يربطلا دنع رمع نبا ىلإ ةبوسنملا ةياورلا هذه تءاجو

 .'"«...يلص وملا ءابهصلا يبأ نع "عجشأ انث :لاق ،نامي نبا انث :[بيرك وبأ]

 .ناميلا نبا لبق نم اهدورول ةفيعض قيرطلا اذه نم ةياورلا هذه

 يفوكلا ايركز وبأ .يلجعلا نامي نب ىيحي وه :ناميلا نبا

 لاقو .هتدابعل ينعي بهار كاذ :شايع نب ركب وبأ لاق ...» :رجح نبا لاق

 لاقو ©بئاجعب يروثلا نع ثدح :لاقو .دمحأ هفعض :يجاسلا ايركز

 نع دينجل ١ نب ميه اربإ ل اقو .ةجحب سيل : دمحأ نع ق احسإ نب لبنح

 )١( ج يسولألا ريسفت  08١٥ص ١٦١.

 اميس ال نيرخآلاو نيلوألا ملعأ هنأ مولعملا نمو :اليب هنم ريسفت وهف» :يسولألا هلاق اممو )٢(

 ١٦١(. ص ٥ ١ ج قباسلا عجرملا) .«نيملاعلا بر مالك نم هيلع لزنأ امب

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .نيبت امك ة ميركلا لوسرلا نع تبثي مل ريسفتلا اذه

 )٣( ج ©يربطلا ريسفت ٢٩. ص ١٩٣.



 ٨٨ ا | __

 ...ثيدحلا مهوتي ناك ڵثدح ءيش يأ يلابي نكي مل ‘تبثب سيل :نيعم نبا

 :يئاسنلا لاقو ،اهبلقيو ثيداحألا يف ئطخي :دواد يبأ نع يرجآلا لاقو

 هسفن يف وهو ظوفحم ريغ هيوري ام ةماع :يدع نبا لاقو ...يوقلاب سيل

 رابك نم ناك :يلجعلا لاقو ؛هيلع هبتشيو ئطخي هنأ الإ بذكلا دمتعي ال
 اقودص ثيدحلاب افورعم ًادبعتم ثيدحلا زئاج ةقث ناكو يروثلا باحصأ

 ةبيش نب بوقعي لاقو .اروبص اريقف ناكو ‘هظفح ريغتف هرخآب جلف هنأ الإ
 هثيدح يف اريثك ئطخي وهو ،نايفس باحصأ دحأ ةقث نامي نب ىيحي :اضيأ

 .'«نايسنلا عيرس ظفحلا عيرس ناك :ةبيش يبأ نبا لاقو

 قفتي ال رابخألا نم فيعضلا عم قفاوتتل ىلاعت هللا تايآ يناعم هيجوت نإ

 تبث امب ذخألاو ةفيعضلاو ةيهاولا رابخألا ذبن نم دب الف ،مالسإلا جهنم عم

 .تانيبلا هللا تايآ ريسفت يف ةلدألا نم

 تاياورلا تدجو قيبطتلا نع اديعب ليدعتلاو حرجلا ملع كرث املو
 كلت تذخأو نيرسفملاو حارشلا تاباتك ىلإ ادهمم اقيرط ةفيعضلا

 لاق دقف .ليلد الو اهل لصأ ال ناعم بوص مالقألا هجوت ةفيعضلا تاياورلا

 يف هيلإ رظنلا الإ هجو 4 ةَرِظاَتاَهَيَر لإ » :هلوقل نكي مل ...» :ربلا دبع نبا
 ناسللا لهأو هباحصأو ةلق يبنلا نع حاحصلا راثآلا يف ءاج ام ىلع ةمايقلا

 .'"«ةمايقلا موي هئايلواأل ةيؤرلا كنت هللا لعجو

 ةمألا جهنم ىلع ضع هنأ ول لوقلا اذه لوقيل ربلادبع نبال ناك ام

 .تاءاعدالا هذهل هضرع دنع هذجاونب

 ريسفتلاو ،ءيش اهنم تبثي مل ةحيحص انه ربلا دبع نبا اهدع يتلا راثآلاف

 )١( :ت بيذهتلا بيذهت ٠٠ ٨٠. ج ١١. ص ٢٦٥-۔٢٦٦.

 )٢) ج ديهمتلا ٣. ص ٢٨٩.



 ٨٩ نازيملا يف ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور ز يناثلا مسقلا |

 امك نيباذكلاو نيسلدملاو ءافعضلا لبق نم هدورول لطاب انه هدمتعا يذلا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ثحبلا اذه ىف نيبتيس

 سابع نبا ىلوم ةمركع ىلإ ةبوسنملا ةياورلا -

 :'١يربطلا مامإلا لاق

 :الاق يرهوجلا ديعس نب ميهاربإو يسوطلا روصنم نب دمحم انثدح»
 ،يوحنلا ديزي نع ،دقاو نب نيسحلا انث :لاق .قيقش نب نسحلا نب يلع انث

 .«ًارظن اهبر ىلإ رظنت :لاق ةرات اهير له ةرات رذهَمْوَي ةوجو » ةمركع نع

 دقف "يزورملا يلع يبأ دقاو نب نيسح ببسب كلذو ةفيعض ةياورلا هذه

 نب دمحأ تعمس :لاق ،ةميزخ نب مرصأ نب دمحأ انثدح ...» :يليقعلا لاق

 يف ةين يبنلا نع رمع نبا نع ؛عفان نب بويأ ثيدح يف هل ليقو 6لبنح
 دقاو نب نيسحلا :هل ليق ؟اذه ىور نم :لاقو ،هللادبع وبأ هركنأف ةقّتلملا

 .هضري مل هنأك هسأر كرحو ،هديب لاقف

 هللا دبع وبأ ركذ لاق دمحم نب دمحأ انثدح :لاق ،دواد نب رضخلا ينثدح
(٢) 

 («هدي ضفنو يه ءيش يأ ىرأ ام نيسح ثيداحأو :لاقف دقاو نب نيسح

 نباو ٨"يطويسلاو &'"يبطرقلا اهب جتحاو اهلقن يتلا ةياورلا هذه

 دقاو نب نيسح فعضل ةلي هللا ةيؤر ىلع ليلد يأ اهيف سيل &٠ازعلا يبأ

 .يزورملا

 )١( ج يربطلا ريسفت  8٦٢٩ص ١٩٢.

 )٢( :ت ريبكلا ءافعضلا باتك ٣٠٠‘ ج  0١ص ٢٥١.

 )٣( ج "يبطرقلا ريسفت  0١٩ص ٧٠.

 )٤( ج ،روثنملا ردلا ٦، ص ٤٦٩.

 )٥( ج ؤةيواحطلا ةديقعلا حرش  0١ص ٢٨٧.



 :يربطلا مامإلا لاق

 نع كرابملا انث :لاق مدآ انث :لاق .يراخبلا ليعامسإ نب ب لمحم انثدح»

 رظنت :لاق « ةرظات اهير لإ % ةنسح :لاق 4 رضا زيمي ر هوجو < هلوق يف نسحلا

 .«قلاخلا ىلإ رظنت يهو رضنت نأ اهل قحو "قلاخلا ىلإ

 نب كرابم ةنعنع لبق نم اهدورول ةفيعض قيرطلا اذه نم ةياورلا هذه

 .سلدملا يرصبلا ةلاضف ىبأ ةيمأ ىبأ نب ةلاضف

 عفري ةلاضف نب كرابم ناك :دمحأ نع بلاط وبأ لاق ...» :رجح نبا لاق

 لئس :دمحأ نب هللادبع لاقو ...نسحلا نع :ثيدح ريغ يف لوقيو اريثك اثيدح

 لاقو ...سلدي كرابملا ناك ،امهبرقأ ام :لاقف حيبص نب عيبرلاو كرابم نع يبأ

 لثم وهو ثيدحلا فيعض :لاقف كرابم نع نيعم نبا تلأس :دمحأ نب هللادبع

 انثدح لاق اذإف اريثك سلدي :ةعرز وبأ لاقو ...فعضلا يف حيبص نب عيبرلا

 .سلدي ناكو تبث وهف انثدح لاق اذإ :دواد يبأ نع يرجآلا لاقو ...ةقث وهف

 نيل :ىنطقرادلا لاقو ...فيعض :ىئاسنلا لاقو ،سيلدتلا ديدش ناك :ةرم لاقو

 .'""«هب ربتعي أطخلا ريثك

 () نبا اهدروأ يتلاو يرصبلا -رسحلا ىلإ ة هب وسنملا ةياورلا هذه نذإ

 ةفيعض ةلي هللا ةيؤر تاياورل مهركذ قايس يف يبطرقلاو &'"يطويسلاو

 .ةلاضف نب كرابم ةنعنع لبق نم اهدورول

 )١( ج ،يربطلا ريسفت  80٦٢٩ص ١٩٢١.

 )٢( :ت ،بيذهتلا بيذهت ٦٧٦٥‘ ج ١٠. ص٢٦-٢٨.

 )٣( ص ث٧ ج ،ريثك نبا ريسفت ١٧٢.

 )٤( ج روثنملا ردلا ٦، ص ٤٦٩.

 )٥( ج "يبطرقلا ريسفت ١٩،& ص ٧٠.

 .«مهبر ىلإ اورظنو مههوجو ترضن :لوقي نسحلا ناكو» :يبطرقلا لاق



 ٩١ نازيملا يف ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور | يناثلا مسقلا أ
 | !. ... ا ا

 ىفوعلا ةيطع ىلإ ةبوسنملا ةياورلا ٤

 :يربطلا مامإلا لاق

 نمحرلا د دبع نب دلاخ انث :لاق مكحلادبع نب هللادبع نب دعس ينثدح»

 اَهَيَر لإ ٥ رضا زيمو ر هوجو » هلوق يف ،يفوعلا ةيطع نع ةجفرع وبأ انث :لاق
, 

 هرصبو هتمظع نم هب مهراصبأ طيحت ال هللا ىلإ نورظني مه : :لاق 4 ةرظان

 م س ى < حم ء

 .«؟ رَصنبال ١ أرب ٢ بألا د ١ هكردت ٣ « هلوق كلذف مهب طيحم

 كلذو ةيمالسإلا ةمألا هلبقت ال يفوعلا ةيطع ىلإ بوسنملا ريسفتلا اذه

 ءاملع دنع يفوعلا ةيطع ةلزنمف .ةياورلاو ريسفتلا يف ةيطع فعض ببسب

 بوسنملا ريسفتلا اذهو ،هيلع اهدرو هريسافت بنجت ىلإ ةيعاد ليدعتلاو حرجلا

 وه امنإ انه روكذملا ريسفتلا اذه نأ ىلع ليلد هيف - هنع حص نإ ةيطع ىلإ

 .مهلاوقأ ىلع دمتعي ال نيذلا ءافعضلاو نيسلدملا لوقع تازارفإ نم

 يفوكلا يسيقلا يلدجلا يفوعلا ةدانج نب دعس نب ةيطع :وه يفوعلا ةيطعف
 . . . . .نسحلا وبأ

 يفوعلا ةيطع ركذو دمحأ لاق :جاجحلا نب ملسم لاق» :رجح نبا لاق

 هلأسيو يبلكلا يتأي ناك ةيطع نأ ينغلب :لاق مث ڵثيدحلا فيعض وه :لاقف

 ميشه ناكو ديعس وبأ لاق :لوقيف ديعس يبأب هينكي ناكو ريسفتلا نع

 بتكي فيعض :متاح وبأ لاقو ©نيل :ةعرز وبأ لاقو ...ةيطع ثيدح فعضي

 :يئاسنلا لاقو ،لئام :يناجزوجلا لاقو ،هنم يلإ بحأ ةرضن وبأو هثيدح

 )١( ج ،يربطلا ريسفت  8٢٩ص ١٩٦.

 ص ،ا٧ ج) هريسفت نم رخآ عضوم يف يربطلا دنع اضيأ ةياورلا هذه تءاجو ٢٩٩(

 ينثدح» :يتآلاك دنسلا ءاج ثيح ،يربطلا خيش مسا يف فالتخا عم دنسلا سفنب

 ةجفرع وبأ انث :لاق نمحرلادبع نب دلاخ انث :لاق مكحلا دبع نب هللادبع نب سنوي

 .«...يفوعلا ةيطع نع



 آ ٩٢
 ١ ا

 يبلكلا عم هتصق ىكح نأ دعب (ءافعضلا) يف نابح نبا لاقو ...فيعض

 سلاجي لعج تام املف ثيداحأ ديعس يبأ نم عمس :لاقف برغتسم ظفلب

 هانكو هظفحيف اذك هقث هللا لوسر لاق :يبلكلا لاق اذإف هتفصب رضحي يبلكلا

 ديعس وبأ ينثدح :لوقيف اذهب كثدح نم :هل ليق اذإف ،هنع يوريو ديعس ابأ

 :دواد وبأ لاقو ...يبلكلا دارأ امنإو يردخلا ديعس ابأ ديري هنأ نومهوتيف

 .ا؛ةجحب سيل :يجاسلا لاقو ...هيلع دمتعي يذلاب سيل

 سيلدتلاب روهشم ظفحلا فيعض فورعم يعبات» :اضيأ رجح نبا لاقو

 ٢. '«حيبقلا

 :ىلاعت هللا لوق ترسف يتلا تاياورلا عيمج نأ انل نيبت هنايب قبس امم

 .ليدعتلاو حرجلا ءاملع ةداهشب ةفيعض ةيرصبلا ةيؤرلاب ٩ةَرظاَتاهََر لا»
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ألجث هنلا ةيؤرل نيفانلا ةياور :ايناث

 تحضوأو اهبر لوق ريسفت يف اهعجارم ةيمالسإلا ةمألا تددح دقل

 نع درو ام لبقتو مهف يف هيلإ أجلي يذلا نازيملا اهئاملع ةنسلأ ىلع ءالجب

 .حلاصلا فلسلا

 يف ريسفتلا دجت مل اذإ» :جهنملا اذه احضوم ةيميت نبا ةمالعلا لاق

 ىف ةمئألا نم ريثك عجر دقف ةباحصلا نع هتدجو الو ،ةّئسلا يف الو نآرقلا

 .'"«...ريسفتلا ىف ةيآ ناك هنإف ربج نب دهاجمك نيعباتلا لاوقأ ىلإ كلذ

 )١( :ت ،بيذهتلا بيذهت ٤٧٨١. ج ٧. ص ١٩٤-۔١٩٦١.

 )٢( ص ث،سيلدتلاب نيفوصوملا بتارمب سيدقتلا لهأ فيرعت ١٣٠.

 (٣) ج ©ىربكلا ىواتفلا ١٣. ص ٢٦٨.



 ١ ".إ ٩٢ نازيملا يف ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور | يناثلا مسقلا

 اهير لإ » :ىلاعت هلوق ترسف يتلا تاياورلا عيمج فعض نێبت دقو

 مهل ىقبي الو {ةيؤرلل نيتبثملا ججح عطقنت اذهبو راصبألا ةيؤرب «ةرِظاَ
 ءاش نإ ثحبلا اذه يف اهفعض نيبتيسو نيبت يتلا ةفيعضلا رابخآلا ىوس
 .ىلاعت هللا

 دجن اننإف ةمألا هذه فلس نع ةدراولا ةيؤرلل نيفانلا تاياور انعبتت اذإو

« 

 يذلا ربج نب دهاجم كلذ رسف امك هتمحرو هللا باوث راظتنا وه 4 ةرظان

 .ريسفتلا ىف ةيآ ةيميت نبا هربتعا

 ربج نب دهاجم نع يورملا ريسفتلا

 :هريسفت يف ) يربطلا مامإلا لاق

 دهاجم نع '‘روصنم نع ديبع نب رمع انث :لاق ۔'""'بيرك وبأ انثدح»
 هر , ,۔ ۔ ۔ ۔ م ,2 . ۔۔

 .«باوثلا هنم رظتنت :لاق 4 ةَرِظاَت اَهَر لإ ٥ ةَرِضات نيموي ةوجو »

 )١( ج ،يربطلا ريسفت  8٢٩ص !١٩.

 ،هتينكب روهشم يفوكلا بيرك وبأ ،ينادمهلا بيرك نب ءالعلا نب دمحم» :وه بيرك وبأ )٢(
 .(٢٦١؟ ١ ص ٦٢. ج ٦٦٢٢٤، :ت بيذهتلا بيرقت) .«ةرشاعلا نم ،ظفاح ،ةقث

 .يدايألا يفنحلا يسنفانطلا ةيمأ يبأ نب ديبع نب رمع :وه ديبع نب رمع )٢(

 نب بلطملا نمو هنم ربكأ ادحأ ةفوكلاب كردن مل :لبنح نب دمحأ لاق» :رجح نبا لاق

 ىلعيو رمع :ينطقرادلا لاقو ...قدصلا هلحم :متاح وبأ لاقو ،حلاص :نيعم نبا لاقو ،دايز

 نامثع لاقو .هلبق دمحأ مامإلا لاق اذكو ةقث مهوبأو تاقث مهلك ديبع دالوأ دمحمو

 :تلق ،ةقث :لاق ؟رمعف :تلق ،ناتقث :لاقف دمحمو ىلعي نع نيعم نبا ينعي هتلأس :يمرادلا

 وهو امهنم نسأ وهو دمحمو ىلعي وخأ رمع :يلجعلا لاقو معن :لاق ؟امهنود هنأك

 ٤٠٦ - "٤٠٧(. ص ٧. ج ١٣١ 5.٥ :ت بيذهتلا بيذهت) .«اقودص ناكو ثيدحلا يف امهنود

 بيرقت) «تبث ةقث» ىفوكلا باتع وبأ ىملسلا هللادبع نب رمتعملا نب روصنم :وه روصنم )٤(

 . ٢١٥(. ص ٢. ج ٩٣٣ 6٦ :ت .بيذهتلا



٩٤ 
! 

 :ًاضيأ "يربطلا مامإلا لاقو

 نع روصنم نع ا""نايفس نع "!عيكو انث : :[بيرك ابأ دصقي] لاق»

 .«اهبر نم باوثلا رظتنت :لاق «ةَرظاَ اهير له رضا نيموي ةوجو » دهاجم

 :اضيأ '٨'"يربطلا مامإلا لاقو

 كروصنم نع ،نايفس انث :لاق ءامحرلا دبع انث :لاق ،ثراشب نبا انثدح»

 .«باوثلا رظتنت :لاق «ةرظاَت اهبر لإ » دهاجم نع

 يفكت هل ديبع نب رمع ةعباتم نإف سيلدتلاب يروثلا نايفس فصو نإو

 .دهاجم ىلإ ةبوسنملا ةياورلا هذه لوبقل

 ةميركلا ةيآلا هذهل حيحصلا ريسفتلا نيبي دهاجم نع تباثلا ريسفتلا اذه

 ىنعملا يف ةياورلا هذه تفلاخ يتلا تاياورلا لكو ،ةمألا هذه فلس دنع

 ءاش نإ رهظيسو رهظ امك نيكورتملاو ءافعضلا لبق نم اهدورول اهل ةميق ال
 .ىلاعت هللا

 )١( ج "يربطلا ريسفت  5٢٩ص ١٩٦.

 ،بيذهتلا بيرقت) .«ةعساتلا رابك نم ،دباع ظفاح ةقث» يساؤرلا حيلم نب حارجلا نب عيكو )٢(

 .(٤٨٢۔-٣٨٢٦ ص ٦٢. ج ٧٤٤١. :ت

 دباع ،هيقف ظفاح ةقث ،يفوكلا هللا دبع وبأ ،يروثلا قورسم نب ديعس نب نايفس» :وه نايفس )٣(

 ٣٧١(. ص 0١ ج 0٢٤٥٦ :ت ،بيذهتلا بيرقت) .«سلد امبر ناكو ...ةجح مامإ

 )٤( ج يربطلا ريسفت  8٢٩ص ١٩٦.

 بيرقت) .«ةرشاعلا نم ةقث رادنب ركب وبأ "يرصبلا ،يدبعلا نامثع نب راشب نب دمحم»ه )٥(

 ٥٩٨(. ص ٢. ج ٥5٥٩٥٧٧٢ :ت بيذهتلا

 ظفاح ،تبث ةقث ‘يرصبلا ديعس وبأ ؛مهالوم يربنعلا ناسح نب يدهم نب نمحرلا دبع» )٦(
 :ت ،بيذهتلا بيرقت) .«هنم ملعأ تيأر ام :ينيدملا نبا لاق ،ثيدحلاو لاجرلاب فراع

 ٥٩٢(. ص ١. ج ٤٠٣٢.



 1 .إ - . ب تباي يد مسقل ٩٥ نازيملا يف ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور ) يناثلا ! ١

 ةديدع عضاوم يف رطس يذلا ةيميت نبا ةمالعلا لاؤسلا اذه ىلع بيجي

 :لاق ثيح ريسفتلا ملع يف دهاجم ةلزنم (ىربكلا ىواتفلا) نم

 ريسفت ىلعو .دهاجم ريسفتلاب [سابع نبا دصقي] هباحصأ صخأو»

 لاق .يراخبلاو لبنح نب دمحأو يعفاشلاو يروثلاك ةمئألا رثكأ دمتعي دهاجم

 رثكأ هبتك يف يعفاشلاو .هب كبسحف دهاجم نع ريسفتلا كءاج اذإ :يروثلا

 يف يراخبلا كلذكو ،دهاجم نع حيجن يبأ نبا نع ةنييع نبا نع هلقني يذلا

 حيجن يبأ نبا ةياور حصت ال :لئاقلا لوقو ،ريسفتلا اذه ىلع دمتعي هحيحص

 لب ،ريسافتلا حصأ نم دهاجم نع حيجن يبأ نبا ريسفت نأ :هباوج دهاجم نع

 حيجن يبأ نبا ريسفت نم حصأ ريسفتلا يف باتك ريسفتلا لهأ يديأب سيل
 :هلوق وهو {‘هقدصي ام هعم مث ،ةحصلا يف هريظن نوكي نأ الإ دهاجم نع

 .'«اهنع هلأسأو ةيآ لك دنع هفقأ سابع نبا ىلع فحصملا تضرع

 ؛ةكم لهأ هب سانلا ملعأ نإف (ريسفتلا) امأو» :اضيأ ةيميت نبا لاقو

 .٠«...حابر يبأ نب ءاطعو دهاجمك سابع نبا باحصأ مهنأل

 باحصأ نم ملعلا لهأ ضعب ىور اذكهو» :اضيأ ةيميت نبا لاقو
 يور يذلا امأو ،ملع ريغب نآرقلا رسفي نأ يف اوددش مهنأ مهريغو ةلي يبنلا

 نظلا سيلف نآرقلا اورسف مهنأ ملعلا لهأ نم امهريغو ةداتقو دهاجم نع

 يور دقو مهسفنأ لبق نم وأ ملع ريغب هورسفو نآرقلا يف اولاق مهنأ مهب

 .'"«...ملع ريغب مهسفنأ لبق نم اولوقي مل مهنأ انلق ام ىلع لدي ام مهنع

 )١( ج ،ىربكلا ىواتفلا  6١٧ص ٤٠٠٨-٤٠١٩.

 )٢) ج قباسلا عجرملا ١٣. ص ٢٤٧.

 (٣) ص ، ٣١ج قباسلا عجرملا ٣٧١.



 بل | ٠٦
 ةيؤر يتبثم فارتعا اهيف انه ةيميت نبا اهلاق ىتلا لاوقألا هذهو

 نأ اهنم رهظيو تانيبلا هللا تايآل ربج نب دهاجم ريسفت ةوقب ةليب هللا

 وه «اهبر نم باوثلا رظتنت»ب 4ةَرِظاَت اهير لإ » :ىلاعت هلوقل هريسفت
 نع درو امو تانيبلا هللا تايآ ىنعم قفاوي يذلا حيحصلا ريسفتلا

 اذهل ةفلاخملا ريسافتلا لكو ،مهيلع ىلاعت هللا ناوضر ماركلا ةباحصلا

 .ادبأ تبثت مل ةلطاب ريسفتلا

 ىلعو ."ملعلا يفو ،ريسفتلا يف مامإ ،ةقث ...ربج نب دهاجم»ف

 لبنح نب دمحأو يعفاشلاو يرولثلاك ةمئألا رثكأ دمتعي «هريسفت

 نم هنع تبث امب اوذخأي مل ةلي هللا ةيؤر يتبثم نكلو ،‘"يراخبلاو

 نيباذكلا تاياورب هلاوقأ اودر لب 4ةَرِظاَت اهبر لإ » :ىلاعت هلوقل ريسفت
 .نيكورتملاو نيسلدملاو ءافعضلاو

 وتبثم هنع بغرو هيف دهز كريسفتلا يف مامإلا ةقثلا ادهاجم ريسفتف

 نب ريوثو يفوعلا ةيطع لاثمأك ءافعضلا لاوقأ ىلع اودمتعاو ةلي هللا ةيؤر
 . .ةتخاف يبأ

 ولو ،ةلأسملا هذه يف عامجإلا عدن مل اتإ ...» :ربلادبع نبا لاق

 دودرم اذه دهاجم لوق نكلو لوق ىلإ اهيف انجتحا ام اعامجإ تناك

 لوق وهو ‘©فلسلا روهمجو ةباحصلا ليواقأو ةلي يبنلا نع ةتباثلا ةنسلاب

 نع كلذ يف تبث ام مهتعامج هيلع يذلاو اروجهم ةئُسلا لهأ دنع

 الإ ،كرتيو هلوق نم ذخؤي وهو الإ دحأ ءاملعلا نم سيلو .ةلقَي مهيبن

 اهدعب امو ١٦٥ ص ىيف « مصبا ةحير ث ال » :ىلاعت هلوق ريسفت يف ةدراولا تاياورلا رظنا )١(
 . .ثحبلا اذه نم

 )٢( :ت ،بيذهتلا بيرقت ٦٥٠١\ ج ٦٢، ص ١٩٩.

 )٣( ج ‘ىربكلا ىواتفلا  6١٧ص ٤٠٨.



 ٩٧ نازيملا يف ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور يناثلا مسقلا |

 ،نآرقلا ليوأتب ملعلا يف نيمدقملا دحأ ناك نإو دهاجمو .ةل هللا لوسر

 امهنع بوغرم ءاملعلا دنع ناروجهم امه نينثا ليوأت ىف نيلوق هل نإف

 .'«...اذه امهدحأ

 ةباحصلا نع لوق يأ تبثي ملو ةلاق لوسرلا نع ثيدح يأ تبثي مل
 - ربلا دبع نبا مهنمو ۔ ةلي هللا ةيؤر وتبثم اهب جتحا يتلا تاياورلا لكف

 .اهيف ةجح ال ةفيعض

 فلاخم ،«روجهم ةنسلا لهأ دنع ...دهاجم لوق» :ربلا دبع نبا لوقف

 نع ريسفتلا كءاج اذإ» :لاق يذلا يروثلا نايفس ةحيصنل ةفلاخملا مامت

 دهاجم ريسفتل ةلي هللا ةيؤر يتبثم نارجهف ."هب كبسحف دهاجم
 يف لداعلا جهنملل مهقيبطت مدع هببس ةفيعضلا تاياورلا ىلع مهلابقإو

 .لاوقألا نزوو ججحلا مييقت

 )١( ج ،ديهمتلا ٣. ص ٢٩١.
 كير َكََحَب لمي ر نأ حي ىع » : :كت هللا لوق يف هلوق رخآلاو ...» :يه ربلا دبع نبا تارابع يقابو

 ادومع اَماَقَم «.

 انثدح ةبيش يبأ نب نامثع انثدح ،يسوسرطلا ةيمأ وبأ انثدح ،هللادبع نب دمحأ انثدح

 ىلع هل عسوي لاق ،4امماَقَم كير َكََحَبَي نأ وَع» دهاجم نع ثيل نع ليضف نب دمحم
 هيلع يذلاف .مهدعب نمو ةباحصلا نم ةعامجلل فلاخم لوق اذهو .هعم هسلجيف شرعلا

 نم ةلأسملا هذه يف مالكلاو ،ةعافشلا :دومحملا ماقملا نأ ةيآلا هذه ليوأت يف ءاملعلا

 .«قيفوتلا هللابو ،اذه انباتك ريغ عضوم هلو لوطي رظنلا ةهج

 سولجب دومحملا ماقملا ريسفت اهيف بس يتلاو انه ربلادبع نبا اهركذ يتلا ةياورلا هذه

 ميلس يبأ نب ثيل لبق نم اهدورول ةفيعض ةلطاب دهاجم ىلإ شرعلا ىلع ةت لوسرلا
 حلاص نب ةيواعم لاقو ...ثيدحلا برطضم :هيبأ نع دمحأ نب هللادبع لاق» دقف ؤفيعضلا

 :ت ،بيذهتلا بيذهت رظنا) .«...هثيدح بتكي هنأ الإ فيعض :نيعم نبا نع ٥٩١١\ ج ٨،

 ص ٤٠٥ - ٤٠٧( رظنا ميلس يبأ نب ثيل يف ليدعتلاو حرجلا ءاملع لاوقأ نم ديزملو

 ص ١٤٠١ .ثحبلا اذه نم

 ٣٦٩. ص 0١٣ ج ،ىربكلا ىواتفلا . )٢(



 إ ( ٩٨

 :لاقو دهاجم نع لقن يذلا در يف ربلا دبع نبا غلابو ...» :رجح نبا لاق

 .'«ذوذش وه

 ملع جهنم قيبطت مدع ىلع ليلد ذوذشلاب انه دهاجم لاوقأ فصوف

 هنع ةتباثلا دهاجم لاوقأ فصوت فيكف ءءاملعلا لاوقأ ىلع ثيدحلا

 مه نيباذكلاو ءافعضلا نكلو ؟تاقثلا نم ادحأ فلاخي مل وهو ذوذشلاب

 دهاجم هيلإ بهذ ام اهانعم يف فلاخت يتلا ةفيعضلا رابخألاب اوتأ نيذلا

 .ريسفت نم

 ثدحتت يذلا ناكملاو تقولا نيبو دهاجم ريسفت حضوأ هيوهار نباو

 باوثلا رظتنت :لاق نم لوق ىنعم امنإو ...» :لاق ثيح ةميركلا ةيآلا هنع

 رسف نيح دهاجم ىلإ ىرت الأ ةنجلا لوخد لبق ةمايقلا موي مهبر نوري الو
 .‘}«باوثلا نورظني :لاق «ةَرِظاَت اهير لإ » :لاق انفصو ام ىنعم ىلع هرسف ةيآلا

 يف هب ذخأ هنكلو ،ذوذشلاب هفصي ملو دهاجم ريسفت هيوهار نبا دري ملو

 .ةمايقلا موي ىلاعت هللا باوث راظتناب ةميركلا ةيآلا ريسفت

 )١( ج يرابلا حتف  8١٥ص ٣٨٦.

 )٢( ج هيوهار نب قاحسإ دنسم ٣. ص ٦٧٢٢-٦١٧٣.

 مهبر نوري ةنجلا لهأ نأب ةي هللا لوسر نم ةئُسلا تضم دقو» :وه هيوهار نبا ةرابع صن

 ضمو ةوجو » هلوقو ةنجلا لهأ معن مظعأ نم وهو ٥ ةقرشم ذئموي :لوقي 4 ةَرنااََر ل
 موي مهبر نوري الو باوثلا رظتنت لاق نم لوق ىنعم امنإو ،ةنجلا ىلإ ةرظان هللا ىلإ
 انفصو ام ىنعم ىلع هرسف ةيآلا رسف نيح دهاجم ىلإ ىرت الأ ةنجلا لوخد لبق ةمايقلا

 .«باوثلا نورظني :لاق 04ةَرِظاَتاَهَيَر لا» لاق

 ،ةنجلا لوخد لبق فقوملا يف نينمؤملا لاح نع ثدحتي ةميركلا ةروسلا يف ةيآلا قايسو

 اهب فارتعالا بجي يتلا ةقيقحلاو .ةيؤرلا ىلع ليلد يأ تأي ملف ةنجلا لوخد دعب امأو

 اهفعض يذلا نازيملاو ،ةفيعض ةنجلا يف ةيؤرلا نع ثدحتت يتلا تاياورلا عيمج نأ يه

 !؟ةمألا مولع هتضفر ام ةي هللا لوسر ىلإ نوبسني موقلل امف ؤلداعلا ةمألا نازيم وه
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 ر . ,۔۔۔۔ ہ [

 > ةرظان اهير لإ < :ىلاعت هلوقل هريسمت متتخا يربطلا ريرج نبا مامإلاو

 نع هانركذ يذلا لوقلا باوصلاب اندنع كلذ يف نيلوقلا ىلوأو» :هلوقب

 اذه عبتأ مث ،‘»«...اهقلاخ ىلإ رظنت كلذ ىنعم نأ نم ةمركعو نسحلا

 .0"فيعضلا ةتخاف يبأ نب ريوث قيرط نم تءاج يتلا رمع نبا ةياورب لوقلا

 نيسلدملاو ءافعضلا لاوقأ ربتعا هملع ةعس ىلعو هردق ىلع ريرج نباف

 تءاج يتلا ةحيحصلا ةياورلا ىلإ تفتلي ملو هراتخا يذلا باوصلا يه

 كلذ يف نيلوقلا ىلوأو» :لوقي نأ يربطلا ريرج نبا مامإلاب ىلوأ ناكف

 هنع ةتباث دهاجم ةياور نأل .دهاجم نع «هانركذ يذلا لوقلا باوصلاب اندنع

 .ءافعضلاو نيسلدملاو نيباذكلا تاياور الإ اهفلاخت ملو

 انل نيبتي مسقلا اذه يف ةيؤرلل نيفانلاو نيتبثملا تاياورل انضرع دعبو

 ر , ,صم س

 هلل دابعلا ةيؤر ىنعم ىلع 4 ةرظان اهير لإ » :ىلاعت هلوق اولمح نيذلا نأ

 نم فيعضلا اوعبتاو فلسلا نع تاياورلا نم تباثلا اورجه دق ىلاعت

 مالسلا ىكزأو ةالصلا لضفأ اهبحاص ىلع ةيوبنلا ماقم ىلإ ةعوفرملا لاوقألا
 .نيعباتلاو مهيلع هللا ناوضر ماركلا ةباحصلا ىلإ ةبوسنملاو

 ىلإ رظتلا ةذل كلأسأو ...) :اهيف يتلا رساي نب رامع ةياور ىتعم :اثلاث

 (... كناقل ىلإ قوشلاو كهجو

 اَهَيَر ل » :ىلاعت هللا لوق ترسف يتلا ريسافتلا عيمج فعض نيبت نأ دعب

 :ىلاعت هلوق ريسفت دهاجم نع حصو تبث نأ دعبو ،ةيرصبلا ةيؤرلاب «ةَرِظا

 . ٩٣ ١ ص ٦٩. ج ،يربطلا ريسفت )١()

 تاياورلاو اهدعب امو ٨٤ ص يف رمع نبا ىلإ ةبوسنملا ةياورلا يف حرجلا ءاملع هلاق ام رظنا (٢)

 .ثحبلا اذه نم اهدعب امو ٨٩ ص يف ةمركعو نسحلا ىلإ ةبوسنملا
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 حيحصلا ىنعملا حضتي ةمايقلا موي هتمحرو هباوث راظتناب 4ةَرظاَت اَهََر لإ »
 اذه اهيف يتلاو انإقف رساي نب رامع ليلجلا يباحصلا نع ةيورملا ةياورلل

 .'١«...كئاقل ىلإ قوشلاو كهجو ىلإ رظنلا ةذل كلأسأو ...» :ءاعدلا

 "مكاحلاو &'"نابح نباو '"دمحأ مامإلاو ،يئاسنلا ةياورلا هذه جرخأ

 .مصاع يبأ نباو

 :ىنعم نأل ، ةلي هللا ةيؤر توبث ىلع ليلد اهيف سيل ةياورلا هذه
 ةيآ هب تءاج دق» كلئاقل ىلإ قوشلاو كهجو ىلإ رظنلا ةذل كلأآسأو»

 ريسفت دهاجم نع حص دقو 4 ةرظاَت اهير ليه رضا ز مور هوجو » :ةمايقلا

 هذه هيلع لدت ام وه ءاعدلا اذه ىنعمف ،ىلاعت هللا باوث راظتناب ةيآلا هذه

 .نايب نم ةيآلا

 ان :دامح ان :يبرع نب بيبح نب ىيحي انربخأ» :يئاسنلا اهركذ امك ةياورلا صن )١(

 هل لاقف .اهيف زجواأف ةالص رساي نب رامع انب ىلص :لاق هيبأ نع ©بئاسلا نب ءاطع

 اهيف توعد دقف كلذ ىلع امأ :لاقف ةةالصلا تزجوأ وأ تففخ دقل :موقلا ضعب

 هنأ ريغ ©يبأ وه ،موقلا نم لجر هعبت ماق املف ةي هللا لوسر نم نهتعمس تاوعدب

 ؤبيغلا كملعب مهللا) :موقلا هب ربخاف ءاج مث ،ءاعدلا نع هلأسف اهسفن نع ىنك

 اريخ ةافولا تملع اذإ ينفوتو ،يل اريخ ةايحلا تملع ام ينيحأ قلخلا ىلع كتردقو

 يف مكحلا ةملك كلأسأو .ةداهشلاو بيغلا يف ينعي كتيشخ كلأسأو مهللا ،يل

 كلأسأو ،ديبي ال اميعن كلأسأو ،ىنغلاو رقفلا يف دصقلا كلأسأو ©بضغلاو ىضرلا

 ©توملا دعب شيعلا درب كلأسأو .ءاضقلا دعب ىضرلا كلأسأو ،عطقنت ال نيع ةرق

 ةنتف الو ةرضم ءارض ريغ ىف كتثاقل ىلإ قوشلاو كهجو ىلإ رظنلا ةذل كلأسأو

 :ةياورلا "ىربكلا يئاسنلا ننس) .«نيدتهم ةاده انلعجاو ناميإلا ةنيزب انيز مهللا ،ةلضم
 ٣٨٧-٣٨٨(. ص 0.١ ج ٧٦٢٨.

 )٢( :ةياورلا دمحأ مامإلا دنسم  53١٨٥0١٥ص ١٣٣٥.

 )٣( :ةياورلا ‘نابح نب حيحص  0١٩٧١ج  5٥ص ٢٣٠٤-٣٢٠٥.

 )٤( :ةياورلا نيحيحصلا ىلع كردتسملا  0١٩٢٢ج  0١ص ٢٧٠٥-٧٠٦١.

 )٥( :ةياورلا ،يناثملاو داحآلا  0٦٧٦ج ١، ص ٢١٠.
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 ءاملع هرسف دقف ةيلعلا تاذلا ءاعدلا اذه يف هب دوصقم هجولاف

 :كلذب ريسفتلا

 امأ» :ىلاعت هللا هظفح يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةحامس لاق

 مهلوقك برعلا دنع دوهعم كلذ نأل اهباحصأ ىلع هوجولا لمحنف نحن

 اظفل هوجولا ىلإ دنسأ نإو راظتنالاف ،كتدصق ىنعمب (كهجو تدصق)

 نأ ٌنَطَت» :هلوق يف اهيلإ نظلا دانسإ زاج كلذلو .ىنعم . اهباحصال وهف
 ١) ه ِ رم م موه .و

 4٩ ةَرِقاَق اهي َلَعَفي

 نم ىتح نيققحملا دنع تاذلا ىنعمب انه هجولاو» :اضيأ هتحامس لاقو

 '٢«ةيؤرلا ىتبثم

 ر هو ىقببو ٥ ناف اهيلع نم {. :ىلاعت لاق امك» :ريثك نبا مامإلا لاقو

 < :انهاه هلوق اذكهو ‘تاذلا نع هجولاب ربعف 4 ماركإلاو او ل وذ
 و صس > س ء ِ

 .'"«هايإ الإ يأ ٩“ههَهجو الإ كلاه

 ‘٠؛تاذلا هجولاب دارملا ذإ» : :يوسوربلا يقح ليعامسإ لاقو

 6ث...تاذلا هجولاب دارملاو ...» :يوونلا مامإلا لاقو

 هجولاب دارملاو» :حتفلا يف عضاوم ةدع يف رجح نبا ظفاحلا لقنو

 '«تاذلا

 )١( ص ثغمادلا قحلا ٤٦.

 )٢( ص ثقباسلا عجرملا ٩١.

 )٣٢( ج ثريثك نبا ريسفت ٥“. ص ٣٠٦.

 )٤( ج نايبلا حور ٢. ص ٧٨.

 )٥( ج .٢م جاجحلا نب ملسم حيحص حرش جاهنملا ٢، ص ١٦١.

 )٦( ج "يرابلا حتف ٥٩ ص ٤٥٥ جو  0١٥ص ٢٦٠ جو ٥3١٥ ص ٢٩٥.
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 .'؛تاذلا هجولاب دارملا :ءاملعلا لاق» :ىطويسلا نيدلا لالج لاقو

 .ةيلعلا تاذلا هب دصقي ءاعدلا اذه ىف هجولا نأ نيبتي لاوقألا هذه نم

 .برعلا ةغل يف ةدع تالامعتسا اهلف «رظنلا» ةملك امأو

 كيلإ مث هللا ىلإ رظنن امنإ :وجري لمؤملل لئاقلا لوقيو» :روظنم نبا لاق

 .0"كلضف مث هللا لضف عقوتأ امنإ يأ

 نأ ىلإ ةلزتعملا ينعي ۔ اوبهذ» :ةيطع نبا نع يسلدنألا نايح وبأ لقنو

 .افوذحم ًافاضم اوردقف ،هكلم وأ هباوث ىلإ وأ ،ةرظان اهبر ةمحر ىلإ ىنعملا

 ىلإ يأ اذك يف كيلإ رظان نالف :لوقت امك .ةيبرعلا يف غئاس هجو اذهو

 '"«اذك يف كعنص

 امب حيحصلا هانعم حضتيف (كلئاقل ىلإ قوشلاو) :ةياورلا يف ءاج ام امأو

 .حارشلا هلاق امبو ٠ زنل لوسرلا نع درو

 :ملسم مامإلا جرخأ

 :اولاق .بيرك وبأو يرعشألا رماع وبأو ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح»

 :لاق ةلق يبنلا نع ىسوم يبأ نع ،ةدرب يبأ نع ،ديرب نع ةماسأ وبأ انثدح

 '.«هءاقل هللا هرك فلا ءاقل هرك نمو .هءاقل هللا بحأ هللا ءاقل بحأ نم

 نب عيبرلا مامإلاو ،‘“يراخبلا مامإلاو &‘ثملسم مامإلا ةياورلا هذه جرخأ

 )١( ج ،جاجحلا نب ملسم حيحص ىلع جابيدلا  0١ص ٢٢٥.

 )٢( ج ،برعلا ناسل  5١٤ص ١٩١.

 )٣( ج ‘طيحملا رحبلا  5٨ص ٣٨٠.

 )٤( ةياورلا ملسم حيحص  5٢٦٨٦ص ١١٣٨-١١٢٩.

 )٥( :ةياورلا يراخبلا حيحص ٦٥٠٧ و٦٥٠٨، ص ١١٥٧-١١٥٨.
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 &'١يمرادلاو 8‘ثهجام نباو 0''يئاسنلاو "يذمرتلاو "نابح نباو 8"بيبح
 ١ ")ىلعي وبأو "ديمح نب دبعو 5'هيوهار نباو "دمحأ مامإلاو

 .٧0‘مصاع يبأ نباو '“”قازرلا دبعو &\٦يناربطلاو ،'أيسلايطلاو

 نوبحي ةداعسلا لهأف ...» :ةياورلا هذهل هحرش يف يوونلا مامإلا لاق

 لزجيف :يأ مهءاقل هللا بحيو مهل دعأ ام ىلإ اولقتنيل ،هللا ءاقلو توملا

 ءوس نم اوملع امل هءاقل نوهركي ةواقشلا لهأو .ةماركلاو ءاطعلا مهل

 ،هتماركو .هتمحر نع مهدعبي :يأ إمهءاقل هنلا هركيو .هيلإ نولقتني ام
 .'“}«مهءاقل هناحبس هتهارك ىنعم اذهو .مهب كلذ ديري الو

 هللاب نمؤت نأ) :ةلي هلوق» :هحرش نم رخآ عضوم يف يوونلا مامإلا لاقو

 نإف 6ىلاعت هللا ةيؤر ءاقللاب دارملا سيل مث ...( رخآلا ثعبلاب نمؤتو هئاقلو

 )١( :ةياورلا حيحصلا عماجلا ٧٠. ج  5١ص ٢٥.

 (٢) :تاياورلا ،نابح نبا حيحص ٣٠٠٨-٣٠١٠ ج ٧‘ ص٢٧٨- ٢٨٠.

 )٣( :ةياورلا 6يذمرتلا ننس  0١٠٦٦ج  8٣ص ٣٧٩ :ةياورلاو  0١٠٦٧ج  3٢٣ص ٢٣٧٩-٣٨٠١.

 )٤( :تاياورلا 6ىربكلا يئاسنلا ننس ١٩٦٠-١٩٦٤ ج  0١ص ٦٠٢٣-٦١٠٤.

 )٥( :ةياورلا هجام نبا ننس ٤٦٢٦٤. ج  5٢ص ١٤٢٥.

 )٦( :ةياورلا يمرادلا ننس  5٦٧0٩ص ٦١١٨.

 )٧( :ةياورلا لبنح نب دمحأ مامإلا دنسم  8٨٥٣٧ص ٦١٢٠ :ةياورلاو  8٩٤٣٤ص ٦٨٤.

 )٨) :ةياورلا هيوهار نب قاحسإ دنسم  0١٥٨ج ١، ص ٢٠٢ :ةياورلاو  0١٣٢٠ج ٢٣، ص٧١٦

 :ةياورلاو  0١٥٩٠ج ٣. ص ٩٠٤ :ةياورلاو  0١٥٩١ج  5٣ص ٩٠٥.

 )٩( :ةياورلا .ديمح نب دبع دنسم  0١٨٤ص ٩٤.

 )١٠( ىلعي يبأ دنسم ٣٢٣٥ ج ٦. ص ١٣۔ ١٤.

 )١١( :ةياورلا ،يسلايطلا دنسم ٥٧٤} ج  .0٦٢ص ٧٨.

 )١٢( :ةياورلا "ريبكلا مجعملا ٨٨٨٢ \ ج  8٩ص ١٧١٨ :ةياورلاو  0٩١٩ج  0١٩ص ٣٩١.

 )١٢٣( ،قازرلادبع فنصم  0٦٧٥١ج ٢٣، ص ٢٤٩.

 )١٤( ‘يناثملاو داحآلا  0١٨٦٢ج  5٢ص ٤٣٠.

 )١٥( م && جاجحلا نب ملسم حيحص حرش جاهنملا ٩ & ج ٧. ص ١٢١-١٣.



 ١٠٤ ا |
 ظ ا

 .نينمؤملاب ةصتخم ةيؤرلا نأل ىلاعت هللا ةيؤرب هسفنل عطقي ال ادحأ

 .(_‘«هل متخي اذامب ناسنإلا ىردي الو

 هللا ءاقل هرك نمو» :يرزاملا نع القن حتفلا يف رجح نبا ظفاحلا لاقو

 هداعبإل هتدارإو هل نارفغلا ةليب هتهارك ىلع ثيدحلا لمحيف ...هءاقل هللا هرك

 .'"«هتمحر نم

 :لاق نيح ةيؤرلا ىنعم ريغ ىلع ءاقللا ىنعم ةميزخ نبا دنع ءاجو

 ريغ ءاقللاو ...ةيؤرلا ريغ ءاقل وهو (دبعلا ىقليف) هلوق نأ :لاد ربخلا اذهف»

 ."هرظنلاو ةيؤرلا

 امل 'ةيؤرلا ةلدأ حجرتتو حصت مل ولو» :دمح لآ دمحأ روتكدلا لاقو

 ،ىلاعتو كرابت هللا ةيؤر ىلع ةعطاق ةلالد ءاقللا ىلع ةلادلا ةلدألا ىف ناك

 هتلالد دكأت هيلإ ابوسنم ءاقللا ءاجو ىلاعت هللا ةيؤر ةلدأ ا{تحص ثيحو

 لدت ةحيرص ةلدأ درت مل ثيحو ىاهيلع الاد درو امل هدييأتو ةيؤرلا ىلع

 )١( ج ،١م .قباسلا عجرملا  0١ص١١٦.
 )٢( ج "يرابلا حتف  0١٣ص ١٦١٤.

 )٣( ج ،ديحوتلا باتك ٢. ص ٤٣٣.

 .ةيؤرلا ريغ ءاقل وهو (دبعلا ىقليف) :هلوق نأ :لاد ربخلا اذهف» :ةميزخ نبا ةرابع صن
 ال دبزلا رَدَنَت» :لاقو .ةيآلا 4 ةينب اوشرَو اهاقل وجري ال ےرزتآ نب» :ك هللا لاق

 .ةيآلا ؟اًحَص الَمَع لمعل .هير اياوزب راكرق» :لاقو 4 تومتب ممنتقظ ىف انةاقل كوج
 ةلي يبنلا نأ :طيحم ملعلاو 4 هلب وأ دم ربَع ناةرشي تنآ انءاقل وجيا تيزلا َلاَق»

 (رانلا لخد هب كرشي هللا يقل نمو ،ةنجلا لخد ًاثيش هب كرشي ال هللا يقل نم) :هلوقب دري مل

 .ائيش هب كرشي وهو هللا ىري نم دري مل
 .هرظنلاو ةيؤرلا ريغ ءاقللاو

 ةيؤرلل نوتبثملا اهب جتحا يتلا تاياورلا لكو كادبأ ةلي هللا ةيؤرل نيتبثملا ةلدأ تبثت مل )٤(
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‘ثحبلا اذه يف نبت امك ةفيعض

 .ةيؤرلا ةلدأ حصت مل ال )٥(
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 هثيداحأو ءاقللا تايآ مومع الإ ىلاعتو كرابت هلل نينمؤملا ريغ ةيؤر ىلع

 .'«...ةلمتحم ىقبتف

 ىلإ قوشلاو كهجو ىلإ رظنلا ةذل كلأسأو» ىنعم نأ نيبتي اذه نم

 ءاطعلا ليزج نم نينمؤملل ةلت هللا هدعأ امل قوش لكب راظتنا وه «كلئاقل

 ىوس ليلد يأ هل سيلف حرشلا اذه ادع امو نارفغلا ضئافو ةمحرلا ةعسو

 م مم م مم

 نوتبثملا اهيلع دمتعا يتلا تاياورلا عيمج ديناسأ يف حرجلا ءاملع لاوقأ نم

 دتعي ةحيحص ةياورب اوتأي مل ةلت هللا ةيؤر تابثإ ىلإ اوبهذ نيذلا نأ كردن ةيؤرلل
 وو 7 م رعس م م

 .4 ةرظان اهير لإ » :ىلاعت هلوقل مهريسفت يف ةمألا هذه فلس نع اهب 1 م

 يف ةيآلا هذهب نوكسمتي ةئشسلا لهأ روهمج نأ ملعا» :يزارلا لوق امأو

 جهنملا هرقي ال لوق وهف ،'"×ةمايقلا موي ىلاعت هللا نوري نينمؤملا نأ تابثإ

 يذلاو .ةلي هللا ةيؤر يتبثم نم مهبلغأو ليدعتلاو حرجلا ءاملع هسسأ يذلا

 عابتا ىلإ يعادلا ةمألا ءاملع جهنم هلطبأ دق انه يزارلا مامإلا هيلإ راشأ

 ةيؤر تابثإ يف اهيلع دمتعأ يتلا تاياورلا لكو .رابخألا نم حيحصلا

 هنإو .اهديناسأ لاجر يف ليدعتلاو حرجلا ءاملع تاقيقحت اهتلطبأ دق ةلي هلل

 يفو ةيبهذم تالظم تحت مهمولع رصحت امنيح ةمألا ءاملعل ميضلا نمل

 مولعلا نأل بهاذملا عيمج نم نيملسملا عيمجل كلم مهمولعف ،ةقيض اياوز

 ىلعأ ىلإ اهقبطو اهب كسمت نم لكب ىقرت لب ةقيضلا ةيبهذملا فرعت ال
 يف مولعلا قيبطت ىلإ يعسلا ةمألا هذه دارفأ ىلع بجيف .نيقيلا تاجرد

 .اهتبثيو اهديؤي ام تأي مل يتلا ةغرافلا تاءاعدالا كرتو اهنيدايم

 )١( ص ء٫اهيف مالكلا قيقحتو ىلاعت هللا ةيؤر ١٨٨.

 )٦٢( ج 6يزارلا ريسفت ٠ ص ٢٠٠.



١٠١٦ 

 4ةَداَمزَر قسنل اونسحأ د [ :ىلاعت هلوق ريسضت يق تاياور
 وو ص رر

 ه ديزم ان َرلَو» :ىلاعت هلوقو

 ةطخ ..جحلا .نىيمحاجححتلء :ةت اص
 ظ :... .:. . 1 . . ۔۔.تعرجس ءا رسج ىرا

 :ىلاعت هلوق ريسفت يف ةددعتملا لاوقألاو تاياورلا يربطلا مامإلا جرخأ ا

 فالتخا نيبو .4ُديزَم اَنيَدَلَو» :ىلاعت هلوقو 4ةَءاَِزَر قنش اونسحا صنلل »

 ةدايزلاو ىنسحلا ىنعم يف ليوأتلا لهأ فلتخا» :هلوقب هريسفت يف تاياورلا

 ،ةنجلا يه :ىنسحلا :مهضعب لاقف اهقلخ نم نينسحملا امهدعو نيتللا

 .'×ىلاعت هللا ىلإ رظنلا اهيلع ةدايزلاو ،ءازج هقلخ نم نينسحملل هللا اهلعج

 :ةدايزلاو ةدحاوب تانسحلا نم ةدحاو ىنسحلا :نورخآ لاقو» :اضيأ هلوقبو

 .'رشعلا مامت ىلإ فيعضتلا

 ةرفغم ةدايز :ةدايزلاو ةنسح لثم ةنسح :ىنسحلا :نورخآ لاقو» :هلوقبو

 .'"ناوضرو هللا نم

 فعض نييبتو بئاصلا لوقلا ديدحت يف لصيفلا وه ةمألا ءاملع جهنمو

 هلوق تلمح يتلا تاياورلا ديناسأل عبتتملاو .باوصلاو قحلا فلاخ ام

 ىلع مكحي امم اهقرط فعض كردي ةلي هللا ةيؤر ىلع 4 ةَداَبزَر» :ىلاعت

 .سانلا طاسوأ يف ترشتناو ترثك نإو نالطبلاب اهعيمج

 تاياور ىلاعت هللا ءاش نإ _ ضرعنس ثحبلا اذه نم مسقلا اذه يفو
 دوهج هملاعم تنيب يذلا قحلا نازيم ىلع اهل نيفانلاو ةلي هللا ةيؤر يتبثم

 :ىلاعت هلوق ريسفت يف حيحصلا لوقلا انل نيبتي ىتح ةيمالسإلا ةمألا ءاملع

 .«ديزم اَيَدََو» :ىلاعت هلوقو «ةَةاَزَر قن اونسحأ لل »

 .٤٠١ص 0١١ ج "يربطلا ريسفت )١(

 )٢( ج قباسلا ردصملا  60١١ص ١٠٧.

 )٣( ج "قباسلا ردصملا  0١١ص ١٠٨.



 ١٠٧ نازيملا يف ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور ا يناثلا مسقلا
 ا ./

 ةيؤرلل نيتبثملا تاياور :الوأ

 ن بيهص قيرط نم ةعوفرملا ةياورلا ١

 .ملسم مامإلا لاق

 يدهم نب نمحرلادبع ينثدح :لاق ةرسيم نب رمع نب هللا ديبع انثدح»

 نع ثىليل يبأ نب نمحرلادبع نع ،ينانبلا تباث نع ةملس نب دامح انثدح

 كرابت هللا لوقي :لاق ةنجلا ةنجلا لهأ لخد اذإ» :لاق ةلم ىبنلا نع “©بيهص

 انلخدت ملأ ؟انهوجو ضيبت ملأ :نولوقيف ؟مكديزأ ائيش نوديرت :ىلاعتو
 مهيلإ بحأ ائيش اوطعأ امف ،باجحلا فشكيف :لاق ؟رانلا نم انجنتو ةنجلا

 . ك مهبر ىلإ رظنلا نم

 ةملس نب دامح نع نوراه نب ديزي انثدح ،ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح

 .«هةَداَمزَر ىشفت اونسحأ َبِذَلَل » :ةيآلا هذه الت مث :دازو .دانسإلا اذهب

 .«ةملس نب دامح الإ تباث نع ثيدحلا اذه وري مل» :( )يناربطلا لاقو

 نباو ،‘‘هجام نباو ،‘يذمرتلاو ،‘"!ملسم مامإلا ةياورلا هذه جرخأ

 نب نمحرلادبع قيرط نم مهريغو '"يتاكلاللاو ،‘“يربطلا مامإلاو 5ثانابح
 .ىنانبلا تباث نع ةملس نب دامح نع يدهم

 )١( :ةياورلا طسوألا مجعملا ٧٦٠ ج  0١ص ٣١٣.

 (٢) :ةياورلا ملسم مامإلا حيحص ١٨١& 8ص ١٢٩.

 (٣) :ةياورلا يذمرتلا ننس ٢ ٢٥٥. ج ٤  6ص ٦٨٧ - ٦٨٨ :ةياورلاو ٣٠٥. ج ٥. ص ٢٦.

 )٤ ) :ةياورلا هجام نبا ننس ١٨٧. ح ١  6ص ٦٧.

 )٥() :ةياورلا نابح نبا حيحص ٧٤٤١. ج ١٦ ص ٤٧١.

 (٦) ج يربطلا ريسفت ١١ ص ١٠٦.

 )١( :ةياورلا ،ةعامجلاو ةئُسلا لهأ داقتعا لوصأ ٧٧٨، ج  5٢٣ص ٤٥٥.



 _ ب ١١٨

 ©'"يسولألاو &‘"اريثك نباو ،‘»يبطرقلا ةفيعضلا ةياورلا هذهب جتحاو

 6‘١يطويسلاو ا١يوسوربلا يقح ليعامسإو ،'ثربلا دبع نباو &‘ُاروشاع نباو

 &'"يفسنلاو ،‘١ميقلا نباو ،''اةيميت نباو ،ا“‘يدنقرمسلاو 0'“يبلاعثلاو

 . "ازعلا يبأ نباو

 كلذو ةفيعض ةيؤرلل نيتبثملا ةنسلأ ىلع ترركت يتلا ةياورلا هذه

 .هنم ظفحأ مه نمل هتفلاخمو ةملس نب دامح ظفح ريغت ببسب

 )١( ج "يبطرقلا ريسفت  8٨ص ٢١٠.

 )٢( ص ث٧ ج ،ريثك نبا ريسفت ١٧١.

 )٣( ج ،يسولالا ريسفت  0١٥ص ١٦٠ وج٦، ص ٩٧.

 )٤( ج ؛ريونتلاو ريرحتلا  3٦٩ص٣٢٨ جو  0١١ص ٦٤.

 )٥) ج ؤديهمتلا ٣، ص ٢٩١.

 )٦( ج نايبلا حور ٤‘ ص ٣٨.

 ىنسحلا نأ ىلع نيققحملا روهمج رثكأو» :ةياورلا هذه ركذي نأ لبق يوسوربلا لاق ثيح

 .«ميركلا هللا هجو ىلإ رظنلاو ءاقللا ةدايزلاو ةنجلا

 )٧( ج 6روثنملا ردلا ٣، ص ٥٤٦۔٥٤٧.

 )٨( ج "يبلاعثلا ريسفت ٦. ص ١٦١٠.

 ةنجلا :(ىَتشسُحْلا) روهمجلا :لاق» :ةملس نب دامح ةياورل هركذ لبق يبلاعثلا لاق ثيح

 ۔«كق هللا هجو ىلإ رظنلا :(ةَداَيز)لاو

 )٩( ج ثيدنقرمسلا ريسفت ٢. ص ٩٥.

 )١٠( ج ،ىربكلا ىواتفلا ٨٦ ص ٤٣٥ ۔٤٣٦.

 )١١( ج ،دواد يبأ ننس ىلع ميقلا نبا ةيشاح  0١٣ص ٥٢.

 )١١( ج ،يفسنلا ريسفت ٢!، ص ١٦١٠-١٦١١.

