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طسقلانازيملا
  

ميحرلانمجرلاهللامسب

هبحصوهلآیلعوميركلاهلوسرىلعمالسلاوةالصلاونملاعلابرهللدمحلا

.نيدلامويىلإهيدمبىدتهانمو

:دعبام

مهراكفأومهئدابمدحويوةيمالسإلاةمألادارفأنيبطبرييذلاطبارلانإف

تاهاحتااهتزرفأةادأمايألانمموييفنكيملوءرشبلاعنصنموهسيلمهمتاهاحتاو

.طخسلاعقاومواضرلانطاومتاءالمإبسحامياحصأراكفأ

هيلعيرحتاليوقضعبىلإاهضعبنيملسملاتاعامجنايكدشييذلاطبارلاو

مهلتسيوهدوجودمتسيهنألءهتتفتفةنكمألالماوعالوءهفعضتفنامزألالماوع

.ةمايقلامويلإانیدمالسالاةيرشبللىضترايذلاىلاعتهللانمهتوق

هدعاوقبحضاوضعبباهضعبةقحالتملانيملسملالايجألصييذلاطبارلاو

ًالبحملسللاهاري.ةقحاللالايجألاهلهحجتملوةيضاملالايجألاهتفرعدق«هئدابع.نيبو

هيفثرييذلامويلاهرخآومالسإلارونبضرألاهيفتقرشأمويلوأهلوأادودم

.اهيلعنموضرألاهللا

اهضعبنيملسملاتاعامجلصيو«هنيددارفأبملسملادرفلالصييذلاطبارلاو

لكاهانعمكرديةغلبنيرخآلاونيلوألابطاخي؛ملسملکنایکيفرضاحضعبب

 



طسقلانازيملا
  

الوؤكلتريغنمنيعباتلاهرماوأذيفنتلقباستتوهميلاعتلبواجتتو«عماس

.فيوست

دخلاذجاونبهيلعنيضاعلاظفحيرشبللىلاعتهللاهاضترايذلاطبارلاو

.بارطضالاوضقانتلانعاديعبباوصلاكلاسميفمهدوقيوءاطخلانمصالخإلاو

اهضعبنيملسللاةدعفألكطبربليفكميظعلااننيدهيلإوعدييذلاجهنلاف

عفاويهرماوأداسجألاومالقألاوماهفألاتمجرتو‹دايقلاهلسلساذإضعبب

:قيبطتوةوعدوهطبارلاف

ميركلاهلوسررماوأونآرقلايفةلرتملاىلاعتهللارماوأىلإةوعد
يلاوريسلاوثيدحلابتكاهتلجسيلاةتباثلاملسوهيلعهللاىلص

نممالسإلاءاملعمالقأاهكلاسمتددحواهلاعمطوطختنيب

.ةضقانتملامهناهاحجتاوةبلقتملارشبلابئاغرلإتافتلاريغ

ةدراولالاوقأللنزووةلداعلاماكحأللعابتاوةلرتملارماوأللقيبطتو

.طسقلانازيملاب

لايجأةايحيفهلدوجواليذلاطبارللحورلاودسحباامهقيبطتلاوةوعدلانإ

ةلواطتملانورقلاونامزألاىدمىلعوتاعامجوادارفأنوملسملاو.امُهودبنيملسلملا



طسقلانازيملا
  

عيمحباقبطيوةيفاصلاةوعدلاقحاللاىلإقباسلالقنيءاملوأباهرخآلصتيتاقلح

.ةعساولاةايحلاتالاحبيفلداعلاجهنملا

نيلصلاىلاعتهللارمأببهتامناكرأعيمجبواهعوشخبةالصلاةماقإنأامكف

نمنيملسملادارفأيمحيطبارلاكلذكف«ركنملاوءاشحفلانمةناصحلا

تمجرتولوقلاعملعفلالعافتاذإهليلدةوقبهيلإممذجيوتاتشلاوعايضلا

.ناسللاتاكرححراوجلا

اياضقلالجسيوةيضاملااهلايجأعقاونعًارقيوهتمألاحيفملسملارظنيامدنعو

:ببسلاةفرعملةلئسأةدعمامأهسفندجيمهراكفأاهيفتعزانتىلا

مهراكفأومهماهفأطبرمهيلعنيذلاةمألادارفأنيبفالخلاراصاذا.١

؟ادحأملظيالجهنم

؟ىرنامةجيتنلاتناكفلوقعلاىلعضرفيمتحرمأفالخلاله.۲

ةشاشهاهببسبتكلايفةرطسملاراكفألاضقانتوءارآلانيابتله.۳

هتهجورربيامهنمذخأيلقعلكراصثيحبنايكفعضوجهنللا

؟هلاوقأو

مييقتيفهيلإعجريملهناطلسةوقوهتلادعىلإمكتحلاجهنملاله.٤

؟لطابلانمقحلازييمتولاوقألا

يأيفنيملسملانيبفالخلابابسأمعبتتدنعاهيفرظنلانمدبالرصانعةئالث

:اياضقلانمةيضق



طسقلانازيملا
  

اهمكحيففلتخملاةيضقلا:الوأ

لوشقعىلإةلوكومامتاطابنتساواهماكحأىاعتهللالعجلئاسمكانه

اياضقلاهذهلوِحءارآلاددعتنكيملاذهلفءةمألاهذهنمءاملعلا

ماكحألاصالختسالجألةميلسلاريياعملانيدهتجلايطعيجهنملاف.برغتسعب

ةايحلاددخحتعمةددجتملالايجألاتاجاحبيفتىحلولحلاطابنتساو

.اهفورظفالتخاو

يلااياضقلانماُنأل؛ءارآلانيابتوراكفألاددعتاهيفحصياللئاسمكانهو

عوطقملاملسوهيلعهللاىلصلوسرلاةنسوةمكحملاهللاتايآاهماكحأتنيب

.اگوبٹب

ددصعتلبقتاليلااياضقلانميهىلاعتوهناحبسهللدابعلاةيؤرةلأسمو

هناحبسهنعةيفنمنوكتنأامإوةتباثنوكتنأامإيهفءارآلا

.ىلاعتو

ريغىلاعتوهناحبسهللاةيؤرةيضقلوحفالخلانأثحابلادجياذهبو

.بیصندهتجبلكلاهيفلاقيالو«لوبقم

لبقنمتأيملاهيفنوأىلاعتوهناحبسهللاةيؤرتابثإلوحفالخلاف
تبادحاويأريهلبءافوحراكفألاددعتزيحجتالامنألءاهسفنةلأسملا

.اهتوبثبعوطقملاةلدألاب

ةيضقلاةسارديفعبتملاجهنملا:ايناث



طسقلانازيملا
  

عبتملاجهنملاوهةعطاخجئاتنىلإنيسرادلاببهذيدقيذلايناثلارصنعلاو

.ماكحألاصالختسايف
فلاعرشلةقفاومةميلسةجيتنلاتءاجهقيبطتنسحأوجهنملاحلصاذإف

جئاتنلافعضتسةلاحمالفلوقعلاتاهاحتامامأجهنملافعضاذإنكلو

.راكفألاتتشتتو

ىلإلوقعلادوقيمكحمجهنمنيملسلملادنعةيدقعلااياضقلايفثحبلاجهنمو

جهنملانأفرعناذهيو.مهتاهاحتاوسانلاراكفأقفاويليوتليالوباوصلا

ءادبأهلقنمةيدقعلااياضقلايففالخلاٍتأينأنكمياللداعلايمالسإلا

لوسرلاىلإةبوستملالاوقألانمهتوبثوهتحصبعوطقملاالإلبقيالهنأل
.ملسوهيلعهللاىلصميركلا

هسسأنايبوجهنملاراهظإبثيدحلامولعولوصألابتكتلفكتدقو

نملاوقألاىلعهماكحأةنميهوهناطلسةوقبنوملسملافرتعاو«هدعاوقو

.دحألةاباحمالوزييريغ

هللارمأباهدشريوهيلإلوقعلابذجيلبهيفجاجوعاالميلسهتاذيفجهنملاف

.لمعلاوداقتعالاولوقلايفباوصلاىلإىلاعت
ةيضقللنوسرادلا-اغلائ

لداعلاجهنملاةفرعمىوسمحلسيلةديقعلااياضقنمةيضقيألنوسرادلاو

.قحللمهراهظإوحيحصلالوقللمهطابنتسادنعهميكحتعم



طسقلانازيملا
  

‹قيبطتلايفصالخإلاعملداعلاجهنملامحالتينأبجينيسرادلالوقعيفو

.باوصلاوقحللةقفاومجئاتنلاأتيكل

فالخلاىلإيدؤييذلاثلاثلارصنعلاوهطسقلانازيمللقيبطتلامدعف

.اهيففالخلازوجياليلااياضقلايفراكفألاددعتو

جهنلاوءاملوحراكفألاددعتزيبالاهسفنىلاعتوهناحبسهللاةيؤرةيضقف

مدعنكلوءطقفادحاوايأررقياهنوفانلاوةيؤرللنوتبثملاهناطلسبفرتعييذلا
يأرلابلوقلاىلإنيقيرفلادحأبادحيذلاببسلاوهلداعلاجهنمللقيبطتلا

.باوصلاوقحللفلاخللا

مهتمركفلاباحصأةصاخوةيمالسإلاةمألادارفأنمبلطيثحبلااذهنإ

سسأوماكحأقيبطتمهنمبلطيوىارغلاةمألاجهنمملاعمزاربإيثمهبجاوبمايقلا
ملبليفكةمألادارفألبقنمجهنمللقيبطتلاف.ةايحلاطشانمعيمجيفمهنيدئدابمو
نمحلاصلافلسلاىطخفلخوةنسلاونآرقلالالظتحتمهفوفصصرومشاتش

.نيدلامويىلإناسحإبمحلنيعباتلاومهنعهللايضرةباحصلا

ايندلايفىلاعتهللدابعلاةيؤريفنةلأسمتنوكنإو-ثحبلااذهوعديو

عيمجةسارددنعصالخإوةنامألكبةمألاجهنمقيبطتىلإ-هروحمةرخألاو
.ةيضاملانورقلاربعنيملسملاماهفأافوحتفلتحخايلااياضقلا



طسقلانازيملا
  

لاوقأفصونإمهنمعماسلكللوقيوةيمالسإلاةمألادارفأناذآيفسمهيو

ةيمالسإلاةمالللضفأوريخ-كلذبلداعلاجهنملااهيلعمكحاذإ-ًاطخلابءاملعلا

.ةفيعضلاراكفأللبزحتلاوةئطاخلالاوقألاعابتانماقدحولىقبأو

دثئالقوةيبهذملادويقنمقلطملادرجتلامركلائراقلادجيسثحبلااذهييو

يذلابئاصلاجهنملاب=ةقاطلابسح=مازتلالاكلذكدجيسوءىمعألاديلقتلا

هيلإةوعدلاوهعابتاعيمحلاىلعبجييذلابهذلملاف.ةمألاءاملعمالقأهلاعمتنيب

اهبرختفتيلاملعلارافسأيفةمألاءاملعلمانأهترطسومالسإلائدابمهترقأاموه

.ممالاعيمجىلعمالسإلاةما

:نيلماكتمنيمسقيفثحبلااذهةدامحرطءاجو

ةساردىلإضعبلمهضعبنيملسملاةوعدضرعيامهنملوألامسقلاف

فالخلانأىلإريشيو.ةايحلانيدايميفيمالسإلاجهنملاقيبطتو
ىلاعتهللدابعلاةيؤريفنلوحةيمالسإلاةمألافئاوطنيبدهاشلملا

جهنمنمهيلإاوعدابةيؤرللنيتبثملاديقتمدعهؤشنمامتوبثوأ

.بئاص

ةيؤرللنوتبثملااهيلعدمتعايلاتاياورلانزيفيناثلامسقلاامأو

حيحصلالوقلارهظيو«تانيبلاهللاتايآلمهريسفتدنعاهلنوفانلاو

.امتوبثبعوطقلملاةلدألاىلعدمتعلل



طسقلانازيملا
  

ىلعفوعتلاالإاهفوفصةدحوىلإونرتيهوةيمالسإلاةمألالايجأمامأسيلو

ملعلادوقيامدنعوءامنايحيفاهئدابمقيبطتىلإصالخإلكبيعسلاواهنيدميق
.نيتملاهللالببسوفنلامحتلتسونيحلصملالامآققحتتسفلايجألا

ةمألاقفوينأنلعلافورسلايوراهنلافوليللايفىلاعتهللاوعدأاماتخو

يديأبذحأينُأوءاهتعيرشرداصمىلإماكتحالاواهئدابمقيبطتىلإةيمالسإلا

ءاوسىلإيدهيهللاو.مالسإلاءانبأسوفنيفباوصلاوقحلاسرغىلإاهئاملع
.ليبسلا

هيدمبىدتهانموهباحصأوهلآىلعوميركلاهلوسرىلعملسوهللاىلصو
.نيدلامويلإ

ةيدبةيالو

.م٢۰٠۲ماعربوتكأرهشلقفاولاه٤ماعنابعشرهش



 
طسقلانازيملا

 ۳

 





طسقلانازيملا
  

يفهتيحالصىدماونيبوفيعضلاثيدحلاعاونأةيمالسإلاةمألاءاملعددح

.داشراإلاوظعولاوءهقفلالئاسمو«ةديقعلاخيسرن

رركتامهمفيعضلاثيدحلانأةبطاقةيمالساإلاةمألاءاملعهيلعقفتايذلاو

.ةديقعلالاحميفهبجاجتحالازوجيالباتكلاهلقانتامهموسانلاةنسلأىلع

قرطنميورملاكلذكو«برطضملاو«سلدملاو؛عطقنملاو«لسرملاثيدحلاف
.مالساإلاريياعميفهلنزوالفيعضثيدحوه«ةاورلانمنيطلتخملا

ريسفتلاوثيدحلابنتكيفةثوثبملاةريثكلاةيؤرللنيتبثلاثيداحأيفرظانلاو

ثحبلااذهو.هعاونأوفيعضلاثيدحلابفيرعتللبرضتةلثمأاهدجيةديقعلا

قيبطتمدعنييوءةيؤرللنيتبثلاتاياورفعضراهظإىلاعتهللانذإبلوانتيس

ةيؤرةيضقيفهعابتاوهقيبطتباودانيذلاجهنمللىلاعتوهناحبسهللاةيؤريدقتعم

.ةيمالسإلاةديقعلالئاسمنماهريغوىلاعتوهناحبسهللدابعلا
ضعبهتركذوثيدحلامولعتافلؤمهتنيبدققبطينأهقحنميذلاجهنملاف

فوتسيملنكلوءةديقعلابتكهيلإتراشأو«ثيداحألاحورشوريسفتلابتك
يأىلعبعصبسيلو.ىلاعتوهناحبسهللاةيؤريدقتعملبقنمقيبطتلانمهقح

هناحبسهللاةيؤربلوقينمدنعقيبطتلاوجهنملانيبنيبلاضقانتلااذهكاردإدحأ

تاياورلانمحصامعابتايفلثمتملاثيدحلامولعجهنمقيبطتىلإةوعدلاف

فافنصميفىلاعتوهناحبسهللاةيؤربنولئاقلاءاملعلاهركذدقةلدألانمتبثامو

ىلإلقتنننألبقو.هيلإاوعداماوقبطيمل-فسأللايوةرسحللاي=مهنكلو

٥۱

 
 



طسقلانازيملا
  

اذهيئلقنليدعتلاوحرجانازيمىلعىلاعتوهناحبسهللاةيؤرتاياورضرع

يأةسارددنعيمالسإلاجهنملاقيبطتلإةيعادلامحاوقأراصتخابو7مسَقْلا

.ةديقعلااياضقنمةيضق



طسقلانازيملا
  

رستابتك

نازيملايفيربطلامامإلايأر١

ةيملعةفقوفقيملهردقةلالجوهملعةعسىلعيربطلاريرجنبامامإلا

:هلوقبهتلدأنعباجألبتایاورنمهريغووههدروأامصحفتل
لوسرنأو«ةرظانهيلإةمايقلايفاهوجونأهباتكىفربحخأهؤانثلجهللانأل..."

ةليلرمقلاىرُيامكةمايقلامويمحيرنوريسمنأهتمأربخأملسوهيلعهللاىلصهللا

.'"باحسامنودسيلسمشلانورتامكو«ردبلا

هللالوسرنعرابخألاهبترهاظتاماندنعكلذيفلوقلانمباوصلاو":هلوقبو

.'"ملسوهيلعهللاىلص

لاثمأك-ليدعتلاوحرحلاءاملعفيعضتىلإةنامألكبثحابلاعمسيامنيحف

 

هسيياقمبقحلاناسنإلافرعيامنيحوءهريغويربطلاريرجنبامامإلااهدروأيلا

٠۳۰ص/۷جءيربطلاریسفت۱

هللالوسررابخأتققحوءربخأامبهباتكيفربخأدقهللاناكاذإف":اضيأيربطلامامإلالاقو

ذئموَيٌةوُجُو):هلوقليوأتنأ:ملسوهيلعهللاىلصهليقنمهنعانركذامبملسوهيلعهللاىلص
:قباسلاردصملا)."...هلالجلجهللنويعلاراصبأرظنهنأ(ٌةرظاتاهّبَرىلإ*ٌةَرضات

(۲۰۰ص/۷ج

۳٠۳ص/۷جردصملا۲

 



طسقلانازيملا
  

لاوقألانزيولاجرلاةبيهنمدرجتيسةلاحمالهنإفءاهملاعممالسإلاعضويلاهتلدأو

.مهراكفأوسانلاتاهاحجتالجألهناسلديحياليذلالداعلانازيملاب

ةيؤرلاب(ةَرظاتىّإ):لاعتهلوقترسفيلايربطلاتاياورعيمحف

ريرجنباهبحرصامسكعوهةمألاهذهفلسنعتبثيذلاو«"ةفيعضةيرصبلا

نبااهيلإراشأيلاو"ةمايقلامويميرنوريس"اهيفىلاةياورلاو.انهيربطلا

لدتملوىلاعتوهناحبسهللاةيؤربنيلئاقلاماهفأاهمهفيفتعراصتدقانهريرج

هللاءاشنإ'ثحبلااذهيفنيبتيسامكءةنحلايفىلاعتوهناحبسهللدابعلاةيؤرىلع

.یلاعت

نسحلانعهانركذيذلالوقلاباوصلاباندنعكلذيفنيلوقلاىلوأو":يربطلامامإلاهلاقاممو٢۲

هيلعهللاىلصهللالوسرنعرثألاءاجكلذبوءاهقلاخىلإرظنتكلذىنعمنأنمءةمركعو

نبليئارسإاث:لاق؛مادقملانببعصماث:لاقءرجبأنبنيسحلانبيلعينثدح:ملسو
(۱۹۳ص/۲۹جء؛قباسلاردصملا).*...رمعنبانعءريوثنع«سنوي

ةياورف.اهفلاخاميفباوصلاوةفيعضانهيربطلامامإلااهيلعدمتعايتلاتاياورلاهذه

يهوةيؤرلاىلعليلداهيفسيلةمركعةياوروءةلاضفنبكرابمةنعنعببسبةفيعضنسحلا

يبانبریوثببسبةفيعضيهفرمعنباةياورامأو.دقاونبنيسحببسبةفيعضاذهعم

(ثحبلااذهنماهدعبامو١٩صرظنا).بذكلاناكرأدحأدعييذلاةتخاف

.ثحبلااذهنماهدعبامو۲۳۹صرظنا٤

 

 

 

 

 



طسقلانازيملا
  

ريثكنبامامإللادنعقيبطتلاوجهنملا-٢

‹تاياورلانمحيحصلانايبيفاهدوهجوةمألاهذهلضفريثكنبامامإلانيب
تايليئارسإلانماهبلاغو«فلسلانعةريثكراثآاذهيفيوردقو...":لاقنيح

اهلةمدقتملارابخألانمهادعاملكنعةينغنآرقلايقو...اهيفرظنيللقنتىلا

نممحلسیلوةريثكءايشأاهيفعضودقو«ناصقنوةدايزوليدبتنمولختداكتال
نمةمألاهذلامك«نيلطبملالاحتناونيلاغلافيرحتاهنعنوفنينيذلانينقتملاظافحلا

دايحلاظافحلاوداقنلاةذباهجلانمءابجنلاوةرربلاوءايقتألاوةداسلاوءاملعلاوةمئألا

هرکكتمنمهفيعضنمهنسحنمهحيحصاونیبوهوررحو«ثيدحلااونودنيذلا

كلذريغونيلوهجلاونيباذكلاونيعاضولااوفرعو«هبوذكموهكورتموهعوضومو
لسرلامتاخيدمحلاماقملاويوبنلابانجللةنايصكلذلك«لاجرلافانصأنم

٠."هنمسيلامهنعثدحيوأبذكهيلإبسنينأملسوهيلعهللاىلصرشبلاديسو

نكلو؛ثيدحلامولعولاجرلابتكيفرطسملاعقاولاوهانهريثكنبامالكنإ

يلاىلاعتوهناحبسهللاةيؤرتاياورىلعةداهشلاهذهقبطيملهسفنريثكنبا
رهظيسامك-نيكورتملاوءافعضلاونيلوهحجلاونيباذكلاونيعاضولالبقنمتءاج

:هلوقبةفيعضلاتاياورلاكلتفصولبء-ىلاعتهللاءاشنإ

ريبجنبديعسنعو...":هلاقامموءسيليإسنجنعتثدحتيتلاراثآلاىلإانهريثكنبامامإلاريشي٥

(۲۹۷ص/٤جءريثكنباريسفت)."ةنجلايفنولمعينيذلانينانجلانمناك:لاقهنأ

۳۹۷-۳۹۸ص/٤جءقباسلاعجرملا١



طسقلانازيلملا
  

«سنأو«ةريرهيبأوديعسيبأنعرابخألاترتاوتدقفءةنسلاامأ"

."...ةباحصلانمدحاوريغو«لالبو«بيهصو

ثسيداحألايفةرخآلارادلايفلجوزعهللنينمؤملاةيؤرتتبثدقو":هلوقبو

."اهعنمالواهعفدنكمبالثيدحلاةمئأدنعةرتاوتمقرطنمحاحصلا
هيلعهللاىلص-هللالوسرنعرابخألاترتاوتدقمث":رخآعضوميفهلوقبو

.٠٠"(ةرظااَهْبرىلإ:ىلاعتهلوقيهوةيركلاةيآلاقايسهيلعلدامي-ملسو

حاحصلانماهظافلأواهقرطبثيداحألااندروألةلاطإلاةيشخالولو":هلوقبو

.٠"نتسلاوديناسملاوناسحلاو

وهاملةمألاهذهفلسونيعباتلاوةباحصلانيبهيلععمجبهللادمحباذهو":هلوقبو
.""مانألاةادهومالسإلاةمئأنيبهيلعقفتم

تبنتلتاياورقحيفلاوقألاهذهلاقالهركذيذلاجهنملاريثكنباقبطولو

.ادبا

بتكيفتدرونإوتاياورلادقنيفةمألاجهنمراهظإيفريثكنبارمتسيو

:لاقثيحرابكدنعوحاحصلا

نارهزةبتكمةخسنو٠(١١۱ص/۲ج)ركفلارادةخسنوء؛سلدنألارادةخسنيفاذكه۷
.يلجبلاهللادبعنباوهوءريرجنمفيحصتهلعلو.(١١۱ص/۲ج)

٤٠٤۷-٣۷ص/٣۳ج؛ريثکنباریسفت۸

۱۷۱٠-١۱۷١؛قباسلاعجرملا٩

۱۷۲٠ص/۷ج؛قباسلاعجرملا٠

١۱۷٠ص/۷ج؛قباسلاعجرملا١

١۱۷٠ص/۷ج؛قباسلاعجرملا۲

 



طسقلانازيملا

  

بررابجلااندمث:ءارسإلاثيدحيفسنأنعرمنيبأنبكيرشثيدحيفءاجو"

نماهيفءايشأاوركذوةياورلاهذهنتميفسانلانمريثكملكتاذلو«ىلدتفةزعلا

٠"ةبارغلا

الادمعةعيبرنبميعنرکذطقسأامنإاکلاممامالانأرهاظلا:تلق":اضيألاقو

طقكلذلو«ثيدحلااذهنمالإفورعمريغهنإفهفرعيملو«ميعنلاحلهج

نماريكعطقيوتاعوفرملانماريثكلسرياذغومهيضتريالنممةعامجركذ
٣تالوصوللا

هبجیرجنباثیدحنمامهيباتكيفيئاسنلاوملسم"اوردقف":اضيألاقو

يبأنعمهضعبهاور:لاقفخيراتلايفيراخبلاهللعدقوبئارغنموهو

.'"رابحألابعكنعهنعهللايضرةريره

اعوفرمةفيذحنعهدنسأاثيدح'"ناكللااذهيفريرجنبایوردقو":لاقو

ةفرعمنيدأهدنعنمكلذيثبيرتسيالءةلاحمالعوضومثيدحوهوالوطم

هتمامإوهردقةلالجعمهيلعجارفيكبحعلالكبجعلاو«ثيدحلاب

٦٤٤ص/٦جءقباسلاعجرملا۳

۷٢٤۲ص/٣جءقباسلاعجرملا٤

:يهانهريثكنبامامإلااهيلعقلعيتلاةياورلا٥

قلخونينثالامويرجشلاقلخودحألامويلابجلااهيفقلخوتبسلامويةبرتلاهللاقلخ

مويمدآقلخوسيمخلامويباودلااهيفثبوءاعبرألامويرونلاقلخوءاثالثلامويهوركملا
."ليللاىلإرصعلانيباميفةعمجلامويتاعاسنمةعاسرخآيفقلخلارخآةعمجلا

٦٠٦۱٠-١٦١ص/٦جء؛قباسلاعجرملا٠

٢۲

 
 



طسقلانازيملا
  

كلذبدارملانإ:لاقمهضعبنعريرجنباىكحو":ادقانوالقانريثكنبالاقو

يفدروأمث.مهنعهللايضرسابعلايبمايأيفةنيدملاوةكمنيبمهبفسخيشيح
\۹n

هنمبيرغبيجعرمأاذهوكلذىلعهبنيملمثءةيلكلاباعوضوماثيدحكلذ

نکلورظنهتحصيقوابیرغاثیدحانھھمتاحيبانبایوردقو":لاقو
۰.۱۱"هرکذامکهرکذننحن

نباهاوردقناکنِإو«ءدیعبفسعتهیفوبیرغلوقاذهو":رحخآعضوميفلاقو

"۱"هباتکيفمتاحيأ

نعكلذيكحوقاحسإوهحيبذلانأىلإملعلالهأنمةعامجبهذدقو":لاقو
يفكلذسيلوًاضيأمهنعهللايضرةباحصلاضعبنعلقنىحفلسلانمةفئاط

املسمكلذذخأوباتكلالهأرابحأنعالإيقلتكلذنظأاموةنسالوباتك
Yn .

يكوأاَاداَبعْمُكيلعاَننعبامُهالوأدعوءاَجاذِإَق):ىلاعتهلوقريسفتدنعلوقلااذهريثكنباركذ۷

ادعوناكورايدلالالخاوُساَجَفديدشساب
۲٢۲ص/٤ج؛قباسلاعجرملا۸

01٦٥-6٦4ص/٥جءقباسلاعجرملا٩

.(ضْرأَلاوتاّواََّسلاُديلاقَمُهَل):ىلاعتهلوقريسفتنمضتءاجةياورىلإريثكنباريشي٠
١٠٠ص/٦ج؛قباسلاعجرملا١

١٤٠ص/٦ج؛قباسلاعجرملا٢

٢٤۲ءقباسلاعجرملا۳

BA!

 
 

 



طسقلانازيملا
  

نع«روعألادمحمنبجاجحثيدحنمًاضيأيئاسنلاوملسمجرحخأدقو":لاقو

يفيراخبلاهللعدقواذهنموحنب...ةيمأنبليعامسإنعجيرجنبا

؛حصأوهو«رابحألابعكنعةريرهوبأ:مهضعبلاق:لاقفريبكلاخيراتلاباتك

."٠"ظافحلانمدحاوريغهللعاذكو

اذهىورهنإفيروباسينلاهللادبعيبُأمكاحلانمبجعلالكبجعلاو":لاقو

ںیبزلانبهللادبعنع؛ةورعنع«همعنعباهشنبايخأنباقيرطنمثيدحلا

اذهبلاقادحأملعأالإف.هاجرخيملوتانسإلاحيحص:لاقمث؛هركذفريبزلانع

فيعضهنعوهوهيخأنياريغريبزلانبهللادبعركذبيرهزلانعدانسإلا

مامإيرمنلاربلادبعنبورمعوبأخيشلاهراتخا""لوقلااذهنأبحعلاو":لاقو

هيلعمقيملامهظفحوهعالطاعمهراتخاذإربكلاىدحإل«رحبلاءاروام

.٠"رثاالوةنسالوباتكنملیلد

نكيملهنأكردن""ريثكنبامامإلاريسفتنماهانلقنيلاصوصنلاهذهنم

ىرننحتفیاملعلانمهوقبسنيذلابتكنمهلقنياميفرظنريغنمطقفًالقان

.ثحبلااذهنم٠۲صنم١٠شماهلايفانهريثكنبامامإلااهيلإريشييتلاةياورلاانركذ٤

٤٤٠٤ص/٥جءريثکنباريسفت٥

۳۳۰-۳۳۱ص/۲جءقباسلاعجرملا١

ءماوعلانبريبزلانع...":اهيفيتلاةياورلايهانهريثكنبامامإلااهيلإريشييتلاةياورلا

ىلصهللالوسرىلإملسوهيلعهللاىلصيبنلاعمأردبدهشدقراصتألانمالجرمصاخهنأ
."...لخنلاامهالكهبنايقسياناكةرحلايفجارشيفءملسوهيلعهللا

."سمخلاتاولصلاعومجمىطسولاةالصلا”نإنيلئاقلالوقىلإريثكنبامامإلاريشي۷
۲°١ص/١جء؛قباسلاعجرملا۸



طسقلانازيملا

  

يبأنباوءريرجنباو«يئاسنلاو«كلاممامإلاو‹ملسممامإلاتاياورمامأهتافقوانه

.ربلادبعنباومكاحلاومتاح

تاياوربهلالدتسادنعهيلإرشيملوهقبطيملريثكنباهعبتايذلاكلسملااذهو

يفهبىدانيذلاجهنملاريثكنباقبطولوءةفيعضلاىلاعتوهناحبسهلاةيؤر

اهدیناسأ"'لاجرىلعوهريغووهاهركذيلاىلاعتوهناحبسهللاةيؤرتاياورىلع

.ادبأةحصلابتاياورلاكلتفصوام

:تاياورلاضعبىلعاقيلعتهريسفتيفريثكنبامامإلااهلاقيتلالاوقألانمو٩
(۱۲۹ص/۷ج).'تاقثهلاجروبيرغثيدحاذه”٥

."ءيشطقسدقهلعلومالكلااذهىنعممهفأتسلنكلوديجدانسإاذهف*

)١۱۳ص/۷ج)
انببحأ؛مهنعهللايضرفلسلاضعبنعاراثآانههريرجنباومتاحيبأنباركذ*٥

٤٦ص/٥ج)اهدرونالفاهتحصمدعلاحفصاهنعبرضننأ
eنبديعسكمهنعهللايضرفلسلانمةعامجنعةلوطمةصقلاهذهتيوردقو"

."باتكلالهأصصقنمةاقلتماهلكونيرخآةعامجوملسأنبديزوبيسملا

ريثكنباهيفنيبيذلا(اهدعبامو٢۳صءثيدحلامولعراصتخاحرشثيثحلاثعابلا)باتكرظنا٠
.ةفيعضلاثيداحألافانصأ

ليبسیلعفءهریسفتنمةريثكعضاوميفةيؤرلاتاياورةاورنمضعبفيعضتريثكنباركذ١
:لاثٹملا

"):لاقثيحءناعدجنبدیزنبيلعتاياورلاحنايبعضاومةدعيفوهريسفتيفءاج¬١
هثیداحأيف')وء٩۲۸۹«ریکانمهدنعناعدجنبدیزنبېلع

ص/۳ج"ةريثكبئارغوريكانمهل')وء۳٩۹٩ص/٦١ج ةراكن

‹(۲۹ص/٦ج*ثيدحلاركنم)وء۹١*تاركنمهلو

س



طسقلانازيملا
  

تاركنملابهتاياوريفيتأي")و"ابلاغهتاقايسيففعضهيفوآ)و
.(١٠۲ص/٦جابلاغ

يداحرظنا).ناعدجنباقيرطنمةيؤورللنيتبثملابتكيفةياورتءاجدقو

(۳٦۳-٢٦۹ص؛حاورألا

"):لاقثيحءنابأنبمكحلانبميهاربإلحرجلاءاملعفيعضتهريسفتيفريثكنبالقنو-۲

اضيألاقو(٠۸٤ص/٣ج*ملعأهللاوءنابأنبمكحلانبميهاربإلاحبفيعضوهو
"فيعضميهارياوبيرغثيدحاذه"):ىرخآأةياورقحيف

هيبأنعنابأنبمكحلانبميهاربإقيرطنمتءاجيتلاةيؤرلاةياورركذامدنعو

يفحرجلاءاملعلوقوةياورلارظنا.فيعضتلااذهلريثكنباتفتليمل
.ثحبلااذهنم١۹٠صيفاهدانسإ

نبانعةياورىوريذلاجيرجنبافعضهريسفتيفريثكنبارهظأو-۳

.ثحبلااذهنم٢٠۲صرظناسابع

نبسنأنعةياورىوريذلاء٤٤ص/٥ج)ربحملانبدوادفعضنيبو-٤

.ثحبلااذهنم١٤٠صرظنا؛كلام

صرظنا؛بعکنبيبأنعةياورىوريذلا٤صدمحمنبريهزفعضنيبو-٥

.ثحبلااذهنم۸

٤٥ص/٤جء۷٦٤٤ص/٣۲جء٤٤٥٤ص/۲جء۹١٥۱ص/١ج)يشاقرلاديزيفعضنيبو-٦

تءاجيذلا(١١0ص/۷جء١١٠۲ص/۷ج٤٠۲٥ص٦جء۶٥ص/٦ج١۳٠٠ص٤ج

.ثحبلااذهنم١٤٠صرظناءةماسأيبأنبثراحلادنعةياورهل

نبااهجرخأةياورىوريذلاص/٤ج)رمنيبأنبهللادبعنبكيرشفعضنيبو-١
.ثحبلااذهنم٤٠صيف١٤٤٠شماهلارظناةميزخ

يفءافعضلانمهريغكراشيذلا(۹۷٤ص/١ج)رمعنبديعسنبدلاجمفعضنيبو-۸

.ثحبلااذهنم١۷صيف١١٠شماهلارظناءةفيعضلاتاياورلاةياور

ءةرجعنببعكنعةياورىوريذلا؛(٤۷ص/١ج)يزارلاديمحنبدمحمفعضنيبو۹

.ثحبلااذهنم۱۳۷صرظنا

Yo



طسقلانازيملا
  

نبانعيورامةيرصبلاةيؤرلائعمتابثإيفاهيلعدمتعأيلاتاياورلانمو

هكراتال:ىلاعتهلوقيفسابعنبانعيوعلالاق":امهنعهللايضرسابع

:متاحيبأنبالاقوكلابدحأرصبطيحياللاق(راَصْبَألاُكِرْدُيَوُهَوُراَصْبَألا
نع«؛كامسنعطابسأانثدحتانقلاةحلطنبدامحنبورمعانثدح«ةعرزوبأانثدح

:لاق«ىلب:لاق؟ءامسلاىرتتسلأ:لاقناَصْبَلاُهكرْدُتال:هلليقهنأ«ةمركع

"؟یرتاهلکف

ججحلهضرعقايسيفةفيعضلاتاياورلانماهريغوةياورلاهذمبريثكنباجتحا

ىلإتفتليمهنكلو«راَصْبألاهكرال:ىلاعتهلوقلهريسفتدنعةيؤرللنيتبثلا
عجريملو."هريسفتيفهسفنبوههركذيذلايفوعلاةيطعلحرحلاءاملعفيعضت

ءتبثیالفیعضثٹیدحهنإف...":ةيطعقيرطنمءاجثيدحلهدقندنعهریسفتيفريثكنبالاق۲

(٢۲۹ص/۲ج)."ملعأهللاوفيعضةيطعهخيشو؛كورتماذهاملاسنف

"قيرطنممتاحيبنبادنعتءاجةياورلهدقندنعهریسفتنمرخآعضوميفءاجو

":ريثكنبالاقثيحء"يردخلاديعسيبأنعيفوعلاةيطعنعيفاصولاديلولانبهللاديبع
كلتيفيفاصولاخيش(۷١٠ص/٦ج)*نافيعضهخيشويفاصولاوادجبيرغثيدحاذه
.يفوعلاةيطعوهدنسلانمرهظيامكةياورلا

سپک

 



طسقلانازيملا
  

كامسنعييادمحلارصننبتاياوراوفعضنيذلاحرخحلاءاملعىلإريثكنبا

.ةمركعنعنبكامتاياوركلذكو«برحنب

يفمهئامسأبمهركذنيذلاءافعضلاتاياوردامتعادنعريثكنبافقيملو

ملوةرخآلايفىلاعتوهناحبسهللدابعلاةيؤربلوقلانينمؤملامأىلإبسنلب«هريسفت

هللايضرةشئاعنينمؤملامأتناكاذلو":لاقثيحلوقديؤياميكلذىلعتأي

ايندلايفاهيفنتوءةرخألارادلايفةيؤرلاتبثتءاهنع

نمدفتسيملريثكنبامامإلانأكردنهلقنوهضرعقبسامم:لوقلاةصالخو
ىلعهمكحدنعةاورلالاوحأبةقيمعلاهتياردوثيدحلامولعلةعساولاهتفرعم

Tot

وبأ:لاقيو«فسويوبأءينادمهلارصننبطابسأ":ليدعتلاوحرجلاءاملعنعالقنرجحنبالاق۳

ء؛يردأام:لاق؟هثيدحفيك:دمحألتلق:برحلاق...؛برحنبكامس:نعىور.رصن

بولقمطقسهتماعهثيداحأ:لاقوهفعضيميعنابأتعمس:متاحوبألاقو.هفعضهنأكو

عباتيالثيداحأىور:(ءافعضلا)يفيجاسلالاقو...يوقلابسيل:يئاسنلالاقو.ديناسألا

١ج‹٢٥۳:تءبیيذهتلابيذهت)."برحنبكامسنعاهيلع

نبرازننبدلاخنبسوأنببرحنبكامس":ليدعتلاوحرجلاءاملعنعًالقنرجحنبالاق٤

برطضم:دمحأنعءبلاطوبألاق...يفوكلاةريغملاوبأ«يركبلايلهذلاةثراحنبةيواعم

‹ءيشلالصوامبرةمركعثيدحيفناكهنأالإ؛ثيدحلازئاجيركب:يلجعلالاق...ثيدحلا

عجرملا)."حلاصةمركعريغيفوهوءةبرطضمةصاخةمركعنعهتياورو:بوقعيلاق
٤جء۲۷۱۸:ت

٥۷ص/۲جءريٺكنباريسفت٥

 



طسقلانازيملا
  

.م7 يفاهيلعدمتعأيلاتاياورلاىلاعتهللاءاشنإثحبلااذهيفئراقلادجيسو

.املاجرلحرجاءاملعفيعضتوىلاعتوهناحبسهللاةيؤردقتعمتابثإ

ةيمالسالااياضقلاةسارديفاضرديشردمحمذاتسألاجهنم-۳

يفاضرديشردمحمذاتسألاةمالعلاهعموهدبعدمحمخيشلاذاتسألاءاج
هيفلحنمزييوءةمألاهذهيهقفتملوقعىلعىمعألاديلقتلاهيفنميهتقو

.مالساإلارايدنمريثكيفميلعتلاوهيقفتلاةيارةلمحرودصىلعهلقثبلسكلا

لجألامهتلواحميفناذاتسألاهلصويذلاىدملاكردي(رانملاريسفت)يفرظانلاو

ديلقتلاةبراحمف.ةيمالسإلاةمألادارفألوقعنعثورولملاديلقتلالقثعفر
امهةيمالسإلاةوعدللةيلصألارداصملابنيملسملالوقعطبرىلإةوعدلاوىمعألا
نيذهقرافيالئراقلاداكيف.(رانملاريسفت)امغوحروديناذللاناروحا

يلاةوعدلاجهوةرارحبسحيئراقلاداكيو؛باتكلاءازجأارقيوهونيروحلا
ةلواطتمانورقتبناجنأدعبفلختلادامرىلعتمانةمأطاسوأيفاهاقلطأ

.ءاطعلاولذبلاوداهتجالاودحلانيدايم

ملاعلاراصدقلو":هلوقبهتقويفةمألاعقاونعاضرديشرذاتسألاربعدقلو
ةنسلاوباتكلايدهفلاخيامراكنإنعنيملسللادالبرثكأيفازجاعملسللا
ءالؤهةجحو.سيردتللمهبتكرايتخاباورهتشااذِإاميسالنيتيلابتکنم

نأيههلوسرةنسوهللاباتكىلعاهحيجرتونيتيلابتكرصنىلعنيدلقمل
امهبلمعلاكرتنيملسملاىلعبحوفءاوضرقنادقامهبءادتهالاىلعنيرداقلا
عيمجمهتمئأدعاوقنماوطبنتسانيذلانيرخأتملاءاملعلابتكىلعدامتعالاو



طسقلانازيم
  

الإةنسلاوباتكلايفرظننالنأوءاولاقاملكبذحخأننأانيلعف‹؛نيدلالئاسم

ليوأتلالمتحيالهيقفلالوقوهلوسروهللالوقنيبافالخانيأرنإفءامهبكربتلل
هلوقبلمعنوهنلقعوتيلملاهيقفلامهفهزتنوانماهفأوانلوقعمهتننأانيلعف

ءاضيبلاةنسلاونيبلاباتكلامهفنمنامرحلااهيلعلجسيلاانسفنأنيرباكم

هيلعاماذه!!!دحُأاهيفهبتشياليأاهراهنكاهليلنأباهبحاصاهفصويلا

."٠"...نيملسملاريهامج

ءارآاولدبتسانيذلاديلقتلاءارسأنمريثكعقيامك":رخآعضوميفلاقو

نالفلاقواذكانبهذممامإلاقىوسمهيديأيفقبيملوءةنسلاوباتكلابلاجرلا

اذكبهعابتأنم

ءالؤهنمبحعللايف":ةمألالاحنمبجعتيفاضرديشرذاتسألالاقو

ىلاعتهللاباتكيفامنومكحيمثةملسمةيضقةيديلقتلاةلأسملانوذحخأيءاملعلا

ىلعلديامينوتأيمهمثةحيرصلاهتايآلةفلاخمتناكنإوهريسفتلةدعاقامنولعجيو

ىلعنورصممهوديلقتلادئالقعزنوليلدلاعابتاوهمالسإلاهبزاتمياممظعأنأ
.٠٠"دئالقلاهذهدلقت

ةرثكنكلو...":هلوقبفعضنمنوملسملاهيلإلصوامبابسأنيبو

ماكحلاالولوةمئألاكعئلوأقحىلعمهلطابرصندقمحلماكحلادييأتونيدلقللا

اعيشمهنيديفنوملسملاقرفتيلبهاذملاهقفىلعتفقويلافاقوألاونولهاجلا

۸٠٤-7٠٤ص/١۱جءرانملاريسفت٦

٤٦٤ص/٥ج‹قباسلاعجرملا۳۷

١٦صإ/٤ج‹قباسلاعجرملا۳۸



طسقلانازيملا
  

باتکراثیإلهقفووهللاهادهنمالإمهلبقباتكلالهأيفدرواممهيلعقدصىح

ِءيشلکىلعهلوسرةنسوهللا

احلدنجيلاةوعدللماعلاراطإلافرعنانهاهاندروأيلاتالوقنلاهذهنمو
يلاةيبهذملاتابصعتلاوديلقتلادئالقلكرسكلجألهسفناضرديشرذاتسألا

.يمالسإلاملاعلاعوبرىشيفنيملسملالايجأاهبتهابتواهتسبل
لآيلاةعدلاوةحارلابقاوعملنيبونيملسللالايجأ(رانملاريسفت)بطاخو

وهو.هلالبعتيفمهعقويةحارلابحنأو...":هيفءاجثيحمحلاحاهيلإ

اليرايتخالالمعلاةذلقوذيالنمويرارطضالالمعلاوألسكلاوةلاطبلابعت
ةداعسامنإو.لمعلاريغيفةحارلامضيملىلاعتهللانأل.ةيقيقحلاةحارلاةذلقوذي

هذهدشقفنمف.نيدلاهيلإدشرييذلاسفنلابدأولقعلاومسحلاةحصباينالا

.*°"ةرخآلاوايندلارسخدقفءايشألا

يفذأةيمالسإلاةمألامسجيفهرشىرشتسايذلاءادلاذاتسألانيبنأدعبف

ءاودلانعملكتدقف.ىلاعتهللانذإباهؤافشهيفيذلاءاودلابةمألاهذهريكذَت
ًانايحأو«نيعباتلاوةباحصلانمحلاصلافلسلاكلسعبركدةراتف؛ةددعتمبيلاسأب

قطاروطوممألانماهريغنعةمألاهذهاهبتزيمتيلايقلتلامولعدعاوقنيب
.ةيهقفلاوةيدقعلااياضقلانمريثكلهتساردوهدقندنعثيدحلاملعجهنم

۹١۱ص/۸ج‹قباسلاعجرملا۳۹

٢٤٢۲ص١ج‹قباسلاعجرملا£.