 ركب يبأ نع اذك كن برلا ةيؤر «ةَداََيزَر»» :ةياورلا هذهل هركذ لبق يفسنلا لاق ثيح
 ريسافتلا ضعب يفو نثؤ تماصلا نب ةدابعو يرعشألا ىسوم يبأو سابع نباو ةفيذحو

 ۔«ىلاعت هللا ىلإ رظنلا ةدايزلا نأ ىلع نورسفملا عمجأ

 )١٣( ج ،ةيواحطلا ةديقعلا حرش ٦١ ص ٦٢٨٧-٢٨٨٢.



 ١٠١٩ نازيملا يف ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور | يناثلا مسقلا
 | ' إ

 :رجح نبا لاق

 .'«هرخآب هظفح ريغتو تباث ىف سانلا تبثأ دباع ةقث»

 .'""«هظفح ريغت نميف ركذ ةملس نب دامح» :لاقو

 هديب دمحأ ًأموأو ئطخي ةملس نب دامح ناك» :دمحأ مامإلا نع لقنو

 7 اريبك أطخ

 بويأ نع ةملس نب دامح دنسأ :دمحأ نع لبنح لاقو ...» :اضيأ لاقو

 الإ نيملسملا ةمئأ دحأ وه :ىقهيبلا لاقو ...هنع سانلا اهدنسي ال ثيداحأ

 .(«...يراخبلا هكرت اذلف اهظفح ءاس ربك امل هنأ

 :يبهذلا لاقو

 .'©«هنم تبثأ هريغو “بئارغو ماهوأ هل ،ةقث مامإ»

 .'»«كلام ةوق يف سيلو طلغي قودص ةقث وه» :لاقو

 .ا"«ماهوأ هل ةقث ناك» :لاقو

 هب جتحي مل كلذلف هظفح ءاس كنسلا ىف نعط امل هنأ الإ» :لاقو

 عمس امم ‘تباث نع هثيدح نم جرخأو كيف دهتجاف .ملسم امأو يراخبلا

 .(»«تاقثلا فلاخي اميف هب جتحي ال نأ طايتحالاف ...هريغت لبق هنم

()١( 

(٢) 

(٣) 

(٤( 

)٥( 

(٦) 

()٧( 

(٨) 

 ٢٣٨. ص 0١ ج ١٥٠٤‘ :ت بيذهتلا بيرقت

 ٦١٤٥. ص ؛يرابلا حتف ةمدقم يراسلا يده

 ٢٩٣. ص ٧، ج “بيذهتلا بيذهت

 .٣١-۔-١١ ص 3٣ ج 0١٥٧٤ :ت قباسلا عجرملا

 ٢٨٦. ص 8١ ج ١٧١١ :ت ‘ءافعضلا يف ينغملا

 ١٨٨. ص 8١ ج \٦١؟٩٢ :ت ةتسلا بتكلا يف ةياور هل نم ةفرعم يف فشاكلا

 ٥٩٠١. ص ١، ج ‘لادتعالا نازيم

 ٤٥٦٢. ص 5٧ ج ثءالبنلا مالعأ ريس



 ا ١١٠

 :يعليزلا لاقو

 نوجتحي ال ظافحلاف ،هرمع رخآ يف هظفح ءاس ةملس نب دامحو ...»

 ادعس نب سيق نع ةصاخو ،هب درفني ام نوبنجتيو ‘هيف فلاخي امب
 .هلاثمأو

 :(دوبعملا نوع) بحاص لاقو

 مث هيف كشي مل ةملس نب دامح هب درفت اذإ ثيدحلاو :يقهيبلا لاق ...»
 .'"«...هيف فقوتلا بجو هنم ظفحأ وه نم هيف هفلاخي (٢)

 :ةملس نب دامح نع ميقلا نبا لاقو

 كرت كلذلف هظفح ءاس نسلا يف نعط امل هنأ الإ :يقهيبلا لاق ...»

 هثيدح نم جرخأو هرمأ يف دهتجاف ملسم امأو هثيدحب جاجتحالا يراخبلا

 رثكأ غلبي ال تباث نع هثيدح ىوس امو اهريغت لبق هنم عمس ام تباث نع

 رمألا ناك اذإو .هب جاجتحالا نود دهاوشلا يف اهجرخأ اثيدح رشع ينثا نم

 ًافلاخم هثيدح نم دجي امب جتحي ال نأ كي هللا بقار نمل طايتحالاف كلذك

 ."اهتلمج نم ثيدحلا اذهو تابثألا تاقثلا ثيداحأل

 ريغتب ءاملعلا حرص دقف ؛اهلبقن الو ةملس نب دامح تاياورب جاجتحالا نع

 .هرمع رخآ يف هطالتخاو هظفح

 )١( ج فةيارلا بصن ٦. ص ٣٥٠.

 )٦٢( ج ،دوبعملا نوع  8١٠ص ٤٨٢.

 )٣( ج ،نيعقوملا مالعأ  .0٦٢ص ٣٦١.

 نب دامح قيرط نم تءاج يتلاو ةيل لوسرلا ىلإ ةبوسنملا ةياورلا ىلإ انه ميقلا نبا ريشي
 يدانيف عجري نأ ةي يبنلا هرمأف ،رجفلا عولط لبق نذأ الالب نأ» :اهيف ءاج يتلاو ةملس
 .«...(مان دبعلا نإ الأ)



 ١١١ نازيملا يف ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور يناثلا مسقلا |

 تاياور نزو يف اهيلإ مكتحي يتلا ةدعاقلا ثيدحلا ءاملع نيب دقو

 :حالصلا نبا لاق دقف مهنم ظفحأ مه نم تاياور اوفلاخ نيذلا نيطلتخملا

 لبقي الو طالتخالا لبق مهنع ذخأ نم ثيدح لبقي هنأ مهيف مكحلاو»

 هنع ذخأ له ردي ملف هرمأ لكشأ وأ طالتخالا دعب مهنع ذخأ نم ثيدح

 .اهدعب وأ طالتخالا لبق

 نع اهحيضوتل الاثم لقن لب ةدعاقلا هذه ركذب حالصلا نبا فتكي ملو

 هتاياورو ةملس نب دامح لعج يذلا يميمتلا نابح نب دمحم متاح يبأ

 :لاق ثيح هلاثمل روحملا

 وأ هيوار هب درفت له ثيدحلا لاح يف مهرظن يف اهنولوادتي رومأ هذه»

 ىميمتلا نابح نب دمحم متاح وبأ ركذ ؟ال وأ فورعم وه لهو ؟ال

 ةملس نب دامح يوري نأ هلاثم رابخألا يف رابتعالا قيرط نأ هن ظ فاحلا

 نع ،ةريره يبأ نع ،نيريس نبا نع بويأ نع هيلع عباتي مل اثيدح
 ملع دجو نإف :نيريس نبا نع بويأ ريغ ةقث كلذ ىور له رظنيف .ةلي يبنلا

 نع هاور نيريس نبا ريغ ةقثف كلذ دجوي مل نإو .هيلإ عجري الصأ ربخلل نأ

 دجو كلذ يأف  نيت يبنلا نع هاور ةريره يبأ ريغ يباحصف الإو ةريره يبأ

 .الف الإو هيلإ عجري الصأ ثيدحلل نأ هب ملعي

 دامح ريغ بويأ نع هنيعب ثيدحلا كلذ يوري نأ ةعباتملا لاثمف :تلق

 نع مهضعب هاور نكل بويأ نع هريغ دحأ هوري مل نإف ةماتلا ةعباتملا هذهف

 كلذف ةي هللا لوسر نع ةريره يبأ ريغ هاور وأ ةريره يبأ نع وأ نيريس نبا
 بسحب ىلوألا ةعباتملا نع رصقت نكل ءاضيأ ةعباتملا مسا هيلع قلطي دق

 ثيدحلا كلذ وري مل نإف .اضيأ دهاشلاب كلذ ىمسي نأ زوجيو اهنم اهدعب

 )١( ص ،حاضيإلاو دييقتلا ٤٤٢.



 بإ | ١١٢
 . أ

 كلذف هانعمب رخآ ثيدح يور نكل ةروكذملا هوجولا نم هجو نم الصأ

 هيف ققحت دقف رخآ ثيدح هانعمب اضيأ وري مل نإف .ةعباتم ريغ نم دهاشلا

 امك دودرم ريغو ركنم دودرم ىلإ كلذ دنع مسقنيو .ذئنيح قلطملا درفتلا
 ةريره يبأ نع هب درفتو ةريره وبأ هب درفت اذه لثم يف اولاق اذإو .قبس

 دامح بويأ نع هب درفتو بويأ نيريس نبا نع هب درفتو نيريس نبا

 .0«هيف تاعباتملا هوجو ءافتناب راعشإ كلذ يف ناك ةملس نبا

 يبأ نب نمحرلادبع نع ‘تباث نع ،ةملس نب دامح» ةياور يف رظانلاو

 ملو ةملس نب دامح هب درفت امم اهدجي» ةي يبنلا نع بيهص نع ىليل

 دارأ نمل ةجح بابسألا هذهب ىفكو ،تاقثلا اهيف فلاخو دحأ هيلع هعباتي
 .ةمألا ءاملع جهنم عابتإ

 ٩ةَداَبزَو» :ىلاعت هلوق ريسفت فقوت اهلك ةدع تاياور تدرو دقو

 ملو ًابيهص اهدنس يف ركذي ملو ىليل يبأ نب نمحرلا دبع ىلع ةلي هللا ةيؤرب

 .مالسلا ىكزأو ةالصلا لضفأ اهبحاص ىلع ةوبنلا ماقم ىلإ اهعفري

 ىورو .هعفرو ةملس نب دامح هدنسأ امنإ ثيدح اذه» :يذمرتلا لاق

 نع ،ىنانبلا تباث نع ثيدحلا اذه ديز نب دامحو ةريغملا نب ناميلس

 .'"ه«هلوق ىليل يبأ نب نمحرلا دبع
 نع ةيؤرلل نوتبثملا هب جتحا يذلا ريسفتلا اذه يربطلا مامإلا جرخأو

 سنل % ىليل يبأ نب نمحرلادبع نع ، ينانبلا تباث نع ثديز نب دامح ...»

 مهَموجَو مي الو» ارقو ضمهبر هجو ىلإ رظنلا :لاق 4ةَةاَزَ ئ اون
 ."مهبر هجو ىلإ رظنلا دعب :لاق ةلذ الور ۔۔ وه

 )١( ص .حاضيإلاو دييقتلا ١٠٩-١١٠.

 )٢) ج ©يذمرتلا ننس ٤ ص ٦٨٨.

 )٢٣( ج 6©يربطلا ريسقت ١. ص ١٠٥.



 ١١٢٣ نازيملا يف ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور / يناثلا مسقلا |

 نب نمحرلا دبع نع تباث انربخأ :لاق ،ةريغمملا نب ناميلس نع ...»و

 .'١×...ىليل ىبأ

 .'"«ىليل يبأ نب نمحرلادبع نع ينانبلا تباث نع ،رمعم نع ...»و

 .هنثض يمورلا ًابيهص اهدنس يف اوركذي ملو ةلي يبنلا ىلإ اهوعفري ملو

 ببسبو ،ةياورلا يف هطلغ ببسبو ،‘ةملس نب دامح ظفح ريغت ببسبف
 ظفحلا يف هنم قثوأ مه نمل هتفلاخم ببسبو ،ماهوألا باحصأ نم هنوك

 يتلا هتياور بنجت _- اهئاملع قيبطتو ةمآلا جهنم بسح ۔ انيلع بجو

 مدعف .مالسلا ىكزأو ةالصلا لضفأ اهبحاص ىلع ةوبنلا ماقم ىلإ اهعفر

 ةمئأ ةدعاقل يلمع قيبطت وه هذه ةملس نب دامح ةياورب انجاجتحا

 نوك فرعي» :لاق ثيح هتمدقم يف حالصلا نبا اهركذ يتلا ثيدحلا

 طبضلاب نيفورعملا تاقثلا تاياورب هتاياور ربتعن نأب اطباض يوارلا

 وأ مهتاياورل ىنعملا ثيح نم ولو ةقفاوم هتاياور اندجو نإف ناقتإلاو

 .اتبث اطباض هنوك ذئنيح انفرع ةردان ةفلاخملاو بلغألا يف اهل ةقفاوم

 هثيدحب جتحن ملو هطبض لالتخا انفرع مهل ةفلاخملا ريثك هاندجو نإو

 .'"«ملعا هللاو

 يتلا ةدعاقلل يلمع قيبطت حورشلاو ريسفتلا بتك نم ةيتآلا ةلثمألاو

 نب دامح تاياور ةلثمألا هذه ىف ءاملعلا در دقف ءانه حالصلا نبا اهركذ

 قئاقحلل هتفلاخملو تاياورلا يف همهولو ،هنم ظفحأ مه نم هتفلاخمل ةملس

 .ةتباثلا ةيخيراتلا

 (١) ح قباسلا ردصملا ١١ “ ص ١٠٠٥-١٠٦١.

 )٢) ج قباسلا ردصملا ١١ “ ص ١٠٦.

 (٣) ص ،حاضيإلاو دييقتلا ١٣٨.



١١٤ 

 :لوألا لاثملا

 :'ءلسم مامإلا لاق

 انثدح ىسوم نب نسحلا انثدح .ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح»

 تلزن امل :لاق هنأ ،كلام نب سنأ نع ،ينانبلا تباث نع . ةملس نب دامح

 رخآ ىلإ « يتلا توص َقَوَق مكَتْوَصَا أ اوعفرت ال اونما۔ ينلا اهنأَي » ةيآلا هذه

 سبتحاو ،رانلا لهأ نم انأ :لاقو هتيب يف سيق نب تباث سلج .ةيآلا

 .ورمع ابأ اي) :لاقف ذاعم نب دعس ةلي يبنلا لأسف شت يبنلا نع

 .ىوكشب هل تملع امو يراجل هنإ :دعس لاق (؟ىكتشا ؟تباث نأش ام

 ةيآلا هذه تلزنأ :تباث لاقف .ةلي هللا لوسر لوق هل ركذف دعس هاتأف :لاق

 لهأ نم انأف ،ةلَي هللا لوسر ىلع اتوص مكعفرأ نم ينأ متملع دقلو

 لهأ نم وه لب :ةلي هللا لوسر لاقف .ةلي يبنلل دعس كلذ ركذف ىرانلا

 .«ةنجلا

 نم تءاج يتلاو دمحأ مامإلاو ملسم مامإلا اهركذ يتلا ةياورلا هذه

 قرطلا هذهف» :هلوقب ريثك نبا مامإلا اهلعأ دق ةملس نب دامح قيرط

 نب دعس ركذ نم هب درفت اميف ةملس نب دامح ةياورل ةللعم ثالثلا

 هز ذاعم نب دعس نكي مل ةيآلا هذه لوزن لاح نأ حيحصلاو .خ ذاعم

 "...ادوجوم

 "ملسم مامإلا اهركذ ةملس نب دامح قيرط ريغ نم تءاج يتلا قرطلاو

 :ةياورلا ۔ دمحأ م امإلا دنسم كلذك رظناو ١٠٢١-٠١٠٣ ص 30١١٩ :ةي اورلا { ملسم حيحص ( )١

 ٨٨١. ص ١٢٥٠٨.

 )٢( ج ريثك نبا ريسفت ٦. ص ٣٦٩.

 (٣) ص ملسم حيحص ٠٢٣ ١.



 ١١٥ نازيملا يف ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور | يناثلا مسقلا
 اس

 نهيف اوركذي ملو م؛يئاسنلاو ،‘كاحلاو ،‘!ىلعي وبأو ،‘دمحأ مامإلاو

 لاقف»و &‘©؛هيلإ موقلا ضعب قلطناف» :قرطلا هذه ضعب ىف ءاج دقف

 نب مصاع نأ اوركذ ةياور يفو &‘٠×هملع كل تملع تئش نإ موقلا نم لجر

 نأ رجح نبا حجرو سامش نب سيق نب تباث ىلإ بهذ يذلا وه ايدع

 .ةدابع نب دعس وه تباث لاح ةفرعمل بهذ يذلا

 ريثك نبا لعأ هنم ظفحأ وه نمل ةملس نب دامح ةفلاخم ببسبف
 تباث نع ةملس نب دامح قيرط نم اهجرخأ يتلا ملسم مامإلا ةياور

 نانبلا

 )١( :ةياورلا لبنح نب دمحأ مامإلا دنسم  0١٦٢٤٦٢٦ص ٨٧٥.

 :ةياورلاو ٧٦. ص 0٦ ج ٣٣٣١ :ةياورلاو ۔\٩٤١ ص ٦. ج ٣٤٦٢٧ :ةياورلا .ىلعي يبأ دنسم )٢(

 ١١٢. ص .تج ٣٣٨١.

 )٣( :ةياورلا .نيحيحصلا ىلع كردتسملا ٥٠٣٦، ج ٢. ص ٢٦١.

 ،٦ج ١١٥١٢© :ةياورلاو ٦٣-٦٤ ص ٥‘ ج ، ٨٦٢٢٧ :ةياورلا ىربكلا يئاسنلا ننس ()

 .٦٦٤۔- ٤٦٥ ص

 )٥( :ةياورلا ديمح نب دبع دنسم  8١٦٢٦٠4٩ص ٢٣٦٣-٣٢٦٤.

 )٦( :ةياورلا كرابملا نبال داهجلا  0١٦٢٢ص ١٠١.

 )٧( :ةياورلا ريبكلا مجعملا  0١٣١٦ج  5٦٢ص ٦٨.

 (٨) .بج ،يرابلا حتف ص٢٢٨.

 نع ‘ةداتق نع ،ريشب نب ديعس قيرط نم هريسفت يف رذنملا نبا ىورو» :رجح نبا لاق
 هبشأ اذهو ‘ثيدحلا (يراج وه هللا لوسر اي ةدابع نب دعس لاقف) ةصقلا هذه يف سنأ

 نم هراج نوكي نأ هبشأ وهف سيق نب تباث ةليبق نم ةدابع نب دعس نأل باوصلاب
 يتلا ةياورلا رجح نبا ظفاحلا دع صنلا اذه يف .«ىرخأ ةليبق نم هنأل ذاعم نب دعس

 ج س٢٨٢٦ :ت بيذهتلا بيرقت) فيعضلا ريشب نب ديعس قيرط نم تءاج ١.
 ص٢٤٩( اهيف ركذ يتلا ةملس نب دامح ةياور نم باوصلاب هبشأ ةداتق ةنعنعو

 نز ذاعم نب دعس يباحصلا .



| ! ١٦ 
 ا

 ىن اغلا ل اٹملا :

 :يذمرتلا لاق

 نع ،ةملس نب دامح انثدح يرصبلا يحمجلا ةيواعم نب هللادبع انثدح»

 مرحم محر اذ كلم نم) :لاق ةلي هللا لوسر نأ ةرمس نع نسحلا نع .ةداتق

 .(رح وهف

 .«ةملس نب دامح ثيدح نم الإ ادنسم هفرعن ال ثيدح اذه ىسيع وبأ لاق

 8'؛هجام نباو 5'"دواد وبأو "دمحأ مامإلاو ،'"يذمرتلا ةياورلا هذه جرخأ

 .ا}؛مكاحلاو ، يقهيبلاو 5'دوراجلا نباو ،'»يواحطلاو ،'“يناربطلاو

 فلاخ ةملس نب دامح نأ اهنم للعب ةياورلا هذه ثيدحلا ءاملع لعأ

 نب رمع ىلع هريغ اهفقوي تقو يف ةوبنلا ماقم ىلإ اهايإ هعفرب تاقثلا اهيف

 . نهثخ "باطخلا

 )١( :ةياورلا "يذمرتلا ننس  0١٣٦٥ج ٢٣، ص ٦٤٦.

 )٢( :ةياورلا لبنح نب دمحأ مامإلا دسم  0٦٢٠٤٦٢٩ص ١٤٧٨ :ةياورلاو  8٦٢٦٠٤٦٧ص ١٤٨٠

 :ةياورلاو ٤٩٠  3٦٢٠ص ١٤٨٢.

 )٣( :ةياورلا دواد يبأ ننس ٣٩٤٩. ص ‘٤؛ ج ٦٢٥٩-٢٦١٠.

 )٤( :ةياورلا هجام نبا ننس ٦٢٥٦٤ ، ج ٢، ص ٨٤٣.

 )٥( :ةياورلا ،ريبكلا مجعملا  0٦٨٥٢ج ٧. ص ٢٠٥.

 )٦( ج ؛راثآلا يناعم حرش ٢، ص١٠٩.

 )٧( :ةياورلا ،دوراجلا نبال ىقتنملا  0٩٧٢ص ٣٦٠.

 )٨( ج ىربكلا يقهيبلا ننس  8١٠ص ٢٨٩.

 )٩( :ةياورلا نيحيحصلا ىلع كردتسملا ٢٨٥١‘ ج  0٦٢ص ٢٣٣.

 نب دمحم انثدح» :دواد يبأ ةياور بسح باطخلا نب رمع ىلع ةفوقوملا ةياورلا صن )١٠(

 نم :لاق ث باطخلا نب رمع نأ ةداتق نع ديعس نع ،‘باهولا دبع انث ،يرابنألا ناميلس

 ننسو ٢٦١ ص ٤ ج ٣٩٥٠. :ةياورلا .دواد يبأ ننس رظنا) «رح وهف مرحم محر اذ كلم

 ١١٠(. ص ٢‘ ج ؛راثآلا يناعم حرشو ٨٩! ص 8١٠ ج ىربكلا يقهيبلا



 ١١٧ نازيملا يف ىلامتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور | يناثلا مسقلا

 اس

 :دوبعملا نوع بحاص لاق

 مث هيف كشي مل ةملس نب دامح هب درفت اذإ ثيدحلاو يقهيبلا لاقو»

 ىلإ يراخبلا راشأ دقو .هيف فقوتلا بجو هنم ظفحأ وه نم هيف هفلاخي
 .'٨«ىهتنا ركنم يدنع اذه :ينيدملا نب يلع لاقو ثيدحلا اذه فيعضت

 :ميقلا نبا لاقو

 :للع سمخ هل ثيدحلا اذه»

 .هريغ هب ثدحي مل هنإف هب ةملس نب دامح درفت :اهادحإ

 ،هلسرأ ةبعشف ةداتق نع ةبعشو دامح هيف فلتخا دق هنأ :ةيناثلا ةلعلا

 .'٢«...ةبعش وه ةبعشو هلصو دامحو

 :رجح نبا لاقو

 نع ةداتق نع ةملس نب دامح الإ هوري مل :يذمرتلاو دواد وبأ لاق ...»

 ،دامح نم ظفحأ ةبعشو ،السرم نسحلا نع ةداتق نع ةبعش هاورو نسحلا

 .'"}«...حصي ال :يراخبلا لاقو .ركنم ثيدح وه ينيدملا نب يلع لاقو

 :ثلاثلا لاثملا

 :ديمح نب دبع دنسم يف ءاج

 نع ،عفان نع ،بويأ نع ةملس نب دامح انث لضفلا نب دمحم انثدح»

 :يدانيف عجري نأ ةق يبنلا هرمأف رجفلا عولط لبق نذأ الالب نإ :لاق رمع نبا
 .«مان دبعلا نإ الأ مان دبعلا نإ الأ ىدانف عجرف مان دبعلا نإ الأ

 )١( ج "دوبعملا نوع  .7٠ص ٤٨٢ ۔- ٤٨٣.

 )٢( ج دواد يبأ ننس ىلع ميقلا نبا ةيشاح ٧٠. ص ٤٨٠١.

 )٣( :ةياورلا ريبحلا صيخلت ٢١٤٩© م٢. ج ٤. ص ٢١٢.



} ١١٨ 
 ا أ

 .'"'يذمرتلاو &"ينطقرادلاو ،‘'اديمح نب دبع ةياورلا هذه جرخأ

 ىلإ ةملس نب دامح اهعفر ىتلا ةياورلا هذه ثيدحلا ءاملع فعض دقو

 . ؤ باطخلا نب رمع ىلع ةفوقوم ةياور اهتفلاخمل كلذو لقي هللا لوسر

 :رجح نبا لاق

 نع ةملس نب دامح قيرط نم هريغو دواد وبأ هجرخأ ثيدح وهو ...»

 قفتا نكل ،ظافح تاقث هلاجرو اعوفرم الوصوم رمع نبا نع عفان نع بويأ
 وبأو يلهذلاو يراخبلاو لبنح نب دمحأو ينيدملا نب يلع ثيدحلا ةمئأ

 هعفر يف أطخأ ادامح نأ ىلع ينطقرادلاو مرثألاو يذمرتلاو دواد وبأو متاح

 عم كلذ هل عقو يذلا وه هنأو باطخلا نب رمع ىلع هفقو باوصلا نأو

 .'‘«هعفرب درفنا ادامح نأو هنذؤم

 :هننس يف يذمرتلا لاقو

 نب دامح ثيدح :ىنيدملا نب ىلع لاق ...ظوفحم ريغ ثيدح اذه»

 أطخأو ظوفحم ريغ وه ةي يبنلا نع رمع نبا نع عفان نع بويأ نع ةملس

 .'ث«ةملس نب دامح هيف

 : يقهيبل ا لاق و

 دامح ةياورو ...بويأ نع ةملس نب دامح هلصوب درفت ثيدح اذه ...»

 .'١«...اهنم حصأ رمع نبا نع عفان نع رمع نب هللا ديبع ثيدحو ةدرفنم

 )١( :ةياورلا ديمح نب دبع دنسم ٧٨٦& 8ص ٢٥٠.

 )٦٢( :ةياورلا ينطقرادلا ننس ٤٨} ج  0١ص ٢٤٤.

 )٣( ج "يذمرتلا ننس  0١ص ٣٩٤.

 )٤( ج ،يرابلا حتف  0٢ص ٣١١ ج ،دوبعملا نوع كلذك رظناو ٦، ص ٢٣٧.

 )٥( ج يذمرتلا ننس  0١ص ٢٣٩٤-٣٩٥\ ج ١6م ،ريبحلا صيخلت رظناو  0١ص ١٧٩.

 )٦( ج ‘ىربكلا يقهيبلا ننس  8١ص ٣٨٣.



 ١١٩ نازيملا يه ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور إ يناثلا مسقلا
 : = | .ا

 :ربلا دبع نبا لاقو

 هوركنأو ،برويأ باحصأ نود ةملس نب دامح هب درفنا ثيدح اذهو»

 3 » هيف هوؤطخو هيلع

 :يعليزلا لاقو

 لصأو هنم اطح هنإف ةملس نب دامح ثيدح امأو :مرشألا لاقو ...)»

 :مهضعب لاقو ححورسم :هل لاقي انذؤم نأ رمع نبا نع عفان نع ثيدحلا
(٦٢) 

 . «مان دبعلا نإ :يدانيف ،عجري نأ رمع هرمأف ،ليلب نذأ دوعسم

 :عبارلا لاثملا

 :مكاحلا لاق

 إملسم نب نافع انث لضفلا نب نيسحلا انث .حلاص نب دمحم انثدحود»

 تنب ةيقر تتام امل :لاق هنن سنأ نع ‘تباث نع ةملس نب دامح انث

 لخدي ملف ةليللا هلهأ فراق لجر ربقلا لخدي ال :ةي يبنلا لاق ةلي هللا لوسر

 .«ربقلا نامثع

 يف يراخبلا مامإلاو &؛ادمحأ مامإلاو "مكاحلا ةياورلا هذه جرخأ

 .'ث؛(ريغصلا خيراتلا)

 :يرابلا حتف يف رجح نبا لاق دقف كًانتمو ادنس ةفيعض ةياورلا هذه

 يراخبلا هجرخأ ةيقر اهامسف سنأ نع تباث نع ةملس نب دامح هاور»

 )١( ج 6 ديهمتلا ٤ ص ٢٠٩.

 )٢) ةي ارلا بصن ٠6 ج ١ ص ٣٦١.

 (٣) :ةياورلا .نيحيحصلا ىلع كردتسملا ٢ ٠٦6٨٥ ج ٤ ص ٥١.

 )٤( :ةياورلا .لبنح نب دمحأ مامإلا دنسم  0١٣٢٣٤٣١ص ٩٤٢ :ةياورلاو  50١٢٣٨٨٩ص ٩٧١.

 )٥() ص ريغصلا خيراتلا ١٢.



 ١٢٠ إ | . ا __

 يردأ ام :يراخبلا لاق كردتسملا يف مكاحلاو طسوألا خيراتلا يف

 يف دامح مهو :تلق .اهدهشي مل ردبب ةلي يبنلاو تتام ةيقر نإف ،اذه ام

 .طقف اهتيمست

 امنإ دامح نم اطخ اذه :رمع وبأ لاق ...» :ةباصإلا يف رجح نبا لاقو

 ."موثلك مأ يف كلذ ناك

 ثيدح نم يناربطلل ط سوألا يف عقوو» :يرابلا حتف ةمدقم يف لاقو

 .'"«حصي الو ،ةيقر اهنأ سنأ نع تباث نع ةملس نب دامح

 يتلا ةدعاقلا نمو دامح ظفح فعض انل نيبت حرجلا ءاملع لاوقأ نم

 ماهوألا باحصأو نيطلتخملا تاياور نأ انفرع حالصلا نبا نع اهانلقن

 در انل نيبت اهانلقن يتلا ةلثمألا نمو مهنم ظفحأ مه نم اوفلاخ اذإ لبقت ال

 .تاقثلا اهيف فلاخ ىتلا ةملس نبا دامح تاياور ةيمالسإلا ةمألا

 تلق يتلا ةيقيبطتلا ةلثمألاو ةيثيدحلا دعاوقلاو ،حرجلا ءاملع لاوقأف

 لتق نم قيبطتلا نم اهظح دجت مل ۔ ةلي هللا ةيؤر يتبثم نع اهلكو ۔ انه
 تابثإ يف اهب اوجتحا يتلا ةملس نب دامح ةياورل مهركذ دنع ةيؤرلل نيتبثملا

 . ةلي هللا ةيؤر

 دقنلا دنع لداعلا جهنملا نع دعبلاو ‘ثيدحلا ملع دعاوقل قيبطتلا مدعف

 قيرط نم تءاج ىتلا ةفيعضلا ةلي هللا ةيؤر ةياور ايطعأ ناذللا ناببسلا امه

 نوكسلاو ةيؤرلل نيتبثملا لايجأ ةنسلأ ىلع لاقتنالل ةصرفلا ةملس نب دامح

 .ةديقعلاو حورشلاو ريسفتلا بتك يف

 ٥ ٥٠. ص .٢ج 6يرابلا حتف )١)

 )٦٢( ج ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا ٨. ص ٨٣.

 )٣) ص 6يرابلا حتف ةمدقم يراسلا يده ٤٠٩.



 ١٦١ نازيملا يف ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور | يناثلا مسقلا |

 أ :

 اهعفر يتلا ةلي هللا ةيؤر ةياور دري دقنلاو ةساردلا ىف ةمألا جهنمف

 اهب جاجتحالاو اهدامتعا حصي الف اذهبو ٠ اي لوسرلا ىلإ ةملس نب دامح

 .مهبتك يف اهورطس نيذلا رادقأ تعفترا ولو

 هبثذ ةرجع نب بعك قيرط نم ةعوفرملا ةياورلا -
 :يربطلا مامإلا لاق

 ءاطع نع .جيرج نبا نع ثراتخملا نب ميهاربإ انث :لاق ديمح نبا انثدح»

-. ! 
 و س

 .«ىلاعتو كرابت نمحرلا هجو ىلإ رظنلا :ةَداَيَزلا :لاق 4 ةدايزو

 اهب جتحاو 3 ( يئاكلاللاو 3 'يربطلا مامإلا ةفيعضلا ةياورلا هذه جرخأ

 .'"ريثك نبا

 نب ميهاربإو ‘ديمح نبا لبق نم اهدورول كلذو ةفيعض ةياورلا هذه
 .ءاطعو راتخملا

 يزارلا ديمح نب دمحم :وه ديمح نباف

 ىلع أرجأ تيأر ام .ءيش لك يف ديمح نبا مهتن انك :ةرزج حلاص لاق»

 دمحأ وبأ لاقو .ضعب ىلع اهضعب بلقيف سانلا ثيداحأ ذخأي ناك ءهنم هللا

 )١( ج "يربطلا ريسفت ١١ “ ص ١٧.

 ج ‘يربطلا ريسفت) يربطلا دنع اضيأ ةياورلا هذه تءاجو ١١©، ص ١٠٦١(: انثدح»

 هذهو «... يي يبنلا نع ،يدهم نب نمحرلا دبع انث :الاق راشب نب دمحمو يلع نب ورمع

 ةنس دلؤ يذلا يدهم نب نمحرلا ديعف ةلضعم دنسلا اذهب ةياورلا ١٣٥ بيذمهت) ه

 ج ،بيذهتلا  8٦ص ٢٤٩( اذهب ىفكو .ةياورلا هذه مهنع لقن نيذلا لاجرلا انل ركذي مل

 .اهلبقت مدعو اهضفرل اببس
 )٢( :ةياورلا ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش ٧٨١، ج  5٢٣ص ٤٥٦ - ٤٥٧.

 (٣) ج .ريثك نبا ريسفت ٣. ص ٤٩٨.



 ب ك ١٢٢

 وهو ديمح نب دمحم ىلع تلخد : لوقي يزارل ا كلضف تعمس :لاسعلا

 .)نوتملا ىلع ديناسألا بكري

 .يزارلا ليعامسإ وبأ يميمتلا :وهف راتخملا نب ميهاربإ امأو

 ملو هتكرت :جينز لاقو .كاذب سيل :نيعم نبا لاق ...» :رجح نبا لاق

 .'"«...رظن هيف :يراخبلا لاقو .هضري

 .بئاسلا وبأ يفقثلا كلام نب بئاسلا نبا :وهف ءاطع امأو

 هعامسف اميدق هنم عمس نم :دمحأ نع بلاط وبأ لاق ...» :رجح نبا لاق

 ...ةبعشو نايفس ًاميدق هنم عمس ءيشب نكي مل ًاثيدح هنم عمس نمو .حيحص

 عامس :قحل ادبع ل اقو .... ةريثك طبرلاخت هظفح ىنف .هظفح ريغت هرخآب

 .'"«... طالتخالا لعب هنم جيرج نبا

 اببسبو ار اتخملا نب ميه اربإو يزارل ١ ديمح نب دمحم فعض ببسبف

 ةلي لوسرلا ىلإ ةبوسنملا ةياورلا هذه ىلع مكحي بئاسلا نب ءاطع ظفح ريغت
 . قف ةرجع نب بعك يباحصلا ىلإ بسن ام نالطب كلذك نيبتيو ؤفعضلاب

 بعك نب يبأ قيرط نم ةعوفرملا ةياورلا ٣
 :يربطلا مامإلا لات

 نمع ًاريهز تعمس :لاق ،ةملس يبأ نب ورمع انث :لاق ،يقربلا نبا انثدح»

 هللا لوق نع نيي هللا لوسر لأس هنأ :بعك نب يبأ انث :لاق ةيلاعلا ابأ عمس

 ءاملع لاوقأ نم ديزملو ٢٢٢٧ ص 0٦٥٣ :ت ثيدحلا عضوب يمر نمع ثيثحلا فشكلا )١(

 .ثحبلا اذه نم ١٨٠ ص رظنا يزارلا ديمح نب دمحم يف ليدعتلاو حرجلا

 )٢) :ت ©بيذهتلا بيذهت ٤٢٥٨ ح ١. ص ٤٦ ١.

 (٣) :ت قباسلا عجرملا ٤٧٥٤. ج ٧. ص ١٧٧٧-١٨٠٠.



 ١٢ نازيملا يف ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور يناثلا مسقلا |
 ١ ..ا

 رظنلا :ةدايزلاو ةنجلا :ىتشخلا :لاق 4ةَداَزَر ىننَت اونسحأ َمذَلَل» :ىلاعت

 .«هللا هجو ىلإ

 &'"يئاكلاللا اهركذو "يربطلا مامإلا ةفيعضلا ةياورلا هذه جرخأ

 .('ريثك نباو "يبطرقلا اهب جتحاو

 دمحم نب ريهزو ةملس يبأ نب ورمع ببسب كلذو ةفيعض ةياورلا هذه
 .ةيلاعلا يبأو ريهز نيب اهدنس يف ةلاهجلا دوجول كلذكو ،يميمتلا

 .يقشمدلا صفح وبأ يسينتلا ةملس يبأ نب ورمع

 لاقو ‘تفيعض :نيعم نبا نع روصنم نب قاحسإ لاق ...» :رجح نبا لاق

 لاقو ...مهو هثيدح يف :يليقعلا لاقو ،هب جتحي الو هثيدح بتكي :متاح وبأ

 .اُ«...ليطاوب ثيداحأ ريهز نع ىور :دمحأ لاقو “©فيعض :يجاسلا

 ملسي ملف يزورملا يناسارخلا رذنملا وبأ .يميمتلا دمحم نب ريهز امأو

 .فعضتلا نم

 امو ؤريكانم هنإف ماشلا لهأ هنع ىور ام :يراخبلا لاق ...» :رجح نبا لاق

 نع نييماشلا ةياور يف دمحأ نع مرثألا لاقو .حيحص هنإف ةرصبلا لهأ هنع ىور

 سيل :رخآ عضوم يف لاقو .فيعض :يئاسنلا لاقو ...ريكانم هنع نووري :ريهز

 ينعي ۔ ةملس يبأ نب ورمع دنعو سأب هب سيل رخآ عضوم يف لاقو .يوقلاب

 .(»«...ريكانملا ضعب هثيدح يف :دمحأ وبأ مكاحلا لاقو ...ريكانم هنع يسينتلا

 )١( ج "يربطلا ريسفت  0١١ص ١٠٧.

 )٢( :ةياورلا ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ ٧٨٠، ج ٢٣& ص ٤٥٦.

 )٢( ج ،يبطرقلا ريسفت ٨، ص ٢١١.

 )٤( ج ،ريثك نبا ريسفت ٣، ص ٤٩٨.

 )٥( :ت ٥©بيذهتلا بيذهت ٥٦٣٥. ج ٨. ص ٢٧-٣٨.

 )٦( :ت قباسلا عجرملا  0٢١٣٤ج  .3٢٣ص ٢٣٠٨-٢٣٠٩.



| ١٢٤ 

 هنع هتياورف يقشمد يماش وهو ةملس يبأ نب ورمع انه هنع ىور دقو

 .يراخبلا مامإلا لاق امك ريكانملا اهب

 دمحم نب ريهز فعض و ؤ يسينتل ا ةملس يبأ نب ورمع فعض ببسبف

 نيبتي نييماشلا نع ةملس يبأ نب ورمع ةياور فعض كلذكو يميمتلا

 مدع كلذكو .ةلي هللا لوسر ىلإ اهتبسن ةحص مدعو ةياورلا هذه فعض

 . يخ بعك نب يبا نع اهتوبث

 هلوق ريسفت اهيف ءاج يتلاو كلام نب سنأ قيرط نم ةعوفرملا ةياورلا ٤
 ىلاعت هلل دابعلا ةيؤرب «ديزَم اَيَدلَو» :ىلاعت

 :قرط ةدع نم ءاج ز كلام نب سنأ ىلإ بوسنملا ريسفتلا اذه

 :ىلوألا قيرطلا

 :يربطلا مامإلا لاق

 انث :لاق ىسيع نب ةرق انث :لاق يطساولا ليهش نب دمحأ ينثدح»

 .ةنجلا ةنجلا لهأ نكسأ اذإ كق هللا نإ سنأ نع ‘هدج يبرع نب رضنلا

 نم ك رلا مهادان مث ...حيفأ ةنجلا نم جزم ىلإ طبه رانلا رانلا لهأو

 اويبرشو اولكأ "يدفوو يناريجو يراوزو يدابعب ابحرم :بجحلا ءارو

 كلذف :لاق يلإ اورظني ىتح مهل ّنيلجتأل يترعو ءاوبيطو اوسكو .اوهكفو
 مالسلا :لاق مث © ترلا مهل ىلجتف :لاق ؛ديزملا لضفو ءاطعلا ءاهتنا

 .ا«...مكنع تيضر دقف يلإ اورظنا يدابع مكيلع

 )١( ج يربطلا ريسفت ٦٢٦. ص ١٧٣۔١٧٤.

 نب رضنلا انث :لاق ىسيع نب ةرق انث :لاق يطساولا ليهش نب دمحأ ينثدحد» :ةياورلا صن
 ىلإ طبه ؛رانلا رانلا لهأو ،ةنجلا ةنجلا لهأ نكسأ اذإ ك هللا نإ سنأ نع ،هدج برع

 تعضؤ مث رون نم آابُجُحو ،ؤلؤل نم ًابْجُح هقلخ نيبو هنيب دمف ؤحيفأ ةنجلا نم جزت



 ١٢٥ نازيملا يف ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور يناثلا مسقلا
 | : ..ف ا

 لابجلا لاثمأ هيدي نيب ك هللا ىلع لجرل نأ مث ،رونلا يساركو رونلا زؤشو رونلا ربانم -=
 .مهقانعأ ةنجلا لهأ مف مهتحنجأ قفضو ٬هعم ةكئالملا حيبست يوَد عمشُي رونلا نم

 ءامسألا ملَعُملاو هديب لوعجملا اذه :ليقف ؟هللا ىلع هل نذأ دق يذلا اذه نم :ليقف

 هللا ىلع هل نذأ دق © ل مدآ .ةنجلا تحيبأ هل يذلاو .هل تدجسف ةكئالملا ترمأ يذلاو

 ةكئالملا حيبست يود عمشي "رونلا نم لابجلا لاثمأ هيدي نيب رخآ لجرل نذؤي :لاق ىلاعت

 ؟هللا ىلع هل نذأ دق يذلا اذه نم :ليقف 8مهقانعأ ةنجلا لهأ دمف مهتحنجأ قفصو ،هعم

 ىلع هل نذأ دق ميهاربإ ءامالسو ادزب رانلا هيلع لعجو اليلخ هللا هذختا يذلا اذه :ليقف

 حيبست َيِوَد عمش رونلا نم لابجلا لاثمأ هيدي نيب ،هللا ىلع رخآ لجرل نذأ مث :لاق .هللا

 هل نذأ دق يذلا اذه نم :ليقف .مهقانعأ ةنجلا لهأ دمف مهتحنجأ قفصو ،هعم ةكتالملا

 دق ، الت ىسوم (ًامالك) هملكو ءايجن هبرقو هتلاسرب هللا هافطصا يذلا اذه :ليقف ؟هللا ىلع

 هيدي نيب ،هلبق نييبنلا بكاوم عيمج لثم هعم رخآ لجرل نذؤئ مث :لاق .هللا ىلع هل نذأ
 لهأ دمف مهتحنجأ قفصو هعم ةكنالملا حيبست يِوَد عمسي (رونلا نم) ؤلابجلا لاثمأ

 لأو .عفاش لؤأ اذه :ليقف ؟هللا ىلع هل نذأ دق يذلا اذه نم :ليقف "مهقانعأ ةنجلا

 بحاصو ضرألا هيتباؤذ نع قشنت نم لقأو مدآ دلو ديسو ةدراو سانلا رثكأو .عفشم

 رونلا ربانم ىلع نويبنلا سلجف :لاق .هللا ىلع هل نذأ دق .ةلق دمحأ .دمحلا ءاول

 نابثك ىلع سانلا رئاس سلجو (رونلا يسارك ىلع ءادهشلاو رونلا رس ىلع نوقيذصلاو)

 يرازو يدابعب ًابحزَم :بجحلا ءراو نم ىلاعت رلا مهادان مث ضيبألا رفذألا كسملا

 نم مهيلإ تبزقف :لاق .مهومعطأف "يدابع ىلإ اوضهنا ،يتكتالم اي .يدفوو يناريجو
 ءارو نم رلا مهادان مث :لاق ،اولكأف مظع الو اهل شير ال تخبلا اهنأك ،ريط موحل

 مهيلإ ضهنف :لاق .مهوقسا اولكأ يدفوو يناريجو يراوزو يدابعب آبحرم :باجحلا
 اهرخآ ةذل ،ةذيذل ةفلتخم ةبرشأب ةضفلاو بهذلا قيرابأب نونكملا ؤلؤللا مهنأك ناملغ

 يدابعب ابحرم :بجحلا ءارو نم رلا مهادان مث نوفزثُي الو اهنع نوعذَصي ال كاهلزأ ةذلك

 ةللكم قابطأ ىلع مهيلإ بزقيف :لاق .مهوهكق .اوبرشو اولكأ ،يدفوو يناريجو يراؤزو

 نم ةبوذع بيطأو ،نبللا نم ًاضايب دشأ "هللا ىمس يذلا بطؤلا نمو ناجرملاو توقايلاب

 يناريجو يراوزو يدابعب ابحرم :بججُحلا ءارو نم ترلا مهادان مث اولكأف :لاق .لسعلا

 رونب ةلوقصم للحب ةنجلا رامث مهل تحتفف لاق مهوسكا اوهُكْفو ،اويرشو اولكأ ،يدفوو

 يدابعب ًابحرم :بجحلا ءارو نم ىلاعتو كرابت برلا مهادان مث :لاق .اهوسبلأف نمحرلا
 حير مهيلع تجاهف :لاق .مهوبيط اوشكو اوهُكْفو اوبرشو اولكأ يدفوو يناريجو يرازو
 = رابغ ريغ نم مههوجو ىلع تحفنف ؛رفذألا (ضيبألا) كسملا قيرابأب .ةريثملا اهل لاقي



-= | | ١٢٦ 

 ببسب كلذكو ليهس نب دمحأ ببسب كلذو ةفيعض ةي اورل ا هذه ١ عاطقنال

 :ىسيع نب ةرق ةلاهجو اهدنس يف

 صعب هثيدح يف :مكاحلا دمحأ وبأ لاق» :يطساولا ليهس نب دمحأ

 .ريكانملا

 رضنلا نإ ذإ ههه كلام نب سنأو يبرع نب رضنلا نيب وهف عاطقنالا امأو

 .ه٨٦١ ماع يفوت دقو "عابتألا عابتأ نم ربتعي

 ،يدي نيب يتلا لاجرلا بتك يف ىسيع نب ةرقل ةمجرت نع تثحب دقلو

 .فيعضت وأ قيثوتب هركذ نم دجأ ملو

 :ةيناثلا قيرطلا

 :يربطلا مامإلا لاق

 انث :لاق ،يماميلا سنوي نب رمع انث :لاق رجبأ نب نيسحلا نب نلع انثدح»
 نع .يسبعلا ةيواعم نع ،ةبيط وبأ ينث :لاق ليفطلا يبأ نب هللا دبع نبا مضهج

 ةكغ ليربج ىناتأ :لي هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ نع ،ريمع نب نامثع

 هذه :لاق ؟هذه ام 6ليربج اي :تلقف ،ءادوس ةتكن اهيف ءاضيب ةآرم هفك يفو

 يناريجو يرازو يدابعب ابحرم :بجحلا ءارو نم كلق برلا مهادان مث :لاق .ماتق الو =

 :لاق يلإ اورظني ىتح مهل نيلجتأل يتعو .اوبيطو اوسكو ،اوهكفو اوبرشو اولكأ "يدفوو
 مكيلع مالسلا :لاق مث ك رلا مهل ىلجتف :لاق ديزملا لضفو ءاطعلا ءاهتنا كلذف

 عبرأ كناحبس ،اهرجشو ةنجلا روصق تعادتف :لاق .مكنع تيضر دقف يلإ اورظنا "يدابع

 اهنإف مكسوؤر اوعفرا يدابع :ىلاعتو كرابت رلا مهادانف :لاق ادجس موقلا رخو ‘تازرم

 الإ اهتقلخ ام يلالجو يتزعو ،باوثو ءازج راد يه امنإ بصت راد الو لمع رادب تسيل

 .«يشرع قوف مكتركذ الإ ،ايندلا راد يف اهيف ينومتركذ ةعاس نم امو .مكلجأ نم

 )١( :ت ‘لادتعالا نازيم ٤٠٣، ج  0١ص ١٠٣.

 )٢( :ت ،بيذهتلا بيذهت ٧٤٦٣. ج  0١٠ص٣٩٦١.
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 ةعمجلا موي موقت ةعاسلا يه :لاق ؟اهيف ءادوسلا ةتكنلا هذه امف :تلق ةعمجلا

 نوعدت ملو :تلق ديزملا موي ةرخآلا يف هوعدن نحنو اندنع مايألا ديس وهو

 كسم نم حيفأ ايداو ةنجلا يف ذختا ىلاعتو كرابت كبر نإ :لاق ؟ديزملا موي

 ربانمب يسركلا فح مث هيسرك ىلع نييلع نم لزن ةعمجلا موي ناك اذإف ضيبأ
 اوسلجي ىتح ةنجلا لهأ ءيجت مث اهيلع اوسلجي ىتح نويبنلا ءاج مث رون نم

 ....ههجو ىلإ اورظني ىتح كت مهبر مهل ىلجتيف بثكلا ىلع
 نب ثراحلاو &‘"هةبيش يبأ نباو "يربطلا مامإلا ةفيعضلا ةياورلا هذه جرخأ

 .''!يرجآلاو &‘"اةماسأ يبأ

 .'يبهذلاو &ا١يطويسلا نيدلا لالجو )ريثك نبا اهب جتحاو

 .يلجبلا ريمع نب نامثع لبق نم اهدورول ةكورتم ةفيعض ةياورلا هذه
 .ىفوكلا ناظقيلا ىبأ

 لاق :لبنح نب دمحأ نب هللادبع لاق ...سنأ نع ىور ...» :رجح نبا لاق

 ناك ‘ثيدحلا فيعض سيق نب نامثع لاقيو ناظقيلا وبأ ريمع نب نامثع :يبأ

 نمحرلا دبع الو ىبحي ضري مل :يلع نب ورمع لاقو ...هثيدح كرت يدهم نبا

 ...ءيشب هثيدح سيل نيعم نبا نع يرودلا لاقو ناظقيلا ابأ

 )١( ج ،يربطلا ريسفت ٦٢٦، ص ١٧٥١.

 )٢( ج .ةبيش يبأ نبا فنصم  0٢ص ٥٨.

 )٣( :ةياورلا ،(يمثيهلا دئاوز) ثراحلا دنسم  0١٩٦ج  08١ص ٣٠١.

 )٤( :ةياورلا رظنلاب قيدصتلا ٤٥. ص ٨٤- ٨٦.

 )٥( ج ،ريثك نبا ريسفت ٦، ص ٤٠٨.

 )٦( ص ث٦ ج روثنملا ردلا ٤٧٣ - ٤٧٤.

 )٧١( :ةياورلا ،رافغلا يلعلل ولعلا ٤٠‘ ص ١٥٩ - ١٦١٢.

 باتك يف دمحأ نب هللادبع مامإلا هجرخأ قرطلا رفاو روهشم ثيدح اذه» :يبهذلا لاق

 .«سنوي نب ورمع نع يسرنلا دامح نب ىلعألادبع نع هل ةئشلا
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 ...سنأ نم عمسي ملو ثيدحلا ركنم :لاقو ...لبنح نب دمحأ هبسن

 نع يناقربلا لاقو ...ثيدحلا ركنم :دمحأ نع يناجزوجلا لاقو

 لاقو .هب جتحي مل غئاز :ينطقرادلا نع مكاحلا لاقو .كورتم :ينطقرادلا

 .مهدنع يوقلاب سيل :مكاحلا دمحأ وبأ لاقو ،هفّعض مهلك :ربلا دبع نبا

 جاجتحالا زوجي ال لوقي ام يردي ال ناك ىتح طلتخا :نابح نبا لاقو

١ 
 هي ٠.٥. ) ( ) ٠

 :ةثلاثلا قيرطلا

 ،سنأ نع ريمع نب نامثع ةياور وحن رخآ دنسب يربطلا مامإلا لقن
 :لاق ثيح

 انث :لاق ىسوم نب دسأ انث :لاق ناميلس نب عيبرلا انثدحد»

 نب سنأ نع ،ةديرب يبأ نع نايح نب حلاص نع .ميهاربإ نب بوقعي
 .«... ةلي ىبنلا نع ،كلام

 قيرط نم '""يناربطلاو ،'"يربطلا مامإلا ةفيعضلا ةياورلا هذه جرخأ

 .كلام نب سنأ نع ةديرب يبأ نع نايح نب حلاص

 .اهب جاجتحالا حصي ال ةفيعض يشرقلا نايح نب حلاص تاياورو

 .فيعض نايح نب حلاص :دواد وبأو نيعم نبا لاق ...» :رجح نبا لاق

 ...ةقثب سيل :يبالودلاو يئاسنلا لاقو ،يوقلاب سيل خيش :متاح وبأ لاقو

 لاقو .خويشلا دادع يف وهو ،يوقلاب سيلو ؤ‘هثيدح بتكي :يلجعلا لاقو

 يوري :نابح نبا لاقو .رظن هيف :يراخبلا لاقو .ةركنم ثيداحأ هل :يبرحلا

 ١٢٢٨-١٢١٩. ص 6 ٧ ح ٤٦٦٩© :ت . بي ذهتل ١ بي ذهت ) ( ١

 )٢() ج 6©يربطلا ريسفت ٦٦. ص ١٧٥.

 )٣( :ةياورلا "لاوطلا ثيداحألا ٢٣٥، ص ٩٢ - ٩٣.
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 ا

 .درفنا اذإ هب جاجتحالا ينبجعي ال ،تابثألا ثيدح هبشت ال ءايشأ تاقثلا نع

 .'«يوقلاب سيل :ىنطقرادلا لاقو

 :ةعبارلا قيرطلا

 :'٢)ةماسأ ىبأ نب ثراحلا لاق

 ديزي نع ،ريثك نب دابع انث "يرصبلا مذحق نب ربحملا نب دواد انثدح»

 لاق :لاق كلام نب سنأ نع سيق نب ديمح نب ةريغملا نع ‘يشاقرلا
 ةركب هللا ىلع لخدي يذلا ةلزنم مهاندأ ناو ...ةثالث ءادهشلا :ةلي هلل لوسر

 ليمجلا ههجو ىلإ رظني ىتح لقتسي مل اهلك ةماركلاب هل رمأيف ايشعو
 .«...ىلاعتو كرابت

 نب ربحملا نب دواد لبق نم اهدورول كلذو ةطقاس ةلطاب ةياورلا هذه

 .يئاطلا ناميلس نب مذحق

 هبش :لاقو كحضف هنع يبأ تلأس :دمحأ نب هللا دبع لاق» :رجح نبا لاق

 لاقو ...دمحأ نع يراخبلا لاق اذكو .ثيدحلا ام يردي ال ناك ءيش ال

 ناكو لك نع يوري ناك :يناجزوجلا لاقو .هثيدح بهذ :ينيدملا نبا
 بهاذ :متاح وبأ لاقو .ثيدحلا فيعض :ةعرز وبأ لاقو .رمألا برطضم

 هيف ىيحي نع ينغلب فيعضلا هبش .ةقث :دواد وبأ لاقو .ةقث ريغ ؤثيدحلا
 :يدادغبلا دمحم نب حلاص لاقو .فيعض :يئاسنلا لاقو .هقثوي هنأ مالك

 لاقو .ثيدحلا يف فعَضْيو بذكي :اضيأ لاقو .ريكانم بحاص ،فيعض
 :هيف لاق هنأ يئاسنلا نع بيطخلا ىكحو ...ثيدحلا كورتم :ينطقرادلا

 ثيداحأب تاقثلا نم ةعامج نع دادغبب ثدح :مكاحلا لاقو .كورتم

 )١() :ت بيذهتلا بيذهت ٢٩٤٩. ج ٤. ص ٢٣٥١-۔ ٣٥٢.

 )٦٢( :ةياورلا .(ىمثيهلا دئاوز) ثراحلا دنسم ٦6٣٢. ج ٢. ص ٦٥٤.



= : 
 ىلع ثيدحلا عضي ناك :نابح نبا لاقو .لبنح نب دمحأ هبذك ...ةعوضوم

 لاقو .كورتم يدزالا لاقو .تابولقملا ليهاجملا نع يوريو ،تاقثلا

 '«فاعض هدلوو ربحملا :نيعم نبا لاق : :هيودرم نبا

 :ةسماخلا قيرطلا

 نم كلام نب سنأ ىلإ ةبوسنملا ةياورلا هذه ""طسوألا يف يناربطلا لقن

 :فيعض رخآ قيرط

 نب ديلولا انث رامع نب ماشه ان يقشمدلا ةعرز يبأ نب دمحم انثدح»

 عمس هنأ هللادبع نب ملاس نع ،نابوث نب تباث نب نمحرلادبع نع ،ملسم

 ...ةياورلا ركذ مث» ...ةي هللا لوسر لاق :لوقي كلام نب سنأ

 لبق نم اهدورول كلذو ملعلا نازيم يف اهل ةميق ال ةفيعض ةياورلا هذه

 .ةيوستلا سيلدت سلدملا ملسم نب ديلولا ةنعنع

 لاقو .أطخلا ريثك ديلولا ناك :دمحأ نع يذورملا لاق ...» :رجح نبا لاق

 يبأ نع ذخأي نمم ديلولا ناك :لوقي رهسم ابأ تعمس :نيعم نبا نع لبنح
 نع باهأ نب لمؤم لاقو .ًاباذك رفسلا وبأ ناكو ،يعازوألا ثيدح رفسلا

 مث نيباذكلا نع يعازوألا ثيدح ثدحي ملسم نب ديلولا ناك :رهسم يبأ

 تلق :لوقي ةجراخ نب مثيهلا تعمس :دمحم نب حلاص لاقو .مهنع اهسلدي

 يعازوألا نع يورت :تلق ؟فيك :لاق .يعازوألا ثيدح تدسفأ دق ديلولل

 نيب لخدي كريغو ديعس نب ىيحيو يرهزلا نع يعازوألا نعو عفان نع
 ةرم نب ميهاربإ يرهزلا نيبو هنيبو ،رماع نب هللادبع عفان نيبو يعازوألا

 )١( بيذهتلا بيذهت ٠. ج ٣. ص ١٧٧٩-١٨٠١.

 )٢( :ةياورلا ،طسوالا مجعملا  0٦٧١٧ج ٧. ص٤٦ - ٤٧.

 )٣( :ت بيذهتلا بيرقت ٥٧٤٨٢ ص ۔٢ ج ٢٨٩.
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 :تلق ،ءالؤه نع يعازوألا لبنأ :لاق ؟اذه ىلع كلمحي امف ،امهريغو ةرقو

 مهتطقسأف ريكانم ثيداحأ ءافعض مهو ءالؤهو ءالؤه نع يعازوألا ىور اذإف

 ملو :لاق .يعازوألا فعض تاقثلا نع يعازوألا ةياور نم اهتريصو تنأ

 .يلوق ىلإ تفتلي

 دنع ثيداحأ يعازوألا نع يوري ‘لسري ديلولا ناك :ينطقرادلا لاقو

 ءامسأ طقسيف يعازوألا مهكردأ دق خويش نع ءافعض خويش نع يعازوألا

 وه لئاسلا] تلأس ...ءاطع نعو عفان نع يعازوألا نع اهلعجيو ءافعضلا

 مل امو عمس ام ثيداحأ هيلع تطلتخا :لاقف ديلولا نع دمحأ [يرجآلا

 :لاقف يبأ هنع لئس :دمحأ نب هللادبع لاقو ...تاركنم هل تناكو عمسي

 .')«ًاعافر ناك

 (نيكورتملاو ءافعضلا باتك) ققحم ىضاقلا هللادبع ءادفلا وبأ لاقو

 ‘'}[:لاق] اذإف سيلدتلا ريثك ناك هنأ الإ ةقث ناك ديلولاو ...» :يزوجلا نبال

 ربخأ ثدح كنع ٬لاق :لاق اذإو ةحيحص هتياورف انأبنأ ،انربخأ انثدح

 .'"«هتياور لبقت الف

 .نابوث نب تباث نب نمحرلادبع ببسب كلذك ةفيعض ةياورلاو

 لاقو .ريكانم هثيداحأ :دمحأ نع مرثألا لاق ...» :رجح نبا لاق

 يزورملا لاقو .ثيدحلا يف يوقلاب نكي مل :دمحأ نع قارولا نب دمحم

 :نيعم نبا نع دينجلا نب ميهاربإ لاقو .ماشلا لهأ دباع ناك :دمحأ نع

 وبأو يلجعلاو نيعم نبا نع يرودلا لاقو ©تفيعض :هنع ةرم لاقو حلاص

 :ت لادتعالا نازيم كلذك رظناو ١٣٢٣-١٢٣٦ ص 0١١ ج ٧٧٧٧ :ت بيذهتلا بيذهت )١(

 ١٨٧. ص ٢، ج ، ٣٦٧١ :ت نيكورتملاو ءافعضلا باتكو ٣٢٤٧-٢٣٤٨ ص ‘٤ا ج ٤٥.

 .«انثدح اذإف اذإف سيلدتلا ريثك» :لصألا يف )٢(

 )٢( :ت نيكورتملاو ءافعضلا باتك ٣٦٧١\ ج ٣. 5ص شماه ١٨٧.



١٢٣٢ 
 ! أ

 :تلق &©فيعض :نيعم نبا نع حلاص نب ةيواعم لاقو ،نيل :يزارلا ةعرز

 يبأ نبا لاقو احلاص الجر ناكو هفعض ىلع معن :لاق ؟هثيدح بتكي

 سيل :ةرم لاقو فيعض :يئاسنلا لاقو ...ءيش ال :نيعم نبا نع ةمثيخ

 .'«...ةقثب سيل :ةرم لاقو ،يوقلاب

 كلام نب سنأ يباحصلا ىلإ ةبوسنملا ةياورلا هذه فعض رهظي اذهبو

 ببسبو ،ةيوستلا سيلدت سلدملا ملسم نب ديلولا ةنعنع دوجو ببسب كلذو
 .اهدنس يف فيعضلا نابوث نب تباث نب نمحرلادبع دوجو

 وو س ,۔۔۔<

 «ذيزَم انيدلو» :ىلاعت هلوق ريسفت تبسن يتلا قرطلا عيمج يف رظانلاو
 اهب دتعي ال ةفيعض اهدجي كلام نب سنأ ليلجلا يباحصلا ىلإ ةلي هللا ةيؤرب

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .انل نيبت امك

 ههجو هللا مرك يلع مامإلا قيرط نم ةعوفرملا ةياورلا ٥

 :يئاكلاللا لاق

 نامثع نب نسحلا انربخأ :لاق ركب نب دمحأ نب دمحم نب يلع انربخأ»

 نب ديوس انث ىفصملا نب دمحم انثدح نايفس نب بوقعي انث : لاق

 هدج نع هيبأ نع ،يلع نب ديز نع :دلاخ نب ورمع انث :لاق زيزعلا دبع

 كرابت برلا ةنجلا لهأ نوري) : زنت هللا لوسر لاق :لاق بلاط يبأ نب يلع

 (نوطعي ام ركذو ةعمج لك يف ىلاعتو

 مث باجح فشكيف ًاباجح اوفشكا :ىلاعتو كرابت هللا لوقي مث) :لاق

 لبق ةمعن اوري مل مهنأكف ههجو نع ىلاعتو كرابت مهل ىلجتي مث باجح

 .«4 ديزم اَبَدلَو < :ىلاعتو كرابت هلوق وهو كلذ

 )١ ) :ت ٥©بيذهتلا بيذهت ٣٩٥٥. ج ٦. ص ١٣٧ - ١٣٨.
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 1: .. ذ

 ."ميقلا نبا اهب جتحاو &يئاكلاللا ةعوضوملا ةياورلا هذه جرخأ

 ههجو هللا مرك يلع مامإلا ىلع حيرص بذكو عوضوم ثيدحلا اذهو

 .دلاخ نب ورمع هخيشو زيزعلادبع نب ديوس لبق نم هدورول

 يملسلا ريمن نب زيزعلادبع نب ديوس

 كورتم :هيبأ نع لبنح نب دمحأ نب هللادبع لاق ...» :رجح نبا لاق

 :ةرم لاقو .ءيشب سيل :ةرم لاقو .ةقثب سيل :نيعم نبا لاقو ...ثيدحلا

 هثيدح يف :يراخبلا لاقو .ةركنم ثيداحأ ىور :دعس نبا لاقو ...فيعض

 سيل :يئاسنلا لاقو .لمتحي ال رظن هيف :ةرم لاقو ‘دمحأ اهركنأ ،ريكانم

 .نيل هثيدح يف روتسم :نايفس نب بوقعي لاقو .فيعض :ةرم لاقو .ةقثب

 للعلا) باتك يف يذمرتلا ىسيع وبأ لاقو ...ثيدحلا فيعض :ةرم لاقو

 مكاحلا لاقو .ثيدحلا يف طلغلا ريثك زيزعلادبع نب ديوس :(ريبكلا

 ركب وبأ لاقو .ثيدحلا فيعض :لالخلا لاقو .مئاقلاب سيل هثيدح :دمحأ وبأ

 نابح نبا هفعضو .درفنا اذإ هب جتحي الو ،ظفاحلاب سيل :(هدنسم) يف رازبلا

 ."ريكانم ثيداحأ هل دروأو ادج

 سيل ثيدحلا كورتم :هيبأ نع دمحأ نب هللادبع لاق» :رجح نبا لاق

 هئابآ نع يلع نب ديز نع يوري باذك :دمحأ نع مرثألا لاقو .ءيشب

 باذك :نيعم نب ىيحي نع يرودلا سابع لاقو بذكي ةعوضوم ثيداحأ

 سيل باذك :نيعم نبا نع يناربطلا دثرم نب مشاه لاقو ،نومأم الو ةقث ريغ

 ٤٩٣. ص 5٢٣ ج ٨٥٢، :ةياورلا ةعامجلاو ةئُسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش )١(

 )٢( ص ،حاوراألا يداح ٣٨٦.

 (٣) :ت بيذهتلا بيذهت ٢٧٨٧ ح ٤  6ص ٢٥0٠-٢٥٢١.



| ١٢٣٤ 
  

 لاقو ،ثيدحلا عضي ناك :ةعرز وبأو هيوهار نب قاحسإ لاقو .ءيشب

 تلأس :يرجآلا لاقو ،هب لغتشي ال ثيدحلا بهاذ ثيدحلا كورتم :متاح وبأ

 اذه :لاقف رابألا صفح وبأ هنع يوري يذلا دلاخ نب ورمع نع دواد ابأ

 ةقثب سيل :يئاسنلا لاقو ...ءيشب سيل :دواد يبأ نع اضيأ لاقو .باذك

 .'\«...هثيدح بتكي الو

 بذك نيبتي ةياورلا هنه لاجر نم نيلجر يف حرجلا ءاملع لاوقأ نم

 .ناعتسملا هللاو .ههجو هللا مرك يلع مامإلا ىلإ بسن ام

 يرعشألا ىسوم يبأ قيرط نم ةعوفرملا ةياورلا - ٦
 :يربطلا مامإلا لاق

 نع كنابأ نع ،بيبش ينربخأ :لاق ٨©بهو نبا انربخأ :لاق كسنوي ينثدح»

 :ةلي هللا لوسر نع ثدحي يرعشألا ىسوم ابأ عمس هنأ يميجهلا ةميمت يبأ

 مهلوأ عمسي توصب ةنجلا لهأ يداني ايدانم ةمايقلا موي ثعبي هللا نإ)

 ىلإ رظنلا ةدايزلاو ةنجلا ىنسحلاف {ةدايزو ىنسحلا مكدعو هللا نإ مهرخآو

 .«( نمحرلا هجو

 اريثك نبا اهب جتحاو &'"يربطلا مامإلا ةفيعضلا ةياورلا هذه جرخأ

 .'"يطويسلا نيدلا لالج اهركذو

 :شايع يبأ نب نابأ لبق نم اهدورول كلذو ةلطاب ةفيعض ةياورلا هذهو

 )١) :ت قباسلا عجرملا ١ ٥٦١. ج ٨. ص ٢٣-۔٢٤.

 )٢() ج "يربطلا ريسفت  6١١ص ١٠٥.

 )٣( ج شريثك نبا ريسفت ٥٢ ص ٤٩٨.

 )٤ ( ردلا ١ ج 6روثنمل  3٣ص ٥٤٧.



 | ا ١٢٥ نازيملا يف ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور | يناثلا مسقلا

 ىيحي ناكو ....ثيدحلا كورتم :سالفلا لاق» :رجح نبا لاق

 .هيف يأرلا عمييس ةبعش ناك :يراخبلا لاقو .هنع ناثدحي ال نمحرلادبعو

 نأ نابأ يف هانملكف اديز نب دامحو انأ ةبعش تيتأ :يبلهملا دبع لاقو

 توكسلا ينعسي ينارأ ام :لاقف كلذ دعب هتيقل مث تكسمأف هنع كسم

 ...رهد ذنم هثيدح سانلا كرت “©ثيدحلا كورتم :لبنح نب دمحأ لاقو .هنع

 كورتم :ةرم لاقو .فيعض :ةرم لاقو .ءيشب هثيدح سيل :نيعم نبا لاق
 ةناوع وبأ لاقو ...متاح وبأو ،ينطقرادلاو يئاسنلا لاق اذكو ،ثيدحلا

 لاقو .ةقثب سيل :ةرم نيعم نبا لاقو ...ائيش هنع يورأ نأ لحتسأ ال :ةرم

 يئادر :ةبعش لاق ...افيعض ناك :ينيدملا نبا لاقو .طقاس :يناجزوجلا

 يف بذكي شايع يبأ نبا نكي مل نإ ةقدص نيكاسملا يف يرامخو

 نأ نم ريخ لجرلا ينزي نأل :ةبعش نع ،سيردإ نبا لاقو ...ثيدحلا

 ديبع وبأ لاقو ...ثيدحلا كورتم يرصب :دعس نبا لاقو ...نابأ نع يوري

 (داشرإلا) يف يليلخلا ىكحو .هثيدح بتكي ال :دواد يبأ نع ،يرجآلا

 قازرلا دبع نع بتكي وهو ۔ نيعم نب ىيحيل لاق دمحأ نآ :حيحص دنسب
 :لاقف ؟باذك نابأ نأ ملعت تنأو هذه بتكت = ةخسن نابأ نع رمعم نع

 نع اهيوري باذك ءاج اذإ ىتح اهظفحأو اهبتكأ "هللا دبع ابأ اي هللا كمحري
 مكاحلا لاقو .نابأ وه امنإ ‘تبذك هل لوقأ سنأ نع ‘تباث نع رمعم

 ،ىيحيو ،ةناوع وبأو ،ةبعش هكرت ثيدحلا ركنم :دمحأ وبأ
 ١. ؛نممحرلا دبعو

 ىسوم يبأ ىلإ ةبوسنم يربطلا مامإلا اهجرخأ ىرخأ ةفيعض ةياور كانهو

 . يرعشألا

 ٨٩-٩١. ص 0١ ج 0١٥٦ :ت ،بيذهتلا بيذهت ( ١(



 إ | . | ١٣٦

 :'١يربطلا مامإلا لاق

 :لاق ،يلذهلا ركب وبأ انث :لاق ةبابش انث :لاق 6©ىسيع نب ىلع ىنثدح»

 ناك اذإ :لاق يرعشألا ىسوم ىبأ نع ثدحي ىميجهلا ةميمت ابأ تعمس

 ؛مكدعو ام هللا مكزجنأ له :يداني ًايدانم ةنجلا لهأ ىلإ هللا ثعب ةمايقلا موي

 اونسحأ َيِذَلَل » لوقيف إمعن نولوقيف ،ةماركلا نم مهل هللا دعأ ام ىلإ نورظنيف
 .«نممحرلا هجو ىلإ رظنلا « ةَداَزَو ىلل

 كلذو ادبأ حصت ال يرعشأل ١ ىسوم ىبأ ىلإ ةبوسنملا ةياورلا هذه

 .يلذهلا ركب يبأ فعضل

 ىملس نب هللادبع نب ىملس همسا يرصبلا يلذهلا ركب وبأ

 يف لاقو .ءيشب سيل :نيعم نبا نع يرودلا لاق ...» :رجح نبا لاق

 سيل :نيعم نبا نع ةمثيخ نب ركب وبأ لاقو .ةقثب سيل :رخآ عضوم
 ناكو انمامأ يلذهلا ركب وبأ ناك لوقي ردنغ ناكو :ىيحي لاق .ءيشب

 بتكي ،ثيدحلا نيل :متاح وبأ لاقو .فيعض :ةعرز وبأ لاقو .بذكي

 ...هثيدح بتكي الو ،ةقثب سيل :يئاسنلا لاقو .هثيدحب جتحي الو هثيدح

 نب يلع لاقو ‘ثيدحلا كورتم :دينجلا نب يلعو “يئاسنلا لاقو

 لاقو .ادج فيعض :ةرم لاقو \عيشب سيل ‘فيعض :ينيدملا نب هللادبع

 ءاملع نم ناكو ‘هثيدح فعضي :يناجزوجلا لاقو .فيعض فيعض :ةرم
 سيل :يجاسلا ايركزو ‘(طسواألا) يف يراخبلا لاقو .مهمايأب سانلا

 لاقو .كورتم ‘ثيدحلا ركنم :ينطقرادلا لاقو .مهدنع ظفاحلاب

 ناك :يزورملا لاقو .ءيشب هثيدح سيل فيعض :نايفس نب بوقعي

 قاحسإ وبأ لاقو .فيعض يرصب :رامع نبا لاقو .هرمأ فعضي هللا دبع وبأ

 )١( ج 6 يربطل ا ريسفت ١. ص ١٠٥.



 | تمصا إ__ ١٣٧ نازيملا يف ىلامتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور | يناثلا مسقلا
 لاقو .مهدنع يوقلاب سيل :مكاحلا دمحأ وبأ لاقو ةجحب سيل :يبرحلا

 .'ه«هيلع عباتي ال هيوري ام ةماع :يدع نبا

 ركب يبأو شايع يبأ نب نابأ تاياور ىلع حرجلا ءاملع مكح نم

 ىسوم يبأ يباحصلا ىلإ نيتبوسنملا ن نيتياورلا نيتاه نالطب رهظي يلذهلا

 قيدصلا ركب يبأ ىلإ ةبوسنملا ةياورلا -

 :يربطلا مامإلا لاق

 يبأ نع ليئارسإ انث :لاق نمحرلادبع انث :لاق كراشب نبا انثدح»

 ىنل اوثسَحَأ ملل » قيدصلا ركب يبأ نع ‘دعس نب رماع نع "قاحسإ
 وو صس

 .«مهبر هجو ىلإ رظنلا :لاق 4 ةدايزو

 ،'"ربلا دبع نبا اهب جتحاو &'"يربطلا مامإلا ةفيعضلا ةياورلا هذه جرخأ

 "©يواجلا يوونو !يزارلاو

 وهف يلجبلا دعس نب رماع ليسارم نم اهنأل كلذو ةفيعض ةياورلا هذه

 .() هنه قيدصلا ركب يبأ نم عمسي مل

 )١( :ت ،بيذهتلا بيذهت ٨٣٣٠ ج ١٦. ص ٤٠-٤١.

 )٢( ج “يربطلا ريسفت 0١١ ١٠٤.

 )٣( ج ،ديهمتلا ٢، ص ٢٩٠.

 )٤( ج ،يزارلا ريسفت  0١٣ص ١٠٨.

 .«...هيلع روهمجلا قفتا ام اهنمو» :ةفيعضلا ةياورلا هذهل هركذ دنع يزارلا هلاق اممو

 )٥( ج ديجملا نآرقلا يناعم فشكل ديبل حارم  0١ص ٣٣٩.

 هدازو قشنت اوثَحَحَأ بذلل » :ىلاعت هلوق أرق ةلي هنأ روهمجلا قفتاو» :يواجلا يوون لاق

 .«هللا هجو ىلإ رظنلا ةدايزلاو ةنجلا يه ىتشحْلا) :لاقف

 ٦٠. ۔-٩٥ ص ٥. جح ٣١٩٥. :ت بيذهتلا بيذهت )٦(



| ! ١٣٨ 
 ۔.. أ :

 نم ةثلاثلا ةبترملا دارفأ نم دعي وهو &ا“هسيلدتلا نم رثكم»لا يفوكلا

 ةبترملا هذه دارفأ نم سلدملا ةنعنع مكح رجح نبا ركذ دقو .'»نيسلدملا

 امب الإ مهثيداحأ نم ةمئألا جتحي ملف سيلدتلا نم رثكأ نم :ةثلاثلا» :هلوقب
 . «ًاقلطم مهثيدح در نم مهنمو عامسلاب هيف اوحرص (٣)

 ناميلا نب ةفيذح ىلإ ةبوسنملا ةياورلا - ٨

 :'٨يربطلا مامإلا لاق

 يبأ نع ،ليئارسإ انث :لاق نمحرلادبع انث :لاق :راشب نبا انثدح»

 :لاق ةَداَيِزَر ىنفت اونسحأ َينَلَل» ةفيذح نع ريذن نب ملسم نع ،قاحسإ

 .«مهبر هجو ىلإ رظنلا

 ةنعنع ببسب كلذو ةفيعض ناميلا نب ةفيذح ىلإ ةبوسنملا ةياورلا هذه

 ةنعنع يف حرجلا ءاملع لوق هالعأ كب رم دقو .سلدملا يعيبسلا قاحسإ يبأ

 .قاحسإ يبأ

 ىرصبلا نسحلا ىلإ ةبوسنملا ةياورلا ۔ ٩

 :'}يربطلا مامإلا لاق

 :هللا لوق يف نسحلا نع فوع انث :لاق ،ةذوه انث :لاق راشب نبا انثدحد»
_- 

 .«تبرلا ىلإ رظنلا 4ةَاَزَر قشف اونسحأ يلل »

 )١( :ت "ليسارملا ماكحأ يف ليصحتلا عماج  5٥٧٦ص ٣٠٠.

 )٢( :ت "سيلدتلاب نيفوصوملا بتارمب سيدقتلا لهأ فيرعت  8٩١ص ١٠١.

 )٣( ص ثقباسلا عجرملا ٢٣.

 )٤( ج "يربطلا ريسفت ٠٥١١ ١٠٥.

 )٥( ج .قباسلا ردصملا  0١١ص١٠٦.



 ١٣٨٩ نازيملا يه ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور | يناثلا مسقلا
} | 

 ببسب كلذو ةفيعض يرصبلا نسحلا ىلإ ةبوسنملا ةياورلا هذه

 بهشألا يبأ 6يواركبلا يفقثلا نمحرلا دبع نب هللادبع نب ةفيلخ نب ةذوه
 .مصألا يرصبلا

 فوع نع ةذوه :لوقي نيعم نب ىيحي تعمس :ةمثيخ يبأ نب دمحأ لاق»

 نيعم نب ىيحي تعمس :زرحم نب مساقلا نب دمحم نب دمحأ لاقو .فيعض
 ؟مل :هل ليق .دومحملاب نكي مل ةذوه :لوقي

 .'ءاضيأ ًاشورطأ ناكو ،اهب ءاج امك ثيداحألا هذهب دحأ تأي مل :لاق

 نع يرصبلا نسحلا ىلإ ةبوسنملا ةياورلا هذه ةفيلخ نب ةذوه لقن دقو
 .فعضلاب اهيلع مكحي هنإف نيعم نبا مكح بسح ىلعو ،يبارعألا فوع

 ىعيبسلا قاحسإ ىبأ ىلإ ةبوسنملا ةياورلا - ٠

 :'"!يربطلا مامإلا لاق

 تعمس لاق ‘تكيرش انث :لاق يعوبريلا ةحلط نب ىيحي ينثدح»
 .«نملحرلا هجو ىلإ رظنلا :لاق “ةَداَبِزَر » هللا لوق يف لوقي قاحسإ ابأ

 كلذو حيحصب سيل يعيبسلا قاحسإ يبأ ىلإ بوسنملا ريسفتلا اذه

 .يعوبريلا ةحلط نب ىيحي ببسب

 تاقثلا يف نابح نبا هركذو .ءيشب سيل :يئاسنلا لاق» :رجح نبا لاق

 دينجلا نب نيسحلا نب يلع هبذكو ...هريغو ميعن يبأ نع برغي ناك :لاقو

 ."٢٨«يناغصلا هطخو

 (١) :ت لامكلا بيذهت ٧٢٠٥. ج ٧. ص ٤٢٩ - ٤٣٠.

 )٢( ج ،يربطلا ريسفت  0١١ص ١٠٥.

 )٣( :ت . بيذهتلا بيذهت ٧٨٩٤ ج ١١. ص٢٠٣-۔٢٠٤.



 بل ا ٤

 .''×ثيدحلا نيل» :هصن ام بيرقتلا ىف هنع لاقو

 .يعيبسلا قاحسإ يبأ ىلإ بوسنملا لوقلا اذه فعض نيبتي اذهبو

 طباس نب نمحرلادبع ىلإ ةبوسنملا ةياورلا ۔ ١
 :''}١يربطلا مامإلا لاق

 :ىنسحلا :لاق ‘طباس نب نمحرلادبع نع ‘ثيل نع ،ريرج انث :لاق»
 .«ىلاعت هللا هجو ىلإ رظنلا :ةدايزلاو ،ةرضنلا

 ببسب كلذو ةفيعض طباس نب نمحرلادبع ىلإ ةبوسنملا ةياورلا هذه

 .ركب يبأ مهالوم يشرقلا مينز نب ميلس يبأ نب ثيل

 لاقو ...ثيدحلا برطضم :هيبأ نع دمحأ نب هللادبع لاق» :رجح نبا لاق

 نب ميهاربإ لاقو .هثيدح بتكي هنأ الإ فيعض :نيعم نبا نع حلاص نب ةيواعم

 ...هنع ثدحي ال ديعس نب ىيحي ناك :نيعم نب ىيحي نع يرهوجلا ديعس
 وه هب لغتشي ال ثيل :نالوقي ةعرز ابأو يبأ تعمس :متاح يبأ نبا لاقو

 ثيدحلا نيل ميلس يبأ نب ثيل :ةعرز وبأ لاقو :لاق ،‘ثيدحلا برطضم

 ًاحلاص الجر ناك :دعس نبا لاقو ...ثيدحلاب ملعلا لهأ دنع ةجحلا هب موقت ال

 مهدنع يوقلاب سيل :دمحأ وبأ مكاحلا لاقو ...ثيدحلا يف ًافيعض ناكو ًادباع

 فعضي :يناجزوجلا لاقو هظفح ءوس ىلع عمجم :هللادبع وبأ مكاحلا لاقو

 .'"س...طلغلا ريثك ظفحلا ئيس ناك فعض هيف قودص يجاسلا لاقو ...هثيدح

 يف ةلي هللا ةيؤر وتبثم اهيلع دمتعا يتلا تاياورلا عيمج نأ ةصالخلاو
 وو ص 74 وو صس ےصم م

 ةيؤرب « ديزم انيدلو :ىلاعت هلوق ريسفتو 34 ةدابزَو» :ىلاعت هلوق ريسفت

 )١ ) بيرقت ١ :ت . بيذهتل ٧٦٠١٠  6ج ٢  6ص ٣٠٦.

 )٢) ج "يربطلا ريسفت  6١١ص ٠٧ ١.

 (٣) :ت بيذهتلا بيذهت ٥٩١. ج ٨. ص ٤٠٤٥-٤٠٩٧.

  



 ١٤١ نازيملا يف ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور يناثلا مسقلا |

 ةرثاكلا ةرثكلاف .بئاصلا ةمألا جهنم مامأ ةملاس فقت ملو تبثت مل ةلي هلل

 ديوست ىوس ءيشب ةلي هللا ةيؤر يدقتعم عفنت مل ةفيعضلا تاياورلا نم

 نع اهباحصأ دعبت يتلا ةغرافلا تاءاعدالاب سوفنلاو نسلألا لغشو بتكلا

 .باوصلاو قحلا

 يف ةدراولا ةلت هللا ةيؤر تاياور لاجرل ليدعتلاو حرجلا ءاملع فيعضتو

 ىلع درت «ةيزَم اَنيَدَلَي» :ىلاعت هلوقو «ةَداَمزَو» :ىلاعت هلوق ريسفت
 ىلإ رظنلاب ديزملاو ةدايزلا ترسف دقف» :لاق يذلا دمح لآ دمحأ روتكدلا

 يسفن يف توجرف ةحيحصلا ثيداحألا نم ريثك يف ىلاعتو كرابت هللا هجو

 .'«...ًاقح اعقاو ارمأ ىلاعت هللا ةيؤر نوكت نأ

 وجري دمح لآ روتكدلا لعج يذلا وه تاءاعدالا فلخ قايسنالا نإ

 .ليدعتلاو حرجلا ءاملع اهديناسأ فعض ىتلا ةفيعضلا تاياورلاب ليحتسملا

 ةمأل ا ن ازيم يف حيحصب سيلف احيحص دمح لآ دمحأ روتكدل ١ هربتعا امو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .مسقلا اذه ىف نيبت امك

 تاياور فعضب - ةللانت هللا ةيؤر يتبثم نم وهو - يبلاعثلا فرتعا دقو

 اَنيَدَلَو» :ىلاعت هلوقو «ةَداَيَمزَو» :ىلاعت هلوق ريسفت يف ةيؤرلل نيتبثملا
 ربخ «يزَم اَيَدَلَو اف َتو٤آَتَي ات ممخ» :كت هلوقو» :لاق ثيح «يزم

 نينمؤملل هدنع يتلا ةدايزلا ىلاعت مهبأ مث عمجأ مهلامآ نوطعي مهنأب

 ةلوطم ثيداحأ ديزملا اذه نييعت يف هريغو يربطلا ركذ دقو ...نيمعنملا

 اهنونيعي مهو 4 سف ًاَتَت الك ط :لوقي ىلاعت هللا نأل ؛ةفميعض ءايشأو

 .'")«ًافسعت تو ًافلكت

 )١( ص ءاهيف مالكلا قيقحتو ىلاعت هللا ةيؤر ١١.
 )٢) .ده ص .٣ج ©يبلاعثلا ريسفت
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 مهتنسلأ ىلع رهظ بئاصلا جهنملا نع ةل هللا ةيؤر يتبثم داعتبا ببسبف
 ىلإ لاوقألا نم فيعضلا ةبسنو ىلاعت هللا تايآ ريسفت يف فسعتلاو فلكتلا
 .زأقو ماركلا هباحصأو ةقَي هللا لوسر

 ةيؤرلل نيفاتلا ةياور :ايناث
 يزَم اَيَدَلَو» :ىلاعت هلوقو «ةَداَيزَو» :ىلاعت هلوق اورسف نيذلا 4 وو مص ,صس وس وو س

 ©۔ نيبت امك ۔ ةريثكلا ةفيعضلا تاياورلا كلذ يف اوعبتا ىلاعت هلل دابعلا ةيؤرب

 .ةلدألا نم اهنم نسحأ وه امل اوركنتو

 (ةدايزلا) نأ يف اهركذ رم يتلا نيرسفملا لاوقأو» :دمح لآ روتكدلا لاق

 ثيدح اهيف دري مل هنإ ثيح ةيؤرلا اهنأب ريسفتلا ةجرد يف تسيل ةيؤرلا ريغ
 .'«ةيؤرلاب اهريسفت فالخب ،عوفرم

 الاح نسحألا رابتعاو حيحصلا ةلزنم يف رابخألا نم فيعضلا لعج نإ

 ركنتلل دمح لآ دمحأ روتكدلل يعادلا وه مودعملا مكح يف رابخألا نم

 ةيؤرلل نيتبثملا تاياور لك اهمامأ طقاستت يتلاو ةيتآلا ىلعي يبأ ةياورل

 .هريغو دمح لآ روتكدلا اهيلع دمتعا يتلاو ةفيعضلا

 )١( ص ۔اهيف مالكلا قيقحتو ىلاعت هللا ةيؤر ٢١٧.



 ١٤٢ نازيملا يف ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور يناثلا مسقلا |

 نيح كلام نب سنأ يباحصلا ةياور

 :0ىلعي وبأ لاق

 نب يلع انثدح .'"نزح نب قعصلا انثدح خورف نب نابيش انثدح»

 لثمب ليربج يناتأ) :لاق ةلي هللا لوسر نأ كلام نب سنأ نع 'ينانبلا مكحلا

 ةعمجلا هذه :لاق ؟هذه ام :ليربج اي تلق .ءادوس ةتكن اهيف ءاضيبلا ةآرملا

 اهقفاوي ال ةعاس اهيف .ىراصنلاو دوهيلا لبق متنأف ،كتمألو كل اديع هللا اهلعج

 .هايإ هاطعأ الإ اريخ اهيف هللا لأسي دبع

 موي يف موقت ةمايقلا موي اذه :لاق ؟ءادوسلا ةتكنلا هذه ام :تلق :لاق

 نإ :لاق ؟ديزملا موي ام تلق لاق .(ديزملا) اندنع هوعدن نحنو ةعمجلا

 اذإف ضيبألا كسملا نم نابثك هيف لعجو ،حيفأ ايداو ةنجلا يف لعج هللا

 ،ءايبنألل بهذ نم ربانم هيف تعىضؤَق .'ثهيف هللا لزني ةعمجلا موي ناك

 )١( :ةياورلا .ىلعي يبأ دنسم ٤٦٢٨. ج  .5٧ص٢٢٨-۔٢٢٩.

 .ةقث :لبنح نب دمحأ نع "ميهاربإ نب دعس نب دمحأ لاق» :رجح نبا لاق خورف نب نابيش )٢(
 .ءاقودص ناك هنأ الإ "يردق يجاسلا لاقو .ةقث :ةملسم لاقو ...قودص :ةعرز وبأ لاقو

 ٣٤٠-٣٤١(. ص ٤. ج ٢٩٣٦٢. :ت بيذهتلا بيذهت)

 .سأب هب سيل :نيعم نبا نع ©روصنم نب قاحسإ لاق» :رجح نبا لاق نزح نب قعصلا )٢(
 :متاح وبأ لاقو .يئاسنلاو ،دواد وبأو ،ةعرز وبأ لاق اذكو .ةقث :نيعم نبا نع ،يرودلا لاقو

 ناكو ،قعصلا انث :ليعامسإ نب ىسوم لاقو ...(تاقثلا) يف نابح نبا هركذ ...سأب هب ام

 سيل :ينطقرادلا لاقو .ةقث :يلجعلا لاقو .ثيدحلا حلاص :نايفس نب بوقعي لاقو .اقودص

 ٢٨٨-٢٨٩(. ص ٤. ج ٣٠٢٧©3 :ت ،ببيذهتلا بيذهت) .«يوقلاب

 لاقو سأب هب سيل :دمحأ نع بلاط وبأ لاق» :رجح نبا لاق .ينانبلا مكحلا نب يلع )٤(

 وه :دعس نبا لاقو .ةقث :يئاسنلاو دواد وبأ لاقو ؤثيدحلا حلاص هب سأب ال :متاح وبأ

 لاقو ،مهريغو ريمن نباو رازبلا ركب وبأو يلجعلا هقثوو ...ةقث ناكو مهسفنأ نم ينانب

 ٢٦٥(. ص ،ال ج ٤٨٨٧. :ت بيذهتلا بيذهت) .«هثيدح عمجي ةقث :ينطقرادلا

 )٥( ليلد ريخ ة لوسرلا ثيداحأو تانيبلا تايآلاو ،هئاضقو هرمأ لوزن ينعي ىلاعت هللا لوزن =
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 بابو ،ةيبرعلا صوصنلا مهف يف هيلع دمتعي لصأ زاجملا نأ تابثإ يف ةجح ىوقأو =
 .مالسإلا ةديقع اهيلإ وعدت يتلا يناعملا ىلع ةلدألا لمحل كلسي

 عقو امل العو لج هركذ قايس يف 4 أوبتي ز ثح نم هلآ مَهنَتَأَت» :ىلاعت هللا لوقف ٠
 ىلع ليلد ة ميركلا لوسرلا مهداق نيذلا قحلا دونج دي ىلع مئازه نم ريضنلا ينبب

 .ميركلا نآرقلا يف زاجملا دوجو

 اوبستحي مل ثيح نم هللا رمأ مهاتأف» :ةميركلا ةيآلا هذهل هريسفت يف يربطلا مامإلا لاق

 بعرلا مهبولق يف فذق ،اوبستحي مل ثيح هللا نم مهاتأ يذلا رمألا كلذو .مهيتأي هنأ

 ۔(٩٢ ص ٦٢٨© ج ،يربطلا ريسفت) .«هباحصأ يف مهب ة هللا لوسر لوزنب

 ىلع ىلاعت هللا رمأ لوزن وه نكلو ۔ هللا ىلاعت ۔ هتاذب هللا ءيجم سيل ىلاعت هللا نايتإف

 نم مهفي ال دقتعي نأ بجي يذلاو ةيآلا هيلع لدت يذلا ىنعملاف .ةي هللا لوسر دي

 .اهزاجم نم كردي لب ةميركلا ةيآلا رهاظ

 ديري » :ىلاعت هلوقل هريسفت يف ةيبرعلا ةغللا يف زاجملا دوجو ةقيقح يبطرقلا نيبو ه
 ے ۔ ۔ . و ے ۔ ۔ ِ ِِ

 ،طقسي نأ برق يأ « َضَقنَي نأ ًدبرُي » :ىلاعت هلوق :ةسداسلا» :لاق ثيح 64 ضقني نأ - . -
 دوجو ىلع ليلد هيف ناكف (لثام) :هلوقب ثيدحلا يف هرسف دقو عسوتو زاجم اذهو

 يحلل نوكت نأ اهقح يتلا لاعفألا عيمجو .روهمجلا بهذم وهو نآرقلا يف زاجملا

 ناسنإ امهناكم ناك ول يأ ،ةراعتسا يه امنإف ةميهب وأ دامج ىلإ تدنسأ ىتم قطانلا

 ©يبطرقلا ريسفت) .«ريثك اهراعشأو برعلا مالك يف اذهو "لعفلا كلذل ًالثتمم ناكل

 .(٩١-٨١ص ١١. ج

 قفتي ًايزاجم اريسفت اهرسف لب اهرهاوظ ىلع تايآلا نم اريثك لمحي مل ريثك نبا مامإلاو
 هريسفت يف ءاج دقف ،ةيمالسإلا ةديقعلا سسأ ىلع دمتعيو ةيبرعلا ةغللا تايطعم عم

 :ىتأي ام
 وم صم ص م

 نم ليب « :ريبج نب ديعس لاقو هلل صلخأ نم :لوقي > ِهَلل ,ههجو َمَلَسَا م لب » ٠

 .«ةقي لوسرلا هيف عبتا يأ ؛ ميخم َوُهو» هنيد لاق 54 ,ةَهجَو» صلخأ « ملسأ
 .(١٧٢-۔-٠٧٢ص ١. ج ©ريثك نبا ريسفت)

 م و . ۔ ۔ مص ه م و . صم ے م أ 7 رو ص م 5

 ٠ هلأ ُهَْو مشف ا لوت اَمَتِنَأَك» سابع نبا نع ةمركع لاقو .4 هللأ هجو مشف اولوت اَمَِتأَت»ه 4.

 هللا لزنأ لب :نورخآ لاقو ريرج نبا لاقو ...ابرغ وأ اقرش تهجوت امنيآ هللا ةلبق :لاق

 نأ ،هباحصأو ةي هيبن ملعيل اهلزنأ امنإو ،ةبعكلا ىلإ هجوتلا ضرفي نأ لبق ةيآلا هذه

 مهنأل ©برغملاو قرشملا يحاون نم اوؤاش ثيح ةالصلل مههوجوب هجوتلا مهل

 كلتو هجولا كلذ يف هؤانث لج ناك الإ \ةيحانو كلذ نم اهجو مههوجو نوهجوي ال =



 | | ١٤٥ نازيملا يف ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور يناثلا مسقلا

 ،قباسلا عجرملا) .«ناكم هنم ولخي ال هنأو براغملاو قراشملا ىلاعت هل نأل ،ةيحانلا -

 ٢٧٦(. ص ك ١ج

 هنأ وهو لوألا رهظالاو ،هنم ةبحمو :هريغ لاقو اهنم لوسرو يأ ؛هنَ ورو و. ٠

 تفيضأ امك ©فيرشتلا هجو ىلع هللا ىلإ حورلا تفيضأو ةقولخم حور نم قولخم
 < ےرنبآَّنل تت رَهَلَر» :هلوق يفو 4 ملل ةَماَت ۔وذنه» :هلوق يف هللا ىلإ تيبلاو ةقانلا
 ةفاضإ هيلإ اهفاضأ (هراد يف يبر ىلع لخداف) حيحصلا ثيدحلا يف يور امكو

 ٤٦٤٠٤(. ص ٢. ج قباسلا عجرملا) .هدحاو طمنو دحاو ليبق نم هلك اذهو “تفيرشت

 نإو ،لئاسلا دي يف عقت نأ لبق نمحرلا دي يف عقتل ةقدصلا نإ) ثيدحلا يف ءاجو» ه

 هجام نبا هاور ،ثيدحلا يف مدقت امك (ضراألا ىلإ عقي نأ لبق ناكمب هللا نم عقيل مدلا

 نمل هللا نم لوبقلا قيقحتل قيس هنأ هانعمف ،اعوفرم ةشئاع نع هنسحو "يذمرتلاو

 عجرملا) .«اذه ىوس نيققحملا ءاملعلا دنع ردابتي ىنعم هل سيلو هلمع يف صلخأ

 .(٦٤١٦ص .ج .قباسلا

 اذكهو ،تاذلا نع هجولاب ربعف 4 اركو لتتلت وث فير هو فبَبَو ٥ ناق اهلع نم ملك »» .

 ءىَس لك» يروثلاو دهاجم لاقو ...هايإ الإ يأ ؟.ةَهََي الإ كِلاَم ءنَم لُك» 7 هلوق
 ٣٠٦(. ص ٥. ج "قباسلا عجرملا) .«ههجو هب ديرأ ام الإ يأ ؛.ةَهجَو ٣ كلاَح

 .لمعلاو ملعلا يف ةوقلا ديالاو ديأ اذ ناك هنأ الي دواد هلوسرو هدبع نع ىلاعت ركذي» ه

 رنيآب اهتنب سأر » ديز نبا أرقو ،ةوقلا ديألا اديز نباو يدسلاو ام سابع نبا لاقو

 ٥٠(. ص ٦ ج قباسلا عجرملا) .«ةعاطلا يف ةوقلا ديألا دهاجم لاقو 4 َوخموُمل نو

 ،قباسلا عجرملا).«نيدلا يف هقفلا لوقي 4 رصبلاو » ةوقلا يلوأ لوقي 4 ىربكلا يلوأ » ٠

 .(٩١٦ص .تج

 مهرئامض ملعيو مهناكم ىريو مهلاوقأ عمسي مهعم رضاح وه يأ 4 مهم ديأ 7 هلل لي « ٠

 ٦© ج ثقباسلا عجرملا) .« ةي هللا لوسر ةطساوب عيابملا وه ىلاعت وهف "مهرهاوظو

 ٣٣١(. ص

 لبح نم ناسنإلا ىلإ برقأ ىلاعت هتكئالم ينعي > ديرولا ِلَبَح 77 هلإ ث وأ و ,» ٠

 ٢٩٩(. ص ٦، ج ،قباسلا عجرملا) .هيلإ هديرو

 عجرملا).ءةوقب يأ «ريبأي» اعيفر اظوفحم ًافقس اهانلعج يأ 4 اهتنب املا »ه .|
 ٤٢٤(. ص ٦. ح قباسلا

 .قباسلا عجرملا) .«انتءعالكو انظفح تحتو انم ىأرمب انرمأب يأ 4 ايأ ىرت »» ٠

 ٤٧٣(. ص .تج
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 ٥٣٩(. ص 5٦ ج "قباسلا عجرملا) .ءانتكتالمب يأ 4 مكنم هكرات »»
 ١٧١٠(. ص ٧، ج .قباسلا عجرملا) .«ىلاعت هللا نع كلملا كيلع هالت اذإ يأ هتأَرَق ادإ »»

 ١٨١(. ص 5٧ ج "قباسلا عجرملا) .ءهاضرو هللا باوث ءاجر يأ مهللا هنول ركنن امإ »»

 :هريسفت نم ةديدع عضاوم يف ريثك نبا لاقو

 ١ ج) .«هملع :لاق « ضرألاو توملآ هيسرك عيو » هلوق يف 6كسصابع نبا نع»ه ۔ ١. ص ٥٩٤(.

 ٢ - »» ج) .«هباقع مكفوخي يأ « دےنت همآ مك ررحيو ٢. ص ٢٨(.

 ٢ _ »» ج) .«مهيلع همعنو هيدايأب يأ :4 هللا ملاب مُهَرَحََو ١. ص ١٥٧(.

 داوي ال هنأب فصتا نم يأ ٦ هنت جورب مُهَدَيآَو سيالا مهبولق 21 بت كيتكزأ » ٤

 يأ ناميإلا هبلق يف هللا بتك نمم اذهف ؤهاخأ وأ هابأ ناك ولو هلوسرو هللا داح نم

 ٥٩(. ص ٦ ج) .«هت ريصب يف ناميإلا نيزو هبلق يف اهررقو ةداعسلا هل بتك

 . .2 2ے رو ؟

 يف مهل نكي مل ام هللا رمأ نم مهءاج يأ 4 أوُبىيَتَي ر ثيح نم ها مُهنتأَت»» ه
 ٩٩٧(. ص ٦. ج) .«لاب

 ٦ ج) .«كبر ةدابع ىلإ كلدأ يأ 4 َكيَر لإ ًكيدهأَو»»ه ٧. ص ٢٠٧(.
 يلإ بحأ ءيشب يدبع لإ برقت امو ...ه :يسدقلا ثيدحلا اذه يراخبلا مامإلا جرخأو

 تنك هتببحأ اذإف هبحأ ىتح لفاونلاب يلإ برقتي يدبع لازي امو ؤهيلع تضرتفا امم

 يشمي يتلا هلجرو ،اهب شطبي يتلا هديو ،هب رصبي يذلا هرصبو ‘هب عمسي يذلا هعمس

 ١١٥٧(. ص 8٦٥٠٦ :ةياورلا يراخبلا حيحص) .«...اهب

 نع ةيانكو زاجم اذه نأ هلوقب دتعي نمم ءاملعلا قفتا :يفوطلا لاقو ...ه :رجح نبا لاق

 يتلا تالآلا ةلزنم هدبع نم هسفن لزني هناحبس هنأك ىتح ءهتناعإو هدييأتو دبعلا ةرصن

 حتف) .«...(يشمي يبو شطبي يبو رصبي يبو عمسي يبف) ةياور يف عقو اذهلو اهب نيعتسي
 .(!٦٤ص .٣١ج "يرابلا

 دقف ،اهنونفو داضلا ةغل مهف يف يوغللا زاجملا تاماهسإ تنيب ةيبرعلا ةغللا بتكو

 صوصن مهف يف مهليبس اوحضوأو مهتاباتك نم ريثك يف زاجملاب ةيبرعلا ءاملع حرص
 .باوصلاو عقاولا عم قفتي الو ةيفاصلا ةديقعلا فلاخي اهرهاظ يتلا ةيبرعلا

 غلنيو كلذ كيمَر بصب مل يأ ؛« نر ها رككتو تيمر ذإ كمَر امو»» :روظنم نبا لاق
 ٢٢٧(. ص ٥، ج ©برعلا ناسل) .زاجم اذهف ‘كلذ ىلوت ك هللا امنإ لب ،غّلنَملا كلذ

 يناعملا يف ماسجألاب قلعتي ام وهو قوذلا لمعتسي نأ زاجملا نم اذهو :اضيأ لاقو

 .«ه هرت لاو اوْاَدَم» :كن هلوقو «٠ ميركتلا زيزكنا تأ كنإ قذ » :ىلاعت هلوقك
 ٢٢(. ص 3٥. ج قباسلا ردصملا)



 ١٤٧ نازيملا يف ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور | يناثلا مسقلا |___

 هللا اودمحف فرغلا نم نيعلا روحلا نلزنيو ،ءادهشلل رد نم يساركو
 يدابع اومعطأ :لوقيو .نوسكيف يدابع اوسكا :هللا لوقي مث :لاق .هودجمو

 .نوبيطيف يدابع اوبيط :لوقيو نوقسيف يدابع اوقسا :لوقيو ‘نومعطيف

 تيضر :لوقي :لاق .كناوضر انبر :نولوقيف ؟نوديرت اذام :لوقي مث

 ةدرمز نم يهو تفرغلا ريعلا زوحلا دعصتو ،نوقلطنيف مهرمأي مث .مكنع

 .«ءارمح ةتوقاي نمو ءارضخ

 يف ةدراولا “يزَم» ةملكل حيحصلا ىنعملا انل نيبتي ةياورلا هذه نم

 اهب ىلاعت هللا نمي يتلا اياطعلا نم ديزم يهف ؛ ه . ايداو » :ىلاعت هلوق

 .ةعمجلا موي يف هدابع ىلع

 ىوقألا اولهاجت وأ اولهجو ،ناطلس نم هب لزني مل امب ىلاعت هللا لوق ريسفت

 .ًانتمو ًادنس

 ءاشي فيك هثَلقُي هللا عباصأ نم نيَعَبصِإ نيب نمؤملا بلق :ثيدحلا يفود» :اضيأ لاقو ه -=

 هراثآ نسح نيب بولقلا بلقت نأ هانعم ؛نيعبصإ نيب دابعلا بولق :تاياورلا ضعب يفو

 كلذ نع هللا ىلاعت إماسجألا تافص نم عبصإلا :ريثألا نبا لاق .ىلاعتو كرابت هينضو

 ىرجم راج وهو عمسلاو نيعلاو نيميلاو ديلا قالطإك زاجم هيلع اهقالطإو سقتو

 .ةلت هللا ةئيشمب دوقعم رمأ كلذ نإو ، بولقلا بلقت ةعرس نع ةيانكلاو ليثمتلا

 عباصألاو ديلاب كلذ نألل شطبلاو ةردقلا ءازجأ نع ةيانك عباصألا ركذ صيصختو

 ٢٨٠(. ص ٧، ج "قباسلا ردصملا) .«اهؤازجأ

 حلاصلا فلسلا اهمهف يتلا يناعملا عبتت لالخ نم كردئ ةيبرعلا صوصنلا مهف ةقيرطف

 يتلا يناعملا نم اضيأ كردئو 0 لوسرلا ثيداحأو ميركلا نآرقلا تايآل مهتسارد دنع

 .ةظوفحملاو ةبوتكملا مهنيواود يف ةلجسملا اهلاوقأو اهراعشأ يف برعلا اهتنيب

 فلس هيلع ناك يذلا كلسملا ىلإ مهدرتو زاجملل نيفانلا لاوقأ ضحدت ةقباسلا ةلثمألاو

 نورسفملا هحضو امك همكح لوزنو هرمأ نايتإ وه امنإ هلوزنو ىلاعت هللا نايتإف .ةمألا هذه

 .ةمألا هذه فلس نع ًالقن



١٤٨ 
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 ةنجلا يف ةنجلا لهأ ميعن لضفأ نأ هريغو يراخبلا مامإلا دنع ءاج دقو

 :' !يراخبلا مامإلا لاق ،نينمؤملا هدابع ىلع ىلاعت هللا ناوضر وه

 نب ديز نع «سنأ نب لام انربخأ :هللا دبع انربخأ :دسأ نب ذاعم انتّدح»
 : ويت هللا لوسر لاق :لاق يردُحلا ديعس ىبأ نع كراسي نب ءاطع نع ملسأ

 :لوقيف .كيدعَسو انبر كيبل نولوقيف .ةنجلا لهأ اي :ةنجلا لهأل لوقي ةللا نإ)

 نم ادحأ طعت مل ام انئتيطعأ دقو ىضرن ال انل امو :نولوقيف ؟مئيضر َله

 لضفأ ءيش يأو ،بر اي :اولاق ،كلذ نم لضفأ مكيطعأ انأ :لوقيف .كقلخ
 .«(ًدبأ هدعب مكيلع طَخسأ الف ،يناوضر مكيلع لحأ :لوقيف ؟كلذ نم

 وه ةدلاخلا نانجلا تاصرع ىف نينمؤملا هدابع ىلع ىلاعت هللا ناوضرف

 .ميعن لك قوفو ميعن لضفأ

 مهمركي نأ ةنجلا مهلاخدإ ىلع ةدايزلا نمو ...» :يربطلا مامإلا لوق امأو

 لك ناوضرو ًانارفغ مهديزي نأو ئلآل نم افرغ مهيطعي نأو ،هيلإ رظنلاب
 &'"«هتانج لهأل هللا اهلعج يتلا ىنسحلا ىلع مهايإ هللا ءاطع تادايز نم كلذ

 .باوصلاو أطخلا هيفف

 يتلا تاياورلا عيمج فعضل اطخ هلل نينمؤملا ةيؤرب « هدايزو » سشفتف س

 .هريغو ريرج نبا مامإلا اهركذ يتلاو ةيؤرلل نوتبثملا اهب جتحا
 وو س

 باوصلا وهف ناوضرلاو نارفغلاو ءاطعلا ديزمب 4 ةَداَبزَر» ريسفت امأو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .ةتباثلا ةحيحصلا ةلدألا عم قفتملا

 )١) :ةياورلا ثيراخبلا حيحص ٤٩ ٥. ص ١١٦٣-١١٦٤ :ةياورلاو  3٧٥١٨ص ١٣٢٦

 :ةياورلا ملسم مامإلا حيحصو ٩. ص ١١٩٣.

 )٦( ج ©يربطلا ريسفت ١١. ص ١٠٨.



١٤٩ 

 :ىلاعت هلوق ريسفت يف تاياور
 ۔ و و < ذ روصم . ۔ے س .و -

 نوبوجحمل رن ليمو وب مير نَع ع ت إ الك
 انث : ه :.::: ۔ .. تلص طم۔١.ن ۔.:..۔ ٠ ..ا ح !كل

 يف ليوأتلا لهأ فلتخا دقو» :ةيآلا هذهل هريسفت دنع يربطلا مامإلا لاق

 مهنأ كلذ ىنعم : مهضعب لاقف « َتوُبوُجَحَل زيمو مهو نَع مإ ك + هلوق ىنعم

 .«هتمارك نع نوبوجحم

 .«مهبر ةيؤر نع نوبوجحم مهنأ كلذ ىنعم لب نورخآ لاقو» :لاقو

 لاوقألا ىلوأو» :يربطلا مامإلا لاق ةميركلا ةيآلا هذهل هريسفت ةياهن يفو

 مهنأ موقلا ءالؤه نع ربخأ هركذ ىلاعت هللا نإ لاقي نأ باوصلاب كلذ يف

 نأو هتمارك نع باجحلا هب ادارم نوكي نأ لمتحيو ،‘نوبوجحم هتيؤر نع

 دارم هنأ ىلع لدت ةيآلا ىف ةلالد الو .هلك كلذ نع باجحلا هب ًادارم نوكي

 تماق ةلي هللا لوسر نع هب ربخ الو ىنعم نود هنم ىنعم نع باجحلا كلذب

 ربخلا ناك ذإ هتمارك نعو هتيؤر نع نوبوجحم مه لاقي نأ باوصلاف .هتجح
 .«هص وصخ ىلع ةلالد ال ًاماع

 هذه ريسفت يف اهيلع دمتعأ يتلا تاياورلا لوح لاوقأ نم يتأيس اميفو

 موهفم نم ةلت هللا ةيؤر تبثأ نم لوق فعض ىلع حضاولا نايبلا ةميركلا ةيآلا

 .ةميركلا ةيآلا هذه

  

 :لنت هنلا ةيؤر يتبثم تاياور :ألوأ

 هلوقل '؛مهريسفت يف ةلي هللا ةيؤر وتبثم اهيلع دمتعا يتلا تاياورلاو
 م مورم

 .ةجح اهب موقت ال ةفيعض 4 نوبوجحَت نيموي مه نع ء مهت الك { : ىل اعت

 رم محمح و. ى 2

 :نيرسفملا رثكأ لاقو» :4 وجح زيم ذيَمْوي هير نَع » ىلاعت هلوقل هريسفت يف يوغبلا لاق )١(
 .( ٤٢٩ ص 6 ٤ ح يوغبلا ريسفت) ۔«هتيؤر نع



 سنأ نب كلام مامإلا ىلإ بوسنملا ريسفتلا - ١

 :رجح نبا لاق

 زيزعلا دبع نب نسحلا نع هخيرات يف جارسلا سابعلا وبأ جرخأ دقو»

 تعمس :لوقي ةملس يبأ نب ورمع تعمس يراخبلا خويش نم وهو يورجلا

 ر | ,س ۔ إ ۔ ٠ , ء .

 لوقي 4 ةرظان اهير لإ » :ىلاعت هللا لوق هللادبع ابأ اي :هل ليقو &سنأ نب كلام

 مََر نَع مهتي ًالك» :ىلاعت هلوق نع مه نيأف اوبذك :لاقف ،هباوث ىلإ :موق

 .ا٧«« َدوبوُجْحَن زيمو

 ببسب كلذو فيعض سنأ نب كلام مامإلا ىلإ بوسنملا ريسفتلا اذه

 .اهيف حرجلا ءاملع لوق انب رم دقو فيعضلا ةملس يبأ نب ورمع

 يعفاشلا مامإلا ىلإ بوسنملا ريسفتلا ٢

 :نآرقلا ماكحأ باتك يف ءاج

 نب دمحم نب رفعج دمحم ابأ تعمس :لاق ظفاحلا هللادبع نب دمحم انأ»

 فورعملا) كاحضلا نب دمحم نب نيسحلا هللادبع ابأ تعمس :لوقي ‘ثراحلا

 مره نبا تعمس لوقي ،ينزملا ىيحي نب ليعامسإ تعمس :لوقي (رحب نباب
ّ 

 مَتَر نَع مهت الك » كن هللا لوق يف :لوقي يعفاشلا تعمس :لوقي يشرقلا > ۔< ۔ .و۔, <

 مهنأ ىلع ليلد اذه يف ناك طخسلا يف مهبجح املف :لاق «َنوبوُجْحَل زيمو
 .'"«اضرلا يف هنوري

 هب جتحاو هركذ دق يعفاشلا مامإل ١ ىلإ بوسنملا فيعضلا ريسفتلا اذهو

 ٣٨٧. ص 6١٥ ج "يرابلا حتف )\ا)

 .ثحبلا اذه نم ١٢٣ ص رظنا )٢(

 (٣) ج يعف اشلل نآرقلا م اكحأ ١  6ص ٤٠.



 ١٥١ نازيملا يف ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور يناثلا مسقلا |

 يقح ليعامسإو 'هيوغبلاو "ريثك نباو &ا"هيبطرقلاو ،©أميقلا نبا

 .ازعلا يبأ نباو ،'يزارلاو 3("يسولألاو 3‘"“يزوجلا نباو 3'}ه٢يوسوربلا

 لبق نم هدورول كلذو ةفيعض يعفاشلا مامإلا ىلإ لوقلا اذه ةبسنو
 :يليقعلا لاقو .هثيدح حصي ال :يدزألا لاق» دقف .يشرقلا مره نب ناميلس

 .اظوفحم ريغ هثيدحو لوهجم

 ناكف .قحلا نازيم يف اهل ةميق الو اهيف ةربع ال ةفيعضلا لاوقألا ةرثكف

 كرت ءافعضلا نم هريغو مره نب ناميلس لاوقأب نيجتحملاو نيلقانلل يغبني
 .ةلدألا نم تباثلاب ىلاعت هللا تايآ ريسفتو هفعض تبل ام

 يذلا امف ،مهبرل نينمؤملا ةيؤر ىلع ليلد هيف سيل ةميركلا ةيآلا رهاظو
 ؟رهاظلا اهقوطنم هيلع لدي ام ريغب اهريسفت ىلع ةيؤرلل نيتبثملا لمح

 راثآلاو تاياورلا عحيمج نإف رابخألا دورو وه مهلمح يذلا ناك نإف

 .نيبت امك ةفيعض ةلي هللا ةيؤر تابثإ يف ةدراولا

 ةفلاخملا موهفم نإف باطخلا موهفم وه مهلمح يذلا ناك نإ امأو

 )١( ص ثحاورالا يداح ٣٥٠ صو ٤٠٠ -٤٠١.

 )٢( ج ،يبطرقلا ريسفت  0١٩ص ١٧١.

 مامإلا هلاق يذلا اذهو» :لاق ثيح ٢٤١ ص ٧، ج كلذكو ١٧٢. ص ٧، ج ،ريثك نبا ريسفت )٢(

 .«ةيآلا هذه موهفمب لالدتسا وهو نسحلا ةياغ يف هلي يعفاشلا

 )٤( ج ،يوغبلا ريسفت ٤“‘ ص ٤٢٩.

 )٥( ج نايبلا حور  58١٠ص ٣٦٩.
 )٦( ج ريسملا داز ٥٤ ص ٤١٦.

 )٧( ج يسولألا ريسفت ١٥، ص ٢٨٠.

 )٨( ج يزارلا ريسفت  5٣١ص ٨٨.

 )٩( ج ،ةيواحطلا ةديقعلا حرش  0١ص ٢٨٨-٢٨٩.

 )١٠( :ت لادتعالا نازيم ٣٥٢٣. ص .! ج ٢٢٧.



 بل : ١٥٢

 روهمجلا امأف» :ريثك نبا لاق دقف مهسفنأ ةلي هللا ةيؤر يتبثم دنع فيعض

 .'«موهفملا ىلع مدقم قوطنملا نإ كش ال :اولاقف

 يفني ال ،رئابك نهنأب عبسلا هذه ىلع صنلاف» :رخآ عضوم يف لاقو

 ةنيرقلا مدع دنع فيعض وهو ،بقللا موهفمب لوقي نم دنع الإ نهادع ام
 .'"«موهفملا مدع ىلع قوطنملاب ليلدلا مايق دنع اميس الو

 ةيؤرلا ةلأسم يف ۔ يرعشألا دصقي ۔ جتحاو» :يلازغلا مامإلا لاقو

 نأ ىلع لدي اذهو :لاق 4 َوُبوُجحَل نيمو ممهَتَر نَع مهت الع » :ىلاعت هلوقب

 ةعامجو يضاقلا مهنمو نيملكتملا نم ةعامج لاقو ،مهفالخب نينمؤملا

 ءاندنع هجوألا وهو هل ةلالد ال كلذ نإ حيرش نبا مهنمو ءاهقفلا قاذح نم

 .'"«...كلاسم هيلع لديو

 مهتداهشب ةفيعض ةيؤرلل نوتبثملا اهيلع دمتعا يتلا ةلدألاو ميهافملاف

 :ىلاعت هللا لوق موهفم اهيف اولمح يتلا مهريسافت طقست اذهبو .مهسفنا

 .ىلاعت هلل نينمؤملا ةيؤر ىلع «َوبوُجْحَن :وجحَك ز نيموي مهَتَر نَع»

 ترسن اذإ ةميركلا ةيآلا هذه نم ةدئافلا جاجزلا يفن بئاجعلا نمو

 يف» :ةميظع ةأرج يف لاق دقف ءافعضلا تاياورل ضقانملا حيحصلا ريسفتلا

 هذه يف ناك ام كلذ الولو ،ةمايقلا يف ىَرُي كي هللا نأ ىلع ليلد ةيآلا هذه
 «كني هللا نع نوبجحي مهنأب رافكلا ةلزنم تسخ الو ،ةدئاف ةيآلا (٤)

 )١) ج ©ريثك نبا ريسفت ٦. ص ٢٤٨.

 )٢) ج قباسلا عجرملا ٢. ص ٢٥٦ - ٢٥٧.

 (٣) ج .ىفصتسملا ٢. ص ٤٢.