طسقلانازيم
  

نمهنیباموهللاباتكىلإدرلاف":هصنامهریسفتنمةدعمضاوميفلاقدقف

ةدحوليقانملاقرفتلاوقيرفتلانمايدافتفالخلامسحوعزانتلاةلازإلهلوسرةنس

بهاذملافالتخاوعزانتلاقوفهللوسرلانايبوباتكلالعجىلعفقوتينيدلا

نيعءاودلاناكالإومعيشلاو

تارتاوتملاليبسالإةوبنلانيبواننيبنمزلالوطدعبنيقيللعوبنيالف...":لاقو
ىلعألاًاللاواملاوحأوةرخأآلاكتابيغملابناقيإلافءاهعوقويفدحأفلتخيمليلا

باتكلانمالإهليصحتنكيالرظنلااهيلإيدتهياليلاهللاتافصوءهفاصوأو
نمهبًابنأامدنعفقننأانيلعف؛هيفبيرالهللانمانءاجيذلاقحلاوهونزيزعلا

سايقالوةدايزالوطلخريغ

.نيقيلاوملعللدادعتسالالهاالإالةيملعلاتايآلانإمعنلاقو

تصلخنيذلامهنونقوينيذلا:مامإلاذاتسألالاق(نوُتقوُيموَقل)لاقكلذلو

اوذحخأوءةيداقتعالارومألايفقحلابلطىلإاوهجوتوديلقتويأرلکنممهسوفن
اودقتعاناهربلامهدنعماقاذإمهف«هناهربوهليلدبهوبلطينأدهعلامهسفنأىلع

ليلدالبالوأءيشلانودقتعيموقنمالمهلثمنمنيقيلاعقوتيامنإوءاناقيإاونقيأو
اذإفليلدلاةفرعمبوجوباولاقمهيدلقمنألليلدلاهلنوسمتليمث«ناهربالو

مهدافلاخممحلضمناذإوءاينظناكنإوهباوضراودقتعااًاقفاومهوباصأ

يياوفصونيذلاسانلانمريهامحجلامهءالؤهوءةلحتنملاتالعتلاباوللعتوهوضفر

۲۹٠ص/۹جءقباسلاعجرملا١

٥۱۳صاجءقباسلاعجرملا٢٤



طسقلانازيملا
  

تفصنيذلانيقيلالهأبعرشلاباطخيفةربعلاو:قعانلكعابتأمههأبرثألا

نأقحلاعاعشلنيعناملاةرباكملاودانعلاةلعنماوملسفمهراكفأتصحو«مهسوفن

قحلاراصنأمهءالؤه«بولقلاىلإرودصلاقرتختنأهترارحلو«لوقعلاىلإذفني
نأرتملأهلراصتنالانعتوكسلاالو«هنمقورملانوعيطتسيالمهنيقيب

هليلدمغرهظيملاميفملسوهيلعلاىلصينلانوعجارياوئاكةباحصلارابك
الولومهلجألعئارشلالزتتنيذلاسانلامهءالؤه.ليلدلابقحلاةفرعمىلعاوعبط

."هيلعمحلايعومحعبتفسانلارئاسامأوتححجنالوأتعرشاملاملمهدادعتسا

هلصوينألجألهعدويوهريغقحهبقلعتيفلكملادنعقحةنامألاو":اضيألاقو

دهعلاهيلعذخأوةنامأعدوأدقملعلاملعتييذلاف...ملعلاولاملاكريغلاكلذلإ

ذأدقوملعلااذهبمهدشريوسانلاديفيوةنامألاهذهيدؤينأبفرعلاولماعتلاب

ىلعبحيف...افرعواعرشمهنيبفراعتملالماعتلااذهبسانلاىلعماعلادهعلاهللا
ىلإهدرينألاماعدوأنمىلعبجيامكسانلاىلإملعلاةنامأيدؤينأملاعلا

وهلعفلابةنامألاهذهابىدأتتيلاقرطلاةفرعمنعءاملعلاضارعإو...هبحاص

ةعاضالانيعوههلئاسوءافحخإبقحلاءافخإو«هباورمأيذلابجاولانعداعتبا

.*"...قحلل

44-١46ص/١ج‹قباسلاعجرملا٢

٢۳



طسقلانازيملا
  

ينأهنيدنمةريصبىلعنوكينأبحييذلاملسملااهيأملعا":اضيألاقو

ولوهفرعتنأكليغبنيامضراعتلاوتالكشملانمةعاسلاطارشأونتفلاتاياور

...قحلقنلاباحصأهدمتعياملكنأنونظينملادلقمنوكتالىحكلامجإ
fon

نيفلكملانيغلابلاءالقعلاىلعركنألالقتسالاودشرلانيدمالسإلاناكالو":لاقو

اودلقينألجألالمهايندومهنيدرمأنممهؤابآهيلعناكامىلعديلقتلادومج

بلطيفنيلقتسماونوکیللب«مهدیلقتمهدعبنلاونسومهرصعلهانمنيرخآ
.*۱"اهتلدأنمقئاقحلا

امفصووةمألاهذهضارمأصيخشتباضرديشردمحمةمالعلافتكيملو

ركذدقف.اياضقلانمريثكلهتسارددنعيملعلاجهنملاقيبطتبماقلباهحلصي

ميلعتكلذنمهدصقو‹مهضعبيفحرخحلاءاملعهلاقاموثيداحألاةاوركلاسم

:لاقثيحءهلعفمحليغبنيامةمألادارفأ

EAAص/۹٩ج‹قباسلاعجرملا٥£0

١۲۲ص/١٠ج؛قباسلاعجرملا١

 



طسقلانازيملا
  

مهتم«نامسقةروهشملاةنسلالهأنيواوديفةنودملاثيداحألاةاورنإمث"

امنوعبتيانإو«تاياورلابهدييأتباومهتيفابهذمنومزتلياونوكيملنيذلانولوألا

نيذلامهنمو«نوبهذياهنمحصامىلإولصألايهةياورلافمهدنعهتياورتحص

اهفلاخيامواهقفاويامنووريمودعناكدقواهنودحدعببهاذمللنيعبتماوناك

حيجرتواهانعمنايبمهئاهقفىلإنولكيوةياورلايفقدصلابهللانونيدي

يفنعطنمولختاليلاثيداحألاضعبةياورنعاوعنتميمللبءاهنمضراعتللا

اهيفعجريفةدمعلايهةاورلاةلادعف.بهاذملااهيففلتختاليلانيدلالوصأضعب

.مهليدعتومهحرجيفليقامصيحمتولاجرلامجارتوليدعتلاوحرحلادعاوقلإ
نُأوةياورلايفبذكلاوعضوللاببستناكبهاذملانأركنينأدحأعيطتسيالو

.*""نفلااذهلئاسممهأوهنيدلقملاةاورلادقن

قفتاومولعموهامكعملابيوردقثيداحألارثكأنأيفكشال":اضيألاقو
دحاولاثيدحلاظافلأيفحاحصلاةاورفالتخاهيلعلديوىاملعلاهيلع

يفجردياميهوتاجردملانمثيداحألاضعبىلعلخداموءاهنمرصتخللا
.*^"...ةاورلامالكنمعوفرملاظفللا

:اضيألاقو

٦۱٠ص/٥ج‹قباسلاعجرملا£۷

°٦ص/۹٩ج‹قباسلاعجرملا۸

٤۳

 



طسقلانازيملا
  

نمناطيشلاظحةلازإثيدحوملسوهيلعهللاىلصيبلاناطيشمالسإثيدحو"

داحآلاةياورنمهنألةينظلارابخألانموهفهبلق

":لاقثيح«جيرجنباوةملسنبدامنملكيفحرحلاءاملعلاوقألقنو
ريفتدقهنأالإملسملاجرنموهوةملسنبدامحهيححصمدنعهبدرفنادقو

...مولعموهامكهرمعرخآيفهظفح

الهنألًاسيلدتنيسلدملارشهتدابعوهتياوروهملعةعسىلعجيرجنباو":لاقو

ثيدحتريغبهيوريءيشبنودتعيالليدعتلاوحرحجلاةمئأوءةقثنعسلدي

يبُأنعثيدحلانكلو...":هلوقبىلاعتوهناحبسهللاةيؤرتاياورضعبفصوو

...عوضوميلعنعوفيعضبابلااذهيفتباثنبديزوركب

ملسملكاموملسملكنعنوورياوناكنيعباتلاوةباحصلاضعبنإ":لاقو
هيلعهللاىلصيبلانمهوعمسامنيبءادألايفنوقرفياوناكامو«قداصنمؤم

نعمهضعبيوريناكمهنعهللايضرةباحصلانأتبثدقو...هريغنموأملسو

نعةياورلايةيلبلانكلو...هلاثمأورابحألابعكنعىحنيعباتلانعوضعب
روثأملاريسفتلامظعموسابعنباوةريرهوبأهنعىورنمو.رابحألابعكلثم

٣۲۹۲ج؛قباسلاعجرملا٩

۹١۲٠جءقباسلاعجرملا٠

۹ج؛قياسلاعجرملا١

١١٠ص/۹جءقباسلاعجرملا١



طسقلانازيملا
  

نيرسفملارابكنمهريغاذكوةداتقكنوسلدللامهنمو‹هذيمالتنعوهنعذوحخأم

o۳

نمفلسلاكلسمعابتاىلإةوعدلاوءةيبهذملاتابصعتلاذبنىلإةوعدلانإ

ةغللاوثيدحلامولعيفلثمتملاةمألاجهنمقيبطتىلإةوعدلاو‹نيعباتلاوةباحصلا

هذيملتوهدبعدمحممامإلاذاتسألااهداقيلاةيركفلاةكرحلاتاموقموزئاكريه

قدصلكبيكعحتانهاهانلقنيلاتالوقنلالكوءاضرديشردمحمةمالعلا

نيدايمىلإىمعألاديلقتلاداهونمةيمالسإلاةمألاذاقنإلجألنيذاتسألاتاهجوت

.ةعساولامولعلا

هناحبسهللاهيؤرتاياورىلعهجهنماضرديشردمحمذاتسألاقبطله

؟یلاعتو

هتاهاحجتاوهتاوعداضرديشردمحمذاتسألاقبطله:انههحرطنيذلالاؤسلاو

؟ىلاعتوهناحبسهللاةيؤرتاياورلهركذدنع

.هقيبطتىلإاعديذلابئاصلاجهنملااضرديشردمحمذاتسألاقبطيملءال:باوجلا

 

ةساردالوصيحمتريغنمهقبسنملاوقأاضرديشردمحمذاتسألارركدقل

الالاوقأةديدععضاوميفلاقدقف«هريسفتيثاهيلإراشأيلاتاياورلاديناسأل

O.Y ٦.۰ص/٩۹ج‹قباسلاعجرملا o۳

 



طسقلانازيملا
  

ةدايزلاهذهنأةديدعلاقرطلانمةريثكلاثيداحألايفدرودقو":هلاوقأنمف

هيلإلصياليذلايياحورلالامكلابتارمىلعأوهوميركلاهللاهجوىلإرظنلايه

°"ةرخآلايفالإنوفراعلانونسحلانوقتلل
هللاهجوىلإرظنلا"بةَداَيَزَو)ىلاعتهلوقريسفتاهيفءاجيلاتاياورلاعيمجنإ

سفناضرديشردمحمةمالعلاهقيبطتىلإاعديذلاقحلانازيميفةفيعض"ميركلا

.ثحبلااذهنميناثلامسقلايفتاياورلاميمفعضانيبدقو

هللالوسرنعحصوةيؤرلايفرابخألانمءاجامامأف":اضيأهلاوقأنمو

صمنألاهعفدىلعليلدةيآلاهذهيفسيلو؛عوفدمريغفملسوهيلعهللاىلص
°"ثيدحلابملعلاوةنسلالهأبهذماذهوهتقيقحبةطاحإلاوءيشلاكاردإةيآلا

رصبلاكاردإيفنكلذكوملعلالصأيفنمزلتسيالملعلاةطاحإيفن":لاقو

ةيآلانيبةنسلالهأهبعمجامىوقأاذهو.اقلطمهايإهتيؤريفنمزلتسيالءيشلل

̀."...ةغللاةهجنمةرخآلايفمهرلنينمؤملاةيؤربةقطانلاةحيحصلاثيداحألاو

1-7 ص/١٠ج‹قباسلاعجرملا o

1o۳ صإ/۷ج‹قباسلاعجرملا o0

١٦١٦ص/۷ج‹قباسلاعجرملا o٦



طسقلانازيملا
  

هبهذمياعطاقاصنتسيلقيرفلكابلدتسايلاتايآلاتناكاذإو":لاقو

اههيبشتوةيؤرلايفليوأتلالمتحيالعطاقصنوهاماهيلعقفتملاثيداحألايفف

حيحصنمديحوتلاباتكيقو...روهظلاوءالحلايفسمشلاوردبلاةيؤرب

يفدروام(حاورألايداح)يفميقلانباعمجوكلذيياثيدحرشعدحأيراخبلا

:كلذىلإهتراشإدنعرجحنباظفاحلالاق.اثئيدحنيئالثناكفثيداحألانمكلذ

.*۷"دايجاهرثكأو

نمف«؛ثيدحلاملعلوصأاهعفدتواهدرتىلاعتوهناحبسهللاةيؤرتاياورعيمجنإ
امو.ادبأحصتملتاياورىلإةوقلاوةحصلاةبسنثيدحلاملعقيبطتيفريصقتلا
ىلإاعديذلاجهنملاقبطهنأوللوقلااذهلوقيلاضرديشردمحمذاتسأللناك

دمحمذاتسألااهيلإراشألايراخبلامامإلاتاياورامأو.(رانملاريسفت)يفهقيبطت

كلذنيبدقوةنحلايفىلاعتهللنينمؤملاةيؤرىلعاهيفةجحالفانهاضرديشر

اذهيفحضتيسامكثيدحلاحورشوريسافتلابتكيفمهسفنأةيؤرللنوتبثلا
يهف(حاورألايداح)باتكيفميقلانباةمالعلااهركذيلاتاياورلاامأو.ثحبلا

."الةميقالةفي۰

31 ص/۹ج‹قباسلاعجرملا o۷

يداح)باتكيفميقلانبااهركذيتلاتاياورلاعيمجفعضفاقسلايلعنسحذاتسألارهظأدقل ۸

.(ةيؤرلاةلأسم)ناونعباهعبطةلاسريف(حاورألا

مر



طسقلانازيملا
  

ةيؤرتاياورتوبثوةحصءاعدايفهقبسنماضرديشردمحمةمالعلاعباتدق

بتکةساردوةءارقدنعميقوجهنمنمهيلإاعدالقيبطتريغنمىلهناحبسهلا

ثيداحألاضعبنكلو...":هلوقهيلإاعداعهديقتمدعتبثيامو«لئاوألا

رثكأنعيورماهنمعوفرملاو«ليوأتلالمتحتالكلذيفةحيرصةنسحلاوةحيحصلا

۳۰°...رنالاوفوقولاعدًاياحصنيرشعنم
يفهكلسموهجهنمهدرياضرديشردمحمذاتسألاهرطسيذلالوقلااذه

تءاجىلاعتوهناحبسهللاةيؤرتاياورعيمجف.ثيدحلابتكتاياورمملماعتلا

دقف؛هریسفتنمةريثكعضاوميفهسفنذاتسألاممتاياورفعضرهظأسانأقرطنم

قرطنموجيرجنباةنعنعبوةداتقةنعنعبوةملسنبدامحنعتاياورلاكلتتءاج

امديشردمحمذاتسألادعياذإفيكف.مهنودوأءالؤهةلزاميفمهنيرخآةاور

.!؟ليوأتلالمتحيالاحيحصهجهنمهلطبأ

1ص/٩۹جءرانملاریسفتا

 



طسقلانازيملا
  

هللالوسرنعةعوفرمتاياوراووردقايباحصنيرشعنمرثكأنأبلوقلاو
ريعثيداحألاحارشبتكهتلقانتميلقءاعدالراركتوهملسوهيلعهللاىلص

لكنمملعلاديرحتاضرديشردمحمةمالعلابقئاللانمناكفنورقلا
ىوقأاذهلوقأ":لئاقلاوهوالفيكءلصأالوهلساسأاللوقلكوءاعدا

طقاسهلکوءاعالطامهعسوأوظافحلاظفحأهصخلدقةيآلانعهباوياجأامعسوأو

باتكبملعلانوكرتينيذلانيدلقملاىلعةجحربكأهطوقسيفو«هيلئاقةلالجىلع
۱هلوسرةنسوهللا

هقيبطتىلإاعديذلابئاصلاجهنملالوحراكفأنمهضرعقبساملكنم

هللاةيؤرتاياورلوحذاتسألااهرطسيلالاوقألانموءاضرديشردمحمذاتسألا

اهتنميهاملةوقلكوءفاتسألاراكفأنابذاجتتنيتوقكانهنأكردنىاعتوهناحبس

:هتاباتكةصالخوهلاوقأجئاتنىلع

.ثحبلااذهنم٩٩صرظنا٠

١١٠ص/۸جءرانملاريسفت١

ريسفتلضرعتامدنعءاملعلاضعبلاوقألهتشقانمدنعلوقلااذهاضرديشردمحمذاتسألالاق
اتوأةينوُكَينألإهَمعاطىلعاُْميَِإيجواميفدجأألل:ىلاعتهلوق
نفداعلوغابريعرضانمفهبهلاريللهأاقنسفاأسجهَريزنخمخلوأخوف
.(ْميحُرروفَغكبر



طسقلانازيملا
  

عولطقملاةيوبنلاةنسلاوميركلانآرقلاةلالدنمعبانلايملعلاليلدلاةوق.١

هدقنيفاهراثآتحضتالاومالسلاوةالصلالضفأاهبحاصىلعاهتوبثب

الوليلدريغنملاجرلانممهقبسنملةمألاهذهءانبأنمنيدلقملاكلسمل
.ناهرب

ةزراباهلاعمتحضتايلاولئاوألابتكيفةثوثبملاةيركفلاتاثوروملاةوق.۲
.ةساردريغنمىاعتوهناحبسهللاةيؤرتاياورةحصتعداىلاهلاوقأيف

ذاتسألالاوقأةمتاخىفنيتداضتملانيتوقلانيتاهنيببذاجتلااذهراثآحضتتو

لاوقألانماهظحةوقلكذاتسألاىطعأثيح«ىلاعتوهناحبسهللاةيؤرةركفلوح

.اهبسانييلا

:لوقينأاضرديشردمحمذاتسألاىلعيملعلاليلدلاةوقتضرفدقف

يصعطقرتاوتميوغلالويلوصأصنةيرصبلاةيؤرلايفسيلهنأمدقتاممملعدق"
تسيلوءةرورضلابنيدلانمةمولعملااهيلععمجادئاقعلانماهلعجيةلالدلاوةياورلا

وأاهلهجينمنوكيثيحبةلاسرلاوديحوتلاعمنيدلاغيلبتيفهيلإىعديناكامم

.۲٠"...ارفاكاهركني

:لاقويملعلاليلدلاةوقلذاتسألاباجتساو

۷١٥۱ص/۹ج‹قباسلاعجرملا1

9



طسقلانازيملا
  

تايآنمحرصأاهيفيفنلاتايآنإيأرلايدابليقاعرفىلاعتبرلاةيؤرامأو"
حرصأامهفهكرًال):ىاعتهلوقو(يناَرتنل):ىلاعتهلوقكتابثإلا
ىلع(ةَرظااَهبَرىلإ*ةرضاذوي:ىلاعتهلوقةلالدنميفنلاىلعةلالد
.٠"...برعلامالكونآرقلايفريثكراظتنالايعميرظنلالامعتسانإفتابثإلا

الالاوقأذاتسألاىلعتلمأدقفنيقباسلابتكنمةئوروملاتاءاعدالاامأو

:ةديدععضاوميثلاقدف«هريسفتيفهنيبيذلاهجهنماهرقي

الءيشللرصبلاكاردإيفنكلذكو«ملعلالصأيفنمزلتسيالملعلاةطاحإيفن

ثيداحألاوةيآلانيبةنسلالهأهبعمجامىوقأاذهو.اقلطمهايإهتيؤريفنمزلتسي

.٩"...ةغللاةهجنمةرخآلايفمهيرلنينمؤملاةيؤربةقطانلاةحيحصلا

هيفءارملانكميالامةيؤرلاتابثإيفحيرصتلانمةحيحصلاثيداحألايفنإ":لاقو
10n

١٤۳٠ص۹ج؛قباسلاعجرملا۳

١١٦ص/۷ج‹قباسلاعجرملا1

۱۳۸ص/۹ج‹قباسلاعجرملا٥۹1

 



طسقلانازيملا
  

ةيؤرنأةصالخلاةصالخو":هلوقبىاعتوهناحبسهللاةيؤرلوحهلاوقأمتتخاو

هيلإيقترييذلاياحورلاميعنلالمكأوىلعأاأو«قحةرخآلايفمهبرلدابعلا
:ديحلاهباتكىفىلاعتهلوقهيلعقدصيامقحأاهنأو«ناوضرلاوةماركلاراديفرشبلا

هاوريذلايسدقلاثيدحلايفهلوقو(نْيعَأةرَفنممُهَليفْخأامسفمَعَافر

نذأالوتأرنيعالامنيحلاصلايدابعلتددعأ):ملسوهيلعهللاىلصهلوسرهنع

.۱٠"(رشببلقىلعرطخالوتعم
قحةرخآلايفمهبرلدابعلاةيؤرنأةصالخلاةصالخو":ذاتسألالوقف

دق"ناوضرلاوةماركلاراديفرشبلاهيلإيقترييذلايناحورلاميعنلالمكأوىلعأ
يلوصأصنةيرصبلاةيؤرلايفسيلهنأمدقتاممملعدق":هلوقبهسفنذاتسألاهلطبأ

نمةمولعملااهيلععمجبادئاقعلانماهلعجيةلالدلاوةياورلايعطقرتاوتميوغلالو

ةرورضلابنيدلا

ءاضرديشردمحمذاتسألاهقيبطتىلإاعديذلاجهنملاىلعريسيثحبلااذهف

هناحبسهللاةيؤروتبثماهبجتحايلاتاياورلاعيمجفعضةعطاقلاةلدألابتبثيو

هيلعهللاىلصميركلاهلوسرةنسوىلاعتهللاباتكنمةتباثلاةلدألابرهظيو

.ةرخآلاوايندلايفنويعلاهارتالىلاعتوهناحبسهللانأفلسلالاوقأوملسو

۷۷٠ص/۹جءقباسلاعجرملا٦



طسقلانازيملا
  

نيرخآنيرسفمدنعقيبطتلاوجهنملا4
ثيداحألاوءاهيفكشالقحلجوزعهللاةيؤرو":يزوحانبالوقامأو

.٠٠"حاحصةحيحص

دقونآرقلارهاظبتباثهلامجإبةيآلاىعماذهف...":روشاعنبالوقكلذكو

."لسوهيلعهللاىلصيبلانعةحيحصلارابخألااهتديأ

ءاهركذبليطنالفةرتاوتمةيؤرلاثيداحأنأانمدقدقو":ناكوشلالوقكلذكو

حلصيءيشباهدعبتساواهافننمكسمتيملو‹لقتسمفنصميفيقأتيهو

۱"هلوسرةنسنمالوباتكنمالهبكسمتلل

محيرنورظنيدابعلانأنمةحيحصلاثيداحألاهبترتاوتام:هبدارملاو...":هلوقو

."'"ةمايقلاموي

الوةهبشالوهيفكشالارتاوتةرتاوتلاثيداحألابتتبثدقف":ةيؤرلانعهلوقو

ًاميظعالهجةرهطملاةنسلالهجينمالإهلهجي

۳۷۲صإ/٤ج؛ريسملاداز۷

ءةيؤرلانم-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرنعحصامل...':ًاضيألوقلااذهوحنهلو
(٦ص/۲ج؛قباسلاعجرملا)."ثيدحلاوملعلاوةنسلالهأبهذماذهو

۳۲۷ص/۲۹ج؛ريونتلاوريرحتلا۸

لهاروهمجهتبثأف؛نيملكتملافئاوطنيبعئاشةرخآلايفهللاةيؤريففالخلاو*:اضيألاقو
ةفراعتملاةيؤرلافلاختةيؤراهنأىلعمهقافتاعمةنسلاوباتكلانمةلدألارهاوظةرثكلةنسلا
ءقباسلاعجرملا)."

١٥٤ص/٥جءريدقلاحتف٩

4۹ص/°جعجرملا٠

 



طسقلانازيملا
  

اللاوقأنم"يلاعثلاو‹"يزارلاو‹""يدنقرمسلاو٠"هلاقامكلذكو

.تاءاعدالاةرئادنعجرت

مهنمو=مالسإلاءاملعجهنماهضفريانهنورسفملااهركذيلالاوقألاهذهميمجف

ثيدحلابتكيفةثوثبملاتاياورلاعيمجنزوىلإيعادلا-مهسفنأنورسفملاءالؤه

.طسقلانازيملاب

مهسفنأمهىلاعتوهناحبسهللاةيؤرتاياورةحصباولاقنيذلاءاملعلاضعبف

"ةروصلاةياورياعملمحنممهسفنأمهو.الاجرلحراءاملعفيعضتلننم

ملرابخأىلعةحصلابمكحيفيكفءىلاعتوهناحبسهللاةيؤربالةلصالناعمىلع

هبتكاموليدعتلاوحرخحلاءاملعهرطسامو؟ادبأحصتمتایاورىلعوًالصأتبثت

۹٠۲۰ص/۲ج؛قباسلاعجرملا١

يفثيداحألا-ملسوهيلعللاىلص-يبنلانعحصدقهنأل...ةتباثةيؤرلاو...":يبطرقلالاق۲

(۲۷ص/۷جءيبطرقلاريسفت)."ةمايقلامويةيؤرلا

يورمريسفتلاو.نآرقلايفريثكىلاعتهللاهجوىلإرظنلايفلوقلا":جاجزلانعيدنقرمسلالقن۳

(°۹ص/۲جءيدنقرمسلاريسفت)."كلذيفكشالهنأحاحصلاديناسألاب

(١٠٠ص/١٠١جءيزارلاريسفت)."...ةريثكفرابخألاامأو...":هلوقبةيؤرلارابخأيزارلافصو٠

امةلأسملاهذهيفانبهذم":(۱۹۸-۹۷١صءنيدلالوصأ)يزارلانعًالقندمحلآلاق

ليلدلابىلاعتهللاةيؤرةحصتبثنالانأوهوءيدنقرمسلايديرتاملاروصنموبأخيشلاهراتخا

هذهليلعتمصخلادارأنإف؛ثيداحألاونآرقلارهاوظبةلأسملاهذهيفكسمتنلبءيلقعلا

مهلنالدىلعانضرتعاةيؤرلايفنيفاهبكسمتيهيلقعهوجوباهرهاظنعاهفرصولئالدلا

صءاهيفمالكلاقيقحتوىلاعتهللاةيؤر)."رهاوظلاهذهليوأتنممهانعنمواهفعضانيبو
٦۱(

ص/٢۲جءيبلاعثلاريسفت)."ثيداحألاحيحصنمكلذيفامو...":يبلاعثلالاق٥

.ثحبلااذهنماهدعبامو۲۳۹صيفاهلمهحرشدنعحارشلاهلاقاموةياورلارظنا٦

٥٤



طسقلانازيملا
  

رهظيوةحصلاءاعدالطبي-ةيؤرللدقتعممهرثكأو-ثيدحلامولعةذباهج
هللاءاشنإثحبلااذهايانثيفًاعيمجانلنيبتيسامكةيؤرللنيتبثلاججحفعض

.یلاعت

ىلعهللدمحلاف«قيبطتلايفعبتييذلاجهنملالوحراوحلللاجانهسيلو
هنايببموقنيذلانكلوءدقنلاوةساردلايفدحاوجهنمرابتعاىلعاعيمجانلهقيفوت

هناحبسهللاةيؤرتاياورةحصءاعدانأوهاهتمالسىلعقفتللةلدألابهراهظإو
يفةربعلانكلونيعدملاةرثكيفةربعلاتسيلف.ةميقالوهلنزوالىلاعتو

.ةتباثلااهتلدأبىوعدلاتوبث

ىلعبجييذلاجهنملاقيبطتاهبحاصينأدبالاهريغوريسفتلابتكلانتاءارقف
.هبكسمتلاوهيلإةوعدلانيملسملا

۹

 

 



 

طسقلانازيملا
  

يفیلاعتوهناحبسهلاةيؤريدقتعمدنعثيدحلاحورشبتكتمهسأدقل

يفمهدنعةربتعملاطورشلاىلإنوكرريغنمىلاعتهللدابعلاةيؤرةركفلجيورتلا

.ةيمالسالاةديقعلاتابثإ

هللاةيؤرةلدأنعهثيدحدنع-رجحنباهنعهلقنامك-يطرقلامامإلالاق

امنإوءةينظلاةلدألاباهيفيفتكيفتايلمعلانمةلأسملاتسيلو...":ىلاعتوهناحبس

يوونلامامإلانيبدقو٠٠"يعطقلاليلدلابالإاهيفيفتكيالفتادقتعملانميه

لاجبيفاهبجاجتحاللطرشتاياورلارتاوتنأملسممامإلاحيحصلهحرشيف

اهبجتحايلاىلاعتوهناحبسهللاةيؤرتاياورعيمجانضرعاذإنحنو."ةديقعلا

۰٥٥ص/۹٩جءيرابلاحتف۷

:ملسممامإلاحيحصلهحرشيفيوونلامامإلالاق۸

.رثكأوأادحاوهليوارلاناكءاوسءرتاوتملاطورشهيفدجويملاموهفدحاولاربخامأو'

نممهدعبنمفنيعباتلاوةباحصلانمنيملسملاريهامجهيلعيذلاف؛همكحيففلتخاو

لمعلامزليءعرشلاججحنمةجحةقثلادحاولاربخنألوصألاباحصأوءاهقفلاونيثدحملا

ضعببهذو...لقعلابالعرشلابهانفرعهبلمعلابوجونأوءملعلاديفيالونظلاديفيواهب

نماهريغنودملعلاديفتملسمحيحصوأيراخبلاحيحصيفيتلاداحآلانأىلإنيثدحملا

ةلطابروهمجلالوقىوساهلكليواقألاهذهوءلوصفلايفهلاطيإولوقلااذهانمدقدقوءداحألا

.هيلإريصملابجوفءهبلمعلابوجوبعرشلاءاجدقو.دحاولاربخبلمعلاليحياللقعلاو...

مهولاوطلغلالامتحاوءملعلالصحيفيكو.سحللرباكموهف؛ملعلابجوي:لاقنمامأو

٠٠م؛جاجحلانبملسمحيحصحرشجاهنملا).”ملعأللاو؟هيلإقرطتمكلذريغوبذكلاو

)۸۹صج

 

 



طسقلانازيملا
  

نيبتاقرافملادحباننإفطورشلاهذهىلع«يوونلامامإلامهنمو«ثيدحلاحارش

ديؤتيلارابخألاالومهجهنماهرقييلاةلدألادحنالذإ؛قيبطتلاوجهنملا

يوونلامامإلادنعقيبطتلاوجهنملا١
هللاةيؤريبثمتاءاعدارركملسممامإلاحيحصلهحرشيفيوونلامامإلا

:لاقدقفءاهديناسألاجرلحرحلاءاملعفيعضتىلإتافتلاريغنمىلاعتوهناحبس

القعةليحتسمريغةنكممىلاعتهللاةيؤرنأمهعمجأبةنسلالهأبهذمنأملعا"

نيرفاكلانودىلاعتهللانورينينمؤملانأوءةرخآلايفاهعوقوىلعاضيأاوعمجأو

ةمألافلسنممهدعبنمفةباحصلاعامجإوءةنسلاوباتكلاةلدأترهاظتدقو...

نعايباحصنيرشعنموحناهاورو«نينمؤمللةرخآلايفىلاعتهللاةيؤرتابثإىلع
.'"لسوهيلعهللاىلصهللالوسر

:هلوقبربلادبعنباهافندقىلاعتوهناحبسهللاةيؤرتوبثةيضقلوحعامجإلاف

ىلإاهيفانجتحاامًاعامجإتناكولوءةلأسملاهذهيفعامجإلاعدنملانإ"
حرجاءاملعدعاوقهتطقسأدقفىلاعتوهناحبسهللاةيؤرةلدأرهاظتءاعداامأو

.ىلاعتهللاءاشنإثحبلااذهيفنيبتيسامكليدعتلاو

۱۸ص/٢۲ج‘م‹؛جاجحلانبملسمحيحصحرشجاهنملا۷۹

O۸

 



طسقلانازيم
  

لبهرصعدنعفقتليوونلامامإلاناسلىلعتاءاعدالاهذهبايسناو

ةلدأاووردقًايباحصنيرشعنوكءاعداف«حارشلانمهدعبىتأنمةنسلأ

.^"يراقلايلعونيدلاردبونباهلاقدقىلاعتوهناحبسهللاةيؤر

لاوقألانمفيعضلالقنييوونلامامإلالعجنيقباسلالاوقأفلخقايسنالاو

تابثإراتحخاهنافريرحتلابحاصامأو...":لاقثيحءةيؤرللهتابثإقايسيف

الإكسمتنالانكلوءةريثكتناكنإوءةلأسملاهذهيفججحلاو:لاقءةيؤرلا

ةلخلانوكتنأنوبجعتأ):امهنعهللاىضر«سابعنباثيدحوهوءاهنمىوقألاب

لئسءةمركعنعو(ملسوهيلعهللاىلصدمحمةيؤرلاو«ىسوملمالكلاوميهاربإل

مهنمهباحصأنمةعامجملسوهيلعهللاىلصيبنلانعةيؤرلاثيداحأىوردقو":ميقلانبالاق١

؛یسوموبأوءرباجوبيهصوءديعسوبآوةريرهوبأوءيليقعلانيزروبأوهللادبعنبريرج

نبرامعومتاحنبيدعوءكلامنبسنأوءرمعنباو«سابعنباوءدوعسمنبهللادبعو

ننسىلعميقلانباةيشاح)."مهنعهللايضررمعنباوتباثنبورمعوءرساي

(٤٥٤٥-٦٥ص/۱۳ج«دواديبأ

مكنإ):ملسوهيلعهللاىلصيبنلانعتيوريتلاثيداحألاوهللاىلإرظنلااذهف*:اضيألاقو
."ةرخآلايفىريهللانأدهاشنآرقلاوءةعوفدمريغاهديناسأوءةحيحص(مكبرنورت
(°°ص/١٠ج؛قياسلاعجرملا)

نآرقلابوثيداحألاهذهبلدتسا:لوألا.هوجوىلعوهو:هنمدافتسيامركذ':ينيعلانيدلاردبلاق۸۲

ثيداحأىوردقوءنينمؤمللةرخآلايفهللاةيؤرتابثإىلعمهدعبنموةباحصلاعامجإو

(۲٦ص/٥جءيراخبلاحيحصحرشيراقلاةدمع)."ايباحصنيرشعنمرثكأةيؤرلا
ءةمألافلسنممهدعبنمفةباحصلاعامجإوةنسلاوباتكلاةلدأترهاظتدقو":يراقلايلعلاق۳

هللايضرايباحصنيرشعنموحناهاوروءنينمؤمللةرخآلايفىلاعتهللاةيؤرتابثإىلع
:حيباصملاةاكشمحرشحيتافملاةاقرم)."ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنع؛مهنعىلاعت

(٠۳۲صچ



طسقلانايملا
  

.معن:لاق؟هبرملسوهيلعهللایلصدمحمیارله:امهنعهللایضر«سابعنبا

:لاق«هنعهللایضر«سنُأانع«ةداتقنعءةبعشنع«هبسأبالدانسإبيوردقو

ىلصدمحمىأردقل:فلحينسحلاناكو«(هبرملسوهيلعهللاىلصدمحمىأر)

هبرملسوهيلعهللا

يرصبلانسحلاوةمركعوكلامنبسنأوسابعنباىلإةبوسنملالاوقألاهذهف

داريإيوونلامامإللغوسيفيكفءاملعةداهشبءيشاهنمحصيالةفيعض

؟اهتحصتارربموأاهفعضلنايبتريغنمتاءاعدالاهذه

لاوهنعهللايضركلامنبسنأىلإةبوسنللةياورلليوونلامامإلالقنو
يفهكلسيذلاهجهنملهقيبطتمدعىلعنيبلاليلدلاوهلةداتقةنعنعقيرطنمتءاج

‹ةداتقةعنعنعهحرشنمةديدععضاوميففعضدقف.ملسممامإلاحيحصحرش

اذإسلدملانأررقتدقو...نيسلدملانمناكهنعهللايضرةداتقنإف":لاقثيح

."""راتخملاحيحصلابهذملاىلعهبجتحاتعم:لاقاذإو«هبجتحيالنع:لاق

؛نعىلوألاةياورلايفلاقدقو.سلدمىلاعتهللاهمحرةداتق...":اضيألاقو

هعامستبثينأالإهتنعنعبجتحيالسلدملاو

۸-۹ص/۳ج٠٠م؛جاجحلانبملسمحيحصحرشجاهنملا٤
كلامنبسنأوسابعنباىلإةبوسنملاتاياورلاديناسأيفليدعتلاوحرجلاءاملعلوقرظنا٥

.ثحبلااذهنماهدعبامو١۹٠صيفنسحلاوةمركعو

٢۲۹ص/٤ج٢٠م؛جاجحلانبملسمحيحصحرشجاهنملا٦

۱٢۳۳ص٤ج"م؛قباسلاعجرملا۷

-

 



طسقلانازيملا
  

هعامستبثييحهتنعنعبجتحيالسلدملانأوسلدمةداتقنأمدقتدقو":اضيألاقو

ثيدحلاكلذ

اوفلاحخدقىلاعتوهناحبسهللاةيؤريدقتعمنأبدهشيدحاولاثماذهو

يٿةفيعضرابخأوتاياورنمهوءرقابمهجاجتحادنعمهوبسسأومهدعاوق

.ءاملعلانممهقبسنمبتك
ىلإلاحلاهبلصولبلاوقألانمفيعضلاريرمتدنعيوونلامامإلافقيملو

هللاىلصلوسرلانعدروالهحرشدنعف.ناهربالوليلدابتأيملراكفأةفاضإ

(ندعةنجيفربكلاءادرالإمكرىلإاورظنينأنيبوموقلانيبامو):ملسوهيلع

عناملالاوزنعملسوهيلعهللاىلصربعف":تاملكلاهذاحراشيوونلامامإلالاق

.^“"ءادرلاةلازإبراصبألانعهعفرو

وهءايربكلاءادرنأبحيرصثيدحلاوء"ءادرلاةلازإب"يوونلامامإلاىتأنيأنمف

!؟ىلاعتوهناحبسهللدابعلاةيؤرنمعناملا

رجحنباظفاحلادنعقيبطتلاوجهنملا-۲

نينمؤمللةيؤرلاهذهعوقوبةيوبنلارابخألاترتاوتو":رجحنباظفاحلالوقو

.٠٠"...ةنحلايفاهبمهماركإبوةرحخآلايف

A۸۳£٢ص٦ج»م‹قباسلاعجرملا

۱۹ص/٢۲ج‹قباسلاعجرملا۸۹

٥

  



طسقلانازيملا
  

مهريغنودناميإلالهألةرخآلايفكلذعوقوبةحفاطممسلاةلدأو":ًاضيأهلوقو
۹

يفنينمؤمللاهعوقوبةروهشملاةحيحصلارابخألاتتبثو...ضايعلاق":هلوقو

."ةرخآلا

نمءاجامعمهتلاحإيضتقيالءيشلايفننألو...:لاطبنبالاقو":هلوقو

ةباحصلاندلنملوبقلابنوملسلملااهاقلتدقوءةيآلاقفوىلعةتباثلاثيداحألا

.٠"فلسلافلاخوةيؤرلاركنأنمثدحيحنيعباتلاو
.اهتيقادصمتبثيواهديؤيامبتأيملرجحنبااهلقنواهلاقيلالاوقألاهذه

عيمجو.ىلاعتوهناحبسهللاةيؤرةلأسميفهتحصوهتوبثىعداامتابثإبمقيملو

رهظأامدنعهسفنبوهاهطقسأدقيرابلاحتفيفاهرطسيلارابخألاوتاياورلا
.ىرخألاهبتكيفوأحتفلايفاهديناسألاجرفعض

راش«یلاعتوهناحبسهللاةيؤرلوحتاياورنمدروابهجاجتحاقايسيفف

نعيربطلالقنو":لاقثيحسههجوهللامرك-يلعمامإلانعيورامىلإ

لقيملو."""هللاهجوىلإرظنلاوهلاقدير:ىلاعتهلوقيفهريغويلع

۳۸۷صإ/١٠جء٬قباسلاعجرملا١

٩۸8۹٥ص/۹٩جءقباسلاعجرملا۲

۳۸۸صإ/١٠ج؛قباسلاعجرملا۳

٥۳۹ص٥ج‹قباسلاعجرملا٤۹

َ ۵Y



طسقلانازيملا
  

هذهدنسلاجرنمنيلجرلليدعتلاوحرخلاءاملعفيعضتةياورلاهذلهركذدنع

.٠ةياورلا

:ىلاعتهلوقريسفتيفةملسنبدامةياورىلع''حتفلايفرجحنبادمتعاو
ليدصعتلاوحرجلاءاملعفيعضتركذيملوىْسُحْلاوُتسْحَأَنيذْلْل)
یرخأعضاوميفلعفامكهتمظفحأمهنماهيففلاخاذإةملسنبدامحتاياورل
نم

ىلصهللالوسرةيؤرتابثإوأيفنلوحةباحصلانعيورالهتشقانمدنعو

لاوقألانيبعمحلايفرجحنباظفاحلاذحخأىلاعتوهناحبسهبرلملسوهيلعهلل

.تاياورلانم^تباثلاريغوتباثلانيبزييمتريغنمةدراولا

هلصاحو...سابعنباهيفاهفلاخةروكذملاةيآلابةشئاعجاجتحامعن"لاقدق

اذهنم١٤۱صيفاهدنسلاجرنمنيلجرلفيعضتنمرجحنباهلقناموةياورلاهذهرظنا٥

.ثحبلا

٢٥۳۹ص/١٠ج؛يرابلاحتف٦

ءاملعنعهسفنرجحنباهلقنامًارقاو؛ثحبلااذهنم١۲٠صيفةملسنبدامحةياوررظنا۷

دقانهدامحةياوربجاجتحانمرجحنباهيلإبهذامنأكردتلدامحتاياورقحيفحرجلا

.ىرخألاهبتكيفهسفنبوههفلاخ
هلوقلهريسفتدنع۹جء؛يرابلاحتف)سابعنبانعرجحنبااهركذيتلاتاياورلا۸

هبتکنمعضاوميفهسفنرجحنبااهلاجرفعضرهظأدق(ىّرخأٌةّنزَنُهآَردَقَو):ىلاعت
.ثحبلااذهنماهدعبامو١۱۹صيفاذهئراقلاكرديسامكىرخألا

۸۹٥ص/٩۹جءيرابلاحتف٩

 
 



طسقلانازيملا
  

لمحينابةشئاعيفنوسابعنباتابثإنيبعمحلانكميفاذهىلعو":اضيألاقو

.``"بلقلاةيؤرىلعهتابثإورصبلاةيؤرىلعاهيفت

مأنعةدراولاةحيحصلارابخألانيبعمحجلاةلواحمدنعرجحنيافقيملو

هللملسوهيلعهللاىلصلوسرلاةيؤريفنىلعةلادلااهنعهللايضرةشئاعنينمؤللا

ةيعدملاامهنعهللايضرسابعنباىلإةبوسنملاةفيعضلارابخألاوىلاعتوهناحبس

ةحصلابرابخألانمفيعضلافصونيحكلذنمدعبأىلإبهذلبءةيؤرلل
‹؛ةديقمىرخأوةقلطمرابخأسابعنبانعتءاج:تلق":لاقنيحقوقلاو

حيحصداتسإبيئاسنلاهجرخأامكلذنمفءاهديقمىلعاهقلطملمحبجيف

نوكتنأنوبجعتأ:لاق«سابعنبانعةمركعقيرطنماضيأمكاحلاهححصو

.'٠'"؟دمحمةيؤرلاوىسوممالكلاوميهاربإلةلخلا
هبردمحمیأر:لاقسنانعيوقدانسإبةعيزخنبایورو":لاقو

رجحنباةداهشبلبقتالةفيعضاهححصورجحنبااهاوقيلارابخألاهذه

نمرجحنباهدعيذلايسودسلاةماعدنبةداتقةنعنعلبقنمتدرودقفسفن

ةبترملاهذهدارفأرجحنبافّرَعدقو٠"نيسلدملانمةثلاثلاةبترملادارفأنمض

۹٥.ص/۹جءقباسلاعجرملا٠

8۹°ص/۹ج؛قباسلاعجرملا١

۹0°.۹جءقباسلاعجرملا٢۲

١٠٠صء١۹:ت؛سيلدتلابنيفوصوملابتارمبسيدقتلالهأفيرعت۳

- o4



طسقلانازيملا
  

هيفاوحرصابالإمهثيداحأنمةمئألاجتحيملفسيلدتلانمرثكأنم":هلوقب

.`"عامسلاب

ةنعنعبنحتيفهتبغرىلإتابسانمةدعيثويرابلاحتفيفهسفنرجحنباراشأو

ةداتقسيلدتنمةمالسلانمضتف...":ديناسألاضعبلهتاشقانمدعبلاقثيحةداتق
on

١٦۱"...ةداتقسیلدتنماهیفنومأمةداتقنعةبعشةياورو..":لاقو

وهوةنعنعلابهنعةداتقهاوردقو...":لاقو

اموفيرعتنمهدروأاعهمازتلامدعكردنانهرجحنبانعهانلقناملكنم

لبقنمةدراولاىلاعتوهناحبسهللاةيؤرتاياورنعثدحتامدنعماكحأنمهرطس

مدعةجيتنالإةوقلاوةحصلابانهةداتقةنعنعىلعرجحنبامكحاموءةداتقةنعنع

نبةداتقةبتريفنيذلانيسلدملاةنعنعىلعفعضلابمكحييذلاجهنمللهقيبطت

.ةماعد

كاردإلاقلعتم":رجحنبالاقىلاعتوهناحبسهللاةيؤرةلدألهتشقانمءانثأييو

ةصقيفيذلاكاردإلافالخبةيؤرلايفنهرهاظناكيفناملفرصبلاماعنألاةيآيف

0رهاظلانعلودعلاعاسامةيؤرلاتوبثبرابحخألادوجوالولویسوم

۲۳صءقباسلاعجرملا٤

٤٥٤٥٥٤ص/١٠جءيرابلاحتف٥

٥۸ص/١٠جءقباسلاعجرملا٠

۳۳٤ص/١٠جء؛قباسلاعجرملا٠

8۹°ص/٩۹جء؛قباسلاعجرملا٠

<

>

I



طسقلانازيملا
  

ُراَصْبَألاكردتال):ىلاعتهلوقرهاظنأرجحنبافارتعاكردنصنلااذهنم

اذهنعلودعلانأو«لاعتوهناحبسهللاةيؤريفنىلعليلد(َراَصْبَألاكرديوُهَو

رجحنبااهرکذيلارابخألاىلإعوجرلابو.رابخألادوجوبالإهلغوسمالعلل

يفليدعتلاوحرحلاءاملعلاوقأهسفنبوهضرعامدنعهتداهشبةفيعضاهدحبهسفن

.اهديناسألاجر

عموءةيؤرللةيفانلاةيركلاةيآللرجحنبادنعحيحصلاعملاحوضوعمف

نمهریغهلاقامررکیهدحنیاعتوهناحبسهللاةيؤرتاياورلاجرفعضبهتفرعم

:يوونلامامإلانعلقنثيح«هتمالسوهتحصبفرتعيالقيبطتريغ
اهتابثِإىلعةمألافلسوةباحصلاعامجإوةنسلاوباتكلانمةلدألاترفاضت...

2...نينمؤمللةرخألايف

وههباعدقنيقباسلالاوقأدامتعايفرجحنباظفاحلاهعبتايذلاكلسملااذهو

هناحبسهللاةيؤراياضقنمةيضقيفهريغعباتيذلايوونلاماماإلاىلعهسفنب
عوقوةشئاعفتتمل:هريغلاعبتيوونلالاق...":رجحنبالاقدقف.یلاعتو

ةيؤرلافنتملةشئاعنأبهمزجو...هتركذلاهعمناكولوعوفرمثيدحبةيؤرلا

حيحصيفاهنعكلذتبثدقف«بيجعوهو...ةعيزخنباهيفعبتعوفرمثيدحب

قورسمنعيبشلانعدنهيأنبدوادقيرطنمهدنعف؛خيشلاهحرشيذلاملسم
۱ا.