 يبطرقلا جاجزلا اهلاق يتلا ةرابعلا هذهب دهشتساو ٩٩ 0٢ ص ٥. ج ،هبارعإو نآرقلا يناعم )٤)

 يناكوشلاو ٤١٦( ص ٤. ج .ريسملا داز) يزوجلا نباو ١٧١١(، ص ٩. ج) هريسفت يف

 ٥٣٢٣(. ص 0٥. ج ريدقلا حتف)



 ١٥٢ نازيملا يف ىلاعتو هناحبس هثلا ةيؤر تاياور إ يناثلا مسقلا
 : ا

 يتلا ،هتايآ دئاوف يفنت امنيح ىلاعت هللا باتك ىلع ةميظع ةأرجل اهنإ

 لك ةدئافلاف ةرصاقلا رشبلا لوقع ،نيملاعلل ةياده ىلاعت هللا اهلعج

 لوقعلا ترصاقت ولو ،هتايآو ىلاعت هلللا باتك يف ريخلا لك ريخلاو ةدئافلا

 .اهيناعم كاردإ نع

 دنع ةيرشبلا انلوقع تاقاط دودح دنع فوقولا رشبلا نحن انبسحو

 ىلاعت هللا باتك ىلع كلذ يف نيدمتعم ،تانيبلا ىلاعت هللا تايآل انتسارد

 يف ءافعضلا تاياور ىلع دامتعالا امأو ةحيحصلا ةلي هلوسر ةئشو

 يفو ىلاعت هللا باتك نع ةيريخلا يفن يفو ،ةئطاخلا راكفألا خيسرت

 يذلا باوصلا ةداج نع نيبلا دعبلا وهل تانيبلا هللا تايآ نم ةدئافلا يفن

 .مالسإلا هملاعم ددح

 _- لطاب همكحو _ جاجزلا مكح ءافعضلا تاياور فلخ فارجنالا ببسبف

 لاوقألا فلاخي ىنعمب اهانعم مهف اذإ ىلاعت هللا تايآ نم ةيآ يف ةدئافلا مدعب

 !!ةفيعضلا

 نف متاح نب يدع قيرط نم ةعوفرملا ةياورلا ٣

 عفر تابثإ يف ةلت هللا ةيؤر وتبثم اهيلع دمتعا يتلا تاياورلا نمو

 ليلجلا يباحصلا ىلإ ةبوسنملا ةياورلا يئرملاو يئارلا نيب باجحلا
 . نض متاح نب يدع

 :يراخبلا مامإلا دروأ دقف

 نع ،شمعألا ينثدح ،ةماسأ وبأ انثدح ىسوم نب فسوي انثدح»

 الإ دحأ نم مكنم ام) :ةلي هللا لوسر لاق :لاق متاح نب يدع نع "ةمثيخ

 .«(هبجحي باجح الو ،نامجرت هنيبو هنيب سيل ،هبر هملكيس
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 مامإلاو . ٠ ")يقهيبلاو & ئ "هجام . نباو ٨ يراخبلا مامإلا ةياورلا هذه جرخأ

 ٨ أايطلاو نابح . نباو دمحأ مامإلاو & ٠ ©١يذمرتلاو "ملسم

١٠) ٠ )١١() . ١١( 
 يناربطلاو & . ‘}يراصنأل ا نايح نب رفعج نب دمحم نب هللا دبعو

 .ًادنسو ًانتم ةفعض ة ِ ةياورلا هذه

 لوقل ةفلاخملا مامت فلاخي ةلي هللا ةيؤر ىلع ةياورلا هذه نتم لمحف

 تدمتعا دقو 04 باح يآرو نم و ايحو الإ ه َأ هَمَلَكي نأ رتل َناكايو» :ةلت هللا

 ةفق لوسرلا ةيؤر يفن يف ةميركلا ةيآلا هذه ىلع انثثؤ% ةشئاع نينمؤملا مأ

 .٨٩١0م هبرل

 وه لب نمزلا لماوع هيلع يرجت ال ةلي هللا ةيؤر نم عناملا باجحلاف
 نكلو “ةئف نود ةئف نيبوجحملا نإ لاقي الو .ىلاعت هللا ءايربك ماودب مئاد

 مأ ريسفتو ةميركلا ةيآلا ليلدب ،اهبر ةيؤر نع ةبوجحم قئالخلا نإ :لاقي
 .لاوقأ نم نينمؤملا مأ ريسفت فلاخ ام لك فعضو اهل نينمؤملا

 )١( :ةياورلا ،يراخبلا حيحص ٧٤٤٣، ص ١٢٣١٤ :ةياورلاو ٧٥١٦{ ص ١٣٢٤-١٣٢٥.

 )٢( :ةياورلا هجام نبا ننس  0١٨٥ج  8١ص٦٦١ :ةياورلاو ١٨٤٣. ج  0١ص ٥٩٠.

 )٣( ج .يقهيبلا ننس ٤. ص ١٧٦.

 )٤( :ةياورلا ملسم حيحص ١٠١٦، ص ٤٣٠.

 )٥( :ةياورلا "يذمرتلا ننس ٥ ٤١  6٦ج ٤. ص ٦١١.

 )٦( :ةياورلا دمحأ مامإلا دنسم  0١٩٥٩٠ص ١٤١٧ :ةياورلاو ٤٣٥  0١٨ص ١٣٢٩.

 )٧( :ةياورلا ،نابح نبا حيحص ٧٣٧٢ ج  0١٦ص ٣٧٣.

 )٨( :ةياورلا ،يسلايطلا دنسم  0١٠٣٨ج ا٤‘ ص١٣٩-١٤٠.

 )٩( ج .ناهبصأب نيثدحملا تاقبط  0٦٢ص ١٩٤.

 )١٠( :ةياورلا ريغصلا مجعملا  0٨٩٩ج ٦، ص ٣٣٠.

 )١١( :ةياورلا ريبكلا مجعملا  0١٨٤ج  0١٧ص ٨٢ :ةياورلاو ٢٦٢٤ و٢٢٥\ ج  0١٧ص ٩٤-٩٥.

 )١٢( ص رظنا ١٦٥ .ثحبلا اذه نم



 ١٥ نازيملا يف ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور يناثلا مسقلا |

 ةميركلا ةيآلا ةلالد ديدحت لجأل دويقلا عضو ىلإ يزارلا مامإلا أجل دقو

 نوكيف اديق ظفللا يف ديزن :باوجلاو ...» :لاق ثيح .ةينافلا ايندلا دودح يف

 ماسقألا هذه دحأ ىلع الإ ايندلا يف هللا هملكي نأ رشبل ناك امو ريدقتلا

 فالح ىلع تناك نإو ديقلا اذه ةدايزو 6هومتركذ ام مزلي ال ذئنيحو ةثالثلا

 ةلادلا تايآلا نيبو تايآلا هذه نيب قيفوتلل اهيلإ ريصملا بجي هنكل رهاظلا

 .0)«ملعأ هللاو ةمايقلا موي ىف ةيؤرلا لوصح ىلع

 ىلإ مهرج يذلا ببسلا وه اهيتبثم سوفن يف ةلي هللا ةيؤر ةركف لغلفغتف
 .رابخألا نم فيعضلا عابتاو ‘تاريدقتلاو دويقلا عضو

 نآرقلا نم هيلع ليلد ال ةرخآلا نود ايندلا يف ةيؤرلا يفن ديدحتنف

 ةالصلا لضفأ هيلع ميركلا لوسرلا نع حيحص ثيدح يأ تأي ملو !ميركلا

 .يزارلا مامإلا هيلإ بهذ ام ديؤي مالسلاو

 شمعألا ةنعنع ببسب كلذو فيعض وهف ةياورلا هذه دنس امأو

 .ىفعجلا نمحرلادبع نب ةمثيخ هخيش نع '"!سلدملا

 نيب ثيدحتلا ةفيصب يراخبلا دنع اضيأ متاح نب يدع ةياور تءاجو

 :لاق يبأ انثدح :صفح نب رمع انثدح» :")يراخبلا مامإلا لاق .هخيشو شمعألا

 «... ذ يبنلا لاق :لاق متاح نب يدع نع ،ةمثيخ ينثدح :لاق شمعألا ينثدح

 )١( ج ،يزارلا ريسفت ٢٧، ص ١٦١١.

 هنأ ىلع لدت ةيآلا هذه ةلزتعملا تلاق :ةثلاثلا ةلأسملا»ه :باوجلا اذه لبق يزارلا مامإلا لاق

 هللا ةيؤر تحص ولو ةثالثلا هذه يف هيحو ماسقأ رصح ىلاعت هنأل كلذو 5،ىري ال ىلاعت

 ًامسق كلذ نوكي رنثنيحف ثبعلا هاري ام لاح دبعلا عم ملكتي هنأ ىلاعت هللا نم حصل ىلاعت
 نأ رتيل ناكامو » :هلوقب عبارلا مسقلا ىفن ىلاعت هللاو ،ةثالثلا ماسقألا هذه ىلع ًادئاز ًاعبار
 .«...:باوجلاو .ةثالثلا هجوألا هذه ىلع الإ 4 هأ هنكي

 )٢( :ت بيذهتلا بيرقت ٢٦٢٣\ ج  0١ص ٣٩٢.

 )٢( :ةياورلا يراخبلا حيحص ٦٥٣٩، ص ١١٦٦٢.
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 يتلا هتياور ىلع ةحجارلا يه هخيش نع اهيف نعنع يتلا شمعألا ةياورف

 نع شمعألا» نع اوور نيذلا نأل كلذو اهخيش نع ثيدحتلاب اهيف حرص

 ةغيصب ىور يذلا يوارلا نم نقتأو طبضأ مه نم مهنمو اددع رثكأ «ةمثيخ
 .هخيشو شمعألا نيب ثيدحتلا

 ۔ هريغو يراخبلا دنع ءاج امك ۔ «ةمثيخ نع شمعألا» ةياور لقن دقف

 قاحسإ نب سنوي نب ىسيعو ،ةماسأ نب دامح ةماسأ وبأ :نم لك
 ريرضلا مزاخ نب دمحم ةيواعم وبأو ،حارجلا نب عيكوو ،يعيبسلا

 .دايز نب دحاولا دبعو

 اهتلعف ةمثيخ هخيشو شمعألا نيب ثيدحتلا اهيف ركذ يتلا ةياورلا امأو

 نيب ةنعنعلاب اوحرص نيذلا ةاورلا نم ًاطبض لقأ شمعألا نع اهاور يذلا نأ

 هظفح فعض يذلا قلط نب ثايغ نب صفح اهاور دقف هخيشو شمعألا

 .ثحبلا اذه نم ١٨٧ ةحفص يف كلذ انيب امك ليدعتلاو حرجلا ءاملع

 ةمدقم هخيش نع شمعألا اهيف نعنع يتلا رثكألا ةياور نأ نيبتي اذهبو

 ةفلاخمل كلذو هخيش نع ثيدحتلاب شمعألا اهيف حرص يتلا ةياورلا ىلع

 امنيح دواد يبأ ننس ىلع هتيشاح يف ةدعاقلا هذه ميقلا نبا قبط دقو

 لاق دقف ،ثايغ نب صفح نم نقتأ مه لاجر قرط نم تءاج ةياور حجر

 نب صفح قيرط نم تءاج ةياور حجر نم ىلع هل باوج يف ميقلا نبا

 ةياور نم حجرأ اديعس نب ىيحي نع هعم نمو كلملا دبع ةياور ...) :ثايغ

 .'١«...طلغلا نع دعبأو رثكأو نقتأ مهنأل ‘ثايغ نب صفح

 هعبتأ مث ناضمر ماص نم) :اهيف يتلا ةياورلا قرطل هتشقانم دنع لوقلا اذه ميقلا نبا لاق )١(

 :ميقلا نبا هلاق اممو .(رهدلا ماص امنأكف لاوش نم تسب



 ١٥٧ نازيملا يف ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور | يناثلا مسقلا |
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 ضحجرألا يه هخيش نع شمعألا اهيف نعنع يتلا ةياورلا نأ لوقن نحنو
 .«طلغلا نع دعبأو رثكأو نقتأ» شمعألا نع اهولقن نيذلا ةاورلا نأل

 يب احصلا ىلإ ١ ةبوسنملا ةي داورل ا فعض نيبتي هركذ قبس ام لك نمو

 ،ىلاعت هللا باتك نم ةيآل اهتفلاخم ببسب كلذو متاح نب يدع ليلجلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .اهدنس يف سلدملا شمعألا ةنعنع دوجو ببسبو

 نارمع نب بيعش انثدح» :رخآ دنسب ١) يناربطلا دنع ةياورلا هذه تءاجو

 ةدئاز يبأ نب ايركز نب ىيحي انث يركسعلا دمحم نب نادبع انث "يركسعلا

 نب يدع نع ةفيلخ نب لحم نع ،ىئاطلا دعس نع ةملسم نادبع وبأ انث

 «... ةلي يبنلا نع ،متاح

 نارمع نب بيعش نأ كلذو ةفيعض قيرطلا اذه نم ةياورلا هذه

 نع يركسعل ١ ن :1 نب بيعش » :رجح نب ١ ل اق دقف لوهجم يركسعلا

 '٢"«نوفرعي ال ةثالثلا

 نع ديعس نب ىيحي نع ‘تركذ نمم تبثا وهو ‘ثايغ نب صفح هاور دقف :ليق نإف ...ه =

 نب رمع نع هوري مل ديعس نب ىيحي نأ ىلع لدف ،ثتباث نب ورمع نع ديعس نب ذدعس هيخأ

 نع ديعس نب ىيحي نع ةورف يبأ نب ب قاحسإ هاورو هنع هيخأ نع هاور امل الإو تباث

 .هيف فلتخا دقف &ءاربلا نع تباث نب يدع

 ثايغ نب صفح ةياور نم حجرأ ديعس نب ييحي نع هعم نمو كلملا دبع ةياور :ليق

 ككلذك هاورف ،هيخأ نم هعمس ىيحي نوكي نأ لمتحيو طلغلا نع دعبأو رثكأو نقتأ مهنأل

 نع ديعس نب هبر دبع نع ةعيهل نب هللا دبع هاور دقو .ةريثك رئاظن اذهلو رمع نم هعمس مث

 ٧. ج ،دواد يبأ ننس ىلع ميقلا نبا ةيشاح).«ضعب نع مهضعب .هل ةثالثلا ةوخإلا ةياور

 ٨٩-٩٠(. ص

 )١) :ةياورلا ،ريبكلا مجعملا ٦٢٦٢٥© ج ١٧ . ص ٩٥.

 )٢( :ت ©نازيملا ناسل ٥٤١١٦ ج٣. ص ١٨٠.
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 وه لهجي ...» :هنع يبهذلا لاق دقف رفعج نب ةملسم نادبع وبأ كلذكو

 .'«فيعض :يدزألا لاقو .هخيشو

 امك هن يملسألا بيصح نب ةديرب قيرط نم اضيأ ةياورلا هذه تءاجو

 انث يشرقلا نابأ نب زيزعلادبع انئدح» :يسوطلا ةماسأ يبأ نب ثراحلا اهاور

 مكنم ام :ةي هللا لوسر لاق :لاق ،هيبأ نع ،ةديرب نب هللادبع انث رجاهملا نب ريشب

 .'"«نامجرت الو باجح ۔ هنيبو ينعي ۔ هنيب سيل نيملاعلا بر هلأسيس الإ دحأ نم

 نابأ نب زيزعلا دبع لبق نم اهدورول ةلطاب قيرطلا اذه نم ةياورلا هذه

 :يشرقلا

 ثيبخ باذك :نيعم نبا نع دينجلا نب ميهاربإ لاق ...» :رجح نبا لاق

 عضو ءيشب نكي مل :نيعم نبا نع ةمثيخ يبأ نبا لاقو ‘ثيدحلا عضي

 ناك ءيشب هثيدح سيل :نيعم نبا نع زرحم نبا لاقو ،نايفس ىلع ثيداحأ

 نب هللادبع لاقو ...ةعوضوم ثيداحأب ثدحي :ىرخأ ةرم لاقو ،بذكي

 لاقو ،يبتك نم ءيش يف وه سيلو كاذب وه سيل :هيبأ نع ينيدملا

 ‘طلغلا ريثك أطخلا ريثك كورتم اعيمج انباحصأ دنع وه :ةبيش نب بوقعي
 تيأر ام :لوقي ريمن نب هللادبع نب دمحم تعمسو ،اذه نم رثكأب هوركذ دقو

 ثيدحلا كورتم :متاح وبأ لاقو ؤ©باذك وه :لاقو ‘هنم ارمأ نيبأ ادحأ

 .'"«...فيعض :ةعرز وبأ لاقو هثيدح بتكي ال هوكرت هب لغتشي ال

 ةيؤرلل نيفاتلا ةياور :ايناث

 ميهافملا ىلع ةل هللا ةيؤر وتبثم هيف دمتعي يذلا تقولا يفف
 ةمكحملا ىلاعت هللا تايآ ةيؤرلل نيفانلا ةلدأ دجن ةفيعضلا تاياورلاو

 )١ ( :ت لادتعالا نازيم ٨٥١٨. ج ٤. ص ١٠٨.

 )٦٢( ج 1 :ةياورلا ء(ىمثيهلا دئاوز) ثراحلا دنسم ٢. ص ١٠٠٠٣.

 (٣) :ت بيذهتلا بيذهت ٤٢٢٣٥. ج٦. ص ٠-۔٢٩١.



 ١٥٩ نازيملا يف ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور | يناثلا مسقلا |

 مهيلع هللا ناوضر ةباحصلاو ةلي هللا لوسر نع ةتباث ةحيحص تاياورو

 تاصرع يف مهبر ةيؤر نع نينمؤملا راصبأ بجحف .مهدعب نم نيعباتلاو

 ،مهسفنأ ةلايت هللا ةيؤر وتبثم اهانعم رهاظب رقأ ةياور هتتبثأ دق ةدلاخلا ةنجلا

 تاياورلاو ميهافملا اوعبتاو ةلدألا نم رهاظلا اوكرت - فسألل اي مهنكلو

 .ةفيعضلا

 يرعشألا سيق نب هللادبع ىسوم يبأ قيرط نم ةعوفرملا ةياورلا

 :ىراخبلا مامإلا لاق

 يبأ نع ادمصلادبع نب زيزعلا دبع انثدح هللادبع نب يلع انثدح»

 ناتنج) :لاق ةقر يبنلا نع هيبأ نع سيق نب هللادبع نب ركب يبأ نع "نارمع
 نيب امو ،امهيف امو امهتينآ ٥©بهذ نم ناتنجو امهيف امو امهتينآ ةضف نم

 .«ندع ةنج يف ههجو ىلع ربكلا ءادر الإ مهبر ىلإ اورظني نأ نيبو موقلا

 &'"يذمرتلاو ""ملسم مامإلاو ء\'_"يراخبلا مامإلا ةياورلا هذه جرخا

 3'يئاسنلاو 5'"نابح نباو دمحأ مامإلاو 5 "يمرادلاو '"هجام نباو

( ٠ ١ ) - 

 ةميزخ نباو 5“ىلعي وبأو

 )١( :ةياورلا يراخبلا حيحص  3٧٤٤٤ص ١٣١٤ :ةياورلاو  8٤٨٧٨ص ٨٩١.

 )٢( :ةياورلا ملسم حيحص  5١٨٠ص ١٢٩.

 )٢( :ةياورلا "يذمرتلا ننس  0٢٥٦٨ج ٤. ص ٦٧٢٣-٦١٧٤.

 )٤( :ةياورلا ،هجام نبا ننس  0١٨٦ج ١، ص٦٦-۔ ٦٧.

 )٥( :ةياورلا يمرادلا ننس  8٢٨٦٥ص ٦١٣٨.

 )٦( :ةياورلا دمحأ مامإلا دنسم  0١٧١٩٩١٨ص ١٤٤٢ :ةياورلاو  8١٩٩٦٩ص ١٤٤٦.

 )٧( :ةياورلا ،نابح نبا حيحص ٧٨٦. ج ١٦. ص ٢٣٩٤-٣٢٩٥.

 )٨( :ةياورلا ،ىربكلا يئاسنلا ننس ٧٧٦٥ ج ٤ ص٤١٧٩-٤٢٠ :ةياورلاو  0١٧١١٤٤١ج  58٦ص ٤٤٣.

 )٩( :ةياورلا ،ىلعي يبأ دنسم ٧٣٣١ ج  0١٣ص ٣١٤.

 )١٠( :ةياورلا ،ديحوتلا باتك  0١٢ج  0١ص ٣٩.



__ | ! ١٦٠ 

 ثيدحلا اذه نأ ةرابع حضوأب ةلي هللا ةيؤرب نودقتعي نيذلا ءاملعلا حرص

 :رجح نبا لاق دقف "نانجلا تاصرع يف ىلاعت هلل نينمؤملا ةيؤر عانتماب قطني

 دارملاو ،يئرملاو يئارلا نيب لئاحلاو رتسلا باجحلا لصأو ...يبيطلا لقنو»

 لئاحلا رتسلا ماقم عنملا كلذ ماقف ركذ امب ةيؤرلا نم راصبألا عنم انه هب

 . ١) 7 ...هنع هب ربعف

 ةقيقحو كرتسلاو عنملا ةغللا يف هلصأف باجحلا امأو» :يوونلا لاقو

 .دحلاو مسجلا نع هزنم ىلاعت هللاو ءةدودحملا ماسجألل نوكت امنإ باجحلا

 ناعنمي امهنأل اران وأ ارون عناملا كلذ يمسو .هتيؤر نم عناملا انه دارملاو

 .'"«تاذلا هجولاب دارملاو ،امهعاعشل ةداعلا يف كاردإلا نم

 تاياور الإ ةلي هللا ةيؤر وتبثم دجي مل ىنعملا اذهب حيرصتلا اذه دعبو

 تابثإ يف اهتوبثب عوطقم ةّئس وأ نآرق نم ليلد اهل سيل تالامتحاو ةفيعض

 هلصاح و» :ةلي هللا ةيؤر ءافتناب حيرصتلا دعب رجح نبا لاق دقف .هيلإ اوبهذ ام

 ريسفت يف بيهص ثيدح يف تدجو مث ...ةيؤرلا نع عنام ءايربكلا ءادر نأ

 ءادرب دارملا نأ ىلع لدي ام «ةَداَيِزَر قشل اوثََحأ َنذَلَل» :ىلاعت هلوق
 هنأو “بيهص ثيدح يف روكذملا باجحلا ىسوم يبأ ثيدح يف ءايربكلا

 ."مهل اماركإ ةنجلا لهأل فشكي هناحبس

 اهيف ةجح ال ةفيعض انه رجح نبا اهيلإ راشأ يتلا بيهص ةياورف

 نع الضف ةيلمعلا اياضقلا يف قلطم اهب ديقي الو ماع اهب صصخي الف
 رجح نبا لقن دقو .صيصختلاو دييقتلا اهيلع زوجي ال يتلا ةيداقتعالا رومألا

 ةياور عفر يذلا ةملس نب دامح ظفحل ليدعتلاو حرجلا ءاملع فيعضت هسفن

 )١( ج ؤيرابلا حتف  8١٥ص ٣٩٣٢-٣٢٩٤.

 )٢) ج .٢٦م .جاجحلا نب ملسم حيحص حرش جاهنملا ٣. ص ١٦.

 (٣) ج 6يرابلا حتف ٥. ص ٣٩٥.



 ١٦١ نازيملا يف ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور يناثلا مسقلا |

 «ةيؤرلا نع عنام ءايربكلا ءادر نأ» نيبتي اذهبو .ةلق لوسرلا ىلإ بيهص

 بلقت تايضتقمو نمزلا دودح هيلع يرجت الو عطقني ال مئاد عنملا اذهو

 ءايربكلا ماود تايضتقم نم ةلي هللا ةيؤر عنم ماودف ارشبلا ىلع لاوحألا

 .نامز اهدحي ال يتلا ةيلعلا تاذلل

 هنأب هرهاظ لكشتسا مث ...» :هلوق ينامركلا نع رجح نبا لقنو

 ذإ رظنلا برق نايب هموهفم نأب باجأو ،ةعقاو ريغ هللا ةيؤر نأ يضتقي
 راصبإلا نع عناملا لاوز نع ربعف ،ةيؤرلا نم ًاعنام نوكي ال ءايربكلا ءادر

 .'"«ىمهتنا دارملا ةلازإب

 ميهافملا ىلإ راص ةلي هللا ةيؤر عنم يضتقي ةياورلا رهاظ نأب حيرصتلا دعبأ
 ؟تالامتحالاو

 يبيطلا نأو ةصاخ رظنلا برق ثيدحلا موهفم نأ ىلع ليلدلا وه امو

 ؟«ةيؤرلا نم راصبألا عنم انه هب دارملاو» :لاق دق

 هيف «ةيؤرلا نم اعنام نوكي ال ءايربكلا ءادر ذإ» :ينامركلا لوق سيلأ

 نأ نيبو موقلا نيب امو» :ةيقت لوسرلا لوقل ةحيرصلا ةديدشلا ةفلاخملا

 ؟«ءايربكلا ءادر الإ مهبر ىلإ اورظني

 هقلخ راصبإ هعنم هباجحب دارملا نكلو ...) :ىلئالعلا نيدلا حالص لاقو

 .'"«...مهنع كلذ فشك ءاش اذإو ءاش فيك ءاش ىتم ءاش امب مهرئاصبو

 مهتالامتحا اهينبتو رشبلا تاروصت اهئشنت ةيمالسإ ةديقع روصتأ ال

 . مهتاجاتنتساو

 .ثحبلا اذه نم اهدعب امو ٠٩ ص رظنا )١)

 ٣٩٥. ص ٥ ١. ج يرابلا حتف )٢()

 ٩٢٣. ص © ٥ ١ ج قباسلا عجرملا (٣)



| | ١٦٢ 
 آ . !

 باجحلا فشكي ىلاعت هللا نأ ىلع يئالعلا نيدلا حالص ليلد وه امف

 ؟ءاش نملو ءاش ىتم

 نم عطاقلا ىلع ىنبت ال يتلا ةديقعلا ريرمتل تالامتحالا باوبأ حتف نإ

 لاق» دقف ،ناطلس نم هب هللا لزني مل امب لوقلا ىلإ اهباحصأ رجت ةلدألا

 نم مهل ةعناملا نينمؤملا راصبأ نم ةفآلا ةلازإ باجحلا عفر ىنعم لاطب نبا

 .'«مهيف اهدض قلخب اهعافترال هنوريف ،ةيؤرلا

 ؟ةنس نم الو نآرق نم اهل لصأ ال يتلا تانيمختلا نم ًابرض اذه سيلأ

 راصبأ نم ةفآلا ةلازإ وه باجحلا عفر نأ لاطب نبا فرع نيأ نم

 ؟نينمؤملا

 ؟ةفآلا هذه ىمه امو

 ؟هوري يكل هدابع يف ىلاعت هللا هقلخي يذلا وه امو

 يف نأكف ةيؤرلا نع عنام ءايربكلا ءادر نأ هلصاحو» :رجح نبا لاقو

 هعفرب مهيلع نمي هنإف :ءايربكلا ءادر الإ هلوق دعب هريدقت ًافذح مالكلا

 .0"«هيلإ رظنلاب زوفلا مهل لصحيف

 ؟تالامتحالا هذه ىلع حيحصلا ليلدلا نيأ

 ىلع ةديقعلا ىنبتو تالامتحالا سمتلت ةلي هللا ةيؤر عنمب رارقإلا دعبأ

 ؟رشبلا لوقع نم ةعبانلا تاريدقتلا

 ىلإ كلذ ىدعت لب ٥تاريدقتلا دودح دنع رجح نبا ظفاحلا فقي ملو

 هللا ةزع ىضتقم نأ بابلا ثيدح ىنعمو» :لاق دقف كهنم مظعأ وه ام

 ٣٩٢. ص ١٥. ج قباسلا عجرملا ))

 ٣٩٥. ص 8١٥ ج "قباسلا عجرملا )٢(



 ١٦٣ نازيملا يف ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور يناثلا مسقلا .
 | 'ا

 ههجو مهيري نأ تضتقا نينمؤملل هتمحر نكل دحأ هاري ال نأ هئانغتساو

 عفر هنأكف ءايربكلا ىضتقم فالخ مهعم لعف عناملا لاز اذإف ،ةمعنلل ًالامك
 . '«...مهعنمي ناك ًاباجح مهنع

 اهيف تءاج ةيلمع ةلأسم يف نييأر نيب قيفوتلا ىلإ اجلي دق ناسنإلا نإ

 تافص نع ناسنإلا ثدحتي امنيح نكلو ضعبل فلاخم اهضعب رهاظ ةلدأ

 رمأل ١ نإف هناحبس هئايربكو هتزع نع ثدحتي امنيحو العو لج قلاخلا

 .امامت فلتخي

 نامزألا نم نمز يأ يف هناحبس اهنع ىلختي ال ةتباث هلل ءايربكلاف

 راصبألا ةيؤر مدع ةيتاذلا ةفصلا هذه ىضتقمو ‘بابسألا نم ببس يال الو

 . ةلل هللا لوسر كلذ نيب امك ةرخآلاو ايندلا يف هل

 نم هيف ام هيف «...ءايربكلا ىضتقم فالخ مهعم لعف ...» :رجح نبا لوقنف

 اهردقيو رومألا يضقي العو لج هبر نأ ناسنإلا روصتي فيك ذإ ،ةروطخلا

 ؟هتزعو هئايربك فالخب

 ةيتاذلا هتافص لكو ةيدمصلاو ةينادحولا نع ىلختي ال هنأ امك ىلاعت هللاف

 .ادبأ هتزعو هئايربك نع ىلختي ال وهف

 ناك ام ،۔ًادبأ تبثي مل اذهو ۔ ةلي هللا ةيؤر يف ةلدألا تتبث ولو ىتح

 ًاقلاخ ليي هللا روصت يتلا لاوقألا هذه لثم لوق يف اهيلع دمتعي نأ دحأ يأل

 .ةيتاذلا هتافص ىضتقم ريغ نم رومألل

 هللا ءايربك ماودب نانجلا تاصرع يف ىلاعت هلل دابعلا ةيؤر يفن طبر نإ
 .يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح نم رهاظلا ىنعملا وه العو لج

 )١( ج قباسلا عجرملا ٥ ١ ص ٣٩٥.



 ب ١٦٤
 حضتي نانجلا تاصرع يف ةزعلا برل نينمؤملا ةيؤر ةلاحتسا توبثبو

4 

 .4 َهوبوجحَك نيموي مهَيَر نَع مهلك » :ىلاعت هللا لوقل حيحصلا ىنعملا

 دقو ،ةرخآلاو ايندلا يف اهبر ةيؤر نع اهبجح يف ةكرتشم قئالخلا لكف

 راثآو ميركلا هلوسر ةّئسو ىلاعت هللا باتك يف لوقلا اذه ىلع ةلدألا تءاج

 يتلا تاياورلاو .ثجحبلا اذه يف حضتيو حضتا امك ،نيعباتلاو ةباحصلا

 .ادبأ تبثت مل مهريغ نود نينمؤملل ةليب هللا ةيؤر تلعج

 همركو هباوثو ىلاعت هللا اياطع يف ضعب نع اهضعب قئالخلا تزيمت دقو

 اومرحو نيرفاكلا نع بجح ذق مرك نم نونمؤملا يطعأ امف .هدوج ةعسو

 تايآلا صوصن ىلع دمتعي يذلا حيحصلا ىنعملا وه اذهف ،هتاذل نم

 .برعلا ةغل فلاخي الو ثيداحألا قوطنمو



١٦٥ 

 هكرش ال » :ىلاعت هلوقل نيرسفملا لاوقأو تاياور

 0 ىنرت رت نل > , : ؛ىلاع اعت ة هلوقلو ' 4 ص لا كردي َوُهَو زنمبألا
 .. .....و

 هكردت ال » :ىلاعت هلوقل هريسفت يف يربطلا ريرج نبا مامإلا ركذ
 :لاوقأ ةثالث « رصبأ

 .«راصبألا ىري وهو راصبألا هارت ال»

 .«اهب طيحي وهو راصبألا هب طيحت ال»

 .«هكردت اهنإف ةرخآلا يف امأو ايندلا يف قئالخلا راصبأ هكردت ال»

 لوألا يأرلا ةحص ملعنس تاياورلا تابثإ يف ةمألا مولع قيبطتب نكلو

 يتلا تاياورلا عيمج فعض كردنو ةحيحصلا ةتباثلا تاياورلاب ديؤملا

 .ثلاثلا يأرلا باحصأو يناثلا يأرلا باحصأ اهب جتحا

 ممه و و

 راصبألا هارت ال ىنعمب 4 بألا هحرش ال » :ىلاعت هلوق ريسفت :الوأ

 انث ةشئاع نينمؤملا مأ ةياور

 :ةيآلا هذهل هريسفت يف يربطلا مامإلا لاق

 نع ،'"هدلاخ يبأ نب ليعامسإ نع &'""عيكو انث لاق &'دانه انثدح»

 :ت بيذهتلا بيرقت) ةرشع ةيناثلا نم ةقث ...يميمتلا يرسلا نب ىيحي نب يرسلا نب دانه )١(

 .( ٢٧٠ ص ٢. ج ٧٣٤٧.

 .ثحبلا اذه نم ٤٩ص يف ٢ شماهلا رظنا ،حارجلا نب عيكو )٢(
 )٢( بيذهتلا بيرقت) .ةعبارلا نم تبث ةقث يلجبلا مهالوم يسمحأالا دلاخ يبأ نب ليعامسإ» ©،

 :ت ٤٣٩. ج ١. ص ٩٣(.



_ | ١٦٦ 

 ىأر هلي هللا لوسر نأ كثدح نم :تلاق ،ةشئاع نع ،‘"١قورسم نع &)رماع
_- 

 . حم و و

 رتل ناكاميو» «؛رصتكلا كردي وهو وصبكلاةظحرتث ال» بذك دقف هبر

 يف ليربج ىأر دق نكلو « بامج يارو نم ٢ ًيَو الإ هن ُهَمَْكَي نأ

 .«نيترم هتروص

 &ثملسم مامإلاو يراخبلا مامإلاو 0"يربطلا مامإلا ةياورلا هذه جرخأ

 &('هيوهار نباو ،'“يئاسنلاو يذمرتلاو "ادمحأ مامإلاو "ىلعي وبأو
 ةميزخ نباو 7)١١(

 يتلا ةيدوهيلا راكفألا لاطبإل ءاج قورسمل اقثثؤ نينمؤملا مأ باوجف

 .٧0"}‘نيملسملا نيب مهرابحأ اهرشن يف ذخأ

 نم اهدجي نيملسملا طاسوأ يف ةلي هلل دابعلا ةيؤر ةركف إشنمل عبتتملاو

 :لوحكم لاق !ةثلاثلا نم لضاف هيقف اروهشم ةقث» ورمع وبأ ىبعشلا ليحارش نب رماع )١(

 ٤٦١١(. ص ١، ج ٢١٠٣. :ت "بيذهتلا بيرقت) .«هنم هقفأ تيار ام
 مرضخم ،دباع هيقف ةقث يفوكلا ،ةشئاع وبأ يعداولا ينادمهلا كلام نب عدجألا نب قورسم» ()

 ١٧١٩١(. ص 0٦٢ ج 0٦٦٢٢ :ت "بيذهتلا بيرقت) .ءةيناثلا نم

 )٣٢( ج ،يربطلا ريسفت ٧ ص ٣٠١.

 )٤( :ةياورلا يراخبلا حيحص ٤٨٥٥‘ ص ٨٨٧ :ةياورلاو ٣٢٣٤، ص ٥٧٧ :ةياورلاو ٧٣٨٠،

 ص ١٣٠٢.

 )٥( :ةياورلا !ملسم حيحص ١٧٧، ص ١٦٧.

 )٦( :ةياورلا ىلعي يبأ دنسم ٥٤٩٠١ ج  5٨ص ٣٠٥.

 )٧( :ةياورلا دمحأ مامإلا دنسم ٢٤٧٣١، ص ١٨١٥ :ةياورلاو  53٢٦٥٦٢١ص ١٩٣٤.

 )٨( :ةياورلا "يذمرتلا ننس ٣٢٠٦٨ ج ٥‘ ص ٢٦٢٢-٢٦١٣.

 )٩( :ةياورلا ىربكلا يئاسنلا ننس ١١١٤٧، ج  0٦ةياورلاو ٦٣٣۔٥٣٣ ص ١١٤٠٨ ج 0٦

 ص ٤٣٢ -۔٤٣٣ :ةياورلاو ١١٥٣٢. ج ٦. 5ص ٤٧١.

 )١٠( :ةياورلا ،هيوهار نب قاحسإ دنسم ١٤٣٩ ج ؤ ٢. ص ٨٠٣.

 )١١( تاياورلا ،ديحوتلا باتك ٢٣٢٢٣-٣٢٧\ ج ٦٢ش ص٥٤٨-٥٦٠.

 يف ةيدوهيلا دئاقعلا رشن يف رابحألا بعك رود لوح فاقسلا يلع نب نسح ذاتسالا هبتك ام رظنا )١٢(

 .(اهدعب امو ١١ ص ،فاقسلا يلع نب نسح قيقحت ىرافغلا يلعلل ولعلا) .نيملسملا طاسوأ

 



 ١٦٧ نازيملا يف ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور | يناثلا مسقلا |

 .رابحألا بعك دي ىلع ةيمالسإلا ةمألا ىلإ تلقتنا يتلا ةيدوهيلا راكذألا

 تأي ملو ،لطابف ةلي هلل دابعلا ةيؤر نع راكفأ نم ةباحصلا ىلإ بسن ام امأو
 اذه يف نێيبتيس امك "ؤ مهيلإ ةلت هللا ةيؤر دقتعم ةبسن تبثي حيحص ليلد
 .ىلاعت هللا ءاش نإ ثحبلا

 دروأ دقف ،رابحألا بعك يأر طقف وه ةلت هللا ةيؤر ةلدأ نم تبث يذلاو

 :هصن ام ةبيش ىبأ نبا

 نع '"رماع نع ‘"دلاخ يبأ نب ليعامسإ انث لاق ديبع نب ىلعي انثدح»

 ىسوم نيب هتيؤرو همالك مسق هللا نإ :لاق بعك نع '!"ثراحلا نب هللا دبع

 .«نيترم دمحم هآرو نيترم ىسوم هملكف ةلي دمحمو

 &‘»مكاحلاو 3‘ثةبيش يبأ نبا رابحألا بعك هلاق يذلا يأرلا اذه جرخأ

 ةدايز هباتك نم رخآ عضوم ىف دروأ يذلا (_ةميزحخ نباو 5''هيوهار نباو

 حيحص ناك :هيبأ نع دمحأ نب حلاص لاق» :رجح نبا لاق .يدايألا ةيمأ نب ديبع نب ىلعي )١(

 حصأ ىلعي :دمحأ نع يناجنسهلا نسحلا نب يلع لاقو ‘هسفن يف احلاص ناكو ثيدحلا

 نامثع لاقو .ةقث :نيعم نبا نع روصنم نبا قاحسإ لاقو .ظفحأو ديبع نب دمحم نم اثيدح

 لاقو ...قودص :متاح وبأ لاقو .هريغ يف ةقث نايفس يف فيعض :نيعم نبا نع يمرادلا

 ٢٣٥٠١-٢٥١(. ص 0١١ ج ٨١٦٥ :ت ،بيذهتلا بيذهت) .«...ثيدحلا ريثك ةقث :[دعس نبا]

 .ثحبلا اذه نم ١٦١٥ ص ىف ٢٣ شماهلا رظنا ،دلاخ ىبأ نب ليعامسإ )٢(

 .ثحبلا اذه نم ١٦١٦١ ص يف ١ شماهلا رظنا يبعشلا ليحارش نب رماع )٢(

 ،يندملا دمحم وبأ يمشاهلا بلطملادبع نب ثراحلا نب لفون نب ثراحلا نب هللادبع» )٤(

 بيرقت) .ءهتقث ىلع اوعمجأ :ربلا دبع نبا لاق اةبحص هدجو هيبألو ،ةيؤر هل ،ةرصبلا ريمأ
 ٤٨٥(. ص 5.١ ج ٣٢٧٦. :ت بيذهتلا

 )٥( ج ،ةبيش يبأ نبا فنصم  .5٧ص ٤١٥.

 )٦( ةياورلا نيحيحصلا ىلع كردتسملا ٤٠٩٩، ج ٦٢، ص٦٢٩.

 )٧١( :ةياورلا ،هيوهار نب قاحسإ دنسم  0١٤٦١ج  5٢٣ص ٧٩٠.

 )٨( ج ديحوتلا باتك ٦، ص ٤٩٦.



 إ ! ١٦٨
 : . ا

 ‘ انظ ةشئاع ىلإ قورسم قلطناف :رماع لاق» :لاق ثيح ةياورلا هذه ىلع

 .'«ربخلا ركذف

 نينمؤملا مأ ىلإ قلطنا نأ دعب قورسم لاؤس صن ىلعي يبأ دنع ءاجو

 فق دقل :تلاقف ؟هبر دمحم ىأر له ...هاتمأ اي» :بعك لاوقأ نع اهربخي

 .'"٨«تلق امم يرعش

 كلذ حضوأ امك لاوقأ نم رابحألا بعك هب هوفت ام هببس قورسم لاؤسف
 كلذب رهظف ثيدحلا ركذف ةشئاع قورسم ىتأف» :لاق نيح رجح نبا ظفاحلا

 .'‘«...كلذ نع ةشئاعل قورسم لاؤس "'[ببس]

 مل ماركلا ةباحصلا طاسوأ يف رابحألا بعك هب ظفلت يذلا يأرلا اذه

 اذه تربتعاو نينمؤملا مأ هتضفر دقف "نض مهلتق نم لوبقلاو ىضرلا قلي

 هللا ةيؤر يفن يف تلدتساو .لي ةلاسرلا هذه بحاص ىلع ةيرفو ابذك لوقلا
 س

 رس ےس م, « مه ٠

 ريسفتف . “ رصبلا أرب وهو لضب ألا هكرتت ل , :ىلاعت هلوقب العو لج

 يفنلا اذهو .راصبألا هارت ال يأ ،ةيؤرلا وه راصبألا كاردإل اقيثو نينمؤملا مأ

 )١( :ةياورلا قباسلا عجرملا ٨٦٠٤ ص ٢ / ج٨٩٤-٨٩٥.

 انث :لاق يلجعلا مادقملا نب دمحأ ثعشألا وبأ انثدح» :عضوملا اذه يف ةميزخ نبا ةياور صن

 نب ثراحلا نب هللادبع نع ،رماع ينربخأ :لاق ۔ دلاخ يبأ نبا وهو ۔ ليعامسإ نع رمتعملا

 دمحم هآرف ةلت ىسوم نيبو ةي دمحم نيب همالكو هتيؤر مسق هللا نإ :لاق هنأ بعك نع ©لفون

 .هربخلا ركذف 5 انز ةشئاع ىلإ قورسم قلطناف :رماع لاق ،نيترم ىسوم هملكو نيترم
 نع ،يبعشلا نع ،ليعامسإ نع ،عيكو انثدح ،ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح» :ةياورلا صن )٢(

 فق دقل :تلاقف ؟؟هبر دمحم ىأر له ۔ ةشئاع :ينعي ۔ هاتمأ اي :اهل تلق :لاق قورسم

 ٣٢٠٥(. ص 5٨ ج ٤٩٠١، :ةياورلا ىلعي يبأ دنسم) .«تلق امم يرعش

 ©ركفلا راد ةعبط يف الو ةيملعلا بتكلا راد ةعبط نم ةيناثلا ةعبطلا يف دجوت ال «ببس» ةملك )٢(

 بيطخلا نيدلا بحم اهجارخإ ىلع فرشأ يتلا ةيفلسلا ةبتكملا ةعبط يف دجوت اهنكلو
 . .٢٠١٦"ص ٨. ج

 )٤ () ج “يرابلا حتف  8٩ص ٥٨٨.
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 ةيآلاف رصب نود رصبل صصخي الو نامزألا هدحت ال ةلب هللا ةيؤر ةركفل

 تبثت اهنأ امك كراصبألا قوحلل ةضرع ىلاعت هللا نوكي نأ يفنت ةميركلا

 .ىرخأو ايند اهنع ىلختي ال يتلا ىلعلا تافصلا ةلب هل

 تبثت مل راثآو رابخأ غيص يف ترطش يتلا ىلاعت هلل دابعلا ةيؤر ةركفف

 .ةفيعض تاياور يف اهدورول ماركلا ةباحصلا نم حلاصلا فلسلا نع

 &ء'ىسلايطلا دنع ءاج يذلا هلظ يرافغلا رذ ىبأ ىلإ بوسنملا لوقلاو

 :هيف يذلاو ا“يذمرتلاو '٠)دمحأ مامإلاو .'"نابح نباو ؛!!!ملسم مامإلاو

 فيعض ‘`هارأ ىنأ رون :لاقف ؟كبر تيأر له : داي هللا لوسر تلأس»

 .سلدملا "!ةداتق ةعنعنع لبق نم هدورول

 )١( :ةياورلا .يسلايطلا دنسم ٤٧٤. ج ٦٢،. ص ٦٤.

 )٢( :ةياورلا ملسم حيحص  58١٧٨ص ١٢٨.

 )٣(( :ةياورلا ،نابح نبا حيحص ٥٨. ج ١. ص ٦٢٥٤-٢٥٩٥.

 ١٥٦٩ ص 8٦٢١٦٢٣٨ :ةياورلاو ١٥١٧٥ ص 0٦٢١٧٦٢٠ :ةياورلا لبنح نب دمحأ مامإلا دسم ()

 ١٥٨٤. ص 0٢١٨٣٢٣٠ :ةياورلاو

 ۔ نوراه نبا ينعي ۔ ديزي انثدح» :دنسلا اذهب تءاج ىتلاو ١٥٨٧ ص 80٦٢١٨٦٠ :ةياورلا كلذكو

 نع ثيدحتلاب ةداتق حيرصتف ،«...قيقش نب هللا دبع انثدح .ةداتق انثدح "ميهاربإ نب ديزي انثدح

 .ةداتق نع يرتستلا ميهاربإ نب ديزي ةياور فعضل كلذو ةياورلا هذه يوقي ال قيقش نب هللادبع

 نب ديزي :ديعس نب ىيحي لاقو ...ةقث :هيبأ نع دمحأ نب هللا دبع لاق ...» :رجح نبا لاق

 نم لك نع ةميقتسم ثيداحأ ديزيلو :يدع نبا لاقو ...كاذب سيل ةداتق نع ميهاربإ

 :ت بيذهتلا بيذهت) .«...سنأ نع ةداتق نع اهاور ثيداحأ تركنأ امنإو هنع يوري

 .(٠٧٢-٩٦٢ص .١١ج ٨٠٠٦.

 )٥( :ةياورلا يذمرتلا ننس  0٣٢٨٢ج  5٥ص ٣٩٦.

 ءةداتق نع 9ميهاربإ نب ديزي انثدح لاق ،دواد وبأ انثدح» :يسلايطلا اهجرخأ امك ةياورلا صن )٦(

 امو :لاقف .ءيش نع هتلأس ةي هللا لوسر تيأر ول :رذ يبأل تلق :لاق قيقش نب هللادبع نع
 له ة هللا لوسر تلأس :رذ وبأ لاقف ؟كت كبر تيأر له هلآلسأ تنك :لاق ،هلأست تنك

 .«هارأ ىنأ رون :لاقف ؟كبر تيأر

 .ثحبلا اذه نم ٤٧ ص رظنا )٧(
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 الي هللا ةيؤر ةركف اهيف يتلاو اهثح سابع نبا ىلإ ةبوسنملا تاياورلا امأو

 .ىلاعت هللا ءاش نإ يتآلا مسقلا يف نيبتيس امك ةفيعض يهف

 هلل نلتي لوسرلا ةيؤر ةركف تدر ان ةيكزلا ةرهاطلا ة ةشئاع نينمؤملا مأف

 رابحألا بعك لاوقأ تدعو ةباحصلا نم ًادحأ مهتت ملو ىلاعت هناحبس

 .تاءارتفالاو بيذاكألا نم اهيلإ قورسم اهلقن يتلا

 هب طيحت ال ىتعمب 4 ُردَصبَكلا هكردت ال » رسف نم تاياور :ايناث

 ةليب هبرل ةلي لوسرلا ةيؤر يف ةدراولا تاياورلاو .راصبألا

 انل نيبت دقلو يدوهي ليت هلل دابعلا ةيؤر ةركف لصأ نأ انل نيبت دقل

 لوقل ًابيذكت بعك لاوقأ تربتعاو ،رابحألا بعك هلاق امل نينمؤملا مأ ضفر

 . ةث هللا لوسر ىلع ًابذكو 4 رَصبَكلاهكحر دت ال » :نق هللا

 نب سنأو رذ يبأو سابع نبا ىلإ اهجوم ةشئاع نينمؤملا مأ در ةميزخ نبا ربتعا )١(
 نسح ذاتسألا لوق رظنا) رابحألا بعك ىلإ اهجوم ناك اهدر نأ ةقيقحلا نكلو "ةو كلام

 ٧١٠(. ص .ةيؤرلا ةلأسم فاقسلا

 نسحأ ةظفل تناك بضغ تقو يف ،اهب تملكت ةشئاع بسحأ .ةظفل هذه» :ةميزخ نبا لاق

 وأ :لئاق لوقي نأ :ظفللا يف نسحي سيل ،اهب لمجأ ناك ،اهتيغبل ًاكرد اهيف نوكي اهنم

 ةيرفلا سانلا نم تاعامجو ،كلام نب سنأو ،رذ وبأو ،ةيرفلا سابع نبا مظعأ دقف ۔ ةلئاق
 لمجأو نسحأ اهريغ نوكي يتلا ةظفللاب بضغلا دنع ءرملا ملكتي دق نكلو "مهبر ىلع
 .(٦٥٥ص ٦٢. ج ديحوتلا باتك) .«...اهنم

 نب سنأو رذ ابأو ا سابع نبا نأ اوملعت ةتكنلا هذه اجحلا يوذ اي اومهفتف» :اضيأ لاقو

 هذه يف هللا باتك نم ًافرح اوفلاخ الو ،هللا ىلع ةيرفلا اومظعي مل مهقفاو نمو كلام

 ٥٥٨(. ص ٦، ج .قباسلا عجرملا) .ءةلأسملا

 تبثي مل هبرل لوسرلا ةيؤر لوح كلام نب سنأو رذ يبأو سابع نبا ىلإ بسن ام لكف
 دروي نأ تبثملل دب ال نكلوه» :لاق نيح ةقيقحلا هذهب ديحوتلا باتك ققحم رقأ دقو 6مهنع

 ليلد ىوقي ىتح لصالا وه يفنلاو ‘كلذ ىلع ةلدأ اومدقي مل ةيؤرلا وتبثمو تابثإلا ليلد

 ٥٥٦(. ص 0٦٢ ج ٤، شماهلا ،قباسلا مجرملا) .عطاقلا تابثإلا
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 وتبثم اهيلع دمتعا يتلاو هريغو سابع نبا ىلإ ةبوسنملا تاياورلاو

 هب طيحت الب 4 ربألا هُكر د ال « : ىل اعت هلوق ريسمت ىف ةلاخ هللا ةيؤر

 تبثت ال ةفيعض تاياور هبر ىأر ةفق لوسرلا نأ تابثإ يفو ،راصبألا
 م

 سابع نبا ىلإ ةبوسنم ةياور ١

 :''{يربطلا مامإلا لاق

 كيبأ ينث لاق يمع ينث :لاق ،يبأ ينث :لاق ‘دعس نب دمحم ينثدح»
- - 

 < رصبلا ردن وهو دصلا ةر تث ال » :هلوق سابع نبا نع ،هيبأ نع
 .«كلملاب دحأ رصب طيحي ال :لوقي

 يبأ ينث لاق ء[دمحم نب] دعس نب دمحم :يتآلاك وه ةياورلا هذه دنس

 نب نسح نب نيسحل ] يمع ينث لاق ،[ةيطع نب نسح نب دمحم نب دعس {

 نب ةيطع] هيبأ نع ء[يفوعلا ةيطع نب نسح ] يبأ ينث لاق ،[يفوعلا ةيطع

 ...سابع نبا نع [يفوعلا ةدانج نب دعس

 :ءافعضلا نم ةلسلس ةياورلا هذه دنس ىن

 ةمئأ هتاياورب حرفي ال سلدم فيعض :يفوعلا ةدانج نب دعس نب ةيطع

 .'٢)هيف حرجلا ءاملع هلاق ام كب رم دقو مالسإلا

 :يفوعلا دعس نب ةيطع نب نسح

 يف نابح نبا لاقو .ثيدحلا فيعض :متاح وبأ لاق» :رجح نبا لاق

 :عناق نبا لاقو .كاذب سيل :يراخبلا لاقو ...ةيقنب تسيل هثيداحأ :(تاقثلا)

 )١( ج ،يربطلا ريسفت  .5٧ص ٢٩٩.

 )٢( ص رظنا ٩١ .ثحبلا اذه نم
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 إ

 ثيدحلا ركنم :دازو (ءافعضلا) ىف نابح نبا هخرأ اذكو )١٨١(. ةنس تام

 ١. "اعم امهنم وأ ،كنبا نم وأ كهنم ةيلبلا يردأ الف

 :يفوعلا ةيطع نب نسح نب نيسحلا

 ىور :نابح نبا لاقو .هريغو نيعم نب ىيحي هفعض » :رجح نبا لاق

 ...فيعض :يئاسنلا لاقو ...هربخب جاجتحالا زوجي ال ،اهيلع عباتي ال ءايشأ

 لاقو .ثيدحلا يهاو :يناجزوجلا لاقو .ثيدحلا فيعض :متاح وبأ لاقو

 يف يليقعلا هركذو .ثيدحلا يف افيعض ناكو .اريثك اعامس عمس :دعس نبا

 .'٨)«...ءافعضلا

 طيحت الب 4 ربكلا ةكرش ال » :ىلاعت هلوق ريسفت ىلإ اوبهذ نيذلا نإ

 تاياورلا نم اهريغو ةطقاسلا ةفيعضلا ةياورلا هذه ىلع اودمتعا راصبألا هب

 .ةفيعضلا

 ؟قحلا بلطو هنيدل زرتحا نم تاريسفتلا هذه لثم لبقي لهف

 ةماعد نب ةداتق ىلإ ةبوسنم ةياور - ٢

 :'"'يربطلا مامإلا لاق

 هكرت ال هلوق ةداتق نع ديعس انث :لاق ديزي انث :لاق رشب انثدح»

 آ

 < ءم

 . «راصبأل ا هكردت نأ نم مظعأ وهو « رَصتألآ رذن هو رضبال

 اهيف سيلو &‘ُيدزألا ريشب نبا وهو ‘ديعس ببسب ةفيعض ةياورلا هذه

 )١ () :ت ٥©بيذهتلا بيذهت ٨١٣٢٧ ح ٢. ص ٢٦٨.

 )٢( :ت ©نازيملا ناسل ٥٢٦٧٩ ج ٢. ص ٣٤١۔ ٣٤٢.

 )٣( ج "يربطلا ريسفت ٧. ص ٢٩٩.

 )٤( :ت ٥©بيذهتلا بيرقت ٢٢٨٢٣. ج ١. ص ٢٤٩.
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 هذه هيلإ دشرت يذلاو ءيشلاب ةطاحإلا كاردإلا ىنعم نوك ىلإ ريشي ام

 .هل راصبألا كاردإ مدع يف ببس ىلاعت هللا ةمظع نأ وه ةياورلا

 . « دنك لاق َكاَقأ ًاَتَلك» :ىلاعت هلوق ريسفت يف ريثك نبا لاق دقو

 اذهو دحأ هتمظعب هاري نأ لالجإو ميظعتو هيزنت 4 لتكنش َلاَت»»

 مهبر ىلإ اورظني نأ نيبو موقلا نيب امو) ةلاق لوسرلا لوق نم ذوخأم ىنعملا
 .'""(ندع ةنج يف ههجو ىلع ءايربكلا ءادر الإ

 او سابع نبا ىلإ ةبوسنم ةياور ٣

 :"مكاحلا لاق

 ،مالسلا دبع نب دمحم انثدح ،يربنعلا ذمحم نب ىيحي ايركز وبأ انربخأ»

 نع ،يبأ ينثدح ،نابأ نب مكحلا نب ميهاربإ أبنأ ،ميهاربإ نب قاحسإ انثدح

 نأك ىأر معن :لاق ؟هبر لمحم ىأر له لئس هنأ اننظ سابع نبا نع ةمركع

 :هللا لوقي سيلأ كسابع نبا اي :تلقف .ؤلؤل نم رتس هنود ةرضخ ىلع هيمدق

 نب ديعس قح يف ليدعتلاو حرجلا ءاملع لاوقأ (بيذهتلا بيذهت) يف رجح نبا لقنو -=
 مث "يدهم نبا هنع ثدح :ىنثملا نب دمحمو 6يلع نب ورمع لاقو ...» :لاق ثيح ريشب

 لاقو .هرمأ فعضي هللادبع ابأ تيأر :ينوميملا لاقو .دمحأ نع دواد وبأ لاق اذكو .هكرت

 :نيعم نبا نع ،هريغو يمرادلا نامثع لاقو .ءيشب سيل :نيعم نبا نع هريغو يرودلا

 ركنم :ريمن نب هللادبع نب دمحم لاقو .افيعض ناك :ىنيدملا نب ىلع لاقو .فيعض

 :يراخبلا لاقو .تاركنملا ةداتق نع يوري ‘ثيدحلا يوقب سيل ءيشب سيل "ثيدحلا

 سيل :دمحأ وبأ مكاحلا لاقو .فيعض :يئاسنلا لاقو ...لمتحم وهو هظفح يف نوملكتي

 :دواد يبأ نع يرجآلا لاقو .ريكانمب ةداتق نع ثدح :يجاسلا لاقو ...مهدنع يوقلاب

 عباتي ال ام ةداتق نع يوري ءأطخلا شحاف ،ظفحلا ءيدر ناك :نابح نبا لاقو .فيعض

 ۔(٠١-٩ ص ٤‘ ج ٢٣٦٩. :ت "بيذهتلا بيذهت) «...هيلع

 )١( ص ؛٠ءايبنألا صصق ٣٢٩.

 .ثحبلا اذه نم ١٥٩ ص يف ةياورلا رظنا )٢(

 ٣٤٦. ص ٢، ج ٣٢٢٤ :ةياورلا نيحيحصلا ىلع كردتسملا ()
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 وهو هرون كاذ كل مأ ال اي :لاق « رصبلا أرب َوُهَو رصبألا هحرذت ال »

 .«ءيش هكردي ال هرونب ىلجت اذإ هرون

 كلذو - اهتحص مكاحلا ىعدا نإو ۔ حصت ال ةفيعض ةياورلا هذه

 ،نابأ نب مكحلا نب ميهاربإ هنباو ‘نابأ نب مكحلا لبق نم اهدورول
 .يربطلا ميهاربإ نب قاحسإو

 يندعلا نابأ نب مكحلا

 .0«ماهوأ هلو دباع قودص» :بيرقتلا يف رجح نبا لاق

 :ةعرز وبأ لاقو .ةقث :يئاسنلاو ،نيعم نبا لاق» :بيذهتلا يف لقنو

 يف فقو نويعلا تأده اذإ ناك ،ةئُس بحاص .ةقث :يلجعلا لاقو .حلاص

 ...حبصي ىتح هللا ركذي هيتبكر ىلإ رحبلا

 ،نابأ نب مكحلا :لاق كرابملا نبا نع ‘كلملادبع نب نايفس ىورو

 يف نابح نبا هركذو ...ءالؤهب مرا :كصم نب ماسحو ديوس نب بويأو

 ميهاربإ هنبا ةياور نم هتياور يف ريكانملا عقو امنإو ،أطخأ امبر :لاقو (تاقثلا)

 نب مكحلا :ىسيع نب نيسح ةمجرت يف يدع نبا لاقو .فيعض ميهاربإو ؤهنع
 ةميزخ نبا لاقو ...ىسيع نب نيسح نم ال هنم ءالبلا لعلو ؤ©فعض هيف نابأ

 .'"هربخب جاجتحالا يف ثيدحلاب ةفرعملا لهأ ملكت :(هحيحص) يف

 حرجلا ءاملع ىلإ اهبسنو رجح نبا اهرصتخا يتلا لاوقألا هذه نم

 ةقث هسفن يف ناك نإو ،ةياورلا يف نابأ نب مكحلا فعض كردن ليدعتلاو

 .ةدابع بحاصو

 ٢٣٠. ص 6 ١ ح 5١٤٤٤ :ت . بيذهتلا بيرقت ( ١)

 ٢٣٧٩-٣٢٨٠. ص ٢ ج 6 ١٥١٦١ :ت بيذهتلا بيذهت )٢(
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 مهتسارد دنع نابأ نب مكحلا تاياور فعض ثيداحألا حارش نێب دقو

 هيفو يناربطلا هاور» :كانه ثيدحل هحرش ىف ىمثيهلا لاق دقف ااهنم ضعبل

 .افيعض وهو نابأ نب مكحلا

 يناربطلا ٥اور» :رخآ ثيدحل هحرش يف رخآ عضوم يف يمثيهلا لاقو

 هلاجر ةيقبو ،كرابملا نبا هفعضو ةعامجو يئاسنلا هقثو نابأ نب مكحلا هيفو

 .'"«حيحصلا لاجر

 فوسكلا ثيدحل هحرش دنع يساويسلا دحاولادبع نب دمحم لاقو

 نم ةفرعملا يف يقهيبلا هاورو» :نابأ نب مكحلا قيرط نم هقرط دحأ يذلاو

 ءالؤهو :لاق مث يناربطلا هاور امك نابأ نب مكحلا قيرط نم مث نيقيرطلا

 .'"'«...مهب جتحي ال اوناك نإو

 )١( ج دئاوزلا عمجم ٦، ص ٢٦٣.