٢۲۷ص۱۳ج‹قباسلاعجرملا۱۹

۸۸٨٠صإ/۹ج؛قباسلاعجرملا٠

٦

 

 



 
طسقلانازيملا

 

يفهريغعباتيذلايوونلامامإلاكلسمنمبحعتلارهظأرجحنبانأامكف
بجعتيكلذكف«هسفنيوونلاهحرشيذلاملسمحيحصيفاهدضتبثةيضق

دقو«باتكلانمهقبسنملاوقألهعابتايفرجحنباظفاحلاكلسمنمئراقلا

يفىلاعتوهناحبسهللاةيؤرتاياورلاجرلحرحلاءاملعفيعضتهسفنبوهرطس

.هتافلۇمنمةديدععضاوم

هللدابعلاةيؤرةركفضفرتهبتكيفرجحنبااهرطسيلاسسألاودعاوقلاف
محزانمتلعولوسانلالاوقأبنازيملاحوضودعبةربعالفةرخآلاوايندلايفىلاعت

ليعاليذلانازيلابرجحنباماكحأولاوقأنزونمدبالفمهرادقأتعفتراو
.نالفوأنالفلجألهناسل

البلوقلاوكقنلايفميقتسملاجهنملاةفلاخموءةفيعضلاتاياورلابجاجتحالاف

هللاةيؤريدقتعمةعاضبيهتاروصتلاوتالامتحالابثيداحألاحرشوءةلدأ

.یلاعتوهناحبس



 

طسقلانازيملا
  

ةديقعلابنتك

حارشونورسفملاهيفراسيذلاكلسملاسفنةديقعلابتكباحصأكلسدقل

هناحبسهللاةيؤرتابثإنمهيلإاوبهذامتابنإيفمهتلدألمهضرعدنعثيدحلا

نيبوةديقعلاةسارديهقيبطتبنودانييذلاجهنملانيبزاشتنلارهظو‹لاعتو

.ىلاعتوهناحبسهللدابعلاةيؤرةركفةسارددنع

ةميزخنبادنعقيبطتلاوجهنملا-١

هيلعريسييذلاجهنملاءةميزخنباوهو«ىلاعتوهناحبسهللاةيؤريبثمدحأنيب

لجوزعيقلاختافصنمءيشيفجتحأتسل":لاقثيح«ةديقعلاةسارديف

ديناسألابملسوهيلعهللاىلصيبلانعلوقنموأباتكلايفروطسموهابالإ
.''"ةحيحصلا

تافصيفاضيأجتحنالو«ةيهاولارابخألابالوليسارمابجتحنال":اضيألاقو
.''"سيیاقملاوءارآلاباندوبعم

وأفلاباعكيفامإهسفنهبفصواعبالإاندوبعمفصنالانأل:اضيألاقو

هيلإًالوصوملدعلانعلدعلالقنبملسوهيلعهللاىلصهيبنناسلىلع

oصاج‹ديحوتلاباتک١۱۱

۱۳۷٠ص/١جءقباسلاعجرملا۲

۳۷٠ص/١ج؛قباسلاعجرملا۳

 

 

 

 



طسقلانازيملا
  

ضعبلهتشقانمدنعهباتكيفاهقبطلبلاوقألاهذهدنعةيزخنبافقيملو

ةهجنمحصنإ-'ربخلااذهليوأتيف-يدنعيذلاو":لاقثيح«رابخألا
:انالثاللعربخلايفنإفءالوصوملقنلا

نبانع:لقيملويروثلالسرأف«هدانسإيفشمعألافلاخدقيروثلانأ:نهادحإ

.رمع

0ءاطعنمهعمسهنأملعيمل‹سلدماضيأ:تباثيبانببيبحنا:ةئلاثلاو

«ناباجنعطیبنربخالوءانطرشنم''ربخلااذهسيل...":رخآعضوميلاقو

۱"ًاطيبندانسإلااذهنمىلعطقسأدقو«لوهجبناباجنأل

يذلاجهنملانأىلعليلدريخةيزخنباالاقيلاماكحألاولاوقألاهذهنإ

؛نيدلااذهاياضقةسارديفهكلسينأدحألكىلعبجييذلاجهنملاوههيلإوعدي

.ابجاجتحالالبقةلدألاتوبثوةحصنمدبالف

٦۱۱

."نمحرلاةروصىلعقلخمدآنبانإفهجولاحبقيال":اهصنيتلاةياورلا.ىلإةميزخنباريشي٤٠

۸۷ص/٠١ج؛قباسلاعجرملا٥

٤٨٢٠۷ص/۲ج؛قباسلاعجرملا٦

."ةينزدلوةنجلالخديال”:اهصنيتلاةياورلاىلإةميزخنباريشي۷
٤٦۸ص/۲ج؛قباسلاعجرملا۸



طسقلانازيملا
  

يتلاىلاعتوهناحبسهللاةيؤرتاياورىلعلاوقألاهذهةميزخنباقبطله

هركذدنعهسفنىلعاهطرتشايلاطورشلاةيزخنباتفتليملال:باوجلا

ةلسرملاوةفيعضلاوةيهاولاتاياورلادروألب«ىاعتوهناحبسهللاةيؤرتاياورل

.تاياورلادقنيفحيحصلاكلسملاكلسيملوءةسلدملاو

اهبموقتالةفيعضاهدجيهباتكيفاهدروأيلاةيزخنباتاياوريفرظانلاو

سيقو٠"ةنعنعوشمعألاةنعنعلبقنمهتاياوردروأدقف.ةجح

۲"ناقلخلاايركزنبليعامسإو«'""سمخلانبريعسنبكلاموء٠"مزاحيأنب

نبدسأومزاخنبدمحموىسيعنبدمحمنببوقعيو

۲٢۲ء٤٢٤۲ء٤7٤۲:تاياورلا‹قباسلاعجرملا۹

۲۷۲۲۸۰٥۲۸۳۰۳٢٤۳۰٥۳٦F4:تاياورلا‹قباسلاعجرملا٠ FY۳1۹4

.ثحبلا'ذهنم٢٤٥صيفةداتقةنعنعيفرجحنباهلاقامرظنا

٤٢۲-٢۲۳تایاورلاءدیحوتلاباتك١

.ثحبلااذهنم٢٢۲صيفمزاحيبأنبسيقتاياوريفحرجلاءاملعهلاقامرظنا
٢٢٤۲:ةياورلاءديحوتلاباتك۲

وبأوةعرزوبألاق*:يميمتلاسمخلانبريعسنبكلاميفليدعتلاوحرجلاءاملعلاوقأنمو
"ريكانمهدنعيدزألالاقوقودص:ينطقرادلالاقو...فیعضدوادوبألاقوقودص:متاح
ريعسنبكلاماهركذيتلاةياورلايفسيلو«(١۱ص/١٠ج۹:تءبيذهتلابيذهت)
ل:لقيأ:لاقيفدبعلاىقليف*:ةياورلايفأءاجثيح؛مهبرلنينمؤملاةيؤرىلعليلديأ
.'ينتيسنامككاسنأمويلا:هلوقىلإ...كمركأ

۲۷۹ء۲۷۷٢۲۷۸:تایاورلاءدیحوتلاباتك۳

.ثحبلااذهنم٥صيفايركزنبليعامسإيفحرجلاءاملعهلاقامرظنا

۲۷۱:ةياورلاءديحوتلاباتك٤



طسقلانازيملا
  

۹١۱َب1\۱۲۷

هللادبعنبورمعوبهونبنمحرلادبعنبدمحاو«عيبرلانبسيقو«ىسوم

دابعو‹'"يدايإلادیبعنبٹثراحلاولةعرخنبليعام“إو0”ييابيشلا

سيلهيبأنعدمحأنبهللادبعلاق".يرهزلاىسيعنبدمحمنببوقعيدمحأمامإلافعض
ص/١٠جء١٥٠۸:تءبیذهتلابيذهت)."...ائيشیوسيسيلءيشب

٤٢٤۲:ةياورلاءديحوتلاباتك٥

لاق":رجحنبالاق.يفوكلاريرضلاةيواعموبأمهالوميدعسلايميمتلامزاخنبدمحم

البرطضمشصمعألاثيدحريغيفريرضلاةيواعموبألوقييبأتعمسدمحأنبهللادبع

یوروریرجنمشمعألايفتبثأةيواعموبأنيعمنبانعيرودلالاقواديجاظفحاهظفحي

ناكوسلديثيدحلاريثكةقثناكدعسنبالاقو...ريكانمرمعنبهللاديبعنعةيواعموبأ
اهيفلاق؟ةورعنبماشهنعةيواعميبأثيدحفيكدمحألتلقدوادوبألاقو...ائجرم

ءبيذهتلابيذهت)"ملسوهلآوهيلعللاىلصيبنلاىلإثيداحأاهنمعفريةبرطضمثيداحأ
يبآنبليهسنعةياورلاهذهيوريمزاخنبدمحم‹(۱۱۸-١۱۱ص/۹ج۰۹٠:ت

.اهبارطضانيبتياذهبو؛حلاص

٢٢٤۲ء٤٢٤۲:ةياورلاءديحوتلاباتك٦

:ت؛بيذهتلابيرقت)."برغي«قودص“:يومألاميهاريإنبىسومنبدسأيفرجحنبالاق
(۸۸صاج٠

٢۲۷:ةياورلاءديحوتلاباتك۷

ثيداحأىور:دمحأنعبرحلاق..."عيبرلانبسيقتاياورحرجلاءاملعفعضدقل

.ناعتسملاهللا:لاقهركذاذإعيكوناك:لاقوهنيلفهنعدمحأتلأس:يذورملالاقو.ةركنم

نيعمنباتعمس:دواديبأنعيرجأآلالاقو.هفعضيعيكوناك:يلعلاق:يراخبلالاقو

..هثیدحبتکيالفيعض:نيعمنبانعميرميبأنبدمحألاقو...ءيشبسيلسيق:لوقي

نبانعةمثٹيخيبأنبالاقوءءيشبهثيدحسيل:نيعمنبانعهريغويمرادلانامثعلاقو
هنعيبأتلأس:ينيدملانبايلعنبهللادبعلاقو.ائيشىواسيالثيدحلافيعض:نيعم

هيف:لاقفهنعةعرزابأتلأس:متاحيبأنبالاقو.طقاس:يناجزوجلالاقو...دجهفعضف

ظفحلايدرءحلاصهباتكوقودصانباحصأعيمجدنعوه:ةبيشيبأنببوقعيلاقو...نيل
دمحأوبألاقو...ثيدحلاكورتم:رخآعضوميفلاقو.ةقثبسيل:يئاسنلالاقو...ادج

RA

 

 



طسقلانازيملا
  

١۱۳۱۳۲۱۳۳

0"يعيبسلافقاحسإةنعنعولركبٍبأو0میلسنبیجحیونُ

:تءبيذهتلابيذهت)."...ثيدحلافيعض:ينطقرادلالاقو.مئاقلابهثيدحسيل:مكاحلا

)٢٢٣۳-۹٢٢ص/۸ج۲

۲۷۰:ةياورلاءديحوتلاباتك۸

ينابيشلاهللادبعنبورمعو«بهونبنمحرلادبعنبدمحأيفحرجلاءاملعهلاقامرظنا
.ثحبلااذهنم۲۳۳صيفيمرضحلا

۸۲٨۲:ةياورلاءديحوتلاباتك۹

نعةميزخنبليعامسإهيفذخأيذلاتقولاةفرعممدعببسبكلذوةفيعضةياورلاهذه
.هرمعرخآيفطلتخايذلايناعنصلامامهنبقازرلادبع

٤٢۳:ةياورلاءديحوتلاباتك٠

ثيدحلابرطضم:دمحألاق":رجحنبالاق؛يدايإلاديبعنبثراحلاحرجلاءاملعفعض

لاقو.هبجتحيالوهثيدحبتكيسيل:متاحوبألاقو.فيعض:نيعمنبالاقو...

؛بيذهتلابيذهت).'هةمهورثكنممناك:نابحنبالاقو...يوقلاكاذبسيل:يئاسنلا
)۱۳۷-۱۳۸ص/۲ج۹۳:ت

٦۳۱:ةياورلاءديحوتلاباتك١

:نيعمنبانعيرودلالاق...":رجحنبالاقءيجانلاروصنمنبدابعحرجلاءاملعفعض

...ثيدحلافيعضناك:متاحوبألاقونيل:ةعرزوبألاقوءردقلابىمريناكوءيشبسيل
يوقلابسيل:ينطقرادلالاقو...يوقلابسيل:رخآعضوميفلاقوءةجحبسيل:يئاسنلالاقو
)۲-۹۳ص٥ج۹٤۲تءبيذهتلابيذهت)."...

٢٥۲٢٥۲:ةياورلاءديحوتلاباتك۲

.ثحبلااذهنم۱١صيفسدحنبعيکويفليقامرظنا

۹٢٥۲ء٢٥٥۲٢٥٢۲:ةياورلاءديحوتلاباتك۳٢

اذهنماهدعبامو١۱۲صيفةملسنبدامحتاياوريفليدعتلاوحرجلاءاملعهلاقامرظنا

٢۲۷ء۳٢۲۷:ةياورلاءديحوتلاباتك٤



طسقلانازيملا
  

٠نبورمعنبدمحموداقلیسارمو‹'"*يرصبلانسحلالیسارمو

ِ.2ِ١

.ثحبلااذهنم١۹٠صيفنابأنبمكحلايفحرجلاءاملعهلاقامرظنا

٢٢٥۲:ةياورلاءديحوتلاباتك٥

نبییحی:هيبأنعدمحأنبهللادبعلاق*:يفئاطلاميلسنبىيحيلهتمجرتدنعرجحنبالقن

حلاصخيش:متاحوبألاقو...هدمحيملهنأكوءيشهيفينعيهثيدحنإهللاواذكواذكميلس

سيل:ىنكلايفيئاسنلالاقو...هبجتحيالوهثيدحبتكيءظفاحلابنكيملوقدصلاهلحم

ثيداحألايفطلخيهتيأرفًائيشهنعتبتكفهتيتأ:لبنحنبدمحألاق:يليقعلالاقو.يوقلاب
(۱۹-٦۱۹۷ص/١٠جء۷۸۸۲:تءبيذهتلابرذهت)."...ءيشهيفوهتكرتف

۷٦۲:ةياورلاءديحوتلاباتك۲

.ثحبلااذهنم١١٠صيفيلذهلاركبيبأيفحرجلاءاملعهلاقامرظنا

٢٤٦۲٢٦۲:ةياورلاءديحوتلاباتك۷

.ثحبلااذهنم١٠٠صيفيعيبسلاقاحسإيبأةنعنعيفحرجلاءاملعهلاقامرظنا

٢٦۲:ةياورلاءديحوتلاباتك۸

ىريناكيرصبلانسحلانأىلعليلداهيفسيلو«يرصبلانسحلاليسارمنمةياورلاهذه

لميملو٠"لئسملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنأينغلب":نسحلالاقدقف.ةيؤرللنيتبثملايأر

نعفوعةياوريفف":ةميزخنبالوقامأو.اهلسرأيتلاةياورلاكلتلوحيأريأنسحلا

"ةرخآلايفمهقلاخنورينينمؤملانأءهناسلبارقمهبلقباقدصمًانمؤمناكهنأنايبنسحلا

ىلعليلدلاهيفمهريغتاياورلتاقثلالقنسيلوءليلدبهيلعتأيملاذهةميزخنبالوقف

.هنولبقيالوهنوضفريامءافعضلانعنولقنيثيدحلاةمئأنمريثكف؛نولقنيامبمهقيدصت
۳۱۳ء۹٦۲:ةياورلاءديحوتلاباتك۹

۳۱۷ء٢٤۲۸:ةياورلاءديحوتلاباتك٠

اذهنم۳٢۲۰صيفةمقلعنبورمعنبدمحميفليدعتلاوحرجلاءاملعهلاقامرظنا

.ثحبلا

٢۲۷:ةياورلاءديحوتلاباتك١



طسقلانازيملا
  

7\٤٤..ءر رمعمةياورو٠رنيبأنبهللادبعنبكيرشو٠"نباةنعنعو٠'ةلاضف
٧٤۱.ب٥ ٠عطقنمدنستاذةياورو«"هللاديبعيبُأملاسةلاهجو«'"ةداتقنعدشارنب

لاق...ريكانمهدنع:يراخبلالاق...":رجحنبالاقءيراصتنألاشربألالضفلانبةملس

دجأملوءدارفأوبئارغهدنع:يدعنبالاقو...هثیدحبانيمرىتحيرلانمانجرخام:يلع
(۱۳-١۱۳۹ص/٤جء۹۹٥۲:تء؛بيذهتلابيذهت)."راكنإلايفدحلازواجدقاثيدحهثيدحيف

(°ء۷٥ءبيذهتلابيرقت).'سلديقودص*؛ىبلطملاراسينبقاحسإنبدمحم

.ةياورلاهذهيفقاحسإنبدمحمنعنعدقو
۲۸۱:ةياورللءديحوتلاباتك٤۲

امرظنا.يرصبلانسحلانععامسلابةياورلاهذهيفسلدملاةلاضفنبكرابملاحرصيمل

.ثحبلااذهنم١٠٠صكرابملاةنعنعيفليدعتلاوحرجلاءاملعهلاق

٦۲۸:ةياورلاءديحوتلاباتك٢

.ثحبلااذهنم٦صجيرجنباةنعنعيفحرجلاءاملعهلاقامرظنا

ءديحوتلاباتك٤

ءبيذهتلابيرقت)."ءيطخيءقودص*:رجحنبالاقرمنيبأنبهللادبعنبكيرش
ص/١۱جء۲۷

۸٦۲:ةياورلاءديحوتلاباتك٥

تعمس:ةمثیخيبأنبالاق...":رجحنبالاقءةفيعضنييقارعلانعدشارنبرمعمةياور

نإفسواطنباويرهزلانعالإهفلاخفنييقارعلانعرمعمكثدحاذإ:لوقينيعمنبىيحي
لاقو.ًائيششمعألاثيدحيفلمعاموالفةرصبلالهأوةفوكلالهأامأفميقتسمامهنعهثيدح
برضلااذهوةورعنبماشهودوجنلايبأنبمصاعوتباثنعرمعمثيدحو:ىيحي
۲۱۹ص/۰١ج٦۷۱۲::بيذهتلابيذهت)."ماهوألاريثكبرطضم

۳۱۲:ةياورلاءديحوتلاباتك١آ

نعهللاديبعوبأ؛ملاسابنا:لاقحورانث:لاقءرمعمنبدمحمانثدح*:وهةياورلاهذهدنس
امأ.هللاديبعيبأملاسةلاهجلةفيعضةياورلاهذه.*...:لاقهنأ؛لفوننب؛ثرحلانبهللادبع

ناکنف.رخآوارةدابعنبحورنيبوهنيبفديحوتلاباتكققحمهركذيذلاملاسيبأنبملاس

RY:

 



طسقلانازيملا
  

ةعيزخنبااهفعضتاياوروء'""ىليليبأنباىلعةفوقومتاياوردروأو
-۰2.ا0\٠٠1-

ةيؤروتبثماهليواتواهمهفيفعزانتةياوروءةيؤرللركذاهيفسيلتاياورو«
۱

.°'مهسفنأیلاعتوهناحبسهللا

اذهبوملاسوحورنيبعطقنمدنسلااذهنإفنابحنباهقثويذلاملاسيبأنبملاسوهملاس
.ثراحلانبهللادبعىلإةبوسنملاةياورلاهذهفعضحضتي

۳۰۸:ةياورلا«قباسلاعجرملا٧

۳٦۲ء۰٠٦۲:تاياورلاعجرملا٨

۳۲۱ء۳۱۸۳۱۹٢۳۲۰:تاياورلا‹قباسلامجرملا٩

:(ةروصنسحأيفيبرتيأر)اهنتميفءاجيتلاتاياورلاهذهنعةميزخنبالاق

؛عضوملااذهىلإ«شئاعنبنمحرلادبعانركذدنعنمءءيشرابخألاهذهنمتبثيسيلف'
(46°ص/۲جءقباسلاعجرملا)."ديناسألاهذهلانركذيذلالطبف

ىلصلوسرلاةيؤرلركذنهيفنكلوىلاعتهللدابعلاةيؤرلركذنهيفسيل٠۳-۲۸۸:تاياورلا٠
.مالسلاهيلعليربجلملسوهيلعهلل
.كلذبديحوتلاباتكققحمرقأدقوةيؤرلاىلعليلداهيفسيل۲۸۷:ةياورلاو

‹ىلاعتوهناحبسهبرلملسوهيلعهللاىلصلوسرلاةيؤرىلعلدياماهيفسيل٠٠۳:ةياورلاو
هآر):لاق(یّرْخُأةَنزَنُهآَرذَقنو):ىلاعتهلوقيفءرذيبأنع":يليامةياورلايفءاجدقف

ىلإةعوفرملاةشئاعنينمؤملامأةياورنمنيبتدقوء"ملسوهيلعهللاىلصيبنلاينعي‹(هبلقب
هيلعليربجوهيئرملانأ(ىّرخأنزنهآردَقَو):ىلاعتهلوقنأملسوهيلعهللاىلصلوسرلا
.مالسلا

ءيميتلاميهاريإنع":ةياورلايفءاجثيحءادبأةيؤرلاىلعلدياماهيفسيل١۳۱:ةياورلاو
مأةياورنمنيبتدقوء"(هرصببهريملوهبلقبهآر):لاق(ىّرخأةّنزنُهآردقَلو):هلوقيف

ُهآردَقَلو):ىلاعتهلوقنأملسوهيلعهللاىلصلوسرلاىلإةعوفرملاةشئاعنينمؤملا
.مالسلاهيلعليربجوهيئرملانأ(ىَرخأ

٢۲۲ء٤٤٦٤ء٢٢٥6-٤٤۲:تاياورلاعجرملا١

“o٥

 



طسقلانازيملا
  

قرخلاوهةفيعضلاىلاعتوهناحبسهللاةيؤرتاياوربةيزخنياجاجتحاف

هللحيالالباکتراوهو.هسفنةيزخنباهتيقادصع.رقأيذلايمالسإلاجهنملل

...نيحرابخألانمفيعضلابجتحانملكىلعهمكحوهلوقبسحهلعف

نألحتسأاليأةرمنميصحأالامتملعأدق":ًاضيألاقنيحو٠"...هدرأ

العولجءيقلاخنمفئاخينو‹يهاولاريخلابجاجتحالابملعلابالطىلعهوم

يبذلةجحتناكنإوءةيهاولارابخألابجاجتحالابملعلابالطىلعتهوماذإ

\o ۳ı

جتحااذامو؟ةفيعضلاىلاعتوهناحبسهللاةيؤرتاياورةيزخنبالبقاذاملف

ىلعرصتقيالوهفةميظعةزيمهذهو":هلوقبةيزخنباحدتمايذلانازوفلالاص

وهامنووريامنوراتخينيذلاداقنلاظافحلاةاورلانمهنأل.هريغنعلقنلادرجي

..تبثأوحصأ
\o tn

اهدعبامو٢۲۳۹صيفةميزخنبااهركذيتلاةياورلاهذهلوحثيدحلاحارشلاوقأعجار

.ثحبلااذهنم

١۱۱ص/٣جء١۱۱۹:تءةيعفاشلاتاقبط۲٢

۳۳٠-۲٥٥ص/۲جءدیحوتلاباتك٢

۳صءنازوفلاحلاصروتكدلاةملكعجرملا٤

EB

 

 



طسقلانازيملا
  

نميهاولاوفيعضلاىلاعتوهناحبسهللاةيؤرةيضقيفةميزخنباهراتخايذلاو
دقنلاسيباقمتددعتاذإظفحلاةدئافامف«تباثلاوحيحصلاوريملو«تاياورلا

؟اياضقلاعيمجيفاهيلإمكتحيملاذإةمألامولعةميقامو؟لويملاوتاهاحجتالابسح

:لاقيذلاهباتكققحمىلعدرتةعيزخنبادنعقيبطتلاوجهنملانيبتاضقانتلاو

هلاقابلوقي؛ثيدحلالهأةقيرطىلعءةديقعلايفلسهللاهمحرةميزخنباناك"

'*°"هوعباتونوعباتلاو«مهنعهللايضرةباحصلا

ةطقاساهدجيةيزخنبااهدروأيلاىلاعتوهناحبسهللاةيؤرتاياورلمبتتماو

ةباحصلالاوقأنمربتعتوهلاوقأبدتعيفيكف«ثيدحلالهأةقيرطنعةفرحتمو
؟نيباتلاو

یقبيسلهفءهلوقهلعففلاخنمةمئاقيفهماةيزخنبالجسياذكهو

نوعبتيسمأ؟هتفيظوبمايقلانعقحلانازيمنولطعيةميزخنباءارآلنوسمحتللا
؟ةمألاءاملعهناسلعضاومددحيذلانازيملامكح

نازيملايفينطقرادلاىلإبوسنملاةيؤرلاباتك-٢

باتك)بىمسملاباتكلاىلاعتوهناحبسهللاةيؤريبثمدنعبتكلارهشأنم
نيققحلابيترتبسحباتكلااذهنطبيفءاج.ىطقرادلاماماللبوسنملا(ةيؤرلا

.اهديناسأفعضلاهيفةجحالاهلكوةياورنونامثوعبسوناتئام

نمتءاجةخسنلاهذهو":امحلوقباهاققحيلاةخسنلادنسناققحلاركذدقف

۳۷ص/٠١ج‹ققحملاةملك‹قباسلاعجرملا۱\٥



طسقلانازيملا
  

ديبعنبدمحأزعلايبأخيشلاىلعهتءارقبراطعلاءالعلايبُأظفاحلانعةعامجةياور

حتفلانبيلعنبدمحمبلاطيبُأنعهتياورب(يواربكعلا)شداكنبدمحمنبهللا

.٠"يطقرادلانسحلايبُأنع

ءاهعينصبهسفنبوهفرتعادقوتاياورللعاضوشداكنبزعلاويف

باتوثيدحعضوبرقأركاسعنباخويشنم...":رجحنبالنازيملاناسليف

نبديعسوبألاقو.لاقمهيفةمئأللوهلثمبجتحيالاباذكاطلخمناكو...بانأو

نبالاقو.اطلخمناك:يطامنألانبالاقو.هيفلوقلاءيسرصاننباناك:يياعمسلا

.۷"تلعفسيلأهللابءاٹیدحركببأقحئUتعضوو

هلقنوهاوراملكذبنبنيملسملارمأيةيمالسإلاةمألاجهنموقحلانازيمنإ

نم(ةيؤرلاباتك)يفرطّسامميمجدرانيلعبجياذهيو«نوباذكلاونوعاضولا
.باذكلاعاضولاشداكنبالبقنماهدوروببسبكلذوتاياور

ةفيعضاهدحي(ةيؤرلابانكنطبيفةدراولاتاياورلانوتموديناسأيفرظانلاو

دنسيٿعاضولاشداکنبادوجوبناجبف.ناهرباهيلعموقيالوةجحاهبموقتال

.باتکلااذهتاياورديناسأنم

٥۸صباتك١١۱

٥۲۳-٢۲۳ص/١جء۱۷۸٦:ت؛نازیملاناسل۷

۹۸



طسقلانازيملا

  

هنازربينيققحلادجناننأالإ(ةيؤرلاباتك)تاياورعيمجيفللعلاحوضوعمف

شداكنباةلزتمبنيقيوملعىلعامهونيملسملالايجألهنامدقيوةيمالسإلاةمألل

.ليدعتلاوحرجاءاملعدنععاضولا

ء؛ئراقلايخكيدينيبهمدقنيطقرادلاظفاحللةيؤرلاباتکاذهف":ناققحلالاق

اماهنيبةزرابةناكملتحاهنإلبءاهبةمئألاءانتعارثكىلاةيئارتلابتكلانموهو

ثحبلملااذهتلوانتيلاتافنصملافزيمتمملاعةحيرقهتغاص«زيمتمجهنمنمهاوح

؛یعوأفممجدقفءاذهانباتکاما«لئاسرةئيهىلعتءاجءازجأاهفوكودعتال

.٠"ةياغلاغلبينأداكىحءهيفهبحاصداجأو

دنعاةميقالو؛قحلانازيميفاملنزوالناققحلاالاقيلاتارابعلاهذهو

:ةيتألابابسأللكلذوءلداعلاةمألاجهنمنيكسمتلملاملعلالهُ

نبازعلايبأببسبكلذو'”"يطقرادلانعتبثيمل(ةيؤرلاباتك)-١

.عاضولاشداك

نم''ةياورنيسمخوعستوةئامنالطبوفعضبناققحلافرتعا-۲

.(ةيؤرلاباتك)تاياور

٥صءةيؤرلاباتك۸

ناونعباهرشنوينطقرادلل(ةيؤرلاباتك)ةبسنلوحةلاسرفاقسلايلعنبنسحذاتسألابتك۹

عفد)باتكلهقيقحتباهقحلأوء(يفاولاليلدلابينطقرادللةيؤرلاباتكةبسنطلغبيفاكلانايبلا)

(اهدعبامو۲۹۸صءهيزنتلافكأبهيبشتلاهبشعفدرظنا).(هيزنتلافكأبهيبشتلاهبش
:يهفعضلابناققحملااهفصويتلاتاياورلا٠

f he FTA YTO FY Fs X۹ YY XY0E۴ AYeA

Y٦۸©۴£٤O۲ء١٦ك۴007٦۷۸۹۰©۲ا«

۹

 



طسقلانازيملا
  

فيعضتلاسسأاربتعيملوةحصلابتاياورلانماريثكناققحلافصو-۳

اححصدقف؛نيسلدملاونيطلخملاتاياورةسارددنعحيحصتلاو

رخآيفطلتخايڏلايبانبسيققيرطنمتءاجتاياور
ءظفحلايففيعضلا'ةملسنبدامحقيرطنمتاياورو«هرمع

تاياورو‹'"سلدملايعيبسلاقاحسإيأةنعنعقيرطنمتاياورو

شمعألاةنعنعقيرطنمتاياوروةداتقةنعنعقيرطنم

6۹۹4 ۹۸ ۹AS AA GAY 6A0 AY (YA YY NO A AY ۹ 0۳

۲۱۴١۱ا ۹۸۷A 0E AYA

«۳ ١۳١۳ ۳۴ ۲۷ A YE Y۴ AYY AYY YeA0

«oY oE۹ NEA NEY NETE0 AEE AMEY Ee ATT AA OY

«۷ ۷ AY AYY AYY Ve T۹A1YTT 16 1e

۹۹ ۹ ۹ ۹ A AAA NAY AT 6A0 NAS oA oV

YYA NYY NYY YY XY XT N NA NY ST N۹0 ee

YOY XON Nos NEA NEA NEV NEE NEF NEY YEY Xe NY oR

Ye YAY (YAT YAO YAY YY NY ۳٢٥٢٥۲٢٢۲۷٥«

.۱١

۹۷۰۷۱:تاياورلاءيؤرلاباتک۱

ء٥۹۱١۰٠»۹4ء۹۳ء۱۹۲

U AT SAE CAY AY Ae N۹ NT VE YW YY

»۷۱۹۲۲۷۲۸۲۹۳۰ء٦٩۰۱

١٤۱ء۱١۳۱۳۲١۱

۳١۱٦١١۱٦٢٢۲:تاياورلا‹قباسلاعجرملا١٦۱

Mot Ne YoY Ve ۹۸ ۹۷ ۹0 ›۱۹۳ ›۱۹۲ :تایاورلا‹قباسلاعجرملا ۱۹۳

Y\o ۹٢١٤۱

۲۸۲ء67٦2ء65٦6ء4٤71ء7160ء٠6٦۲ءقباسلاعجرملا٤

 



طسقلانازيم
  

٥٦۱َ٦٦۱َ

ةياورو٠«نييقارعلانعدشارنبرمعمقيرطنمةياوروء سلدللا

قيرطنمةياوروءةياورلايففيعضلا٠"نابأنبمكحلاقيرطنم
۱\۸

نبديلولاقيرطنمةياورو١٠”فيعضلاريمعنبديعسنبدلاج
خيشوهخيشنيبنعنعدقوةيوستلاسيلدتسلدملايقشمدلاملسم

۹٦۱
هح

لبقةمايقلامويدهاشمركذنهيف(ةيؤرلاباتك)يف٤

۔-ةروصيفىلاعتوهناحبسهللاءيجم.حيرصتلانهيفوةنحبالوحخد

ماهفأتبرطضاتاياورلاكلتو.ةمايقلامويقلخلل-هللابذايعلاو

ةحفصيفمحلاوقأانيبدقوءاهيناعمنايبواهحرشيفةيؤرللنيتبثملا

.ثحبلااذهنماهدعبامو۹

YAYء۷7ء١65۸ء9۸ء6۷۸۱۷۹١:تاياورلا«قباسلاعجرملا٥ XY

.ثحبلااذهنماهدعبامو۱۷۲صيفشمعألاةياوررظنا

٥٠۲:ةياورلا؛قباسلاعجرملا٦

يف١٤٠شماهلارظنا.نيعمنبااهيلعمكحامكةفيعضنييقارعلانعدشارنبرمعمةياور

.ثحبلااذهنم١٤٠ص

۲۷۰:ةياورلاءةيؤرلاباتك۷

.ثحبلااذهنم١۹٠صرظنا؛مكحلاتاياورحرجلاءاملعفعضدقل

٢۲۲:ةياورلاءةيؤرلاباتك۸

ء۸٤٤1:تء٬بیذهتلابيرقت)."هرمعرخآيفريغتدقويوقلابسيل"ريمعنبديعسنبدلاجم

)۹٥ص
٦۲۳:ةياورلاءةيورلاباتك۹

۷١9١91۱۷0۸۹YEكفء4©١:تاياورلا؛قباسلاعجرملا٠ YF NY N

۱14۹۳۲ o8 O FV FE FY ۳۷۸ ٦۲

۷۹



طسقلانازيملا
  

(ةيؤرلاباتك)لامهكيدقتدنعةيملعلاةنامألامازتلانيققحملاىلعناكدقو

ملسميألحصيالونزويعاضولاشداکنبارابحخألسيلف‹نيملسلملالايجأل

.ترثكامهمةحصلابهتاياورفصو

قيبطتلاوجهنملانيبةيواحطلاةديقعللزعلايبانباحرش-۳

ء؛هيفةنوثبلاتاياورلانمريثكلاحعبتتملاوءةيواحطلاةديقعلاحرشلئراقلا

.زعلايبأنبادنعلمعلاولوقلانيبدعبلاكرديباتكللنيققحملالاوقأيفرظانلاو

«تاياورلاحيجرتيفهيلإمكتحييذلايملعلاجهنملاركذنملخيملحرشلاف
نمهاقلتيالنمنيدلالوصأيفملكتيفيكو":هلوقبجهنملازعلايبأنبانيبدقف

الهللاباتكنمهذخأيهنأمعزاذإو!نالفلوقنمهاقلتيامنإوءةنسلاوباتكلا

ةباحصلاهلاقاميفالوءاهيفرظنيالولوسرلاثيداحأنمهللاباتكريسفتىقلتي

مل.داقنلامهريختنيذلاءةلقنلاتاقثلانعانيلإلوقنملا«ناسحإبمحلنوعباتلاو

2“...هانعموهمظناولقنلب«هدحونآرقلامظناولقني
اوضراعيالوصنلانعاولدعيالنأ:ةنسلالهأقيرطو:اضيأهلوقبو

٠٠٠"نالفلوقالو‹لوقعع

قيقحتيفةمألاءاملعجهنمزعلايبأنباتفتليملعضاوملانمريثكيفق
ةذباهجاهطقسأةفيعضتاياوربجاجتحالابماقلب.ةاورلالاحعبتتوتاياورلا

٦۲۹ص/١جءةيواحطلاةديقعلاحرش١

.of‹قباسلاعجرملا۱۷۲

 

 



طسقلانازيملا
  

لاجرلءاملعلافيعضتعضاوملانمريثكيفناققحلالقندقو«ليدعتلاوحرحلاءاملع
۱۷۷۱.هدیناسأ

نيققحلاىلعدريوزعلايبُأنبادنعقيبطتلاوجهنملانيبضقانتلايكحيباتكلاو

نمةطبنتسمسسأودعاوقىلعاذههحرشزعلايبأنياماقأدقو":الاقنيذللا

ماكحاإلاوةقدلاوةوقلايفةياغيهةمألافلسهيلعناكاموءةنسلاوباتكلا

نيذلا«ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرةباحصنمءادتبافلسلاءاملعنعاهذحأ
\V ın

.مالسلاوةالصلاهيلعهللادبعنبدمحممهيبرمومهتودقومهمامإنعاهوقلت

امرظنالاثملاليبسىلعف.هباتكيفزعلايبأنبااهركذةديدعتاياورفعضبناققحملاحرص۲

:ةيتآلاتاحفصلاوشماوهلايفناققحملاهلاق

ء١٤١٠ص١شماهلا-۳ء١۱۳١ص١شماهلا-۲ء١۳١١ص١شماهلا-١:لوألاءزجلا

٤شماهلا-۷ء١٦٠۲ص١شماهلا-٦ء١۹۳١ص٢۲شماهلاء١۸۳١ص٢۲شماهلا٤

°شماهلا-١٠ء۷٢٥۲ص٢۲شماهلا-۹ء٤٤۲-٢٢٤۲ص©٥شماهلا-۸ء۱۷٠۲ص

ص٦شماهلا-۱۳ء۸۷٢۲ص١شماهلاء٢٦۲۸ص۲شماهلا-١١ء٢۹٢۲-٢٢۲ص

٢شماهلا-١٠ء۷٢٢٤۳۸٨٤۳ص٤شماهلا-١٠ء٢٤۲۹ص۳شماهلاء۲۳٤۲۹4

؛۸٥۳ص٦شماهلا-۱۹ء٢٥٥۳ص۳شماهلا-١۱١؛۳٥۳ص۳شماهلا-۷١ء۸٢٤۳ص

.٢٤۳۸ص۳شماهلا-٠۲ء۳۳۷۲ص١شماهلا-٠

ص۳شماهلا-٢٤۲ء١١4٤ص٢۲شماهلا-۲۳ء٠٤ص١شماهلا-٢۲:ىناثلاءزجلا

ء۸٨٤٤ص۲شماهلا-۲۷ء٤٤٤٤ص١شماهلا-٢۲ء۷١4٤ص۲شماهلا١

-۱٠۳ء٤٦٤٤ص١شماهلا-۳۰ء٩4۳٤ص١شماهلا-٢۲ء٢٤٤٤ص۲شماهلا

١شماهلا-٢۳ء۷٩۹٤ص١شماهلا-۳۳ء٩4۷٤ص٥شماهلا-۳۲ء4٤ص۳شماهلا

ء١۰۰٦ص۲شماهلا-۳۷ء۹۲٥١ص۳شماهلا-٢۳‹۷۹٥ص۲شماهلا-۲۹١٢ص

-١٤ء٤٦ص١شماهلا-٠4٤ء5۳۷٦ص٥شماهلا-۳۹ء١۳٠٦ص٤شماهلا-۸

.١۳٦ص۹شماهلا-٤٤ء١٦۷۱ص°٥شماهلا

۳١ص/٠١ج؛قباسلاعجرملا٤



طسقلانازيلملا
  

فلسلاجهنماذههحرشيف=هللاهمحرسزعلايبأنبادمتعادقو":الاقنيذللاو

دقنو...ةوقوةرارحبهنععفادو...ملعلالهأهدعاوقمكحأوهدقاعمديشيذلا

ةنسلاوباتكلاصوصننمةعزتنمةيلقعوةيلقنةلدأب...هلةفلاخملاىرخألاجهانملا
ven

هديقتمدعىلعليلدزعلايبأنباحرشيفةثوثبملاةفيعضلاتاياورلاةرثكف
ةباحصلالاوقأوملسوهيلعهللاىلصلوسرلاةنسلهلقندنعماكحإلاوةقدلاب

ىلعحراشلااهقبطيملفلسلاجهنموملعلالهأدعاوقو.مهنعهللايضرماركلا

.هباتكيفاهشقانيلااياضقلاعيمج

نمهدقتعمتابثإيفاهيلعدمتعيوةفيعضتاياورىلعلبقُيزعلايبأنبادجنف
قفتتاليلاتاياورللهدقندنعوءاهتاوريفليدعتلاوحرحلاءاملعلاوقألركذريغ

وهف.اهاجرلليدعتلاوحرحلاءاملعفيعضتلقنيفًادهجولأيالهنإفهدقتعمعم
ديقتيملودقنلاوقيقحتلابمقيملةموعزملاىلاعتوهناحبسهللاةيؤرتاياورلهلقندنع
«بلقلايفلمكمناميإلا):ةلئاقلاةياورلالقنامدنعهنكلو«هيلإوعدييذلاجهنملاب

يفحرجلاءاملعلاوقأنيبوءاهدرو«بئاصلاجهنملاقبط«(رفكهناصقنوهتدايز

الاجر

^۸صإ/١ج؛قباسلاعجرملا٥

:ةياورلاهذهلهدقندنعزعلايبأنبالاق١

نأب:باجأفءثيدحلااذهنعىلاعتللاهمحرريثكنبانيدلادامعخيشلاانخيشلئسدقف"

خيراوتلابتكنمءيشيفنوفرعيالنولوهجمعيطميبأىلإثيللايبأنمدانسإلا
ءلبنحنبدمحأهفعضءيخلبلاةملسمنبهللادبعنبمكحلا:وهف؛عيطموبأامأوءةروهشملا

ءيزارلامتاحوبأوءيئاسنلاوءدوادوبأو؛يراخبلاو«سالفلايلعنبورمعو؛نيعمنبىيحيو

O



طسقلانازيملا
  

:لاقهنأملسوهيلعهللاىلصيبلانعىوريامامأو":ىرخأةياورنعلاقو

اذه:رازبلالاق«فيعضثيدحوهف(متيدتهامتيدتقامهيأبموجنلاكيباحصأ)

ثیدحلابتكيفوهسیلو«ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنعحصيالثيدح

.'"""ةدمتعملا

ىلإتفتليملهنإفهءارآفلاختيلاتاياورلاىلعجهنمللهقيبطتلباقمييو

هراكفأقفاوتيلاةفيعضلاتاياورلالاجريفليدعتلاوحرخحلاءاملعلاوقأ

.هتاهجوتو

:ةيتآلاةفيعضلاةياورلابزعلايبأنباجتحادقف

هلالجلجبرلااذإفمهراصبأاوعفرف«رونملعطسذإمهميعنيفةنحلالهأانيب"
:ىلاعتهللالوقوهوءةنحلالهأايمكيلعمالسلا:لاقفمهقوفنممهيلعفرشأدق

ءيشىلإنوتفتليالف[هيلإنورظنيومهيلإرظنيف]:لاق«(ميحربرنماوفالسر
هرونوهتکربیقبتو؛مهنعبجتحيىحءهيلإنورظنياومادام«ميعنلانمهيفمهاهم
۸[مهرادقمهيلع]

وبأامأوءمهريغوءينطقرادلاوءيدعنباوءيليقعلاوءيتسبلانابحنبدمحممتاحوبأو

هفعضدقف؛نايفسنبديزي:همساوءبتاكلاىلعفحصتدقوءةريرهيبأنعيوارلا؛مزهملا
؛عضولابةبعشهمهتادقو؛كورتم:يئاسنلالاقوءجاجحلانبةبعشهكرتوءدحاوريغًاضيأ
ص/٢۲جءقباسلاعجرملا)."!!اثيدحنيعبسبمهثدحلنيسلفهوطعأول:لاقثيح

`۷٠۷ص/۲ج؛قباسلاعجرملا۷
٢٥۲ص/٠١ج؛قباسلاعجرملا۸

:الاقثيحناققحملاةياورلاهذهفعضبفرتعا

—vo

  



طسقلانازيملا
  

مقيملوهحرشنمعضاوم'"'ةثالثيفةياورلاهذهزعلايبأنبالقندقو

ةياورلاهذهدعلب«هراكفأفلاختىلاتاياورللهحرطدنعهعبتايذلاقيقحتلاب

مالكلاةفصتابثإثيدحلااذهيفف":لاقنيحةديقعلاابتبثُتاممةفيعضلا

.`"ولعلاتابثإوءةيؤرلاتابثإو
يكحيةفيعضلاةياورلاهذهبزعلايبأنبادنعىلاعتوهناحبسهللاةيؤرتابثإف

يفدمتعادقف.ىرخألاةفيعضلا'”'تاياورلاممزعلايبأنباهيلعيذلاكلسللا

0^"فيعضلاةتخافيبأنبريوثةياورىلعةموعزملاىلاعتوهناحبسهللاةيؤرتابثإ

هركيلعمامإلاىلإةبوسنم'”ةعوضومةياورو٠"طلتخملاةملسنبدامةياورو

-٦/٢٠۲(ةيلحلا)يفميعنوبأوءهنمناتدايزلاوءةمدقملايف(٤۱۸)هجامنباهجرخأ"

امساوءينادابعلامصاعوبأهدنسيفوهللادبعنبرباجثيدحنم(٢٢۲۲)رازبلاو۹

يشاقرلاىسيعنبلضفلاهيفهخيشو؛(بيرقتلا)يفامكثيدحلانيل؛هللاديبعنبهللادبع
فعضلفيعضدانسإاذه:١٠/١ةقرو(ةجاجزلاحابصم)يفيريصوبلالاقو؛ثيدحلاركنم

.ديقعلاحرش)."...۷/۸٩(عمجملا)يفيمثيهلالاقاذكوءيشاقرلانابأنبىسيعنبلضفلا

(°شماهء٥۲ص/١جءةيواحطلا

؛٤٤ص/۲ج٣٤٤٠ص/۲ج۸٥۲٠ص/١ج؛قباسلاعجرملا٩

٢٥۲ص/١ج؛قباسلاعجرملا٠

ص/١جءةيواحطلاةديقعلاحرشيفاهيلإراشأوأزعلايبأنبااهركذيتلاتاياورلارظنا١

۹۳

.ثحبلااذهنم١٦٩صرظنا۲

.ثحبلااذهنم١۱۲صرظنا۲

.ثحبلااذهنم١٤۱صرظنا٤

.ثحبلااذهنم١١٤٠صرظنا٥



طسقلانازيملا
  

ىلاعتوهناحبسهللاةيؤرىلعليلدهيفسيليذلا'“"ةروصلاثيدحو‹'^"يعفاشلا

يأنبسيقةياوروءهحرشيفةيؤرللنيتبثملاماهفأتبرطضايذلاوةنحلايف
يضر"متاحنبيدعىلإةبوسنملاةياورلاو«هرمعرخآيفطلتخايذلا“مزاح

.سلدملاشمعألاةنعنعقيرطنمتءاجلاوهنعهللا

ملولاعتوهناحبسهللاةيؤرنمهفبسنمتاءاعدازعلايبانبادروأدقو

هيلعهللاىلصيبلانعثيداحألاامأو":لوقلامهنعددرو‹؛ناهربباهيلعتأي

باحصأاهاورةرتاوتمفءةيؤرلاىلعةلادلامهنعهللايضرهباحصأوملسو

.٠"نتسلاودناسملاوحاحصلا

ةفرعمابطاحأنموءايباحصنيئالثوحنةيؤرلاثيداحأىوردقو":اضيألاقو

0الالوسرلانُأبمطقي

زعلايبأنبااهيلإراشأيلاتاياورلالاجريفليدعتلاوحرحلاءاملعلاوقأنإ

ىلاعتهللاءاشنإ-ثحبلااذهيفقأتسوهحرشيفهرطسيذلاءاعدالااذهدرت

.هريغوزعلايبأنبالاوقأةحصمدعىلعةلدألا-

هبلصولبءةمألاءاملعلاوقأهلطبتيذلاءاعدالابزعلايبُأنبافتكيملو

.ىلاعتوهناحبسهللاةيؤرنمتلخاذإدلخلاتانجيفشيعلابيطيفنىلإلاحلا

.ثحبلااذهنم۸١١۱صرظنا٦

.ثحبلااذهنماهدعبامو۲۳۹صرظنا۷

.ثحبلااذهنم٢١۲صرظنا۸

.ٹثحبلااذهنماهدعبامو۱۷۲صرظنا۹

۲۹۱ص/١جءةيواحطلاةديقعلاحرش٠

۲۹۳ص/١٠جءقباسلاعجرملا١



طسقلانازيملا
  

راكنإفمحلهميلكتو«ىلاعتوكرابتههجوةيؤرةنحلالهأميعنلضفأف":لاقدقف

."٩"هبالإاهلهألتباطاميذلاهلضفأوءاهميعنىلعأوءةنحلاحورلراكنإكلذ

اهبحاصىلعةرهطملاةنسلاومركلانآرقلاهافنامتابثإناسنإيألسيلف

.ةيوبنلاةنسلاونآرقلاهتبثأاميفنناسنإيألسيلو«ميلستلاىكزأوةالصلالضفأ

تبْثأفنيكورتلاوءافعضلاونيباذكلاعمسوعيمحلافلاخزعلايبأنبانكلو

لهأميعننعزيزعلاهباتكمكحميفىلاعتهللاهلاقامىفنو«تاياورلانمفيعضلا

.عطقتتاليلامعلاحاونأبمئادلامهلغشومهشيعبيطوةنجلا
هللاهافناميفنوهللاهتبثأامتابثإىلإيعادلاجهنملازعلايبُأنبافلاخدقل

مكتحييذلاجهنملانعهلصفييذلاعساشلانوبلانعةربعمهلاوقأتءاجف«ىلاعت

.ةيمالسإلاةديقعلااياضقيفهيلإ

يبأنباهفلأيذلا(ةيواحطلاةديقعلاحرش)باتكةءارقىلعنيفكاعلاوعدأو

اهبعاتتقالالبقاهلاحةفرعموفلؤللاهدروأيلاتاياورلاعيمجةساردىلإزعلا

.لاوقأنمزعلايبأنباهرطس

دئالقنعىلختيوءزعلايبأنباهيلإوعدييذلاجهنملابئراقلاىلحتيامدنعو

يفتداقتعاىلإهللانذإبلصيسةلاحمالهنإفزعلايبأنبااهسبليلاىمعألاديلقتلا

.ةرخألاوايندلايفىلاعتهللدابعلاةيؤر

۹٥۲صج‹قباسلاعجرملا۱۲



طسقلانازيملا
  

قيبطتلاوجهنمنيب(ةيدجنلالئاسلاولئاسرلاةعومج)4
ةمأفئاوطنيبعامتجالاوةدحولالمأسفنلايفثعبيوردصلاجلثييذلانإ

.ةيمالسإلاةمألاءاملعهيلإوعديوعيمحلاهانبتييذلاجهنملاوهمالسإلا

ىوخي(مالعألادبءاملعنمضعبلةيدجنلالئاسملاولئاسرلاةعومحب)باتكو
خيشلالاقدقف.ملسملاةايحممتيلااياضقلالكيفةمألاجهنمقيبطتىلإةوعدلا

ةيلوصألالئاسملانمةلأسميفسانلاعزانتاذإو":باهولادبعنبدمحمنبهللادبع

۳"ناكنمانئاكهعمليلدلاناكنمعمقحلاوباوصلافةيعورفلاو

لهانماريثكنأل؛هتحصبحوتالبتكلالهأضعبةياوردرجبو":اضيألاقو

نوزييمهنألكلذو.عوضوملاوفيعضلاونسحلاوحيحصلامهبتكيفنووريبتكلا

يفنوجرخياوناكاذجلو.ةجحلاهبموقتالاممةجحلاهبموقتيذلاثيدحلانيب

ةربخلالهأوءةعوضولملاوةنسحلاوةفيعضلاوةحيحصلاثيداحألاميمجمهبتك

.٠٠"هريغنمحيحصلاثيدحلانوزيبهلاجروهللعوثيدحلاب

يلاملاعملانيبيباهولادبعنبدمحمنبهللادبعخيشلاهلاقيذلالوقلااذهف

ةصاخولئاوألابتكيفثحبلادنعاهيلعريسلاملسملليغبنييلاطوطخلاددحت

بجيملسوهيلعهللاىلصلوسرلانعحصوهتوبثبعطقاملكف.ثيدحلابتك
لاوقألانمفيعضلاامأو.ةيلمعلاهتايحوةيركفلاملسملاتاروصتيفهقيبطتوهعابتا

.ثيدحلاةمئأنممالعألابتكيفتدجوولواهدربجيف

٠۱۹٠-۱۸۹ص/٤ج؛قباسلاعجرملا٤



طسقلانازيملا
  

احاضيإدمحمنبهللادبعخيشلالوقنمحرلادبعنبفيطللادبعخيشلادازو
تاقثلاةياوربملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنعذخأنايبلااذهلكو":هلوقب

لمهأنمفملسوهيلعهللاىلصهللالوسرىلإةنسلايهتنتنأىلإمهلثمنعلودعلا
نآرقلاوليزتتلاناعمةفرعموناميإلاوملعلابابهسفنىلعدسدقفهعاضأواذه
10

هيلعهللاىلصهللالوسرةنسهتغلبدحألسيلو":اضيأفيطللادبعخيشلالاقو

ناکنمانئاکسانلانمدحأيأرلهريغىلإلدعينأثيدحلاهدنعحصوملسو
۹

نمنوطباضلاتاقثلالودعلاالإماكحألاولاوقألالقنيفلبقيالو":اضيألاقو
ىلإتفتليملومعمسيوهيلإلقنياميفثحبلانعحارتسااذهبحصتسانمومانألا

عرشموحضاوجاهنمىلعهرمأنمناكو‹عنصيوهيففلتخيامرثكأ

ىعسينمؤملكةلاضيهوقحلابالطبلطميهلودعلاتاقثلاتاياورف
نوكرلاملعللةعاضالانمو.ةتباثلااهتلدأبعرشلادعاوقونيدلالوصأةفرعموحن

ىصمعألاديلقتلاف.ناهربالوةنيبريغنملاجرلالاوقأعابتاوةلطابلاىواعدلاىلإ

«برعلامالكبانمملعأوهنماهلمعتسا:لوقينملوقامأوعيمحلادنعذوبنم

دنعانيلعبحوأانإوءانمملعأهانيأرنمعابتابانرمأيملهللاوءةيهاولاةجحلاسيف

هللاىلإِءْيَشيفمُعَراَناف:ىلاعتلاق«هيبنةنسوهباتكىلإدرلاعزانتلا

۱۲-۱۳ص/۳ج‹قباسلاعجرملا١۱

۲۳۲۷ج‹قباسلاعجرملا۱۹۹

۳۷۹ص۲ج‹قباسلاعجرملا۱۹۷

۸a

 



 
طسقلانازيملا

 

زوجيالهنإف؛نيدلالوصأيفةصاخ(رخآلامولاهّللابنإلوُسّرلاَ
نإفهناحبسلقيملوةرهاظدمحلاهللوهتلدأنألوىاملعلاعامجإباهيفديلقتلا

.'“"نادلبلانمدلبهيلعامالوسانلارثكأهيلعاماوعبتافءيشيفمتعزانت

:هلوقبهعابتابجييذلاجهنملانمحرلادبعنبهللادبعخيشلاصحخليو

ضرعةيعرشلاةلدألابقحلافرعاذإف‹هليلدبقحلاةفرعمناسنإلاىلعنيعتملاو

ةرثشكبرتغيالوهدرهفلاخاموهلبقوهفرعقحلاقفاوامفهيلعسانلالامعأ

.٠"فلاخلا

وعديملعلانيدايميفاهقيبطتوةلدألانمتباثلامبتتىلإوعدييذلاجهنلاف

نبرصاننبدمحخيشلانيبدقو«لاجرلالاوقألىمعألاديلقتلانمدرجتلاىلإاضيأ

:هلوقبديلقتلالوحمالسإلاءاملعلوقيلبنحلارمعمنبنامثع

وبألاقف.نولوقياملكيفمهديلقتنعسانلااوندقةعبرألاةمئألاءالؤهو"

هانلبقهنمنسحأبانءاجنموهيلعانردقامنسحأوهويأراذهانملع:ةفينح

اورظناف«بيصأوعئطحخأرشبانأامنإ:لوقياکلامتعم:یسیعنبنعملاقو.هنم

رثكيكلامناكمساقلانبالاقو.هوكرتافةنسلاوباتكلافلاخاملكفءيلوقيف

ثيدحلاحصاذإ:يعفاشلالاقوقيمنحتامواّنَظالإنظننإر:لوقينأ

ناكدمحأمامإلاو.يلوقيهفقيرطلاىلعةجحلاتيأراذإوءطئاحلايلوقباوبرضاف

.انملعتامكاوملعتو«يروثلاالويعفاشلاالوًاكلاماودلقتالونودلقتال:لوقي

7۹٤ص/٥چج‹قباسلاعجرملا٩



طسقلانازيملا
  

لاجرلاكنيددلقتال:لاقو.لاجرلاهنيددلقينألجرلاملعةلقنم:لوقيناكو

سيلدلقملانأىلعسانلاعمجأ:ربلادبعنبالاقو.اوطلغينأنماوملسينلماف

."`"هليلدبقحلاةفرعمملعلانأوملعلالهأنمادودعم

ءهريغوباهولادبعنبدمحمنبهللادبعخيشلاهبحرصيذلاجهنملابيلحتلاف

ناكرأنمنانكرامهرصاننبدمحخيشلاهنيبيذلاىمعألاديلقتلانعيلختلاو

.فينحلااننيدهيلإوعدييذلايملعلاثحبلا

؟ىلاعتوهناحبسهللاةيؤرتاياورىلعجهنمقبطله
تباثلاحيحصلاعابتاىلإةوعدلاوءةحيحصلاةلدألانعثحبلاىلإةوعدلانإ

ةراضحلاابرختفتىلامالسإلاةوعديهلبءةئفنودةفىلعرصتقتملةلدألانم

‹؛ضعبنعاهضعبتاثفلازيميذلاو.ىرخألاممألاتاراضحعيمجىلعةيمالسإلا
ثحوعرشلااهبرمأيلائدابملليلمعلاقيبطتلاوه«ضعبنعمهضعبدارفألاو

.مالسإلااهيلع
ةيؤرةيضقةسارددنعانههانركذيذلاجهنملاقبطله:هرركنيذلالاؤسلاو

؟یلاعتوهناحبسهلا

يفترشتنادقف.انهمحلاوقأانلقننمهيلإاعديذلاجهنملاقبطيمءال:باوحللا

قسيبطتريغنمىلاعتهللدابعلاةيؤرةركفمهدعبنممهذيمالتطاسوأومهطاسوأ

.هريغوباهولادبعنبدمحمنبهللادبعخيشلاهنعحصفأيذلاجهتملليلمع

٣۳ص؛رصاننبدمحخيشلایواتف/۲ج‹قباسلاعجرملا٠

AY

 



طسقلانازيملا
  

اماحصألحتيملىلاعتوهناحبسهللاةيؤرةيضقتلوانتيلاثوحبلاميمجف

نملىمعألاديلقتلانعامهاحصألختيملومالسإلاةمئأهيلإوعدييذلاجهنلاب
كلتعبتتنملكليلجحضاوقيبطتلاوجهنملانيبزاشنلااذهو.لاجرلانممهقبس

.(ةيدجنلالئاسملاولئاسرلاةعومج)يف""'ثوحبلا

يفقيقحتلاىلإيعادلايمالسإلاجهنملانعىلختومومذملاديلقتلابمهدحأىلحتدقف

عامسأاهجمتةفئازةلطابىواعدكلسلملااذهةجيتنتءاجف«رابخألاوتاياورلا

.لطابلاضفريوهتلدأبقحالبقييذلالداعلانازيمللنيفراعلا

:تأيامهنعلقنوىمعأاديلقتميقلايامهدحأدلقدقف

مالسإلاةمئأو‹نوعباتلاوةباحصلاعيمجو«نولسرملاوءايبنألاةيؤرلاىلعقفتادقو"

نوينوعرفلاو«نوكوهملاةيمهحجاو«نوقراملاوعدبلالهأاهركنأو«نورقلاعباتتىلع
لئابحبمهنيذلاةضفارلاو«؛نوخلسنمنايدألاعيمجنممهنيذلاةينطابلاو«نولطعللا

هتمألوهلوسروهللودعلكلو«نوعطقنمهللالبحنعو«نوكسمتمناطيشلا

بازحأكفلوأ«؛نودورطمهبابنعو«نوبوجحممحيرنعءالؤهلك.نوملاسم

.٠`""نيعللاةعيشلالضلا

ريفنتيفنودلَقلاهيلإاجليكلسموعمةجحالنمةجحلاوقألاهذهو

كوهتلابوقورملاوعدبلابةيضقلاهذهيفمهفلاخنملكفصوبنيلم

.!!نيدلانمخالسنالاو

(٢٤۳صءحاورألايداح)ميقلانبانعلوقنممالكلااذهلصأ‹٠٠۷ص/٠جءقباسلاعجرملا۲٠

ر



طسقلانازيملا
  

يذلاوةيؤرللنوتبثملاونوفانلاهبرقييذلاجهنملااهضفريةيديلقتلاةعرتلاهذهو

فاصنإىلعلديامماذه":هلوقبباهولادبعنبدمحمنبهللادبعخيشلاهنعربع

ثيدحلاةمئأاصوصخهنيدلوهلوسرلوهللمهحصنوةعامجلاوةنسلالهأ

تحثيدحلاىورنملكنعذخألامزوجيالفنيدهنأكلذو.هتذباهجو

لهنموأةنسلالهأنموهلهو؟هيوريالطباضظفاحةقثوهلههلاحاوفرعي
اذإفءهلاحاونيبةعدبلابهوفرعاذإولاحاونيببذكلابلجرلااوفرعاذإف؟ةعدبلا

ناكاذإوءعدبلالهأنمناكولو.هثيدحاولبقوءهنعاوذخأةقثلجرلانأاوفرع

هفقيدحيفبارطضالاوأطيلختلابوأبذكلابافورعموأطبضلاليلقلجرلا
اونیبو٠"هثیدحاوکرت

ىلائدابملاباوديقتيمةيؤرللنيتبثملانأعيمحلاهبفرتعينأبجييذلاقحلاو

ئدابموسساوعبتيملوءانهباهولادبعنبدمحمنبهللادبعخيشلاملقاهرطس

نماودلقلبءةفيعضلاىلاعتوهناحبسهللاةيؤرتاياورلمهركذدنعثيدحلاملع

.ناهربالوةجحالبمهقبس

مهيلعقدصيةموعزملاىلاعتوهناحبسهللاةيؤرتاياورديناسألاجرضعب

ءاشنإو«نوبرطضملاونوطلخملاونوباذكلامهنمف؛دمحمنبهللادبعخيشلالوق
هللاةيؤرتاياوردروأنمقحيفليدعتلاوحرحلاءاملعلاوقأركذنسىلاعتهللا

.ةموعزملاىاعتوهناحبس

نيبتيسامكءانهتركذيتلافيعضتلابابسأمهيلعقبطنتلاجرقرطنمتعءاجةيؤرلاتاياور۳٠
.ىلاعتهللاءاشنإثحبلااذهيف

۸A8

 



طسقلانازيملا
  

نممانلعجيالأوءهنسحأنوعبتيفلوقلانوعمسينممانلعجينأىلاعتهللالأسأو

ذبنوهرداصمنمقحلانعثحبلاىلإةفاكنيملسملاوعدأو.نولعفيالامنولوقي

معركلانآرقلانمتباثلاليلدلاىلعسسأامالإملسمللىقبينلف«لاجرلاديلقت

.ملسوهيلعهللاىلصلوسرلاةنسو

لاقتناو":يلبنحلارمعمنبنامثعنبرصاننبدمحخيشلاهلاقاميركذأاريخأو

هرارصإفالخبهيفدومحموهقحلانمهلنيبتاملجأللوقىلإلوقنمناسنإلا

Y.on

مومذماذهفیوهعابتاوةداعدربلوقىلإلوق

دمجلآرصاننبدمحأروتكدلادنعقيبطتلاوجهنملا٥

وتبثمهقبطيملةديقعلااياضقيفةدراولاةلدألاةسارديفيمالسإلاجهنملانإ

.هلئاسمقيقحتوهنايبوهحاضيإيفمهمظعممهاسنإوىلاعتوهناحبسهللاةيؤر

ىلاعتوهناحبسهللاةيؤريبثملايجأتعباتتهرودبمايقلانعجهنملاليطعتببسبو
تاباتكو.نيتدحملاوةاورلانمنيكورتملاوءافعضلابوردوتاءاعدالاكلسي

يلاكلتنعاهحالمفلتختالةروصرصعلااذهيفىلاعتوهناحبسهللاةيؤريبثم
ةفيعضلارابخألاجيورتلمهتاباتكتءاجدقف«باتكلانممهقبسنماهضرع

هناطلسوهتنميكنورقييذلايمالسإلاجهنملاةميقبمهفارتعاعمةطقاسلاتاياورلاو

.نيملسملالوقعىلع

1ص؛رصاننبدمحیواتف/۲ج‹؛قباسلاعجرملا٥

۸o



طسقلانازيملا
  

رصاننبدمحأروتكدلاهفلأيذلا(اهيفمالكلاقيقحتوىلاعتهللاةيؤر)باتكف

دابعلاةيؤردقتعينمدنعقيبطتلاوجهنملانيبعساشلادعبلايكحيدملآدمحمنب

فةفيعضلاتاياورلاىلإراشأوباتكلااذهبحاصرطسدقف.ىلاعتوهناحبسهل

.هقيبطتىلإاعديذلاجهنملاماكحأىلإتفتليملوهتاجاجتحاقايس

ىلعاهؤارجإبجيفاهنابْثِإِبةحيحصلارابخألاتءاجدقو...":دمحلآلاق

فیرحتواليوأتريغنماهرهاظ

ةيؤركىلاعتهللةيؤرلاتابثإةحيحصلاصوصنلابتباثلانإمث":ًاضيألاقو

.`"...رمقلاوسمشلا

ىلعةلالدلايفةيفاكةيلقعلامهتلدألكنكتملنإونوتبثلاو...":اضيألاقو

زاوحجنمبولطملاىلإانلصوتىلاةيوقلاةيعمسلاةلدألابةديؤمامهأالإ«بولطللا
ToAn

TY.

ىلاعتهللاةيؤر
-ىفطصلملانعيونعملارتاوتلادحتغلبىلارابخألابتبثنكلو:اضيألاقو

اذمحلةرحخآلارادلايفىلاعتوكرابتمهبرلنينمؤملاةيؤر«-ملسوهيلعهللاىلص

‹هتيؤرنمعنملابةيآلايفممبرنعرافكلابجحريسفتىلإنيرسفملاروهمجبهذ

مهكرلنينمؤملاةيؤرلةتبثملاتايآلاحيرصهيلعلدامىلعلديةيآلاموهفمف

۲۱۷صءاهيفمالكلاقيقحتوىلاعتهللاةيؤر٠

١۹ص؛قباسلاعجرملا۷

Y۸٤۱۲ص؛قباسلاعجرملا



طسقلانازيملا

  

اهيفكلذكثيدحلاوةنسلاءاملعنيباهتحصىلعقفتملاةحيحصلاثيداحألاو

.٠"ةرخآلايفمهبرلنينمؤملاةيؤرىلعحيرصلاصنلا

رسفياهضعبوليوأتلالمتحتالةحيرصاذهىلعثيداحألاةلالدو":اضيألاقو

عيمجاهتحصىلعقفتالبقتالةحيحصيهوءرخآلانمدوصقملانيبيواضعب

`"...قرفلاضعبالإاهدروأاهليوأتلضرعتيملو«نيثدحملا

نماھديۇياعتأيملهباتکيفدمحلآروتكدلااهرثنيلاتاملكلاهذه

.قحلانازيمیفامةميقالتالوقنوةفيعضرابحخأوتاءاعداىوستاياور

ىلاعتوهناحبسهللاةيؤرةيضقةسارديفهجهنمنعدمحلآروتكدلاربعدقو
ردقالواحهيفمالكلاققحأنأو؛عوضوملااذهتاتشملأنأتدرأف...":هلوقب

اثحب«بهذلبصعتلاةهجىلعالءاهتشقانمولاوقألاءاصقتسايعاطتسا
هلادييأتوقحلل

ةيؤرةلدأققحيملومامتهايأهطعيملولوقلااذلدمحلآدمحأروتكدلاتفتليم

حيرحتيفةدراولالاوقألاصقتسيملو«ثيدحلابتكيفةدراولاىلاعتوهناحبسهللا

دمحلآروتكدلاثحبيفيكف.عوضوملااذهتاتشملبمقيملو‹مهليدعتوةاورلا

هلاعمترطسوةيمالسإلاةمألاهتفرعيذلاقحلانازيمبحلستيملوهوقحلانع

؟ةيضاملانورقلاربعاهئاملعمالقأ

٢۲۲صءقباسلاعجرملا۹

١٠صءقباسلاعجرملا١



طسقلانازيملا
  

مقيملوةفيعضلاتاياورلابجتحالبءاعدالابدمحلآروتكدلافتكيملو

.ةساردالوقيقحتريغنمتاياورلادروأدقف«هباتكيفهنعنلعأيذلاقيقحتلاب

RR
. ت

Y\۳n

ةروصنسحأيفيبرتيأر":اهيفيلاةياورلاو

.ىلاعتهللاءاشنإثحبلااذهيفاهفعضنيبتيسيلاتاياورلانمامهريغو

هأدتبايذلاهثحبةباتكيفمادقإوطاشنلكبدمحلآدمحأروتكدلالخددقلو

لاطبألاكعلوأنيبةنحاطلاكراعملاهذهيلثمضوخينأميظعفرشلهنإو":هلوقب

T\ n

قلقلاهدنعفلخةلدألاةسارديفميقتسلملاجهنملانعدمحلآروتكدلاداعتباف

۱۳۷صكلذكوء٤٤صءقباسلاعجرملا۲

.ثحبلااذهنماهدعبامو٢۲۲صيفةياورلاهذهديناسأانشقاندقل

١۷٠صءاهيفمالكلاقيقحتوىلاعتهللاةيؤر۳

."ةبرطضماهلكوحيحصاهيفسيل...*:ةياورلاهذهقرطركذنأدعبينطقرادلامامإلالاق

(7°-°ص/٦جءةيوبنلاثيداحألايفةدراولاللعلارظنا)

.ثحبلااذهنم١٠صيف١٤٠شماهلايفةياورلاهذهلوحةميزخنبالوقكلذكرظناو

لاوقأ)ناونعباهجرخأوةرصتخمةلاسريفةياورلاهذهفعضفاقسلانسحذاتسألانيبدقلو

عفقفد)باتكلهقيقحتباهقحلأو(ةروصنسحأيفيبرتيأرثيدحعضونايبلةروثنملاظافحلا

(اهدعبامو۲۷۹صءهيزنتلافكأبهيبشتلاهبشعفد)رظنا؛(هيزنتلافكأبهيبشتلاهبش

١٠صءاهيفمالكلاقيقحتوىلاعتهللاةيؤر٤



طسقلانازيملا

  

لاطبألانيب"ةنحاطلاكراعملا"لحدنمريصمام:دمحلآروتكدلالأسن

.!؟حالسلانمنيديلارفصوهو

تحتيقتلتءاهكلسنملكلةنمآقيرطوهللادابعلةمحريمالسإلاجهنملانإ

سرادتيو؛نيصلخملاملعلابالطونيفراعلانيملعملاةدعفأنمحرلاةكئالمةحنجألظ

كراعلملا"هعابتأبنجيمالسإلاجهنمو.ناسحإوبحودويفملعلانونفعيمجلا

.ةفراولاناناضايرىلإمهوعديو"ةنحاطلا

هرطسامقيبطتوءةيمالسإلاةمألاجهنمءافشتسالادمحلآدمحأروتكدلاىلعف

قحلاضرعبميظعلافرشلابلطينأهيلعو«سسأودعاوقنممالسإلاءاملع

."ةنحاطلاكراعملا"رشهتمأءانبأوهسفنبينحتهيلعو«نيملسملالايجأىلعهتلدأب

لوألامسقلاصحخلم

:ةينآلاطاقنلايفركذامصخلنمسقلااذهةمتاخيي

؛لصمعلاهعمولوقلابنايتإلااهصئاصخنموديحوتلاةمأتازيممنمنإ
.قيبطتلااهعموةوعدلابمايقلاو

ةيلمعلامهكلاسموةيدقعلاسانلاتاروصتمكحييذلايمالسإلاجهنملاو©

.دارفألاوتاعامحجلاوممألاهتلادعلمكتحتانازيمفينحلامالسإلاهلعج

يفتاماهسإاومهسأةرخآلايفىلاعتهللدابعلاةيؤرتوبثاوعدانيذلاو
يفمهفلاحبيملظحلانكلو‹نيدلالوصأوةغللاوثيدحلامولعليصأت

اهوربتعايلاةريثكلاةفيعضلاىلاعتوهناحبسهللاةيؤرتاياورىلعاهقيبطت

.هرتاوتموةحيحص



طسقلانازيملا
  

تاثوروملاىلإماكتحالاببسبو«لاجرلالاوقألىمعألاديلقتلاببسبو

تبديمالسإلاجهنملاقيبطتنعرصاقتلاببسبوءاللصأاليلاةيركفلا

يفتلغلغتواهيدقتعملايجأنيبىلاعتوهناحبسهللدابعلاةيؤرةركف

دجيةديقعلاوثيدحلاحورشوريسفتلابتكيفةيؤرللنيتبثملالاوقألعبتتملاو
يذلاتقولايفف؛قيبطتلاوةوعدلانيبعساولانوبلاوعساشلادعبلا

يفمهيلإنوأجليمهدحجبىلاعتوهناحبسهللاةيؤرتاياورةاورهيفنوفعضي

.ةموعزملاىلاعتوهناحبسهللاةيؤرةركفريرت

ىلعةيركفلاتاروصتلابُتامنيحو«مولعلادعاوقوسسأرجهامنيحو
نيبمومذملافالخلانإف«ناهربالواللصأاليلاتاءاعدالا

ىلإةقداصلاةدوعلاالإهوندحينلوهروذجقمعتتسوهقافآعستتسنيملسللا

لاوقأنزوباوصاوتاذإالإنيملسمافئاوطعمجتتنلو«لداعلاجهنلل
.هناسلديحياليذلانازيملابنيضاملا

هاوفأهردصتامو‹باقلألابزبانتنمةملسملاتاعمتجماطاسوأهدهشتامو

ىلإوعدييذلامالسإلاجهنمنعيلختلاهببس«ةرئاجماكحأنمسانلا

.ةايحلانيدايميفسسألاوئدابملاةمجرتوفوفصلاصر
ةوعديمالسإلاجهنملاعابتانأىلعنهربيثحبلااذهنملوألامسقلاو

قيبطتوهفثحبلااذهنميناثلامسقلاامأو«هنيدميقىلعرويغملسملك

.يمالسإلاجهنملليلمع

 



طسقلانازيملا
  

مسقلا

نازيملايفىلاعتوهناحبسهللاةيؤرتاياور





طسقلانازيملا
  

طاسوأيفهنأشمظعامهمو«ملعلانيدايميفهتيصعفتراامهمثحابلانإ

اهضعبمولعلاطبراذإالإباوصلاوقحلاقفاوتجئاتنبنأهلنكمبالءاملعلا

طابتراةجيتنوهىلاعتهللاباتكتايآلحيحصلاريسفتلاىلإلوصولاو.ضعبب

.ثيدحلاولوصألاوهقفلاوةغللامولعنيبقيثو

انوفانلاوىلاعتوهناحبسهللاةيؤروتبثماهبناعتسايلاةيثيدحلاتاياورلاو

متهاوثيدحلاحورشوريسفتلابتكتاحفصنماعساوازيحتذحأ

.ىلاعتوهناحبسهللدابعلاةيؤرةلأسمشقاننمعيمجاهريطستب

انيفانلاوةيؤرللنيتبثلاتاياورضرعنسثحبلااذهنممسقلااذهييو

ظقيتستنأىسع«هيلإماكتحالاوهقيبطتنيقيرفلليغبنييذلاجهنملاىلع

.ةيفاصلاهرداصمنمقحلاذخأتوةحيحصلاةديقعلافلاخاملكدرتوسوفنلا

هلوقلمهريسفتدنعناقيرفلااهبناعتسايلاتاياورلاشقانيمسقلااذهو

.ةَرظااهرىلإ*رضادعوةوُجو):لات
.ةَداَيزَوىَسُحْلااوُسْحَأنذل:لاعتهلوقو

.ديماَنيَدْلَو):ىلاعتهلوقو

.نوُوُجْحَمْلدمويمهرنعْمُهَِإًلك):لاعتهلوقو
.(راَصبَألاكرديَوُهَوُراَصْبَلاهكرالر:ىلاعتهلوقو

.(يناَرتنللاقكيرْظنأينرأبرلاق):لاعتهلوقو
ثيدحلمهحرشدنعةبرطضملاةيؤرللنيتبثملالاوقأمسقلااذهضرعيكلذكو

.ةروصلا



 

طسقلانازيملا
  

(ةرظااَهْبَرىلا:ىلاعتهلوقریستيفتاياور
ىلإر:ىاعتهلوقريسفتلوحةددعتمتاياورهريسفتيفيربطلامامإلاىور

.ريسفتلايفةدراولاتاياورلابسحلاوقألافالتخانيبو«(ةّرظااهُبر

رظنتامنأ:كلذعم:مهضعبلاقف«؛كلذليوأتيفليوأتلالهأفلتحخا":لاقدقف

."'*"ابرنمباوثلارظتنتامنأ:كلذئعملب:نورخآلاقو...اهرىلإ

ةيؤرللنيتبثلا«؛نيقيرفلاالكلهريغوريرجنبامامإلااهرطسيلاتاياورلاو
تباثلاليلدلابنيبتييكلليدعتلاوحرحلاجهنمىلعاهضرعنمدبالءالنيفانلاو

.ةكيركلاةيآلاهذهريسفتيفحيحصلالوقلا

ةيؤرللنيتبثلاتاياور:الوأ

امهنعهللايضررمعنبهللادبعقيرطنمةعوفرماةياورلا=١
:يذمرتلالاق

رمعنباتعم:لاقریوثنع«لیئارسإنع«ةبابشييربخأديمنبدبع
ىلإرظنينملةلزتمةنحلالهأنيدأنإ:ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاق:لوقي

رظنینمهللاىلعمهمركأوءةنسفلأةريسمهررسوهمدخوهميعنوهجاوزأوهنانج
ةرضانذَِمْوَيةوُجْو)ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرأرقمثةيشعوةودغههجولإ
اهُبرىلإ*

۱۹۲ص/۲۹جءيربطلاريسفت

 

 



طسقلانازيملا
  

ىلعيوبأوہکاحلاو٠'”يربطلاو٠ةياورلاهذهجرحخأ

سشبأنباوادرجنبدبعودجمامإلاو

١يطملاو٠*ناكوشلاورشکنبااجتحاوةياورلاهذهرکذو

۹
يوسوربلايمحلیعامسإو0”ىلاعثلاو‹"”يسولألاو۱يطويسلالالحجلاو

۲۳۲۳۲۲۳۳ا۳.
.ميقلانباوزعلايبأنباو٠ةيميتنباو5يوغبلاو

٤٢٤٤ص/٥ج»۳۳۳۰:ةياورلاو۸۸٦ص/٤ج‹٢٢٥۲:ةياورلا‹يذمرتلاننس٦۳۲

۱۹۳ص/۲۹جءيربطلاریسفت۷

Y۱۸٢٥٥ص/۲جء۳۸۸۰:ةياورلا‹؛كردتسملا

۷٩:ةياورلاو۷-١٠٦۷۷جء١۷۱١:ةياورلا«ىلعييبأدنسم٩

٢٠٢٤صء۳۱۷٥:ةياورلاو۳۸۲صء٢4۲٤:ةياورلاءدمحأمامإلادنسم٠

۰٦۲صء٩۸۱۹:ةياورلاءديمحنبدبعدنسم۱

٢٤۷ص/۸جءةبيشيبأنبافنصم۲

۱۷۱ص/۷جءريڻکنباريسفت٢

٤٦٥٤ص/٥جءريدقلاحتف٤

۷۰ءيبطرقلاريسفت٥

٠۷٤ص/٦جءروثنملاردلا٦

١١٠ص/١٠ج؛يسولألاريسفت۷

٩٤ص/۲ج؛يبلاعثلاريسفت۸

٢٢٥۲ص/٥٠؛نایبلاحور۹

عبتافلاخملانأرهظفةيؤرلاونيعلارظنبرظنلارسفدقف":ةياورلاهذهركذنأدعبلاقثيح

."هاوهوهيأر

۳۹۲ص/٤ج؛يوغبلاريسفت٠

٤٢٤ص/٦ج‹ىربكلاىواتفلا١

٦۲۸ص/٠١ءةيواحطلاةديقعلاحرش۲



طسقلانازيملا
  

ةتحخافيبأنبريوثلبقنماهدورولكلذودحألاهيفةجحالةياورلاهذه

:ئناهمایلوميفوكلامهجلايبأيمشاحلا

نعناديالنمحرلادبعوىيناک:يلعنبورمعلاق":رجحنبالاق

لاقءهيبأنعءيفقثلاناوفصيأنبنامثعنبدمحملاقو.هنعثدحينايفسناكو

نعيبالئس:دمحأنبهللادبعلاقو.بذكلاناكرأنمريوثناك:يروثلانايفس
مهضعببرقأام:لاقفمیلسيبآنبثیلودايزيبانبدیزیو«ةتخافيبانبریو

هریغوءةمثيخيبانبلاقو.ءيشبسيل:نيعمنبانع«يرودلالاقو...ضعبنم

سيل:ةعرزوبألاقو.ثيدحلافيعض:يناجزوخحلاميهاربإلاقو.فيعضنع

.ريبجنبمیکحو«بابخنبلالبراقمفيعض:متاحوبألاقو.يوقلاكاذب

سيل:مكاجلادمحأوبألاق...كورتم:يطقرادلالاقوةقثبسيل:يئاسنلالاقو

:دينحبانبيلعلاقو.ثيدحلانيل:نايفسنببوقعيلاقو.مهدنعيوقلاب

اُنأكءايشأهتياوريفءيجييح«ديناسألابلقيناك:نابحنبالاقو.كورتم

نبایکحو.هثیدحىلعيدهمنبابرض:دواديبأنع«يرجألالاقو.ةعوضوم

."٣٨"ةقثبسيل:لاقهنأناجزوحجلانع(ءافعضلا)يفيزوجلا

دهشتسيدقو":ريوثقيرطنمتءاجيلاةيؤرلاةياورقحيفرجحنبالاقو

هدنسيقو...هعفررمعنباثيدحنميذمرتلاهجرخأاميكلذل

الإهيلعمقنيملريوث:هجيرختدعبمكاحلالاقو":حتفلانمرخآعضوميفلاقو

٥٥ص/۱۳جءدواديبأننسىلعميقلانباةيشاح۳

۳۳ص۲ج:٦۹۱:ت:بيذهتلابیذهت٤۲۳



طسقلانازيملا
  

:يدعنبالاقوءهفيعضتىلعاوقبطألبءهقينوتبحرصادحأملعأال:تلق.عيشتلا

."بهثيداحأىلعفعضلا

هذهفعضقحبلاطلکلنیبتيةتخافيبأنبريويفحرحلاءاملعلاوقأنمو

رهظيو.هيلإبسناممامهنعهللايضررمعنباليلحلايباحصلاةءاربرهظتوةياورلا

.ىلاعتوهناحبسهللاةيؤروتبثمهيلإبهذابةيركلاةيآلاريسفتفعضكلذك
هناحبسهللاةيؤروتبثمهيلإتفتليملةياورلاهذهدنسيفرهاظلافعضلااذهو

.ليدعتلاوحرحلاملعيفمهردقولعومهعالطاةعسىلعاهبمهجاجتحادنعىلاعتو

ةورفيفقديوبغشلاعطقييذلاو":ةياورلاهذمبهجاجتحادنعيسولألالاقدقف

رذنملانباوريرجنباويطقرادلاويذمرتلاودمحأمامإلاهجرحخأامبلطلاسخأنم

اذهفامهنعىلاعتهللايضررمعنبانعمهريغو...يقهيبلاويناربطلاو
ابغشاهبعطقيالةفيعضلاثيداحألاذإءادبأدحأهرقياليسولألاهلاقيذلالوقلا

ميلستلاوةالصلالضفأهيلعمركلالوسرلل"""اهتبسنزوجيالوةجحاهبموقتالو
.ثيدحلاةمئأاهاورنإو

وبأألاق":رخآدنسبيربطلادنعرمعنباىلإةبوسنملاةياورلاهذهتءاجو

.٠"...يلصوللاءابهصلايبأنععجشأانت:لاق«نامينباانت:[بيرك

٦۳۸ص/١٠جءقباسلاعجرملا٦

١٦۱ص/١٠ج؛يسولألاريسفت۷

نيرخآلاونيلوألاملعأهنأمولعملانمو:مالسلاوةالصلاهيلعهنمريسفتوهف":يسولألاهلاقاممو۸٨

(١٦۱ص/١٠جءقباسلاعجرملا)."نيملاعلابرمالكنمهيلعلزنأامباميسال

.نيملاعلابرهللدمحلاو.نيبتامكملسوهيلعللاىلصميركلالوسرلانعتبثيملريسفتلااذه

۱۹۳ص/۲۹ج؛يربطلاريسفت۹



طسقلانازيملا
  

.ناميلانبالبقنماهدورولةفيعضقيرطلااذهنمةياورلاهذه

يقوكلاايركزوبأ«يلجعلانامينبىيوه:ناميلانبا

ایرکزلاقو.هتدابعليعيبهاركاذ:شايعنبركبوبألاق...":رجحنبالاق

قاحسإنبلبنحلاقو«بئاجعبيروثلانعثدح:لاقو.دمحأهفعض:يجاسلا

نکیمل«تبثبسیل:نیعمنبانعدینجلانبميهاربإلاقو.ةجحبسيل:دمحأنع
ءىطخي:دواديبانعيرجآلالاقو...ثيدحلامهوتيناك«ثدحءيشيأيلابي

امةماع:يدعنبالاقو...يوقلابسيل:يئاسنلالاقوءاهبلقيوثيداحألايف

لاقوءهيلعهبتشيوءىطخيهنأالإبذكلادمتعيالهسفنيفوهوظوفحمريغهيوري

افورعمادبعتم«ثيدحلازئاجةقْثناكويروثلاباحصأرابكنمناك:يلجعلا

بوقعيلاقو.اروبصاريقفناكوءهظفحريغتفهرخآبجلفهنأالإاقودصثيدحلاب
ءهثیدحیفاريثکءىطخيوهو«نايفسباحصأدحأةقثنامينبىي:اضيأةبيشنب

"٠٩"نايسنلاعيرسظفحلاعيرسناك:ةبيشيبأنيالاقو

عمقفتيالرابخألانمفيعضلاعمقفاوتتلیلاعتهللاتايآناعمهیجوتنإ

ىفةلدألانمتبثاميذخألاوةفيعضلاوةيهاولارابخألاذبننمدبالفمالسإلاجهنم
.تانيبلاهللاتايآريسفت

ًاقيرطةفيعضلاتاياورلاتدجوقيبطتلانعاديعبليدعتلاوحرجلاملعكرتالو

مالقألاهجوتةفيعضلاتاياورلاكلتتذحخأو‹نيرسفملاوحارشلاتاباتكىلإادهم

یّلِإ):هلوقلنکیمل...":ربلادبعنبالاقدقف.لیلدالواهلصأالناعمبوص

٦٦۲-٢٦۲صج؛۸۰۰۰:ت؛بیيذهتلابيذهت٠



طسقلانازيملا
  

يبلانعحاحصلاراثآلايفءاجامىلعةمايقلايفهيلإرظنلاالإهجو(ةَرظاَاهب

مويهئايلوألةيؤرلالجوزعهللالعجو«ناسللالهأوهباحصأوملسوهيلع3یلص
٠."ةمايقلا

دنعهذجاونبةمألاجهنمىلعضعهنأوللوقلااذهلوقيلربلادبعنبالناكام

.تاءاعدالاهذلهضرع

يذلاريسفتلاوءيشاهنمتبثيملةحيحصانهربلادبعنبااهدعىلاراثآلاف

اذهيفنيبتيسامكنيباذكلاونيسلدملاوءافعضلالبقنمهدوروللطابانههدمتعا

.ىلاعتهللاءاشنإثحبلا

سابعنباىلومةمركعىلإةبوسنملاةياورلا-
:مامإلالاق

نبيلعاٹ:الاقيرهوجلاديعسنبميهاربإو«يسوطلاروصتمنبدمحم

ةوجو)ةمركعنع«؛يوحنلاديزينعءدقاونبنيسحلاانت:لاق«قيقشنبنسحلا

."ارظناهرلإرظنت:لاقرااهبىلإ*ٌةرضاذو
لاقدقف«يزورملايلعيبأدقاونبنيسحببسبكلذوةفيعضةياورلاهذه

هللیقو«لبنحنبدماتعمس:لاقةعيزخنبمرصأنبدمحأانثدح...`:يليقعلا

وبأهركتأفقلايفمالسلاهيلعيبلانعرمعنيانعفاتنببويأثيدحي

۲۸۹ص/٢۲ج١

۱۹۲ص۲۹جء؛يربطلاریسفت٤



طسقلانازيملا
  

ساركرحوهديبلاقفكقاونبنيسحلا:هلليق؟اذهىورنم:لاقوفّللادبع

.هضريملهنأك

هللادبعوبأرکذلاقدمحمنبدمحأانثدح:لاقدوادنبرضخلاىثدح

."هديصضفنويهِءيشيأیرامنیسحثيداحأو:لاقفدقاونبنیسح

©"زعلايبأنباوء""”يطويسلاواهبجتحاواهلقنىلاةياورلاهذه

.يزورملادقاونبنيسحفعضلىلاعتوهناحبسهللاةيؤرىلعليلديأاهيفسيل

يرصبلانسحلاىلإةبوسملاةياورلا۳
:''"يربطلامامإلالاق

يف«؛نسحلانعكرابملاانث:لاقمدآانت:لاق«يراخبلاليعامسإنبدمحمانثدح"

«قلاخلاىلإرظنت:لاق(ةَرظاكاَهّبَرىلإ)ةنسح:لاق(ةرضاذويٌةوُجُو)لوق
."قلاخلاىلإرظنتيهورضنتنأالقحو

نبةلاضفنبكرابملبقنماهدورولةفيعضقيرطلااذهنمةياورلاهذه
.سلدملايرصبلاةلاضفيبأةيمأيِبأ

اڻيدحمفريةلاضفنبكرابمناك:دمحانعبلاطوبالاق...":رجحنبالاق

نعبألئس:دمحانبهللادبعلاقو...نسحلانع:ثيدحريغيفلوقیواريثک

٢٢٥۲ص/١ج٢٠٠٠:ت«ريبكلاءافعضلاباتك٤

٠۷صإ/۹٠ج؛يبطرقلاريسفت٤

؛6۹ص/٦جءروثنملاردلا٥

۲۸۷ص/١ج؛ةيواحطلاةديقعلاحرش١

۱۹۲٠صإ/۲۹ج؛يربطلاريسفت٧

WBE



طسقلانازيملا
  

نبهللادبعلاقو...سلديكرابملاناكءامهبرقأام:لاقفحيبصنبعيبرلاوكرابم

لاقو...ةقُثوهفانثدحلاقاذإفاريثكسلدي:ةعرزوبألاقو...فعضلايف

دیدشناک:ةرملاقو.سلديناکوتبثوهفانثدحلاقاذِإ:دواديبُأنعيرحآلا

."^"هبربتعيًاطخلاريثكنيل:يطقرادلالاقو...فيعض:يئاسنلالاقو«سيلدتلا

نكنبااهدروأىلاويرصبلانسحلاىلإةبوسنملاةياورلاهذه؛نذإ

ىلاعتوهناحبسهللاةيؤرتاياورلمهركذقايسيف""'يطرقلاو"٠يطويسلاو

يفوعلاةيطعىلإةبوسنملاةياورلا٤

:"°"يربطلامامإلالاق

ساسہہوک

مه:لاق(ةّرظاىلإ*ةَرضانذميهلوقيف«ييوعلاةيطعنعءةجفرع

۲-٦۲۸ص/۰٠جء١٦۷٦:تءبیذهتلابیذهت۸

۱۷۲ص/۷جءريثکنباريسفت۹

؛6۹ص/٦جءروثنملاردلا٠

۷۰ص/۹٠جءيبطرقلاريسفت۱

."مهبرىلإاورظنومههوجوترضن:لوقينسحلاناكو":يبطرقلالاق

۱۹۲٠ص/۲۹ج؛يربطلاريسفت۲

دنسلاسفنب(۲۹۹ص/۷ج)هريسفتنمرخآعضوميفيربطلادنعًاضيأةياورلاهذهتءاجو

دبعنبهللادبعنبسنويينثدح*:يتآلاكدنسلاءاجثيحءيربطلاخيشمسايففالتخاعم

."...يفوعلاةيطعنعءةجفرعوبأانث:لاق«نمحرلادبعنبدلاخانث:لاق؛مكحلا

س



طسقلانازيملا
  

ًال)هلوقكلذفمهبطيحهرصبو«هتمظعنمهبمهراصبأطيحتالهللاىلإنورظني

."ناَصْبألاكرديوُهَوُراَصبَألاهكر
ببسبكلذوةيمالسإلاةمألاهلبقتاليقوعلاةيطعىلإبوسنملاريسفتلااذه۱

ليدعتلاوحرخلاءاملعدنعيفوعلاةيطعةلزتمف.ةياورلاوريسفتلايفةيطعفعض

حصنإ-ةيطعىلإبوسنملاريسفتلااذهوهيلعاهدروهريسافتبنحبىلإةيعاد

نيسلدملالوقعتازارفإنموهامنإانهروكذملاريسفتلااذهنأىلعليلدهيف-هنع

.محلاوقأىلعدمتعيالنيذلاءافعضلاو

وبأيفوكلايسيقلايلدحلايفوعلاةدانجنبدعسنبةيطع:وهيفوعلاةيطعف

.نسحلا

وه:لاقفيقوعلاةيطعركذودمحألاق:جاجحلانبملسملاق":رجحنبالاق

ناكوريسفتلانعهلاسيوىلكلاايناكةيطعنأيلب:لاقمثثيدحلايعض

لاقو...ةيطعثيدحفعضيميشهناكوءديعسوبألاق:لوقيفديعسيِبأبهينكي

هنميلِإبحأةرضنوبأوهثيدحبتكيفيعض:متاحوبألاقو«نيل:ةعرزوب

(ءافعضلا)يفنابحنبالاقو...فيعض:يئاسنلالاقو؛لئام:يناجزوحلالاقو

املفثیداحأديعسيأنمعم::لاقفبرغتسمظفلبيلكلاعمهتصقىكحنأدعب

هيلعهللاىلصهللالوسرلاق:يبلكلالاقاذإفهتفصبرضحييلكلاسلاجيلعجتام

اذهبكثدحنم:هلليقاذإف‹هنعيوريوديعسابأهانكوهظفحيفاذكملسوهلآو

٢۶



طسقلانازيملا
  

...يبلكلادارأامنإويردخلاديعسابأديريهنأنومهوتيفديعسوبأيدح:لوقيف

."٠"ةجحبسيل:يجاسلالاقو...هيلعدمتعييذلابسيل:دوادوبألاقو

عيبقلاسيلدتلابروهشمظفحلافيعضفورعميعبات":اضيأرجحنبالاقو

اّهُبَرىلإ):ىلاعتهللالوقترسفيلاتاياورلاعيمجنأانلنيبتهنايبقبسام

برهللدمحلاو.ليدعتلاوحرحلاءاملعةداهشبةفيعضةيرصبلاةيؤرلاب(ةّرظا

.نيملاعلا

ىاعتوهناحبسهللاةيؤرلنيفانلاةياور:ايناث

ىلعءالجبتحضوأواميرلوقريسفتيفاهعجارمةيمالسإلاةمألاتددحدقل

.حلاصلافلسلانعدرواملبقتومهفييهيلإاجلييذلانازيملااهئاملعةنسلأ

يفالونآرقلايفريسفتلادحتماذإ":جهنملااذهاحضومةيميتنباةمالعلالاق

نيباتلالاوقأىلإكلذيفةمئألانمريثكعحردقفءةباحصلانعهتدجوالوةنسلا

.٠٠"...ريسفتلايفةيآناكهنإفربجنبدهاجمك

ةيؤرباَهّبَر:ىلاعتهلوقترسفيلاتاياورلاعيمجفعضنيبتدقو
يلاةفيعضلارابخألاىوسمحلىقبيالو«ةيؤرللنيتبثملاججحعطقنتراصبألا

.لاعتهللاءاشنإثحبلااذهيفاهفعضنيبتيسونيت

YoY۱۹-١٤۱۹۱ص/۷چء٠۷۸٤:ت؛بیيذهتلابيذهت

١۳٠ص«سيلدتلابنيفوصوملابتارمبسيدقتلالهأفيرعت٤

۸٦۳ص/۳٠ج؛ىربكلاىواتفلا٥



طسقلانازيلملا
  

تاياورلادحباننإفةمألاهذهفلسنعةدراولاةيؤرللنيفانلاتاياورانعبتتاذإو

وه(ةَرظااهُبَرىلإ:ىلاعتوهناحبسهللالوقلحيحصلاعملانأدكۇتمهنعةتباثلا

يقةيآةيميتنباهربتعايذلاربجنبدهامكلذرسفامكهتمحروهللاباوثراظتنا

.ريسفتلا

ريجنبدهاجمنعيورملاريسفتلا

:هريسفتيف'يربطلامامإلالاق

"روصنمنعنبرمعان:لاق"برکوباانثدح"
."باوثلاهنمرظتنت:لاق(ةرظااهُبرىلإ*ةرضانذعَموَيةوُجُو

:ًاضيأ"٠"يربطلامامإلالاقو

٥

دهاحبمنع

۱۹۲ص۲۹جء؛يربطلاريسفت٦

ظفاحءةقث؛هتينكبروهشمءيفوكلابيركوبأءينادمهلابيركنبءالعلانبدمحم":وهبيركوبأ۷

)١١۱ص/۲ج؛بيذهتلابيرقت)"ةرشاعلانم

.يدايألايفنحلايسفانطلاةيمأيبأنبديبعنبرمع:وهديبعنبرمع۸

ءدايزنببلطملانموهنمربكأادحأةفوكلابكردنمل:لبنحنبدمحألاق*:رجحنبالاق

دمحموىلعيورمع:ينطقرادلالاقو...قدصلاهلحم:متاحوبألاقو؛حلاص:نيعمنبالاقو

ينعيهتلأس:يمرادلانامثعلاقو.هلبقدمحأمامإلالاقاذكوةقثمهوبأوتاقثمهلكديبعدالوأ

ء؛معن:لاق؟امهنودهنأك:تلقءةقث:لاق؟رمعف:تلق؛ناتقث:لاقفدمحموىلعينعنيعمنبا

."اقودصناكوثيدحلايفامهنودوهوامهنمنسأوهودمحموىلعيوخأرمع:يلجعلالاقو
؛بيذهتلابيذهت)

ءبيذهتلابيرقت)"تبثةقث*يفوكلاباتعوبأيملسلاهللادبعنبرمتعملانبروصنم:وهروصنم۹

۱۹۲ص/۲۹جء؛يربطلاريسفت٠

O٤



طسقلانازيملا
  

دهاجبنعءروصنمنع«''"نايفسنع٠'عيكوانث:[بيركابأدصقي]لاق"
¢ماوو eو 1 ZT0".س,

."ابرنمباوثلارظتنت:لاق(ةرظاتاهبرىلإ*ةرضانذئَموُيةوجو)

:اضيأ"""يربطلامامإلالاقو

نع؛نايفسانت:لاق١دبعا:لاق٩راشبنباانتدح"

."باوثلارظتنت:لاق(ةّرظاَتىلإ)دهاجمنع«روصنم
4

هذهلوبقليفكتهلديبعنبرمعةعباتمنإفسيلدتلابيروثلانايفسفصونإو
.دهاجبىلإةبوسنملاةياورلا

فلسدنعةعيركلاةيآلاهذلحيحصلاريسفتلانيبيدهاجبنعتباثلاريسفتلااذه

نماهدورولالةميقالعملايفةياورلاهذهتفلاخيلاتاياورلالكوءةمألاهذه

.ىلاعتهللاءاشنإرهظيسورهظامكنيكورتملاوءافعضلالبق

ءبيذهتلابيرقت)."ةعساتلارابكنمءدباعظفاحةقث"يساؤرلاحيلمنبحارجلانبعيكو١

Y۸)ص/۲ج٤۱٤:ت

مامإدباعءهيقفظفاحةقثءيفوكلاهللادبعوبأ«يروثلاقورسمنبديعسنبنايفس":وهنايفس٢
(١۳۷ص/١جء٤٤٤۲:تءبینهتلابيرقت)."سلدامبرناکو...ةجح

۱۹۲ص/۲۹جءيربطلاريسفت۳

ءبيذهتلابيرقت)."ةرشاعلانمةقثءرادنبءركبوبأ«يرصبلا«يدبعلانامثعنبراشبنبدمحم*٤

۲ج۷۷۲٥:ت

فراعظفاحءتبثةقث«يرصبلاديعسوبأ؛مهالوميربنعلاناسحنبيدهمنبنمحرلادبع*٥

١جءبيذهتلابسيرقت)."هنمملعأتيأرام:ينيدملانبالاق«ثيدحلاولاجرلاب



طسقلانازيملا
  

؟ريسفتلاملعيفربجنبدهاجمريسافتةلزنميهامف
ىواتفلا)نمةديدععضاوميفرطسيذلاةيميتنباةمالعلالاؤسلااذهىلعبيجي

:لاقثيحريسفتلاملعيفدهاجبةلزتم(ىربكلا

دمتعيدهاجريسفتىلعوهاجمريسفتلاب[سابعنبادصقي]هباحصأصحأو"

كءاجاذإ:يروثلالاق.يراخبلاولبنحنبدمحأويعفاشلاويروثلاكةمئألارثكأ

نعةنييعنبانعهلقنييذلارثكأهبتكيفيعفاشلاو.هبكبسحفدهاجبنعريسفتلا

ريسفتلااذهىلعدمتعيهحيحصيفيراخبلاكلذكودهامنعحيحجبيبأنبا
حينيبانباريسفتنُ:هباوجدهامنعحينيبانباةياورحصتال:لئاقلالوقو

حصأريسفتلايفباتكريسفتلالهأيديأبسيللب«ريسافتلاحصأنمدهاجمبنع
امهعممثةحصلايفهريظننوكينأالإ؛دهاجمنعحيجنيبأنباريسفتنم