 مالسإلا نيد هنيد فلاخ نم :لاق ة هللا لوسر نع سابع نبا نعو» :يمثيهلا مالك صن

 نأ الإ هيلع ليبس الف هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهش نإ لاقو هقنع اوبرضاف

 .«فيعض وهو نابأ نب مكحلا هيفو يناربطلا هاور .هدح هيلع ماقيف ائيش يتأي

 )٢( ج "قباسلا عجرملا ٧، ص ٣٣.

 هيف تام يذلا هضرم يبأ نب هللادبع ضرم امل لاق سابع نبا نع» :يمثيهلا مالك صن

 يف ينفكف ولع ننمأ لوقت ام تمهف دق هللادبع لاقف امهنيب مالكب املكتف ةلي يبنلا هءاج

 يأ ملعأ هللاو :سابع نبا لاق هيلع ىلصو هصيمق يف ةي يبنلا هنفكف ئلع لصو كصيمق

 هقثو نابأ نب مكحلا هيفو يناربطلا هاور .طق اناسنإ ةلق دمحم عداخ امو تناك ةالص

 .حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو ،كرابملا نبا هفعضو ةعامجو يئاسنلا

 )٢( ج ،ريدقلا حتف حرش ٨٢ ص ٨٩.

 عم تيّلص) :صابع نبا نع امهيدنسم يف ىلعي وبأو دمحأ ىورف ...» :يساويسلا مالك صن

 ةيلحلا يف ميعن وبأ هاورو ،ةعيهل نبا هيفو (ةءارقلا نم افرح هنم عمسأ ملف فوسكلا ةلي يبنلا

 سمشلا تفسك موي ةلي هللا لوسر بنج ىلإ تيلص) :لاق سابع نبا نع يدقاولا قيرط نم
 نابأ نب مكحلا قيرط نم مث نيقيرطلا نم ةفرعملا يف يقهيبلا هاورو {(ةءارق هل عمسأ ملف
 قفاوت مهتياور ددع مهنكلو مهب جتحي ال اوناك نإو ءالؤهو :لاق مث ،يناربطلا هاور امك

 ۔«ةرقبلا ةروس نم اوحن أرق ةتَي هنأ نيحيحصلا يف سابع نبا نع ةحيحصلا ةياورلا



 إ ك . | ١٧٦

 يقهيبلا ىور ...» :ينيعلا نيدلا ردب لاق فوسكلا ثيدحل هحرش يفو

 ةمركع نع نابأ نب مكحلا هاور هانعمبو ...ةفيعض اهلك قرط ثالث نم اذه
 يدقاولا كلذكو ،ةياورلا يف هب جتحم ريغ ناك نإو \ةعيهل نباو :لاق مث

 .ا٨«...ددع مهف "نابأ نب مكحلاو

 يف نأل سابع نبا نع اذه حصي ال» :رخآ عضوم يف ينيعلا لاقو

 .'"«نابأ نب مكحلا رخآ يفو ،يدقاولا رخآ يفو {ةعيهل نبا هدانسإ

 نابأ نب مكحلا نب ميهاربإ

 سيل فيعض :ةرم لاقو .ةقثب سيل :نيعم نبا لاق ...» :رجح نبا لاق
 ةقثب سيل :يئاسنلا لاقو .هنع اوتكس :يراخبلا لاقو .ءيش ال :ةرمو .ءيشب

 لاقو .فيعض وهو ‘يوقلاب سيل :ةعرز وبأ لاقو .هثيدح بتكي الو

 انيلع ىلمأ :ىنشخلا دسأ نب دمحم لاقو .طقاس :يدزاألاو ،يناجزوجلا

 )١( ج "يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع ٧. ص ١٣٣.

 ىلإ تمق :لاق هنأ سابع نبا نع) يعفاشلا ىور :تلق نإف» :ينيعلا نيدلا ردب مالك صن

 نم اذه يقهيبلا ىور :تلق .(افرح هنم تعمس امف سمشلا فوسخ يف 9ةي ،يبنلا بنج

 ةمركع نع بيبح يبأ نب ديزي نع ةعيهل نبا ةياور نم هاورف ةفيعض اهلك قرط ثالث

 نم هاورو ،(افرح هنم عمسأ ملف فوسكلا ةالص ةي يبنلا عم تيلص :لاق سابع نبا نع)

 هانعمبو :لاق ،هوحن ركذف ‘بيبح يبأ نب ديزي نع رفعج نب ديمحلادبع نع يدقاولا ةياور
 ءةياورلا يف هب جتحم ريغ ناك نإو ةعيهل نباو :لاق مث ةمركع نع نابأ نب مكحلا هاور

 ‘طقف يرهزلا نع رهجلا يور امنإو :لاق .ددع مهف ،نابأ نب مكحلاو يدقاولا كلذكو

 قرطلا يف سيل :تلق .دحاولا نم ظفحلاب ىلوأ ددعلا نوكي نأ هبشيف اظفاح ناك نإو وهو

 نع كلذ حصي ملو ةلق يبنلا بنج ىلإ ناك هنأ لاق سابع نبا نأ يقهيبلا اهركذ يتلا

 ۔«حصأ رهجلا تاياورو تقو نود تقو يف هلعف ىلع لمحي حص ولو سابع نبا

 )٢( ج "قباسلا عجرملا ٥. ص ٤٤٣ ٤٤٤.

 تمق :لاق هنأ سابع نبا نع يورو :يعفاشلا لاق :ليق نإف» :ينيعلا نيدلا ردب مالك صن

 اذه حصي ال هنأب :بيجأو ؟ًافرح هنم تعمس امف سمشلا فوسخ يف ةي يبنلا بنج ىلإ
 ۔«نابأ نب مكحلا رخآ يفو "يدقاولا رخآ يفو ،ةعيهل نبا هدانسإ يف نألل سابع نبا نع
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 فيعض وهو ؤهعامس هنأ كشن مل يذلا هباتك نم نابأ نب مكحلا نب ميهاربإ

 ثيداحألا هذه تناك :ميظعلادبع نب سابع لاقو .اثيدح ركذف ،انباحصأ دنع

 نع هيبأ ثيداحأ ينعي ؛ةريره وبأ الو سابع نبا اهيف سيل ،ةلسرم هبتك يف

 ،هيبأ نع ليسارملا لصوي ناك هنأ هوركذ ام هؤالبو :يدع نبا لاقو .ةمركع

 تلأس :يرجآلا لاق .فيعض :ينطقرادلا لاقو ...هيلع عباتي ال هيوري ام ةماعو

 نع بغري نم باب يف يوسفلا هركذو .هنع ثدحأ ال :لاقف هنع دواد ابأ

 :دمحأ وبأ مكاحلا لاقو .هفعض يف نوفلتخي ال :اضيأ لاقو ،مهنع ةياورلا

 .0«ةقثب الو ءيشب سيل :يليقعلا لقو .مهدنع يوقلاب سيل

 يربطلا ميهاربإ نب قاحسإ

 ركنم :ينطقرادلا لاقو ...ثيدحلا ركنم يدع نبا لاق ...» :رجح نبا لاق

 تاقثلا نع يتأي ادج ثيدحلا ركنم ...نابح نبا لاقو .ثيدحلا

 مكاحلا لاقو ...بجعتلا ةهج ىلع الإ هثيدح بتك لحي الو ‘تاعوضوملاب

 ."ةعوضوم ثيداحأ ةنييع نباو لضفلا نع ىور :لخدملا يف

 كلذو سابع نبا يباحصلا ىلإ ةبوسنملا ةياورلا هذه فعض نيبتي اذهبو

 هنباو ماهوألا بحاص يندعلا نابأ نب مكحلا لبق نم اهدورو ببسب

 يذلا يربطلا ميهاربإ نب قاحسإ لبق نمو ©فيعضلا مكحلا نب ميهاربإ

 .تاقثلا نع تاعوضوملاب يتأي

 سابع نبا ىلإ ةبوسنم ةياور ۔ ٤
 :يذمرتلا لاق

 انثدح ،يفقثلا يرصبلا ناوفص نب ناهبن نب ورمع نب لمحم انثدح»

 (١) :ت ©بيذمهتلا بيذهت ٨٠. ج ١. ص ٠٥ ١.

 )٢( :ت ©نازيملا ناسل ٥ ٠٧ ١  6ج ١ ص ٣٨١۔۔ ٣٨٢.
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 نب مكحلا نع رفعج نب ملس انثدح ناسغ وبأ يربنعلا ريثك نب ىيحي

 :لوقي هللا سيلأ :تلق هبر دمحم ىأر :لاق سابع نبا نع ةمركع نع نابأ

 » ىلجت اذإ كاذ كحيو :لاق 4ررَصتَكلا أرذُي َوُهَو ددصبألا هحرش ال

 ۔«نيترم هيرأ :لاقو 3،هرون وه يذلا هرونب

 .'"ةمد هميزخ نبا اهوحنو 53 'يذمرتلا ةياورلا هذه جرخأ

 ")يندعلا نابأ نب مكحلا ببسب ةفيعض ةياورلا هذه

 تاقيبطت نمو نابأ نب مكحلا تاياور يف حرجلا ءاملع لاوقأ نمف

 ىلإ ةبوسنملا ةياورلا هذه فعض انل نيبتي ،هتاياور ىلع ثيداحألا حارش

 .نابأ نب مكحلا قيرط نم تءاج يتلاو انقو سابع نبا

 نم هريغ لاوقأو هلاوقأ ضقني ةميزخ نبا لجن نأ فسؤملا نمو

 نأ لحتسأ تسل» :لاق نيح ؤثنابأ نب مكحلا يف ليدعتلاو حرجلا ءاملع

 ةداتق ربخ امأف ،ملعلا ىسبتقم ىلع هومأ نأ زيجتسأ الو 8هيومتلاب جتحأ

 )١( :ةياورلا يذمرتلا ننس  0٢٢٧٩ج  5٥ص ٣٩٥.

 )٢( :ةياورلا \ديحوتلا باتك ٢٧٢  0٢٧٤ج  5٦٢ص ٤٨١ ۔ ٤٨٣.

 نم ١٧٤ ص يف يندعلا نابأ نب مكحلا تاياور يف ليدعتلاو حرجلا ءاملع هلاق ام رظنا )٢(

 .ثحبلا اذه

 يدي نيب رامحلا رورم ةياور ىلع ًاقيلعت (٢!٦ص ٢. ج) هحيحص يف ةميزخ نبا لاق )٤(
 نيب ةزنعلا ةلي ىبنلا زكر دقو .ةزنعلا ءارو ناك امنإ رامحلا نأ ربخلا اذه يف» :يلصملا

 . .اهيلإ ىلصف ةفرعب هيدي

 لوحي هرتسي ءيش سيل ةبوتكملا يلصي وهو :لاق ،دهاجم نع ميركلادبع ربخ يفو
 .هنيبو اننيب

 ملكت دق ميركلادبع نأل لقنلا ةهج نم بيرق نابأ نب مكحلا ربخو ميركلادبع ربخو
 ربخ نأ ريغ نابأ نب مكحلا ربخ كلذكو ،هربخب جاجتحالا يف ثيدحلاب ةفرعملا لهأ

 .«...لقنلا ةهج نم حاحص ة يبنلا نع رابخأ هديؤت نابأ نب مكحلا
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 يبأ نب هللا دبع ربخو ايو سابع نبا نع ةمركع نع ،نابأ نب مكحلاو

 نأ تبثي ناك سابع نبا نأ حضاو نيبف انمط سابع نبا نع ةملس

 .اهبر ىأر دق يي يبنلا

 اهطقسأ ةفيعض تاياورب سابع نبا ىلإ ةبوسنملا لاوقألا تبثأ ةميزخ نباف

 .انه اهلاق يتلا هلاوقأ فعض ىلع ًاليلد اذهب ىفكف ليدعتلاو حرجلا ءاملع

 سابع نبا ىلإ ةبوسنم ةياور ٥
 :؛"١يناربطلا جرخأ
 نب ميهاربإ انث ©ىبحي نيب دماح انث حلاص نب نامثع نب ىيحي انثدح»

 يي ادمحم نإ :لاق انط سابع نبا نع ةمركع نع كهيبأ نع كنابأ نب مكحلا

 هكرذنت ر < :لوقي هللا سيلأ سابع نبا اي :ةمركع لاق 8كهبر ىأر دق

 الخ اذإ كلذ امنإ ،كل مأ ال :سابع نبا لاقف ،ه4رَصتَكلا ردي وُهَر رصبألا

 .«رصب هل مقي مل ةيفيكب

 دقو ميهاربإ هنباو نابأ نب مكحلا لبق نم اهدورول ةفيعض ةياورلا هذه

 .امهيف حرجلا ءاملع لوق كب رم

 سابع نبا ىلوم ةمركع ىلإ ةبوسنم ةياور ٦

 :يربطلا مامإلا لاق

 ديبع نب ىسيمع انث :لاق كحضاو نب ىيحي انث :لاق ديمح نبا انثدح»

 ."هبر ىأر دق معن :لاق ؟هبر دمحم ىأر له لئسو ،ةمركع تعمس :لاق

 (١) باتك ١ ج 6 ديحوتل ٢ ص ا ٤٥.

 )٢( مجعملا ١ .ريبكل ١ :ةي اورل ١١٦١٩  6ج ١١ « ص 5831

 (٣) ج ،يربطلا ريسفت ٢٧  0ص ٤٨.
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 يميمتلا نايح نب ديمح نب دمحم ببسب كلذو ةفيعض ةياورلا هذه
 :يزارلا

 نع نيعم نب ىيحي ينلأس :يزارلا متاح وبأ لاق ...» :رجح نبا لاق

 ؟هنم نومقني عيش يأ :لاقف رهظ ام هنم رهظي نأ لبق نم ديمح نبا

 هريغيف ملقلا ذخأيف اذكه اذه سيل :لوقيف ءيش هباتك يف نوكي :تلقف

 يمقلا بوقعي باتك هنم انذخأف دادغب انيلع مدق ،ةلصخلا هذه سئب :لاقف

 لاقو اريخ الإ َرَت ملو هانعمسف دمحأ انعمو اننيب قاروألا انقرفف

 هثيدح يف :يراخبلا لاقو ،ريكانملا ريثك ديمح نب دمحم :ةبيش نب بوقعي
 ةقث ريغ بهذملا ءيدر :يناجزوجلا لاقو ،ةقثب سيل :يئاسنلا لاقو رظن

 هنع ثدحأ ال افلأ نوسمخ ديمح نبا نع يدنع :يزارلا كلضف لاقو

 نع ةعرز ابأ تلأس :ةعرز يبأ يخأ نبا مساقلا وبأ لاقو ...فرحب

 لاقف ؟بذكي ناك :هل تلقف ،همف ىلإ هعبصإب ىموأف ديمح نب دمحم

 ؟هيلع سلديو هيلع لمعي ناك هلعل خاش دق ناك :هل تلقف معن هسأرب

 متاح ابأ تعمس :يدع نب ميعن وبأ لاقو دمعتي ناك ينب اي ال :لاقف

 يرلا لهأ خياشم نم ةعامجو شارخ نبا هدنعو هلزنم يف يزارلا
 ًادج ثيدحلا يف فيعض هنأ ىلع اوعمجأف ديمح نبا اوركذف مهظافحو

 ينعي ۔ ةمئألا مامإ ناك :يقهيبلا لاقو ...هعمسي مل امب ثدحي هنأو

 :ينانكلا ةزمح هنع هلأس اميف يئاسنلا لاقو ،هنع يوري ال ۔ ةميزخ نبا

 :تلق ،معن :لاق ؟ةتبلا :هل تلقف :لاق \ءيشب سيل ديمح نب دمحم

 ديمح نبا دمحم :رخآ عضوم يف لاقو ...ال :لاق ؟ائيش هل تجرخأ ام

 نأشلا اذهب ًاملاع اظفاح ناك :يليلخلا لاقو ،ةراو نبا لاق اذكو باذك

 :لاقف ؤكلذ يف هل ليقف ،رظن هيف :يراخبلا لاقو ىيحيو دمحأ هيضر

 لاقو ت تابولقملاب تاقثلا نع درفني :نابح نبا لاقو اهسفن ىلع رثكأ

 نب دمحم نع ذاتسألا ثدح ول :ةميزخ نبال تلق :يروباسينلا يلع وبأ
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 امك هفرع ولو هفرعي مل هنإ :لاقف هيلع ءانثلا نسحأ دق دمحأ نإف ديمح

 .':«الصأ هيلع ىنثأ ام هانفرع

 سابع نبا ىلإ ةبوسنم ةياور ٧

 :نابح نبا جرخأ

 ،ناطقلا نانس نب دمحأ انثدح طساوب لدعملا ورمع نب دمحأ انربخأ»

 سابع نبا نع ةملس يبأ نع .ورمع نب دمحم انأبنأ ،نوراه نب ديزي انثدح
 .(هبر ةلت دمحم ىأر دق) :لاق

 هب دارأ (هبر نيت دمحم ىأر دق) :سابع نبا لوق ىنعم :متاح وبأ لاق

 .«فرشلا يف اعافترا رشبلا نم دحأ هدعصي مل يذلا عضوملا يف هبلقب

 قيرط نم ةميزخ نباو "مكاحلاو 5'"نابح نبا ةياورلا هذه جرخأ

 .هللا دبع يبأ ،يثيللا صاقو نب ةمقلع نب ورمع نب دمحم

 ورمع نب دمحم :ىيحيل تلق ...:ينيدملا نب يلع لاق» :رجح نبا لاق

 نمم وه سيل :لاق ،ددشأ لب ال :لاق ؟ددشت وأ وفعلا ديرت :لاق ؟وه فيك

 نب نمحرلادبع نب ىيحيو ةملس وبأ انخايشأ انثدح :لوقي ناكو كديرت
 لاقو ...كل تلق ام وحن هيف :لاقف ؤ،هنع اكلام تلأسو :ىيحي لاق ؤبطاح

 سيل حلاص لجر ورمع نب دمحم :ناطقلا ىيحي نع ميكح نب قاحسإ
 نب دمحم نع نيعم نبا لئس :ةمثيخ يبأ نبا لاقو ...ثيدحلل سانلا ظفحأب

 ناك :لاق ؟كلذ ةلع امو :هل ليق ‘هثيدح نوقني سانلا لاز ام :لاقف ورمع

 (١) بيذهت ١ :ت . بيذهتل ٦٠٨١ ج ك ٩ “ ص ١٠١٨-١١١١.

 (٢) :ةياورلا نابح نبا حيحص ٥٧. ص 9 ج ٥٢٣ ٢- ٢٥٤.

 )٢( ةياورلا نيحيحصلا ىلع كردتسملا  65٢١٨ج ١. ص ١٣٤.

 (٤) :ةياورلا ديحوتلا باتك  5٢٨٤جح ٢. ص ٤٩٠.



- ١٨٢ 
 أ

 نع ىرخأ ةرم هب ثدحي مث ،هتياور نم ءيشلاب ةملس يبأ نع ةرم ثدحي

 ىهتشيو ‘ثيدحلا يوقب سيل :يناجزوجلا لاقو .ةريره يبأ نع ةملس يبأ

 لاقو .خيش وهو ‘هثيدح بتكي ‘ثيدحلا حلاص :متاح وبأ لاقو .هثيدح

 دقو حلاص ثيدح هل :يدع نبا لاقو .ةقث :ةرم لاقو سأب هب سيل :يئاسنلا

 مهضعب برغيو ةخسنب هنع درفتي دحاو لك ‘تاقثلا نم ةعامج هنع ثدح

 هركذو .هب سأب ال هنأ وجرأو ،أطوملا يف كلام هنع ىورو ضعب ىلع

 ملسمو هريغب انورقم يراخبلا هل ىور ...ئطخي :لاقو (تاقثلا) يف نابح نبا

 .'٨هوه ام فعضلا ىلإو طسو وه :ةبيش نب بوقعي لاقو ...تاعباتملا يف

 سابع نبا ىلإ ةبوسنم ةياور - ٨

 :مكاحلا لاق

 انث يسودسلا يلع نب ماشه أبنأ ،هيقفلا قاحسإ نب ركب وبأ انربخأ»

 :لاق هللا دبع نب ماشه انث راكب نب لهس

 نب دمحمو ر اسب نب دمحم انث اد ايز نب دمحم نب نيسحل ا انربخأو

 نع ةمركع نع ةداتق نع ،يبأ ينثدح ،ماشمه نبا ذاعم انث :الاق ىنثملا

 ‘ىسومل مالكلاو ،ميهاربإل ةلخلا نوكي نأ نوبجعتأ :لاق ابو سابع نبا

 .« زليت دمحمل ةيؤرلاو

 ."يئاسنلاو '""مكاحلا ةياورلا هذه جرخأ

 اهتبسن حصي الو هنع تبثت ال سابع نبا ىلإ ةبوسنملا ةياورلا هذه

 هتياور لبقت ال يذلا سلدملا ةماعد نب ةداتق ةنعنع ببسب كلذو ادبأ هيلإ

 ٣٦٤٤-٣٢٢٥. ص ؤ ٩ ج ٦٤٧٨. :ت ©بيذهتلا بيذهت ( ١)

 )٢( ةياورلا .نيحيحصلا ىلع كردتسملا ٢١٦© ج ١ ص ١٧٣٣-١٣٢٤.

 (٣) :ةياورلا ©ىربكلا ىئاسنلا ننس ١١٥٩  6ج ٦. ص ٤٧٢.



 ١٨٢ نازيملا يف ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور يناثلا مسقلا |

 ةياورلا هذه يف ةداتق نعنع دقو ۔'١هخيش نع عامسلاب اهيف حرصي مل اذإ

 .ةمركع نع

 سابع نبا ىلإ ةبوسنم ةياور ٩

 :مكاحلا لاق

 دمحم نب يلع نسحلا وبأو هيقفلا لهس نب دمحأ رصن وبأ هانربخأ»

 بيبح نب دمحم نب حلاص انث :الاق ىراخبب نايراخبلا ينوشواغرشلا

 .حابصلا نب دمحم انث "ظفاحلا

 ،يناولحلا ىيحي نب دمحأ انث ©يفقثلا بوقعي نب دمحأ ديعس وبأ انثدحو

 نع !مصاع نع ءايركز نب ليعامسإ انث ،ىبالودلا حابصلا نب دمحم انث

 .«هبر ةلت دمحم ىأر :لاق سابع نبا نع ةمركعو ،يبعشلا

 ."ةميزخ نباو &"مكاحلا ةياورلا هذه جرخأ (٣)

 ةرم نب ايركز نب ليعامسإ لبق نم اهدورول ةفيعض ةياورلا هذه
 .ةياورلا يف ةجحب سيل يذلا يفوكلا دايز ىبأ ،يدساألا ،يناقلخلا

 :رخآ عضوم يف لاقو .سأب هب سيل :نيعم نبا لاقد» :رجح نبا لاق

 لاقو .رخآ ءىش ةجحلا :لاق ؟وه ةجحفأ هل ليق ‘ثيدحلا حلاص

 وهف اهيوري يتلا ةروهشملا ثيداحألا امأ :دمحأ نع ،ينوميملا نسحلا وبأ

 ©فرعي سيل ،هل ردصلا حرشني سيل نكلو حلاص ثيدحلا براقم اهيف

 لاقو .ثيدحلا فيعض :نيعم نب ىيحي نعو .- بلطلاب ديري ۔- اذكه

 نم ٤٧ ص رظناو ٠٢ ص 8٩٢ :ت ،سيلدتلاب نيفوصوملا بتارمب سيدقتلا لهأ فيرعت )١(

 .ثحبلا اذه

 (٢) :ةياورلا .نيحيحصلا ىلع كردتسملا ٢٧. جح ١  4ص ١٣٤.

 )٣( :تاياورلا ديحوتلا باتك ٢٧٧ - ٢٧٩ ج  0٦٢ص ٤٨٥ - ٤٨٧.

 



- | ١٨٤ 

 نم يلإ بحأ ۔ ةدئاز يبأ نب ينعي ۔ ىيحي :نيعم نبا نع يمرادلا

 نب دمحأ لاقو .فيعض :نيعم نبا نع ،ةدبع نب ثيللا لاقو ...ليعامسإ

 يفوك :يلجعلا لاقو ...فيعض :لبنح نب دمحأ نع ،ىيحي وبأ تباث

 يف يئاسنلا لاقو .ةقث :دواد يبأ نع “يرجآلا لاقو .ثيدحلا فيعض

 .0«...يوقلاب سيل (ليدعتلاو حرجلا)

 سابع نبا ىلإ ةبوسنم ةياور - ٠

 :"مكاحلا لاق

 انث نسحلا نب قاحسإ انث ،يعفاشلا هللادبع نب دمحم ركب وبأ انربخأ»

 هآر :لاق سابع نبا نع ءاطع نع ،جيرج نبا نع ،نايفس انث ،ةفيذح وبأ

 .«نيترم

 نم اهدورول ىهن ةمألا هذه ربح ىلإ اهتبسن حصي ال ةفيعض ةياورلا هذه
 .فيعضلا ةفيذح يبأ قيرط نمو جيرج نبا ةنعنع قيرط

 يكملا جيرج نب زيزعلادبع نب كلملادبع :وه جيرج نباف

 يئاسنلا هفصو ثيدحلا ريثك ‘تبثلاو ملعلاب روهشم زاجحلا هيقف»
 حيبق هنإف جيرج نبا سيلدت سيلدتلا رش :ينطقرادلا لاق .سيلدتلاب هريغو

 ."حورجم نم هعمس اميف الإ سلدي ال سيلدتلا

 )١( :ت ،بيذهتلا بيذهت ٤٨٦. ج  08١ص٢٦٢٨-٢٦٩.

 ًاضيأ ةياورلا هذه تءاجو ١٣٤ ص ١. ج 0٦٢١٩ ةياورلا نيحيحصلا ىلع كردتسملا )٢(

 0٦٨٦ :ةياورلا رظنا جيرج نبا ةنعنع قيرط نم (ديحوتلا باتك) يف ةميزخ نبا دنع

 ٤٩١. ص . ج

 )٣( :ت .سيلدتلاب نيفوصوملا بتارمب سيدقتلا لهأ فيرعت  0٨٣ص ٩٥.



 ١ نازيملا يف ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور | يناثلا مسقلا ١٨٥
. . 

 يرصبلا يدهنلا ةفيذح وبأ دوعسم نب ىسوم :وهف ةفيذح وبأ امأو

 يذلا نايفس ناك :لوقي دمحأ تعمس :يناجزوجلا لاق ...» :رجح نبا لاق

 لاقو .سانلا هنع ثدحي يذلا يروثلا نايفس وه سيل ةفيذح وبأ هنع يوري

 ،نايفس يف اثيدح هنم تبثأ ةصيبق :لوقي يبأ تعمس :دمحأ نب هللادبع

 لهأ نم نكي مل :نيعم نبا نع زرحم نبا لاقو ...ءيش ال هبش ةفيذح وبأ
 :لاقف هنع يبأ تلأس :متاح يبأ نبا لاقو ‘قودص ةقث :يلجعلا لاقو ...باتكلا

 يف فعضي :يذمرتلا لاقو ...فحصي ناك نكلو يروثلاب فورعم قودص

 يلع نب ورمع لاقو ...ئطخي :لاقو (تاقثلا) يف نابح نبا هركذو ،ثيدحلا

 لاقو .هب جتحي ال :ةميزخ نبا لاقو ©كثيدحلا رصبي نم هنع ثدحي ال :سالفلا

 مكاحلا لاقو ؤ©فعض هيف :عناق نبا لاقو .مهدنع يوقلاب سيل :مكاحلا دمحأ وبا

 .'«...نيل وهو فحصي ناك :يجاسلا لاقو .ظفحلا ئيس مهولا ريثك :هللادبع وبأ

 نب هللادبع انثدح» :رخآ دنسب "!يناربطلا دنع ةياورلا هذه تءاجو

 جيرج نبا نأ يديبزلا ةرق يبأ ىلع تأرق :لاق يبأ ينثدح ،لبنح نب دمحأ

 .«...لوقي سابع نبا عمس هنأ ءاطع ينربخأ

 ةياور ببسب كلذو سابع نبا نع تبثت ال هذه يناربطلا ةياور

 .ءاطع نع جيرج نبا

 ينيدملا نب يلع باتك يف تيأرو :ركب وبأ لاق ...» :رجح نبا لاق

 :لاقف يناسارخلا ءاطع نع جيرج نبا ثيدح نع ديعس نب ىيحي تلأس

 وه امنإ فيعض هلك ءيش ال :لاق ،ينربخأ :لوقي هنأ :ىيحيل تلق ‘فيعض

 .'""«هيلإ هعفد باتك

 )١) :ت بيذهتلا بيذهت ٧٣٣١  6ج  .7٠ص ٢٣٣٠-٣٢٣١.

 )٢) ةياورلا .ريبكلا مجعملا ١١٤٥٥  6ج ١١. ص ١٨٩.

 (٣) بيذهتلا بيذهت ©٥ :ت ٤٣٤٥“© ج٦. ص ٣٥٥.



| ١٨٦ 
 أ . . .

 .يديبزلا ةرق يبأ يناميلا قراط نب ىسوم ةياور ببسب كلذكو

 عمج نمم ناك :لاقو (تاقثلا) يف نابح نبا هركذ ...» :رجح نبا لاق

 دلجم يف باوبألا ىلع ننسلا باتك فنص ...برغي ركاذو هقفتو فنصو

 ينطقرادلا لئس دقو نالف ركذ لوقي امنإ انثدح هثيدح يف لوقي الو هتيأر
 .'«رابخألاب حرصي نأ عروتف ةلع هبتك تباصأ تناك :لاقف

 يف مهلاوقأ نم كلذكو ءاطع نع جيرج نبا ةياور يف مهلاوقأ نم

 يباحصلا ىلإ ةياورلا هذه ةبسن توبث مدع كردن ةرق يبأ ةياور

 .اثقو سابع نبا

 سابع نبا ىلإ ةبوسنم ةياور - ١

 :"يناربطلا جرخأ

 ةرمض نب حابصل ١ نب هللا دبع انث 0 يروشكل ا دمحم نب ديبع انثدح»

  

 ءاطع - :لاق بيبح نب رمح نع نزام نب فرطم ىلع انأرق :لاق

 هآر امنإ هينيعب هبر نين هللا لوسر َرَي مل :لاق سابع نب هللا دبع نإ :لوقي

 .«هبلقب

 .نزام نب فرطم لبق نم اهدورول ةفيعض ةياورلا هذه

 :ىجاسلا ايركز لاقو ...ةقثب سيل :هريغو ىئاسنلا لاق» :رجح نبا لاق

 .'"«بذكلا ىلإ فسوي نب ماشه هبسنو فعضي

 )١( ١ :ت . ىقب اسلا عجرمل ٧٢٩٨ ٠ج ١٠  6ص ٣٢-۔٣٢١٣.۔

 )٢( :ةياورلا ،ريبكلا مجعملا ١١٤٢١ ج ١١، ص ١٧٩.

 (٣) :ت ةعفنملا ليجعت ٠١٠٤٢ ص ٤٥١.

  



 ٠ نازيملا يف ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور ¡ يناثلا مسقلا ١٨٧
 ل ا . 1

 سابع نبا ىلإ ةبوسنم ةياور - ٢

 :؛يئاسنلا جرخأ

 انربخأو ح ريمن نب هللادبع انثدح :لاق روصنم نب نيسحلا انربخأ»

 نب دايز نع شمعألا انثدح :لاق ةيواعم وبأ انثدح :لاق ءالعلا نب دمحم

 :لاق « أر اَم 71 َبَدكاَم» :هلوق يف سابع نبا نع ‘ةيلاعلا يبأ نع نيصح
.. 

 وبي دمحم ىأر :لاق > ىأر َم ذاوفلا َبَدكاَم + :ءالعلا نب دمحم ل اقو . هبلقب هآر

 .«نيترم هبلقب هبر

 .سلدملا شمعألا ةنعنع لبق نم اهدورول ةفيعض ةياورلا هذه

 سابع نبا ىلإ ةبوسنم ةياور ۔ ٣
 :'""ملسم مامإلا لاق ; (٢)

 ،ءاطع نع ‘ كلملا دبع نع صفح انثدح ،ةبيش ىبأ نب ركب وبأ انثدح»

 .«هبلقب هآر لاق سابع نبا نع

 ةنعنعو ثايغ نب صمح لبق نم اهدورول اهيف ةجح ال ةياورلا هذه

 .}”جيرج نبا

 ىقتُيو هباتك نم ثدح اذإ تبث ةقث :بوقعي لاق ...» :رجح نبا لاق

 نب دواد لاقو ...يضقتسا امدعب هظفح ءاس :ةعرز وبأ لاقو ...هظفح ضعب

 ناك ًاصفح نأ لبنح نب دمحأ نع مرثألا ركذو ...طلغلا ريثك صفح :ديشر

 )١) ىربكلا ىئاسنلا ننس ١١٥٣٥  6ج ٦. ص ٤٧٢.

 )٦٢) :ةياورلا ملسم حيحص  8١٧٦ص ١٦٧.

 )٣( ص رظنا ١٨٤ .ثحبلا اذه نم



| ١٨٨ 

 لاقو .سلدي ٥&ثيدحلا ريثك ءانومأم ةقث ناك :دعس نبا لاقو ...سلدي

 .'٢«نايسن هلخد ةرخأب صفح ناك :دواد ىبأ نع ،يرجأآلا ديبع وبأ

 حيجرت يف هيلإ عجري لوق لداعلا بئاصلا جهنملا مكح دعب سيل

 رهظي ةيمالسإلا ةمألا جهنم وه اهف ،ةمألا هذه فلس ىلإ ةبوسنملا لاوقألا

 ةيؤرب لوقلا انمق سابع نبا ىلإ تبست يتلا تاياورلا عيمج فعض

 .العو لج هبرل ةلت لوسرلا

 دق ةلي يبنلا نأ هتابثإ سابع نبا نع تبث دقف» :ةميزخ نبا هلاق ام امأو

 ،لوقعلاب كردي ال يذلا سنجلا نم اذه نأ ملاع لك ملعي نيقيبو ،هبر ىأر

 امإ ،ةوبنلا قيرط نم الإ ملعلا اذه لثم كردي الو ،نونظلاو نانجلاو ءارآلاو

 .'"«...ىفطصم يبن لوقب وأ باتكب

 ةئُس يف الو ىلاعت هللا باتك يف سيل ذإ .هلوأ هرخآ ضقني لوق وهف

 يباحصلا ىلإ بوسنملا لوقلا تبثي ام اهتوبثب عوطقملا هلقي ميركلا هلوسر
 .اق سابع نبا

 فعضي مالسإلا ءاملع نم هريغو ةميزخ نبا هيلإ وعدي يذلا جهنملاو
 سابع نبا ىلإ ةبوسنملا ةيؤرلل ةيعدملا ءارآلا هذه ۔ مهنع ةلوقنملا ةلدألاب _

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .ؤ ةباحصلا نم هريغو

 يرصبلا نسحلا ىلإ ةبوسنم ةياور - ٤

 :"يراصنألا نايح نب رفعج نب دمحم نب هللا دبع لاق

 انث :لاق رمع نب هللا دبع انث :لاق ليعامسإ نب دمحم انثدح

 ٣٧٣ - ٣٧٥. ص ٢. ج 6 ١٥٠٤ :ت ©بيذهتلا بيذهت ))

 ٠٩. ص ٢. ج كيحوتلا باتك )٢)

 .٩٢١ص ١. ج 6ناهبصأب نيثدحملا تاقبط (٣)



 اد ١٨٩ نازيملا يف ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور | يناثلا مسقلا
 نأ هللاب فلحي نسحلا ناك :لاق هيبأ نع ةلاضف نب كرابملا نب نمحرلادبع

 .«ىلاعتو كرابت هبر ىأر دق اي ًادمحم

 كلذو يرصبلا نسحلا مامإلا ىلإ اهتبسن حصي الو ةفيعض ةياورلا هذه

 ةياورلا هذه يف حرصي مل يذلا سلدملا ةلاضف نب كرابم لبق نم اهدورول

 نب كرابملا يف حرجلا ءاملع لاوقأ ركذ قبس دقو ،هخيش نع ثيدحتلاب

 .ثحبلا اذه نم ٩٠ ةحفص يف ةلاضف

 هكرت ال » :ىلاعت هلوق مهف يف ةيؤرلل نيتبثملا ءارآ ضقانت :اثلاث

 4 رنَصبألا

 :4 ردَصبكلا هكرش ال » :ىلاعت هلوقل هريسفت دنع روشاع نبا لاق
 ةدودحم ماسجأ يه يتلا مانصالا نع ةيهلإلا ءافتناب ضيرعت كلذو»

 قيلي ال تاثدحملا تامس نم راصبألاب ةكردم اهنركف 6اةزيحتم ةروصحم

 .راصبألا نع ةبجتحم تناكل ةهلآ تناك ولو ةيهلإلاب

 .ةيلعلا تاذلا نع راصبألا بجح ةبجوم ةيهولألا نأ مهفن لوقلا اذه نم

 زوجي ال امف "ةيتاذلا اهتافص نم ريغتف رشبلا لاوحأ اهيلع يرجت ال ةيهولألاو

 .ةرخآلا يف هب اهفصو روجي ال كلذكف ايندلا يف هب اهفصو

 لوصولا هتقيقح كاردإلاو» :هلوقب كاردإلا ةقيقح روشاع نبا حضوأو

 لقعلا وأ سوسحملاب ةساحلا روعش ىلع ازاجم قلطيو .بولطملا ىلإ

 وأ صخشب ملعلا ةلآل اهيبشت يلقع كردأو يرصب كردأ :لاقي .لوقعملاب

 ."؛سوسحملاب لوقعملا هيبشت هبولطم ىلإ لصو سرف

 )١) ج ريونتلاو ريرحتلا ٦. ص ه٢٥٠٥.

 (٢) ج ©قباسلا عجرملا ٦ ص ٥١.



١٩٠ 
 - | ا

 :ةيؤرلل نوتبثملاو نوفانلا امهب رقي نيتقيقح فرعن نيصنلا نيذه نمف

 .ةيلعلا تاذلا نع راصبألا بجحت ءايربكلاو ةيهولألا ه

 .بولطملا ىلإ لوصولا كاردإلا ةقيقح ه

 جيورتلا يف ماهفألا تذخأ ةيؤرلل نيتبثملا لبق نم رارقإلا اذه دعبو

 .ةيبرعلا ةغللا تايضتقمو هيزنتلا باسح ىلع ةموعزملا ةلت هللا ةيؤر ةركفل

 نيب طلخلا يف ذخأ ىتح تقولا نم ليوط روشاع نبا ىلع ضمي ملو

 :لاق ثيح مانصألا دابع ىلع هباع يذلا لطابلاو هب رقأ يذلا قحلا

 تايصوصخ نع قحلا هلإلا ةيصوصخ ةفلاخم نايب اذه نم دوصقملاو»

 ةيصوصخلا كلتو ©ىرئ مهمانصأو ىري ال هللا نإف ملاعلا اذه يف مهتهلآ

 الف هتمظع نم نوكي ءيشلاب راصبألا ةطاحإ مدع نإف ،ىلاعت هتمظعل ةبسانم

 ءيش هكردي نأ ءافتنا ىلع لدي يفنلا قايس يف ةركنلا مومعف ،راصبألا هقيطت

 .'»«قايسلا وه امك ايندلا يف نيرصبملا راصبأ نم

 :هلاوقأ نع عجارتي ذخأ هنأ الإ سيدقتلا صئاصخل هتداعإ عمو

 لوصولاب ًاقباس هرسف هنكلو ،ةطاحإلاب انه راصبألا كاردإ رسف دقف ه

 .بولطملا ىلإ

 يتلا ةيهولألا تافص نأب راعشإ هيف انه «ايندلا» ةملكل هديدحتو ه

 ىلع يرجت العو لج يرابلا ةيؤر نع راصبألا بجح يضتقت

 .هللاب ذايعلاو ،نمزلا تابلقت اهتايصوصخ

 نأ نيبو موقلا نيب امو ...» اهيف يتلا ةياورلل مهحرش دنع ةيؤرلل نيتبثملا لاوقأ عجار )١(

 اذه نم اهدعب امو ١٥٩ ص يف «ندع ةنج يف ههجو ىلع ربكلا ءادر الإ مهبر ىلإ اورظني

 .ثحبلا

 )٢) ج ©ريونتلاو ريرحتلا ٦. ص ٢٥١.



 مه يلاتو هناحبس هلا ةيؤر تاي | ىناتلا مسقلا |___ ١٩١ نازيملا يف ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور | يناثلا مسقلا
 نم ًادحاو الاثم يطعت روشاع نبا نع انه اهانلقن ىتلا لاوقألا هذهو

 :ىلاعت هلوقل مهريسفت دنع ةلي هللا ةيؤر يدقتعم تاضقانتل ةديدع ةلثمأ

 4 ُردصبكلا هظحرذت ال»

 انثحبو .مهتاباتك نم «هكردت» ةملك ىنعمل يوغللا بناجلا انذخأ اذإو

 .باجعلا بجعلا اندجول اهل مهتاقيبطتو مهمهف نع

 :ىلاعت هلوق ىنعم هيجوت ادهاج "يزارلا مامإلا لواح دقف

 © ةلث هللا ةيؤر تابثإ نم هريغو وه هيلإ بهذ ام عم قفتتل 4 ةكحيرَُت ال»
 هدودح عيمجب رصبلا هكردأو ةياهنو دح هل ناك اذإ يئثرملا» :لاق ثيح

 اكاردإ ةيؤرلا هذه ىمستف هب طاحأ راصبإلا كلذ نأك راص ،هتاياهنو هبناوجو

 لصاحلاف .ًاكاردإ ةيؤرلا كلت مست مل يئرملا بناوجب رصبلا طحي مل اذإ امأ

 .ةطاحإلا عم ال ةيؤرو ،ةطاحإلا عم ةيؤر :ناعون اهتحت سنج ةيؤرلا نأ
 دحاو عون يفن ديفي كاردإلا يفنف كاردإلاب ةامسملا يه ةطاحإلا عم ةيؤرلاو

 يفن نم مزلي ملف ،سنجلا يفن بجوي ال عونلا يفنو ،ةيؤرلا يعون نم
 ."ىلاعت هللا نع ةيؤرلا يفن ىلاعت هللا نع كاردإلا

 :ةرقفلا هذه لبق يزارلا مامإلا لاقو

 نيملكتملا راظن مامإ ناك يزارلا رخفلا نأ ملعا» :اضر ديشر دمحم ذاتسالا لاق )١(

 نم ناك هنكلو ،هدعب نم ةمامإلا هذهب هل اوفرتعا رظنلا ءاملع نأو هرصع يف نييلوصالاو

 نيرسفملا نم فلسلا ةمئأو ،نيعباتلاو ةباحصلا راثآو ةئشسلا ملع نم اظح مهلقأ

 ملف ثثيدحلاب لهجلاب هرصع يف لاجرلا ملع مامإ يبهذلا ظفاحلا هفصو لب ،نيثدحملاو

 مل هنأب فارتعالا الإ ةيعفاشلا ةيرعشالا ةمئأ نم هنأل هنع هب عفادي ام يكبسلا جاتلا دجي

 هلاجر يف هركذب الو هلهجب هيلع نعطلل ىنعم الف هلهأ نم سيلو ملعلا اذهب لغتشي

 ٣٧٦(. ص ١١. ج رانملا ريسفت) «...لودعلا الو نيحورجملا

 كانه هرطس ام فسنت ىرخأ الاوقأ يزارلا مامإلا نع انلقنو ١٠٤. ص 0١٣ ج "يزارلا ريسفت )٢(

 .ثحبلا اذه نم ١٩٩ ص رظنا



١٩٢ 

 كاردإلا ظفل نأ :هيلع ليلدلاو ةيؤرلا نع ةرابع رصبلا كاردإ نأ ملسن ال»

 حسوُم بلحصأ لاق » :ىلاعت لاق .لوصولاو قوحللا نع ةرابع ةغللا لصأ ىف
 . ء ه إ س عم و س ص ,< ۔رس 2 رس 7 ء ِ ه ۔ ء < 2

 هقحل يا 4٩ قرغلا هكردأ اذإ يح » :لاقو 8&نوقحلمل يا > نوكرس انإ

 يأ ةرمثلا تكردأو إ ملحلا غلب يأ مالغلا كردأو انالف نالف كردأ :لاقيو

 .( ا×ءىشلا ىلإ لوصولا وه كاردإلا نأ تبثف .تجضن

 ضقاني هدجن ك«ةيؤرلا نع ةرابع رصبلا كاردإ نأ ملسن ال» :لاق نأ دعبف

 .«كاردإلاب ةامسملا ىه ةطاحإلا عم ةيؤرلاو» :لاق نيح هسفن

 موهفملا اذه ضقاني هدجن ةطاحإلا عم ةيؤرلاب كاردإلا ددح نأ دعبو

 .«ءيشلا ىلإ لوصولا وه كاردإلا نأ» تبثيو

 اذهل سمحت نإو برعلا ةغل هرقت ال ةطاحإلاب رصبلا كاردإ ريسفتو

 اذه ىلإ اوبهذ نيذلا لكو ‘ثيداحألا حارشو نيرسفملا نم ريثك ىنعملا

 اثثقێ& سابع نب هللادبع ىلإ ةبوسنم ةفيعض تاياور ىلع اودمتعا ريسفتلا

 .'""نيبت امك

 تباثلا حيحصلا وهف ءيشلل راصبألا ةيؤرب رصبلا كاردإ ريسفت امأو

 بتك هتلقانتو '"اتثثي ةشئاع نينمؤملا مأ هب تلاق يذلا برعلا ةغل يف

 .ةبطاق ةغللا

 هنأ الإ ةلت هللا ةيؤر ةلدأ توبث هئاعدا مغر ىلع - رجح نبا ظفاحلاو

 ةغللا دعاوق ىلإ كاردإلا ةملك ىنعم در امنيح اهيلع ركشي ةفقو فقو

 :لاق نبح ٧©برعلا ناسل ىف اهتالامعتساو

 )١ ( ج ،يزارلا ريسفت ٥0١٣ ص ٠٤ ١.

 )٢( ص نم ةيادب تاياورلا رظنا ١٧٣ .ثحبلا اذه نم

 .ثحبلا اذه نم ١٦٥ ص ىف ةياورلا رظنا (٣)



 ١٩٢٣ نازيملا يف ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور | يناثلا مسقلا |

 هلوقب ةيؤرلا يفاني ال كاردإلا نأ ىلع «مهفملا» يف يبطرقلا لدتساو»

 ثحَصأ َلاَق ِناَعمَجلا اَرَت اًَلَف » :ىسوم باحصأ نع ةياكح ىلاعت

 كاردإلا قلعتم نأل بيجع لالدتسا وهو _ لكات ه نوكيل ا يمو

 كاردإلا فالخب ةيؤرلا يفن هرهاظ ناك يفن املف رصبلا ماعنألا ةيآ يف

 غاس ام ةيؤرلا "توبثب رابخألا دوجو الولو يسوم ةصق يف يذلا

 .'"«رهاظلا نع لودعلا

 :هلوقب اقثثو ةشئاع نينمؤملا مأ ريسفت لهاجت يزارلا مامإلا لواح دقو

 ةفرعم :لوقنف ةيؤرلا يفن يف ةيآلا هذهب تكسمت انز ةشئاع نإ هلوق امأو»

 ليلدلاب لالدتسالا ةيفيك امأف ،ةغللا ءاملع نم بستكت امنإ ةغللا تادرفم

 .'"«ديلقتلا ىلإ هيف عجري الف

 هل ساسأ ال ديلقتلا نأ نم انه يزارلا هب رقأ ام وه هيلإ وعدن يذلا :لوأ

 نم حيحصلا تباثلا ىلإ درت نأ نم اهل دب ال سانلا لاوقأف ،لالدتسالا دنع

 .ةلدألا

 بتك ةدام نأ ]ةيبرعلا ةغللا بتك هب دهشت امكو ،اعطق مولعملا نم :ايناث
 ماركلا ةباحصلا نم حاحقألا برعلا هاوفأ نم اهلصأ ةيبرعلا ةغللا تادرفم

 نيطاسأ نم انثثخ ةشئاع نينمؤملا مأو .ةيبرعلا ةريزجلا ناكس نم مهريغو
 مل اذإف ،ةغالبلا عوبنيو ناسللا ندعمو ةحاصفلا تيب يف تبرت دقو ةغللا

 ؟نذإ ةيبرعلا ةغللا ذخأن نممف ةغللا ردصم انث يه نكت

 تاياور ديناسأ لاجرل فيعضت نم هسفن رجح نبا هلقن ام ليلدلاو ،ةيؤرلا ةلدأ تبثت مل ال )١(

 يف انيب امك ةروصلا ةياورل هحرش يف ةبرطضم لاوقأ نم هسفنب وه هلقن امو ،ةيؤرلا
 .ثحبلا اذه نم اهدعب امو ٢١٤ ص

 (٢) ج ،يرابلا حتف ٩. ص ٥٨٩.

 )٣٢( ج ،يزارلا ريسفت ١٣. ص ١٠١٩.



 للا ا ١٨٤

 رسف نم مهسفنأ مه يزارلا مامإلا مهيلإ أجلي نيذلا ةغللا ءاملع نأ :اثلاث

 .ةيرصبلا ةيؤرلاب راصبألا كاردإ
 يرصبب هتكردأو ...هكردأ دقو قاحللا :كردلا :كرد» :روظنم نبا لاق

 .'«...هتيأر يأ

 تشعو هتكردأ ىتح تيشم :لاقي .قوحللا :كاردإلا» :يرهوجلا لاقو

 .'"«هتيأر يأ ٧٥يرصبب هتكردأو .هنامز تكردأ ىتح

 .""«يئرملا كاردإ ةيؤرلاو» :بغارلا لاقو

 :هرصبب ءيشلا و ...هتقو غلب :ءيشلا كردأ» :طيسولا مجعملا يف ءاجو

 .'.«همهف :هلقعب ىنعملا ۔و .هآر

 هللا رظني مل)» :(دوبعملا نوع) بحاص وهو ثيدحلا حارش دحأ لاقو

 نع زاجم انه وهو يئرملل نيعلا كاردإ يف ةقيقح رظنلا (ةمايقلا موي هيلإ
 .'ث؛«هللا همحري ال يأ ةمحرلا

 نيب قرف ال هنأ» :يرصبلا بيطلا نب يلع نب دمحم وهو ءاهقفلا دحأ لاقو

 نم ةغللا لهأ مهفي .(لعفت نأ كنم ديرأ) :هلوق نيبو (لعفا) لئاقلا لوق

 ىرجم ىرجف .رخآلا ناكم امهدحأ لمعتسيو .رخآلا نم هنومهفي ام امهدحأ

 .(_»رخآلا موهفملا وه امهدحأ نم موهفملا نأ يف رصبلا ةيؤرو رصبلا كاردإ

 ةيؤر ىهتنم نم كلذ رادقم ملعو ...)) :يبطرقلا دشر نبا وهو رخآ هيقف لاقو

 )١( ج ‘برعلا ناسل ٤‘ ص ٣٣٤.

 )٢( ج ،ةيبرعلا حاحصو ةغللا جات - حاحصلا ٤. ص ١٥٨٦.

 )٣٢( ص نآرقلا بيرغ يف تادرفملا ١٨٩.

 )٤( ج طيسولا مجعملا  8١ص ٢٨١.

 )٥( ج ،دوبعملا نوع  08١١ص ١٤١.

 )٦( ج ‘هقفلا لوصأ يف دمتعملا ١© ص ٦٩.

  

 



! 

 ١٩٥ نازيملا يف ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور إ يناثلا مسقلا ا
 1:. . ... .. ....ذ

 كاردإ ةفاسم يف هقدص ربتخيو .ةيدلا نم كلذ ردق هاطعأف ةحيحصلا نيعلا

 .0)مةفلتخم عضاوم يف ىتش ارارم هنم كلذ ربتخي نأب ةحيحصلاو ةليلعلا نيعلا

 نسح نب قيدص لاق ،ةيؤرلا ىنعمب رصبلا كاردإ اولمعتسا ةسدنهلا لهأو

 هتدعاقو رصابلا هعطقي هسأر ىعاعش طورخمب نوكي رصبلا كاردإ» :ىجونقلا

 0 '«ىئرملا

 :ميقلا نبا لاق ةيؤرلاو رظنلا ىنعمب راصبألا كاردإ اومدختسا بطلا لهأو

 رخآلاو سباي راح امهدحأ :ناراخب وجلا ىلإ ضرألا نم عفتري امك ...»

 ءامسلا كاردإ نم انراصبأ ناعنميو ابكارتم ًاباحس نادقعنيف ؤبطر راح

 ."هرظنلا ناعنميف ‘كلذ لثم اهاهتنم ىلإ ةدعملا رعق نم عفتري كلذكف

 تالامعتسا بسحو ةيبرعلا ةغللا ءاملع دنع ىئرملل رصبلا كاردإف

 مهدنع تأي ملو .يثرملل هتيؤر وه ،©بطلاو ةيسدنهلا مولعلا لهأو ءاهقفلا

 .ةطاحإلاب راصبألا كاردإ ىنعم

 '"“«ىترملا بناوجب ةطاحإلا تعن ىلع ةيؤرلا»ب كاردإلا اورسف نيذلاو

 )١( ص .! ج دهتجملا ةيادب ٦١٦١.

 )٢( ص ،ميملا باب ،مولعلا دجبأ ٥٢٣.

 (٣) ص “يوبنلا بطلا ٨٥.

 )٤( ج ،يسولاألا ريسفت ٤‘ ص ٢٣١.

 يدمآلا هلقن ام ىلع ۔ هراتخا نإو ةقلطملا ةيؤرلا وه سيل كاردإلا ...» :يسولألا لوق صن _
 هرسف امك يئرملا بناوجب ةطاحإلا تعن ىلع ةيؤرلا وه امنإو يرعشألا نسحلا وبأ

 لمت سابع نبا ...«.

 )٥( ج ،يبلاعثلا ريسفت  8١ص ٥٠٣.

 اذه ىلعو .هتياغ غلبيو يئرملاب يئارلا طيحي نأ ىلإ رقتفت ال ةيؤرلاو» :يبلاعثلا لوق صن
 نع يور اذه وحنو .هانعم نسحيو ؛َرَصَبَألا ردي َوُهَو» :هلوق يف سكعلا بترتي ليوأتلا
 ۔«كاردإلاو ةيؤرلا نيب اوقرف مهنأ يفوعلا ةيطعو ةداتقو سابع نبا

 ج ‘ طيحملا رحبلا) يسلدنألا نايح يبأ دنع لوقلا اذه وحن ءاجو ٤‘ ص ١٩٨(.



 | - بإ ! ١٩٦

 يفوعلا ةيطع قيرط نم اثمثثؤ سابع نبا ىلإ ةبوسنم ةفيعض ةياور ىلع اودمتعا دق
 .''فيعضلا سلدملا

 ىلع دمتعا اذه عم هنكلو (" يفوعلا ةيطع فعضب ىناكوشلا فرتعا دقو

 نع ةرابع ءيشلا كاردإو ...» :لاق نيح سابع نبا ىلإ اهبسن يتلا هتياور

 .'"«ةيؤرلا درجم ال كاردإلا اذه وه ىفنملاف ...هب ةطاحإلا

 ةطاحإلاب 4هَكيرَذُت» ريسفت ىلإ اوبهذ نيذلا نأ كردن صوصنلا هذه نم

 اوعبتاو ،ةغللا ءاملع اوفلاخو .اقثثو ةشئاع نينمؤملا مأ نع تبث ام اوفلاخ دق

 تانيمختلاو تالامتحالاب اوتأ نأ كلذ جئاتن نم ناكف .تاياورلا نم فيعضلا

 .ةرخآلاو ايندلاب ةلت يرابلا تافص طبرو ىلاعت هللا مالك مهف يف

 يثرملا ىلإ رصبلا لوصو ىلع راصبألا كاردإ لمح دوعسلا يبأ دنع ءاجو

 كيناكوشلاو ،يسرولألاو ،يزارلا هيلإ بهذ ام ىنعملا اذه يف انيابم ،هب ةطاحإلاو

 لاق دقف ،ةطاحإلا يف كاردإلا اورصح نيذلا 3'"يوسوربلاو ،“يبلاعثلاو 3!ايفسنلاو

 .ثحبلا اذه نم ٩١ ص يف يفوعلا ةيطع يف حرجلا ءاملع هلاق ام رظنا )١(

 )٢( ص ث٢٦ ج ثريدقلا حتف) «©فيعض وهو يفوعلا ةيطع هدانسإ يفو» :يناكوشلا لاق ٢٠٩(.

 )٣( ج "قباسلا عجرملا  .0٦ص٢٠٨-٢٠٩.

 كاردإ يفن ذإ ةيؤرلا توبث بجوي حدمتلا وهو ةيآلا دروم نأ ىلع» :يفسنلا لاق )٤(

 عم كاردإلا يفنب حدمتلا امنإو كردي ال ىري ال ام لك نال هيف حدمت ال هتيؤر ليحتست ام

 تاذلا نع دودحلاو يهانتلا ةصيقن عافترا ليلد ةيؤرلا ققحت عم هؤافتنا ذإ ةيؤرلا ققحت

 ٢٧(. ص ٦. ج ،يفسنلا ريسفت) .«مهيلع انل ةجح ةيآلا تناكف

 راصبألا هارت كق هنإ :لوقنو .ةيؤرلا ىنعمو كاردإلا ىنعم نيب قرفن انإف آضيأو» :يبلاعثلا لاق )٥(

 نم هزوحو هقامعأ ىلإ لوصولاو ءيشلاب ةطاحإلا نمضتي كاردإلا نأ كلذو .هكردت الو

 ٥٠٣(. ص ١©، ج ،يبلاعثلا ريسفت) .«هتاهج عيمج

 ىلع فوقولا وه كاردإلا نأل ةيؤرلا ريغ كاردإلا نأ ملعا» :يوسوربلا يقح ليعامسإ لاق )٦(

 هآر لاقي نأ حصي هنأل كاردإ الب ةيؤرلا نوكت دقو ةنياعملا ةيؤرلاو هب ةطاحإلاو ءيشلا هنك

 ۔(ا٧٧ ص ٣، ج ؤنايبلا حور) .«هكردأ امو
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 هيلإ لصت ال يأ هب ةطاحإلاو هيلإ لوصولا نع ةرابع ءيشلا كاردإو» :دوعسلا وبأ

 .'٨«بيسملا نب ديعس لاق امك هب طيحت الو راصبألا

 ىنعم ىلع «ُهُكح هكرذت » :ىلاعت هلوق لمحب ةلين هللا ةيؤر وتبثم فتكي ملو

 .ةرخآلاو ايندلاب هللا تافص طبرو ليصفتلا ىف اوذخأ لب ،ةغللا نم هل لصأ ال

 ًاماع ةيآلا يف يفنلا الو ةيؤرلا قلطم كاردإلا سيل ذإ» :يواضيبلا لاق

 يف هنإف صاخشألا يف الو تالاحلا ضعبب صوصخم هلعلف تاقوألا يف

 .'"«عانتمالا بجوي ال يفنلا نأ عم هكردي رصب لك ال انلوق ةوق

 '٢)ةتباث ةرخآلا ةيؤرو ،ايندلا يف ةصوصخم ةيآلا ...» :يبلاعثلا لاقو

 .اث اهرابخأب

 هكردت ال :نو لتاقمو سابع نبا نع يور دقو» :دوعسلا وبأ لاقو

 .6×ةرخآلا يف ىري وهو ايندلا يف راصبألا

 نم هريغو سابع نبا ىلإ ةبوسنملا ةموعزملا ةيؤرلا تاياور عيمج
 دوعسلا ىبأ ىلع بجاولا نم ناكف .ادبأ اهيف ةجح ال ةفيعض ةباحصلا

 يذلا ةمألا نازيم ىلع مهيلإ ةدراولا تاياورلا ضرع نيرسفملا نم هريغو

 .ةميركلا ةمألا هذه فلس ىلإ لاوقألا نم فيعضلا ةبسن لبق هناسل ديحي ال

 هكردت ال » :ىلاعت هلوق نم هب اولدتسا ام امأف» :يبطرقلا لاقو
 .77 ح م , 1 ا

 .'`«ايندلا يف وه امنإف 4 ربكلا كردي وهو رصب

 )١( ج ،دوعسلا يبأ ريسفت ٦. ص ٤٢٤.