اهنعهلأسأوةيآلكدنعهفقأسابعنباىلعفحصلملاتضرع:هلوقوهو
1

باحصأمنل؛ةكملهأهبسانلاملعأنإف(ريسفتلا)امأو":اضيأةيميتنبالاقو
7حابريبانبءاطعودهاجمکسابعنبا

هللاىلصيلاباحصأنمملعلالهأضعبىوراذكهو":اضيأةيميتنبالاقو

نعيوريذلاامأوملعريغبنآرقلارسفينأيفاوددشمهريغوملسوهيلع
يفاولاقمبنظلاسيلفنآرقلااورسفملعلالهأنمامهريغوةداتقودهاجب

۹£۱۷ج؛ىربكلاىرواتفلا٦۲

٤٢٤۳ص/۱۳ج؛قباسلاعجرملا۷

 



طسقلانازيملا
  

القامىلعلدياممهنعيوردقومهسفنألبقنموأملعريغبهورسفونآرقلا

ملعریغبمهسفنألبقنماولوقيلمفأ
ةوقبىلاعتوهناحبسهللاةيؤريبثمفارتعااهيفانهةيميتنباالاقىلالاوقألاهذهو

ىر:ىلاعتهلوقلهريسفتنأاهنمرهظيو«تانيبلاهللتايالرجنبدهامريس

ىعمقفقاوييذلاحيحصلاريسفتلاوه"امهرنمباوثلارظتنتب(ةرظااهبر

لکو.مهيلعلاعتهللناوضرماركلاةباحصلانعدروامو"تانيبلاهللاتايآ

.ادبأتبثتملةلطابريسفتلااذهلةفلاخملاريسافتلا

"هريسفتىلعو٠٠٠"ملعلايفوريسفتلايفمامإءةقث...ربجنبدهاجم"ف

ييبثمنكلوء٠٠"يراخبلاولبنحنبدمحأويعفاشلاويروثلاكةمئألارثكأدمتعي

اهبَرىلإ:ىلاعتهلوقلريسفتنمهنعتبثاباوذخأيملىلاعتوهناحبسهللاةيؤر

.نيكورتملاونيسلدملاوءافعضلاونيباذكلاتاياوربهلاوقأاودرلب(ةّرظا

هناحبسهللاةيؤروتبثمهنعبغروهيفدهزريسفتلايفمامإلاةقثلادهاجبريسفتف

.ةتخافيبأنبريوثوييوعلاةيطعلاثمأكءافعضلالاوقأىلعاودمتعاوىاعتو

اماعامجإتناكولوءةلأسملاهذهيفعامجإلاعدنملانإ...":ربلادبعنبالاق

هللاىلصيبلانعةتباثلاةنسلابدودرماذهدهاحملوقنكلو«لوقىلإاهيفانجتحا

١۳۷ءقباسلاعجرملا۸

اذهنماهدعبامو١۸٠صيفُهكرذَتال):ىلاعتهلوقريسفتيفةدراولاتاياورلارظنا۹
.ثحبلا

۹٥۱ص/٢جء١۰٥٠:تءبیذهتلابيرقت٠

٥٠٤ص/۱۷ج«ىربكلاىواتفلا١

۷



طسقلانازيملا
  

ءروجهمةنسلالهأدنعلوقوهو«فلسلاروهمجوةباحصلاليواقأوملسوهيلع

نمسیلو«ملسوهيلعهللاىلصمهيبننعكلذيفتبثاممهتعامجهيلعيذلاو

ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرالإكرتيوهلوقنمذخؤيوهوالإدحأءاملعلا
نيناليوأتيفنيلوقهلنإف«نآرقلاليوأتبملعلايفنيمدقملادحأناكنإودهاجبو

...اذهامهدحأامهنعبوغرمءاملعلادنعناروجهمامه

نعلوقيأتبيملوملسوهيلعهللاىلصلوسرلانعثيدحيأتبثيم
نبامهنمو=ىلاعتوهناحبسهللاةيؤروتبثماهبجتحايلاتاياورلالكفةباحصلا

.اهيفةجحالةفيعض-ربلادبع

۲۹۱ص/۳ج؛دیهمتلا۲

نأىنسع):لجوزعهللالوقيفهلوقرخآلاو...":يهربلادبعنباتارابعيقابو

.(ادوُمْحماًماقَمكبَر

نبدمحمانثدحءةبيشيبأنبنامثعانثدح؛يسوسرطلاةيمأوبأانثدحللادبعنبدمحأانثدح

هسلجيفشرعلاىلعهلعسويلاق؛(اًماَقَمكبَرنأىَنسع)دهاجمنعثيلنعليضف
هذهليوأتيفءاملعلاهيلعيذلاف.مهدعبنموةباحصلانمةعامجللفلاخملوقاذهو.هعم

عضومهلوءلوطيرظنلاةهجنمةلأسملاهذهيفمالكلاوءةعافشلا:دومحملاماقملانأةيآلا

."قيفوتلاهللابوءاذهانباتكريغ

لوسرلاسولجبدومحملاماقملاريسفتاهيفبسنيتلاوانهربلادبعنبااهركذيتلاةياورلاهذه
ميلسيبأنبثيللبقنماهدورولةفيعضةلطابدهاجمىلإشرعلاىلعملسوهيلعهللاىلص

حلاصنبةيواعملاقو...ثيدحلابرطضم:هيبأنعدمحأنبهللادبعلاق*دقف؛فيعضلا

ءبيذهتلابيذهترظنا)."...هثيدحبتكيهنأالافيعض:نيعمنبانع

صرظناميلسيبأنبثيليفليدعتلاوحرجلاءاملعلاوقأنمديزملو(۷٠٠-٤٠٤ص/۸ج
.ٹثحبلااذهنم۷



طسقلانازيملا
  

ةفلاخملاماتفلاخمء٠"روجهمةنسلالهادنع...دهاجملوق":ربلادبعنبالوقف

."هبكبسحفدهاحجبنعريسفتلاكءاجاذإ":لاقيذلايروثلانايفسةحيصنل

ةفيعضلاتاياورلاىلعمهابقإودهاحبريسفتلىلاعتوهناحبسهللاةيؤريبثمنارجهف
.لاوقألانزووججحلامييقتيفلداعلاجهنمللمهقيبطتمدعهببس

ذوذشوه:لاقودهامنعلقنيذلادرييربلادبعنباغلابو...":رجحنبالاق

6

ىلعثیدحلاملعجهنمقيبطتمدعىلعليلدذوذشلابانهدهاجبلاوقأفصوف

ادحأفلاخيملوهوذوذشلابهنعةتباثلادهاجبلاوقأفصوتفيكفىاملعلالاوقأ

يففلاختيلاةفيعضلارابخألاباوتأنيذلامهنيباذكلاوءافعضلانكلو؟تاقثلانم

.ريسفتنمدهاجبهيلإبهذاماهانعم

ةيآلاهنعثدحتتيذلاناكملاوتقولانيبودهاجمريسفتحضوأهيوهارنباو

ةمايقلامويميرنوريالو«باوثلارظتنت:لاقنملوقنعمامنإو...":لاقثيح

:لاقانفصواميعمىلعهرسفةيآلارسفنيحدهاحمىلإىرتالأةنحلالوخدلبق

"°"باوثلانورظني:لاقاَهَبَرىلإ

۳۹ ص۳١جءىربكلاىواتفلا YY

٢٦۳۸ص/١٠ج؛يرابلاحتف٤

-۲1۷۲1V۳جءهیوهارنبقاحسإدنسم°

لهاناب-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرنمةنسلاتضمدقو":وههيوهارنباةرابعصن

(ةرظاتاَهْيرىلإ*ٌةرضانذميةوُجُو)هلوقوةنجلالهأمعنمظعأنموهومهبرنوريةنجلا
نوريالوباوثلارظتنتلاقنملوقىنعمامنإوءةنجلاىلإةرظانهللاىلإةقرشمذئموي:لوقي

۹

 
 



طسقلانازيملا
  

ريسفتيفهبذخأهنكلوفوذشلابهفصيملودهاجمريسفتهيوهارنبادريملو

.ةمايقلامويىاعتهللاباوثراظتنابةيركلاةيآلا

":هلوقب(ةّرظااهبىلإ):ىلاعتهلوقلهريسفتمتتخايربطلاريرجنبامامإلاو

نمءةمركعونسحلانعهانركذيذلالوقلاباوصلاباندنعكلذيفنيلوقلاىلوأو

يلارمعنباةياوربلوقلاذهیتام©"...اهقلاخىلإرظنتكلذنعمنأ

'فيعضلاةتخافيأنبريوثقيرطنمتءاج

باوصلايهنيسلدملاوءافعضلالاوقأربتعاهملعةعسىلعوهردقىلعريرجنباف

.دهاجبنعتءاجيلاةحيحصلاةياورلاىلإتفتليملوهراتخايذلا

اندنعكلذيفنيلوقلاىلوأو":لوقينأيربطلاريرجنبامامإلابىلوأناكف
الإاهفلاختملوهنعةتباثدهاجبةياورنألدهاجبنع"هانركذيذلالوقلاباوصلاب

.ءافعضلاونيسلدملاونيباذكلاتاياور

امىنعمىلعهرسفةيآلارسفنيحدهاجمىلإىرتالأةنجلالوخدلبقةمايقلامويمهبر

.*باوثلانورظني:لاق(ةَرظاناَهْيَرىَلإ)لاقانفصو
امأوءةنجلالوخدلبقفقوملايفنينمؤملالاحنعثدحتيةميركلاةروسلايفةيآلاقايسو

عيمجنأيهاهبفارتعالابجييتلاةقيقحلاو.ةيؤرلاىلعليلديأتأيملفةنجلالوخددعب

ةمألانازيموهاهفعضيذلانازيملاوءةفيعضةنجلايفةيؤرلانعثدحتتيتلاتاياورلا

!؟ةمألامولعهتضفرامملسوهيلعهللاىلصهللالوسرىلإنوبسنيموقللامفءلداعلا

۱۹۳ص/۲۹جءيربطلاريسفت١

تاياورلاوءاهدعبامو4٤٩صيفرمعنباىلإةبوسنملاةياورلايفحرجلاءاملعهلاقامرظنا۷

.ثحبلااذهنماهدعبامو۹٩صيفةمركعونسحلاىلإةبوسنملا

O4



طسقلانازيملا
  

نيذلانأانلنيبتيمسقلااذهيفةيؤرللنيفانلاونيتبثملاتاياورلانضرعدعبو

تباثلااورجهدقىلاعتهللدابعلاةيؤرعمىلع(ةّرظاناهبىّلإ):ىلاعتهلوقاولمح
ىلعةيوبنلاماقمىلإةعوفرملالاوقألانمفيعضلااوعبتاوفلسلانعتاياورلانم

هللاناوضرماركلاةباحصلاىلإةبوسنملاومالسلاىكزأوةالصلالضفأاهبحاص

.نيباتلاومهيلع

ىلإرظنلاةذلكلأسأو...):اهيفيتلارساينبرامعةياورىنعم:انلا

(...كئاقلىلإقوشلاوكهجو
(ةَرظااهبرار:ىلاعتهللالوقترسفيلاريسافتلاميمفعضنيبتنأدعب

(ةرظاتاهبىّلِإ):ىلاعتهلوقريسفتدهاحبنعحصوتبثنأدعبوءةيرصبلاةيؤرلاب
يباحصلانعةيورملاةياورللحيحصلاعملاحضتيةمايقلامويهتمحروهباوتراظتناب

ةذلكلأسأو...":ءاعدلااذهاهيفيلاوامهنعهللايضررساينبرامعليلجلا

كئاقلىلإقوشلاوكهجوىلإرظنلا

؛بئاسلانبءاطعان:دامحان:يبرعنببيبحنبىيحيانربخأ":يئاسنلااهركذامكةياورلاصن۸

وأتففخدقل:موقلاضعبهللاقفءاهيفزجوأفةالصرساينبرامعانبىلص:لاقهيبأنع

هللایلصهللالوسرنمنهتعمستاوعدباهيفتوعددقفكلذىلعامأ:لاقفءةالصلاتزجوأ

مثء؛ءاعدلانعهلأسفءهسفننعىنكهنأريغءيبأوه؛موقلانملجرهعبتماقاملفملسوهيلع

ءيلاريخةايحلاتملعامينيحأقلخلاىلعكتردقوءبيغلاكملعبمهللا):موقلاهبربخأفءاج

ةملككلأسأوءةداهشلاوبيغلايفينعيكتيشخكلأسأومهللايلًاريخةافولاتملعاذإينفوتو

ةرقكلأسأوديبيالاميعنكلأسأوءىنغلاورقفلايفدصقلاكلأسأو«بضفلاوىضرلايفمكحلا

رظنلاةذلكلأسأو«توملادعبشيعلادربكلأسأوءءاضقلادعبىضرلاكلأسأوءعطقنتالنيع

١۱١۱

 



طسقلانازيملا
  

نباو٠"'مكاحلاونباو""دمحأمامإلاو«يئاسنلاةياورلاهذهجرحخأ

.“صاعيبا

':ئعمنأل‹لاعتوهناحبسهللاةيؤرتوبىلعليلداهيفسيلةياورلاهذه

:ةمايقلاةيآهبتءاجدق"كئاقلىلإقوشلاوكهجوىلإرظنلاةذلكلأسأو

ةيآلاهذهريسفتدهامنعحصدقو«(ةَرظااهبىلإ*ذويةوُج
.نايبنمةيآلاهذههيلعلدتاموهءاعدلااذهئعمف‹ىلاعتهللاباوثراظتناب

:كلذبريسفتلاءاملعهرسفدقفةيلعلاتاذلاءاعدلااذهيفهبدوصقمهجولاف

هوجولالمحتفنحنامأ":ىلاعتهللاهظفحيليلخلادمحنبدمحأخيشلاةحامسلاق

ىعع(كهجوتدصق)ملوقكبرعلادنعدوهعمكلذنألاهاحصأىلع

زاجكلذلونعمامماحصألوهفاظفلهوجولاىلإدنسأنإوراظتنالافكتدصق

.۳٠...قَرقافاهبلَعَفينأن:هلوقيفاهيلإنظلادانسإ
ةيؤرلاقبثمنميحنيققحلادنعتاذلايعمانههجولاو":ًاضيأهتحاملاقو

YA Lr

ناميإلاةنيزبانيزمهللاءةلضمةنتفالوةرضمءارضريغيفكئاقلىلإقوشلاوكهجوىلإ
(۳۸۷-۳۸۸ص/١جء۱۲۲۸:ةياورلا«ىربكلايئاسنلاننس)."نيدتهمةادهانلعجاو

١۳۳٠ص:ةياورلاءدمحأمامإلادنسم٩

٥۳۰-٢٤۳۰ص/:ةياورلا«نابحنبحيحص٠

٦٠۷-١۷جء۱۹۲۳:ةياورلا«نيحيحصلاىلعكردتسملا١

٠۰٠۲ص/١جء٢٠۲۷:ةياورلاءيناثملاوداحآلا۲

٦٤صءغمادلاقحلا۳

١۹ص؛قباسلاعجرملا٤

BREN



طسقلانازيم
  

وُدكبرهجوىو*ناقاَْيََعْنَملك):ىلاعتلاقامك":ريثكنبامامإلالاقو
لِءْيَشلُك):انهاههلوقاذكهو«تاذلانعهجولابربعفماركالالَجْلا

.٠"هايإالإيأهجو

.^`"تاذلاهجولابدارملاذإ":يوسوربلايقحليعامسإلاقو

.^"...تاذلاهجولابدارملاو...":يوونلامامإلالاقو

.““"تاذلاهجولابدارملاو":حتفلايفعضاومةدعيفرجحنباظفاحلالقنو

.^"تاذلاهجولابدارملا:ءاملعلالاق":يطويسلانيدلالالجلاقو

.ةيلعلاتاذلاهبدصقيءاعدلااذهيفهجولانأنيبتيلاوقألاهذهنم

.برعلاةغليفةدعتالامعتسااهلف"رظنلا"ةملكامأو

افإيأكيلإمثهللاىلإرظننامنإ:هوجريلمؤملللئاقلالوقيو":روظنمنبالاق
."٠٠"كلضفمثهللالضفعقوتأ

ىلإيعملنأىلإ-ةلزتعملايعي-اوبهذ":ةيطعنبانعيسلدنألانايحوبألقنو

يفغئاسهجواذهوءافوذحمافاضماوردقفکلموأهباوثىلإوأاجرةمحر

"۹۱"اذکیفكعنىلإيأاذكيفكيلإرظاننالف:لوقتامك.ةيبرعلا

٦۳۰ءریثکنباریسفت٥

۷۸ص/٣ج؛نایبلاحور٦

٦٠ص/٣ج۲٠م؛جاجحلانبملسمحيحصحرشجاهنملا۷

جو۰٠۳ص/١٠جو٤٤٥٥ص/۹جءيرابلاحتف۸

٢٥۲۲ص/٠ج؛جاجحلانبملسمحيحصىلعجابيدلا۹

١۱۹ص/١٤٠جءبرعلاناسل٠

۳۸۰ص/٨۸جءطيحملارحبلا١

۱۱۳



طسقلانازيم
  

نعدروابحيحصلاهانعمحضتيف(كئاقلىلإقوشلاو):ةياورلايفءاجامامأو

.حارشلاهلاقاعيوملسوهيلعهللاىلصلوسرلا

:ملسممامالاجرحخأ

وبأانثدح:اولاق.بيركوبأويرعشألارماعوبأوةبيشيبُأنبركبوبأانثدح"

:لاقملسوهيلعهللاىلصيبلانع«ىسوميبأنع«ةدربيبأنع«ديربنعةماسأ
."هءاقلهللاهركفلاءاقلهركنمو.هءاقلهللابحأهللاءاقلبحأنم

نبعيبرلامامإلاو"٠"مامإلاو٠مامإلاةياورلاهذهجرحأ
١هجامنباوانابحناوبح

۱۱۳۸-۱۱۳۹صء٦۸٦۲ةياورلا؛ملسمحيحص۲

۱٥۱۱-١١١۸صء۰۸٥1و۰۷٥1:ةياورلا«يراخبلاحيحص۲۳

٢۲ص/٠١جء٠۷:ةياورلاحيحصلاعماجلا٤

۲۷۸-٢۲۸۰ص/۷ج۳۰۰۸-۳۰۱۰:تایاورلا«نابحنباحیحص٥۹

۳۷۹-۳۸۰ص/۳ج۹صإ/٢جء١١١٠:ةياورلا«يذمرتلاننس٦

٤٠6-۳٢٠٦ص/١٠١جء١١۹٠-١٦۹١:تاياورلا«ىربكلايئاسنلاننس۷

١٤٤۱٠ص/٢۲جء٤٦٤٤:ةياورلاءهجامنباننس۸

 



طسقلانازيملا
  

۳٠۳یلعيوبأوریجنبدبعو0"'هیوهارنباو"دجمامإلاو

٠يبُأنباو«"٠'قازرلادبعو٠٠̀©"يسلايطلاو

ء«تولملانوبحيةداعسلالهأف...":ةياورلاهذلهحرشيفيوونلامامالالاق

ىاطعلامحللزجيف:يأمهءاقلهللابحيومحلدعأامىلإاولقتنيلفلاءاقلو

هللاهرکيو«هيلإنولقتنيامءوسنماوملعاملهءاقلنوهركيةواقشلالهأوءةماركلاو

هتهارکنعماذهوممكلذدیریالوو؛هتمحرنعمهدعبي:يأ‹مهءاقل

نأ)ملسوهيلعهللاىلصهلوق":هحرشنمرخآعضوميفيوونلامامإلالاقو

ناف‹ىلاعتهللاةيؤرءاقللابدارملاسيلمث...(رخآلاثعبلابنمؤتوهئاقلوهللابنمؤت

١1۱صء۹٥۲۷:ةياورلا«يمرادلاننس۹

1۸4صء٤۹4۳:ةياورلاو١1۳صء۳۷٥۸:ةياورلانبدمحأمامإلادنسم٠

:ةياورلاو١۷۱ء١۱۳۲:ةياورلاو٢٠۲ص/١جء١٥١٠:ةياورلاءهيوهارنبقاحسإدنسم١

٥۹۰ص/٣جء١۹٥۱:ةياورلاو٢٤٠۹ص٣ج٠

٤٩صء١٤۱۸:ةياورلاءديمحنبدبعدنسم۲

٤۱-١٤۱ص/٦جء٢۳۲۳ءیلعييبأدنسم٠

۷۸ص/۲جء٤۷٥٠:ةياورلادنسم٤

۳۹۱ص/۹٠جء۹٠۹۱:ةياورلاو۸١۱۷ص/۹٩جء۸۸۸۲:ةياورلاءريبكلامجعملا٥

٢٢٤۲ص/۳جء١٥۷٦؛قازرلادبعفنصم٦

€

٤٤٤صء۱۳‹يناثملاوداحألا۳.۷

۷۲-۱۳ص/۱۷ج»۹مء‹جاجحلانبملسمحیحصحرشجاهنملا۸

-۱١-

 



طسقلانازيملا
  

ناسنإلاىرديالو‹نينمؤملابةصتخمةيؤرلانأل«لاعتهللاةيؤربهسفنلعطقيالًادحأ

هلمتخياذاع

هءاقلهللاهركهللاءاقلهركنمو":يرزاملانعًالقنحتفلايفرجحنباظفاحلالاقو

هتمحرنمهداعبإلهتدارإوهلنارفغلاىاعتوهناحبسهتهاركىلعثيدحلالمحيف...
۳\en

Tn

نأ:لادربخلااذهف":لاقنيحةيؤرلايعمريغىلعءاقللاعمةعيزخنبادنعءاجو

̀."رظنلاوةيؤرلاريغءاقللاو...ةيؤرلاريغءاقلوهو(دبعلاىقليف)هلوق

ةلدألايفناكال"'"ةيؤرلاةلدأححجرتتوحصتملولو":دمحلآدمحأروتكدلالاقو

ةلدأ"'"تحصثيحو‹ىلاعتوكرابتهللاةيؤرىلعةعطاقةلالدءاقللاىلعةلادلا

الاددرواملهدييأتوةيؤرلاىلعهتلالددكأتهيلإابوسنمءاقللاءاجوىلاعتهللاةيؤر

١١۱۱صإ/١ج١٠م؛قباسلاعجرملا۹

١٤٦۱ص/۱۳ج؛يرابلاحتف٠

٤٤٤ص/۲جءدیحوتلاباتك۱

.ةيؤرلاريغءاقلوهو(دبعلاىقليف):هلوقنأ:لادربخلااذهف":ةميزخنباةرابعصن
النيذلا)::لاقوءةيآلا(ةايحلاباوُضَرَوانعاقلَنوُجَرَيالنيذلانإ):لجوزعهللالاق

المعَلَمْعَيلفهبرءاقلوُجْرَيناكنَمف):لاقوْمهنيعطيفانعاقلنوُجَرَي
(هلَدبوأاذهرْيَغنآرقبتئاانءاقلَنوُجْرْيالنيذلالاَق)ةيآلا

ائيشهبكرشيالهللايقلنم):هلوقبدريمل-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلانأ:طيحمملعلاو

.ائيشهبكرشيوهوهللاىرينمدريمل(رانلالخدهبكرشيهللايقلنموءةنجلالخد

.'رظنلاوةيؤرلاريغءاقللاو
ةيؤرللنوتبثملااهبجتحايتلاتاياورلالكوءادبأىلاعتوهناحبسهللاةيؤرلنيتبثملاةلدأتبثتمل۲

.نيملاعلابرهللدمحلاو؛ثحبلااذهيفنيبتامكةفيعض

.ةيؤرلاةلدأحصتملال۲۳

۹



طسقلانازيملا

  

الإىلاعتوكرابتهللنينمؤملاريغةيؤرىلعلدتةحيرصةلدأدرتلثيحوءاهيلع
٠"...ةلمتحمىقبتفهئيداحأوءاقللاتايآمومع

"كئاقلىلإقوشلاوكهجوىلإرظنلاةذلكلأسأو"عمنأنيبتياذهنم

ةعسوياطعلاليزجنمنينمؤمللىلاعتوهناحبسهللاهدعأالقوشلكبراظتناوه
تاياورلاىوسليلديأهلسيلفحرشلااذهادعامو«نارفغلاضئافوءةمحرلا

اَهبَرىلإ):ىلاعتهلوقلهريسفتدنعدهاجبنعتبثامعمقفتيعملااذهف.ةفيعضلا
.(ةرظا

ةيؤرللنوتبثملااهيلعدمتعايلاتاياورلاعيمجديناسأيفحرحلاءاملعلاوقأنم

دتعيةحيحصةياورباوتأيملىلاعتوهناحبسهللاةيؤرتابثإىلإاوبهذنيذلانأكردن

اَهَبرىلإ):ىلاعتهلوقلمهريسفتيفةمألاهذهفلسنعاهب
نأتابإيفةيآلاهذمبنوكسمتيةنسلالهأروهمجنأملعا":يزارلالوقامأو

ءاملعهسسأيذلاجهنملاهرقياللوقوهف٠'٠"ةمايقلامويىلاعتهللانورينينمؤللا

مامإلاهيلإراشأيذلاو.ىلاعتوهناحبسهللاةيؤريبثمنممهبلغأوليدعتلاوحرجلا

لكو.رابخألانمحيحصلاعابتاىلإيعادلاةمألاءاملعجهنمهلطبأدقانهيزارلا

تاقيقحتاهتلطبأدقىلاعتوهناحبسهللاةيؤرتابثإيفاهيلعدمتعأىلاتاياورلا

رصحتامنيحةمألاءاملعلميضلانملهنإو.اهديناسألاجريفليدعتلاوحرجاءاملع

نمنيملسملاعيمحلكلممهمولعفءةقيضاياوزيثوةيبهذمتالظمتحتمهمولع

۱۸۸صءاهيفمالكلاقيقحتوىلاعتهللاةيؤر٤

۰٠۲۰ص/۲۰جءيزارلاريسفت٥

 

 



طسقلانازيملا
  

كسنملكبىقرتلبةقيضلاةيبهذملافرعتالمولعلانألبهاذملاميج

قيبطتىلإيعسلاةمألاهذهدارفأىلعبجيف.نيقيلاتاجردىلعأىلإاهقبطو

.اهتبثيواهديؤيامتأيمليلاةغرافلاتاءاعدالاكرتواهنيدايميفمولعلا

O۸



طسقلانازيملاہہ
  

(ةَدايزوىّسسخحلااوسخنيدللر:یلاعتهلوقبسفتيفتایاور

ديرهانيدلور:ىاعتهلوقو
نيذللر:ىلاعتهلوقريسفتيفةددعتملالاوقألاوتاياورلايربطلامامإلاجرخأ

 

يفتاياورلافالتحخانيبو.(ديِزَماَنيَدلَور:ىلاعتهلوقوةَداَيزَوىَسُحْلا

نينسحلاامهدعونيتللاةدايزلاوىسحلاىعميفليوأتلالهأفلتخا":هلوقبهريسفت

ىازجهقلخنمنينسحمللهللااهلعجءةنحلايه:ئسحلا:مهضعبلاقف«هقلخنم

.٠٠٠"ىلاعتهللاىلإرظنلااهيلعةدايزلاو
:ةدايزلاوةدحاوبتانسحلانمةدحاوىسحلا:نورخآلاقو":اضيأهلوقبو

٠٠٠"رشعلامامتىلإفيعضتلا
هللانمةرفغمةدايز:ةدايزلاوةنسحلثمةنسح:ئسحلا:نورخآلاقو":هلوقبو

Atn\۳اے
.لاوصرو

فلاخامفعضنييبتوبئاصلالوقلاديدحتيفلصيفلاوهةمألاءاملعجهنمو

ةيؤرىلع(ةَداَيزَو):ىلاعتهلوقتلمحيلاتاياورلاديناسألعبتتلاو.باوصلاوقحا
ترثكنإونالطبلاباهعيمجىلعمكحيامماهقرطفعضكرديىلاعتوهناحبسهللا

.سانلاطاسوأيفترشتناو

١٤١٠ص/۱۱جء؛يربطلاريسفتر٦

١ج‹قباسلاردصملا۳۷

۸٠۱ص/١ج‹قباسلاردصملا۳ا۸

BRL

 

 

 

 

 

 
 



طسقلانازيملا
  

يبشمتایاور-یاعتهللاءاشںِإ۔-ضرعنسثحبلااذهنممسقلااذهفو

ءاملعدوهجهملاعمتنيبيذلاقحلانازيمىلعاملنيفانلاوىلاعتوهناحبسهللاةيؤر
9

Joo E اونسحأنيذلل):ىلاعتهلوقريسفتيفحيحصلالوقلاانلنيبتيىحةيمالسإلاةمألا

.ةيَِماقيدلور:لاعتهلوقوةَدايزَوىَسُْحْلا

ةيؤرللنيتبثملاتاياور:الوأ

هنعهللايضربيهصقيرطنمةعوفرملاةياورلا-١
:ملسممامإلالاق

دامحانٹدحيدهمنبنمحرلادبع:لاقةرسيمنبرمعنبهللاديبع"

یلصيبلانع«بيهصنع«ىليليبانبنمحرلادبعنع«ينانبلاتباثنعةملسنب
:ىلاعتوكرابتهللالوقي:لاق«ةنجلاةنجلالهألحداذإ":لاقملسوهيلعهللا

نمانجتتوةنجلاانلخدتملأ؟انهوجوضيبتملأ:نولوقيف؟مكديزأائيشنوديرت

زعممبرىلإرظنلانممهيلإبحأاثيشاوطعأامف«باجحلافشكيف:لاق؟رانلا

.لجو
اذهبةملسنبدامحنع«نوراهنبديزيانثدحيبأنبركبوبأانثدح

.(ةَداَيزَوىّسُحلااوسخنذل:ةيآلاهذهالتمث:دازو.دانسإلا

ةملسنبدامالإتباثنعثيدحلااذهوريمل"̀:'ياربطلالاقو

۳۳ص/٠١ج‹۰٦۷:ةياورلا؛طسوألامجعملا۳۹

س

 
 

 



طسقلانازيملا
  

نباو‹"""هجامنباوء""'يذمرتلاوء٠٠"مامإلاةياورلاهذهجرحأ

نبنمحرلادبعقيرطنممهريغو""يئاكلاللاومامإلاو
تباثنعةملسنبدامنعيدهم

نباوء""”يسولألاو٠٠"ريثكنباو٠"يطرقلاةفيعضلاةياورلاهذهيجتحاو

0""يطويسلاو٠يوسورلايفحليعامسإو0"ربلادبعنباو١روشاع
نباوىفسنلاو"يقلنباو*ةميتنباو"۳"

.٠"ولابأ

۱۲۹صء۱١۱۸:ةياورلاءملسممامإلاحيحص٠

٥٦۲۸جء١۰٠۳:ةياورلاو۱۸۸-۸۷١صإ/٤جء٢٢٥۲:ةياورلاءيذمرتلاننس١

۷٦ء۷١۱۸:ةياورلاءهجامنباننس۲

٤۷٤ص/١٦۱جء٤٤٤۷:ةياورلا«نابحنباحيحص۲

١٠٠ص/١٠جءيربطلاريسفت٤

°45ء7۷7۸:ةياورلاءةعامجلاوةنسلالهأداقتعالوصأ٥

۰٠۲ص/۸جءيبطرقلاريسفت٢

۱۷۱ص/۷جءريڻکنباريسفت۷

۷٩ص/١٦جو١٠٠ص/١٠ج:يسولألاريسفت۸

٢۳۲٤٦ص/۲۹جءريونتلاوريرحتلا۹

۲۹۱ص/٣جءديهمتلا٠

٤۳۸ج؛نايبلاحور۱

ىنسحلانأىلعنيققحملاروهمجرثكأو":ةياورلاهذهركذينألبقيوسوربلالاقثيح

."ميركلاهللاهجوىلإرظنلاوءاقللاةدايزلاوةنجلا

۷٥٤٥-٦٤٢٥ص/جءروثنملاردلا۲

١١٦٠ص/۲جءيبلاعثلاريسفت۳

١۱۲

 



طسقلانازيملا
  

ريغتببسبكلذوةفيعضةيؤرللنيتبثلاةنسلأىلعترركتىلاةياورلاهذه

.هنمظفحأمهنملهتفلاخوةملسنبدامحظفح

:رجحنبالاق

هرخأبهظفحريغتوتباثفسانلادباعةقُث"

.٠٠"هظفحريغتنمیفرکذةملسنبدامح":لاقو

اريبكاطخهديبدمحأًاموأوعئطخيةملسنبدامحناك":دمحأمامإلانعلقنو

۳t\n

T۹4

ءةنجلا:(ىنسُحْلا)روهمجلا:لاق*:ةملسنبدامحةياورلهركذلبقيبلاعثلالاقثيح

.'لجوزعهللاهجوىلإرظنلا:(ةداَيز)لاو

٥۹ص/۲ج؛يدنقرمسلاريسفت٤

٦۳٤-٥٤٤ص/٦ج؛ىربكلاىواتفلا٥

٥٦٥ص/۱۳جءدواديبأننسىلعميقلانباةيشاح۲

۱١۱-۲١١١جءيفسنلاريسفت۷

ركبيبأنعاذكلجوزعبرلاةيؤر(ةَداَيِرَو)":ةياورلاهذهلهركذلبقيفسنلالاقثيح
ضعبيفومهنعهللايضرتماصلانبةدابعويرعشألاىسوميبأوسابعنباوةفيذحو

."ىلاعتهللاىلإرظنلاةدايزلانأىلعنورسفملاعمجأريسافتلا

٢٢۲-۲۸۷صإ/١جءةيواحطلاةديقعلاحرش۸

١۲۳۸ج٤١٥٠٠:؛بیذهتلابیرقت۹

٤٤٦صءيرابلاحتفةمدقميراسلايده٠

۲۹۳ص/۷ج؛بيذهتلابيذهت١

۳



طسقلانازيملا
  

الثيداحأبويانعةملسنبدامدنسأ:دمحُانع‹لبنحلاقو...:ًاضيألاقو

ءاسربكالهنأالإ«نيملسملاةمئأدحأوه:يقهيبلالاقو...هنعسانلااهدنسي

.٠"...يراخبلاهكرتاذلفهظفح

:يهذلالاقو

هنمتبثأهريغو«بئارغوماهوأهلءةقثمامإ"

كلامةوقيفسيلوطلغيقودصةقثوه:لاقو
."٠"ماهوأهلةقُتناك":لاقو

اأو«يراخبلاهبجتيلكلذلفاس؛نسلايفنعطامهنأالإ":لاقو

لقهتمعم“امم«تیاثنعهیدحنمجرخأوهيفدهتجافلسم

٠"تاقثلافلاخيامیفهبجتحيالناطایتحالاف

:يعليزلالاقو

هيففلاخيام.نوجتحيالظافحلاف«هرمعرخآيهظفحِءاسةملسنبدامحو..."

۳tn

71

هلاٹمأودعسنبسيقنعةصاخو«هبدرفنيامنوبنجتيو

:(دوبعملانوع)بحاصلاقو

۱-١۱۳صإ/٣جء١١١٠:تءقباسلاعجرملا7

٦۲۸ص/١جء۷۱۱٠:تءءافعضلايفينغملا۳

۱۸۸ص/١جء۱۲۲۹:تءةتسلابتكلايفةياورهلنمةفرعميففشاكلا٤

۰۰٥٥ص/١ج؛لادتعالانازيم٥

٦٥٤ص/۷جءءالبنلامالعأريس٦

٢٥۳ص/٢۲جءةيارلابصن۷

۳

 



طسقلانازيملا
  

نمهيفهفلاخيمثهيفكشيملةملسنبدامحهبدرفتاذإثيدحلاو:يقهيبلالاق..."

٠"...هيففقوتلابجوهنمظفحأوه

:ةملسنبدامحنعميقلانبالاقو

يراخبلاكرتكلذلفهظفحءاسنسلايفنعطاملهنأالإ:يقهيبلالاق..."

عمسامتباثنعهثیدحنمجرخأوهرمأيفدهتجافملسمامأوهثيدحبجاجتحالا

اهجرخأاڻيدحرشعينانمرثكأغلبيالتباثنعهثيدحىوسامو«هريغتلبقهنم
زعهللابقارنلطايتحالافكلذكرمألاناكاذإو.هبجاجتحالانوددهاوشلايف

ثيدحلااذهوتابْثألاتاقثلاثيداحألافلاخمهثيدحنمدحيام.جتحيالنألجو

٠"اهتلمجنم

نعفقوتنانلعجييذلاببسلاانلنيبتيليدعتلاوحرجاءاملعلاوقأنم

هظفحريغتبءاملعلاحرصدقف؛اهلبقنالوةملسنبدامحتاياوربجاجتحاألا

.هرمعرخآيفهطالتخاو

نيطلتحخملاتاياورنزويفاهيلإمكتحييلاةدعاقلاثيدحلاءاملعنيبدقو

هنأمهيفمكحلاو":حالصلانبالاقدقفمهنمظفحأمهنمتاياوراوفلاخنيذلا

٢۸٤ص/١٠جءدوبعملانوع٨

١٦۳؛نيعقوملامالعأ٩

نمتءاجيتلاوملسوهيلعهللاىلصلوسرلاىلإةبوسنملاةياورلاىلإانهميقلانباريشي

هللاىلصيبنلاهرمأفعولطلبقنذأالالبنأ":اهيفءاجيتلاوةملسنبدامحقيرط

."...(ماندبعلانإالأ)يدانيفعجرينأملسوهيلع

٤



طسقلانازيملاب
  

دعبمهنعذخأنمثيدحلبقيالوطالتخالالبقمهنعذخأنمثيدحلبقي

٠٠"هدعبوأطالتخالالبقهنعذخألهرديملفهرمألكشأوأطالتخالا
متاحيبُأنعاهحيضوتلًالاثملقنلبةدعاقلاهذهركذبحالصلانبافتكيمو

:لاقثيحهلالروحناهتاياوروةملسنبدامحلعجيذلايميمتلانابحنبدمحم

وهلهو؟الوأهيوارهبدرفتلهثیدحلالاحيفمهرظنيفاهنولوادتيرومأهذه"
قيرطنأهللاهمحرظفاحلايميمتلانابحنبدمحممتاحوبأركذ؟الوأفورعم

نع«بويأنعهيلعمباتيملاثيدحةملسنبدامحيورينأهلاثمرابخألايفرابتعالا

ةقثكلذىورلهرظنيف.ملسوهيلعهللاىلصيبلانع«ةريرهيبُأنع«نيريسنبا

دجويملنإو.هيلإعجريالصأربخللنأملعدجونإف:نيريسنبانعبويأريغ

نعاورةريرهيباريغيباحصفالإوةريرهيبُأنعهاورنيريسنباريغةقثفكلذ
الإوهيلإعجريالصأثيدحللنأهبملعيدجوكلذيأفملسوهيلعهللاىلصيبلا

.الف

ةعباتملاهذهفدامحريغبويأنعهنيعبثيدحلاكلذيورينأةعباتلالاثمف:تلق

يبانعوانيريسنيانعمهضعبهاورنكلبويأنعهريغدحأهوريملنإفءةماتل

قلطیدقكلذفملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنعةريرهيبُأريغهاوروأةريره

نأزوجيواهنماهدعببسحبىلوألاةعباتلانعرصقتنكلءاضيأةعباتلامساهيلع

هوجولانمهجونمالصأثيدحلاكلذوريملنإف.اضيأدهاشلابكلذىمسي

٢٤٤ص؛حاضيإلاودييقتلا٠

١٥۱۲

 



طسقلانازيملا
  

وريملنإف.ةعباتمريغنمدهاشلاكلذفهانعمبرخآثيدحيورنكلةروكذلملا

ىلإكلذدنعمسقنيو.ذئيحقلطملادرفتلاهيفققحتدقفرحخآثيدحهانعمباضيأ

درفتوةريرهوبأهبدرفتاذهلثمياولاقاذإو.قبسامکدودرمریغورکنمدودرم

دامبويانعهبدرفتوبويانیريسنبانعهبدرفتونیریسنباةريرهيبأنعهب

٠٠٠"هيفتاعباتملاهوجوءافتنابراعشإكلذيفناكةملسنبا

نع«ىليليبآنبنمحرلادبعنع«تباثنعءةملسنبدامح"ةياوريفرظانلاو
هعباتيملوةملسنبدامهبدرفتاماهدجي"ملسوهيلعهللاىلصيبلانع«بيهص

جهنمعابتإدارأنلةجحبابسألاهذيىفكو«تاقثلااهيففلاخودحأهيلع

.ةمألاءاملع

هللاةيؤربةَداَيزَو):یلاعتهلوقریسفتفقوتاهلكةدعتاياورتدرودقو

اهعفريملوابيهصاهدنسيفركذيملوىليليبُأنبنمحرلادبعىلعىلاعتوهناحبس
.مالسلاىكزأوةالصلالضفأاهبحاصىلعةيوبنلاماقمىلإ

نبناميلسیورو.هعفروةملسنبدامحهدنسأامنإثيدحاذه":يذمرتلالاق

هلوقىلیليبُأنبنمحرلادبعنع«ينانبلاتباثنعثيدحلااذهديزنبدامحوةريغل

۳FoVtn

دامح..."نعةيؤرللنوتبثملاهبجتحايذلاريسفتلااذهيربطلامامإلاجرحخأو

اوُيَسْخَأَنيذْلْل)ىليليبأنبنمحرلادبعنع«يقانبلاتباثنعءديزنب

۱۱۰-۹ ص؛حاضيإلاودييقتلا ۳o

۳oY۸۸٦ص/٤ج‹يذمرتلاننس

۹



طسقلانازيملا
  

:لاقةَالورفمُهَهوُجُوقهريًالو)ًارقوممرهجوىلإرظنلا:لاقةَداَيزَو
.٠٠٠"محيرهجوىلإرظنلادعب

...ىلیليبانبنمحرلادبعنع«تباثانربخأ:لاقةريغلانبناميلسنع..."و

ةا

٠"یلیليبانبنمحرلادبعنعتباثنعنع..."و

يسمورلاًابيهصاهدنسيفاوركذيملوملسوهيلعهللاىلصيلاىلإاهوعفريملو

.هنعهللايضر

نمهنوکببسبو«ةياورلايفهطلغببسبو«ةملسنبدامحظفحريغتببسبف
بسح-انيلعبجوظفحلايفهنمقْتوأمهنملهتفلاخمببسبوماهوألاباحصأ

اهبحاصىلعةوبنلاماقمىلإاهعفريلاهتياوربنحجت-اهئاملعقيبطتوةمألاجهنم
قيبطتوههذهةملسنبدامحةياوربانجاجتحامدعف.مالسلاىكزأوةالصلالضفأ

فرعي":لاقثيحهتمدقميفحالصلانبااهركذيلاثيدحلاةمئأةدعاقليلمع

نإفناقتإلاوطبضلابنيفورعملاتاقثلاتاياوربهتاياورربتعننأباطباضيوارلانوك

بلغألايفاجلةقفاوموأمهتاياورلعملاثيحنمولوةقفاومهتاياوراندجو

اتفرعمحلةفلاخملاريثكهاندجونإو.اتبثاطباضهنوكذعيحانفرعةردانةفلاخملاو

٠٠٠"ملعاهللاوهثيدحبجتحنملوهطبضلالتخا

١٠١ص/١٠ج؛يربطلاريسفت۳۲

١٦٠٠-١١١ص/١٠جءقباسلاردصملا٤٠

١٠٠ص/١٠ج؛قباسلاردصملا٥

۱۳۸صءحاضيإلاودييقتلا٦

۱۲۷

 

 

 



طسقلانازيملا
  

نبااهركذيلاةدعاقلليلمعقيبطتحورشلاوريسفتلابتكنمةيتآلاةلثمألاو

مهنمهتفلاخملةملسنبدامحتاياورةلثمألاهذهيفءاملعلادردقفءانهحالصلا

ةيخيراتلاقئاقحللهتفلاخملو‹تاياورلايفهمهولونمظفحأ

:لوألالاغملا

ملسممامألالاق

نعءةملسنبدامانٹڻدح«یسومنبنسحلاانثدحءةبيشيبأنبركبوبأانثدح"

اناوُنَمآَنيذَلااهيايرةيآلاهذهتلرنام:لاقهنأ«كلامنبسنأنع«نانبلاتباث

هتيبيفسيقنبتباثسلجهةيآلارخآىلإيلاتونصقفمكاواور
ىلصيبلالأسف؛ملسوهيلعهللاىلصيبلانعسبتحاو«رانلالهأنمانأ:لاقو

لاق(؟یکتشا؟تباثنأشام«ورمعاباای):لاقفذاعمنبدعسملسوهيلعهللا

هللالوسرلوقهلرکذفدعسهاتف:لاق.یوکشبهلتملعامويراجهنإ:دعس

مكعفرأنمييأمتملعدقلوةيآلاهذهتلزنأ:تباثلاقفملسوهيلعهللاىلص

يبللدعسكلذركذفرانلالهأنمانأفملسوهيلعهللاىلصهللالوسرىلعاتوص

."ةنحلالهأنموهلب:ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقف.ملسوهيلعهللاىلص

دامقيرطنمتءاجلاودمحأمامإلاوملسممامإلااهركذيلاةياورلاهذه

نبدامحةياورلةللعمثالثلاقرطلاهذهف":هلوقبريثكنبامامإلااهلعأدقةملسنب

:ةياورلاءدمحأمامإلادنسمكلذكرظناو«۳١۱-١ص۹٠۱:ةياورلا؛ملسمحیحص۷

۸۸۱ص

۸



طسقلانازيمب
  

لوزنلاحناحيحصلاوءهنعهللايضرذاعمنبدعسركذنمهبدرفتاميفةملس

0...ادوجومهنعهللايضرذاعمنبدعسنکيملةيآلاهذه

مسمامإلاةملسنبدامقيرطريغنمتءاجيلاقرطلاو

نهيفاوركذيمو"“"کاجلاوىلعيوبأوادمحأمامإلاو

.هنعهللايضرذاعمنبدعسيباحصلا

نملحجرلاقف"وء٠"هيلإموقلاضعبقلطناف":قرطلاهذهضعبيفءاجدقف

وه"يدعنبمصاعنااوركذةياوريفو٠"هملعكلتملعتشنإموقلا

ةفرعلبهذيذلانأرجحنباحجرو«سامشنبسيقنبتباثىلإبهذيذلا

نبدعسوهتباثلاح

۹٦۳ص/٦جءریثکنباریسفت۸

۱۰۳ص؛ملسمحیحص۹

٥۸۷صء١٤۱۲:ةياورلا؛لبنحنبدمحأمامإلادنسم٠

:ةياورلاوء٦۷ص/٦جء۳۳۳۱:ةياورلاوء٤٤۱١ص/٥٦جء۷٤٤۳:ةياورلاءىلعييبأدنسم١

١۱۱ص٦ج۸۱

١٦۲ص/۳جء٠۳٠٠:ةياورلا«نيحيحصلاىلعكردتسملا۲

-٥6٦4ص/٦جء١١١٠:ةياورلاو٤٠-۳١٦ص/٥جء۸۲۲۷:ةياورلا«ىربكلايئاسنلاننس۳

٦1٦£

٢٤٦۳-۳٣۳صء۱۲۰۹:ةياورلاءديمحنبدبعدنسم٤

١٠٠صء۲١۱۲:ةياورلا«كرابملانبالداهجلا

۸٦ص/۲جء١۳۱٠:ةياورلاءريبكلامجعملا٦

۳۲۸ص/۷ج؛يرابلاحتف۷

سننعءةداتقنعءريشبنبديعسقیرطنمهریسفتيفرذنملانبایورو":رجحنبالاق

نالباوصلابهبشأاذهو؛ثيدحلا(يراجوههللالوسرايةدابعنبدعسلاقف)ةصقلاهذهيف

۱۲۹



طسقلانازيلملا
  

يلاملسممامإلاةياورريثكنبالعأهنمظفحأوهنملةملسنبدامةفلاخمببسبف

.ينانبلاتياثنعةملسنبدامقيرطنماهجرحأ

ياشلالاغملا

:يذمرتلالاق

نعةداتقنعءةملسنبدامحانتدح؛يرصبلايحمجلاةيواعمنبهللادبعانبدح"

مرحمحراذكلمنم):لاقملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنأةرنعنسحلا

.(رحوهف

"ةملسنبدامثیدحنمالإادنسمهفرعنالثيدحاذهىسيعوبألاق

نباوء٠٠"دوادويأومامإلاوةياورلاهذهجرحخأ
"دوراجلانباو"يواحطلاوناربطلاو۷جام

ِ"يک

ةليبقنمهنألذاعمنبدعسنمهراجنوکينأهبشأوهفسيقنبتباثةليبقنمةدابعنبدعس

ريشبنبديعسقيرطنمتءاجيتلاةياورلارجحنباظفاحلادعصنلااذهيف."ىرخأ
ةياورنمباوصلابهبشأةداتقةنعنعو(٤٤۲ص/١جء۲۲۸۳:تءبيذهتلابيرقت)فيعضلا

.هنعهللايضرذاعمنبدعسيباحصلااهيفركذيتلاةملسنبدامح

٤٤٦ص/٣جء١٦۳٠:ةياورلا«يذمرتلاننس۸

١١٤٠صء7٤٦٤۲۰:ةياورلاو١۷٤۱صء٩٤٤٠:ةياورلاءلبنحنبدمحأمامإلادنسم۹

١۸٤۱صء۹٤۲۰:ةياورلاو

٤٢٠٦۲جء۹٤۳۹:ةياورلا؛دواديبأننس٠

٤٤۸ص/٢جء٢٢٥۲:ةياورلا؛هجامنباننس۱

٢٠۲ص/۷جء١١۸٦:ةياورلا؛ريبكلامجعملا۲

۱۰۹ص/۲۳ج؛راثآلايناعمحرش۳

۳4



طسقلانازيملام
  

تاشقثلااهيففلاخةملسنبدامنأاهنمللعبةياورلاهذهثيدحلاءاملعلعأ

هللايضر"""باطخلانبرمعىلعهريغاهفقويتقويفةوبنلاماقمىلإاهايإهعفرب

.هنع

:دوبعملانوعبحاصلاق

وهنمهيفهفلاخيمثهيفكشيملةملسنبدامحهبدرفتاذإثيدحلاويقهيبلالاقو"

لاقوثيدحلااذهفيعضتىلإيراخبلاراشأدقو.هيففقوتلابجوهنمظفحأ

۸"يهتنارکنميدنعاذه:ييدملانبيلع

:ميقلانبالاقو

:للعسهلثيدحلااذه"

.هریغهبثدحيملهنإفهبةملسنبدامدرفت:اهادحإ

هلصودامحوهلسرأةبعشفةداتقنعةبعشودامحهيففلتخادقهنأ:ةيناثلاةلعلا

TYA ٠ -

۰١٦۳صء۹۷۲۳ءدوراجلانبالىقتنملا٠٤

٢۲۸۹ص/١٠ج؛ىربكلايقهيبلاننس٥

۳٢۲۳صإ/٢جء٠٥۲۸:ةياورلا«نيحيحصلاىلعكردتسملا٦

ناميلسنبدمحمانثدح*:دواديبأةياوربسحباطخلانبرمعىلعةفوقوملاةياورلاصن۷

نم:لاقهنعهللايضرباطخلانبرمعنأةداتقنعءديعسنعءباهولادبعانثءيرابنألا

يقهيبلاننسو١٠۲صإ/٤جء۰٥۳۹:ةياورلاءدواديبأننسرظنا)"رحوهفمرحممحراذكلم

(١٠۱ص/٢جءراثآلايناعمحرشو٢۲۸۹ص١٠ج

۸۳٤-٢۸٨٤ص/١٠جءدوبعملانوع۸

۸۰٤ص/۰٠جءدواديبأننسىلعميقلانباةيشاح۹

١۱۳



طسقلانازيملا
  

:رجحنبالاقو

نسخانعةداتقنعةملسنبداملاهوريل:يذمرتلاودوادوبألاق...

نبيلعلاقوتامنمظفحأةبعشوءالسرمنسحلانعةداتقنعةبعشهاورو

٠٠"...حصيال:يراخبلالاقوركنمثيدحوهيدلل

:ثلاثلالاغملا

:دیمحنبدبعدنسميفِءاج

رمعنبانععفاننع«بويأنعءةملسنبدامحانت«لضفلانبدمحمانثدح"

عجرينأملسوهيلعهللاىلصيبلاهرمأفرجفلاعولطلبقنذأالالبنإ:لاق

."ماندبعلانإالأماندبعلانإالأىدانفعجرفماندبعلانإالأ:يدانيف

.""يذمرتلاو«""يطقرادلاوديمحنبدبعةياورلاهذهجرحخأ

هللالوسرىلإةملسنبدامحاهعفرىلاةياورلاهذهثيدحلاءاملعفعضدقو

هللايضرباطخلانبرمعىلعةفوقومةياوراهتفلاخملكلذوملسوهيلعهللاىلص
.هنع

:رجحنبالاق

نعبويانعةملسنبدامقيرطنمهريغودوادوبهجرخأثيدحوهو

ثيدحلاةمئأقفتانكلءظافحهلاجرواعوفرمالوصومرمعنبانععفان

جم!RAE:ةياورلاءريبحلاصيخلت٠

.Yoصء۷۲:ةياورلادیمحنبدبعدنسم۱

٤Yص)/۱جء۸:ةياورلاء:ينطقرادلانٽس۷۲

٢٤۳۹ص/١ج؛يذمرتلاننس۳

A



طسقلانازيملا

  

يذمرتلاودوادوبأومتاحوبأويلهذلاويراخبلاولبنحنبدمحأويدملانبيلع

نبرمعىلعهفقوباوصلانأوهعفريفًاطخأادامنأىلعٰيطقرادلاومرثألاو

هعفربدرفناادامحنأوهنذؤمعمكلذهلمقويذلاوههنأوباطلا

:هننسيفيدذمرتلالاقو

بويانعةملسنبدامحثیدح:ٰييدملانبيلعلاق...ظوفحمريغثيدحاذه"

دامهيفًاطخأوظوفحريغوهملسوهيلعهللاىلصيبلانعرمعنبانععفاننع
٠“نب

:يقهيبلالاقو

ةدرفنمدامةياورو...بويأنعةملسنبدامحهلصوبدرفتثيدحاذه..."

TA

...اهنمحصأرمعنبانععفاننعرمعنبهللاديبعثيدحو

£ £ 0 ۰ I"

هوؤطحخوهيلعهوركنأو«بویاباحصانودةملسنبدامهبدرفناثیدحادهو

TAV

۲۲۳۷جءدوبعملانوعكلذكرظناو١٠۳ص/۲جءيرابلاحتف٤

٠٠۱۷۹مءريبحلاصيخلترظناو٥۳۹-٤۳۹ص/١جءيذمرتلاننس٥
TAYص١ج‹ىربكلايقهيبلاننس٦۳۸

۲۰۹ص/٤جءديهمتلا۷

۱۳۳

 

 

 



طسقلانازيملا
  

نعثيدحلالصأوءهنمًاطخهنإفةملسنبدامحثيدحامأو:مرثألالاقو..."

؛ليلبنذأدوعسم:مهضعبلاقو‹حورسم:هللاقيانذؤمنُارمعنبانععفان

TAMI
ماندبعلانإ:يدانيفعجرينارمعهرمأف

:عبارلالاغملا

:مکاحلالاق

یلصهللالوسرتنبةيقرتتامال:لاقهنعهللايضرسنأنع«تباثنعقملس

ةليللاهلهأفراقلحجرربقلالخديال:ملسوهيلعهللاىلصيبلالاقملسوهيلعهللا

."ربقلانامثعلخديملف

خيراتلا)يفيراخبلامامإلاو""دمحأمامإلاوةياورلاهذهجرحأ
."٠(ريغصلا

دامهاور":يرابلاحتفيفرجحنبالاقدقفءانتموادنسةفيعضةياورلاهذه

سوألاخيراتلايفيراخبلاهجرحخأةيقراهامسفسنأنعتباثنعةملسنب

ىلصىبلاوتتامةيقرنإفءاذهاميردأام:يراخبلالاقكردتسملايفمكاحلاو

."اهتيمستيفدامحمهو:تلق.اهدهشيملاردببملسوهيلعهلا

١جةيارلابصن۸

١٠٥ص؛جء٢6۸5:ةياورلا«نيحيحصلاىلعكردتسملا۹

۹۷۱ص۱۳۸۸۹:ةياورلاو٤٤٩صء١٤۱۳:ةياورلا؛لبنحنبدمحأمامإلادنسم٠

١٠ص؛ريغصلاخيراتلل١

٥۰٥ص۳ج؛يرابلاحتف۲

۳

 



 
طسقلانازيملا

 

يفكلذناكامنإدامحنمًاطخاذه:رمعوبألاق...":ةباصإلايفرجحنبالاقو

.٠"موثلكمأ
ةملسنبدامحثيدحنميناربطللطسوألايفعقوو":يرابلاحتفةمدقميفلاقو

."حصيالوةيقراأسنأنعتباثنع

نعاهانلقنيلاةدعاقلانموظفحفعضانلنيبتحرخحلاءاملعلاوقأنم

نماوفلاخاذِإلقتالماهوألاباحصأونيطلتخملاتاياورنأانفرعحالصلانبا

دامحتاياورةيمالسإلاةمألادرانلنيبتاهانلقنيلاةلثمألانمومهنمظفحأمه

.تاقثلااهيففلاحىلاةملسنبا

-انهتلقتيلاةيقيبطتلاةلثمألاوءةيثيدحلادعاوقلاوءاملعلاوقأف

نيتبثملالبقنمقيبطتلانماهظحدحجتمل=ىلاعتوهناحبسهللاةيؤريبثمنعاهلكو
هناحبسهللاةيؤرتابثإيفاهباوجتحايلاةملسنبدامحةياورلمهركذدنعةيؤرلل

.ىلاعتو

امهدقنلادنعلداعلاجهنملانعدعبلاو«؛ثيدحلاملعدعاوقلقيبطتلامدعف

قيرطنمتءاحجىلاةفيعضلاىلاعتوهناحبسهللاةيؤرةياورايطعأناذللاناببسلا

بتكيفنوكسلاوةيؤرللنيتبثلالايجأةنسلأىلعلاقتناللةصرفلاةملسنبدامح

.ةديقعلاوحورشلاوريسفتلا

۸AYجءةباحصلازییمتيفةباصإلا۳۹۲

١۱۳



طسقلانازيملا
  

اهعفريلاىلاعتوهناحبسهللاةيؤرةياوردريدقنلاوةساردلايفةمألاجهنمف

اهدامتعاحصيالفاذيوملسوهيلعهللاىلصلوسرلاىلإةملسنبدام

.مهبتكيفاهورطسنيذلارادقأتعفتاولوابجاجتحالاو

هنعهللايضرةرجعنببعكقيرطنمةعوفرملاةياورلا۲
:يربطلامامإلالاق

بعکنعیاطعنع؛جيرجنبانعراتخملانبميهاربإان:لاقءديمحنباانثدح"
ىلااوُتَسْخأَنيذّلل):ىلاعتهلوقيفملسوهيلعهللاىلصيلانعةرجعني
."ىلاعتوكرابتنمحرلاهجوىلإرظنلا:ةَداَيَرلا:لاق(ةَدايِزَو

نباامبجتحاو٠""يربطلامامإلاةفيعضلاةياورلاهذهجرخأ

1

ءراتخملانبميهاربإو«ديمحنبالبقنماهدورولكلذوةفيعضةياورلاهذه

.ءاطعو

يزارلادیمنبدمحم:وهديمنباف

۷٠٠ص/١٠ج؛يربطلاريسفت٥

نبورمعاشثدح*:(١٠٠ص/١٠جء؛يربطلاريسفت)يربطلادنعاضيأةياورلاهذهتءاجو

"...ملسوهيلعهللاىلصنع؛يدهمنبنمحرلادبعاث:الاقءراشبنبدمحمويلع
بيذهت)هه١۳٠ةنسدلويذلايدهمنبنمحرلادبعفءةلضعمدنسلااذهبةياورلاهذهو

ًاببيساذهبىفكو.ةياورلاهذهمهنعلقننيذلالاجرلاانلركذيمل(٢٤۲صإ/٦جءبيذهتلا

.اهلبقتمدعواهضفرل
45-457جء١7۸8:ةياورلاءةعامجلاوةنسلالهاداقتعالوصأحرش٦

۸٩٤ص/٣ج؛ريثکنباريسفت۷

7۳7



 
طسقلانازيملا

 

هتمهللاىلعًارجأتیأرامعيشلكيفديمنبامهتنانک:ةرزجحلاصلاق"

تعمس:لاسعلادمحأوبألاقو.ضعبىلعاهضعببلقيفسانلاثيداحأذحخأيناك

نوتلملاىلعديناسألابكريوهوديمحنبدمحمىلعتلخد:لوقييزارلاكلضف
0

يزارلاليعامسإوبأيميمتلا:وهفراتخملانبميهاربإامأو

.هضريملو؛هتکرت:جینزلاقو.كاذبسيل:نيعمنبالاق...":رجحنبالاق

...رظنهيف:يراخبلالاقو
بئاسلاوبأيفقثلاكلامنببئاسلانبا:وهفءاطعامأو

حیحصهعامسفاعیدقهنمعمسنم:دمحأنعبلاطوبألاق...":رجحنبالاق

:متاحوبالاقو...ةبعشونايفسايدقهنمعمسءيشبنكيملاثيدحهنمعمسنمو

يفهظفحريغتهرخآبمثثيدحلاميقتسمحلاصطلتخينألبققدصلاهلحمناك

.٠٠٠"...طالتخالادعبهنمجيرجنباعامس:قحلادبعلاقو...ةريثكطيلاختهظفح

ظفحريغتببسبو«راتخملانبميهاربإويزارلاديمحنبدمحمفعضببسبف

ملسوهيلعهللاىلصلوسرلاىلإةبوسنملاةياورلاهذهىلعمكحُيبئاسلانبءاطع

هللايضرةرجعنببعكيباحصلاىلإبسنامنالطبكلذكنيبتيو«فعضلاب

.هنع

حرجلاءاملعلاوقأنمديزملو۲۲۷صء١١:تءثيدحلاعضوبيمرنمعثيثحلافشكلا۸

.ثحبلااذهنم٠٠۲صرظنايزارلاديمحنبدمحميفليدعتلاو

٤١٤۱ص/١جء٢٢٥۲:تءبينذهتلابيذهت۹

۱۷۷-۱۸۰ص/۷ج٤٥4۷:تءقباسلاعجرملا٠

۱۳۷



 
طسقلانازيملا

 

بعكنبيبأقيرطنمةعوفرملاةياورلا۳
:يربطلامامإلالاق

اباعمسنمعاریهزتعم:لاقءةملسيبانبورمعانت:لاق«يقربلانباانثدح"

هللالوقنعملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلأسهنأ:بعكنببأانت:لاق«ةيلاعلا

لإرظلنلا:ةَدايَرلاوةنحبا:ىنسحلا:لاق(ةَدايزَوىّتنسحلااوُنَسحأَنيذلل):لاعت

`
It ى

.هللاهجو

اهبجتحاوء٠"يئاكلاللااهركذوء١٠يربطلامامإلاةفيعضلاةياورلاهذهجرحأ

̀."ريثكنياو

‹يميمتلادمحمنبريهزوةملسيبأنبورمعببسبكلذوةفيعضةياورلاهذه

.ةيلاعلايبأوريهزنيباهدنسيفةلاهحجلادوجولكلذكو

يقشمدلاصفحوبأيسيتتلاةملسيبأنبورمع

:متاحوبالاقو«فيعض:نيعمنبانعروصنمنبقاحسإلاق...":رجحنبالاق

:يجاسلالاقو...مهوهثيدحيف:يليقعلالاقوهبجتحيالوهثيدحبتكي
on£{

لیطاوبثیداحأریهزنعیور:دمحألاقو‹؛فيعص

۷٠٠ص/١٠ج؛يربطلاريسفت١

ء٠7۷۸:ةياورلاءةعامجلاوةنسلالهأداقتعالوصأ٤٢

١٠۲ص/٨۸جءيبطرقلاريسفت٢

۹۸٤ص/٣ج؛ريٹکنباريسفت٤

۳۸-۸ج٢۳٥۲٥:ت؛بیذهتلابيذهت٥

۳۸

 



طسقلانازيملام
  

یورامو«ريكانمهنإفماشلالهأهنعىورام:يراخبلالاق...":رجحنبالاق

:ريهزنعنييماشلاةياوريفدمحأنعمرثألالاقو.حيحصهنإفةرصبلالهأهنع

.يوقلابسيل:رخآمضوميٿلاقو.فيعض:يئاسنلالاقو...ريكانمهنعنووري

هنع-يسينتلايعي-ةملسيبأنبورمعدنعو«سأبهبسيلرخآعضوميفلاقو

.۱٠"...ريكانملاضعبهثيدحيف:دمحأوبأمكاحلالاقو...ريكانم

ريكانلااهبهنعهتیاورف«؛يقشمديماشوهوةملسيأنبورمعانههنعىوردقو

.يراخبلامامإلالاقامك

‹؛يميمتلادمحمنبريهزفعضو«يسينتلاةملسيبأنبورمعفعضببسبف

ةياورلاهذهفعضنيتينييماشلانعةملسيأنبورمعةياورفعضكلذكو

يبنعامتوبثمدعكلذكوملسوهيلعهللاىلصهللالوسرىلإاهتبسنةحصمدعو

.هنعهللايضربعكنب

هلوقريسفتاهيفءاجيتلاوكلامنبسنأقيرطنمةعوفرملاةياورلا4

.ىلاعتهللدابعلاةيؤرب(ديِرَماَيَدْلَو):ىلاعت
:قرطةدعنمءاجهنعهللايضركلامنبسنأىلإبوسنملاريسفتلااذه

:ىلوألاقيرطلا
:يربطلامامإلالاق

۳۰۹-۳۰۸ص/٣جء١۲۱۳:تءقباسلاعجرملا١

۳۹



طسقلانازيملا
  

ليهُسنبدما" يبرعنبرضنلاان:لاق«یسیعنبةرَقانث:لاق«يطساولاليهس

طبه«راتلارانلالهأوءةنحلاةنجلالهأنكسأاذإلجورعهللانإ«سنأنعدج

ابحرمِءارونملجورعَبرلامهادانمث...حيفأةنحانمجرملإ

يتَرعوءاوببطواوسكو«اوهكفواوبرشواولكأ«يدفوويراوزويدابعب

مىلجتف:لاق؛ديزملالضفوءاطعلاءاهتناكلذف:لاقلإاورظنيىحمحل

.مكنعتيضردقفيلإاورظنا«يدابعمكيلعمالسلا:لاقمثلجوزع
to Vit

٤۱۷-٣۷٤۱ص/٦۲جيربطلاريسفت۷٠

نبرضنلاانث:لاق4ءیسیعنبةرقانثڈٹ:لاق«يطساولاليهُسنبدمحأينثدح":ةياورلاصن

ىلإطبهءرانلارانلالهأوءةنجلاةنجلالهأنكسأاذإلجوزعهللانإ«سنأنعءهدج

رونلاربانمتعضأومثروننمابُجُحوءؤلؤلنمابْجُحهقلخنيبوهنيبمفءحيفأةنجلانمجرم

رونلانملابجلالاثمأهيدينيبلجونعهللاىلعلجرلنأمثرونلايساركورونلارسو
دقيذلااذهنم:ليقف؛مهقانعأةنجلالهأدمفمهتحنجأقفصوءهعمةكئالملاحيبستيودعَمْي

هلتدجسفةكئالملاترمأيذلاو«ءامسألاْمّلعُملاوءهديبلوعجملااذه:ليقف؟هللاىلعهلنأ

نيبرخآلجرلندي:لاقىلاعتهللاىلعهلنذأدق؛مالسلاهيلعمدآءةنجلاتحيبأهليذلاو

ةنجلالهأةمفمهتحنجأقفصوءهعمةكئالملاحيبستيودعمْسُيءرونلانملابجلالاثمأهيدي
هيلعلعجوءًاليلخهللاهذختايذلااذه:ليقف؟هللاىلعهلنأدقيذلااذهنم:ليقف؛مهقانعأ

لاثمأهيدينيبهللاىلعرخآلجرلنذأمث:لاق.هللاىلعهلنأدقميهاريإءامالسوادرَبرانل

:ليقف؛مهقانعأةنجلالهأدمفمهتحنجأقفصوءهعمةكئالملاحيبستيودعَْسُيرونلانملابجلا

هسملكوءايجنهبرقوهتلاسربهللاهافطصايذلااذه:ليقف؟هللاىلعهلنذأدقيذلااذهنم

عيمجًلثمهصعمرخآلجرلنذوُيمث:لاق.هللاىلعهلنأدق؛مالسلاهيلعىسوم(امالك)
ققنصوءهعمةكئالملاحيبستيودعمسي(رونلانم)؛لابجلالاثمأهيدينيبءهلبقنييبنلابكاوم
؛عفاشلّوأاذه::ليقف؟هللاىلعهلنأدقيذلااذهنم:ليقف؛مهقانعأةنجلالهأدمفمهتحنجأ

قشتتنملوأومدآدلوديسوءةدراوسانلارثكأوعفشملوأو بحاصوء«ضرألاهیتباوذنعقشنت

1ک



طسقلانازيملا
  

يفعاطقنالاببسبكلذكوليهسنبدمحأببسبكلذوةفيعضةياورلاهذه

:یسیعنبةرقةلاهجواهدنس

.۸٠۲"ريكانملاضعبهثيدحيف:مكاحلادمحأوبألاق":يطساولاليهسنبدمحأ

رباسنمىلعنويبنلاسلجف:لاق.هللاىلعهلنذأدقملسوهيلعهللاىلصدمحأءدمحلاءاول

ىلعسالارئاسسلجو(رونلايساركىلعءادهشلاورونلاررسىلعنوقيدصلاو)ءرونلا
يراوزويدابعب:بجُحلاءراونمىلاعتَبرلامهادانمث«ءضيبألارفذألاكسملانابثك

موحلنممهيلإتبّرقف:لاق.مهومعطأفىلإاوضهناءيتكئالماي.يدفوويناريجو

:باجحلاءارونمبرلامهادانمث:لاقءاولكأف؛مظعالواهلشيرالتخُبلااهنأكءريط
ؤلؤللامهنأكناملغمهيلإضهنف:لاق.مهوقسااولكأءيدفوويناريجويراّوزويدابعبابحرم

اهنعنوعًدَنصُيالءاهنوأةذلكاهرخآةذلءةذيذلةفلتخمةبرشأبةضفلاوبهذلاقيرابأبنونكملا

اولکأ.يدفوويناريجويراوزويدابعبابحرم:بجخلاءارونمًبرلامهادانمثنوفالو

يذلابطأرلانموناجرملاوتوقايلابةللكمقابطأىلعمهيلإبّرقيف:لاق.مهوهکفءاوبرشو

ءارونمابرلامهادانمثاولكأف:لاق.لسعلانمةبوذعبيطأوءنبللانماضايبللاىس

تصحتففلاقمهوسکااوهکفوءاوبرشواولكأءيدفوويناريجويدابعبابحرم:بّجْحلا

نمىلاعتوكرابتبرلامهادانمث:لاق.اهوسبلأفنمحرلارونبةلوقصمللحبةنجلارامثمهل
اوُسکواوهكفواوبرشواولكأيدفوويناريجويراوزويدابعبابحرم:بجحلاءارو

ىلعتفحفنفءرفنذألا(ضيبألا)كسملاقيرابأبءةريثُملااهللاقيحيرمهيلعتجاهف:لاق

ابحرم:بجححلاءارونملجونزعبرلامهادانمث:لاق.ماتقالورابغريغنممههوجو

مهلَنيلجتأليتزعوءاوبْيطواوسكوءاوهكفواوبرشواولكأءيدفوويناريجويراوزويدابعب

مث؛لجوعبرلامهلىلجتف:لاقديزملالضفوءاطعلاءاهتناكلذف:لاقاورظنيىتح

ءاهرجشوةنجلاروصقتعادتف:لاق.مكنعتيضردقفّيلإاورظناءيدابعمكيلعمالسلا:لاق

اوعفرايدابع:ىلاعتوكرابتبرلامهادانف:لاقادجسموقلارخوءتاّرمعبرأكناحبس

اميلالجويتزعو«باوثوءازجراديهامنرادالوءلمعرادبتسيلاهنإفمكسوؤر

يشرعقوفمكتركذالإءايندلاراديفاهيفينومتركذةعاسنمامو؛مكلجأنمالإاهتقلخ

۱۰۳ص/۱ج٤٤٤:تء؛لادتعالانازيم۸٨

١١٤۱

 

 



طسقلانازيملا
  

رضنلانإذإهنعهللايضركلامنبسنأويبرعنبرضنلانيبوهفعاطقنالاامأو

.ه۸١۱ماعيفوتدقو"عابتألاعابتأنمريتعي

نمدجأملو«يدينيبيلالاجرلابتكيفىسيعنبةرقلةمجرتنعتثحبدقلو
.فيعضتوأقيثوتبهرکذ

:ةيناغلاقيرطلا

:يربطلامامإلالاق

مضهحانُٹ:لاق«يماميلاسنوينبرمعانت:لاقرجانبنيسحلانبيلعانثدح'

نبنامثعنع«يسبعلاةيواعمنعءةبيطوبأيث:لاقليفطلايبُأنبهللادبعنبا

ليربجيناتأ:ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاق:لاقكلامنبسنأنعريمع

:لاق؟هذهام«ليربجاي:تلقفیادوسةتكناهيفءاضيبةآرمهفكيفومالسلاهيلع

ةعمحبامويموقتةعاسلايه:لاق؟اهيفءادوسلاةتكنلاهذهامف:تلقءةعمحجلاهذه

موينوعدتملو:تلقديزملامويةرخآلايفهوعدننحنوءاندنعمايألاديسوهو
اذإف«ضيبأكسمنمحيفأايداوةنحلايفذختاىلاعتوكرابتكبرنإ:لاق؟ديزللا

ءاجمٿروننمربانعيسركلافحمثهيسركىلعنييلعنملزنةعمحجلامويناك

محىلجتيفبثكلاىلعاوسلجيىحةنحلالهأءيتمثاهيلعاوسلجييحنويل
...ههجوىلإاورظنييحلجوزعمحمر

نبثراحلاويأنباومامإلاةفيعضلاةياورلاهذهجرحأ
يرجآلاوCCبُ

٦۳۹ص/۱ج٤٤٩٩٤۷بیذهت

BA



طسقلانازيملام
  

.'"يهذلاونيدلالالجوء٠"نبااهبجتحاو

يبا«؛يلجبلاريمعنبنامثعلبقنماهدورولةكورتمةفيعضةياورلاهذه

.يوكلاناظقيلا

:يبألاق:لبنحنبدمانبهللادبعلاق...سنأنعیور...":رجحنبالاق

نباناكء؛ثيدحلافيعض؛سيقنبنامثعلاقيوناظقيلاوباريمعنبنامثع

ابأنمحرلادبعالوىيضريمل:يلعنبورمعلاقو...هثيدحكرتيدهم
...ءيشبهثيدحسيلنيعمنبانعيرودلالاقوناظقيلا

لاقو...سنأنمعمسيملوثيدحلاركنم:لاقو...لبنحنبدمحأهبسن

لاقو.كورتم:يطقرادلانعيناقربلالاقو...ثيدحلارکنم:دمحأنعياجزوجلا

وبُالاقوهفعضمهلك:ربلادبعنبالاقو.هبجتحيمغئاز:ێطقرادلانعمكاجلا

اميرديالناکطلتخا:نابحنبالاقو.مهدنعيوقلابسيل:مكاحلادمحأ

٠"...هبجاجتحالازوجياللوقي

١۱۷ص/٦۲ج‹يربطلاريسفت٠

۸٥ص/۲جءةبيشيبأنبافنصم١

٠۳۰ص/١ج١۹٠:ةياورلا‹(يمثيهلادئاوز)ثراحلادنسم۲
۸-٢٤۸۹ص٥:ةياورلا؛رظنلابقيدصتلا1

۸٠٤ص/٦جءریثکنباريسفت٤

VE—-£VY£ص/٦جء‹روثنملاردلا£٥

۹٦۱-۲ص٠:ةياورلاءرافغلايلعللولعلا٦١£۱

هلةنسلاباتكيفدمحأنبهللادبعمامإلاهجرخأقرطلارفاوروهشمثيدحاذه":يبهذلالاق
."سنوينبورمعنعيسرنلادامحنبىلعألادبعنع

۱۲۸-۱۲۹ص/۷جء٩٩٩٤:تءبیيذهتلابيذهت£۷٧

۳١٤۱



طسقلانازيملا
  

:ةغلاثلاقيرطلا

:لاقثيح«سنآنعريمعنبنامثعةياوروحنرخآدنسبيربطلامامإلالقن

‹ميهاربإنببوقعيانت:لاق«یسومنبدسأانت:لاق؛ناميلسنبعيبرلاانثدح"

ملسوهيلعهللاىلصيبانع«كلامنبسنأنعءةديَرُبيبُأنعنايحنبلاصنع

نبحلاصقيرطنمء'"يربطلامامإلاةفيعضلاةياورلاهذهجرحأ

.كلامنبسنأنعةديربيبأنعنايح

.ابجاجتحالاحصيالةفيعضيشرقلانايحنبلاصتاياورو

وبالاقو.فيعضنايحنباص:دوادوبأونيعمنبالاق...":رجحنبالاق

:يلجعلالاقو...ةقثبسيل:يبالودلاويئاسنلالاقو‹يوقلابسیلخيش:متاح

ثيداحأهل:يبرحلالاقو.خويشلادادعيفوهو«يوقلابسيلوبتکي

هبشتالءايشأتاقثلانعيوري:نابحنبالاقو.رظنهيف:يراخبلالاقو.ةركنم

يوقلابسيل:يطقرادلالاقو.درفنااذإهبجاجتحالاٰيبجعيال«تابثألاثيدح
ton

:ةعبارلاقيرطلا

١٥۱۷ص٦۲جءيربطلاریسفت£۱۸

۹-٢۹۳صء٢۳:ةياورلاءلاوطلاثيداحألا٩

\roY-Toصإ/جء۹:تبيذهتلابیذهت£.

B1



طسقلانازيملاب
  

:يبأنبثراحجلالاق

نع«يشاقرلاديزينع«ريٹکنبدابعانٹ«يرصبلامذحقنبربحلانبدوادانثدح"
هيلعهللاىلصهللالوسرلاق:لاقكلامنبسنأنع«سيقنبديمحنبةريغلا
رمأيفايشعوةركبهللاىلعلخدييذلاةلزتممهاندأناو...ةثالثءادهشلا:ملسو

."...یلاعتوكرابتليمحلاههجوىلإرظنييحلقتسيملاهلكةماركلابهل
نبمذحقنبربحانبدوادلبقنماهدورولكلذوةطقاسةلطابةياورلاهذه

.يئاطلاناميلس

الهبش:لاقوكحضفهنعيبأتلأس:دمحأنبهللادبعلاق":رجحنبالاق

:ييدملانبالاقو...دمحأنع«يراخبلالاقاذكو.ثيدحلااميرديالناك

لاقو.رمألابرطضمناکو«لکنعيوريناک:اجزوحلالاقو.هثيدحبهذ

وبألاقو.ةقُثريغ«ثيدحلابهاذ:متاحوبألاقو.ثيدحلافيعض:ةعرزوبأ

.فيعض:يئاسنلالاقو.هقثويهنأمالكهيفىينعيغلب«فيعضلاهبشءةقث:دواد

؛بذكي:اضيألاقو.ريكانمبحاص«فيعض:يدادغبلادمحمنباصلاقو

نعبيطخلاىكحو...ثيدحلاكورتم:يطقرادلالاقو.ثيدحلاييفعضيو

تاقثلانمةعامجنعدادغببثّدح:مكاحلالاقو.كورتم:هيفلاقهنأيئاسنلا

o

ء١۳٦:ةياوزلا؛(يمثيهلادئاوز)ثراحلادنسم١

٤٤۱

 

 



طسقلانازيملا
  

نبالاقو.كورتم:يدزألالاقو.تابولقملاليهاجلانعيوريو«تاقثلاىلع

٠"فاعضهدلووربحلا:نيعمنبالاق:هیودرم

:ةسماخاقيرطلا

قيرطنمكلامنبسنأىلإةبوسنملاةياورلاهذه"""طسوألايفينياربطلالقت

:فیعضرحآ

نع«ملسمنبديلولااننبماشهان«يقشمدلاةعرزيبأنبدمحمانْثدح"

:لوقيكلامنبسنأعمهنأهللادبعنبملاسنع«نابوثنبتباثنبنمحرلادبع

...ةياورلاركذمث"...ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاق

ةنعنعلبقنماهدورولكلذوملعلانازيميفاةميقالةفيعضةياورلاهذه

0.`ةيوستلاسيلدتسلدملاملسمنبديلولا

لاقو.اطخلاريثكديلولاناك:دمحأنعيذورملالاق...":رجحنبالاق

رفسلايبأنعذحخأينممديلولاناك:لوقيرهسمابأتعمس:نيعمنبانعلبنح

:رهسميأنعباهأنبلمؤملاقو.اباذكرفسلاوبأناكو‹يعازوألاثيدح

لاقو.مهنعاهسلديمثنيباذكلانعيعازوألاثيدحثدحيملسمنبديلولاناك

ثيدحتدسفأدقديلوللتلق:لوقيةجراخنبمثيلاتعمس:دمحمنبحلاص

نعيعازوألانعوعفاننعيعازوألانعيورت:تلق؟فيک:لاق.يعازوألا

۱۷۹-۱۸۰ص/rdء۱۸۹۰؛:بيذهتلابیذهت21

7٤-46٤ص/۷جء١۷۱٦:ةياورلاطسوألامجعملا٢

۲۸۹ص/۲جء٣۸٤۷:؛بيذهتلابیرقت‘٤۲

۹



طسقلانازيملا
  

ماعنبهللادبععفاننيبويعازوألانيبلخديكريغوديعسنبىييويرهزلا

لبنأ:لاق؟اذهىلعكلمحيامفءامهريغوةرقوةرمنبميهاربإيرهزلانيبوهنيبو

ءافعضمهوءالؤهوءالؤهنعيعازوألایوراذإف:تلقیالؤھنعيعازوألا

فعضتاقثلانعيعازوألاةياورنمامتريصوتنأمهتطقسأفريكانمثيداحأ

.يلوقىلإتفتليملو:لاق.يعازوألا

نعيعازوألادنعثيداحأيعازوألانعيوري«لسريديلولاناك:ێطقرادلالاقو

نعاهلعجيوءافعضلاءامسأطقسيفيعازوألامهكردأدقخويشنعءافعضخويش

ديلولانعدمحأ[يرحجآلاوهلئاسلا]تلأس...ءاطعنعوعفاننعيعازوألا

لاقو...تاركنمهلتناکو؛عمسيملاموعمسامثيداحأهيلعتطلتحخا:لاقِف

.'“"اعافرناک:لاقفيباهنعلعس:دمحأنبهللادبع

نبال(نيكورتلاوءافعضلاباتك)ققحميضاقلاهللادبعءادفلاوبألاقو

اثدح*"'[:لاق]اذإفسيلدتلاريثكناكهنأالإةقْبناكديلولاو...":يزوجلا

هتیاورلبقتالفربخأ«ثدح«نع«لاق:لاقاذإوةحيحصهتياورفانأبنأ«ءانربخأ

tYVn

.نابوثنبتباثنبنمحرلادبعببسبكلذكةفيعضةياورلاو

٥٠٤۹:تلادتعالانازيمكلذكرظناو١۱۳-۱۳۳ص/١١جء۷۷۷۷:تبيذهتلابيذهت٥

۱۸۷ص/٣جء۳۱۷۱:تنيكورتملاوءافعضلاباتكو٨ص٤ج

اثدحاذإفاذإفسيلدتلاريثك":لصألايف٦٠

۱۸۷صشماه/۳جء۳۱۷۱:تنيكورتملاوءافعضلاباتك٧٣

BE

 



طسقلانازيملا
  

نبدمحملاقو«ريكانمهثيداحأ:دمحأنعمرثألالاق...":رجحنبالاق

دباعناك:دمحأنعيزورملالاقو.ثيدحلايفيوقلابنكيمل:دمحأنعقارولا
«؛فيعض:هنعةرملاقو؛لاص:نيعمنبانعدينجلانبميهاربإلاقو.ماشلالهأ

حلاصنبةيواعملاقوءنيل:يزارلاةعرزوبأويلجعلاونيعمنبانعيرودلالاقو

الحرناکوهفعضىلعمعن:لاق؟هثیدحبتکي:تلق«فيعض:نيعمنبانع

لاقوفيعض:يئاسنلالاقو...ءيشال:نيعمنبانعةمثيخيبانبالاقوءاحلاص

٠'۳"...ةقثبسيل:ةرملاقو«يوقلابسيل:ةرم

ببسبكلذوكلامنبسنأيباحصلاىلإةبوسنملاةياورلاهذهفعضرهظياذهبو

,نبنمحرلادبعدوجوببسبوءةيوستلاسيلدتسلدملاملسمنبديلولاةنعنعدوجو
.اهدنسيففيعضلانابوثنبتباث

هناحبسهللاةيؤرب(ٌديَِماَيدْلَو):ىلاعتهلوقريسفتتبسنيلاقرطلاعيمجيفرظانلاو
ءانلنيبتامكاهبدتعيالةفيعضاهدجيكلامنبسنأليلحلايباحصلاىلإىلاعتو

.نيلاعلابرهللدمحلاو

ههجوهللامركيلعمامإلاقيرطنمةعوفرملاةياورلا٥
:يئاكلاللالاق

اٹ:لاقنامثعنبنسحلاانربخأ:لاقركبنبدمانبدمحمنبيلعانربخأ"

ورمعانت:لاقزيزعلادبعنبديوسانت«ىفصملانبدمحمانندح«نايفسنببوقعي
لوسرلاق:لاقبلاطيبانبيلعهدجنعءهيبأنع؛يلعنبديزنع:دلاخنب

۱۳۷-۱۳۸صإ/٦ج»٥۳۹:ت؛بيذهتلابیذهت£۸

O۸



طسقلانازيملاك
  

امرکذوةعمجلكيفىلاعتوكرابتبرلاةنحلالهأنوري):ملسوهيلعهللاىلصهللا

(نوطعي
مثباحجحمثباجحفشکیفاباجحاوفشکا:یلاعتوكرابتهللالوقيمث):لاق

كرابتهلوقوهوكلذلبقةمعناوريملمُهأكفههجونعىاعتوكرابتملىلجتي

."ديماًيدلَو):ىلاعتو
.٠ميقلانبااهبجتحاوء"'يئاكلاللاةعوضولملاةياورلاهذهجرحأ

هدورولههجوهللامركيلعمامإلاىلعحيرصبذكوعوضومثيدحلااذهو

.دلاخنبورمعهخیشوزیزعلادبعنبديوسلبقنم

يملسلاريمننبزيزعلادبعنبديوس

ثيدحلاكورتم:هيبأنعلبنحنبدمحأنبهللادبعلاق...":رجحنبالاق

لاقو...فيعض:ةرملاقو.ءيشبسيل:ةرملاقو.ةقثبسيل:نيعمنبالاقو...

بمااهركنأ«ریکانمهئیدحيف:يراخبلالاقو.ةركنمثيداحأىور:دعسنبا

لاقو.فيعض:ةرملاقو.ةقثبسيل:يئاسنلالاقو.لمتحيالرظنهيف:ةرملاقو

وبآلاقو...ثيدحلافيعض:ةرملاقو.نيلهثيدحيف«روتسم:نايفسنببوقعي

يفطلفغلاريثكزيزعلادبعنبديوس:(ريبكلاللعلا)باتكيفيذمرتلاىسيع

.ثيدحلافيعض:لالخلالاقو.مئاقلابسيلهثيدح:دمحأوبمكاحلالاقو.ثيدحلا

؛۹۳ص/٣ج٢٥۸:ةياورلاةعامجلاوةنسلالهأداقتعالوصأحرش۹
f۳۰٦۳۸صيداح

۹

 

 



طسقلانازيملا
  

نباهفعضو.درفنااذإهبجتحيالوسيل:(هدنسم)يفرازبلاركبوبألاقو

رکانمثیداحأهلدروأوءادجنابح

يشرقلادلاخوبأدلاخنبورمع

.ءيشبسيلثيدحلاكورتم:هيبأنعدمحأنبهللادبعلاق":رجحنبالاق

ءةعوضومثيداحأهئابآنعيلعنبديزنعيوريباذك:دمحأنعمرثألالاقو

لاقو«نومأمالوةقثريغباذك:نيعمنبىينعيرودلاسابعلاقو«بذكي

هیوهارنبقاحسإلاقو.ءيشبسيلباذك:نيعمنبانعيناربطلادرمنبمشاه

الثيدحلابهاذثيدحلاكورتم:متاحوبألاقو«ثيدحلاعضيناك:ةعرزوبأو

وبأهنعيورييذلادلاخنبورمعنعدوادابأتلأس:يرجآلالاقو«هبلغتشي
لاقو...ءيشبسيل:دواديبُأنعاضيألاقو.باذكاذه:لاقفرابألاصفح

...هثيدحبتكيالوةقثبسيل:يئاسنلا

بسنامبذکنبيةياورلاهذهلاجرنمنيلجريفحرخحلاءاملعلاوقأنم

.ناعتسملاهللاو.ههجوهللامركيلعمامإلاىلإ

يرعشألاىسوميبأقيرطنمةعوفرملاةياورلا٦
:يربطلامامإلالاق

:ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنعثدحييرعشألاىسومابأعمهنأيميجملا

ص/٤جYVA۸۷Y؛ت؛بيذهتلابیذهت۳۱٤

٢٤۲-٤٦ص/۸چ©١5۲۱قباسلاعجرملاع٢۳

-T



طسقلانازيملا
  

هللانإمهرخآومحلوأعمسيتوصبةنحلالهأيدانيایدانمةمايقلامويثعبيهللا

.(نمحرلاهجوىلإرظنلاةدايزلاوقنحلاىسحللاف‹؛ةدايزومكدعو

لالجاهركذونبااهبجتحاومامإلاةفيعضلاةياورلاهذهجرخأ

٠”يطويسلانيدلا

:شایعيبانبنابألبقنماهدورولكلذوةلطابةفيعضةياورلاهذهو

النمحرلادبعوىيناكو...«ثيدحلاكورتم:سالفلالاق":رجحنبالاق

تسيتأ:يبلهملادبعلاقو.هيفيأرلاعئيسةبعشناك:يراخبلالاقو.هنعناثدحي

كلذدعبهتيقلمثكسمأفهنعكسمينأنابأيفهانملكفكيزنبدامحوانأةبعش

كرت«ثيدحلاكورتم:لبنحنبدمحألاقو.هنعتوكسلايعسيينارأام:لاقف

.فيعض:ةرملاقو.ءيشبهثيدحسيل:نيعمنبالاق...رهدذنمهثيدحسانلا

وبألاقو...متاحوبأو‹؛يطقرادلاو«يئاسنلالاقاذكو«ثيدحلاكورتم:ةرملاقو

لاقو.ةقثبسيل:ةرمنيعمنبالاقو...ائيشهنعيورأنألحتسأال:ةرمةناوع

يفيرامويئادر:ةبعشلاق...افيعضناك:ٰييدملانبالاقو.طقاس:يياجزوجلا

؛سیردإنبالاقو...ثيدحلايفبذكيشايعيبأنبانكيملنإةقدصنيكاسللا

يرصب:دعسنبالاقو...نابأنعيورينأنمريخلجرلاينزينأل:ةبعشنع

یکحوبتکیال:دواديبانع؛يرحجآلاديبعوبألاقو...ثيدحلاكورتم

نعبتکيوهو-نيعمنبىجيللاقدمحأنأ:حيحصدنسب(داشرإلا)يفيليلخلا

۹۸٤ص/٣۳ج؛ريثكنباريسفت٤

o۷ص/٣۲ج‹روثنملاردلا}٥۳

١١۱

 



طسقلانازيملا
  

؟باذكنابأنأملعتتنأوهذهبتكت:-ةخسننابأنعرمعمنعقازرلادبع

نعاهيوريبإذكءاجاذإيحاهظفحأواهبتكأفّللادبعابأايهللاكمحري:لاقف

:دمحأوبأمكاحلالاقو.نابأوهانإ«تبذكهللوقأسنأنع«تباثنع«رمعم

٠٠٠"نمحرلادبعو«ىجيوءةناوعوبأو«ةبعشهكرت«ثيدحلاركنم

ىسوميبأىلإةبوستنميربطلامامإلااهجرخأىرخأةفيعضةياوركانهو

.يرعشألا
:'""يربطلامامإلالاق

ابأتعمس:لاق«يلذحلاركبوبأان:لاقءةبابشانت:لاق؛یسیعنبيلع

هللاثعبةمايقلامويناكاذإ:لاق«يرعشألاىسوميبأنعثدحييميجحلاةميت

محهللادعأامىلإنورظنيفمكدعوامهللامكزنأله:يدانيايدانمةنحلالهأىلإ

هجوىلإرظنلاةَدايزَوىَسُحْلااوُنَسْحَأنيدلوقيفمعننولوقيفهةماركلانم
نمحرلا

يبأفعضلكلذوادبأحصتاليرعشألاىسوميبأىلإةبوسنملاةياورلاهذه
.يلذحلاركب

ىملسنبلادبعنبىملسهمسايرصبلايلذحلاركبوبأ
معضوميقلاقو.ءيشبسيل:نيعمنبانعيرودلالاق...":رجحنبالاق

لاق.ِءيشبسيل:نيعمنبانعةمثيخنبركبويالاقو.ةقثبسيل:رحخآ

 

۸۹-۹۱ص/اج؛بیذهتلابيذهت٠

١٠٠ص١جء؛يربطلاریسفت۷

۲

 
 

 



طسقلانازيملا
  

:ةعرزوبألاقو.بذكيناكوانمامأيذلاركبوبأناكلوقيردنغناكو

:يئاسنلالاقو.هثيدحبجتحيالوهثيدحبتكي«ثيدحلانيل:متاحوبألاقو.فيعض

؛ثيدحلاكورتم:دينحجلانبيلعو«يئاسنلالاقو...هثيدحبتكيالو«ةقثبسيل

.ادجفيعض:ةرملاقويشبسيل«فيعضنبهللادبعنبيلعلاقو

سانلاءاملعنمناكوءهثيدحفعضي:يناجزوحجلالاقو.فيعضفيعض:ةرملاقو

لاقو.مهدنعظفاحلابسيل:يجاسلاايركزو«(طسوألا)يفيراخبلالاقو‹مهمايأب

هثيدحسيلفيعض:نايفسنببوقعيلاقو.كورتم«ثيدحلاركنم:ٰيطقرادلا

يرصب:رامعنبالاقو.هرمأفعضيهللادبعوبأناک:يزورملالاقو.ءيشب

يوقلابسيل:مكاحلادمحأوبألاقوءةجحبسيل:يبرحلاقاحسإوبألاقو.فيعض

.٠"هيلعمبانيالهیوريامةماع:يدعنبالاقو.مهدنع

رهظیيلذحلاركبيبأوشايعيبأنبنابأتاياورىلعحرحجلاءاملعمكحنم

.يرعشألاىسوميبأيباحصلاىلإنيتبوسنملانيتياورلانيتاهنالطب

قيدصلاركبيبأىلإةبوسنملاةياورلا-۷
:يربطلامامإلالاق

نعءقاحسإيبأنع«ليئارسإانت:لاق؛نمحرلادبعانت:لاقںاشبنباانثدح

رضظنلا:لاقةَداَيزَوىَسُحْلاَنيذّلل)قيدصلاركبيبأنعدعسنبرماع
0مرهجولإ

١٤-٠٤.ص/١١جء۸۳۳۰:ت؛بيذهتلابيذهت۸٨

۱۵۳

 

 



طسقلانازيملا
  

دبعنبااهبجتحاومامإلاةفيعضلاةياورلاهذهجرحأ
7٤آ.٤

.يواجلايوونو«يزارلاو

عمسيملوهف؛يلجبلادعسنبرماعليسارمنماهنألكلذوةفيعضةياورلاهذه

هللايضرقيدصلاركبيبُأنم

يفوكلايعيبسلاديبعنبهللادبعنبورمعقاحسإيبأةنعنعبسبكلذكو

دقونمةفلالاةبترملادارفأنمدعيوهوء"""سيلدتلانمرثكم"لا

نمرثكأنم:ةثلاثلا":هلوقبةبترملاهذهدارفأنمسلدملاةنعنعمكحرجحنباركذ

درنممهنموعامسلابهيفاوحرصابالإمهثيداحأنمةمئألاجتحيملفسيلدتلا
TE

٤١١/١٤٠٠جءيربطلاريسفت۹

۲۹۰ص)/٣ج؛ءديهمتلا٠

۱۰۸ص/١۱ج؛يزارلاريسفت١

."...هيلعروهمجلاقفتااماهنمو":ةفيعضلاةياورلاهذهلهركذدنعيزارلاهلاقاممو

۳۳۹ءديجملانآرقلايناعمفشكلديبلحارم٤

اونتضأنيذلل)ىلاعتهلوقأرقملسوهيلعهللاىلصهنأروهمجلاقفتاو*:يواجلايوونلاق
."هللاهجوىلإرظنلاةدايزلاوةنجلايهىَسُحْلا):لاقف(ةدايِرَوىَسْحْلا

6.-٥ص/°چجء١۹٠3:ت؛بیذهتلابيذهت٤

٠٠۳صء۷°٦:تءليسارملاماكحأيفليصحتلاعماج٤

١٠٠صء١۹:تء؛سيلدتلابنيفوصوملابتارمبسيدقتلالهأفيرعت٤٥

۲۳ص؛قباسلاعجرملا١

- 1 -

 



طسقلانازيملاب
  

ناميلانبةفيذحىلإةبوسدملاةياورلا-۸
:يمامإلالاق

.ع‹«قاحسإيبآنع«ليئارسإان:لاق؛نمحرلادبعانت:لاق:راشبنباانٹدح"

هجوىلإرظنلا:لاق(ةَداَيزَوىَسُحْلاَنيذّلل)ةفيذحنعريذننبملسم

.مكر

يبأةنعنعببسبكلذوةفيعضناميلانبةفيذحىلإةبوسنملاةياورلاهذه
.قاحسإيبأةنعنعيفحرحجلاءاملعلوقهالعأكبرمدقو«سلدملايعيبسلاقاحسإ