 (٢) ج "يواضيبلا ريسفت  6١ص ٣١٥.

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ,ةيؤرلا وتبثم هيلإ بهذ ام ديؤت ةياور يأ تبثت مل ال )٢(

 ٥٠٢. ص 0١. ج "يبلاعثلا ريسفت )٤(

 )٥( ج ،دوعسلا يبأ ريسفت ٢، ص ٤٢٤.

 )٦( ج ،يبطرقلا ريسفت  8١٩ص ٧١.
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 يبطرقلاو ،دوعسلا وبأو ،يبلاعثلاو يواضيبلا اهرطس يتلا لاوقألا هذه

 هب طيحت الب 4 نَصبَكلاةغحر ت ال» :ىلاعت هلوق رسف نم ىلع درت

 نورسفملا ةيؤرلل نوفانلا هدمتعا يذلا حيحصلا ىنعملا تبثت تبثتو ،راصبألا

 .راصبألا هارت الب « ردكلا ةحرذث ال , :ىلاعت هلوقل

 ىلإ ةبوسنملا ةفيعضلا تاياورلل ةلي هللا ةيؤر يتبثم عابتا ببسب نكلو

 .ايندلا نود ةرخآلا يف ةلي هللا ةيؤر نوصصخي مهلعج امثؤ سابع نبا

 هسفن مظع مث» :لاق نيح ًاحاضيإ هريغو يواضيبلا لاوقأ يدنقرمسلا دازو

 .'‘«ايندلا يف قلخلا هاري ال ينعي :لتاقم لاق « رصبلا هكردت ال » :لاقف

 راصبأ هكردتو ايندلا ىف راصبألا هكردت ال :ةيلاعلا وبأ لاقو» :اضيأ لاقو

 . .٨0«ةرخآلا يف نينمؤملا

 «ةرخآلا يف نينمؤملا راصبأ هكردتو» :هلوقب ةيلاعلا وبأ دصقي ال اعطق

 .‘"«هتاهج عيمج نم هزوحو هقامعأ ىلإ لوصولاو ءيشلاب ةطاحإلا» ىنعم

 ريسفت يف درو امب ىنعملا اذه حضتيو .ةيرصبلا ةيؤرلا دصقي هنكلو

 ةيؤرل صوصخم اذهو ؛هارت ال يأ :4 ددصبلا ةكرت ال »» :نيلالجلا
 ر , ۔ س

 .''«4 ةرظان اهبر لإ ه رضا نيموي ةوجو » ,ىلاعت هلوقل ،ةرخآلا يف هل نينمؤملا

 يأ تاقوألاو لاوحألا يف همومع ملست ال نكل» : ىسرلألا لاقو

 ىوري امك ايندلا يف ةيؤرلا يفن دارملا نوكي نأ زاوجل .ةمئاد اهنأ ملسن ال

 ."هريغو نسحلا نع كلذب هدييقت

 )١( ج ،يدنقرمسلا ريسفت ١. 0ص ٠٠٥.

 )٦( ج "قباسلا عجرملا  0١ص ٥٠٥.

 )٣( ج ؤيبلاعثلا ريسفت  0١ص ٥٠٣.
 )٤( ص نيلالجلا ريسفت ١٤١.

 )٥( ج .يسولالا ريسفت  5٤ص ٢٣١.
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 هريغو يرصبلا نسحلا ىلإ ةبوسنملا تاياورلا عيمج نأ نيبت دقلو
 تانيمختلا نم ةرخآلا نود ايندلا يف ةلت هللا ةيؤر يفن هنف ةفيعض

 كردي وهو رصبألا هكردت ال» :ىلاعت هلوق اهلطبأ ينلا تاريدقتلا .. ۔ و ۔ و س ٤ حم
 .« يبت فيطللا رُهَو رصنلا

 نيح راصبألا كاردإل يوغللا ىنعملا نايب يف هريغ يزارلا مامإلا كراشو

 يف يذلا ءيشلل الإ لصحي ال يرصبلا كاردإلا» :رونلا ةروس ريسفت يف لاق

 وأ لباقملا الإ لوانتي ال لب تاهجلا لك يف فرصتم ريغ هنإ مث ،تاهجلا

 '"«...لباقملا مكح يف وه ام

 سابع نبا لوق ديؤي امم اذه :لوقن ...)» :رمقلا ةروس ريسفت يف لاقو

 لعج امف كاردإلا نع بجحلا سمطلا نم دارملا :لاق هنأ هنع لقن هنإف

 اون اكف ائيش كانه اوري ملو اولخد مهنأ ريغ ءيش مهرصب ىلع

 77 ٠. نيسومطملاك

 هنأل سنإلا نوري مهنإ :انباحصأ لاق ...» :فارعألا ةروس ريسفت يف لاقو

 اذه قلخي مل ىلاعت هنأل مهنوري ال سنإلاو ،اكاردإ مهنويع يف قلخ ىلاعت

 “ث«سنإلا نويع يف كاردإلا

 ةقدحلا بيلقت هنأل رظنلا نع ةرخأتم ةيؤرلاو» :يواجلا يوون لاقو

 .هرظنلا دعب ةرصابلاب كاردإلا ةيؤرلاو هتيؤرل ًاسامتلا يئرملا ةهج ةميلسلا

 .ثحبلا اذه نم اهدعب امو ١٧٠ ص يف تاياورلا عجار )١)

 (٢) ج ،يزارلا ريسفت ٢٣. ص ١٩٨.

 (٣) ج قباسلا عجرملا ٩. ص ٥٤.

 )٤( ج ،قباسلا عجرملا  8١٤ص ٤٥.

 يسولالا دنع لوقلا اذه وحنو \٦٩٢ص 0١ ج ،ديجملا نآرقلا يناعم فشكل ديبل حارم )٥(

 ٤٤(. ص 3٥ ج ،يسولالا ريسفت رظنا)
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 حيرصلا فارتعالا اهيف نيرسفملا ةنسلأ ىلع تءاج يتلا لاوقألا هذه

 .هب ةطاحإلا سيلو ءيشلل اهتيؤر هانعم راصبألا كاردإ نأب

 تأي ملف ةرخآلا يف اهتابثإو ايندلا يف ةلي هللا ةيؤر يفن ديدحت امأو
 ةيمالسإلا ةمألا جهنم اهب لفحي مل ةفيعض تاياور ىوس حيحص ليلد هيلع

 ."هنيبت امك

 ٠ - -  2س - . م < . > ي ۔ ص ٤

 تلتلإ رظنا نرآ تَر لاق » :ىلاعت هلوق ريسضت يف ةءارق :أعبار

 ىنرَت ن َلاَك 4

 دنع ايندلا نود ةرخآلا يف ىري ةلت هللا نأب مهلوق ة ةيؤرلل نوتبثملا رركو

 .4 ىننرت نل لاق كلإ رظنأ نيآ تَر َلاَك» :ىلاعت هللا لوقل مهريسفت

 بلط يذلا تقولا اذه هاري ال هنأ ديفي « ىنكرَت نل »» :يناكوشلا لاق دقف

 .'"«ايندلا راد يف ايح يئارلا ماد ام ىري ال هنأ وأ ،هيف هتيؤر

 ايندلا يف ينارت نأ ردقت نل يأ « ينّرَت نل »» :يواجلا يوون لاقو

 ."ىسوم اي

 .'«ايندلا يف ىرت نأ نع كل هيزنت يأ» :اضيأ لاقو

 .'ث«ايندلا يف يأ « ىنيرَت نل »» :يبطرقلا لاقو

 .'_«ايندلا يف ينارت نل كنأ ينعي ؟ ىنكرَت نل »» :يدنقرمسلا لاقو

 .ثحبلا اذه نم اهدعب امو ١٧٣ ص ىف تاياورلا رظنا )١(

 ٣٤٥. ص ٢. ج 6ريدقلا حتف )٢(

 )٣( ج ،ديجملا نآرقلا يناعم فشكل ديبل حارم  0١ص ٣٩٦.

 )٤( ج .قباسلا عجرملا  0١ص ٣٩٦.

 )٥( ج ،يبطرقلا ريسفت ٧. ص ١٧٧.

 )٦( ج ،يدنقرمسلا ريسفت  0١ص ٥٦١٧.
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 لبق نم مهيلإ ءاج دق انه ةلي هللا ةيؤر وتبثم هرطس يذلا مهفلا اذهو

 هدحي ال ًادبؤم ًايفن ديفي « ىننرَت نل » :ىلاعت هلوق نإف الإو 0ةفيعض ةياور

 هنع الدع امهنكلو ىنعملا اذهب ةيطع نباو ريثك نبا مامإلا فرتعا دقو ،نامز

 .ةرتاوتم اهاربتعا يتلا ةفيعضلا تاياورلاب اذخأو

 ءاملعلا نم ريثك ىلع انهه نل فرح لكشأ دقو» :ريثك نبا مامإلا لاق دقف

 ايندلا يف ةيؤرلا يفن ىلع ةلزتعملا هب لدتساف ،ديبأتلا يفنل ةعوضوم اهنأل

 ةلي هللا لوسر نع ثيداحألا ترتاوت دق هنأل لاوقألا فعضأ اذهو ،ةرخآلاو

 ةوجو » :ىلاعت هلوق دنع اهدرونس امك ةرخآلا رادلا يف هللا نوري نينمؤملا نأب

 هذه نيب ًاعمج ايندلا يف ديبأتلا يفنل اهنإ :ليقو ... ٩ةَرظاَ اهير لإ ٥ رضا نمو

 .'"«...ةرخآلا رادلا يف ةيؤرلا ةحص ىلع عطاقلا ليلدلا نيبو ةيآلا

 ولو لبقتسملا لعفلا يفنت نت (نل)» :يبلاعثلا هنع لقن امك ةيطع نبا لاقو

 .ةرخآلا يف الو .ادبأ ىسوم هاري ال هنأ انيضقل .هدرحمب يفنلا اذه عم انيقب

 موي هللا نوري ناميإلا لهأ نأ ؛رتاوتملا ثيدحلاب ىرخأ ةهج نم درو نكل

 .'"«ةمايقلا

 ةفيعض انه ةيطع نباو ريثك نبا مامإلا اهيلإ راشأ يتلا تاياورلا لكف

 .ادبأ ةديقعلا تالاجم يف اهب جاجتحالا زوجي ال

 نأ هبر لتل ىسوم هللا لوسر لأس اذامل :وه انه حرط يذلا لاؤسلاو

 ؟هيلإ رظنلا هيري

 اذه نم ١٣٦ ص رظنا) فيعضلا يلذهلا ركب يبأ قيرط نم ةياور يربطلا مامإلا دنع ءاج )١(

 ريسنفت) .«...ايندلا يف يلإ رظني نأ قيطي نأ رشبل سيلو ...» اهيف ءاج يتلاو (ثحبلا

 ٤٩-٥٩٠(. ص ٩. ج 6يربطلا

 )٢( ج ريثك نبا ريسفت ٣، ص ٢١٧.

 )٣( ج ،(ناسحلا رهاوجلا) يبلاعثلا ريسفت  0٦ص ٤٩.



 ل 2 ١

 عدر لجال وه هيلت ىسوم لاؤس نأ ىلع اوعمجأ دق ةيؤرلل نوفانلاف
 هيف العو لج هلل ةلت يسوم ةيؤر مدعف ؛هللا ةيؤر بلط راركت نع هموق

 خيشلا ةحامس نيب دقو .ةلي هللا نوري ال نتن هريغ نأ ىلع ةنيبلا ةلالدلا

 اذه "غمادلا قحلا) هباتك يف ۔ هاعرو هللا هظفح ۔ يليلخلا دمح نب دمحأ

 .4 تلا رظنأ فرأ تَر» :ىلاعت هلوقل هريسفت دنع ىنعملا
 لمكأ مه ىلاعت هللا لسر نأ ةفاك نيملسملا دنع هب عوطقملا نمو

 هيلع زوجي امب قلخلا فرعأ الت مهو 0 ىلاعت هللا تافصب ًاملع رشبلا

 مهل زوجي ال ليحتسمل ا ل اوسف .العو لج هيلع زوجي ال امو هناحبس

 باوبأ قرطو ةوعدلا لئاسو تضتقا نكلو .ادبأ هيلإ ةوعدلا الو هداقتعا

 ليلدل نوغصي ال نيذلا نيتنعتملا عدر لجال بيلاسأ لامعتسا عانقإلا

 .نيهاربلاو ججحلل نوملسي الو

 هللا ةينادحول هتابثإ دنع هموق جاحي وهو لاق هل ءايبنألا ابأ نأ امكف

 هبرد ىلع راس كلذكف 4 قر اًدنَه َلاَك ةتَحزاب سمشلا اهَر اَكَلَك » :ىلاعت
 ., | . < . ۔ . ٤ . 3 ن

 رظنأ ضفرأ َر» :لاق نيح هل راصبألا ةيؤر نع هللا هيزنت لجأل تل ىسوم

 .ه تدتِ

 :يتأي امب لاؤسلا ببس نع اوربع دقف ةيؤرلل نوتبثملا امأو

 .0"«همالك هعمسأ امل هتيؤر ىلإ قاتشاو ؛هيلإ رظنلا لأس» :يبطرقلا لاق

 ةبترملا هذهب هصخ و ن هللا هملك امل هنأ ىنعملاو» :يبلاعثلا لاقو

 ."ةيؤرلا هبر لأسف ‘كلذ ىلإ قوشتو ،ةيؤرلا ةبتر ىلإ هتمه تحمط

 )١( ص ،غمادلا قحلا ٨٥-۔٨٨.

 )٦٢( ج ©يبطرقلا ريسفت ٧. ص ١٧٧.

 )٣( ج 9(ناسحلا رهاوجلا)يبلاعثلا ريسفت ٢. ص ٤٩.
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 .'× ١ ةر ةيؤرلا لأسن هقوش ةبلغل هتيؤر يف عمط همالك عمس املف» : :يفسنلا لاقو

 هيلع بلغ هبر مالك ىسوم عمس املو» :يوسوربلا يقح ليعامسإ لاقو

 ."هتيؤر ىلإ قوشلا

 ةفرعملا ةدايز ىلإ علطت ىلاعت هللا ةيؤر ىسوم لاؤسو» :روشاع نبا لاقو

 ةاقالملا تناكو .ةاقالملا نمضتت ةدعاوملا تناك امل هنأل يهلإلا لالجلاب

 وهو ةاقالملا ينكر دحأ ىسومل لصحو ،ثيدحلا عامسو تاذلا ةيؤر دمتعت

 ."ةدهاشملا وهو يناثلا نكرلا يف كلذ هعمطأ 5ميلكتلا

 قوشلا وه مهلاوقأ نم رهظي امك ةلت هللا ةيؤر وتبثم هركذ يذلا ببسلاف
 نوتبثملا هركذ يذلا ببسلا اذهو .مالكلا لوصح دعب ةيؤرلا يف عمطلاو

 يربطلا مامإلا اهجرخأ ةفيعض ةياورو نيمختلا ىوس هيلع ليلد ال ةيؤرلل
 .هريسفت يف

 :يربطلا مامإلا لاق

 نع ‘طابسأ انث :لاق ،ورمع انث :لاق ،نوراه نب ىسوم هب ينثدح ام»

 ضفرأ ََر َلاَك» ،هيلإ رظني نأ بحأ هبر هملك امل يتن ىسوم نإ :لاق يدسلا

 م ةكم ًقس نيك لتكلا قرز نكلو ىدرت ىك كت كي رفأ
 رانلا لوح فحو .رانب ةكئالملا لوح فحو لبجلا لوح فحف 4 ىلر

 .لبجلل هبر ىلجت مث ،رانب ةكئالملا لوح فحو .ةكئالمب

 )١( ج ،يفسنلا ريسفت ٢. ص ٧٥.

 )٢( ص .٢٣ج ©نايبلا حور ٢٣١.

 )٢( ج ‘ريونتلاو ريرحتلا ٨ ص ٢٧٤.

 رادب ١٠٠ مقر ةطوطخملا يف اذك» :ةياورلا هذه اهنم لقنن يتلا ةحفصلا شماه يف ءاج )٤(

 .ءةكئالملاب لبجلا لوح فحف :يدسلا ةياور نم يبلعثلل سلاجملا سئارع يف يذلاو .بتكلا

 )٥( ج يربطلا ريسفت ٩. ٤٩.



٢٠٤ ! !/ 

 ةعوفرم تسيل يهو ،ا١٠رصن نب طابسأ ببسب كلذو ةفيعض ةياورلا هذه

 !؟يدسلا اهب ءاج نيأ نمف .ةفوقوم ىتح الو

 ةتتلث ىسوم قوش وه لاؤسلا ببس لعج نم لوق فعض نيبتي اذهبو
 . ةلت هللا ةيؤرل

 ديبأتل لمعتسي (نلو)» :هلوقب ةيؤرلل نيتبثملا لاوقأ روشاع نبا صخلو
 هلك كلذ قلعتي امنإو ،‘نابراقتم امهو ،لبقتسملا يف يفنلا ديكأتلو يفنلا

 عمط ال ايفن هبر ىسوم ةيؤر (نل) تفنف كدبألاب اهنع ربعملا ةايحلا هذهب
 ‘لوصحلا ةرذعتم هتبلط نأ ملعي ثيحب ةعجارملاو حاحلإلا يف لئاسلل هدعب

 .'"!«ةرخآلا رادلا يف هرارمتسا ىلع يفنلا اذه يف ةلالد الف

 امف «لبقتسملا يف يفنلا ديكأتلو يفنلا ديبأتل» لمعتست نل ةملك نأ امبو

 ؟ةرخآلا رادلا يف يفنلا اذه رارمتسا مدع ىلع ليلدلا وه

 تددح يتلا تاياورلا عيمج فعض ةيمالسإلا ةمألا جهنم انل نييب دقل

 لوصحلا ةرذعتم ىلاعت هلل دابعلا ةيؤر نأ نيبتي اذهبو ،ةرخآلا يف 7 هللا ةيؤر

 هكرش ال » :زيزعلا هباتك يف ىلاعت هللا لوق دعب اهيف لئاسل عمط :

 .4 ىننرَت ن » :ذهل ىسوم هيبنل العو لج هلوقو 4 رصبأ

 «اوتومت ىتح مكبر اورت نل مكنإو» اهيف ءاج يتلا ةياورلا :اسماخ

 يوز امب ايندلا نود ةرخآلا ىف ةل هللا ةيؤر ديدحت ىف نوتبثملا ناعتسا

 :اضيأ يوز امبو ،«اوتومت ىتح مكبر اورت نل مكنإو» : ةي هللا لوسر نع

 .«تومي ىتح هبر مكنم دحأ ىري نل هنإ»

 .ثحبلا اذه نم ٢٥ ص يف ٢ شماهلا رظنا )١(

 ..د ص ٨. ج ©ريونتلاو ريرحتلا )٢()



 ٢٠٥ نازيملا يف ىلاعتو هناحبس هثلا ةيؤر تاياور | يناثلا مسقلا .
 | ها إ

 هفصوو لاجدلا حيسملا تركذ تاياور يف تاملكلا هذه تدرو دقو

 اهفعض كردن تاياورلا هذه ديناسأ ةسارد دنع نكلو .هتوعد رصانعو هلامعأو

 .ةي هللا ةيؤر تابثإ يف اهب جاجتحالل اهتيحالص مدعو

 :يئاسنلا لاق ۔ ١

 نب ريحب انث :لاق ديلولا نب ةيقب انأ :لاق ميهاربإ نب قاحسإ انربخأ»

 ةيمأ يبأ نب ةدانج نأ دوسألا نب ورمع نع ،نادعم نب دلاخ نع ،ديعس

 نع مكتثدح ينإ) :لاق ةلي هللا لوسر نع ‘تماصلا نب ةدابع نع مهثدح

 روعأ دعج ججف ريصق وه ءهولقعت ال نأ تفخ ىتح لاجدلا حيسملا

 نأ اوملعاف مكيلع سبتلا نإف ءارجح الو ةئتانب سيل ىرسيلا نيع سومطم

 .«اوتومت ىتح مكبر اورت نل مكنإو روعأب سيل ىلاعتو كرابت مكبر

 &'يئاسنلا دنع تءاج خ تماصلا نب ةدابع ىلإ ةبوسنملا ةياورلا هذه

 .'"يناربطلاو ،'"هدمحأ مامإلاو

 سلدملا ديلولا نب ةيقب ببسب كلذو ةفيعض قيرطلا اذه نم يهو
 نأ وهو ،ةيوستلا سيلدت اهنم ...» :ركاش دمحم دمحأ لاق .ةيوستلا سيلدت

 هل مكحيف ،ةقث نع ةقث ثيدحلا ريصيف ،هرغص وأ هفعضل هخيش ريغ طقسي

 اذهو ...كديلولا نب ةيقب :كلذب رهتشا نممو ،ديدش ريرغت هيفو ةحصلاب
 .'ُ«اهرشو اقلطم سيلدتلا عاونأ شحفأ سيلدتلا

 :يتآلاك اهيوري ديلولا نب ةيقب دجن ةياورلا هذه دنس يف رظنلا دنعو

 ۔«...دوسألا نب ورمع نع نادعم نب دلاخ نع دعس نب ريحب ينثدح ...»

 )١( :ةياورلا ىربكلا يئاسنلا ننس ٧٧٦٤. ج ٤، ص ٤١٩.

 )٢( :ةياورلا لبنح نب دمحأ مامإلا دنسم ٢٣١٤٤. ص ١٦٨٧.

 (٣) :ةياورلا ،نييماشلا دنسم ١٧٥ ١  6ج ٦ ص ١٨٥.

 )٤( ص شماه ‘ثيدحلا مولع راصتخا حرش ثيثحلا ثعابلا ٤٦.



-= ٢٠٦ 

 يف عامسلاب حرصي مل ةيوستلا سيلدت سلدملا ديلولا نب ةيقب نأ امبو

 تماصلا نب ةدابع ىلإ ةبوسنملا ةياورلا هذه ىلع مكحي اذهل تاقبطلا عيمج

 ةمامأ يبأ قيرط نم رخآ دنسب يئاسنلا ةياور وحن ."هجام نبا جرخأو ٢

 يلهابلا
 نب ليعامسإ نع ،ىبراحملا نمحرلا دبع انث دمحم نب ىلع انثدح»

 ةمامأ يبأ نع ،ورمع يبأ نب ىيحي ينابيشلا ةعرز يبأ نع ،عفار يبأ عفار

 نع هانثّذَح اثيدح هتبطخ رثكأ ناكف ةلي هللا لوسر انبطخ :لاق ىلهابلا

 .«...اوتومت ىتح مكبر نورت الو ...هلوق نم ناكف هانرذحو لاجدلا

 رميوع نب عفار نب ليعامسإ لبق نم اهدورول كلذو ةفيعض ةياورلا هذه
 .عفار يبأ يراصنألا

 &فعض هثيدح يف ‘ثيدحلا ركنم :يلع نب ورمع لاق ...» :رجح نبا لاق

 .فيعض :دمحأ لاقو .طق ءيشب هنع اثدح نمحرلادبع الو ىيحي عمسأ مل

 ةياور يف لاقو .فيعض :نيعم نبا لاقو .ثيدحلا ركنم :هنع ةياور يف لاقو

 :يئاسنلا لاقو ...ثيدحلا ركنم :متاح وبأ لاقو .ءيشب سيل :هنع يرودلا

 .ةقثب سيل :ةرمو ‘ءعيشب سيل :ةرمو &©فيعض :ةرم لاقو ثيدحلا كورتم

 .ثيدحلا فيعض :يلجعلا لاقو ...كورتم :ينطقرادلاو شارخ نبا لاقو

 .كورتم :دينجلا نب يلع لاقو .مهدنع يوقلاب سيل :دمحأ وبأ مكاحلا لاقو

 :رازبلا لاقو .مهنع ةياورلا يف بغري نَم باب يف نايفس نب بوقعي هركذو
 .0"٨«...يليقعلاو "متاح وبأ ًاضيأ هفعضو .ةجح الو ةقثب سيل

 )١( :ةياورلا هجام نبا ننس  6٤٠٧٧ج ٦. ص ١٣٥٩ - ١٣٦٣.

 )٢( :ت بيذهتلا بيذهت ٤٨٢. ج  0١ص٦٢٦٦-۔٢٦٧.

  



 ا ٢٠٧ نازيملا يف ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور يناثلا مسقلا

 "مكاحلاو "ةميزخ نبا دنع ًاضيأ ةياورلا هذه وحن ءاجو ٣

 ،يمع انث :لاق ©بهو نب نمحرلادبع نب دمحأ انثدح» :ةميزخ نبا لاق

 يبأ نب ىيحي نع ،يناسرخلا ءاطع نع ديزي نبا سنوي ينربخأ :لاق
 يبأ نع صمح لهأ نم ،يمرضحلا ورمع نع ثدحي ،ينابيشلا ورمع
 ركذ هتبطخ رثكأ ناكو اموي ةلي هللا لوسر انبطخ :لاق يلهابلا ةمامأ

 .«...لاجدلا

 .ىشرقلا بهو نب نمحرلا دبع نب دمحأ ببسب كلذو ةفيعض ةياورلا هذه

 ملسم :هنعو ...يعفاشلا :نع ىورو &همع نع رثكأ» :رجح نبا لاق

 بتكن ملو هانكردأ :ةعرز يبأ نع :متاح يبأ نبا لاقو ...ةميزخ نباو

 نمو هفعض ىلع نيعمجم رصم خويش تيأر :يدع نبا لاقو ...هنع

 نمو :يدع نبا لاقو ...هنع ةياورلا نم نوعنتمي ال ءابرغلا نم هنع بتك

 نب ديعس وبأ لاقو ...همع نع هتياور ةرثكو ثيداحأ هيلع ركنأ هفعض

 )١( :ةياورلا ،ديحوتلا باتك ٢٧٠. ج ٦٢. ص ٤٥٩ - ٤٦١٤٠.

 لدي لقنلا ةهج نم احيحص اتباث اربخ نآلا اوعمس ساف» :هلوقب ةياورلا هذهل ةميزخ نبا دهم

 ‘تامملا لبق هنوري ال مهنأو توملا دعب 3.هؤانث لج - مهقلاخ نوري نينمؤملا نأ ىلع

 نيذلا ةلطعملا ةيمهجلا همهوتت ام ىلع « رصبلا ةكرت ال » :هلوق ىنعم ناك ولو

 هكرت ال » :هلوق ىنعم ناكل ،كاردإلا نيبو رظنلا نيب نوقرفي الف ؤبرعلا ةغل نولهجي

 ٤٥٨ -٤٥٩(. ص 0٦ ج ،ديحوتلا باتك) .«تامملا لبق ايندلا لهأ راصبأ :يأ 4 رَضبألآ
 ٥٨٠. ص ٤ ج ٦٠. :ةياورلا .نيحيحصلا ىلع كردتسملا )٢(

 انث ،نارهم نب ليعامسإ نب دمحم نب دمحأ نسحلا وبأ انربخأ» :دنسلا اذهب ةياورلا تءاج

 نع ث،كيزي نب سنوي ينربخأ .يمع انث ،© يشرقلا بهو نب نمحرلا دبع نب دمحأ أبنأ ،يبآ

 لهأ نم يمرضحلا ورمع ثيدح نع ،ينابيشلا ورمع يبأ نب ىيحي نع يناسرخلا ءاطع

 ركذ هتبطخ رثكأ ناكف ًاموي تي هللا لوسر انبطخ :لاق هنظ ىلهابلا ةمامأ يبأ نع صمح

 انأ :لوقي ىتح ينثي مث يدعب يبن الو يبن انأ لوقيف أدبي هنإف اوتبثاف هللا دابع اي ...لاجدلا

 .«...اوتومت ىتح مكبر اورت مل مكنإو مكبر



 ا ٢ ١

 ...ةجح هثيدحب موقت الو ٢٦٤\ ةنس رخآلا عيبر رهش يف يفوت :سنوي

 نع نتفلا باتكب ثدحي ةلمرح نأ ينغلب :حلاص نب دمحأ لاقو

 ملو دحأ بهو نبا نم هعمسي مل :تلقو ،كلذ يف هل تلقف “بهو نبا

 هنأ ينغلب مث ©لعفي ال هنأ ىلع يدنع نم عجرف :لاق دحأ ىلع هأرقي

 بهو نب نمحرلادبع نب دمحأ نإ يجنشوبلل ليقف :لاقو .دعب هب ثح
 «اذإ باك اذهف :لاق بهو نبا نع هب ثح )١ (

 .'""نيباذكلا نم يئاسنلا هدع دقو اذه

 "مصاع يبأ نبا دنع يلهابلا ةمامأ يبأ ىلإ ةبوسنملا ةياورلا هذه تءاجو ۔ ٤

 يمرضحلا هللادبع نب ورمع قيرط نم

 رابجلا دبع وبأ ينابيشلا هللادبع نب ورمع» :بيرقتلا يف هنع رجح نبا لاق

 فرع دقو ةثلاثلا نم ،لوبقم ىصمحلا ىمرضحلا ءامجعلا وبأ لاقيو

 الإ ثيدحلا نم هل سيل نم :ةسداسلا» :هلوقب لوبقملا ةبترم رجح نبا

 ،لوبقم ظفلب ةراشإلا هيلإو ،هلجأ نم هثيدح كرتي ام هيف تبثي ملو ليلقلا

 .'"«ثيدحلا نيلف الإو عباتي ثيح

 )١( :ت بيذهتلا بيذهت ٧٥ ج ١. ص٤٩-٥١.

 )٢( :ت يئاسنلل نيكورتملاو ءافعضلا ٧١ ص نيكورتملاو ءافعضلا يف عومجملا ٦٢.

 )٣( :ةياورلا ،يناثملاو داحآلا ١٦٢٤٩، ج  5٢ص ٤٤٦.

 ان يلصوملا قاحسإ نب دمحم نب ىسيع ريمع وبأ انثدح» :دنسلا اذهب ةياورلا هذه تءاج

 ،يمرضحلا هللادبع نب ورمع نع ،ورمع يبأ نب ىيحي وهو ينابيسلا نع ،ةعيبر نب ةرمض
 انثدحي ام هتبطخ رثكأ ناكف موي تاذ ةللَي هللا لوسر انبطخ :لاق هض يلهابلا ةمامأ يبأ نع

 مظعأ ضرألا ىلع ةنتف نكت مل اهنإ سانلا اهيأ اي :هلوق نم ناكف هانرذحيو لاجدلا نع

 .«...اوتومت ىتح مكبر اورت نلو مكبر انأ لوقيف ...» :ةياورلا يف ءاجو ،«...لاجدلا ةنتف نم

 )٤( :ت ،بيذهتلا بيرقت ٥٠٨٤. ج  0١ص ٧٢٣٩-٧٤٠١.

 )٥( ج .قباسلا عجرملا ١. ص ٢٤.

  

 



 ! ٢٠٩ نازيملا يف ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور | يناثلا مسقلا |

 دنسم يفو ،ىناربطلا دنع يرهزلا قيرط نم ةياورلا هذه تءاجو _ ه

 .قازرلا دبعو .يذمرتلاو ملسم مامإلا دنعو دمحأ مامإلا

 :يهف ايناربطلا ةياور امأف ه

 ينربخأ ،يرهزلا نع ‘©بيعش انربخأ ،ناميلا وبأ انث ةعرز وبأ انثدح»

 نأ .وتيت يبنلا باحصأ ضعب هربخأ هنأ يراصنألا تباث نبا رمع

 نل هنأ نوملعتو) :لاجدلا ةنتف مهرذحي وهو سانلل لاق شل هللا لوسر

 نم هؤرقي رفاك هينيع نيب بوتكم هنأو تومي ىتح هبر مكنم دحأ ىري
 .«(هملع

 نع ناميلا يبأ ةياور ببسب ةفيعض يناربطلا اهدروأ يتلا ةياورلا هذه
٠ 

 6اسمعمس ٠

 مهالوم ينارهبلا عفان نب مكحلا وه :ناميلا وبأ

 ناوفص نع هثيدح امأ :لاقف ناميلا يبأ نع هللادبع وبأ لئس :مرثألا لاق»

 ءيشب كلذ لحتساو بيعش انربخأ :لوقي وهو :ل اق . حيحصنف زيرحو

 ناكو ادج ًارسع ثيدحلا ىف بيعش رمأ ناك :هللا دبع وبأ لاق .'""ىجع

 نذأي نأ هولأس مهنأ اهارأ صمح لهأل ةصق ركذو ،هنم عمس شايع نب يلع

 :مهل لاقف ناميلا وبأ كلذ رضح ،هوملك مث .ال :مهل لاقف ،هنع اووري نأ مهل

 ةلوانم ناك ول لاق ؟ةلوانم :هللا دبع ىبأل تلقف .ثيداحألا كلت ينع اوورا

 )١( :ةياورلا ،نييماشلا دنسم ٣٦٢٢٣٢، ج ٤. ص ٢٥٩.

 .«...بيعش انربخأ» لوقي ةياورلا هذه يف ناميلا ابأ نأ ىرت تنأ )٢(

 (نالف انثدح) هلوقب ةداجولا هذه لثمب لقنف مهضعب فزاج دقو» :ركاش دمحم دمحأ لاق

 بذكلا نم وه لب ‘هيلع دمتعي دحأ هزجي ملو ،ءاملعلا كلذ ركنأو !(نالف انربخأ) وأ

 ثيثحلا ثعابلا رظنا)» هتياور درتو نيلوبقملا ةجرد نع اندنع طقسي هب يوارلاو حيرصلا
 ٩٧(. ص شماه ‘ثيدحلا مولع راصتخا حرش



 ٢٠ | ل _
 نإ :لوقي بيعش نبا ناكف طقف اذه عمس امنإ ائيش الو ابتك مهطعي مل ناك

 لاقو ... انربخأ :لوقي وهو ،ذْغعَب ينم بيعش بتك ذخأف ينءاج ناميلا ابأ

 بيعش ثيدح نع ناميلا ابأ تلأس :نيعم نب ىيحي نع ،ناسغ نب لضفملا

 لاقو ...دحأل اهجرخأ مل ةلوانملا \ةلوانم وه سيل :لاقف ةزمح يبأ نبا

 نم ناميلا وبآ عمسي مل :يزارلا ةعرز يبأ نع ،يعدربلا ورمع نب بيعش
 مل :دواد يبأ نع “يرجآلا لاقو ...ةزاجإ يقابلاو ادحاو اثيدح الإ بيعش

 .0«ةملك الإ بيعش نم ناميلا وبأ عمسي

 :دنسلا اذهب تءاج دقف "دمحأ مامإلا دنسم ةياور امأو .

 تباث نب رمع ينربخأو :يرهزلا لاق :لاق رمعم انأبنأ ،قازرلا دبع انثدح»

 .. ..يراصنأل أ

 .دمحأ مامإلا نب هللادبع

 يف قودص» كلام نب نادمح نب رفعج نب دمحأ وه يعيطقلا ركب وبأف

 36هرمع رخآ يف لتخا :حالصلا نب ورمع وبأ لاق ...اليلق ريغت 7 هقن

 ...تارفلا نبا نسحلا وبأ اذه ركذ ‘هيلع أرقي امم ائيش فرعي ال ناك ىتح

 دنسم ضعب يف هل .كاذب ثيدحلا يف نكي مل :سراوفلا يبأ نبا لاق

 نم اهخسنف ،هبتك نم ةعطق تقرغ :يناقربلا لاقو .رظن اهيف لوصأ دمحأ

 )١( :ت بيذهتلا بيذهت  0١٥٣٩ج ٦٢. ص ٢٣٩٥-٣٢٩٧.

 )٢( :ةياورلا لبنح نب دمحأ مامإلا دنسم  8٢٦٢٤٠٧٢ص ١٧٦٠.

 تباث نب رمع ينربخأو :يرهزلا لاق :لاق رمعم انأبنأ ،قازرلادبع انث» :يتآلاك ةياورلا صن
 وهو سانلل ذئموي لاق ة هللا لوسر نأ ةل يبنلا باحصأ ضعب هربخأ هنأ "يراصنألا

 بوتكم هنأو ©تومي ىتح خ هبر مكنم دحأ ىري نل هنأ نوملعت :لاجدلا ةنتف مهرذحي

 .«هلمع هرك نم هؤرقي ،رفاك هينيع نيب
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 وهف الإو ؤ،كلذ لجأل هوزمغف ؛هيف هعامس نكي مل هنأ اوركذ باتك
- -. 

 همب ٠... » ( ١ ) ٠

()١( 

(٢) 

(٣) 

()٤( 

 لوصأ نم تسيلف (_)قازرلا دبعو '"يذمرتلاو 3'٢ملسم مامإلا ةياور امأو

 ٨٧-٨٨. ص 0١ ج ٣٢٠ :ت ثلادتعالا نازيم

 ١٢٢٦. ص ٦٢٩٣١. :ةياورلا "ملسم مامإلا حيحص

 باحصأ ضب هربخأ هنإ "يراصنألا تباث نب رمع ينربخأو :باهش نبا لاق

 رفاك هينيع نيب بوتكم هنإ) :لاجدلا سانلا رذح موي لاق ةي هللا لوسر نأ .ةلي هللا لوسر

 ك هبر مكنم دحأ ىري نل هنأ اوملعت) :لاقو .(نمؤم لك هؤرقي وأ هلمع هرك نم هؤرقي
 .(تومي ىتح
 ٥٠٠٨. ص ٤‘ ج ٢٢٣٥. :ةياورلا ؤيذمرتلا ننس

 نع ،يرهزلا نع ،رمعم انربخأ ،قازرلادبع انربخأ اديمح نب دبع انثدح» :يذمرتلا لاق
 ركذ مث هلهأ وه امب هللا ىلع ىنثأف سانلا يف ةي هللا لوسر ماق :لاق رمع نبا نع ؛ملاس

 ينكلو هموق حون هرذنأ دقلو هموق رذنأ دقو الإ يبن نم امو هومكرذنأل ينإ :لاقف لاجدلا

 .روعأب سيل هللا نإو روعأ هنأ نوملعت هموقل يبن هلقي مل الوق هيف مكل لوقأس
 نأ ةي يبنلا باحصأ ضعب هربخأ هنأ يراصنألا تباث نب رمع ينربخأو :يرهزلا لاق

 ىتح هبر مكنم دحأ ىري نل هنأ نوملعت :هتنتف مهرذحي وهو سانلل ذئموي لاق ةي يبنلا

 ۔«هلمع هرك نم هأرقي ر ف ك هينيع نيب بوتكم هنإو تومي
 ١٧٦. ص 8١١ ج ٢٠٨٦٠ :ةياورلا ،قازرلا دبع فنصم

 يف ة هللا لوسر ماق :لاق رمع نبا نع ملاس نع يرهزلا نع رمعم نع قازرلا دبع انربخأ»
 يبن نم امو ،هومكرذناأل ينإ) :لاقف لاجدلا ركذ مث هلهأ وه امب هللا ىلع ىنثأف .سانلا

 ،هموقل يبن هلقي مل الوق هيف مكل لوقأس ينكلو ،هموق حون هرذنأ دقل ،هموق هرذنأ دق الإ

 .(روعأب سيل هللا نأو ،روعأ هنأ نوملعت
 نأ ة يبنلا باحصأ ضعب هربخأ هنأ يراصنألا تباث نب رمع ينربخأو :يرهزلا لاق

 هبر مكنم دحأ ىري نل هنإ) :لاجدلا ةنتف مهرذحي وهو سانلل ذثموي لاق ةلي هللا لوسر

 .«هلمع هرك نم هؤرقي ،رفاك هينيع نيب بوتكم هنإو ‘تومي ىتح
 تباث نب رمع وأ يرهزلا مهبأ مل يردن ال :تلق» :فاقسلا يلع نب نسح ذاتسالا لاق

 اميس ال ،يرهزلا تاجردم نم اهنأ رهاظلاو ةلع هذهو ةظفللا هذه هنع ىور يذلا يباحصلا

 !!كلانه اهركذي ملف ةذاشلا ةعطقلا هذه نع ضرعأو عضاوم يف ثيدحلا ىور يراخبلا نأو
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 لاق» :مهنم دحاو لك لاق ثيح ،دانسإلا ةعطقنم اهودروأ دقف مهبتك

 ركذ ريغ نم ؤ&هوحن وأ ۔«يراصنألا تباث نب رمع ينربخأو باهش نبا

 ىلإ بوسنملا لوقلا اذه فعضي دنسلا يف عاطقنالا اذهف .دنسلا ىقابل

 . ي هللا ل وسر

 م
 ء ه هع

 و رلَصبَكَلا ةكيرت ال » :ىلاعت هلوق ريسفت يف لوقلا ةصالخو 6 ر دي
 :لاق ثيح ©يفنحلا صاصجلا مامإلا نع هلقنن ؛رََصتَكلا

 روصنملا نامز كردأ :كلوق وحن ،‘قوحللا هلصأ كاردإلا نإ لاقي»

 .ةرمثلاو عرزلا كردأو .جضنلا لاح قحل يأ ماعطلا كردأو ،ةفينح ابأ كردأو

 هتيؤرب هل هقوحل ءيشلل رصبلا كاردإو ،لاجرلا لاح قحل اذإ مالغلا كردأو

 اصخش يرصبب تكردأ :لئاقلا لوق نأ ةغللا لهأ نيب فالخ ال هنأل 5هايإ
 طيحم تيبلا نأل ةطاحإلا كاردإلا نوكي نأ زوجي الو “يرصبب هتيأر هانعم

 هارت ال :هانعم « ُردَصبَكَلا ةكرت ال » :ىلاعت هلوقف ؤهل اكردم سيلو هيف امب

 الو ةس ,هذخأت ال» ىلاعت هلوقك راصبألا ةيؤر يفنب مت اذهو ،راصبألا

 زئاج ريغف صقنو ممذ هدض تابثإ نإف هسفن نع هيفنب هللا حدمت امو 34 مو
 سر ور روريم ت

 الَو ةس ,هذخأت ال»ب ةفصلا قاقحتسا لطب ول امك ‘لاحب هضيقن تابثإ

 زجي مل هنع رصبلا ةيؤر يفنب حدمت املف صقن ةفص ىلإ الإ لطبي مل 4 مو
 نوكي نأ زوجي الو .صقن ةفص تابثإ هيف ناك ذإ ‘لاحب هضيقنو هدض تابثإ
 لمتحم رظنلا نأل «ةرظااَهيَر ليه ةرضمو ةوجو » :ىلاعت هلوقب ًاصوصخم
 كلذ ناك املف ©فلسلا نم ةعامج نع يور امك باوثلا راظتنا هنم ،ناعمل
 رابخألاو .هيف ليوأتلل غاسم ال امب هيلع ضارتعالا زُجَي مل ليوأتلل المتحم

 ًاجارد ناك هنإف ثيدحلا يف يرهزلا تاجردم نم اهنأ يدنع هنع ديحم ال يذلا حجارلاف -=

 !!(تاضقانتلا) نم ثلاثلا ءزجلا رخاوأ يف كلذ تنيب امك رخآ امالك ثيدحلا يف لخدي

 ٣٢(. ص ٬ةيؤرلا ةلأسم) .«!ةمامأ يبأ ثيدح نم اهذخأ امبرو



 ١ اس ٢٧١٢ نازيملا يف ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور | يناثلا مسقلا :

 ةرورضلا ملع وهو "تحص ول ملعلا اهب دارملا امنإ ةيؤرلا يف ةيورملا

 ملعلا ىنعمب ةيؤرلا نأل ؛كوكشلا هيف ضرعت الو ةهبش هبوشت ال يذلا

 .'"«ةغللا ىف ةر وهشم

 ةيؤر وتبثم اهب ناعتسا يتلا تاياورلا عيمج نأ كردن هنايب قبس اممو

 ةجح ال ةفيعض ىلاعت هللا تايآل مهريسفت دنع مهدقتعم تابثإ يف ةلي هللا

 .اهيف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 .ةرخآلاو ايندلا يف ىلاعت هلل دابعلا ةيؤر تابثإ يف ةياور يأ حصت مل )١(

 ٩. ۔٨ ص ٣. ج ©نآرقلا ماكحأ )٢()
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 :اهيف ءاج يتلا ةروصلا ةياور

 (؟ةمايقلا موي انبر ىرن له ‘هتلا لوسر اي سانأ لاق)

 :يراخبلا مامإلا لاق

 نب ءاطعو يعس ينربخأ يرهزلا نع بيعش انربخأ ناميلا وبأ انثذح»

 قازرلادبع انثدح دومحم ينثدحو .ةلي يبنلا نع امهربخأ ةريره ابأ نأ ديزي

 لاق» :لاق ةريره يبأ نع يثيللا ديزي نب ءاطع نع يرهزلا نع رمعم انربخأ
 سمشلا يف نوراضُت له :لاقف ؟ةمايقلا موي انبر ىرن له هللا لوسر اي سانأ

 ةليل رمقلا يف نوراضت له :لاق هللا لوسر اي ال :اولاق ؟باحشس اهنود سيل

 ةمايقلا موي هنورت مكنإف :لاق ،هللا لوسر اي ال :اولاق ؟باحس ةئتود سيل ردبلا

 ذبعي ناك نم غبتيف .هعبتيلق ائيش دَبعَي ناك نم :لوقيف سانلا هللا غمجي كلذك
 ىقبتو ‘تيغاوطلا دبعي ناك نم غبتيو ،َرمقلا دبعي ناك نم غبتيو سمشلا

 انأ :لوقيف نوفرعي يتلا ةروصلا ريغ يف هللا مهيتأيف ،اهوقفانم اهيف ةمألا هذه

 انير اناتأ اذإف انبر انيتأي ىتح انئاكم اذه ،كنم هللاب ذوعن :نولوقيف "مكبر

 تنأ :نولوقيف مكبر انأ :لوقيف نوفرعي يتلا ةروصلا يف ةللا مهيتأيف هانفرع

 نم لوأ نوكأف :ةلي هللا لوسر لاق منهج زسج ْبَرضْيو ،هنوعبتيف ،انبر

 ،نادعّسلا كوش لثم بيلالك هبو ملس ملس مهللا :ذئموي لسرلا ءاعدو ،زيجُي
 كوش لثم اهنإف :لاق ،هللا لوسر اي ىلب :اولاق ؟نادعشلا ةوش متيأر امأ

 :مهلامعأب سانلا فطخَتف ،لا الإ اهيظع ردق ملعي ال اهنأ ريغ ‘نادعسلا

 ءاضقلا نم ةللا غرف اذإ ىتح .وجني مث لدزخمملا مهنمو ،هلمعب قبوملا مهنم

 نأ دهشي ناك نمم جرخُي نأ دارأ نم رانلا نم جرخي نأ دارأو هدابع نيب

 ،دوجسلا راثآ ةمالعب مهنوفرعيف مهوجرخُي نأ ةكئالملا رمأ ثهللا الإ ةلإ ال

دق مهنوجرخيف ‘دوجسلا رثأ مدآ نبا نم لكأت نأ رانلا ىلع هللا عَرحو
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 يف ةبحلا تابن نوتبنيف ،ةايحلا ءام هل لاقي ءام مهيلع ُبَصيف ،ااوشجشما

 ينبشق دق بر اي :لوقيف رانلا ىلع ههجؤب لبقم لجر ىقبيو ليسلا ليمح
 :لوقيف ةللا وعدي لازي الف ،رانلا نع يهجو ثرصاف ،اهاكذ ينقرحأو اهحير

 هريغ كلأسأ ال ،كتزعو ال :لوقيف هريغ ينلأست نأ تيطعأ نإ كلعل

 .ةئجلا باب ىلإ ينبرق بر اي :كلذ دعب لوقي مث .رانلا نع ةهجو ثفرصيف
 الف .كَرَدغأ ام مدآ َنبا اي كليو ؟هريغ ينلأست ال نأ تمعز دق سيلآ :لوقيف

 ‘كتّرعو ال :لوقيف ،هريغ ينلأست كلذ تيطعأ نإ يلعل :لوقيف وعدي لازي

 ىلإ هبرقيف ،هريغ ةلأسي ال نأ قيثاومو دوهع نم هللا يطعتف ،هريغ كلأسأ ال
 بر :لوقي مث تكسي نآ ةللا ءاش ام تكس اهيف ام ىأر اذإف ،ةنجلا باب
 نبا اي كليو .هريغ ينلأست ال نأ تمعز دق سيل وأ :لوقي مث .ةنجلا ينلخدأ

 ىتح وعدي لازي الف .كقلَح ىقشأ ينلعجت ال بر اي :لوقيف .كردغأ ام مدآ
 نم نمت :ليق اهيف لخد اذإف ،اهيف لوخدلاب هل نذأ هنم كحض اذإف كحضي

 لوقيف "ينامألا هب عطقنت ىتح ،ىنمتيف اذك نم نمت هل لاقي مث .ىنمتيف اذك
 .«الوخد ةنجلا لهأ خآ لجرلا لذو :ةريره وبأ لاق .هعم ةلثمو كل اذه :هل

 ""ملسم مامإلاو ۔‘_٨يراخبلا مامإلا اهوحنو ةياورلا هذه جرخأ

 "مكاحلاو ف'‘نابح نباو دمحأ مامإلاو "يمرادلاو '"دواد وبأو

 )١( :ةياورلا يراخبلا حيحص  0٦٥٧٢ص١١٦٦-٦٧!١١ :ةياورلاو ٧٤٣٧، ص ١٣١١-١٣١٢.

 )٢( :ةياورلا ملسم حيحص  0١٨٢ص١٢٩ :ةياورلاو  0١٨٣ص ١٣٢١ :ةياورلاو  5٦٩٦٨ص ١٢٤١.

 )٣( :ةياورلا .دواد يبأ ننس ٤٧٣٠، ج  .3٥ص ٩٨.

 )٤( :ةياورلا كىمرادلا ننس  0٦٨٠٤ص ٦١٣١.

 :ةياورلاو ٥٩١- ٥٩٢ ص ث٤١٩٧ :ةياورلاو ٥٧٨ ص 3٧٧٠٢ :ةياورلا دمحأ مامإلا دنسم )٥(

 ٧٨٦. ص ٧١١١٣٧©8 :ةياورلاو ١٧٠ ص ٩...

 )٦( :ةياورلا نابح نبا حيحص ٤٦٤٦٢. ج  0١٠ص٤٩٩-٥٠٠ :ةياورلاو ٧٤٢٩ ج 0١٦

 ص ٤٥٠ - ٤٥٢ ج ‘ا٥٤٤٧ :ةياورلاو ١٦، ص٤٧٨۔٤٨٠.

 )٧( :ةياورلا نيحيحصلا ىلع كردتسملا ٨٧٢٦© ج ٤ ص ٦١٢٦-٦١٦٧.
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 &‘ثهجام نباو &ا‘}{يذمرتلاو ،'»يسلايطلاو ،‘©ىلعي وبأو إ»يئاسنلاو

 .مهريغو "!ةميزخ نباو

 نالعإل حجرملا هدحو سيل دنسلا ةحص نأ ثيدحلا ملع دعاوق نم نإ

 مدعو مالسإلا حورل نتملا ةقفاوم نم دب ال ذإ ‘ثيدحلا ةوقو نتملا توبث

 ةنسلا وأ ميركلا نآرقلا نم ةلدألا كلت تناك ءاوس ةلدألا نم تباثلل هتفلاخم

 .ميلستلا متأو ةالصلا ىكزأ اهبحاص ىلع ةحيحصلا

 وه امك نتملا ةحص دانسإلا ةحص نم مزلي ال هنأ :هيفف :ينالطسقلا لاق»

 وأ اذوذش نتملا يف نوكيو دانسإلا حصي دقف ،نأشلا اذه لهأ دنع فورعم

 .'"«هتحص يف حدقت ةلع

 دمحم ذاتسألاو ريثك نبا مامإلاو ةيميت نبا ةمالعلا ةدعاقلا هذه نيبو

 مث لاصتالا حيحص ثيدح نم مك» :ةيميت نبا ةمالعلا لاق دقف ؤاضر ديشر
 ىرخأ صقنو ىنعملا ليحت ةظفل ةدايز برف ،ناصقنلاو ةدايزلا هئانثأ يف عقي
 حيحصتلو ‘كلذ عقاوم هيلع ىفخي نكي مل نفلا اذه سرام نمو ‘كلذك

 .'“«قرطت كلاسمو ‘كلست قرطو كلخدت باوبأ هفيعضتو ثيدحلا

 مزلي ال دانسإلا ىلع نسحلا وأ ةحصلاب مكحلاو» :ريثك نبا مامإلا لاقو

 )١( :ةياورلا ،يئاسنلا ننس ١١٦٣٧ ج  0٦ص ٥٠٤ :ةياورلاو ٧٧٦٢. ج ٤، ص ٤١٩.

 )٢( :ةياورلا .ىلعي يبأ دنسم ٦٣٦٠، ج  0١١ص٢٤١- ٢٤٣ :ةياورلاو ٦٦٨٩ ج  8١٦ص ٤٥ ۔٤٦

 :ةياورلاو ١٠٠٦، ج ٦٢، ص٢٨٦- ٢٨٧.

 )٣( :ةياورلا .يسلايطلا دنسم  0٢٣٨٢ج  58١٠ص ٣١٤.

 )٤( :ةياورلا يذمرتلا ننس  0٦٥٥٤ج ٤‘ ص ٦١٨٨.

 )٥( :ةياورلا ‘هجام نبا ننس ١٧٩، ج  8١ص ٦٣ - ٦٤.

 )٦( :ةياورلا ديحوتلا باتك ٢٤١و  0٢٤٢ج  5٦٢ص ٤١٣ ٤١٥.

 )٧١( ص ءارآلا قيبطت نايب يف :ةمتاخلا !مولعلا دجبأ ٢٣٠.

 )٨( ص ؛ةيميت نبال ثيدحلا ملع ٣٩.



 | تتمص ]_ ٢١٧ نازيملا يف ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور | يناثلا مسقلا
 .'"«اللعم وأ اذاش نوكي دق ذإ ،نتملا ىلع كلذب مكحلا هنم

 لك ام هنأ اهيلع قفتملا لوصألا نمو» :اضر ديشر دمحم ذاتسألا لاقو

 ريغ هنتم نوكي هدنس حصي مل ام لك امو .احيحص هنتم نوكي هدنس حص ام

 ضراعتلا دنع ثيداحألا ىلع مدقم نآرقلا نإو صوصنلا يف وأ عقاولا

 .'"«...عمجلا ناكمإ مدعو

 تاياور اهيف در يتلاو ريثك نبا مامإلا لاوقأ "!لوألا مسقلا يف كب رم دقو

 .مالسإلا ةديقع اهتمداصملو عقاولل اهتفلاخمل كلذو تاقث قرط نم تءاج

 درت ريثك نبا مامإلا اهقبط يتلا تاقيبطتلا كلتو انه ركذ يذلا جهنملاف

 لدعلا نع لدعلا لقنب تتبث اذإ ةلق هننس ذإ ...» :لاق نيح ،ةميزخ نبا ىلع

 ءيش نوكي نأ هلل اشاح ،هللا باتكل ةقفاوم الإ ًادبأ نوكت ال هيلإ الوصوم

 نم ًائيش نأ :ةلهجلا نم ىعدا نمف ،هنم ءيشل وأ هللا باتكل افلاخم ادبأ اهنم

 انأف ،هللا باتك نم عيشل فلاخم لقنلا ةهج نم تتبث اذإ ةلي يبنلا ننس

 .‘‘؛«ةنس نيعبرأ نم رثكأ ذنم هب حوبأ ام ىلع انبهذم ةحص تيبثتب نماضلا

 مأ فقوم ركذ نكلو ةميزخ نبا ىلع درلا يف ةلاطإلل لحم انه سيلو

 تاقثلا لقن نأ ىلع ليلدتلل ةيافكلا هيف انفة هنباو رمع ةياور نم نينمؤملا

 .لاوحألا لك يف نتملا توبث هب مزلي ال تاقثلا نع

 )١( ص ثيدحلا مولع راصتخا حرش ثيثحلا ثعابلا ٣٧.

 )٢( ج ،رانملا ريسفت  58١٠١ص ٥٨٠.
 .ثحبلا اذه نم اهدعب امو ٢٠ ص رظنا )٣(

 )٤( ج ،ديحوتلا باتك  0١ص ١١٠.

 )٥( :ةياورلا يراخبلا حيحص) ةحيحص يف يراخبلا مامإلا لاق ١٢٨٧ و١٦٢٨٨، ص ٢٣٣(:

 »... :ذإتطت رمع لاقف ،هابحاص او ،هاخأ او :لوقي .يكبي بيهص لخد ،رمع بيصأ املف =



_ ) _ ٢١٨ 

 ةنجلا يف ةلي هللا ةيؤر ىلع اهيف ليلد ال يتلا ةروصلا ةياورب جتحا

 ريثك نباو ا٤)ر وشاع نباو &'""يطويسلاو &‘'"يناك وشلاو &'١ميقلا نبا

 .مهريغو &'"زعلا ىبأ نباو &ا١ىبلاعثلاو

 ،ةيمالسإلا ةديقعلا اهتبراح راكفأ ترهظ ةياورلا هذه باتعأ ىلع

 .ةديقعلا ناكرأو سيدقتلا سسأ ةياورلا هذهب نيذخآلا لوقع يف تمدهتو

 ئراقلا يخأ كيدي نيب عضأ ةياورلا هذه نع ثيدحلا لصاون نأ لبقو

 مل يتلا لوقعلا ىلع اهريغو ةياورلا هذه رثأ فرعت يك تارابعلا هذه ميركلا

 : ةلت هللا ةيؤر تاياورل اهتءارق دنع ةلاتن هلل هيزنتلاو سيدقتلا ةديقعب ديقتت

 .(هيلع هلهأ ءاكب ضعبب بذعي تيملا نإ) :ةي هللا لوسر لاق دقو يلع يكبتأ بيهص اي -=

 رمع هللا محر :تلاقف كيت ةشئاعل كلذ تركذ "ايت رمع تام املف :ذإ سابع نبا لاق

 ة هللا لوسر نكلو ‘هيلع هلهأ ءاكبب نمؤملا بذعيل هللا نإ :ةه هللا لوسر ثدح ام هللاو

 ةرزاو ُررَل الك» نآرقلا مكبسح :تلاقو (هيلع هلهأ ءاكبب اباذع رفاكلا ديزيل هللا نإ) :لاق
 .4 رأ َرزو

 تلخدف تمقف ...» ٢٩٦(: ص 8٩٦٩ :ةياورلا ملسم حيحص)ملسم مامإلا حيحص يف ءاجو

 تيملا نإ) :طق ةي هللا لوسر لاق ام !هللاو ال تلاقف رمع نبا لاق امب اهتثدحف .ةشئاع ىلع

 َكَحَسا» وهل هللا نإو .اباذع هلهأ ءاكبب هللا هديزي رفاكلا نإ) :لاق هنكلو (دحأ ءاكبب بذعي

 نب مساقلا ينثدح :ةكيلم يبأ نبا لاق :بويأ لاق .4 رأ ًدذو ةدراو زرَت الك» .هيبأو
 نيبذاك ريغ نع ينوثدحتل مكنإ :تلاق رمع نباو رمع لوق ةشئاع غلب امل :لاق دمحم

 .«ئطخي عمسلا نكلو .نيبذكم الو

 )١( ج دواد يبأ ننس ىلع ميقلا نبا ةيشاح  0١٣ص ٥٢۔ ٥٣.

 )٢( ج ،ريدقلا حتف ٥} ص ٤٥١.

 )٣( ج ثروثنملا ردلا  8٦ص ٤٧٠.

 )٤( ج شريونتلاو ريرحتلا  5٦٢٩ص ٣٢٧.

 )٥( ص ال ج شريثك نبا ريسفت ١٧٠-١٧١.

 )٦( ج "يبلاعثلا ريسفت  0١ص ٥٠٠٢.

 )٧( ج ،ةيواحطلا ةديقعلا حرش  0١ص ٢٩٢.



 ٢١٩ نازيملا يه ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور | يناثلا مسقلا أ
 ١ اس

 :يركبلا ىطايمدلا دمحم نب نامثع لاق .