يرصبلانسحلاىلإةبوسنملاةياورلا4
:مامإلالاق

َنيذّللر:هللالوقيف«نسحلانع«فوعانت:لاقةذوهانت:لاق«راشبنباانثدح"

."برلاىلإرظنلا(ةّدايزّوىتنسحلااوُنسحَأ

ةفيلخنبةذوهببسبكلذوةفيعضيرصبلانسحلاىلإةبوسنلاةياورلاهذه

.مصألايرصبلابهشألايبُأ«يواركبلايفقثلانمحرلادبعنبهللادبعنب

.فيعضفوعنعةذوه:لوقينيعمنبىيتعم“:ةمثيخيأنبدمحألاق"

نکيملةذوه:لوقينيعمنبىيتعمس:زرحمنبمساقلانبدمحمنبدمحألاقو

؟مل:هللیق.دومحناب

اضيأاشورطأناکوءامبءاجامكثيداحألاهذمبدحأتأيمل:لاق
ttn

١/٥1‹؛يربطلاريسفت۷

ج‹قباسلاردصملا٨

٥٥۱

 

 



طسقلانازیما
  

فوعنعيرصبلانسحلاىلإةبوسنملاةياورلاهذهةفيلخنبةذوهلقندقو
.فعضلاباهيلعمكحيهنإفنيعمنبامكحبسحىلعو«يبارعألا

يعيبسلاقاحسإيبأىلإةبوسنملاةياورلا٠

:'يربطلامامإلالاق

يفلوقيقاحسإابأتعمسلاق«كيرشانت:لاق«يعوبريلاةحلطنبىييثدح"

."نمحرلاهجوىلإرظنلا:لاقةَداَيزَو)هللالوق
ىيببسبكلذوحيحصبسيليعيبسلاقاحسإيبُأىلإبوسنملاريسفتلااذه

.يعوبريلاةحلطنب
:لاقوتاقثلايفنابحنباهركذو.ءيشبسيل:يئاسنلالاق":رجحنبالاق

هأاطخوديلانبنيسحلانبيلعهبذكو...هريغوميعنيأنعبرغيناك

°`"ناغصلا

°"ثيدحلانيل":هصنامبيرقتلايفهنعلاقو

.يعيبسلاقاحسإيبأىلإبوسنملالوقلااذهفعضنيبتياذهكو

طباسنبنمحرلادبعىلإةبوسنملاةياورلا-١
:'”"يربطلامامإلالاق

4۳۰-٩٤٢٤ص/۷جء٢۷۲۰:ت؛لامكلابيذهت۹

١٠١٠٠ج؛يربطلاريسفت٠

٢۲۰-٢٠٥ص١۱جء٤۷۸۹:ت؛بیذهتلابيذهت١

٦۳۰صإ/۲جء۰٠٠۷:ت؛بيذهتلابيرقت٤٢

٦١۱۵

 



طسقلانازيملا
  

ءةرضتنلا:ئسحلا:لاق«طباسنبنمحرلادبعنع«ثيلنع«ريرجان:لاق'

."ىلاعتهللاهجوىلإرظنلا:ةدايزلاو
يبأنبثيلببسبكلذوةفيعضطباسنبنمحرلادبعىلإةبوسنملاةياورلاهذه

.رکببأمهالوميشرقلامينزنبميلس

ةيواعملاقو...ثيدحلابرطضم:هيبأنعدمحأنبهللادبعلاق":رجحنبالاق

دیيعسنبمیهاريإلاقو.هئیدحبتکيهنأالإفيعض:نيعمنبانعحلاصنب

يآنبالاقو...هنعثدحيالديعسنبیيناک:نيعمنبیمنعيرهوجلا

:لاق«ثیدحلابرطضموههبلغتشيالثيل:نالوقيةعرزابأويأتعمس:متاح

ملعلالهأدنعةجحلاهبموقتالثيدحلانيلميلسيبأنبثيل:ةعرزوبألاقو

..ثيدحلايفافيعضناكوادباعاحلاصالجرناك:دعسنبالاقو...ثيدحلاب

ىلععمجب:هللادبعوبأمكاحلالاقومهدنعيوقلابسيل:دمحأوبأمكاحلالاقو

فعضهيفقودصيحجاسلالاقو...هثيدحفعضي:ياجزوخحلالاقوءوس

.٠"...طلغلاريثكظفحلاءيسناک

يفىلاعتوهناحبسهللاةيؤروتبثماهيلعدمتعاىلاتاياورلاميمجنأةصالخلاو

هناحبسهللاةيؤربدير:ىلاعتهلوقريسفتو«(ةَداَيزَو):ىلاعتهلوقريسفت
نمةرثاكلاةرثكلاق.بئاصلاةمألاجهنممامأةلاسفقتملوتبثتملىلاعتو

دیيوسنیوسِءيشبىلاعتوهناحبسهللاهيؤريدقتعمعفنتملةفيعضلاتاياورلا

______

{oجء؛يربطلاریسفت

ص/۸ج؛بيذهتلابيذهت٤

۱۵۷

 



طسقلانازيملا
  

قحلانعاهياحصأدعبتيلاةغرافلاتاءاعدالابسوفنلاونسلألالغشوبتكلا

.باوصلاو

ةدراولاىلاعتوهناحبسهللاةيؤرتاياورلاجرلليدعتلاوحرحلاءاملعفيعضتو

دمحأروتكدلاىلعدرتاَيدَلو):ىلاعتهلوقو(ةَدايزَو):ىلاعتهلوقريسفتيف
يفیلاعتوكرابتهللاهجوىلإرظنلابديزملاوةدايزلاترسفدقف":لاقيذلادمحلآ

اعقاوارمأىلاعتهللاةيؤرنوكتنأيسفنيفتوجرفةحيحصلاثيداحألانمريثك

ليحتسملاوجريدمحلآروتكدلالعجيذلاوهتاءاعدالافلخقايسنالانإ

روتكدلاهربتعاامو«ليدعتلاوحرحلاءاملعاهديناسأفعضيلاةفيعضلاتاياورلاب

.مسقلااذهيفنيبتامكةمألانازيميفحيحصبسيلفاحيحصدمحلآدمحأ

.نيلاعلابرهللدمحلاو

فعضب-ىلاعتوهناحبسهلاةيؤريبثمنموهو-يلاعثلافرتعادقو

ديمادور:ىلاعتهلوقو(ةَداَيزَو):ىلاعتهلوقريسفتيفةيؤرللنيتبثملاتاياور
نوطعيممهأبربخ(ديرَماَنيدَلواهيفاممُهَل):لجوزعهلوقو":لاقثيح
يربطلاركذدقو...نيمعنملانينمؤمللهدنعىلاةدايزلاىلاعتمهيأمثعمجأمحامآ

اً:لوقيىلاعتهللانال؛ةفيعضءايشأوةلوطمثيداحأديزملااذهنييعتيفهريغو

افسعتوافلكتاهنونيعيمهو(سفمَع
ton

t00۱١۱صءاهيفمالكلاقيقحتوىلاعتهللاةيؤر

٥۲۷ص۳جءيبلاعثلاریسفت1-2

۵۸

 



طسقلانازيملا

  

ىلعرهظبئاصلاجهنملانعىاعتوهناحبسهللاةيؤرداعتباببسبف

ىلإلاوقألانمفيعضلاةبسنوىلاعتهللاتايآريسفتيففسعتلاوفلكتلامهتنسل

.مهنعهللايضرماركلاهباحصأوملسوهيلعهللاىلصهللالوس

ةيؤرللنيفانلاةياور:اينا

هللدابعلاةيؤرب(ٌديِزَمايدو:ىلاعتهلوقو(ةَداَيِزَو):ىلاعتهلوقاورسفنيذلا
نسحأوهالاوركنتو«-نيبتامك=ةريثكلاةفيعضلاتاياورلاكلذيفاوعبتاىلاعن
.ةلدألانماهنم

ةيؤرلاريغ(ةدايزلا)نأيفاهركذرميلانيرسفملالاوقأو":دمحلآروتكدلالاق

فالخب‹عوفرمثيدحاهيفدريملهنإثيحةيؤرلااههأبريسفتلاةجرديفتسيل

.°"ةيؤرلاباھريسفت

نمًالاحنسحألارابتعاوحيحصلاةلرتميفرابخألانمفيعضلالعجنإ

ىلعييبأةياورلركنتللدمحلآدمحأروتكالليعادلاوهمودعملامكحيفرابخألا

اهيلعدمتعايلاوةفيعضلاةيؤرللنيتبثلاتاياورلكاهمامأطقاستتيلاوةيتآلا

.هريغودمحلآروتكدلا

هنعهللايضركلامنبسنأيباحصلاةياور

:"ىلعيوبألاق

۳۷صءاهيفمالكلاقيقحتوىلاعتللاةيؤر۷

۲۲-٢۲۲۹ص/۷جء٢٤٤٤:ةياورلا؛ىلعييبأدنسم۸

۹١۱

 



طسقلانازيملا
  

مكحلانبيلعانثدح"نزحنبقعصلاانثدحنبنابيشانثدح"

ليربجياتأ):لاقملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنأكلامنبسنأنع*"'ينانبلا

ةعمحلاهذه:لاق؟هذهام:ليربجايتلق.ءادوسةتكناهيفءاضيبلاةآرملالثعب

دبعاهقفاويالةعاساهيف.ىراصتنلاودوهيلالبقمتنأف؛كتمألوكلاديعهللااهلعج

.هايإهاطعأالإريخاهيفهللالأسي
نحنوءةعمحباموييفموقتةمايقلاموياذه:لاق؟ءادوسلاةتكنلاهذهام:تلق:لاق

‹حيفأايداوةنحلايفلعجهللانإ:لاق؟ديزملامويامتلقلاق.(ديزللا)اندنعهوعدن

خورفنبنابیش۹

:ةعرزوبألاقو.ةقث:لبنحنبدمحأنع؛ميهاريإنبدعسنبدمحألاق*:رجحنبالاق
ءبيذهتلابيذهت)."اقودصناكهنأالإيجاسلالاقو.ةقث:ةملسملاقو...قودص

ص٤ج

قعصلا٠ نزحنب
نبانعءيرودلالاقو.سُأبهبسيل:نيعمنبانع؛روصنمنبقاحسإلاق*:رجحنبالاق
نباهرکذ...سأبهبام:متاحوبألاقو.يئاسنلاوءدوادوبأوءةعرزوبألاقاذكو.ةقث:نيعم

نببوقعيلاقو.اقودصناكوءقعصلاانث:ليعامسإنبىسوملاقو...(تاقثلا)يفنابح

ءببيذهتلابيذهت)."يوقلابسيل:ينطقرادلالاقو.ةقث:يلجعلالاقو.ثيدحلاحلاص:نايفس

(۳۸۹-۳۸۸ص٤ج۳۰۲۷:ت

نبىلع١ ىنانبلامكحلا
حلاصهبسابال:متاحوبألاقو«سأبهبسيل:دمحانعبلاطوبألاق*:رجحنبالاق

هقثوو...ةقثناكومهسفنأنمينانبوه:دعسنبالاقو.ةقث:يئاسنلاودوادوبللاقو؛ثيدحلا

بيذهت)."هثيدحعمجيةقث:ينطقرادلالاقو؛مهريغوريمننباورازبلاركبوبأويلجعلا
(٢٦۲ص/۷جء۸۸۷٤؛بیذهتلا

۹۰



طسقلانازيمل
  

هللالزتيةعمحجلامويناكاذإف«ضيبألاكسملانمانابثكهيفلعجو
م

ملسوهيلعهللاىلصلوسرلاثيداحأوتانيبلاتايآلاوءهئاضقوهرمألوزنينعيىلاعتهللالوزن٢

بابوءةيبرعلاصوصنلامهفيفهيلعدمتعيلصأزاجملانأتابثإيفةجحىوقأوليلدريخ

.مالسإلاةديقعاهيلإوعدتيتلايناعملاىلعةلدألالمحلكلسي

ينببعقواملالعولجهركذقايسيف(اوُبسَتَحَيْمَلثْيَحنمهللاُهاَتأَف):ىلاعتهللالوقف٥

ملسوهيلعهللاىلص-ميركلالوسرلامهداقنيذلاقحلادونجديىلعمئازهنمريضنلا

.ميركلانآرقلايفزاجملادوجوىلعليلد-

هنأاوبستحيملثيحنمهللارمأمهاتأف":ةميركلاةيآلاهذهلهريسفتيفيربطلامامإلالاق

لوزنببعرلامهبولقيففذقءاوبستحيملثيحهللانممهاتأيذلارمألاكلذوءمهيتأي

(۲۹ص/٢۲جءيربطلاريسفت)."هباحصأيفمهبملسوهيلعهللاىلصهللالوسر

ديىلعیلاعتهللارمألوزنوهنكلو-هللاىلاعت-هتاذبهللاءيجمسيلىلاعتهللانايتإف

مهفيالدقتعينأبجييذلاوةيآلاهيلعلدتيذلاىنعملاف؛ملسوهيلعهللاىلصهللالوسر

.اهزاجمنمكرديلبةميركلاةيآلارهاظنم

نأديرُْي)ىلاعتهلوقلهريسفتيفةيبرعلاةغللايفزاجملادوجوةقيقحيبطرقلانيبو٥
اذهوءطقسينأبرقيأ(ضقَنينأُديرُي):ىلاعتهلوق:ةسداسلا":لاقثيح؛(ضَقَنَ

يفزاجملادوجوىلعليلدهيفناكف(لئام):هلوقبثيدحلايفهرسفدقوعسوتوزاجم

ىتمقطانلايحللنوكتنأاهقحيتلالاعفألاعيمجو.روهمجلابهذموهوءنآرقلا
كلذلًالثتممناكلناسنإامهناكمناكوليأءةراعتسايهامنإفةميهبوأدامجىلإتدنسأ

(۱۹-۸١ص/١٠جءيبطرقلاريسفت)."ريثكاهراعشأوبرعلامالكيفاذهوءلعفلا

قفتيًايزاجمًاريسفتاهرسفلباهرهاوظىلعتايآلانمًاريثكلمحيملريثكنبامامإلاو
امهريسفتيفءاجدقفءةيمالسإلاةديقعلاسسأىلعدمتعيوةيبرعلاةغللاتايطعمعم
:يتأي

نمىلب):ريبجنبديعسلاقوهللصلخأنم:لوقي(هَللةَهْجَونمىلب)*٠
.'ماسوهيلعهللاىلصلوسرلاهيفعبتايأ(نيضُموُهَو)هنيدلاق؛(ُهَهْجَو)صلخأ
.(۲۷۱-۲۷۰ص/١جءريثكنباريسفت)

١۱

 



طسقلانازيملا
  

هلاهجومنَاونواَمَيأف)سابعنبانعةمركعلاقو؛(هّللاهجومْقَفأوُنوُتاَّنَق)'
هللالزنألب:نورخآلاقوريرجنبالاقو...ابرغوأاقرشتهجوتامنيأهللاةلبق:لاق
ملسوهيلعهللاىلصهيبنملعيلاهلزنأامنإوءةبعكلاىلإهجوتلاضرفينألبقةيآلاهذه

؛برفغملاوقرشملايحاوننماوؤاشثيحةالصللمههوجوبهجوتلامهلنأءهباحصأو

كلتوهجولاكلذيفهؤانثلجناكالإءةيحانوكلذنماهجومههوجونوهجويالمهنأل

ءقباسلاعجرملا)."ناكمهنمولخيالهنأوبراغملاوقراشملاىلاعتهلنألءةيحانلا

١ج

قولخمهنأوهولوألارهظألاوءهنمةبحمو:هريغلاقوءهنملوسرويأ(همحوُرو)'

تيبلاوةقانلاتفيضأامك«فيرشتلاهجوىلعهللاىلإحورلاتفيضأوةقولخمحورنم

يفيورامكو(نيفئاطللينيبرْهَطَو):هلوقيفو(هللاٌةَقانهذه):هلوقيفهللاىلإ
نمهلكاذهوءفيرشتةفاضإهيلإاهفاضأ(هراديفيبرىلعلخدأف)حيحصلاثيدحلا
(046ص/۲جءقباسلاعجرملا)."دحاوطمنودحاوليبق

مدلانإوءلئاسلادييفعقتنألبقنمحرلادييفعقتلةقدصلانإ)ثيدحلايفءاجو“

هجامنباهاور؛ثيدحلايفمدقتامك(ضرألاىلإعقينألبقناكمبهللانمعقيل

صلخأنملهللانملوبقلاقيقحتلقيسهنأهانعمفءاعوفرمةشئاعنعهنسحوءيذمرتلاو
؛قباسلاعجرملا)."اذهىوسنيققحملاءاملعلادنعردابتيىنعمهلسيلوهلمعيف
)6٤ص/چ

ء؛تاذلانعهجولابربعف(ماَركِإلاولانجوذكبرهجوىقبَيو*نافاهْيَعنملك)"

لك)يروثلاودهاجملاقو...هايإالإيأ(هَهْجَواإكلاَهءْيشلک)انهھهلوقاذكهو

(٠٦٠۳ص/٥جعجرملا)."ههجوهبديرأامالإيأ(ُهَهْجَوالإكلاهِءيش

يفةوقلاديألاوديأاذناكهنأمالسلاوةالصلاهيلعدوادهلوسروهدبعنعىلاعتركذي

نباارقوءةوقلاديألاءديزنباويدسلاوامهنعهللايضرسابعنيالاقو.لمعلاوملعلا
عجرملا)."ةعاطلايفةوقلاديألادهاجملاقو(نوُعسوُملانإودأباَهاَينبءاَْسلاَو)ديز
(°.ص/٦ج‹قباسلا

ءقباسلاعجرملا)."نيدلايفهقفلالوقي(ٍراَْبَلاَو)ةوقلايلوألوقي(يدّيألايلوأ)'

)1۹صج

۳



طسقلانازيملا
  

مهرئامضملعيومهناكمىريومهلاوقأعمسيمهعمرضاحوهيأ(ْمهيدْيأقوفهللاُدي)"۰

عجرملا)."ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرةطساوبعيابملاوهىلاعتوهف؛مهرهاوظو

٦ج

لبحنمناسنإلاىلإبرقأىلاعتهتكئالمينعي(ديَوْلالبَحنمهيَبرفنْحَتو)*٠

ءقباسلاعجرملا)."ةوقبيأ(دْيأب)ًاعيفراظوفحمًافقساهانلعجيأ(اَهاَيََبءاَمُسسلاو)*٠

‹قباسلاعجرملا)."اتتعالكوانظفحتحتوانمىأرمبانرمأبيأ(اننعأبيرْجَت)*٠

ص/٦ج

(3۹°ص/٦جءقباسلاعجرملا)."انتكئالمبيأ(ْمكنمنْحَتو)'٠

ءقباسلاعجرملا)."ىلاعتهللانعكلملاكيلعءالتاذإيأ(ُهاَنأَرَقاذإَف)*٠

(١۱۸ص/۷جءقباسلاعجرملا)."هاضروهللاباوثءاجريأهللاهْجّولْمكْمعْطْناَ*٠

:هریسفتنمةديدععضاوميفريثكنبالاقو

.'هملع:لاق(َضْرألاَوتاّواََّسلاعسَو)هلوقيف«سابعنبانع".١

(٤٥ص/ج)
(۲۸ص/۲ج)."هباقعمكفوخييأ(ُهَنسَفنهللاُمُكْرْذَحُيَو)'.۲

(۷١١ص/١ج)."مهيلعهمعنوهيدايأبيأ:(هَّللاْمُهْركَذَو)*.۳

داويالهنابفصتانميأ(ُهَنُمحوُربمُهَدُيأَوناميُمهبوُلَفيفَبَتَككنلوأ)".٤

ناميإلاهبلقيفهللابتكنمماذهفءهاخأوأهابأناكولوهلوسروهللاداحنم

(۹°ص/٦ج)."هتريصبيفناميإلانيزوهبلقيفاهررقوةداعسلاهلبتكيأ

يفمهلنكيملامهللارمأنممهءاجيأ(اوُبسَتْحَيملنمهللا*.ه

(۹۷٥ص/٦ج)."لاب
(۷٠۲ص/۷ج)."كبرةدابعىلإكلدأيأ(كيَرىلإكيدهاو)١.١

يلإبحأءيشبيدبعلإبرقتامو...":يسدقلاثيدحلااذهيراخبلامامإلاجرخأو٥

هعمستنكهتببحأاذِإف؛هبحأىتحلفاونلابٌيلإبرقتييدبعلازياموهيلعتضرتفاامم

۱۳

 

 

 



طسقلانازيملا
  

."...اهبيشمييتلاهلجروءاهبشطبييتلاهديو؛هبرصبييذلاهرصبوءهبعمسييذلا

»٢آ:ةياورلا‹يراخبلاحيحص(

نعةيانكوزاجماذهنأهلوقبدتعينممءاملعلاقفتا:يفوطلالاقو...*:رجحنبالاق

يتلاتالآلاةلزنمهدبعنمهسفنلزنيهناحبسهنأکیتح؛هتناعإوهدییأتودبعلاةرصت

."...(يشمييبوشطبييبورصبييبوعمسييبف)ةياوريفعقواذهلواهبنيعتسي

)١٤۱ص/١۱ءيرابلاحتف)

حرصدقفءاهنونفوداضلاةغلمهفيفيوغللازاجملاتاماهسإتنيبةيبرعلاةغللابتكو

يتلاةيبرعلاصوصنمهفيفمهليبساوحضوأومهتاباتكنمريثكيفزاجملابةيبرعلاءاملع
.باوصلاوعقاولاعمقفتيالوةيفاصلاةديقعلافلاخياهرهاظ

غنبيوكلذكْيمَربصيمليأ؛(ىمَرهللانكَنوتْيَمَرذِإتْيَمَراَمَو):روظنمنبالاق٠
(۳۲۷صإ/٥جء«برعلاناسل)."زاجماذهف؛كلذىلوتلجوًزعهللاامنإلب؛غلَبملاكلذ

هلوقكيناعملايفماسجألابقلعتياموهوقوذلالمعتسينأزاجملانماذهو":اضيألاقو٥
ردصملا)."(ْمهرْمألابواوُقاَذَق):لجوًزعهلوقو؛(ْميركلازيِزَعلاتنأكنِإقذ):ىلاعت
)٢۷ص/٥ج؛قباسلا

يفوءءاشيفيكِهبَلَعُيهللاعباصأنمنَْعَبنصإنيبنمؤملابلَق:ثيدحلايفو*:اضيألاقو۰

هعتصوهراثآنسحنيببولقلابلقتنأهانعم؛نيعبصإنيبدابعلابولق:تاياورلاضعب
؛سدقتوكلذنعهللاىلاعت؛ماسجألاتافصنمعبصإلا:ريثألانبالاق.ىلاعتوكرابت

ليثمتلاىرجمراجوهوء؛عمسلاونيعلاونيميلاوديلاقالطإكزاجمهيلعاهقالطإو

ء؛ىلاعتوهناحبسهللاةئيشمبدوقعمرمأكلذنإوءبولقلابلقتةعرسنعةيانكلاو
اهؤازجأعباصألاوديلابكلذنألشطبلاوةردقلاءازجأنعةيانكعباصألاركذصيصختو

)۸۰ص/۷ج‹قباسلاردصملا)

دنعحلاصلافلسلااهمهفيتلايناعملاعبتتلالخنمكردتةيبرعلاصوصنلامهفةقيرطف
يناعملانمًاضيأكردتو؛ملسوهيلعهللاىلصلوسرلاثيداحأوميركلانآرقلاتايآلمهتسارد
.ةظوفحملاوةبوتكملامهنيواوديفةلجسملااهلاوقأواهراعشأيفبرعلااهتنيبيتلا

O ٤



طسقلانازيملاب
  

:لوقیو.نوسکیفيدابعاوسکا:هللالوقيمش:لاق.هودحبوهللااودمحففرغلا

يدابعاوبيط:لوقيونوقسيفيدابعاوقسا:لوقيو«نومعطيفيدابعاومعطأ

تیضر:لوقي:لاق.كناوضرانبر:نولوقيف؟نوديرتاذام:لوقيمث.نوبيطيف

ءارضحخةدرمزنميهوَفرغلاروحلادعصتو«نوقلطنيفمهرمأيمث.مكنع

ءارمحةتوقاينمو
:ىلاعتهلوقيفةدراولا(ذيزَم)ةملكلحيحصلاعملاانلنيبتيةياورلاهذهنم

.ةعمحاموييفهدابعىلعاهبىلاعتهللانمييلااياطعلانمديزميهف؛(ٌديَِماََدْلو
هللالوقريسفتيفةفيعضلاتاياورلاىلعاودمتعانيذلانمبجعلالكبجعلاف

.انتموادنسىوقألااولهاجتوأاولهجو«ناطلسنمهبلزنيملاميىلاعت

ناوضروهةنحايفةنحلالهأميعنلضفأنأهريغويراخبلامامإلادنعءاجدقو
:يراخبلامامإلالاق‹نينمؤملاهدابعىلعىلاعتهللا

نعملأنبديزنع«سنأنبكلامانّربخأ:هللادبعانربخأ:دسأنبذاعماندح"

):ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاق:لاقۍردلاديعسأنعراسینبءاطع

له:لوقيف.كيدعّسوانبركيبلنولوقيف.ةنحلالهأاي:ةنجلالهألٌلوقيهللانإ

:لوقيف.كقلَخنمادحأطعامدقوىضرنالانلامو:نولوقيف؟مّنيضر

هذهفلسهيلعناكيذلاكلسملاىلإمهدرتوزاجمللنيفانلالاوقأضحدتةقباسلاةظمألاو

نعًالقننورسفملاهحضوامكهمكحلوزنوهرمأنايتإوهامنإهلوزنوىلاعتهللانايتإف.ةمالا

.ةمألاهذهفلس

حيحصو٦۳۲٠صء۱۸٥۷:ةياورلاو٤١۱۱-١٤١١١ص544٥1٠:ةياورلا؛يراخبلاحيحص٢

۱۱۹۳صء۲۸۲۹:ةياورلا؛ملسممامإلا

٥٦۱

 
 

 



طسقلانازيملا
  

لح:لوقيف؟كلذنملضفأِءيشياو«براي:اولاق«كلذنملضفأمكيطعأانأ

.(ادبأهدعبمكيلعالفمكيلع

ميعنلضفأوهةدلاخلانانحلاتاصرعيفنينمؤملاهدابعىلعىلاعتهللاناوضرف

.ميعنلکقوفو

مهمركينأةنخجلاملاخدإىلعةدايزلانمو...":يربطلامامالالوقامأو
نمكلذلكاناوضروانارفغمهديزينأو«ئلآلنمافرغمهيطعينأو«هيلإرظنلاب
ًاطخلاهيففء٣٠"هتانجلهألهللااهلعجيلائسحلاىلعمهايإهللاءاطعتادايز

.باوصلاو

نوتبثملاابجتحايلاتاياورلاعيمجفعضلًاطخهللنينمؤملاةيؤرب(ةَداَيزَو)ريسفتف

.هریغوريرجنبامامالااهركذةيؤرلل
ةلدألاعمقفتملاباوصلاوهفناوضرلاونارفغلاوءاطعلاديزع(ةُداَيزَو)ريسفتامأو

.نيملاعلابرهللدمحلاو.ةتباثلاةحيحصلا

۸٠٠صج؛يربطلاریسفت‘٤٦

7-۹

 



 

طسقلانازيملام
  

يسفتيفتاياور

ر

نودوَنعمْالكر:یلاعتهلوق
نعميفليوأتلالهأفلتخادقو":ةيآلاهذلهريسفتدنعيربطلامامإلالاق

مفأكلذىم:مهضعبلاقف(نوُبوُجْحَمْلذويمهرنعاكهلوق
.هتمارکنعنوبوجحم

."مرةيؤرنعنوبوجحمكلذعملبنورخآلاقو":لاقو

كلذيفلاوقألاىلوأو":يربطلامامإلالاقةعيركلاةيآلاهذحلهريسفتةيانييو

«؛نوبوجحمهتيؤرنعمهنأموقلاءالؤهنعربخأهركذىلاعتهللانإلاقينأباوصلاب

كلذنعباجحلاهبادارمنوكينُأوهتمارکنعباجحلاهبادارمنوكينألمتحيو

یعمنودهنمعمنعباجحلاكلذبدارمهنأىلعلدتةيآلايفةلالدالوهلك

مهلاقينأباوصلاف.هتجحتماقملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنعهبربخالو

هصوصخىلعةلالدالاماعربخلاناكذإهتماركنعوهتيؤرنعنوبوجحم

ةيآلاهذهريسفتيفاهيلعدمتعأيلاتاياورلالوحلاوقأنمِنأيساميفو

موهفمنمىلاعتوهناحبسهللاةيؤرتبثأنملوقفعضىلعحضاولانايبلاةمركلا

.ةيركلاةيآلاهذه

۷٦۱

 

 

 

 

 

 
 



طسقلانازيملا
  

ىلاعتوهناحبسهللاةيؤريتبثمتاياور:ًلوأ

هلوقل*""مهريسفتيفىلاعتوهناحبسهللاةيؤروتبثماهيلعدمتعايلاتاياورلاو

.ةجحاهبموقتالةفيعض(نوُيوُجْحَمْلذويمهبَرنعمُهَِالك):ىلاعت

سنأنبكلاممامإلاىلإبوسنملاريسفتلا-١
:رجحنبالاق

نموهويورخلازيزعلادبعنبنسحلانعهخيراتيفجارسلاسابعلاوبأجرخأدقو"

:هللیقو«سنأانبكلامتعمس:لوقيةملسيبأنبورمعتعمس«يراخبلاخويش
اويذك:لاقفء«هباوثىلإ:موقلوقي(ةّرظااهبىلإر:ىلاعتهللالوقهللادبعابأاي

نوُبوُجُحَمَلذويمهرنعمهالكر:لاعتهلوقنعمهنيأف
يبأنبورمعببسبكلذوفيعضسنأنبكلاممامإلاىلإبوسنملاريسفتلااذه
"هيفحرخحلاءاملعلوقانبرمدقوفيعضلاةملس

يعفاشلامامإلاىلإبوسنملاريسفتلا-۲

:نآرقلاماكحأباتكيفءاج

نع:نيرسفملارثكألاقو*:(َنوُبوُجْحَمْلذميهيرنَغ)ىلاعتهلوقلهريسفتيفيوغبلالاق٥
ص/٤جريسفت)."هتيؤر

۳۸۷صإ/١٠ج؛يرابلاحتف٦

.ثحبلااذهنم١۱۳صرظنا۷

۸

 

 

 

 



طسقلانازيم
  

؛ٹراخلانبدمحمنبرفعجدمحمابأتعمس:لاقظفاحلاهللادبعنبدمحمانأ"

:لوقي(رحبنبابفورعملا)كاحضلانبدمحمنبنيسحلاهللادبعابأتعم:لوقي

يعفاشلاتعم:لوقييشرقلامرهنباتعملوقي«ينزلاىينبليعامسإتعمم
امف:لاق(نوُيوُجْحَمَلذميمهبنعْمُهلإاًلك)لجوزعهللالوقيف:لوقي
٠يفهنوريىلعليلداذهيفناكطخسلايفمهبجح

نباهبجتحاوهركذدقيعفاشلامامإلاىلإبوسنملافيعضلاريسفتلااذهو

0”يوسوربلايقحليعامسإوء٠""يوغبلاونباو
LY {VT to VE.

. زعلابانباو«يزارلاو«يسولألاو«يزوجلانباو

٠٤ص/١جيعفاشللنآرقلاماكحأ۸

٤٠٤-٤٤٤صو٢٥۲ص؛حاورألايداح۹

١۱۷ص/۹٠ج؛يبطرقلاريسفت٠

يعفاشلامامإلاهلاقيذلااذهو":لاقثيح٤٠٢٤۲ص/۷جكلذكو.۱۷۲ص/۷جءريثكنباريسفت١

."ةيآلاهذهموهفمبلالدتساوهونسحلاةياغيفهللاهمحر

٩۹٢٤ص/٤جءيوغبلاريسفت۲
۹٦۳ص/٠جحور٤

٤٤٤٤جءريسملاداز٤

۸۰٢۲ص/٥٠ج؛يسولألاريسفت٥

۸۸ءيزارلاريسفت٦

۸۹٨۲ص/١جءةيواحطلاةديقعلاحرش۷

۱۹ 7



طسقلانازيملا
  

نبناميلسلبقنمهدورولكلذوةفيعضيعفاشلامامإلاىلإلوقلااذهةبسنو

هثيدحوءلوهجب:يليقعلالاقو.هئيدححصيال:يدزألالاق"دقف.يشرقلامره

.٠"ظوفحريغ
يفغبنيناكف.قحلانازيميفالةميقالواهيفةربعالةفيعضلالاوقألاةرثكف

هفعضتبثامكرتءافعضلانمهريغومرهنبناميلسلاوقأبنيجتحملاونيلقانلل

.ةلدألانمتباثلابىلاعتهللاتايآريسفتو

لمحيذلاامف«مهبرلنينمؤملاةيؤرىلعليلدهيفسيلةميركلاةيآلارهاظو
؟رهاظلااهقوطنمهيلعلديامريغباهريسفتىلعةيؤرللنيتبثملا

يفةدراولاراثآلاوتاياورلاعيمجنإفرابخألادورووهمهلمحيذلاناكنإف

.نيبتامكةفيعضىلاعتوهناحبسهللاةيؤرتابثإ

دنعفيعضةفلاخملاموهفمنإفباطخلاموهفموهمهلمحيذلاناكنإامأو

ال:اولاقفروهمجلاامأف":ريثكنبالاقدقفمهسفنأىلاعتوهناحبسهللاةيؤريبثم

موهفملاىلعمدقمقوطنملانإكش
الإنهادعاميفنيالرئابكنُهأبعبسلاهذهىلعصنلاف":رخآعضوميثلاقو

ليلدلامايقدنعاميسالوةنيرقلامدعدنعفيعضوهو«بقللاموهفعبلوقينمدنع

."`"موهفملامدعىلعقوطنللاب

V۸۲۲۷ص)/۲ج۳٢٥۳؛تء؛لادتعالانازيم

٢٢٤۲ص/٦۲ج؛ریثکنباریسفت۹

£۸Asصإ/۲ج‹قباسلاعجرملاYoY —- Yo‘
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طسقلانازيملا
  

ىلاعتهلوقبةيؤرلاةلأسميف-يرعشألادصقي-جتحاو":يلازغلامامإلالاقو

مهفالخبنينمؤملانأىلعلدياذهو:لاق(ْنوُبوُجُحَمْلذويهَرنعمهلاذكر
نبامهتموءاهقفلاقاذحنمةعامجويضاقلامهنمونيملكتملانمةعامجلاقو

.^"٠...كلاسمهيلعلديوءاندنعهجوألاوهوهلةلالدالكلذنإحيرش

مهسفنأةفيعضةيؤرللنوتبثلااهيلعدمتعايلاةلدألاوميهافلاف

ذويمهُبرنغ):ىلاعتهللالوقموهفماهيفاولمحيلامهريسافتطقستاذهبو

.ىلاعتهللنينمؤملاةيؤرىلع(ْنوُيوُجُحَمَ
ريسفتلاترسفاذإةعيركلاةيآلاهذهنمةدئافلاجاجزلايفنبئاجعلانمو

ليلدةيآلاهذهيف":ةميظعةأرجيفلاقدقفىافعضلاتاياورلضقانملاحيحصلا

الوةدئافةيآلاهذهيفناكامكلذالولوءةمايقلايفىَّرُيلجوزعهللانأىلع

"لجوزعهللانعنوبجحيمُهنأبرافكلاةلرتمتسخ

هللااهلعجيلا«هتايآًدئاوفيفنتامنيحىلاعتهللاباتكىلعةميظعةأرحلاإ

يفريخلالكريخلاوةدئافلالكةدئافلافةرصاقلارشبلالوقع‹نيلاعللةيادهىلاعت

.اهيناعمكاردإنعلوقعلاترصاقتولوهتايآوىلاعتهللاباتك

6٤ص/۲ج؛ىفصتسملا١

هريسفتيفيبطرقلاجاجزلااهلاقيتلاةرابعلاهذهبدهشتساوء٢۲۹۹ص/٥جءهبارعإونآرقلايناعم۲

صإ/٥جريدقلاحتف)يناكوشلاو(٤٤٤ص/٤جء‹ريسملاداز)يزوجلانباو‹(١۱۷ص۹١ج)

۳۳(.
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طسقلانازيملا
  

انتسارددنعةيرشبلاانلوقعتاقاطدودحدنعفوقولارشبلانحنانبسحو

ىلصهلوسرةنسوىلاعتهللاباتكىلعكلذيفنيدمتعم«تانيبلاىلاعتهللاتايآل

راكفألاخيسرتيفءافعضلاتاياورىلعدامتعالاامأوءةحيحصلاملسوهيلعهللا

تانيبلاهللاتايآنمةدئافلايفنيفو«ىلاعتهللاباتكنعةيريخلايفنيفوةئطاخلا

.مالسإلاهلاعمددحيذلاباوصلاةداجنعنيبلادعبلاوهل

-لظطابهمكحو=جاجزلامكحءافعضلاتاياورفلخفارحجنالاببسبف

!!ةفيعضلالاوقألافلاخيععاهانعممهفاذإىلاعتهللاتايآنمةيآيفةدئافلامدعب

هنعهللايضرمتاحنبيدعقيرطنمةعوفرملاةياورلا۴
عفرتابثإيفىلاعتوهناحبسهللاةيؤروتبثماهيلعدمتعايلاتاياورلانمو

يضرمتاحنبيدعليلحلايباحصلاىلإةبوسنملاةياورلايئرملاويئارلانيبباجحلا
.هنعهللا

:يراخبلامامإلادروأدقف

نعءةمثيخنع‹شمعألايثدحءةماسأوبأانئدح«ىسومنبفسويانثدح"

الإدحأنممکنمام):ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاق:لاقمتاحنبيدع

."(هبجحيباجحالو«نامجرتهنیبوهنیبسیل«هبرهملکیس

مامإلاونباومامإلاةياورلاهذهجرحأ
نباوء"دمحأمامإلاو

۹4۹۳ناريطلاوء٠٠"يراصنألانايحنبرفعجنبدمحمنبهللادبعو

٢۶



طسقلانازيملا
  

.ادنسوانتمةفيعضةياورلاهذه

لوقلةفلاخملاماتفلاخيىلاعتوهناحبسهللاةيؤرىلعةياورلاهذهنتملمحف

«(باّجحءاَرَونموأايحَواإللاُهَمْلُكُينأِرَشبلناکاَمَو):ىلاعتوهناحبسهلل

ةيؤريفنيفةمركلاةيآلاهذهىلعاهنعهللايضرةشئاعنينمؤملامأتدمتعادقو

هناحبسهبرلملسوهيلعهللاىلصلوسرلا

وهلبنمزلالماوعهيلعيرحتالىلاعتوهناحبسهللاةيؤرنمعناملاباجحلاف
نإ:لاقينكلوةفنودةفنيبوجحملانإلاقيالو.ىلاعتهللاءايربكماودبمئاد

لكفعضوالنينمؤملامأريسفتوةعيركلاةيآلاليلدبةيؤرنعةبوجحمقئالخملا
.لاوقأنمنينمؤملامأريسفتفلاخام

دودحيفةميركلاةيآلاةلالدديدحتلجألدويقلاعضوىلإيزارلامامإلاأحلدقو

اموريدقتلانوكيفاديقظفللايفديزن:باوحاو...":لاقثيح«ةينافلاايندلا

°0٩ص/١جء١٤۱۸:ةياورلاو١١ء١۸٠١:ةياورلاءهجامنباننس٤

١٦۱۷ص/٤ج؛يقهيبلاننس٥

٢٤٤٤ص؛ملسمحيحص٦

١٠٦ء٥٤٤۲:ةياورلاننس۷

۱۳۲۹صء٤٤۱۸:ةياورلاو١٤۱صء۹١۹٠:ةياورلاءدمحأمامإلادنسم۸

٦۱۳۷۳جء۷۳۷۳:ةياورلا«نابحنباحيحص۹٩

٠٤٠-۹٦٤ص/٤جء۳۸٠٠:ةياورلادنسم٠

١۹٠ص/۲جءناهبصأبنيثدحملاتاقبط١

۳۳۰ص/۲جء۸8۹۹:ةياورلاءريغصلامجعملا۲

°۹-۹4ص/۱۷ج۸۲۲۲ص/۷٠جء٤۸٠١:ةياورلاريبكلامجعملا۳

.ثحبلااذهنم١۸٠صرظنا٤

۱۷۳



طسقلانازيملا
  

اممزليالذئنيحوةثالثلاماسقألاهذهدحأىلعالإايندلايفهللاهملكينأرشبلناك

اهيلإريصملابجيهنكلرهاظلافالحىلعتناكنإوديقلااذهةدايزو«هومتركذ

هللاوةمايقلاموييفةيؤرلالوصحىلعةلادلاتايآلانيبوتايآلاهذهنيبقيفوتلل

٠.

ىلإمهرجيذلاببسلاوهاهيتبثمسوفنيفىلاعتوهناحبسهللاةيؤرةركفلغلغتف
.رابخألانمفيعضلاعابتاو«تاريدقتلاودويقلاعضو
تأيملوميركلانآرقلانمهيلعليلدالةرخآلانودايندلايفةيؤرلايفنديدحتف

هيلإبهذامديؤيمالسلاوةالصلالضفأهيلعمركلالوسرلانعحيحصثيدحيأ

.يزارلامامإلا

نع*"'سلدملاشمعألاةنعنعببسبكلذوفيعضوهفةياورلاهذهدنسامأو

شمعألانيبثيدحتلاةغيصبيراخبلادنعاضيأمتاحنبيدعةياورتءاجو

يئدح:لاقيبأانثدح:صفحنبرمعانثدح"مامإلالاق«هخيشو

١١٦۱ص/۲۷ج؛يزارلاريسفت٥

هنأىلعلدتةيآلاهذهةلزتعملاتلاق:ةثلاثلاةلأسملا":باوجلااذهلبقيزارلامامإلالاق

ىلاعتهللاةيؤرتحصولوةثالثلاهذهيفهيحوماسقأرصحىلاعتهنألكلذوءىرْيالىلاعت

ادئازًاعبارًامسقكلذنوكيذئنيحفءدبعلاهارياملاحدبعلاعمملكتيهنأىلاعتهللانمحصل
الإ(هللاُهَسّنكُينأربلناكاَمَو):هلوقبعبارلامسقلاىفنىلاعتهللاوءةثالثلاماسقألاهذهىلع
."...:باوجلاو.ةثالثلاهجوألاهذهىلع

۳۹۲ص/١ج؛بیيذهتلابيرقت١

۲٦۱۱صء۳۹٥٦«يراخبلاحيحص۷

NE

 

 



طسقلانازيملاك
  

ملسوهيلعهللاىلصيبلالاق:لاقمتاحنبيدعنع«ةمثيخييثدح:لاقشمعألا

اهيفحرصيلاهتياورىلعةحجارلايههخيشنعاهيفنعنعيلاشمعألاةياورف

اددعرثكأ"ةمثيخنعشمعألا"نعاوورنيذلانألكلذو«هخيشنعثيدحتلاب

شصمعألانيبثيدحتلاةغيصبىوريذلايوارلانمنقتأوطبضأمهنممهنمو

.هخيشو

:نملك-هريغويراخبلادنعءاجامك-"ةمثيخنعشمعألا"ةياورلقندقف

نبعيكوو‹يعيبسلاقاحسإنبسنوينبىسيعو«ةماسأنبدامةماسأوبأ

.دایزنبدحاولادبعو«ريرضلامزاخنبدمحمةيواعموبأو«حارجلا
يذلانأاهتلعفةمثيخهخيشوشمعألانيبثيدحتلااهيفركذىلاةياورلاامأو

ءهخيشوشمعألانيبةنعنعلاباوحرصنيذلاةاورلانماطبضلقأشمعألانعاهاور
امكليدعتلاوحرجاءاملعهظفحفعضيذلاقلطنبثايغنبصفحاهاوردقف

.ثحبلااذهنم٠٠۲ةحفصيفكلذانيب

ىلعةمدقمهخيشنعشمعألااهيفنعنعيلارثكألاةياورنأنيبتياذهبو
نبصفحةفلاخملكلذوخيشنعثيدحتلابشمعألااهيفحرصيلاةياورلا

.هنمنقتأمهنلثايغ
حجرامنیحدواديبأننسىلعهتيشاحىفةدعاقلاهذهميقلانباقبطدقو

يٿميقلانبالاقدقف«ثايغنبصفحنمنقتأمهلاجرقرطنمتءاجةياور
ةياور...":ثایغنبصفحقیرطنمتءاجةياورحجرنمىلعهلباوج

٥۱۷

 



طسقلانازيملا
  

منال؛ثايغنبصفحةياورنمححجرأءديعسنبىينعهعمنموكلمادبع

.٠"...طلغلانعدعبأو«رثكأونقتأ

نألحجرألايههخيشنعشمعألااهيفنعنعيلاةياورلانألوقننحنو

.٠طلغلانعدعبأو‹رثكأونقتأ"شمعألانعاهولقننيذلاةاورلا

نبيدعليلجلايباحصلاىلإةبوسنملاةياورلافعضنيبتيهركذقبساملكنمو
شمعألاةنعنعدوجوببسبو«ىلاعتهللاباتكنمةيآلاهتفلاخمببسبكلذومتاح

.نيملاعلابرهللدمحلاو.اهدنسيفسلدملا
٤۱

وبأانتءةدئازيبأنبايركزنبىيانت«يركسعلادمحمنبنادبعانث؛يركسعلا

""ناربطلادنعةياورلاهذهتوءاجو

تسبهعبتأمثناضمرماصنم):اهيفيتلاةياورلاقرطلهتشقانمدنعلوقلااذهميقلانبالاق۸٨

:ميقلانباهلاقاممو.(رهدلاماصامنأكفلاوشنم

هیخأنعديعسنبییحینع؛«ترکكذنممتبثاوهو؛ثايغنبصفحهاوردقف:ليقنإف..."

الإوتباثنبرمعنعهوريملدیعسنبییحینأىلعلدف؛تباثنبورمعنعديعسنبدعس

نعتباثنبيدعنعديعسنبییحینعةورفيبأنبقاحسإهاوروهنعهيخأنعهاورامل

.هيففلتخادقفءاربلا

مهنأل؛ثایغنبصفحةياورنمحجرأءديعسنبييحينعهعمنموكلملادبعةياور:ليق
هعمسمث؛كلذكهاورفءهيخأنمهعمسىيحينوكينألمتحيوءطلغلانعدعبأوءرثكأونقتأ
ییحیهیخأنعديعسنبهبردبعنعةعيهلنبهللادبعهاوردقوءةريثكرئاظناذهلوءرمعنم

ةثالثلاةوخإلاةياورهيفتقفتادقفدعسهيخأنمهعمسامنإىيحيناكنإفءرمعنعديعسنب
(۸۹-۹۰ص/۷ج؛دواديبأننسىلعميقلانباةيشاح)."ضعبنعمهضعبهل

٥٩ص/۷٠ج٢٠۲٠:ةياورلاءريبكلامجعملا٩

DBA



طسقلانازيملا
  

يلانعمتاحنبيدعنعءةفيلخنبلحمنع«يئاطلادعسنعةملسمنادبع
."...ملسوهيلعهللاىلص

يركسعلانارمعنببيعشنأكلذوةفيعضقيرطلااذهنمةياورلاهذه

دمحمنبدمانعيركسعلانارمعنببيعش":رجحنبالاقدقفلوهجب
°``"نوفرعيالةئالثلا.ىحوطسألاميهاربإنبىسومنبدمحمهنعو.يناقلاطلا

.هخيشووهلهجي...":هنعيهذلالاقدقفرفعجنبةملسمنادبعوبأكلذكو

°`"فيعض:يدزألالاقو

هنعهللايضريملسألابيصحنبةديربقيرطنماضيأةياورلاهذهتءاحو

انث«يشرقلانابأنبزيزعلادبعانثدح":يسوطلاةماسأيبأنبثراحلااهاورامك

هيلعهللایلصهللالوسرلاق:لاق«هيبأنعةديربنبهللادبعانت«رجاهملانبريشب

باجح-هنيبوٰيعي-هنيبسيلنيملاعلابرهلأسيسالإدحأنممكنمام:ملسو

٠٠٠"نامجرتالو

:يشرقلانابأنبزيزعلادبعلبقنماهدورولةلطابقيرطلااذهنمةياورلاهذه
عضيثیبخباذک:نیعمنبانعدینانبمیهاربإلاق...":رجحنبالاق

ىلعثیداحأعضوءيشبنكيم:نيعمنبانعةمثيخيبانبالاقو؛ثيدحلا

ةرملاقو«بذكيناکِءيشبهڻيدحسيل:نيعمنبانعزرنبالاقو«نايفس

وهسيل:هيبأنعنبهللادبعلاقو...ةعوضومثيداحأبثدحي:ىرخأ

١۱۸۰ص/۳جء١٤٤٤:ت؛نازيملاناسل٠

۰۸۱ص/ج‹۱۸٩۸:تء؛لادتعالانازيم۱

۰۰۳٠ص/۲ج»۱۱۳:ةياورلا)يمثيهلادئاوز)ثراحلادنسم۲٠آ

۱۷۷

 

 

 



طسقلانازيملا
  

اعيمجانباحصادنعوه:ةبيشنببوقعيلاقويکنمءيشيفوهسيلوكاذب

هللادبعنبدمحمتعمسوءاذهنمرثكأبهوركذدقوءطلغلاريثكًاطخلاريثككورتم

:متاحوبألاقو؛«باذكوه:لاقو«هنمارمأنبأادحأتیارام:لوقيريننب

فيعض:ةعرزوبألاقوهثيدحبتكيالهوكرتهبلغتشيالثيدحلاكورتم

o.