 نم مهنمو صاوخلا مهو ايشعو ةركب موي لك هاري نم مهنمو ...»
 نم صاوخ هلل نإ :يماطسبلا ديزي وبأ لاق ىتح "دوهشلا يف ارمتسم لازي ال

 امك اهميعنو ةنجلا نم اوثاغتسال ةعاس هتيؤر نع ةنجلا يف مهبجح ول هدابع

 .'«اهباذعو رانلا نم رانلا لهأ ثيغتسي

 ك تناكي حيلَصلا ألمو اونما نيلأ َإ» :قحلا هلوقو ىلاعت هللا لوقي
 2 ۔ وم ' وء۔ ۔ ۔ س ِ وو .ه. م 2

 .4 الوح اهنَع نوعني ال اهبف برللَح ٥ الزن سودرفلا ثَتَج

 ةنجلا نم نوثيغتسي هللا دابع صاوخ نإ لوقي يماطسبلا ديز وبأ نكلو

 .نولطبملا هلوقي

 :يعفاشلا مامإلا ىلإ بسن ام يبطرقلا ركذ ٠

 :لاق مث .ىضرلاب هنوري ًاموق نأ ىلع لد طخسلاب ًاموق بجح امل»

 هدبع امل داعملا يف هبر ىري هنأ سيردإ نب دمحم نقوي مل ول هللاو امأ

 .'"«ايندلا يف

 دق ةيمالسإلا ةديقعلل ةفلاخملا تاملكلا هذه نوكت نأ دعبتسن نحنو

 بجعلا لك بجعلا نكلو .يعفاشلا سيردإ نب دمحم مامإلا نع تردص

 ةفيعضلا مهتلدأ ركذ قايس يف اهدامتعا مهل غاس فيك اهولقانت نيذلا نم

 يتبثم ىلع بجاولا نم ناك ؟مهدقتعم تابثإ يف اهيلع اودمتعا يتلا

 ةيؤر نأل ةلطابلا لاوقألا هذه نم يعفاشلا مامإلا ةئربت ةلي هللا ةيؤر

 ةباجتساو هتاذل دبعي ىلاعت هللا نألو ءادبأ تبثت مل ةموعزملا ةلي هلل

 )١( ج ©نيبلاطلا ةناعإ ةيشاح ١. ص ٣٤.

 (٢) يبطرقل ا ريسفت ٠6 ج ١٩ ©، ص ١٧١.



 ل _ !1

 مل نإف ،هارت كنأك هللا دبعت نأ) :لئاقلا ةلق ميركلا هلوسر رمأو هرمأل

 .'(كاري هنإف هارت نكت

 لصأ الو اهل ساسأ ال ةركفب هرمأل مالستسالاو ىلاعت هلل عوضخلا طبرف

 ىر يح َكَل رمو ل : :هل اولاق امنيح مهيلإ هللا لوسر عم دوهيلا كلسم وه

 س . س

 .دوهيلا راكفأ مهيلإ بسنت نأ نم مالسإلا ةمئأ ة هتربت بجو اذهل .4 ة هرهج 1

 رحح نبا لقن ٠

 مهل ثعبي هللا نإ :بلهملا نع لاطب نبا لاق (هانفرع انبر انيأر اذإف)»

 لاق اذإف .ءيش هلثمك سيل يذلا مهبر تافص داقتعا يف مهربتخيل اكلم

 .'""«قولخملا ةفص نم هيلع اوأر امل هيلع اودر مكبر انأ :مهل

 يتآلا لقنلاو ،!!!!بلهملا دنع دراو ةيبوبرلل كلملا ءاعدا لامتحا نإ

 .حارشلا دحأ دنع تالامتحالا حضوي

 :ينيعلا نيدلا ردب لقنو ٠

 وهو مكبر انأ :لوقي فيكف موصعم كلملا :تلق نإف :ينامركلا لاقو»

 .'"«ةريغصلا هذه لثم نم هتمصع ملسن ال :تلق ؟بذك

 ء!!!!ينامركلا دنع بونذلا رئاغص نم كَلَمملا لبق نم ةيبوبرلا ءاعدا نإ

 .!!! !بونذلا رئاغص نم حيرصلا كرشلا ناك اذإ مالسإلا يف ه ةريبك ال ًاذإ

 )١( :ةياورلا يراخبلا حيحص) يراخبلا مامإلا هجرخأ ثيدح نم ءزج اذه  8٥٠ص ٣٤(

 :ةياورلا ملسم حيحص) ملسم مامإلاو  0١٠ص ٦٦-٦١٧( .امهريغو

 )٢( ج يرابلا حتف  .3١٥ص ٢٣٨٩-٣٢٩٠.

 )٣( ج .يراقلا ةدمع ٦٥. ص١٨٩.



 ٢٢١ نازيملا يف ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور | يناثلا مسقلا ;
 | . 1 ا

 :هلوقب ينامركلا نع هلقن يذلا لوقلا اذه ىلع ىنيعلا نيدلا ردب بقعو

 > لكلا هكف تآ » :هلوق يف ةريغص الإ هنم ردصي مل نوعرف ذئنيحف :تلق»

 . هنسحأ ناكل اذه لثم نع هحرش هزن ولو

 نع ةلين هللا لبق نم رومأم وهو ةيصعم كلملا لوق ربتعي فيك :اضيأو

 !؟هللا رمأل ةباجتسا لعف دقو كلذ

 :يطويسلا لاق .

 اهوركنأ يتلا ةروصلا يف مهءاج يذلا كلملا اذه نوكيو ...يضاقلا لاق»

 مهيتأي :هانعم نوكي وأ :لاق .قولخملا كلملا ىلع ةرهاظلا ثودحلا تامس نم

 هلالا تافص هبشت ال يتلا هتاقولخمو هتكئالم ةروص يف مهل رهظيو ةروصب هللا

 ."نينمؤملل ناحتما رخآ اذهو ،مهربتخيل

 لجأل هتاقولخمو هتكئالم روص ىف - هللاب ذايعلاو - ةنللنت هللا لحي اذكهو

 ةلي هللا ةيؤر يتبثم ضعب نع انه اهانلقن يتلا لاوقألا هذه نإ

 ميركلا نآرقلا اهب ءاج يتلا هيزنتلاو سيدقتلا ةديقع مداصت ةموعزملا

 ناهذأ بنجتو راكفألا هذه درت ةيمالسإلا ةديقعلاف ؤةلَي هللا لوسر ةنسو

 هللا ىلع لوقتلا نم مهملستو ‘هيبشتلا لاحوأ يف سامغنالا نيملسملا

 اهل لصأ ال يتلا ةلي هللا ةيؤر ةركف ريرمت ىلع رارصإلاف .ناطلس ريغب
 ةديقع ىلمأو ةركنملا لاوقألا هذه زرفأ نيملسملا دنع ةديقعلا رداصم يف

 ١ و هيبشتل ١ ميسجتل .

 )١( ج ٥قب اسلا عجرمل ا ٢٥  6ص ١٩.

 )٢( ج .جاجحلا نب ملسم حيحص ىلع جابيدلا  0١ص٢٢٩۔٢٢٠.



٢٢٢ 

 ةياورلا هذه لوح حارشلا لاوقأ :لوأ

 دهاشمو ةيمالسإلا ةديقعلاب اهل ةقالع ال راكفأ نع ةياورلا هذه ثدحتت

 ةيؤرل ركذ اهيف سيل اهقرط عيمج نم يهو .ةطبار هيزنتلا ةديقعب اهطبرت ال

 .نانجلا لوخد لبق فقوملا يف اهدهاشم لكو .ةنجلا يف مهبرل نينمؤملا

 ،ةيؤرلل نيتبثملا مظعم اهلبقتي مل ةياورلا هذه اهنع ثدحتت يتلا ميهافملاو

 نيبتيس امك اهتالولدم رهاظ نع اديعب اهيناعم فرصو اهتاليوأتب اوماق لب

 دابعلا ةيؤر تبثأ نمل ةجحب تسيل يهف اذهبو .ىلاعت هللا ءاش نإ ليلق دعب
 . .ةنجلا يف ىلاعت هلل

 لقنن ،اهتبراحمل مالسإلا ءاج يتلا لاوقألا كلت عم تافقولا كلت دعبو

 ىدم انل نيبتيل اهريغو ةياورلا هذهل مهحرش دنع ةي هللا ةيؤرب نيلئاقلا لاوقأ
 .ةلأسملا هذه يف مهتديقع ضرعو مهف يف مهبارطضا

 مهتاباتك يف ترثكو ةضقانتملا لاوقألا مهتنسلأ ىلع تددعت دقف

 ،ةلي هللا ةيؤر نامزو ناكمل مهركذو مهتاليوأت دنع ةنيابتملا تالامتحالا

 ءارآلا يف ددعتلا اذهو .يئارلل مهفصوو ،يثرملا ةئيهل مهحرش دنعو

 يناعم هيجوت يف هرود هل ناك يرشبلا يأرلا نأ ىلع ةحضاو ةلالد لدي

 عوطقم ةئش وأ ةمكحم ةيآ نم ىده ريغ نم اهريغو ةياورلا هذه

 تاليوأتلا - ١

 نم مهو ۔ ةياورلا هذه حارش نأ نيبتي انه اهركذنس يتلا تاليوأتلا نم

 .ادبأ ةلت هللا ةيؤر ىلع ًاليلد ةياورلا هذه ىف نوري ال ةل هللا ةيؤر يدقتعم

 ةديقع عم قفتت يتلا يناعملا ىلإ ركفلاو نهذلا دشرتل مهحورش تءاج دقف

 .برعلا ةغل دعاوق ىلع سسأتتو مالسإلا



 ٢٢٢ نازيملا يف ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور | يناثلا مسقلا ¡
 ا ١

- ٢ 

 لهأ روهمجو سابع نبا رسف ...(قاس نع فشكيف)» :يوونلا مامإلا لاق

 رمأو ةدش نع فشكي يأ ءةدشلاب انه (قاسلا) ثيدحلا بيرغو ةغللا

 .'«رمألا ةدشل برعلا هبرضت لثم اذهو ،لوهم

 رسف(قاسلا نولوقيف) :هلوق» :يومألا يشرقلا ايندلا يبأ نبا لاقو

 وهو “هيف لوهملا رمألا نعو مويلا كلذ ةدش نع فشكي :يأ ةدشلاب

 .'"هقاس ىلع برحلا تماق :لاقي امك رمألا ةدشل برعلا هبرضت لثم

 مهايإ هرمأ نوعبتي هانعمف (هنوعبتيف) : ايت هلوق امأ» :يوونلا مامإلا لاقو

 ."ةنجلا ىلإ مهب نوبهذي نيذلا هتكئالم نوعبتي وأ ،ةنجلا ىلإ مهباهذب

 :يأ (هنم هلللا كحضي ىتح) :هلوق» :يومألا يشرقلا ايندلا يبأ نبا لاقو
(٤) 

 . «هنع ىضري

 ةس نم الو باتك نم اهل لصأ ال ىتلا تالامتحالا

 يه تالامتحالاو نونظلا نأ ىلع ليلد ريخ ةيتآلا حارشلا تارابع

 .ةياورلا هذه نم ةلي هللا ةيؤر داقتعا ىلإ مهل ةيعادلا

 مهيتأيف) :ىرخأ ةياور يفو ( هللا مهيتأيف)» :ينيعلا نيدلا ردب لاقو

 .(كنم هللاب ذوعن :نولوقيف نوفرعي يتلا ةروصلا ريغ يف

 ةيؤر نيبو انراصبأ نيب يتلا بجحلا فشك وه امنإ انه نايتإل او

 تافص اهنأل ىلاعت هللا ىلع زوجت ال لاقتنالاو ةكرحلا نأل .كت هللا

(١( 

(٢( 

(٣) 

(٤( 

 ٢٦. ص ٣. ح .٢م .جاجحلا نب ملسم حيحص حرش جاهنملا

 ٨٥. ص & ٤ ح يراخبلا ىلع يدنسلا ةيشاح

 يف لوقلا اذه وحن رظناو !!٦\ ص 3٢ ج .٦م جاجحلا نب ملسم حيحص حرش جاهنملا

 1 ٠ ص ١ ٠ ح .جاجحلا نب ملسم حيحص ىلع جابيدلا

 ٢٨٤. ص © ٤ ج يراخبلا ىلع يدنسلا ةيشاح
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 ا .

 ىنعم نكي ملف ‘كلذ نم ءيشب فصوي ال ىلاعت هللاو ،ةيهانتملا ماسجألا

 نم نأ ةداعلاو هكردت الو هارت نكت مل راصبأ ىلإ ختق هروهظ الإ نايتإلا

 نأل ،ًازاجم ةيؤرلا نع هب ربعف .نايتإلاب الإ هتيؤر هنكمي ال هريغ نع باغ
 .0«هيلإ يتأملا ىلع روهظلل مزلتسم نايتإلا

 نوكي دق ليقو ...ميظع رون انه قاسلاب دارملا ليقو» :ضايع يضاقلا لاقو ه

 ىلع ةكئالملا نم ةعامج روهظ نم نينمؤملا نيبو هنيب ةمالع قاسلا

 ةمالع ىلاعت هللا هلعج ًاقولخم (قاس) نوكي دق ليقو ...ةميظع ةقلخ

 ةلازإو فوخلا فشك هانعم ليقو .ةداتعملا قوسلا نع ةجراخ نينمؤملل

 .'"«لاوهألا نم مهبولق ىلع بلغ ناك امو مهنع بعرلا

 امدنع اولاقف ©باجحلا عفترا مهنع اوزيمت املف» :ينيعلا نيدلا ردب لاقو ه

 هللا قلخب امإ ،انبر تنأ :اولاق ىتح مهبر هنأ اوفرع امنإو ،انبر تنأ :هوأر

 ءايندلا يف مهل ءايبنألا فصو نم اوفرع امب امإو ،هب املع مهيف ىلاعت

 .ةيرورض ريصت ةمايقلا موي مولعلا عيمج نأب امإو

 نأل ظفللا اذه ررك امنإ ،(مكبر انأ :لوقيف 0 هللا مهيتآيف) :هلوق

 حضاو روهظ :يناثلاو ،ًالثم بجحلا ضعب ءاقبل حضاو ريغ روهظ :لوالا

 .'"«....ةياغلا ىف

 نع ةرابع وه ليقف ىلاعت هللا ىلإ نايتإلا ةبسن امأو ...» :رجح نبا لاقو ه
 الإ هتيؤر نكمي ال هريغ نع باغ نم لك نأ ةداعلا نأل هايإ مهتيؤر

 لاعفأ نم لعف نايتإلا ليقو ،ازاجم نايتإلاب ةيؤرلا نع ربعف هيلإ ءعيجملاب

 ١١٠. ص ٦. ج يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع ) ( ١

 ٢٦. ص ٣. ج ٦٢. م .جاجحلا نب ملسم حيحص حرش جاهنملا )٢)

 .١!١٢۔- ١٠ ص ٦. ج .يراقلا ةدمع )٣(



 ٢٢٥ نازيملا يف ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور | يناثلا مسقلا
 . .اس

 هيف :ليقو .ثودحلا تامس نع ةلت ههيزنت عم هب ناميإلا بجي ىلاعت هللا

 اذه لعلو :لاق ضايع هحجرو هللا ةكئالم ضعب مهيتأي هريدقت فذح

 ةرهاظلا ثودحلا ةمس نم اهيف اوأر امل اهوركنأ ةروص يف مهءاج كلملا

 مهيتأي ىنعملا نأ وهو ًاعبار اهجو لمتحيو :لاق ،قولخم هنأل كلملا ىلع

 ةفص هبشت ال يتلا ةقولخملا روصلا نم مهل رهظت ۔ ةفصب يأ ةروصب هللا

 .'١«...كلذب مهربتخيل هلإلا

 اهنوفرعت ةمالع هنيبو مكنيب له) :هلوق امأو :لاق» :رجح نبا لقنو ه

 ةكئالملا نم لسرلا ةنسلأ ىلع مهفرع هللا نأ لمتحي اذهف (قاسلا نولوقيف

 مهنحتمي هنأ كلذو ،©قاسلا هيلجت ةمالع مهل لعج هللا نأ ءايبنألا وأ

 .'}مكبر انأ مهل لوقي نم لاسرإب

  

 ؟نيتبثملا دنع ةلي هللا ةيؤر متت ءيش يأب ۔ ٣

 نم مهنمف ؛ةلاي هللا ةيؤر ةلآ ديدحت لوح عارص يف ةيؤرلل نوتبثملا

 ةساحب لوقي نم مهنمو راصباألاب لوقي نم مهنمو بلاقلاو بلقلاب متت لوقي

 :ةسداس

 :بلاقلاو بلقلاب ٠.

 مهنال هنوري الف» : ةلت هللا ةيؤرب بلقل ةلا ءافص ةلص ًانيبم يوسروربلا لاق

 اهنم أدصلا ةملظ ترسو أدص تاذ مهبولق ةآرم تراص ةحيبقلا مهباسكأب

 هنوري مهنإف نينمؤملا فالخب ،يلجتلا رونل لحم قبي ملف ،مهبلاوق ىللإ

 ىرسو ةيفاص ةلوقصم مهبولق يتآرم تراص ةنسحلا مهباسكأب مهنأل ىلاعت

 رون ساكعنال نيدعتسم اوراصف ،مهبلاوق ىلإ اهنم ةوفصلاو ةلاقصلا رون

 )١) حتف ١ ج 6 يرابل ٣ ١. ص ٢٧٨.

 )٢( ١ ج 6 قب اسلا عجرمل ٥ ١ ص ٣٩٠.



 إ ٢٦٢٦

 دوجوك تاهجلا عيمج نم اهوجو اوراصو ،مهبلاوقو مهبولق يف يلجتلا

 ,ةيلكلاب ًاراصبأ لب يقابلا هجولا

 :راصبألاب لوقي نم مهنمو ٠

 رظنلا تلمتحاف ءاقبلل حراوجلاو راصبألا تبكر ةمايقلا موي ناك اذإف»

 ."دحأ قرحي نأ ريغ نم ههجو رونو ،هتاحبس ىلإو ،ههجو ىلإ

 :ةسداس ةساحب لوقي نم مهنمو ٠

 ىلاعت هللا كردت ال ةتبلا راصبألا نأ انملس :عبارلا هجولا» :يزارلا لاق

 ساوحلا هذهل ةرياغم ةسداس ةساحب ىلاعت هللا كاردإ لوصح زوجي ال ملف

 .'"«؟هب لوقي ورمع نب رارض ناك امك

 هذه ريغ ةوقب ةرخآلا يف ىري ىلاعت هنإ انلق امنإو ...» :مزح نبا لاقو

 اهامس دقو ،ىلاعت هللا نم ةبوهوم ةوقب نكل "نآلا نيعلا يف ةعوضوملا ةوقلا

 .'{«ةسداسلا ةساحلا لوقلا اذهب نيلئاقلا ضعب

 ؟ىرُ يذلا نم ۔٤اھ

 ؛يئرملا لوح مهراكفأ تبراضت فقوملا يف ةلي هللا ةيؤر اوتبثأ نيذلاو

 تاقولخم ضعبل ةروص ةيؤرب حرص نم مهنمو ‘كلق ةيؤرب لاق نم مهنمف

 تاذلا ةيؤر نع فلتخت ةيؤر نكلو هللا ةيؤرب لاق نم مهنمو 6©ىلاعت هللا

 .هللاب ذايعلاو

 )١) ج شنايبلا حور  8١٠ص ٣٦٨.

 )٢) شماه كيحوتلا باتك ٣. جح ١. ص ٤٦.

 )٢( ج ،يزارلا ريسفت  0١٣ص ١٠١١٥. ج ،يسولألا ريسفت) يسولألا دنع لوقلا اذه وحنو ٤©

 ص ٣ (.

 )٤( ج ،لحنلاو ءاوهألاو للملا يف لصفلا ٣، ص ٢.

  



 | تتمص _ ٢٢٧ نازيملا يف ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور | يناثلا مسقلا
 ةروص ٠

 هب كسمت لاطب نبا لاق ...(ةروص يف هللا مهيتأيف)» :رجح نبا لاق

 ىنعمب نوكي نأ لامتحال هيف مهل ةجح الو ةروص هلل اوتبثأف ةمسجملا

 .اهتفرعم ىلع اليلد مهل هللا اهعضو ةمالعلا

 يتلا هتروص ريغ ةروص يف هللا انل ىدبتي مث ...» :اضيأ رجح نبا لقنو

 .'٢«ةرم لوأ اهيف هانيأر

 كلم .

 داقتعا يف مهربتخيل اكلم مهل ثعبي هللا نإ بلهملا نع لاطب نبا لاق»

 .'"«مهبر تافص

 ةنللنتت هللا تاذ .

 :هللاب ذايعلاو ؤبضغلاو ىضرلا راثآ هللا تاذ ىلع عبطنت مهضعب روصت بسح

 نوبوجحمل ها يراصنألا هللا دبع مالسإلا خيش لاق» :يوسروربلا لقن

 لوخد لبق رشحملا يف ىلجتي نيح نابضغ هاري يقشلا نإف ىضرلا ةيؤر نع

 ‘!ةنجلا سانلا

 ؟ةسردقملا لوقعلا

 ةسدقملا تاذلل ةيقيقح تسيل نكلو ةماع ةيؤر .ه

 نيعأب ةماع ةيؤر ةمايقلا موي ىري ىلاعت هنإ مث» :دمح لآ روتكدلا لاق

 )١( ج "يرابلا حتف ١٥. 5ص ٣٨٩.

 )٢( ج قباسلا عجرملا  0١٢٣ص ٢٧٧.

 )٣( ج قباسلا عجرملا  8١٥ص ٢٣٨٩-٣٢٩٠.

 )٤( ج شنايبلا حور  0١٠ص ٣٦٩.
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 اهتيؤر يتلا ةسدقملا تاذلل ةيقيقح ةيؤر تسيلو فقوملا لهأ هاري سوؤرلا
 .سدقتو ىلاعت يرابلا تاذ ىري نينمؤملا ريغ نإ لاقي الف شةنجلا لهأ ميعن ىلعأ

 ."ةنجلا مهلوخد دعب نينمؤملاب ةصاخ ميعنلا اهيف يتلا ةيقيقحلا ةيؤرلا ذإ

 ديعس يبأ ثيدح يف درو امو» :رخآ عضوم يف دمح لآ روتكدلا لاقو

 هدبعي نم هار هنإ ثيح ،ةيقيقح ةيؤر تسيل ةماعلا ةيؤرلل ركذ نم يردخلا

 يتلا ةيقيقحلا يه له "ةريخألا ةروصلا هذه مث ،اهريغ ةروص يف كلذ دعب

 يه ةلماكلا ةيؤرلا نإ ذإ ،اهريغ اهنأ حيحصلا ،اهريغ وأ ةنجلا لهأ اهيلع هاري

 مل مهو ،ةنجلا ميعن ىلع (ذيزم) وهو (ق) ةروس ةيآ يف ديزملاب اهنع ربعملا
 نم اذه نيبتي ديزملا مهل لصحي ىتح ةروكذملا ةيؤرلا لاح ةنجلا اولخدي

 ."ديزملا اهيف ركذ يتلا "!ثيداحألا

 ةالخي هنأ ىلإ ليمت رظنلا قيقدتو ةطاحإلا دعب كب ينأكو» :يسولالا لاقو
 ىتح لجت لك ثيح نم ال و تحبل ا هن احبس هتاذ ثيح نم ال نكل ىري

 .'‘«قاطي ال يذلا ىناعشعشلا هرونب هيلجت

 ةنجلا يف عقت يتلا ريغ ةيؤرلا هذه :يباطخلا لاقود :رجح نبا لقنو

 هيف ترسف امك ماركإلا ةدايزل كلتو ناحتمالل هذه نإف "مهل اماركإ

 .0"ءهةَداَمزَر قنشلل»

 )١( ص ٫اهيف مالكلا قيقحتو ىلاعت هللا ةيؤر ٢٤٠.

 )٦٢( ص يف انيب امك ةفيعض ةيؤرلاب “يزَم اَنيَدَلَو» :ىلاعت هلوقف ترسف يتلا ثيداحالا ١٢٤

 .ثحبلا اذه نم اهدعب امو

 )٣٢( ص ءاهيف مالكلا قيقحتو ىلاعت هللا ةيؤر ١٨٨.

 )٤( ج ،يسولالا ريسفت  0١٥ص ١٦١١.

 يف كلذ نيبت امك ةفيعض ةيؤرلاب 4 ةَداَبزَو» :ىلاعت هلوق ترسف يتلا تاياورلا عيمج )٥(

 .ثحبلا اذه نم اهدعب امو ٠٧ ١ ص

 )٦) ج ،يرابلا حتف ١٣. ص ٢٧٩.

  



 ٢٦٢٩ نازيملا يف ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور | يناثلا مسقلا
 آ .إ

 ةفصلاب فرعت ىتلا ةروصلل ةيؤر ه

 اهنوملعي يتلا :دارملاف :نوفرعي يتلا هتروص يف هللا مهيتأيف :هلوق امأو»

 ،هناحبس هل ةيؤر مهل تمدقت نكت مل نإو هتفصب هوفرع امنإو .،اهب هنوفرعيو

 . '«مهبر هنأ نوملعيف .هتاقولخم نم ًائيش هبشي ال هنوري مهنأل

 ةروص ىلإ ةروص نم تاذلا لوحت ه

 ...(هتروص يف لوحت دقو مهسوؤر نوعفري) : نيل هلوق» :يوونلا لاق

 ."مهل ىلجتو هتيؤر نم مهل عناملا لازأ دقو ؤهانعمو

 هللاب ذايعلاو ۔ ىراوتتو علطت ةيلعلا تاذلا ه

 . نيمل اعل ١ بر مهيلع علطيف نوملسمل أ ىقبيو ( : ةميزخ نب ١ ل اق

 انناكم اذهو انبر هللا .كنم هللاب ذوعن :نولوقيف سانلا نوعبتت الأ :لوقيف

 .انبر ىرن ىتح

 سانلا نوعبتت الأ :لوقيف علطي مث ىراوتي مث 6مهتبثيو مهرمأي وهو
 مهرمأي وهو .7 ىرن ىتح انناكم اذه .انبر هللا ؤكنم هللاب ذوعن :نولوقيف

  

 هللا ةيؤر نم عنمت يتلا بابسألا ٥

 نمؤملا عنمت يتلا لاوحألاو ةلي هللا ةيؤر اهدنع عنتمت يتلا بابسألا

 نع ربعتل مهلاوقأ تءاج دقف ©نيتبثملا ةملك اهيلع قفتت مل هبر ةيؤر نم

 .مهنونظو مهتالامتحا ةشاشه

 ايندلا يف ةن

 )١ ( ج .جاجحلا نب ملسم حيحص ىلع جابيدلا ١ { ص ٢٣٠.

 )٢) ج .٢م .جاجحلا نب ملسم حيحص حرش جاهنملا ٣. ص ٢٧.

 )٣( ج ديحوتلا باتك ٦. ص ٤٢٧ ۔- ٤٢٨.
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 طرتشا» :ةيؤرلل نيفانلا ىلع هدر يف ۔ رجح نبا هلقن امك يبطرقلا لاق ٠.

 لاصتاو ةلباقملاو ةصوصخملا ةينبلاك ةيلقع اطورش ةيؤرلا ىف ةافنلا

 لهأو .مكحتو مهل طبخ يف بجحلاو دعبلاك عناوملا لاوزو ةعشألا

 ١. '«يئرملا دوجو ىوس كلذ نم ًائيش نوطرتشي ال ةنسلا

 لهأ راصبأ نأ ةرخآلاو ايندلا نيب قرفلا نم هوركذ امو» :رجح نبا لاقو .

 .'"٨×ديج ةيقاب ةرخآلا ىف مهراصبأو ةيناف ايندلا

 .اهل لصأ ال يتلا تانيمختلا نم وه لب ركذي ليلد هل سيل لوقلا اذه

 وء۔۔

 نحنو »» :ايندلا يف هللا ةيؤر مدع يف ببسلا مهضعب نع يوسوربلا لقنو ه

 امك قحلل كاردإلا نع قلخلا عنم يذلا وه 4 ديرولا لبَح نم هلإ رقأ
 .'"«...رصبلا هكردي مل رصبلا ةساح رشابم ناك امل ءاوهلا نأ

 ةيؤر عنام وه ناسنإلا دنع رصبلا ةساح نم ديدشلا ةيهلإلا تاذلا برقف

 .كترفغمو كوفع بر اي .!!!ايندلا يف ةلي هلا

 ؟ىري يذلا نم ٦

 ةيؤر عوقوب نيلئاقلا نيب فالخلاب دمح لآ رصان دمحأ روتكدلا حرص

 ماع وأ نينمؤملاب صاخ وه لهو عوقولا اذه نوكي نمل» ،ةمايقلا يف ةلي هللا
 .('«...مهريغلو مهل

 دقف ...» :لاق ثيح كانه هحرط يذلا لاؤسلا اذه ىلع هسفنب باجأ دقو

 )١ ( ج "يرابلا حتف ١٥. ص ٣٨٨.

 )٢) ج قباسلا عجرملا ٥ ١ ص ٣٨٧.

 (٣) ج ثنايبلا حور ١٠. ص ٢٥٦٢-٢٥٢٣.

 (٤) ص ااهيف مالكلا قيقحتو ىلاعت هللا ةيؤر ١٨٦.



 ٢٢١ نازيملا يف ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور | يناثلا مسقلا أ
    

 يف ىلاعت هنوري نيقفانملا نأ ىلع "ةحيرصلا ةحيحصلا ثيداحألا تلد

 يلجتلا ثيدح نم نيحيحصلا يف امك اضيأ رافكلاو لب ةمايقلا تاصرع

 يذلا ةميزخ نبا لوقلا اذه يف دمح لآ روتكدلا عبات دقو ،‘"«ةمايقلا موي

 تمغر نإو مهرجافو مهرب .ةمايقلا موي نينمؤملا عيمج هيلإ رظني» :لاق

 لاق يذلاو ،‘“هركذ لج ۔ انقلاخ تافصل ةركنملا ةلطعملا ةيمهجلا فونأ

 .مهقفانمو مهنمؤم ©مهرجافو مهرب ةلي يبنلا ةمأ عيمج نإ» :رخآ عضوم يف
 .'«ةمايقلا موي ك هللا نوري باتكلا لهأ ضعبو

 امهفلاخ دق ةميزخ نباو دمح لآ روتكدلا هيلإ بهذ يذلا لوقلا اذهو

 اذه نأ ملعا مث» :لاق نبح ،نالطبلاب هفصوو 38كهب دتعي ملو يوونلا مامإلا هيف

 بهذ دقو ،نينمؤملا عم ىلاعت هللا نوري نيقفانملا نأ هنم مهوتي دق ثيدحلا

 نم عامجإب نوقفانملا هاري ال لب لطاب هولاق يذلا اذهو ...ةفئاط كلذ ىلإ

 .'"«نيملسملا ءاملع نم هب دتعي

 :ي :يع زا نيدلا ردب ةميزخ نباو دمح لآ روتكدلا لوق نالطبب حرصو

 :لاق نيح هساسأ نم لوقلا اذه ىلع ىتآ ىتح اليوط دمح لآ دمحأ روتكدلا ثبلي مل )١(

 مومع الإ ىلاعتو كرابت هلل نينمؤملا ريغ ةيؤر ىلع لدت ةحيرص ةلدأ درت مل ثيحو»
 ١٨٨(. ص .اهيف مالكلا قيقحتو ىلاعت هللا ةيؤر) «...هلمتحم ىقبتف هثيداحأو ءاقللا تايآ

 ؟ربتعم نم لهف
 )٢( ص ،قباسلا عجرملا ١٠٢.

 )٣( ج ،ديحوتلا باتك ٦٢، ص ٤٠٦.

 هللا لثمتي مث ...» :نأشلا اذه يف ةميزخ نبا هلاق اممو ٤٢٠\ ص ٢. ج قباسلا عجرملا )٤(

 ٤٢٩(. ص ٦، ج "قباسلا عجرملا) .«؟نودبعت نم :لوقيف دوهيلا ىقليف قلخلل

 يف مهيتأي نيح هللا نوري ةمألا هذه يقفانم نأ ملعأ دق ةي يبنلا نأ ىرت الأ» :اضيأ هلوقو
 نوديريف ،ناحتمالاو رابتخالل هنوري نيقفانملا نأ ىلع لدي ام هيفو ...نوفرعي يتلا هتروص

 ٤٣٠(. ص 0٦٢ ج "قباسلا عجرملا) .«هيلع نوردقي الف دوجسلا

 )٥( ج ،٢م ،جاجحلا نب ملسم حيحص حرش جاهنملا ٣، ص ٢٧.
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 رافكلاك نيقفانملا نأ حيحصلاو ©فيعض اذهو ،ةمألا هذه وقفانم هاري :ليقو»

 ....ءاملعلا قافتاب

 ةيملاسلا مه ىلاعت هلل نيقفانملا ةيؤرب نيلئاقلا نأ ىلإ رجح نبا بهذو

 نونمؤملا اهيف كرتشا يتلا ةلي هللا ةيؤر نأو ۔ ةفورعملا ةيمالكلا ةقرفلا

 ضعب هب لدتساو» :هلوق نم اذه حضتيو ؤ‘كلم ةروص ةيؤر يه نوقفانملاو

 عم هللا نوري باتكلا لهأ ضعبو نيقفانملا نأ ىلع مهوحنو ةيملاسلا

 ةلت هنوري نينمؤملا نأ ديعس يبأ ثيدح قايس يف نأل طلغ وهو ثنينمؤملا

 كلذ عقي الو انبر تنأ نولوقي ذئنيحو دوجسلا نم مهسوؤر عفر دعب

 دقف لبق عيمجلا اهيف كرتشا يتلا ةيؤرلا امأو مهعم ركذ نمو نيقفانملل

 ."هريغو كلملا ةروص هنأ مدقت

 ءايربكلا ءادرب ۔ همعز بسح ۔ ديبعلا فصو ىلإ يوسروربلا بهذو
 ذإ باجحلا نع بجحي ال يدترملا نأ ...» :لاق نيح ©بجحُي ال يذلا

 ةروصلا ىلع قولخملا لماكلا دبعلا وه ءايربكلا ءادربو تاذلا هجولاب دارملا

 .'"×ةيهلإلاو ةيناكمإلا قئاقحلل ةعماجلا

 ءادر نآأ» :ةيؤرلل نيفانلاو نيتبثملا نم لاق نم ىلع يوسوربلا درو

 نيب باجح ءادرلا نأ يف ددرتلاف» :هلوقب '٨...ةيؤرلا نع عنام ءايربكلا

 ذايعلاو ةريصبلا ىمع نم وه امنإ ةيؤرلا نكمي الف نيرظانلاو يدترملا
 .'١٨«هللاب

 )١( ج يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع ٥. ص ٦٤.

 )٢() ج 6يرابلا حتف ١٣. ص ٢٩٢٣.

 (٣) ج ©نايبلا حور ١٠  6ص ٢٥١.

 )٤ ( ج ؤ“يرابلا حتف ٥. ص ٣٩٥.

 )٥) ج ©نايبلا حور ٣. ص ٧٩.
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 مهب ادح يذلا ببسلا وه ةيؤرلل نيتبثملا دنع ةتباثلا ةلدألا دوجو مدعف

 .ضعب لاوقأ مهضعب لاطبإ ىلإ

 ةيؤرلل ةينمزلا ةدملا ٧
 ةيؤرلا اهقرغتست يتلا ةينمزلا ةدملا ىلع ةلي هللا ةيؤر وتبثم قفتي مل

 .ةموعزملا

 .رخآو تقو نيب اهددح نم مهنمو ،عطقنت ال ةيؤر اهلعج نم مهنمف

 مهبرقأو ةلزنم مهالعأو هللا ىلع ةمارك مهرثكأو» :يراقلا يلع لاق

 نيفلا مضب (ةودخغ) هتاذ يأ (ههجو ىلإ رظني نم) هناحبس هدنع ةبتر

 نكل ...ًاماود رظنلا نوكي نأ امهب دارملا وأ ...ءاسمو احابص يأ (ةيشعو)

 ميعنلا رئاسب اوعفتنا امل ماودلا هجو ىلع رظنلا ناك ول هنأل رهظأ لوألا

 .'«مهل تقلخ دقو

 يماطسبلا ديزي وبأ اهدر يراقلا يلع لاوقأ نم ةريخألا تاملكلا هذه

 ةعاس هتيؤر نع ةنجلا ىف مهبجح ول هدابع نم صاوخ هلل نإ» :هلوقب

 ."اهباذعو رانلا نم رانلا لهأ ثيغتسي امك اهميعنو ةنجلا نم اوثاغتسال

 ؟ةهج يئرملل له ٨

 ،دح دنع فقت مل ةيؤرلل نيتبثملا نيب فالتخالا ةلسلس تاقلح

 ،يئارلاو يئرملا يف اوفلتخاو ،نامزلاو ناكملا يف اوفلتخا مهنأ امكف

 5ال وأ ةهج يف يئرملا ناك نإ ام لوح فالخلا مهتنسلأ ىلع رهظ دقف

 ةيؤرلا تبثأ نم فلتخاو» :هلوقب فالتخالا اذه نع رجح نبا ربع دقف

 )١ ( ج .حيباصملا ةاكشم حرش حيتافملا ةاقرم ١٠ ص ٣٢٢٢.

 )٢() ج ©نيبلاطلا ةناعإ ةيشاح ١ ص ٣٤.
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 يف امك نيعلا ةيؤرب ىلاعت هللاب ملعلا يئارلل لصحي :موق لاقف اهانعم يف

 نورت امك) بابلا ثيدح يف هلوق قفو ىلع وهو ،تايئرملا نم هريغ

 لاقو ملعلا ىلع دئاز رمأ كلذو ،ةيفيكلاو ةهجلا نع هزنم هنأ الإ (رمقلا

 ةلاح لوصح اهنأب مهضعب اهنع ربعو ،ملعلا ةيؤرلاب دارملا نإ :مهضعب
 ،تايئرملا ىلإ راصبإلا ةبسن ةصوصخملا هتاذ ىلإ اهتبسن ناسنإلا يف

 نم حضوأو متأ هنأ الإ ملعو فشك عون هلل نمؤملا ةيؤر :مهضعب لاقو

 .0)«لوألا نم باوصلا ىلإ برقأ اذهو ملعلا

 روتكدلا هباع دق ةيؤرلل نيتبثملا نع رجح نبا هلقن يذلا لوقلا اذهو

 ةرعاشألا نم نيرخأتملا روهمج لوق اذهو» :هلوقب دمح لآ رصان دمحأ

 ،كلذب '"ةيعطقلا صوصنلا دورول ىلاعت هلل ةيؤرلا تابثإ مهبهذم نإ ذإ

 مزليو ،ىلاعت هللا نع ةهجلا يفنب مهلوق ةلزتعملل اوملس اذه عم مهنكلو

 صوصنلاب تبث ام يفنب رهاظتلا اوعيطتسي ملف ةيؤرلا يفن ةهجلا يفن نم
 ذخأف ةهجلا يهو اهمزال اوفنو ةيؤرلا اوتبثأف ةنسلا لهأ ىلإ مهباستنال

 كلذ اوأر املو .لوقعلل فلاخملا ضقانتلا اذه مهيلع نوعنشي ةلزتعملا

 ةيؤرلا نأ يأ غلابلا فشكلا هنإ هنع اولاق يذلا كلسملا اذه اوكلس

 مهتفرعم مامتو مهل ىلاعت برلا فاشكنا ةدايز يه امنإو ةيرصب تسيل

 ةلزتعملا عم مهفالخ نوكي ال اذه ىلعو إمهنيعأب هنوري مهنأك ىتح هب

 .'")«يظفللا فالخلا نم رثكأ

 حيرص در» ةيؤرلا يفن ةهجلا يفن نم مزليو» :رصان دمحأ روتكدلا لوقف

 )١( ج ،يرابلا حتف  8١٥ص ٣٨٧.

 نوتبثملا اهيلع دمتعي يتلا تاياورلا لكو ،ةيؤرلا تبثي ينظ الو يعطق ليلد يأ كانه سيل )٢(

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .ثحبلا اذه يف نيبت امك ،ةفيعض

 )٣( ص ءاهيف مالكلا قيقحتو ىلاعت هللا ةيؤر ١٢٢.
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 هل ةهج تابثإ ىلاعت هللا ةيؤر نم مزلي الو» :لاق يذلا يراقلا يلع ىلع

 ۔'«ةهج يف ال هنوملعي امك ةهج يف ال نونمؤملا هاري لب ‘كلذ نع ىلاعت

 رجح نبا ىلع درلا هيف دمح لآ رصان نب دمحأ روتكدلا لوق نأ امكف

 :لاق يذلا يبلاعثلا ىلع درلا هيف كلذك وهف يراقلا ىلعو

 نينمؤملا ةيؤر ةنمضتم اهنأ ىلع ةيآلا هذه ةتسلا لهأ عيمج لمح»

 ."دوجوم مولعم وه امك ديدحت الو فييكت الب لنت هلل

 ىري كنت هللا نأ ىلع ةلا لهآ عمجأ» :رخآ عضوم يف لاق يذلاو

 دنتسي مث ،ًالقع كلذ زاوج نيبي نأ هجولاو .نونمؤملا هاري ةمايقلا موي

 ربتعي نأ كلذ نييبت راصتخاو .زئاجلا كلذ عوقوب عمسلا دورو ىلإ

 ًازيحتم الو ناكم يف ال هملعن نأ زاج ثيح نمف & كنو هللاب انملعب

 لباقم ريغ هارن نأ زاج دوجولا نم رثكأب انملع قلعتي ملو ،الباقم الو

 7 الو ًافيكم الو ىذاحم الو

 نم لذمح لآ روتكدلا امهدعي نيذللا . ناكملاو ةهجلا ءافتناب حيرصتلا ءاجو

 ءثيوسوربلا يقح ليعامسإو &ثيفسنلا تاباتك يف ۔ ةلي هللا ةيؤر تايضتقم

 )١( ج حيباصملا ةاكشم حرش حيتافملا ةاقرم  0١٠ص ٣٢١.

 )٢( ج ،يبلاعثلا ريسفت ٢. ص ٤٢٨.

 )٣( ج "قباسلا عجرملا ١، 0ص ٥٠٠٦٢.

 ،نيقولخملا مالك هبشي ال هناحبس هللا مالكو» :هريسفت نم رخآ عضوم يف يبلاعثلا لاقو

 .«تامولعملاك ال مولعمو ‘تادوجوملاك ال دوجوم وه امكو تاهجلا نم ةهج يف سيلو
 ج .قباسلا عجرملا) ٢. ص ٤٩(.

 )٤( ج ،يفسنلا ريسفت) .ةفاسم توبث الو ةهج الو ةيفيك الب 4ةَرظاَ اَهيَر َلإ»» :يفسنلا لاق ٤©
 ص ٣١٥(.

 ثيحب هلامج ةعلاطم يف ةقرغتسم انايع ىلاعت هارت هوجولا نأ :ىنعملاو» :يوسوربلا لاق )٥(

 ٢٥٠(. ص 8١٠ ج ،نايبلا حور) .«ةهج ىلع الو فيك الب ،ىلاعت هدهاشتو هاوس امع لفغت
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 لاطب نباو ،'‘؛يروفكرابملاو '"!يدنسلاو &‘"©روشاع نباو ،''دوعسلا يبأو

 .ضايع يضاقلاو

 ةلباقم الو ةهج الب ةيؤرلل نيتبثملا ءاملعلا ءالؤه نم زعلا يبأ نبا بلطو
 نمو !ةلباقم الب ةيؤر لقعث لهف الإو ...» :مهل لاق ثيح مهلوقع ةعجارم
 هلقع يف وأ ،هلقعل ًارباكم نوكي نأ امإف !!هلقع عجاريلف ،ةهج يف ال ىري :لاق

 نع الو هنيمي نع الو هفلخ الو ،يئارلا مامأ ال ىري :لاق اذإف الإو ءيش

 .'٠«ةميلسلا هترطفب هعمس نم لك هيلع ر "هتحت الو هقوف الو هراسي

 :يتآلاب ةهج الب ةلي هللا ةيؤر تبثأ نم فصو ىلإ ميقلا نبا بهذو
 نأ ال هملع ىه هتيؤرو هرصب :اولاقف هقلخل هتيؤر ىف اذه ةيمهجلا درطو ...»

 رصبي لب :اولاقف اوضقانتف مهثيناخم امأو ،ةقيقح ةيؤرو ةقيقح ارصب كانه

 ىلإ برقأ مهلوحف تناكف ،هل ةلباقم الو .رصبملا يترملل ةنيابم ريغ نم ىريو

 فيك الب ىلاعت هدهاشتو ...ىلاعت هارت اهنأ اهبر ىلإ ةرظان اهنوك ىنعمو» :دوعسلا وبأ لاق )١(

 ٣٣٧(. ص ٦، ج ،دوعسلا يبأ ريسفت) .«ةهج ىلع الو

 زاوج ىلع انقفتا امك ،ةهجلاو ةلباقملا نع هيزنتلا ىلع اعيمج انقفتا دقو» :روشاع نبا لاق )٢(

 ،ريونتلاو ريرحتلا) .«ىلاعت قحلا ةقيقحل ةرخآلا يف نينمؤملل ماتلا يملعلا فاشكنالا

 ٢٥٢(. ص ٦. ج

 .«ىلاعت هلل ال موقلل فرظ اذه (ندع ةنج يف) :هلوق» :يراخبلا ىلع هتيشاح يف يدنسلا لاق )٢(

 ٢٨٧(. ص ٤. ج يراخبلا ىلع يدنسلا ةيشاح)

 ىلإ ال ندع ةنج يف مهو يأ نيرظانلا ىلإ عجار هانعم ضايع لاقو ...» :يروفكرابملا لاق )٤(

 نم لاحلا عضوم يف فوذحمب قلعتم :يبطرقلا لاقو .لي ةنكمألا هيوحت ال هنإف هللا

 ٢٣٣ ٢٣٤(. ص ٧. ج ،يذوحاألا ةفحت) .«ندع ةنج يف نينئاك لثم موقلا

 نم تبث امل ناكملا تابثإ يف ةمسجملل قلعت ال :لاطب نبا لاق» :رجح نبا ظفاحلا لقن )٥(

 ىلإ عجار هانعم ضايع لاقو ...ناكم يف الاح وأ امسج هناحبس نوكي نآ ةلاحتسا

 ،يرابلا حتف) .«هناحبس ةنكمألا هيوحت ال هنإف هللا ىلإ ال ندع ةنج يف مهو يأ نيرظانلا

 ٢٩٥(. ص ١٥. ج

 )٦( ج ،ةيواحطلا ةديقعلا حرش  0١ص ٢٩٥.
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 امب يحولا ىلإ برقأ مهف انيب اضقانت اوضقانت نإو ،ءالؤهو ءالؤه نم لقعلا

 ناتجراخ ناتفئاطلاو ،ولعلاو ةنيابملا نم هوفن امم هنع دعبأو ةيؤرلا نم هوتبثأ

 .'«لقعلاو يحورلا مكح نع

 رقي نم فصو يف ميقل ا نبا م الك يلصومل ا نب دمحم رصتخاو

 ينب عيمج دنع هل ةلوقعملا ةيؤرلاف ...» :هلوقب ةهج الب ةلي هللا ةيؤرب

 ممألا لقعت ال ‘هنع نئاب هل اهجاوم يتارلل الباقم يئرملا نوكي نأ ...مدآ

 .ةنيابملاو ةيقوفلا راكنإو ةيؤرلاب رارقالل عمتجي الف ...كلذ ريغ ةيؤر

 يف هل نينمؤملا ةيؤرو هقلخ ىلع هولع ركنت لوغملا ةيمهجلا نإف اذهلو

 روهمج كحض دقو ولعلا نوركنيو ةيؤرلاب نورقي '"١مهثيناخمو ؛ةرخآلا

 يئرملا ةهجاوم ريغ نم لصحت ةيؤرلا نأب نيلئاقلا نم ءالقعلا

 .'"«هتنيابمو

 هذهب ميقلا نبا مهفذقي نيذلا نأ تكردأ كلعل "ميركلا ئراقلا يخأ

 .هالعأ كلذ انيب امك ةيؤرلل نيتبثملا نم مه ليطابألا

 ليلدلا فعض هؤشنم ةلي هللا ةيؤر يتبثم دنع ءارآلا يف ضقانتلا اذهو

 نأ لقاع لك كردي تاضقانتلا هذه نمو ،ىلاعت هلل دابعلا ةيؤر ةركف نالطبو

 .ناطلس نم اهب هللا لزنأ ام راكفأ الإ مهدنع ةجح ال موقلا

 ةديقع خيسرتل اهتيحالص مدع كردن ةياورلا هذه لوح هضرع قبس اممو

 .مالسإلا

 )١( ج ،ةلسرملا قعاوصلا ٤ ص ١٣٣٤-١٣٣٥.

 تالسأ طبض ىلإ اعيمج انوعدي هركف عابتأ دحأو ميقلا نبا نع هلقنن يذلا مالكلا اذه )٢(

 عابتاو هل لصأ ال لوق لك ذبن ىلإ يعادلا قحلا جهنملاب نسلألا فارطأو مالقألا

 .هتلدأب قحلا

 )٣( ص ةلسرملا قعاوصلا رصتخم ١٧٦٢.



! ٢٢٨ 

 :تالؤاست ۔ ٩

 الي هللا ةيؤر يتبثم لعجي امم تالؤاستلا نم اريثك ريثت ةياورلا هذه

 .اهنع ةباجالا نع نوزجعي

 هانيأر يتلا هتروص ريغ ةروص يف هللا انل ىدبتي مث) :ةياورلا هذه يف ءاج

 .(ةرم لوأ اهيف

 ! ؟هوأر نيأو ةرم لوأ هوأر ىتم

 .!؟ ةلي هتروص ريغ ةروص يف ىدبتي ىنعم ام

 . ! ؟ةروص ةلين هلل له

 مامت كردن حارشلا اهركذ يتلا لاوقألا نمو ةياورلا هذه صن نمف

 يبأو يردخلا ديعس يبأ ىلإ ةبوسنملا ةياورلا هذه ةيحالص مدع كاردإلا

 .ىلاعت هلل نينمؤملا ةيؤر دقتعم تابثإ يف ةريره

 يف تددعتو ماهفأآلا اهلوح تنيابت ةياور ىلع دامتعالا حصي فيكف

 ؟ةدلاخلا نانجلا يف ةلت هللا ةيؤرب نيلئاقلل ةجح اهيف تبثت ملو لاوقألا اهحرش

 ةروصلا ةياورل نارخآ ناقيرط :ايناث

 انط يردخلا ديعس يبأو ةريره يبأ ىلإ ةبوسنملا ةروصلا ةياور ت ءاجو

 :ابو يليقعلا نيزر يبأ قيرط نمو هللادبع نب ريرج قيرط نم ةرصتخم

 مزاح يبأ نب سيق قيرط نم هللادبع نب ريرج ىلإ ةبوسنملا ةياورلا - ١
 :يراخبلا مامإلا جرخأ

 انثدح ةدئاز نع ،ىفعجلا نيسح انثدح ،هللا دبع نب ةدبع انثدح»

 انيلع جرخ :لاق ريرج انثدح مزاح يبأ نب سيق نع كرشب نب نايب



 1 | ٢٢٩ نازيملا يه ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر تاياور | يناثلا مسقلا

 اذه نورت امك ةمايقلا موي مكبر نورتس مكنإ) :لاقف ردبلا ةليل ةلي هللا لوسر

 .«(هتيؤر يف نوماضت ال

 &'"'يناربطلاو ،‘"نابح نباو ،‘أيراخبلا مامإلا اهوحنو ةياورلا هذه جرخأ

 5‘'يئاسنلاو 3'١هجام نباو .'أيذمرتلاو دواد وبأو ةملسم مامإلاو

 ...مهريغو ا_٨'ةميزخ نباو

 نباو ،''"روشاع نباو &'ايوسوربلاو ،'"ايبطرقلا اهركذو اهب جتحاو

 ا )نيدلا لالجو .'‘يربطلاو 5'٨©‘\يواجلا يوونو 'ث٤يزارلاو '`٦ريثك

 )١( :ةياورلا "يراخبلا حيحص  8٧٤٣٦ص ١٣١١.

 )٦( :تاياورلا نابح نبا حيحص ٧٤٤٢-٧٤٤٤ ج  0١٦ص ٤٧٣ - ٤٧٦.

 )٣( :ةياورلا .ريبكلا مجعملا ٢٢٣٢-٢٢٣٧ ج ٢. ص٢٩٦-٢٩٧ ج ،٢٢؟٨٨ :ةياورلاو  5٢ص ٣١٠.

 )٤( :ةياورلا ملسم حيحص  0٦٣٣ص ٢٨٤.

 )٥( :ةياورلا دواد يبأ ننس  0٤٧٦٩ج  5٥ص ٩٧.

 )٦( :ةياورلا يذمرتلا ننس ٦٥٥١. ج ٤. ص ٦٨٧.

 )٧( :ةياورلا هجام نبا ننس ١٧٧، ج  8١ص ٦١٣.

 )٨( :ةياورلا "ىربكلا يئاسنلا ننس ٤٦٠. ج ١، ص ١٧٦١ :ةياورلاو ٤  0١١٥٦ج  0٦ص ٤٦٩

 :ةياورلاو ١١٣٣٠\ ج ٦. 5ص ٤٠٧٧ :ةياورلاو ٧٧٦٢ ج ٤. ص ٤١٩.

 )٩( :تاياورلا ديحوتلا باتك ٦٢٣٨-٦٢٤٠ ‘ ص .۔٦ ج ٤٠١٧-٤١٤٣.

 )١٠( ج ،يبطرقلا ريسفت  .5٩ص ٧٠.

 )١١( ج ‘نايبلا حور  0١٠ص ٢٥٢.

 .«لوبقلاب ةمألا هتقلت روهشم ثيدح اذه» :يوسوربلا لاق ثيح

 )١٢( ج ريونتلاو ريرحتلا ٦٢٩، ص ٣٢٧.

 )١٣( ج شريثك نبا ريسفت ٧، ص ١٧١.

 )١٤( ج "يزارلا ريسفت  0١٣ص ١٠٨.

 )١٥( ج .ديجملا نآرقلا يناعم فشكل ديبل حارم  0١ص ٣٢٨.

 )١٦( ج "يربطلا ريسفت ٧. ص ٣٠٠.

 )١٧( ص .نيلالجلا ريسفت ١٤١.



٢٤٠ 

-
 _ 

 .'"ربلا دبع نباو . رعلا يبأ نباو

 . ثض هللادبع نب ريرج نع مزاح يبأ نب سيق قيرط نم ةياورلا هذه تءاج

 يذلا مزاح يبأ نب سيق بسب كلذو اهب جاجتحالا حصي ال ةياورلا هذه

 .هرمع رخآ يف فرخو طلتخا

 نع ةبتع ىبأ نب ىيحي لاقو ةعامج هقثو ...» :رجح نبا لاق دقف

 .'"فرخو ربك نيتنسب ةئاملا زواج ىتح سيق ربك لاق دلاخ يبأ نب ليعامسإ أ

 5دلاخ ىبأ نب ليعامسإ انثدح :ةينغ ىبأ نب ىيحي لاقو» :يزملا لاقو

 بهذو فرخ ىتح ةريثك نينسب ةئاملا زاج ىتح مزاح يبأ نب سيق ربك :لاق
 نم دئالق اهقنع ىف لعجو :لاق ةيمجعأ ءادوس ةيراج هل اورتشاف :لاق .هلقع

 هيلع قلغأو هلزنم يف هعم تلعجف :لاق ساحن نم سارجأو عدوو نهع

 دئالقلا كلت ذخأيف :لاق ،اهعم وهو بابلا ءارو نم هيلإ علطن انكف :لاق باب

 .''«؛اههجو يف كحضيو ،اهنم بجعيو هديب اهكرحيف

 يل لاق :ينيدملا نبا لاقو هريغو نيعم نب ىبحي هقثو ...)» :يبهذلا لاقو

 .'ث؛ثيدحلا ركنم وه :ديعس نب ىيحي

 :هلقع ريغتو طلتخا نم ةياور مكح ثيدحلا ءاملع نيب دقو

 نم مهنمف ...تاقثلا نم هرمع رخآ فرخ نم ةفرعم» :حالصلا نبا لاق

 .كلذ ريغل وأ هرصب باهذل طلخ نم مهنمو هفرخو هطالتخال طلخ

 )١( ج ،ةيواحطلا ةديقعلا حرش  0١ص ٢٩٢.

 )٢( ج 5ديهمتلا ٣. ص ٢٩٠.

 )٢( ج ‘ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ٥. ص ٢٧٨.

 )٤( ج ،لامكلا بيذهت ٦“ ص ١٣٠.

 )٥( ج ‘ظافحلا ةركذت  0١ص ٦١١.
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 لبقي الو طالتخالا لبق مهنع ذخأ نم ثيدح لبقي هنأ مهيف مكحلاو

 هنع ذخأ له ردي ملف هرمأ لكشأ وأ طالتخالا لدعب مهنع ذخأ نم ثيدح

 .'٨«.هدعب وأ طالتخالا لبق

 وأ فوخل امإ ۔۔۔۔ هرمع رخآ يف ط لتحا نم ةفرعم يف» :ريثك نبا لاقو

 هلقع يف طلتخا هبتك تبهذ امل ،ةعيهل نب هللا دبعك :ضرع وأ ضرم وأ ررض

 وأ كلذ لدعب عمس نمو ،مهتياور تلبق مهطالتخا لبق ءالؤه نم عمس نمف

 ."لبقت مل كلذ يف كش

 :مهرامعأ رخاوأ يف نيطلتخملا تايورم مكحو ...) :ةبابل وبأ لاقو

 يف مهنع ةاورلا نم كش نمف طالتخالا دعب درلاو طالتخالا لبق لوبقلا

 .0"«هثيدح در ؟هدعب وأ طالتخالا لبق مهنع هذخأ هنأ ام ثيدح

 نيذلا نأل لبقت الو درت ۔ اهيلع مكحلا اذه قيبطت دعبو ۔ ةياورلا هذهو

 .هدعب وأ طالتخالا لبق هنع اهوذخأ مهنأ ركذي مل مزاح يبأ نب سيق نع اوور

 ةملس نب دامح قيرط نم يليقعلا نيزر يبأ ىلإ ةبوسنملا ةياورلا - ٢

 سدح نب عيكوو

 :نابح نبا لاق

 ليعامسإ نب دمحم انثدح :لاق "ىنادمهلا دمحم نب رمع انربخأ»

 نع ةملس نب دامح انثدح :لاق .لاهنملا نب جاجحلا انثدح :لاق يراخبلا

 :تلق :لاق يليقعلا نيزر يبأ همع نع سدح نب عيكو نع ،ءاطع نب ىلعي

 وأ رمقلا ردبلا ةليل نورت له) :لاق ؟ةمايقلا موي انبر ىرن له ،هللا لوسر اي

 )١() ص ۔حاضيإلاو دييقتلا ٤٤٢.

 )٢( ص ثيدحلا مولع راصتخا حرش ثيثحلا ثعابلا ١٨٢.

 (٣) ص ليدعتلاو حرجلا ١٥.
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 نيأ ،هللا لوسر اي :تلق .(مظعأ هللاف) :لاق .معن :اولاق ؟(باحس ريغب سمشلا

 ءاوه هقوف ام ءامع يف) :لاق ؟ضراألاو تاوامسلا قلخي نأ لبق انبر ناك

 .(ءاوه هتحت امو

 يف) ثيح نم ةملس نب دامح ةظفللا هذه ىف مهو : لزت متاح وبأ لاق

 ثيح نم مهقلاخ نوفرعي ال قلخلا نأ هب ديري 8(ءامع يف) وه امنإ (مامغ

 ءيش الو ناكم الو نامز هل فرعي مل نمو ،ناكم الو نامز الو ناك ذإ .مه

 ،قلخلا ملع نع ءامع يف ناك هنأك ،هايإ قلخلا ةفرعم ناك ،اهقلاخ هنأل ؛هعم

 .«نيقولخملا فاصوأب هيبش فصولا اذه ذإ ،ءامع ىف ناك هللا نأ ال

 ""دمحأ مامإلا اهوحنو , """يناربطلاو نابح نبا ةياورلا هذه جرخأ

 .(;}ىطويسلا ةرصتخم اهدروأو

 .ةملس نب دامحو سدع نب عيكو ببسب كلذو ةفيعض ةياورلا هذه

 امأو 3 ةملس نب دامح تاياور ىف حرجلا ءاملع هلاق ام كب رم دقل

 لاق دقف يفئاطلا ىليقعلا بعصم وبأ [سدح لاقيو] سدع نب عيكو

 :ناطقلا نبا لاقو ©فورعم ريغ :ثيدحلا فالتخا ىف ةبيتق نبا ...» :هنع

 .‘_“«لاحلا لوهجم

 .يليقعلا نيزر يبأ نع يور ام توبث مدع نيبتي اذه نمو

 )١ () :ةياورلا ،نابح نبا حيحص ٦٤١. ج ١٤. ص ٨-۔-١٠.

 (٢) :ةياورلا ©ريبكلا مجعملا ٦٥ ج ١٩. ص ٢٠٦.

 :ةياورلاو ١١٤٩ ص 0١٦٦٩٢ :ةياورلاو ١١٤٩ ص 0١٦٦٢٨٧ :ةياورلا دمحأ مامإلا دسم ()

 ١١٥٠. ص & ١٦٩

 )٤ ( ج ؤروثنمل ا ردلا  6٦ص ٤٧٥.

 .ثحبلا اذه نم اهدعب امو ١٠٨ ص رظنا )٥(

 )٦) :ت بيذهتلا بيذهت ٧٧٣٦، ج  0١١ص ١١٤٤-١١٠١.
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 ١ ا

 يناتلا مسقلا صخلم

 :ةيتآلا طاقنلا يف ركذ ام صخلن يناثلا مسقلا ةمتاخ يف

 ىلع َفْلَح ةلي هللا ةيؤر يتبثم دنع ةريثكلا ةفيعضلا تاياورلا دوجو نإ ه

 مه اوناك نإو ،اهذبن ىلع اوؤرجي ملو مهلايجأ اهتثراوت ًالاقثأ مهلوقع
 ىلع مهو اهب جاجتحالاب اوماقو ،اهديناسأ لاجر فعض َنِيَب نم مهسفنأ

 .اهنوتم بارطضاو اهلاجر فعضب ةعساو ةياردو ملع

 نم ةيؤرلل نيتبثملا لوقع ىلإ ةلي هلل دابعلا ةيؤر ةركف ترس دقلو ٠
 .ةايحلا عقاو نع لداعلا ةمألا جهنم لزغ امنيح نيملسملا

 و ا ور عيمج َ ج ىل عوجرل 7 ٠ريتبثملا تاياور عيمج فعض ةمألا حهنم ىلإ عوجرلا دعب نيبت دقلو ه

 < ةرظان اهير لإ» :ىلاعت هلوق ىنعم لمح يف اهب اوناعتسا يتلاو ةيؤرلل

 :ىلاعت هلوق ريسفت ربج نب دهاجم يعباتلا نع تبثو .ةلي هلل دابعلا ةيؤرب

 .هميعنو هللا باوث راظتناب «ةَرِظاَت اهير لا»

 &4ةَداَمِزَو» :ىلاعت هلوق ريسفت ىف ةيؤرلا وتبثم اهيلع دمتعا ىتلا تاياورلاو ه

 ةيؤرلل نوفانلا دمتعاو .اهيف ةجح ال ةفيعض ؛ديزَم اَنيَدَلَو » :ىلاعت هلوقو

 ىلعي ىبأ دنع تءاج ةيؤرلل نيتبثملا تاياور نم الاح نسحأ ةياور ىلع
 وو مص ,رص

 .ماركإلاو اياطعلا نم ديزمب ؟ةيزَم اَنْيَدَلَر» :ىلاعت هلوق ريسفت يف

 :ىلاعت هلوق موهفم لمح يف اهيلع دمتعا يتلا ميهافملاو تاياورلاو ٠

 .ةفيعض مهبرل نينمؤملا ةيؤر ىلع ؛َكوبوَجُحَل نيموي مهَيَر نَع مهنإ الك »

 هَكر دت ال { : ىل اعت هلوق ريسفت انف ةشئاع نينمؤمل ١ مأ نع تبثو ٠

 . رس ےس ,ي حم 8 .و رو ۔ و رس ,< مم

 اورسف نيذلاو .راصبألا هارت ال ىنعمب ؛زرّصبال ا كردي وهو رّضصبال ١

 ۔ ء ح ء ك
 تاياور ىلع اودمتعا راصبألا هب طيحت الب ؛ُرَصبألا ةكرت ال »

 .ةيمالسإلا ةمألا جهنم اهب لفحي مل ةفيعض
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 ةلي ميركلا لوسرلا ةيؤر لوح ؤ ةباحصلا نيب فالخ نم ركذ امو

 تبث امو ةفيعض ةيؤرلل ةيعدملا تاياورلا عيمجف كًادبأ تبثي مل ةلت هبرل

 .طقف رابحألا بعك لوق وه اهنم

 ءاج دقو ءايشألل راصبألا ةيؤر وه راصبألا كاردإل حيحصلا ىنعملاو

 بتك نم عضاوم يفو ءاهقفلا دنعو ةغللا بتك يف ىنعملا اذهب رارقإلا

 .ريسفتلا

 دنع ةرخآلاو ايندلا يف هناحبس هلل دابعلا ةيؤر عانتماب حيرصتلا ءاجو
 س ےس ,ي ح ه ره .و ررم س و س ء

 هلوقو .؛َرَصبَألا ردي َوُهَو رنصبكلا ةكيرت ال » :ىلاعت هلوق ريسفت

 نيبو موقلا نيب امو) : يتي لوسرلا لوق حرش دنعو .4 ىنلنرت ل « :ىلاعت

 تاياورلا ةرثك ببسب نكلو .(ربكلا ءادر الإ مهبر ىلإ اورظني نأ

 نيتاهل حيحصلا ريسفتلا ةيؤرلل نوتبثملا لهاجت ةيؤرلل ةيعدملا ةفيعضلا

 .ثيدحلا اذه رهاظو نيتيآلا

 ةيؤرل ركذ اهيف سيل (ةمايقلا موي مكبر نورتس مكنإ) اهيف يتلا ةياورلاو
 لاوقأ اهيناعم حرش يف تبرطضا دقو نانجلا يف ىلاعت هلل دابعلا

 .يئارلل مهفصوو يئرملل مهركذ دنع مهلاوقأ تددعتو ةيؤرلل نيتبثملا

 لوح قافو ريغ ىلع مهنأ ةيؤرلل نيتبثملا راكفأ ضرع دعب نيبت دقلو
 . ةلت هللا ةيؤر اياضق نم ريثك



 تحبلا ةمتاخ

 ه. ...... ..._ .
 ان ...... ا... ٣: الام س ۔۔!؛ فل اسل :لا ۔۔.٠.۔ :.س .... ۔۔. .۔. ۔ . ۔۔.۔.۔ ۔...

 صخلنو لداعلا جهنملا قيبطت ىلإ ةوعدلا رصتخن ثحبلا اذه ةمتاخ يف
 :ةيتآلا طاقنلا ىف طسقلا نازيملاب تاياورلا نزو جئاتن

 رمأ ،هنيدايم يف هل سانلا قيبطت ىدم كاردإو بئاصلا جهنملا ةفرعم نإ

 هللا باتك ريسفت دنع ةحيحصلا ءارآلا ةفرعمو راكفألا مييقت يف مهم

 .ةلي هلوسر ةنس حرشو ىلاعت

 ةديقعلا اياضق يف ةيمالسإلا ةمألا ءاملع هقيبطت ىلإ اعد يذلا جهنملاو

 ىلإ رقتفي الو دايقلا هل سلسأ اذإ داقتعالا يف باوصلا ىلإ دوقي

 .ةرصاقلا رشبلا لوقع اهزرفت يتلا تالامتحالا

 نم هارن امو ،نيملسملا ديحوت ىلع رداقو يوق ةيمالسإلا ةمألا جهنمو
 موقي يتلا سسألل قيبطتلا مدع هؤشنم امنإ اياضقلا ضعب لوح فالخ

 .نيملسملا دنع يملعلا ثحبلا اهيلع

 نوكت ثوحبلا ةجيتن نإف رابخألا نم فيعضلا ىلع لاوقألا ىنبث امدنعو

 .باوصلاو قحلا نع ًاداعتباو ميهافملا يف ًاضقانتو راكفألا يف ًابراضت

 ةلي هلل دابعلا ةيؤر ةيضق لوح نيملسملا طاسوأ هتدهش يذلا فالخلاو

 اوضرعو لداعلا جهنملا اوقبط ةيؤرلل نيتبثملا نأ ول ثدحيل ناك ام

 ليدعتلاو حرجلا ءاملع لاوقأو ثيدحلا مولع ىلع ةدراولا تاياورلا

.ةركفلا هذه نالطب ىلإ ةياهنلا يف اولصي يكل



٢٤٦ 
 ا -= !

[! 

 جهنملاو لداعلا نازيملا ىلع ةلي هللا ةيؤرل نيتبثملا تاياور ضرع دعبو

 باتكلا ةلدأ ترهاظت دقو ...» :مهلئاق لوق ةحص مدع نيبت بئاصلا

 ةيؤر تابثإ ىلع ةمألا فلس نم مهدعب نمف ةباحصلا عامجإو ،ةّنُسلاو

 نع ايباحص نيرشع نم وحن اهاورو ،نينمؤملل ةرخآلا يف ىلاعت هللا
 .« لي هللا لوسر

 دنع ةرخآلاو ايندلا يف هناحبس هلل دابعلا ةيؤر عانتماب حيرصتلا ءاجو

 هلوقو ،؛رَصبَألآ كردي َوُهَو رصبلا ةرت ال » :ىلاعت هلوق ريسفت
 نيبو موقلا نيب امو) :ةفق لوسرلا لوق حرش دنعو .4 ىنرَت نل » :ىلاعت
 تاياورلا ةرثك ببسب نكلو .(ربكلا ءادر الإ مهبر ىلإ اورظني نأ

 نيتاهل حيحصلا ريسفتلا ةيؤرلل نوتبثملا لهاجت ةيؤرلل ةيعدملا ةفيعضلا

 .ثيدحلا اذه رهاظو نيتيآلا

 :ةصالخلا ةصالخو

 نيتبثملا يأر فعض طسقلا نازيملاب نيقيرفلا ةلدأ نزو دعب نيبت دقل

 وعدت يتلا سسألاو دعاوقلاب مهديقت مدع ببسب كلذو ةلي هللا ةيؤرل
 .ةيمالسإلا ةمألا مولع اهيلإ

 ةيمالسإلا ةمألا مولع ىلع ةلت هللا ةيؤرل نيفانلا ةلدأ ضرع دعب نيبتو

 .مهيأر ةحصو مهلاوقأ باوص

 وه اهل نوفانلاو ةيؤرلل نوتبثملا هناطلسب فرتعي يذلا طسقلا نازيملاو

 .ثحبلا اذه ىف نيبت امك هلوقب انلقو هيلإ انمكتحا يذلا لداعلا مكَحلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو



 عج ارملا و رداصملا

 مولعلا دجبأ ١

 .م٢٠٠٢/ه١ ١. ٤٦٢٢٣ ط توريب مزح نبا راد ؤ©يجونقلا نسح نب قيدص

 يناثملاو داحآلا ٢

 لصيف مساب روتكدلا قيقحت ،ينابيشلا ركب وبأ كاحضلا نب ورمع نب دمحأ

 ةعوسوملا نمض .م١٩٩١/ه١١٤١ ،١ط ،ضايرلا ،ةيارلا راد ،ةرباوجلا دمحأ

 .م١٠٠٢/ه٢٢٦٤١ ثيناثلا رادصإلا - ىلوألا ةلحرملا ۔ ةيبهذلا

 لاوطلا ثيداحألا _ ٣

 ىفطصم قيقحتو ةسارد يناربطلا دمحأ نب ناميلس مساقلا وبأ ظفاحلا

 .م٢٩٩١/ه٢٦١٤١ ١0ط ‘نانبل - توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ،اطع رداقلا دبع

 نآرقلا ماكحأ ۔ ٤

 رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد ليمج دمحم يقدص ةعجارم صاصجلا مامإلا

 .م٣٩٩١/ه٤١٤١ ‘نانبل \توريب ،عيزوتلاو

 يعفاشلل نآرقلا ماكحأ _ ٥

 نب دمحأ ركب وبأ مامإلا هعمج "يعفاشلا سيردإ نب دمحم هللادبع وبأ مامإلا

 ةكم .زابلا دمحأ سابع ،عيزوتلاو رشنلل زابلا راد عيزوت ،يقهيبلا نسحلا

 توريب "ةيملعلا بتكلا راد هعبط ىلع فقوو هحيحصتو ،هرشب ىنع .ةمركملا

.م٥٧٩١/ه٥٩٣١ شنانبل



 إ ا ٢٤٨

 يناجزوجلل لاجرلا لاوحأ ٦

- ٧ 

 ۔ ٨

٩ 

٠ ١ 

١١ 

١٢ 

١٣ 

 قيقحت ،يناجزوجلا يدعسلا قاحسإ نب بوقعي نب ميهاربإ قاحسإ وبأ

 ٥١ ط ©ضايرلا يواحطلا راد ةبتكم 6©يوتسبلا ميظعلا دبع ميلعلا دبع روتكدلا

 .م ٠٩٩١/ه١١٤١

 ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا
 ©ةيملعلا بتكل ا راد رجح نب اب فورعملا دمحم نب ىلع نب دمحأ لضفلا وبأ

 .اتكلك ةدلب ىف م ١٨٥١٣ ةنس ةعوبطملا ةخسنلا قبط ©نانبل ٧6توريب

 نيملاعلا بر نع نيعقوملا مالعإ
 .نانبل ٤ثتوريب ليجلا راد دعس فوؤرلا دبع هط ةعجارم ،ةيزوجلا ميق نبا

 رجح نبا ظفاحلل ثيدحلا مولع راصتخا حرش ثيثحلا ثعابلا

 .ه٨٠٤١ ٣،8ط .نانبل ‘توريب ،ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم ركاش دمحم دمحأ

 دصتقملا ةياهنو دهتحملا ةيادب ۔_

 ةبتكمو .توريب ،ليجلا راد دشر نبا دمحم نب دمحأ نب دمحم ديلولا وبأ

 .م٩٨٩١/ه٩٠٤١ .١ط دعس فوؤرلادبع هط قيقحت .ةرهاقلا ،ةيرهزألا تايلكلا

 ريغصلا خيراتلا -

 5روهال ،ةّئُسلا نامجرت ةرادإ ،يراخبلا ليعامسإ نب دمحم هللادبع وبأ مامإلا

 ٤٠٦ ١ه/١٩٨٦م.

 يذمرتلا عماج حرش يذوحألا ةفحت ۔

 ،يروفكرابملا ميحرلا دبع نب نمحرلا دبع نب دمحم ىلعلا وبأ ظفاحلا مامإلا

 ةعابطلل ركفلا راد نامثع دمحم نمحرلادبع هححصو هلوصأ عجارو هطبض

 .م٩٧٩١/ه٩٩٣١ ،٣ط ،عيزوتلاو رشنلاو

 ظافحلا ةركذت ۔

 ىيحي نب نمحرلادبع حيحصت “ يبهذل ا دمحم نيدلا سمش هللا دبع وبأ

 .نانبل ،توريب ،ةيملعلا بتكلا راد 6©ىملعملا



 | | ٢٤٩ عجارملاو رداصملا

 ةرخآلا ىف ىلاعت هللا ىلإ رظنلاب قيدصتلا - ٤

 زابنجلا ثايغ دمحم قيقحت 6يلبنحل ا يرجآل ١ نيسحلا نب دمحم ركب وبأ

 .م ٦٨٩١/ه٦٠٤١ ٢. ط ضايرلا ،عيزوتلاو رشنلل بتكلا ملاع راد

 سيلدتلاب نيفوصوملا بتارمب سيدقتلا لهأ فيرعت - ٥
 قيقحت "ينالقسعلا رجح نب يلع نب دمحأ لضفلا وبأ نيدلا باهش ظفاحلا

 راد زيزعلا دبع دمحأ دمحم ذاتسألاو يرادنبلا ناميلس رافغلادبع روتكدلا

 .م٧٨٩١/ه٧٠٤١ ٦٢، ط .نانبل ،توريب ،ةيملعلا بتكلا

 ٦ - ريسفتلا ملع يف ريسملا داز) يزوجلا نبا ريسفت (

 ،يدهملا قازرلادبع قيقحت ،يزوجلا نبا يلع نب نمحرلادبع جرفلا وبأ

 .م١٠٠٢/ه٢٢٦٤١ ١0ط شنانبل ‘توريب ،يبرعلا باتكلا راد

 (ريونتلاو ريرحتلا) روشاع نبا ريسفت - ٧

 .م ٠٠٠٢/_ها٠٢٤١ ١. ط ©نانبل 6ثتوريب .خيراتلا ةسسؤم روشاع نبا رهاطلا دمحم

 ريثك نبا ريسفت ۔ ٨

 نم ةنجل حيحصت يقشمدلا يشرقلا ريثك نب ليعامسإ ءادفلا وبأ نيدلا دامع

 .م٣٨٩١ ،٤ط شنانبل ‘توريب ،عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل سلدنألا راد ،ءاملعلا

 (ميركلا باتكلا ايازم ىلإ ميلسلا لقعلا داشرإ) دوعسلا يبأ ريسفت - ٩

 عضو يفنحلا يدامعلا ىفطصم نب دمحم نب دمحم دوعسلا يبأ يضاقلل

 ©١ط ثنانبل ‘توريب ثةيملعلا بتكلا راد نمحرلا دبع فيطللا دبع هيشاوح

 .م٩٩٩١/ ه ١٤٩

 (يناثملا عبسلاو ميظعلا نآرقلا ريسفت يف يناعملا حور) يسولألا ريسفت - ٠

 حيحصتو طبض ،يدادغبلا يسولألا دومحم ديسلا نيدلا باهش لضفلا وبأ

 ةيملعلا بتكلا راد نوضيب يلع لمحم تاروشنم ةيطع يرابلا دبحع يلع

 .م ٢ ١٠٠/ه٢٢٦٤١ ،١ط .نانبل توريب



_ ٢٥٠ 
٢ 

 طيحملا رحبلا ريسفت ۔ ١

 دمحأ لداع خيشل ا قيقحت . يسلدنأل ا نايح يباب ريهشلا فسوي نب دمحم

 .م ٣ ١ ٤ ١ ه_/٩٣ ٩ ١ 9 ط ©نانبل ٥گتوريب ةيملعلا بتكلا راد ،نورخآو دوجوملا دبع

 (ليزنتلا ملاعم ىمسملا) يوغبلا ريسفت ۔ ٦٢

 بتكلا راد ،يعفاشلا يوغبلا ءارفلا دوعسم نب نيسحلا دمحم وبأ مامإلا

 .م ٣٩٩١/ه٤١٤١ ١0ط ‘نانبل ‘توريب ثةيملعلا

 (ليوأتلا رارسأو ليزنتلا راونأ ىمسملا) يواضيبلا ريسفت ۔ ٣

 يزاريشلا دمحم نب رمع نب هللادبع ديعس وبأ نيدلا رصان يضاقلا

 ،ثتوريب ،ةيملعلا بتكلا راد ،نوضيب يلع دمحم تاروشنم ،يواضيبلا

 .م٩٩٩١/ه٠٢٤١ ،١ط .نانبل

 (نآرقلا ريسفت يف ناسحلا رهاوجلا) يبلاعثلا ريسفت ٤

 ةبتكملا يلضافلا دمحم قيقحت يبلاعثلا فولخم نب نمحرلادبع خيشلا

 .م ٧٩٩١/ه٧١٤١ .ط نانبل ٤‘توريب - اديص ةيرصعلا

 نيلالجلا ريسفت ۔ ٥

 ناورم ذاتسألا ةعجارمو قيقدت يطويسلا نيدلا لالجو يلحملا نيدلا لالج

 .م٨٩٩١/ه٨١٤١ ىلوألا ةعبطلا ،توريب ،ليجلا راد راوس

 (بيغلا حيتافم وأ ريبكلا ريسفتلا) يزارلا ريسفت - ٦

 ©١ط نانبل توريب ‘ةيملعلا بتكلا راد يزارلا نيدلا رخف مامإلا

 .م٠٩٩١/ه١١٤١

 (هبارعإو نآرقلا يناعم) جاجزلا ريسفت - ٧

 ملاع يبلش هدبع ليلجلادبع قيقحت ،يرسلا نب ميهاربإ قاحسإ وبأ
 .م٨٨٩١/ه٨٠٤١ ٧. ط بتكلا



 ٤ ا عجارملاو رد ٢٥١ ارملاو رداصملا

 (مولعلا رحب ىمسملا) يدنقرمسلا ريسفت - ٢٨

 يلع خيشلا قيقحت ،يدنقرمسلا ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم نب رصن ثيللا وبأ

 ديجملادبع ايركز روتكدلاو دوجوملا دبع دمحأ لداع خيشلاو ضوعم دمحم

 .م٣٩٩١/ه٣٤١٤١ ،١ط شنانبل ،توريب {ةيملعلا بتكلا راد ،يتونلا

 (ريسفتلا ملع يف ةياردلاو ةياورلا ينف نيب عماجلا ريدقلا حتف) يناكوشلا ريسفت - ٩

 روتكدلا هثيداحأ جرخأو هققح .يناكوشلا دمحم نب يلع نب دمحم

 .م٣٩٩١/ه٨١٤١ ،٢ط ،ةروصنملا ،ءافولا راد هريمع نمحرلادبع

 (نآرقلا يآ ليوأت نع نايبلا عماج) يربطلا ريسفت ۔ ٠

 .ةمركملا ةكم ،ةيلصيفلا ةبتكملا ،يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ

 (نآرقلا ماكحأل عماجلا) يبطرقلا ريسفت - ١

 ،توريب ةيملعلا بتكلا راد ءيبطرقلا يراصنألا دمحأ نب دمحم هللادبع وبأ

 .م٣٩٩١/ه٣١٤١ نانبل

 (ديجملا نآرقلا يناعم فشكل ديبل حارم) ريسفت - ٢

 ،يوانضلا نيمأ دمحم حيحصتو طبض يواجلا يوون رمع نب دمحم خيشلا

 ©١ط نانبل توريب ةيملعلا بتكلا راد ڵنوضيب يلع تاروشنم

 .م٧٩٩١/ه ١٤١٧

 (ميكحلا نآرقلا ريسفت) رانملا ريسفت - ٢٣

 ٥توريب رشنلاو ةعابطلل ةفرعملا رادو ركفلا راد ءاضر ديشر دمحم مامإلا

 .٢ط نانبل

 ىفسنلا ريسفت ۔ ٤

 ةعابطلل ركفلا راد ،يفسنلا دومحم نم دمحأ نب هللادبع تاكربلا وبأ مامإلا

 .عيزوتلاو رشنلاو



_ ٢٥٢ ١ 

 نايبلا حور ريسفت ۔ ٥

 .عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد ،يوسرورربلا يقح ليعامسإ مامإلا

 بيذهتلا بيرقت - ٦

 ءاطع رداقلا دبع ىفطصم قيقحت ،ينالقسعلا رجح نب يلع نب دمحأ ظفاحلا

 .م٥٩٩١/ه٥١٤١ 0٢ ط .نانبل ،توريب ،ةيملعلا بتكلا راد

 حالصلا نبا ةمدقم حرش حاضيإلاو دييقتتلا ۔ ٧

 نمحرلادبع قيقحت ©يقارعلا نيسحلا نب ميحرلادبع نيدلا نيز ظفاحلا

 .يبرعلا ركفلا راد نامثع دمحم

 ريبكلا يعفارلا ثيداحأ جيرخت ريبحلا صيخلت ۔ ٨

 مشاه هللادبع ديسلا قيقحت ينالقسعلا لضفلا وبأ رجح نب يلع نب دمحأ

 .يندملا يناميلا

 ديناسألاو يناعملا نم أطوملا يف امل ديهمتلا - ٩

 ،يبطرقلا يكلاملا ربلا دبع نب دمحم نب هللادبع نب فسوي مامإلا ثدحملا

 0١ ط "نانبل ،توريب ،ىبرعلا ثارتلا ءايحإ راد "يدهملا قازرلا دبع قيقحت

 .م ٠٠٠٢/_ها١ ٤٦٢٠

 بيذهتلا بيذهت - ٠

 رد اقلا دبع ىفطصم قيقحت « ينالقسعل ا رجح نب يلع نب دمحأ لضفل ١ وبأ

 .م ٤٩٩١/_ه٥١٤١ ١.0ط .نانبل توريب ةيملعلا بتكلا راد ءاطع

 لاجرلا ءامسأ ىف لامكلا بيذهت - ٤١

 ©فورعم داوع راشب روتكدلا قيقحت ،يزملا فسوي جاجحلا وبأ نيدلا لامج

 .م ٨٩٩١/_ه٨١٤١ ١. ط نانبل 6گتوريب ةلاسرلا ةسسؤم



 ا _ ٢٥٢ عجارملاو رداصملا

 ليسارملا ماكحأ يف ليصحتلا عماج ٤٢

 يدمح قيقحت يئالعلا يدلكيك نب ليلخ ديعس وبأ نيدلا حالص ظفاحلا

 ثارتلا ءايحإ تاروشنم نم ثةعابطلل ةيبرعلا رادلا يفلسلا ديجملا دبع

 .م٨٧٩١/ه٨٩٣١ ،©١ط كةيقارعلا ةيروهمجلا فاقوألا ةرازو ،يمالسإلا

 ليدعتلاو حرجلا ۔ ٣

 ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ضايرلا ،عيزوتلاو رشنلل ءاوللا راد نيسح ةبابل وبأ

 .م٣٨٩١/ه١ ٢. ٤٠٣ ط

 كرابملا نب بال داهحلا - ٤ ٤

 نمض .م ١٩٧١ 6كسنوت رشنلل ةيسنوتلا دامح هيزن قيقحت كرابملا نب هللا دبع

 .م١٠٠٢/ه٢٢٦٤١ ،يناثلا رادصإلا - ىلوألا ةلحرملا ۔ ةيبهذلا ةعوسوملا

 حارفألا دالب ىلإ حاورألا يداح ۔ ٤٥

 6©١ط تبجر نبا راد يوالعلا دمحم قيقحت ةيزوجلا ميق نبا

 .م ٠٠٠٢/_ه١ ٤٦٢١

 دواد يبأ ننس ىلع ميقلا نبا ةيشاح ٦

 ةيزوجلا ميق نبا

 ٠ نامثع لمحم نممحرل أ ذدبحع قيقحتو طض طبض دوبعملا نوع ةيش اح يف عوبطم

 .م ٩٧٩١/_ه٩٩٣١ .۔٣ط ةيفلسلا ةبتكملا رشانلا

 نيعملا حتف ظافلأ لح ىلع نيبلاطلا ةناعإ ةيشاح ۔ ٤٧

 دمحم حيحصتو طبض طض . يركبل ١ يطاي امدلا اطش دمحم نب نامثع ركب وب أ

 .م ٢٢ ٤ ١ ه_/٢ ٠ ٠ ٦٢ .٢ط ©نانبل كتوريب ةيملعلا بتكلا راد .مشاه ملاس

 (يدنسلا حرشب يراخبلا حيحص) يراخبلا ىلع يدنسلا ةيشاح ۔ ٨

 .ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد ةعبطمب عبط ©ثيدحلا راد



٢٥٤ 

 غمادلا قحلا ۔ ٩

 ةنطلس طقسم ،ةضهنلا عباطم ،يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةحامس

 .ه٩٠٤١ ،نامُغ

 روثأملا ريسفتلا يف روثنملا ردلا - ٠

 يلع دمحم تاروشنم يطويسلا ركب يبأ نب نمحرلادبع نيدلا لالج

 .م ٢ ٠٠٠/_ھه١٢٤١ .ط نانبل 6كتوريب ةيملعلا بتكلا راد نوضيب

 هيزنتلا فكأب هيبشتلا هبش عفد ۔ ٥١

 مامإلا راد فاقسلا نسح قيقحت يلبنحلا يزوجلا نب نمحرلادبع جرفلا وبأ

 .م٠٠٠٢/ه١٢٦٤١ ،٤ط "ندرألا نامع ،يوونلا

 جاجحلا نب ملسم حيحص ىلع جابيدلا ۔ ٥٢

 ينيوحلا قاحسإ وبأ هيلع قلعو هلصأ ققح يطويسلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع

 ©١ط .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،ربخلا عيزوتلاو رشنلل نافع نبا راد يرثألا

 .م٦٩٩١/ ه ٤٦

 اهيف مالكلا قيقحتو ىلاعت هللا ةيؤر _ ٣

 تاساردلا ثوحب ةلسلس دمح لآ دمحم نب رصان نب دمحأ روتكدلا

 ةعماج .ىمالسإلا ثارتلا ءايحإو ةيملعلا ثوحبلا دهعم ۔(١١) ةيمالسإلا

 .م١٩٩١/ه١١٤١ 0 ١ط ،ةمركملا ةكم ،ىرقلا مأ

 دواد ىبأ ننس ۔ ٥٤

 ،نيتج نيدلا ردب روتكدلا همقرو هيلع فرشأ ثعشألا نب ناميلس دواد وبأ

 ٢. ط نونحس رادو ةوعدلا راد كاهحورشو ةتسلا بتكلا ةنلشلا ةعوسوم

 .م ١٩٩٢ /ه ١٤٣٢



 ٢٥٥ | عجارملاو رداصملا |
 با |

 هجام نبا ننس - ٥

 ©ةئشلا ةعوسوم ،يقابلا دبع داؤف دمحم قيقحت ث8كيزي نب دمحم هللا دبع وبأ

 .م ٢٩٩١/_ه٤١ ٢. ١١ ط نونحس رادو ةوعدلا راد ااهحورشو ةتسلا بتكلا

 (ىربكلا ننسلا باتك) ىربكلا يقهيبلا ننس ۔ ٦

 راد رشانلا ،يقهيبلا يلع نب نيسحلا نب دمحأ ركب وبأ ظفاحلا مامإلا

 رديح ‘ةيماظنلا فراعملا ةرئاد سلجم ةعبطمب ©١ط نانبل ‘توريب ،ةفرعملا

 .ه ١٣٤٤ دنهلا دابآ

 يذمرتلا ننس ۔ ٧

 ؤ،ضوع ةوطع ميهاربإ قيقحت ‘ةروس نب ىسيع نب دمحم ىسيع وبأ

 ©٢ط نونحس رادو ةوعدلا راد اهحورشو ةتسلا بتكلا ثةّنُسلا ةعوسوم

 .م٢٩٩١/ه ١٤١٣

 ىنطقرادلا ننس ۔ ٨

 .م ٣٩٩١/ه٤١ ١١ ۔٢٣ط بتكلا ملاع ىنطقرادلا رمع نب ىلع مامإلا ظفاحلا

 ىمرادلا ننس - ٩

 ردي روتكدلا همقرو هيلع فرشأ .ىمرادلا نمحرلا دبع هللا دبع دمحم وبأ

 رادو ةوعدلا راد اهحورشو ةتسلا بتكلا ةنشلا ةعوسوم ©نيتج نيدلا

 .م ٢٩٩١/_ه٤١ ١١ ۔٢ط نونحس

 ىربكلا ىئاسنلا ننس ۔ ٦٠

 رافغلادبع روتكدلا قيقحت ،يئاسنلا بيعش نب دمحأ نمحرلادبع وبأ مامإلا

 نانبل ،‘توريب ةيملعلا بتكلا راد ٥ننمسح يورسك ديسو يرادنبلا ناميلس

 .م١٩٩١/ه١١٤١ .ط



٥٦ 

 ءالبنلا مالعأ ريس ۔ ٦١

 ،نورخآو طوؤنرألا بيعش قيقحت ،يبهذلا نامثع نب دمحأ نب دمحم

 .م١٠٠٢/ه٢٦٢٦٤١ ،©١١ط .نانبل توريب ،ةلاسرلا ةسسؤم

 ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش ۔ ٦٢

 روتكدلا قيقحت ،يئاكلاللا يربطلا روصنم نب نسحلا نب هللا ةبه مساقلا وبأ
 .ه١١٤١ ،٢ط ضايرلا ،عيزوتلاو رشنلل ةبيط راد ،نادمح دعس دمحأ

 ةيواحطلا ةديقعلا حرش ۔ ٦٣

 نب هللادبع روتكدلا قيقحت يقشمدلا زعلا يبأ نب دمحم نب يلع نب يلع

 ،نانبل ،توريب ،ةلاسرلا ةسسؤم ،طوؤنرألا بيعشو يكرتلا نسحملا دبع

 .م١٠٠٢/ه١٢٤١ ،يناثلا رادصإلا ،ةيناثلا ةعبطلا

 ريدقلا حتف حرش ۔ ٦٤

 مامهلا نباب فورعملا ىساويسلا دحاولا دبع نب دمحم نيدلا لامك مامإلا

 ركب يبأ نب يلع نيدلا ناهربل يدتبملا ةيادب حرش ةيادهلا ىلع .يفنحلا

 .نانبل ٥ثتوريب ،عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد .ينايغرملا

 راثآلا يناعم حرش ۔ ٦٥

 قيقحت ،يواحطلا كلملا دبع نب ةمالس نب دمحم نب دمحأ رفعج وبأ مامإلا

 م ٧٨٩١/ه١ ٤٠٧ نانبل ٧6توريب ةيملعلا بتكلا راد راجنلا يرهز دمحم

 ةيبرعلا حاحصو ةغللا جات حاحصلا ۔ ٦٦

 ملعلا راد راطع روفغلادبع دمحأ قيقحت ،يرهوجلا دامح نب ليعامسإ

 .م ٤٨٩١/ه٤٠٤١ \٢٣ط توريب شنييالملل

 ةميزخ نبا حيحص _ ٦٧

 . يمظعال ا ىفطصم دمحم روتكدلا قيقحت ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم ركب وبأ

 .م٢٩٩١/ه٤١ ١٦١ .ط نانبل !توريب 6 السالا بتكملا



 ٥٧ ا عجارملاو رداصملا !

 ا ١

 نابلب نبا بيترتب نابح نبا حيحص ۔ ٦٨
 ةسسؤم ،طوؤنرألا بيعش قيقحت يسرافلا نابلب نب يلع نيدلا ءالع

 .م٧٩٩١/ه٨١٤١ ،٣ط شنانبل ،توريب ،ةلاسرلا

 يراخبلا حيحص ۔ ٩

 ةعابطلل ىبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ،يراخبلا ليعامسإ نب دمحم هللادبع وبأ

 . .م١٠٠٢/ه٢٦٢٦٤١ ،\١ط ‘نانبل ‘توريب ،عيزوتلاو رشنلاو

 ملسم حيحص ٧٠
 ثارتلا ءايحإ راد "يروباسينلا يريشقلا جاجحلا نب ملسم نيسحلا وبأ مامإلا

 .م٠٠٠٢/ه٠٢٦٤١ ،١ط نانبل توريب ،عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل يبرعلا

 ةلطعملاو ةيمهجلا ىلع ةلسرملا قعاوصلا - ١

 ةمصاعلا راد ،هللا ليخدلا دمحم نب يلع روتكدلا قيقحت ،ةيزوجلا ميق نبا

 .م٨٩٩١/ه٨١٤١ ،٣ط ،عيزوتلاو رشنلل

 (ريبكلا ءافعضلا باتك) يليقعلا ءافعض ۔ ٢

 قيقحت ،يكملا يليقعلا دامح نب ىسوم نب ورمع نب دمحم رفعج وبأ
 بتكلا راد إم٨٩٩١/ه٨١٤١ ،٢ط “يجعلق نيمأ يطعملادبع روتكدلا

 .نانبل ثتوريب ثةيملعلا

 يئاسنلل نيكورتملاو ءافعضلا - ٣

 نيدلا زع زيزعلادبع خيشلا قيقحتو ةسارد ،يئاسنلا بيعش نب دمحأ مامإلا

 ،نانبل ،توريب ،ملقلا راد كنيكورتملاو ءافعضلا يف عومجملا نمض ،ناوريسلا

 .م٥٨٩١/ه١ ١. ٤٠٥ ط

 يوبنلا بطلا - ٤

 ةعجارم ،ةيزوجلا ميق نبا يقشمدلا يعرزلا بويأ نب ركب يبأ نب دمحم

 .قلاخلا دبع ينغلا دبع



٢٥٨ 

 ةيعفاشلا تاقبط ۔ ٥

 قيقحت ،كيكبسلا يفاكلا دبع نب يلع نب باهولادبع رصن وبأ نيدلا جات

 .ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد ،يحانطلا دمحم دومحمو ولحلا لذدمحم حاتفلا دبع

 اهيلع نيدراولاو ناهبصأب نيثدحملا تاقبط ۔ ٦
 يبأب فورعملا نايح نب رفعج نب دمحم نب هللادبع دمحم وبأ مامإلا

 .نسح يورسك ديسو ىيرادنبلا ناميلس رافغلادبع روتكدلا قيقحت ،خيشلا

 .م ٩٨٩١/ه٩٠٤١ 0.١ ط نانبل ‘توريب ثةيملعلا بتكلا راد

 ةيوبنلا ثيداحألا ىف ةدراولا للعلا - ٧

 يدهم نب دمحأ نب رمع نب يلع نسحلا وبأ ظفاحلا مامإلا خيشلا

 راد يفلسلا هللا نيز نمحرلا ظوفحم روتكدلا جيرختو قيقحت ،ينطقرادلا

 .م ٥٨٩١/_ه١ ٤٠٥ ثةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ضايرلا ،١ط ؛ةبيط

 ةيميت نبال ثيدحلا ملع ۔ ٧٨

 .م ٥٨٩١/ه٥٠٤١ 8١ ط ثنانبل ‘توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ةيميت نبا

 رافغلا يلعلل ولعلا - ٩

 ۔ ٠

 ۔ ١

 هيلع قلعو هل مدق ،يبمهذلا زامياق نب دمحأ نب دمحم هللادبع وبأ ظفاحلا

 ندرألا ،ناممَع ،يوونلا مامإلا راد فاقسلا يلع نب نسح هثيداحأ جرخو

 .م٨٩٩١/ه٩١٤١ .ط

 يراخبلا حيحص حرش ئراقلا ةدمع

 هللا دبع حيحصتو طبض ذ ىنيعلا دمحأ نب دومحم دمحم ركب وبأ نيدلا ردب

 .م ٦٢ ١٠٠/ه١٢٤١ 0 ١ط ٬نانبل توريب ةيملعلا بتكلا راد ارمع دمحم دومحم

 دواد يبأ ننس حرشدوبعملا نوع

 قيقحتو طبض ،يدابآ ميظعلا قحلا سمش دمحم بيطلا وبآ ةمالعلا

 .م٩٧٩١/ه٩٩٣١ ،٣ط ثةيفلسلا ةبتكملا رشانلا نامثع دمحم نمحرلادبع

 



 ٢٥٩ إ عجارملاو رداصملا |
: ! 

 ىربكلا ىواتفلا ۔ ٢

 يمصاعلا مساق نب دمحم نب نمحرلادبع بيترتو عمج ةيميت نب دمحأ

 .ه٨٩٣١ ،ىلوألا ةعبطلا

 يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف ۔ ٣

 نب زيزعلا دبع خيشلا قيقحت ك ينالقسعلا رجح نب ىلع نب دمحأ ظفاحلا

 .م ٣٩٩١/ه ١٤١٤ ؤنانبل ‘توريب ،ركفلا راد ؤزاب نب هللا دبع

 لحنلاو ءاوهألاو للملا ىف لصفلا - ٤

 .ةيملاعلا مالسلا ةبتكم ،يسلدنألا يرهاظلا مزح نبا

 ءايبنألا صصق - ٨٥

 راد زيزعلادبع دمحأ دمحم قيقحت ،ريثك نب ليعامسإ ءادفلا وبأ مامإلا

 .ةرهاقلا ‘ثيدحلا

 ةتسلا بتكلا ىف ةياور هل نم ةفرعم ىف فشاكلا - ٦

 ةيملعلا بتكلا راد {ءاملعلا نم ةنجل طبضو ةعجارم .ىبهذلا مامإلا

 .م ٣٨٩١/ه٤١ ٠٣ ط نانبل ٧توريب

 لنت برلا تافص تابثإو ديحوتلا باتك - ٧

 ميهاربإ نب زيزعلادبع روتكدلا قيقحت ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم ركب وبأ

 ©٦ط ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ضايرلا دشرلا ةبتكم ،ناوهشلا

 .م ٧٩٩١/ه١ ٤١٨

 ةيؤرلا باتك ۔ ٨

 دمحأو يلعلا دمحم ميهاربإ قيقحت ،ينطقرادلا رمع نب يلع نسحلا وبأ

 .م٠٩٩١/ه١١٤١ ،١ط ،ندرألا ،ءاقرزلا ،رانملا ةبتكم ،يعافرلا يرخف



-= ٢٦٠ 

 ثيدحلا عضوب ىمر نمع ثيثحلا فشكلا _- ٩

 ٥“بتكلا ملاع ، يئارماسلا يردبلا ىحبص ديسلا قيقحت .ىبلحلا نيدلا ناهرب

 .م ١٦٩٩١/_ه٦١٤١ ٢. ط نانبل ‘توريب

 برعلا ناسل ۔ ٠

 توريب ،يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد يريش يلع هيلع قلعو هقسن ،روظنم نبا

 .م٨٨٩١/ه٨٠٤١ ،١ط !نانبل

 نازيملا ناسل - ١

 راد "ينالقسعلا رجح نب يلع نب دمحأ لضفلا وبأ نيدلا باهش ظفاحلا

 .م ٣٩٩١/_ه٤١٤١ نانبل ٧٨توريب ركفلا

 دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم ۔ ٩٢

 ،توريب يبرعلا باتكلا راد ،يمثيهلا ركب يبأ نب يلع نيدلا رون ظفاحلا

 .م٢٨٩١/ه٦٠٤١ ،٣ط كنانبل

 ةيدجنلا لئاسملاو لئاسرلا ةعومجم ۔ ٢٣

 ةيبرعلا ةكلمملا ضايرلا ،ةمصاعلا راد مالعألا دجن ءاملع ضعبل

 .م٦١٤١ ةثلاثلا ةرشنلا ه٩٤٣١ ىلوألا ةعبطلا ،ةيدوعسلا

 ةلطعملاو ةيمهجلا ىلع ةلسرملا قعاوصلا رصتخم ۔ ٤

 ةيملعلا بتكلا راد \نوضيب يلع دمحم تاروشنم ،يلصوملا نب دمحم

 .نانبل ،توريب

 حيباصملا ةاكشم حرش حيتافملا ةاقرم ۔ ٥

 ةيملعلا بتكلا راد ،يناتيع لامج قيقحت ،يراقلا دمحم ناطلس نب يلع

 .م١٠٠٢/ه٢٢٤١ ،\١ط .نانبل ‘توريب

 



 ٢٦١ { عجارملاو رداصملا

 ا |

 (ةيؤرلا ثيداحأ جيرخت ةرخآلاو ايندلا يف ىلاعت هللا ةيؤر) ةيؤرلا ةلأسم - ٦

 ©١ط ندرألا كناممَع ٥يوونلا مامإلا راد فاقسلا ىلع نب نسح

 .م ٢٠٠٢/_ه١ ٢٢٣

 نيحيحصلا ىلع كردتسملا - ٧

 رداقلا دبع ىفطصم قيقحت ،يروباسينلا مكاحلا هللادبع نب دمحم هللادبع وبأ

 .م ٠٩٩١/ه١١٤١ ١0ط نانبل توريب "ةيملعلا بتكلا راد ءاطع

 لوصألا ملع يف ىفصتسملا - ٨

 ةير اجتل ١ ةبتكمل ا ك يل ازغل ا دمحم نب دمحم نب دمحم دم اح وبأ م ام ال ١

 .م ٧٣٩١/ه٦٥٣١ ١. ط رصم ىربكلا

 يلصوملا ىلعي يبأ دنسم - ٩

 ،دسأ ميلس نيسح قيقحت ،يميمتلا ىنثملا نب يلع نب دمحأ ظفاحلا مامإلا

 .م٤٨٩١/ه٤٠٤١ .١ط قشمد ،ثارتلل نومأملا راد

 هيوهار نب قاحسإ دنسم - ٠

 روتكدلا قيقحت ‘يزورملا يلظنحلا دلخم نب ميهاربإ نب قاحسإ مامإلا

 ،ةرونملا ةنيدملا ،ناميإلا ةبتكم عيزوت ،يشولبلا قحلادبع روفغلادبع

 .م١٩٩١/ه٢١٤١ ،١ط ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 لبنح نب دمحأ مامإلا دنسم - ٠١١

 .م٨٩٩١/ه٩١٤١ ضايرلا ،ةيلودلا راكفألا تيب لبنح نب دمحأ مامإلا

 (يمثيهلا دئاوز) ثراحلا دنسم - ٠٢

 ةمدخ راد ،يركابلا حلاص دمحأ نيسح .د قيقحت ةماسأ يبأ نب ثراحلا

 ةيبهذلا ةعوسوملا نمض .م٢٩٩١/ه٣١٤١ ،١ط ،ةرونملا ةنيدملا ةنششلا

 .م١٠٠٢/ه٢٦٢٤١ شيناثلا رادصإلا - ىلوألا ةلحرملا



٢٦٢ 

 نييماشلا دنسم - ٣

 .م ٧٩٩١/_ه٦١٤١ ۔.١ط ةلاسرلا ةسسؤم ،يفلسل ا ديجملا دبع

 ىسل ايطل ادنسم ۔ ٠٤

 رادو ينانبللا باتكلا راد رشانلا ،يسلايطلا دواد نب ناميلس دواد وبأ ظفاحلا

 .ه١٢٣١ دنهلا دابآ رديحب ةيماظنلا فراعملا ةرئاد سلجم ةعبطم ©قيفوتلا

 (ديمح نب دبع دنسم نم بختنملا) ديمح نب دبع دنسم - ٠٥

 يئارماسلا يردبلا يحبص ديسلا قيقحت ،ديمح نب دبع دمحم وبأ

 ٠ ةيبرعل ١ ةضهنل ا ةبتكمو بتكل ١ مل اع . ي ديعصل ١ ليلخ دمحم دومحمو

 .م ٨٨٩١/ه٨٠٤١ ١. ط

 راثآلاو ثيداحألا يف ةبيش يبأ نبا فنصم ۔ ٠٦

 ذاتسألا قيلعتو طبض يسبعلا يفوكلا ةبيش يبأ نب دمحم نب هللادبع ظفاحلا

 .م٩٨٩١/ه٩٠٤١ 0 ١ط شنانبل ‘توريب ،ركفلا راد ،ماحللا ديعس

 قازرلادبع فنصم - ٠٧

 راد "يدعاسلا ريظن ذاتسألا قيقحت ،يناعنصلا مامه نب قازرلادبع ركب وبأ

 .م٢٠٠٢/ه٣٢٦٤١ ،١ط ،نانبل توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ

 هقفلا لوصأ يف دمتعملا - ٠٨

 خيشلا ميدقت ،يلزتعملا يرصبلا بيطلا نب يلع نب دمحم نسحلا وبأ

 .م ٣٨٩١/_ه٤١ ٠٣ .\١ط .نانبل 6ثتوريب ،ةيملعلا بتكلا راد سيملا ليلخ

 طسوألا مجعملا ۔ ١٠٩

 نابعش حلاص نميأ قيقحت "يناربطلا بويأ نب دمحأ نب ناميلس مساقلا وبأ

 .م ٦٩٩١/ه٧١٤١ .١ط .ةرهاقلا ‘ثيدحلا راد .ليعامسإ دمحأ ديسو



 ٢٦٢ . ارملاو رداصملا
 | عمسو رصم _

 ريغصلا مجعملا ۔ ١٠

 ©١ط نانبل تتوريب ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم ‘توحلا فسوي

 .م ٦٨٩١/ه١ ٤٠٦

 ريبكل ١ مجعمل ا۔_ ١١١

 ديجملادبع يدمح قيقحت يناربطلا دمحأ نب ناميلس مساقلا وبأ ظفاحلا

 ءايحإ "ةينيدلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو دادغب ،ةمألا ةعبطم ىفلسلا

 _٣١. ىمالسإلا ثارتلا

 طيسولا مجعملا - ١١٢

 رداقلادبع دماحو تايزلا نسح دمحأو ىفطصم ميهاربإ :هجرخأ

 ،عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ةيمالسإلا ةبتكملا راجنلا يلع دمحمو

 ١ ايكرت . ل وبنتس ٠

 ءافعضلا ىف ىنغملا - ٣

 يبأ قيقحت ،يبهذلا نامثع نب دمحأ نب دمحم نيدلا سمش ظفاحلا

 ،ةيملعلا بتكلا راد نوضيب يلع دمحم تاروشنم ©يضاقلا مزاح ءارهزلا

 .م ٧٩٩١/ه٨١٤١ ١0ط .نانبل توريب

 نآرقلا بيرغ ىف تادرفملا - ٤

 ةفرعملا راد يناتيع ليلخ دمحم هعجارو هطبض ، يناهفصألا بغارلا

 .م ٨٩٩١/ه٨١٤١ ١ ط ©نانبل 6كتوربيب

 ٥ - ةي هللا لوسر نع ةدنسملا ننسلا نم ىقتنملا) دوراجلا نبال ىقتنملا (

 نانبل توريب .ملقلا راد ءاملعلا نم ةنجل قيقحت دوراجلا نبا مامإلا

 ط ١. ١٤٠٧ه/١٩٨٧ .م



: ٢٦٤ 
.] 

 جاجحلا نب ملسم حيحص حرش جاهنملا ۔ ١١٦

 راد احيش نومأم ليلخ خيشلا قيقحت ‘يوونلا نيدلا ييحم مامإلا

 .م ٣. ١٤١٧ ه_/٩٦ ٩ ١ ط نانبل 6،توريب ةفرعملا

 لادتعالا نازيم - ٧

 ،يراخبلا دمحم يلع قيقحت ،يبهذلا نامثع نب دمحأ نب دمحم هللادبع وبأ

 .ركفلا راد

 ةيادهلا ثيداحأ جيرخت ةيارلا بصن - ٨

 .يفنحلا يعليزلا فسوي نب هللادبع دمحم وبأ نيدلا لامج

 نب يلع نسحلا يبا نيدلا ناهرب مامإلل يدتبملا ةيادب حرش ةيادهلا عم

 .يفنحلا ينانيغرملا ركب يبأ

 ١. ط نانبل ،&توريب ةيملعلا بتكلا راد ©نيدلا سمش دمحأ قيقحت

 .م ٦٩٩١/ه ١٦



 2 : !. ه `

 © .................و........................................................................................................................................... ةمدقم

 ١٣ قيبطتلاو ةوعدلا نيب جهتملا :لولا مسقلا

 ١٧ ريسفتلا بتك

 ١ نازيملا يف يربطلا مامإلا يأر ١٧

 ٦ _ ريثك نبا مامإلا دنع قيبطتلاو جهنملا ١٨

 ٣ - ةيمالسإلا اياضقلا ةسارد يف اضر ديشر دمحم ذاتسألا جهنم ...!... ٦٢ ٧٣

 ؟ال هللا ةيؤر تاياور ىلع هجهنم اضر ديشر دمحم ذاتسألا قبط له ................ ٣٣

 ٤ نيرخآ نيرسفقم دنع قيبطتلاو جهنملا ۔ ٣٨

 ثيدحلا حورش بتك ...... ٤١

 ١ - يوونلا مامإلا دنع قيبطتلاو جهنملا ٢ ٤

 ٢ _ رجح نبا ظفاحلا دنع قيبطتلاو جهنملا ٤٥

 ةديقعلا بتك ٠ ٥

 ١ - ةميزخ نبا دنع قيبطتلاو جهنملا ٥٠

 ٢ نازيملا ىف ىنطقرادلا ىلإ بوسنملا ةيؤرلا باتك ۔ ٥٨

 ٣ قيبطتلاو جهنملا نيب ةيواحطلا ةديقعلل زعلا يبأ نبا حرش ۔ ...... ٦٦٢

  



٢٦٦ 
 _ ا

 ٤ قيبطتلاو جهنملا نيب (ةيدجنلا لئاسملاو لئاسرلا ةعومجم) ۔ ................................ ٦١٨

 ..م ؟ةلغث هللا ةيؤر تاياور ىلع جهنملا قبُط له

 ٥ دمح لآ رصان نب دمحأ روتكدلا دنع قيبطتلاو جهنملا ٧٤

 ٧٨ لوالا مسقل ا صخلم

 را . نازيملا يف ىلاعتو هناحبس هنلا ةيؤر تاياور :يناثلا مسقلا

 ٨٤ ... . 4 ةَرِظاَت اَهيَر لإ » :ىلاعت هلوق ريسفت يف تاياور

 ٨٤ ةيؤرلل نيتبثمل ١ تاياور :الوأ

 ١ امث رمع نب هللادبع قيرط نم ةعوفرملا ةياورلا ٨

 ٢ - سابع نبا ىلوم ةمركع ىلإ ةبوسنملا ةياورلا .. ٨٩

 ٣ - يرصبلا نسحلا ىلإ ةبوسنملا ةياورلا .. ٩٠

 ٤ يفوعلا ةيطع ىلإ ةبوسنملا ةياورلا .. ٩١

 ٩٦ ...... آ هللا ةيؤرل نيفانلا ةياور :ايناث

 ٩٣ ربج نب دهاجم نع يورملا ريسفتلا

 ٩٥ ... ؟ريسفتلا ملع يف ربج نب دهاجم ريسافت ةلزنم يه امف

 كهجو ىلإ رظنلا ةذل كلأسأو ...) :اهيف يتلا رساي نب رامع ةياور ىنعم :اثلاث

 ٩٩ .. (...كئاقل ىلإ قوشلاو

 ١٠٦ ... «ةيزَم انبَدَلَ» :ىلاعت هلوقو «؟َداَزَر نئذن ارثأ لل :ىلاعت هلوق ريسفت يف تاياور

 ١٠٧ ةيؤرلل نيتبثملا تاياور :الوأ

 ١٠٧ ثف بيهص قيرط نم ةعوفرملا ةياورلا - ١

 ١٢١ هض ةرجع نب بعك قيرط نم ةعوفرملا ةياورلا - ٢

 ٣ - بعك نب يبأ قيرط نم ةعوفرملا ةياورلا ١٢٢



 { ت ا

 هلوق ريسفت اهيف ءاج يتلاو كلام نب سنأ قيرط نم ةعوفرملا ةياورلا - ٤

 ىلاعت هلل دابعلا ةيؤرب «يزَم انيدلو :ىلاعت

 ...... ههجو هللا مرك يلع مامإلا قيرط نم ةعوفرملا ةياورلا ۔

 يرعشألا ىسوم يبأ قيرط نم ةعوفرملا ةياورلا -

 قيدصلا ركب يبأ ىلإ ةبوسنملا ةياورلا

 ناميلا نب ةفيذح ىلإ ةبوسنملا ةياورلا - ٨

 يرصبلا نسحلا ىلإ ةبوسنملا ةياورلا -
 يعيبسلا قاحسإ يبأ ىلإ ةبوسنملا ةياورلا - ٠

 طباس نب نمحرلادبع ىلإ ةبوسنملا ةياورلا - ١

 ةيؤرلل نيفانلا ةياور :ايناث

 هض كلام نب سنأ يباحصلا ةياور

4 
 ى

 !!!. «ةوبوجَحَن نيموي مهَتَر نع مهنإ الك» :ىلاعت هلوق ريسفت يف تاياور

 الت هللا ةيؤر يتبثم تاياور :ًالوأ

 سنأ نب كلام مامإلا ىلإ بوسنملا ريسفتلا -

 يعفاشلا مامإلا ىلإ بوسنملا ريسفتلا -

 هف متاح نب يدع قيرط نم ةعوفرملا ةياورلا

 ةيؤرلل نيفانلا ةياور :ايناث

 === يرعشألا سيق نب هللادبع ىسوم يبأ قيرط نم ةعوفرملا ةياورلا

 رصبلا كردي َوُهَو نَصبألا هكردت ال » :ىلاعت هلوقل نيرسفملا لاوقأو تاياور

 « ىننرَت نل » :ىلاعت هلوقلو
 م وم و

 ......... راصبألا هارت ال ىنعمب « مد م : رتمبالآ هكرتت 1 , :ىلاعت هلوق ريسفت :الوأ

 انثإ ةشئاع نينمؤملا مأ ةياور

٢٦٧ 

١٢٤ 

١٣٤ 

١٣٧ 

١٣٨ 

١٣٨ 

١٣٩ 

١٤٠ 

١٤٢ 

١٤٢ 

١٤٩ 

١٤٩ 

١٥٠ 

١٥٠ 

١٥٢ 

١٥٨ 

١٥٠٩ 

١٦٥ 

١٦٥ 

١٦٥ 

  



٢٦٨ 

 راصبألا هب طيحت ال ىنعمب < ح ودصبألآ هكرت ل , رسف نم تاياور :ايناث

 . اغ هبرل ةلاق لوسرلا ةيؤر يف ةدراولا تاياورلاو

 سابع نبا ىلإ ةبوسنم ةياور - ١

 ... ةماعد نب ةداتق ىلإ ةبوسنم ةياور ۔ ٢

 اممو سابع نبا ىلإ ةبوسنم ةياور - ٢

 سابع نبا ىلإ ةبوسنم ةياور ٤

 سابع نبا ىلإ ةبوسنم ةياور ٥

 .. سابع نبا ىلوم ةمركع ىلإ ةبوسنم ةياور ٦

 سابع نبا ىلإ ةبوسنم ةياور ٧

 سابع نبا ىلإ ةبوسنم ةياور - ٨

 سابع نبا ىلإ ةبوسنم ةياور ٩

 سابع نبا ىلإ ةبوسنم ةياور _- ٠

 سابع نبا ىلإ ةبوسنم ةياور - ١

 سابع نبا ىلإ ةبوسنم ةياور - ٢

 سابع نبا ىلإ ةبوسنم ةياور - ٣

 يرصبلا نسحلا ىلإ ةبوسنم ةياور - ٤

 « دبألا هظحردُث ال» :ىلاعت هلوق مهف يف ةيؤرلل نيتبثملا ءارآ ضقانت :ثلاث
 م ج ِ و 2

 « نرت ن َلاَق تلتكإ رظنأ
 م م س

 ةفر بر لاق { : :ىلاعت هلوق ريسفت يف ةءارق :اعبار

 ............... «اوتومت ومت ىتح مكبر اورت نل مكنإو» اهيف - اهيف ءاج يتلا ةياورلا :اسماخ

 (؟ةمايقلا موي انبر ىرن له .هللا لوسر اي سانأ لاق) :اهيف ءاج يتلا ةروصلا ةياور

 ةياورلا هذه لوح حارشلا لاوقأ :آلوأ

 تاليوأتلا -

١٧٠ 

١٧١ 

١٧٢ ... 

١٧٢٣ . 

١٧٧ 

١٧4.. 

١٧٩ 

١٨١ 

١٨٢ 

١٨٣ 

١٨٤ 

١٨٦ 

١٨٧ 

١٨٧ 

١٨٨ 



 | س ٢٦٨٩ رهفلا |

 قفك ...... ةئُس نم الو باتك نم اهل لصأ ال يتلا تالامتحالا _ ٢

 ٢٢٥ ؟نيتبثملا دنع ةت هللا ةيؤر متت ءيش ياب ۔ ٣

 ٢٢٦ ؟ىري يذلا نم ٤

 ٢٦٢٩ ايندلا يف ال هللا ةيؤر نم عنمت يتلا بابسألا _ ٥

 ٢٢٣٠ ؟ىري يذلا نم - ٦

 ٢٣٣ ةيؤرلل ةينمزلا ةدملا - ٧

 ٢٣٣ ؟ةهج يئرملل له - ٨

 ٢٣٨ :تالؤاست ۔ ٩

 ٢٣٨ ةروصلا ةياورل نارخآ ناقيرط :ايناث

 ١ - مزاح يبأ نب سيق قيرط نم هللادبع نب ريرج ىلإ ةبوسنملا ةياورلا ...... ٢٣٨

 ٢ - ةملس نب دامح قيرط نم يليقعلا نيزر يبأ ىلإ ةبوسنملا ةياورلا

 ٢٤١ . سدح نب عيكوو

 ٢٤٣ يناثلا مسقلا صخلم

 ٤ ٢ © .............................................................................................................................................. ثحبلا ةمتاخ

 ٤٧ ٢ عجارملاو رداصملا

 ١ سرهفل ٦٥ ٢