ةيؤرللنيفانلاةياور:ًايناث
ميهافملاىلعىلاعتوهناحبسهلاةيؤروتبثمهيفدمتعييذلاتقولايفف

ةحيحصتاياوروةمكحملاىلاعتهللاتايآةيؤرللنيفانلاةلدأدحنءةفيعضلاتاياورلاو

نمنيعباتلاومهيلعهللاناوضرةباحصلاوملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنعةتباث

هتتبثأدقةدلاخلاةنحلاتاصرعييمىرةيؤرنعنينمؤملاراصبأبجحف.مهدعب

فسأللاي-مهنكلومهسفنأىلاعتوهناحبسهللاةيؤروتبثماهانعمرهاظبرقأةياور
.ةفيعضلاتاياورلاوميهافملااوعبتاوةلدألانمرهاظلااوكرت-

۲۹۰-۲۹۱ص/٦جء٢٤؛بیذهتلابيذهت۲۳

BN

 

 



طسقلانازيملا
  

يرعشألاسيقنبهللادبعىسوميبأقيرطنمةعوفرملاةياورلا
:يراخبلامامإلالاق

يبأنع«نارمعيبأنعءدمصلادبعنبزيزعلادبعانثدحفلادبعنبيلعانثدح"

نمناتتج):لاقملسوهيلعهللاىلصيبلانعهيبأنع«سيقنبهللادبعنبركب

نيبوموقلانيباموءامهيفاموامهتينآ«بهذنمناتنجوءامهيفاموامهتينآءةضف

.'ندعةنجيفههجوىلعربكلاءادرالإمحيرىلإاورظنينأ

نباو`'يذمرتلاو٠مامإلاو٠"يراخبلامامإلاةياورلاهذهجرحأ
ويأو‹"''يئاسنلاو'"نابحنباو٠ادمحأمامإلاو٠"هجام

o۲

ةعيزخنباو¢ىلعي
o۳

١۸۹۱ص١٠۳٠صء٤٤٤۷:ةياورلا؛يراخبلاحيحص٠

۱۲۹صء۸۰٠۱:ةياورلا؛ملسمحيحص٥٠

٢٤۷٦-۷۳٦ص/٤جء٢٢٥۲:ةياورلا«يذمرتلاننس٠

۷٦-٦٦ص)/١جء١٩۱۸:ةياورلاءهجامنباننس۷

۳۸٦صء٢۲۸۲:ةياورلا«يمرادلاننس۸

٤٤٤٠صء۹٦۱۹۹:ةياورلاو١٤٤٠صء۹۹۱۸:ةياورلاءدمحأمامإلادنسم۹٠

٥۳۹-٢٤۳۹ص/١۱جء۷۳۸۱:ةياورلا؛نابحنباحيحص٠

٣٤٤ص/٦جء٤٤١٠:ةياورلاو٠4-۹٤4٤ص/٤جء٢٦۷۷:ةياورلا«ىربكلايئاسنلاننس١

۱۳٣٤۳۱جء۷۳۳۱:ةياورلا'ىلعييبأدنسم۲

۳۹ص/١جء١٠:ةياورلاءديحوتلاباتک۳

۱۷۹



طسقلانازيملا
  

اذهنأةرابعحضوأبىلاعتوهناحبسهللاةيؤربنودقتعينيذلاءاملعلاحرص

:رجحنبالاقدقفناناتاصرعيفىلاعتهللنينمؤملاةيؤرعانتمابقطنيثيدحلا

انههبدارملاو«يئرملاويئارلانيبلئاحلاورتسلاباجحلالصأو...ييطلالقنو"
.هنعهبربعفلئاحلارتسلاماقمعنملاكلذماقفركذابةيؤرلانمراصبألامنم

o\ n

اجمنإباجحلاةقيقحوءرتسلاومنملاةغللايفهلصأفباجحلاامأو":يوونلالاقو

نمعناملاانهدارملاو.دحلاومسخحلانعهزتمىلاعتهللاوةدودحملاماسجأللنوكت

ءامهعاعشلةداعلايفكاردإلانمناعنميرانوأارونعناملاكلذيمسو«هتيؤر

.`"تاذلاهجولابدارملاو

تاياورالإىلاعتوهناحبسهللاةيؤروتبثمدجيملعملااذهبحيرصتلااذهدعبو

اوبهذامتابثإيفاهنوبثيعوطقمةنسوأنآرقنمليلدالسيلتالامتحاوةفيعض

نأهلصاحو":ىلاعتوهناحبسهللاةيؤرءافتنابحيرصتلادعبرجحنبالاقدقف.هيلإ

:ىلاعتهلوقريسفتيفبيهصثيدحيفتدجومث...ةيؤرلانععنامءايربكلاءادر

يبأثيدحيفءايربكلاءادربدارملانأىلعلديامةَداَيزَوىَُسُحلااوُنَسحَأنذل

اماركإةنحلالهألفشكيهناحبسهنأو«بيهصثيدحيفروكذملاباجحلاىسوم

o1 م

٤o٥۱۳۹۳٤۳۹جءيرابلاحتف

oo٦۱ص۲ج»م‹جاجحلانبملسمحيحصحرشجاهنملا

٢٥۲۹جءيرابلاحتف٦

O۸



طسقلانازيملا
  

اکصصخیالفاهيفةجحالةفيعضانهرجحنبااهيلإراشأيلابيهصةياورف

زوجياليلاةيداقتعالارومألانعًالضفةيلمعلااياضقلايفقلطماهبديقيالوماع

ليدعتلاوحرجاءاملعفيعضتهسفنرجحنبالقندقو.صيصختلاودييقتلااهيلع

هيلعهللاىلصلوسرلاىلإبيهصةياورعفريذلاةملسنبدامحظفحل

يرحتالوعطقنيالمئادعنملااذهو"ةيؤرلانععنامءايربكلاءادرنأ"نيتياذهو
هللاةيؤرعنمماودفرشبلاىلعلاوحألابلقتتايضتقمونمزلادودحهيلع

.نامزاهدحياليلاةيلعلاتاذللءايربكلاماودتايضتقمنمىلاعتوهناحبس

نايضتقيهنأبهرهاظلكشتسامث...":هلوقينامركلانعرجحنبالقنو

نوكيالءايربكلاءادرذإرظنلابرقنايبهموهفمنأبباحجأوءةعقاوريغهللاةيؤر

اىهتنادارملاةلازإبراصبإلانععناملالاوزنعربعفةيؤرلانماعنام

ىلإراصىلاعتوهناحبسهللاةيؤرعنميضتقيةياورلارهاظنأبحيرصتلادعبأ

؟تالامتحالاوميهافللا

":لاقدقييطلانأوةصاخءرظنلابرقثيدحلاموهفمنأىلعليلدلاوهامو

؟"ةيؤرلانمراصبألامنمانههبدارملاو

ةفلاخملاهيف"ةيؤرلانماعنامنوكيالءايربكلاءادرذإ":نامركلالوقسيلأ

نأنيبوموقلانيبامو":ملسوهيلعهللاىلصلوسرلالوقلةحيرصلاةديدشلا
؟"ءايربكلاءادرالإممرىلإاورظني

٢٥۳۹ص/جءيرابلاحتف۸

١۱۸

 



طسقلانازيملا
  

هقلخراصبإهعنمهباجحبدارملانكلو...":يئالعلانيدلاحالصلاقو

۱"...مهنعكلذفشكءاشاذإوعاشفيكءاشىمءاشاميمهرئاصبو

.مهتاجاتنتساومهتالامتحااهينبتو«رشبلاتاروصتاهئشنتةيمالسإةديقعروصتأال
نموءاشیمباجحلافشكيىلاعتهللانأىلعيئالعلانيدلاحالصليلدوهامف

؟ءاش

رحبةلدألانمعطاقلاىلعبتاليلاةديقعلاريرمتلتالامتحالاباوبأحتفنإ

عفریصعملاطبنبالاق"دقف«ناطلسنمهبهللالنيمابلوقلاىلإامياحصأ

قلخباهعافترالهنوريفءةيؤرلانممحلةعناملانينمؤملاراصبأنمةفآلاةلازإباجحلا

°٣٩"اهدض

؟ةنسنمالونآرقنماللصأاليلاتانيمختلانمابرضاذهسيلأ

؟نينمؤملاراصبأنمةفآلاةلازإوهباجحلاعفرنألاطبنبافرعنيأنم

؟ةفالاهذهيهامو

؟هوریيكلهدابعيفىلاعتهللاهقلخييذلاوهامو

مالكلايفنأكفةيؤرلانععنامءايربكلاءادرنأهلصاحو":رجحنبالاقو

زوفلامللصحيفهعفربمهيلعنهبهنإف:ءايربكلاءادرالإهلوقدعبهريدقتًافذح

.٠٠٠"هيلإرظنلاب
؟تالامتحالاهذهىلعحيحصلاليلدلانيأ

۳۹۳ص/\٥ج‹قباسلاعجرملا۹

o.١٠۳۹۲ج؛قيباسلاعجرملا

٥۳۲۹ص١٠ج؛قباسلاعجرملا١

۸Y

 



طسقلانازيملا
  

ىلعةديقعلاىبتوتالامتحالاسمتلتىلاعتوهناحبسهللاةيؤرعنعرارقإلادعبأ
؟رشبلالوقعنمةعبانلاتاريدقتلا

وهامىلإكلذىدعتلب«تاريدقتلادودحدنعرجحنباظفاحلافقيملو

هاريالنأهئانغتساوهللاةزعىضتقمنأبابلاثيدحعمو":لاقدقفءهنممظعأ

عناملالازاذإفءةمعنللًالامكههجومهيرينأتضتقانينمؤمللهتمحرنكلتحأ

...مهعنميناكاباجحمهنععقرهنأكفءايربكلاىضتقمفالخمهعملعف

ةلدأاهيفتءاجةيلمعةلأسميفنييأرنيبقيفوتلاىلإاجليدقناسنإلانإ

لحقلاخلاتافصنعناسنإلاثدحتيامنيحنكلو«ضعبلفلاخماهضعبرهاظ
.امامتفلتخيرمألانإفهناحبسهئایربکوهتزعنعثدحتيامنيحو«العو

نمببسيألالونامزألانمنمزيأيفهناحبساهنعىلختيالةتباثهللءايربكلاف

امكةرخآلاوايندلايفهلراصبألاةيؤرمدعةيتاذلاةفصلاهذهىضتقمو«؛بابسألا

.ملسوهيلعهللاىلصهللالوسركلذني

نمهيفامهيف"...ءايربكلاىضتقمفالخمهعملعف...":رجحنبالوقف

فالخباهردقيورومألايضقيالعولجهبرنأناسنإلاروصتيفيكذإ«ةروطخلا

؟هتزعوهئایربک
الوهفةيتاذلاهتافصلكوةيدمصلاوةينادحولانعىلختيالهنأامكىلاعتهللاف

.ادبأهتزعوهئایربکنعیلختب

 

٢o7‹قباسلاعجرملاd٢۳۹ص/

۱۸۳

 

 



طسقلانازيما
  

ناكامسادبأتبثيملاذهو=ىلاعتوهناحبسهللاةيؤريفةلدألاتتيثولويح

ىلاعتوهناحبنمهللاروصتيلالاوقألاهذهلثملوقيفاهيلعدمتعينأدحأيأل
.ةيتاذلاهتافصىضتقمريغنمرومأللاقلاخ

العولجهللاءايربكماودبنانحلاتاصرعيفىلاعتهللدابعلاةيؤريفنطبرنإ

.يرعشألاىسوميبأثيدحنمرهاظلاعملاوه
حيحصلاعملاحضتيناناتاصرعيفةزعلابرلنينمؤملاةيؤرةلاحتساتوبثبو

.ْنوُبوُجْحَمْلذوينعالكر:ىلاعتهللالوقل
توءاجدقوءةرخالاوايندلايفامهرةيؤرنعاهبجحيفةكرتشمقئالخلالكف

ةباحصلاراثآوميركلاهلوسرةنسوىلاعتهللاباتكيفلوقلااذهىلعةلدألا

هللاةيؤرتلعجيلاتاياورلاو.ثحبلااذهيفحضتيوحضتاامك«نيعباتلاو

.ادبأتبثتملمهريغنودنينمؤمللىلاعتوهناحبس

ةعسوهمركوهباوثوىلاعتهللااياطعيفضعبنعاهضعبقئالخلاتزيتدقو

اذهف«هتاذلنماومرحونيرفاكلانعبحُحدقمركنمنونمؤملايطعأامف.هدوج
فلاخيالو‹؛ثيداحألاقوطنموتايآلاصوصنىلعدمتعييذلاحيحصلاعملاوه

.برعلاةغل

EBL:



 

طسقلانازيملا
  

كرديةكرذتار:ىلاعتهلوقلنيرسفلالاوقأوتاياور
(يناركنلر:ىاعتهلوقلوراَصبألا

(راصْبألاهكرالال):ىلاعتهلوقلهريسفتيفيربطلاريرجنبامامألاركذ

:لاوقأةنالث

."راصبألاىريوهوراصبألاهارتال"

."ابطيحيوهوراصبألاهبطيحتال"

 

."هكردتاههإفةرخألايفامأوايندلايفقئالخلاراصبأهكردتال"

ديؤملالوألايأرلاةحصملعنستاياورلاتابثإيثةمألامولعقيبطتبنكلو
باحصأاهبجتحايلاتاياورلاميجفعضكردنوءةحيحصلاةتباثلاتاياورلاب

.ثلاثلايأرلاباحصأويناثلايأرلا

f ~~ o

راصبألاهارتلنعمهکرالال:یلاعتهلوقريسفت:لوأ

اهنعهللايضرةشئاعنينمؤلملاماةياور

:ةيآلاهذملهريسفتيفيربطلامامإلالاق

نعنع°دلاحٍبأنبلیعامسإنع٠انتلاق"دانهانٹدح"

یرملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنانم:تلاقنع١قورسم

 

ء۷٤۷۳:تءبیيذهتلابیرقت)ةرشعةيناثلانمكل...

)۲۰صإ/۲ج

oYثحبلااذهنم١٠٠صيف۱شماهلارظنا؛حارجاانبہیکو.



طسقلانازيملا
  

ةملكينأرشناكاًمَو)(راَصْبألاكردوهوراصبألاکردال)بذکدقفهبر

."نيترمهتروصيفليربجىأردقنكلو(باّجحِءاَرَونموأايخَوالإهللا
لسممامإلاو""يراخبلامامإلاو٠مامإلاةياورلاهذهجرخأ

٥.٥٥oroع٥
نباو«هيوهارنباو"يئاسنلاومامإلاودوباو

٦o۳

ةكيزح
يلاةيدوهيلاراكفألالاطبإلءاجقورسملاهنعهللايضرنينمؤملامأباوجف

نيملسملانيبمهرابحأاهرشنيفذأ

ء4۳۹٤:تءبيذهتلابيرقت)."ةعبارلانمتبثةقثيلجبلامهالوميسمحألادلاخيبأنبليعامسإ*°

)۹۳صج
تيأرام:لوحكملاقءةثلاثلانمءلضافهيقفءروهشمةقث"ورمعوبأيبعشلاليحارشنبرماع١

ص/١جءبيذهتلابيرقت)."هنمهقفأ

نممرضخمءدباعهيقفةقث«يفوكلاءةشئاعوبأ؛يعداولاينادمهلاكلامنبعدجألانبقورسم*۷

(١۱۷ص/۲جء١١٦٠:تءبيذهتلابيرقت)."ةيناثلا

۳۰۱ص/۷جءيربطلاريسفت۸

ء۷۳۸۰:ةياورلاو۷۷٠صء٢۳۲۳:ةياورلاو۸۸۷صء٥٥4۸:ةياورلا؛يراخبلاحيحص۹

۱۳۰۲ص

۱۲۷صء۷٧۱۷:ةياورلا؛ملسمحيحص٠

٥۳۰ص/۸جء١٤٩٤:ةياورلا؛ىلعييبأدنسم١

١۱۹۳ص:ةياورلاو١٠۱۸صء٢۳٤٤:ةياورلا؛دمحأمامإلادنسم۲

٥جء۸٦۳۰:ةياورلا«يذمرتلاننس۳

-4۳۲٤ص/٦جء١٤٠٠ةياورلاوء١٤١١٠:ةياورلا«ىربكلايئاسنلاننس٤

٤۷٤ص/٦ج١١١۱۱:ةياورلاو٤٢

AYص/٢۲ج‹١٤٤۱:ةياورلا؛هيوهارنبقاحسإدنسم٥

۰٦٥-۸٢٤٥٤٥ص/۲جء۳۲۲۷-۳۲۳تایاورلاءدیحوتلاباتک٦

O۸

 



طسقلانازيملاب
  

نماهدجينيملسملاطاسوأيفىلاعتوهناحبسهللدابعلاةيؤرةركفاشنتتملاو

اماسمأو.رابحألابعكديىلعةيمالسإلاةمألاىلإتلقتناىلاةيدوهيلاراكفألا

تأيملو«لطابفىلاعتوهناحبسهللدابعلاةيؤرنعراكفأنمةباحصلاىلإبسن

امكمهنعهللايضرمهيلإىلاعتوهناحبسهللاةيؤردقتعمةبسنتبثيحيحصليلد

.ىلاعتهللاءاشنإثحبلااذهيفنيبتيس

دقف‹رابحألابعكيأرطقفوهىلاعتوهناحبسهللاةيؤرةلدأنمتبثيذلاو

:هصنامةبيشيبأنبادروأ

هللادبعنع٠رماعنع۳°لاحيبأنبلیعامسإانتلاقنبىلعي"

یلصدمحمویسومنیبهتیؤروهمالكمسقهللانإ:لاقبعكنع"

."نيترمدمحمهآرونیترمیسومهملکفملسوهيلعهللا

ام

يفةيدوهيلادئاقعلارشنيفرابحألابعكرودلوحفاقسلايلعنبنسحذاتسألاهبتكامرظنا۷

(اهدعبامو١۹٠صءفاقسلايلعنبنسحقيقحتءرافغلايلعللولعلا).نيملسملاطاسوأ

نبديبعنبىلعي۸ ېدايألاةيمأ

لاقوءهسفنيفًاحلاصناكوثيدحلاحيحصناك:هيبأنعدمحأنبحلاصلاق":رجحنبالاق

قاحسإلاقو.ظفحأوديبعنبدمحمنماثيدححصأىلعي:دمحأنعيناجنسهلانسحلانبيلع
يفةقثنايفسيففيعض:نيعمنبانعيمرادلانامثعلاقو.ةقث:نيعمنبانعروصنمنبا

ءبيذهتلابيذهت)."...ثيدحلاريثكةقث:[دعسنبا]لاقو...قودص:متاحوبألاقو.هريغ

.۳oص/١۱ج١٦۸۱:ت

o۳۹ثحبلااذهنم١۱۸صيف٥٠٠شماهلارظناءدلاخبأنبليعامسإ.

.ثحبلااذهنم١۱۸صيف٦٠٠شماهلارظناءيبعشلاليحارشنبرماع٠

ءةرصبلاريمأءيندملادمحموبأيمشاهلابلطملادبعنبثراحلانبلفوننبثراحلانبهللادبع"١

؛بيذهتلابسيرقت).'هتقثىلعاوصعمجأ:ربلادبعنبالاقءةبحصهدجوهيبألوءةيؤرهل
ص/١۱ج

۱۸۷



طسقلانازيملا
  

٤...ot otY_

نباو۽مكاحلاوةبيشيبأنيارابحألابعكهلاقيذلايأرلااذهجرحأ

هذهىلعةدايزهباتکنمرخآعضوميفدروأيذلاةرنباو

ركذفءاهنعهللايضرةشئاعىلإقورسمقلطناف:رماعلاق":لاقثيحةياورلا

٠"رلا

نعاهربخينينمؤملامأىلإقلطنانأدعبقورسملاؤسصنىلعييأدنعءاجو

تلقامميرعشفقدقل:تلاقف؟هبردمحمیأرله...هاتمأاي":بعكلاوقأ

otVn

2"

..كلذنعةشئاعلقورسملاؤس

٥٤٤ص/۷ج؛ةبيشيبأنبافنصم٤۲

6۹٦ص/۲جء40۹۹ةياورلا«نيحيحصلاىلعكردتسملا٤

۷۹۰ص/٣٢جء١٤٤۱:ةياورلا؛هيوهارنبقاحسإدنسم٤

٦٩۹٤ص/۲ج؛ءديحوتلاباتك٥

٥۸۹-4۸8۹ج/۲صء٤٠6٦:ةياورلا؛قباسلاعجرملا١

انث:لاقءيلجعلامادقملانبدمحأثعشألاوبأانثدح*:عضوملااذهيفةميزخنباةياورصن

نبثراحلانبهللادبعنعءرماعينربخأ:لاق-دلاخيبأنباوهو-ليعامسإنعءرمتعملا

نيبو-ملسوهيلعهللاىلص-دمحمنيبهمالكوهتيؤرمسقهللانإ:لاقهنأبعكنعءلفون

ىلإقورسمقلطناف:رماعلاق؛نيترمىسومهملكونيترمدمحمهآرف-مالسلاهيلع-ىسوم

."ربخلاركذفءاهنعهللايضرةشئاع

قورسمنعءيبعشلانعءليعامسإنعءعيكوانثدحءةبيشيبأنبركبوبأانثدح":ةياورلاصن٧۷

."تلقامميرعشفقدقل:تلاقف؟هبردمحمىیأرله-ةشئاع:ينعي-ءهاتمأاي:اهلتلق:لاق

(٢۲۰ص/٨۸جء١٤٩٤:ةياورلاءىلعييبآدنسم)

O۸۸



طسقلانازيملا
  

قليملماركلاةباحصلاطاسوأيفرابحألابعكهبظفلتيذلايأرلااذه

اذهتربتعاونينمؤملامأهتضفردقف‹مهنعهللايضرمهلبقنملوبقلاوىضرلا

يفنيفتلدتساوملسوهيلعهللاىلصةلاسرلاهذهبحاصىلعةيرفوابذكلوقلا

مأريسفتف‹(راَصْبَألاكرديوهوُراَصْبَألاهكردتالر:ىلاعتهلوقبالعولحهللاةيؤر

يفنلااذهو.راصبألاهارتاليأ‹ةيؤرلاوهراصبألاكاردإلاهنعهللايضرنينمؤللا

ةيآلافرصبنودرصبلصصخيالونامزألاهدحتالىاعتوهناحبسهللاةيؤرةركفل
هناحبسهلتبثتاههأامك‹راصبألاقوحللةضرعىلاعتهللانوكينأيفنتةعيركلا

.ىرخأواينداهنعىلختياليلاىلعلاتافصلاىلاعتو

نعتبثتملراثآورابخأغيصيفترطُسيلاىلاعتهللدابعلاةيؤرةركفف

.ةفيعضتاياوريفاهدورولماركلاةباحصلانمحلاصلافلسلا

دنعءاجيذلاهنعهللايضريرافغلارذيبأىلإبوسنملالوقلاو

مامإلاوك"نابحنباومامإلاو٠"يسلايطلا

ءركفلارادةعبطيفالوةيملعلابتكلارادةعبطنمةيناثلاةعبطلايفدجوتال"ببس"ةملك۸

ص/۸جبيطخلانيدلابحماهجارخإىلعفرشأيتلاةيفلسلاةبتكملاةعبطيفدجوتاهنكلو
۷.

۸۸٥ص/۹ج؛يرابلاحتف۹

٤٦ص/۲جء٤4۷٤:ةياورلا«يسلايطلادنسم٠

۱۲۸صء١۱۷۸:ةياورلاءملسمحيحص۱

٢٥۲-٢٢۲ص/١۱جء۸٥:ةياورلا؛نابحنباحيحص۲آ

۹٠٦١٠صء۳۸٦۱:ةياورلاو١۷٠٠صء٠۷۲٠:ةياورلا«لبنحنبدمحأمامإلادنسم۲

١٤۸٥۱٠صء۲۱۸۰:ةياورلاو

۸۹



طسقلانازيملا
  

رون:لاقف؟كبرتيأرله:ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرتلأس":هيفيذلاو

.سلدملاةعنعنعلبقنمهدورولفيعض٠"هارأنأ

هللاةيؤرةركفاهيفّيلاوامهنعهللايضرسابعنباىلإةبوسنملاتاياورلاامأو
.ىلاعتهللاءاشنإمسقلايفنيبتيسامكةفيعضيهفلاعتوهناحبس

-لوسرلاةيؤرةركفتدراهنعهللايضرةيكزلاةرهاطلاةشئاعنينمؤملاأف

تدعونمادحأمهتتملوىلاعتهناحبسهلل-ملسوهيلعهللاىلص

.تاءارتفالاوبيذاكألانماهيلإقورسماهلقنيلارابحألابعكلاوقأ

©0001!

نوراهنباينعي-ديزيانثدح":دنسلااذهبتءعاجيتلاو۷١١۱صء٠۲۱۸:ةياورلاكلذكو

ٹیدحتلابةداتقحیرصتفء"...قيقشنبهللادبعانثدحءةداتقانثدح؛ميهاربإنبديزيانثدح-

نعيرتستلاميهاريإنبديزيةياورفعضلكلذوةياورلاهذهيوقيالقيقشنبهللادبعنع
.ةداتق

نبديزي:دیعسنبییحیلاقو...ةقث:هيبأنعدمحأنبهللادبعلاق...":رجحنبالاق

هنعيورينملكنعةميقتسمثيداحأدیزیلو:يدعنبالاقو...كاذبسيلةداتقنعميهاريإ

ء٦٠٠8:تءبيذهتلابيذهت)."...سنأنعةداتقنعاهاورثيداحأتركنأامنإو

)۲-۹٦۲۷۰ص/۱٠ج

٦۳۹ص/٥جء۳۲۸۲:ةياورلا«يذمرتلاننس٤

نعءةداتقنع؛ميهاريإنبديزيانثدحلاقءدوادوبأانثدح":يسلايطلااهجرخأامكةياورلاصن٥

ءءيشنعهتلأسملسوهيلعهللاىلصهللالوسرتيأرول:رذيبألتلق:لاققيقشنبهللادبع

هللالوسرتلأس:رذوبألاقف؟لجوزعكبرتيأرلههلأسأتنك:لاقءهلأستتنكامو:لاقف

."هارأینارون:لاقف؟كبرتيأرلهملسوهيلعهللاىلص

.ثحبلااذهنم٢٤٠صرظنا٦

هللايضركلامنبسنأورذيبأوسابعنباىلإاهجومةشئاعنينمؤملامأدرةميزخنباربتعا۷

ءفاقسلانسحذاتسألالوقرظنا)رابحألابعكىلإاهجومناكاهدرنأةقيقحلانكلو«مهنع
.(١۷صءةيؤرلاةلأسم



طسقلانازيملا
  

راصبألاهبطيحتالنعمهکراتالررسفنمتایاوراناث

هبرلملسوهيلعهللاىلصلوسرلاةيؤريفةدراولاتاياورلاو
.یاعتوهناحبس

انلنيبتدقلو«؛يدوهيىلاعتوهناحبسهللدابعلاةيؤرةركفلصأنأانلنيبتدقل

زعهللالوقلًابيذكتبعكلاوقأتربتعاو«رابحألابعكهلاقالنينمؤملامأضفر

.ملسهيلعهللاىلصهللالوسرىلعًابذكوهكًرال):لجو
هللاةيؤروتماهيلعدمتعايلاوهريغوسابعنباىلإةبوسنملاتاياورلاو

يفو«راصبألاهبطيحتالبراَصْبَألاهكرال):ىلاعتهلوقريسفتيفىلاعتوهناحبس
.ادبأةجحتبثتالةفيعضتاياورهبرىأرملسوهيلعهللاىلصلوسرلانأتابثإ

اهنمنسحأةظفلتناكبضغتقويفءاهبتملكتةشئاعبسحأءةظفلهذه":ةميزخنبالاق

دقف-ةلئاقوأ:لئاقلوقينأ:ظفللايفنسحيسيلءاهبلمجأناكءاهتيغبلكرداهيفنوكي

نكلوءمهبرىلعةيرفلاسانلانمتاعامجوءكلامنبسنأوءرذوبأوءةيرفلاسابعنبامظعأ
ءديحوتلاباتك)."...اهنملمجأونسحأاهريغنوكييتلاةظفللاببضغلادنعءرملاملكتيدق

)٦5صإ/۲ج

رذابأوامهنعهللايضرسابعنبانأاوملعتةتكنلاهذهاجحلاىوذاياومهفتف":ًاضيألاقو
هذهيفهللاباتكنمافرحاوفلاخالوهللاىلعةيرفلااومظعيملمهقفاونموكلامنبسنأو

(°°^ص/۲جءقباسلاعجرملا)."ةلأسملا

ء؛مهنعتبثيملهبرللوسرلاةيؤرلوحكلامنبسنأورذيبأوسابعنباىلإبسناملكف

تابثإلاليلددروينأتبثمللدبالنكلو*:لاقنيحةقيقحلاهذهبديحوتلاباتكققحمرقأدقو

."عطاقلاتابثإلاليلدىوقيىتحلصالاوهيفنلاوءكلذىلعةلدأاومدقيملةيؤرلاوتبثمو

(°°6٦ص/۲جء4شماهلا«قباسلاعجرملا)

١۱۹



طسقلانازيلملا
  

سابعنباىلإةبوسنمةياور-١
:`”مامإلالاق

نبانعيبانعءيِٻُاٰيٿلاق؛يمعین:لاق.يبأيئ:لاقءكعسنبدمحم"

دحأرصبطيحال:لوقي(َراَصْبَألاكرديَوُهَوراَصْبألاکردتال):هلوق«سابع

.كلملاب

نبدعس]يبأيلاق[دمحمنب]دعسنبدمحم:يتالاکوهةياورلاهذهدنس

لاقةيطعنبنسحنبنيسحلا]يمعيثلاقء[ةيطعنبنسحنبدمحم

نبانع[يفوعلاةدانجنبدعسنبةيطع]هيبأنعء[ييوعلاةيطعنبنسح]يبأيث
..سابع

:ءافعضلانمةلسلسةياورلاهذهدنسيف

دقومالسإلاةمئأهتاياوربحرفيالسلدمفيعض:يفوعلاةدانجنبدعسنبةيطع

"هيفحرحلاءاملعهلاقامكبرم

:يفوعلادعسنبةيطعنبنسح
:(تاقثلا)يفنابحنبالاقو.ثيدحلافيعض:متاحوبآلاق":رجحنبالاق

ةنستام:عناقنبالاقو.كاذبسيل:يراخبلالاقو...ةيقنبتسيلهثیداحأ

ةيلبلايردأالف«ثيدحلاركنم:دازو(ءافعضلا)يفنابحنباهخرأاذكو.(۱۸۱)
0"اعمامهنموُنہانموُ‹هنم

۲۹۹ ص/۷جءيربطلاریسفت o0۸

.ثحبلااذهنم١٠١٠صرظنا ۹

۸٦۲ص/۲جء۱۳۲۷:ت؛بیذهتلابيذهت٠

۲۳

 

 

 

 

 



طسقلانازيملا
  

:يثوعلاةيطعنبنسحنبنيسحلا

عباتيالءايشُأىور:نابحنبالاقو.هريغونیعمنبییهفعض":رجحنبالاق
:مئاحوبألاقو...فيعض:يئاسنلالاقو...هربخبجاجتحالازوجيالءاهيلع

ااعامسعمس:دعسنبالاقو.ثيدحلايهاو:يياجزوحلالاقو.ثيدحلافيعض

.°`"...ءافعضلايفيليقعلاهركذو.ثيدحلايفافيعضناكو

راصبألاهبطيحتالبهكرال):یلاعتهلوقریسفتلإاوبهذنيذلانإ

.ةفيعضلاتاياورلانماهريغوةطقاسلاةفيعضلاةياورلاهذهىلعاودمتعا

؟قحلابلطوهنيدلزرتحانمتاريسفتلاهذهلثملبقيلهف

ةماعدنبةداتقىلإةبوسنمةياور-٢

:``'يربطلامامإلالاق

ُراَسصْبَألاهکرادالرهلوقةداتقنعدیعسان:لاقتیزیانت:لاقشبانٹدح"

."راصبألاهكردتنأنممظعأوهو(راَصْألاكَ
اماهيفسيلوريشبنباوهو«ديعسببسبةفيعضةياورلاهذه

نأوهةياورلاهذههيلإدشرتيذلاوءيشلابةطاحإلاكاردإلايعمنوكىلإريشي

.هلراصبألاكاردإمدعيفببسىلاعتهللاةمظع

٢٢٤۳-٢٤٤ص/٢۲جء۲۱۷۹:تءنازیملاناسل۱

۲۹۹ص/۷ج؛يربطلاريسفت۲

٤۹٤۳ص/١جء۲۲۸۳:ت؛بیذهتلابيرقت۲۳

ءريشبنبديعسقحيفليدعتلاوحرجلاءاملعلاوقأ(بيذهتلابيذهت)يفرجحنبالقنو
اذكو.هكرتمثيدهمنباهنعثدح:ىنثملانبدمحموءيلعنبورمعلاقو...":لاقثیح

۱۹۳

 

 



طسقلانازيملا
  

لاقر":(كئاَحُبُسلاققاقاًملَف):ىلاعتهلوقريسفتيفريثکنبالاقدقو

نمذوخأمعملااذهو"٠"دحأهتمظعبهارينألالجإوميظعتوهيزتت(َكناَحْبُس

ءادرالإممرىلإاورظنينأنيبوموقلانيبامو)ملسوهيلعهللاىلصلوسرلالوق
(ندعةنجيفههجوىلعءايربكلا

امهنعهللايضرسابعنباىلإةبوسنمةياور۳

٠مکاحلالاق

انتدحءمالسلادبعنبدمحمانثدح«؛يربنعلادمحمنبىجيايركزوبأانربخأ"

نبانعءةمركعنعءيلأيدح«نايأنبمكحلانبميهاربإًابنُأ«ميهاربإنبقاحسإ

ىلعهیمدقنأكىأرمعن:لاق؟هبردمحمیارلهلئسهنأامهنعهللايضرسابع

ةكردُتال):هللالوقيسيلأ«سابعنبااي:تلقفقلؤلنمرتسهنودةرضح

هريغويرودلالاقو.هرمأفعضُيهللادبعابأتيأر:ينوميملالاقو.دمحأنعدوادوبألاق

نبيلعلاقو.فيعض:نيعمنبانعءهريغويمرادلانامثعلاقو.ءيشبسيل:نيعمنبانع

يوقبسيلءءيشبسيل؛ثيدحلاركنم:ريمننبهللادبعنبدمحملاقو.افيعضناك:ينيدملا
لاقو...لمتحموهوهظفحيفنوملكتي:يراخبلالاقو.تاركنملاةداتقنعيوريءثيدحلا

ةداتقنعثدح:يجاسلالاقو...مهدنعيوقلابسيل:دمحأوبأمكاحلالاقو.فيعض:يئاسنلا

شحافءظفحلاءيدرناک:نابحنبالاقو.فيعض:دواديبأنعيرجآلالاقو.ريكانمب

(٠٠-١ص/٤جء۹٠۲۳:تءبيذهتلابيذهت)"...هيلععباتيالامةداتقنعيوريءأطخلا

۳۲۹صءءايبنألاصصق٤

.ثحبلااذهنم۱۷۹صيفةياورلارظنا٥

٢٢٠٤۳ص/٢جء٤۳۲۳:ةياورلا«نيحيحصلاىلعكردتسملا١

EBL

 



طسقلانازيم
  

هرونبىلحتاذإهرونوهوهرونكاذكلمأالاي:لاق(راَصْبألاكرديوُهَوُراَصْيَلا

.ِءيشهکرديال

نماهدورولكلذو-اهتحصمكاحلاىعدانإو-حصتالةفيعضةياورلاهذه

.يربطلاميهاربإنبقاحسإونبمحلانبميهاربإهنباو«نابآنبمکحلالبق

يندعلانابأنبمكحلا

.٠٠"ءاهوأهلودباعقودص":بيرقتلايفرجحنبالاق

لاقو.حلاص:ةعرزوبلاقوهمن:يئاسنلاونبالاق":بيذهتلايلقنو

ركذيهيتبكرىلإرحبلايففقونويعلاتأدهاذإناكءةنسبحاصءةقُث:يلجعلا

ديوسنببویأو«نابأنبمكحلا:لاقكرابملانبانع«كلملادبعنبنايفسىورو

ءاطحخاامر:لاقو(تاقثلا)يفنابحنباهرکذو...مرا:كصمنبماسحو

نمالهنمِءالبلالعلو«فعضهيفنابأنبمكحلا:ىسيعنبنيسحةمجرتيفيدع

يفثيدحلابةفرعملالهأملكت:(هحيحص)يفةميزخنبالاقو...ىسيعنبنيسح
۸هربخبجاجتحالا

ليدعتلاوحرخلاءاملعىلإاهبسنورجحنبااهرصتخايلالاوقألاهذهنم

.ةدابعبحاصوةقُثهسفنيفناكنإوءةياورلايفنابأنبمكحلافعضكردن

o1۷١جء٤٤٤۱:ت؛بيذهتلابیرقت

۳۷۹-۳۸۰ء١١١۱:ت؛ءبیذهتلابيذهت۸

EBL

 

 



طسقلانازيلملا
  

ضعبلمهتسارددنعنابأنبمكحلاتاياورفعضثيداحألاحارشنيبدقو

نابأنبمكحلاهيفويناربطلاهاور":كانهثيدحلهحرشيفيمثيملالاقدقفءاهتم

o.
. فيعضوهو

نبمكحلاهيفويناربطلاهاور":رخآثيدحلهحرشيفرحخآعضوميفيمثيحلالاقو

٠̀لاجرهلاجرةيقبو؛كرابملانباهفعضوةعامجويئاسنلاهقثونابأ

دحأيذلاوفوسكلاثيدحلهحرشدنعيساويسلادحاولادبعنبدمحملاقو

قيرطنممثنيقيرطلانمةفرعملايفيقهيبلاهاورو":نابأنبمكحلاقيرطنمهقرط

٠.٠...محبجتحيالاوناكنإوءالؤهو:لاقمث«يناريطلاهاورامكنابأنبمكحلا

۳٦۲ص/٦ج؛دئاوزلاعمجم۹

هنيدفلاخنم:لاقملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنعسابعنبانعو":يمثيهلامالكصن

هيلعليبسالفهللالوسرادمحمنأوهللاالإهلأالنأدهشنإلاقوهقنعاوبرضافمالسإلانيد

."فيعضوهونابأنبمكحلاهيفويناربطلاهاور.هدحهيلعماقيفائيشيتأينأالإ
۳۳؛قباسلاعجرملا٠

هءاجهيفتاميذلاهضرمنبهللادبعضرمامللاقسابعنبانع":يمثيهلامالكصن

ينفكفيلعننمألوقتامتمهفدقهللادبعلاقفامهنيبمالكباملكتفملسوهيلعهللاىلصيبنلا

نبالاقهيلعىلصوهصيمقيفملسوهيلعهللاىلصيبنلاهنفكفيلعلصوكصيمقيف
هاور.طقاناسنإملسوهيلعهللاىلصدمحمعداخاموتناكةالصيأملعأهللاو:سابع

لاجرهلاجرةيقبوءكرابملانباهفعضوةعامجويئاسنلاهقثونابأنبمكحلاهيفويناربطلا

."حيحصلا

۸۹ص/۲ج؛ريدقلاحتفحرش۱

عمتيلص):سابعنبانعامهيدنسميفىلعيوبأودمحأىورف...":يساويسلامالكصن

وبأهاوروءةعيهلنباهيفو(ةءارقلانمافرحهنمعمسأملففوسكلاملسوهيلعهللاىلصيبنلا

هللايلصهللالوسربنجىلإتيلص):لاقسابعنبانعيدقاولاقيرطنمةيلحلايفميعن

۹۹

 

 



طسقلانازيملا—
  

نماذهيقهيبلاىور...":ٰييعلانيدلاردبلاقفوسكلاثيدحلهحرشيقو

نباو:لاقمثةمركعنعنابآنبمكحلاهاورهانعمبو...ةفيعضاهلكقرطثالث

مهفء؛نابأنبمكحلاويدقاولاكلذكوءةياورلايفهبجتحمريغناكنإوءةعيحل
...د

ةعيطنباهدانسإيثنأل«سابعنبانعاذهحصيال":رخآعضوميفيعلالاقو
oV. نبمحلارخآيفو«يدقاولارخآينو

مثنيقيرطلانمةفرعملايفيقهيبلاهاورو؛(ةءارقهلعمسأملفسمشلاتفسكمويملسوهيلع

مهنكلومهبجتحيالاوناكنإوءالؤهو:لاقمث«يناربطلاهاورامكنابأنبمكحلاقيرطنم

ملسوهيلعهللاىلصهنأنيحيحصلايفسابعنبانعةحيحصلاةياورلاقفاوتمهتياورددع
."ةرقبلاةروسنماوحنأرق

۱۳۳ص/۷ج؛يراخبلاحيحصحرشيراقلاةدمع۲

بنجىلإتمق:لاقهنأسابعنبانع)يعفاشلاىور:تلقنإف":ينيعلانيدلاردبمالكصن
اذهيقهيبلاىور:تلق.(افرحهنمتعمسامفسمشلافوسخيف؛ملسوهيلعهللاىلص«يبنلا

ةمركعنعبيبحيبأنبديزينعةعيهلنباةياورنمهاورفةفيعضاهلكقرطثالثنم
هنمعمسأملففوسكلاةالصملسوهيلعهللاىلصيبنلاعمتيلص:لاق«سابعنبانع)

وحنرکذف«بیبحيبأنبديزينعرفعجنبديمحلادبعنعيدقاولاةياورنمهاورو؛(افرح

يفهبجتحمريغناکناوءةعيهلنباو:لاقمثءةمركعنعنابأنبمكحلاهاورهانعمبو:لاق

ءطقفيرهزلانعرهجلايورامنإو:لاق.ددعمهفءنابأنبمكحلاويدقاولاكلذكوءةياورلا

يتلاقرطلايفسيل:تلق.دحاولانمظفحلابىلوأددعلانوكينأهبشيفاظفاحناكنإووهو

كلذحصيملوملسوهيلعهللاىلصيبنلابنجىلإناكهنألاقسابعنبانأيقهيبلااهركذ

."حصأرهجلاتاياورو؛تقونودتقويفهلعفىلعلمحيحصولوسابعنبانع

٤٤٤-44٤ص/٥ج‹قباسلاعجرملا۳

۱۹۷

 

 



طسقلانازيملا
  

نايانبمکحلانبميهاربإ

.ءيشبسيلفيعض:ةرملاقو.ةقثبسيل:نيعمنبالاق...":رجحنبالاق

بتثکيالوءةقثبسيل:يئاسنلالاقو.هنعاوتكس:يراخبلالاقو.ءيش.ال:ةرمو

:يدزألاو؛ناحزوجلالاقو.فيعضوهو«يوقلابسيل:ةعرزوبألاقو.هثيدح

هباتکنمنايانبمكحلانبميهاربإانيلعىلمأ:يشخلادسأنبدمحملاقو.طقاس

نبسابعلاقو.اڻيدحركذف«انباحصأدنعفيعضوهوعامهنأكشنمليذلا

وبأالو«سابعنبااهيفسيلءةلسرمهبتكيفثيداحألاهذهتناك:ميظعلادبع

ناكهنأهورکذامهؤالبو:يدعنبالاقو.ةمركعنعهيبأثيداحأيعي؛ةريره

.فيعض:ْيطقرادلالاقو...هيلععباتيالهيوريامةماعو«هيبأنعليسارملالصوي

نمبابيفيوسفلاهركذو.هنعثدحأال:لاقفهنعدوادابأتلأس:يرجآلالاق

:دمحأوبأمكاحلالاقو.هفعضيفنوفلتخيال:اضيألاقو؛مهنعةياورلانعبغري

.٠٠٠"ةقثبالوءيشبسيل:يليقعلالقو.مهدنعيوقلابسيل

يربطلاميهاربإنبقاحسإ

ركتنم:ئطقرادلالاقو...ثيدحلاركنميدعنبالاق...":رجحنبالاق

الو«تاعوضوملابتاقثلانعءادجثيدحلاركنم...نابحنبالاقو.ثيدحلا

ىلإتمق:لاقهنأسابعنبانعيورو:يعفاشلالاق:ليقنإف*:ينيعلانيدلاردبمالكصن

حصيالهنأب:بيجأو؟افرحهنمتعمسامفسمشلافوسخيفملسوهيلعهللاىلصيبنلابنج

."نايأنبمكحلارخآيفوءيدقاولارخآيفوءةعيهلنباهدانسإيفنأل«سابعنبانعاذه
١٠٠ص/١٠جء١۱۸۰:تءبيذهتلابيذهت٤

۸



طسقلانازيملا
  

نعیور:لخدحملايفمكاحلالاقو...بجعتلاةهجىلعالإهثيدحبتکلحي

°"ةعوضومثيداحأةنييعنباولضفلا

اهدوروببسبكلذوسابعنبايباحصلاىلإةبوسنملاةياورلاهذهفعضنيبتياذهيو
«فيعضلامكحلانبميهاربإهنباو«؛ماهوألابحاصييدعلانابأنبمكحلالبقنم

.تاقثلانعتاعوضوملابٍقأييذلايربطلاميهاربإنبقاحسإلبقنمو

سابعنباىلإةبوسنمةياور٤

:يذمرتلالاق

ريٹكنبىجانثدح«يفقثلايرصبلاناوفصنبناهبننبورمعنبدمحم"

كردَيوُهَوُراَصْبَألاةكرُتال)لوقيهللاسيلأ:تلقهبردمحمىأر:لاقسابع

"نيترمهيرأ:لاقورونوهيذلاهرونبىلحتاذإكاذكحيو:لاق(َراَصْبألا

ةكيزخنبااهوحنو©يذمرتلاةياورلاهذهجرحخأ

نايأنبمكحلاببسبةفيعضةياورلاهذه

حارشتاقيبطتنمونابأنبمكحلاتاياوريفحرحلاءاملعلاوقأنمف

هللايضرسابعنباىلإةبوسنملاةياورلاهذهفعضانلنيبتي«هتاياورىلعثيداحألا

.نابآنبمکحلاقيرطنمتءاجيلاوامهنع

۳۸۱-۳۸۲ص١ج‹نازيملاناسل٥

٢٥۳۹ص/٥جء۳۲۷۹:ةياورلا؛يذمرتلاننس٦

۸۳٤ص/٢۲جء٢٤۲۷ء٢۲۷۳:ةياورلا«ديحوتلاباتك۷

.ثحبلااذهنم١۹٠صيفيندعلانابأنبمكحلاتاياوريفليدعتلاوحرجلاءاملعهلاقامرظنا۸

۱۹۹ 7

 

 



طسقلانازيملا
  

حرجاءاملعنمهريغلاوقأوهلاوقأضقنيةعيزخنبادحننأفسؤملانمو

الوهيومتلابجتحأنألحتسأتسل":لاقنيح*"نابأنبمكحلايفليدعتلاو

هيلعهللاىلصيبلانأتبثيناكسابعنبانأحضاونيبف-امهنعهللايضر

oAهبریاردقملسو

ءاملعاهطقسأةفيعضتاياوربسابعنباىلإةبوسنملالاوقألاتبثأةعيزخنباف

.انهلاقيلاهلاوقأفعضىلعاليلداذهبىفكف‹ليدعتلاوحرجلا

سابعنباىلإةبوسنمةياور٥
:̂ياربطلاجرخأ

":يلصملايدينيبرامحلارورمةياورىلعاقيلعت(٦۲ص/۲ج)هحیحصيفةميزخنبالاق۹٩

نيبةزنعلاملسوهيلعهللاىلصيبنلازكردقوءةزنعلاءاروناكامنإرامحلانأربخلااذهيف

.اهيلإىلصفةفرعبهيدي

اننيبلوحيهرتسيءيشسيلةبوتكملايلصيوهو:لاقءدهاجمنعميركلادبعربخيفو

.هنیبو

لهأملكتدقميركلادبعنألءلقنلاةهجنمبيرقنابأ_نب_مكحلا_ربخوميركلادبعربخو
نابأنبمكحلاربخنأريغنايأنبمكحلاربخكلذكو«هربخبجاجتحالايفثيدحلابةفرعملا

."...لقنلاةهجنمحاحصملسوهيلعهللاىلصيبنلانعرابخأهديؤت

t۹٥ صإ/۲جءديحوتلاباتک o۸.

31 صإ١٠ج:ةياورلا‹ريبكلامجعملا o۸۱

OO Varese

 

 

 

 

 

 



طسقلانازيملاےب
  

«نابآنبمکحلانبمیهاربإانیینبدماحانت؛ملاصنبنامثعنبییانٹدح"

هيلعهللایلصادمحمنإ:لاقامهنعهللايضرسابعنبانع«ةمركعنعهيبأنع

ُراَسصْبألاهكردثالر:لوقيهللاسيلاسابعنبااي:ةمركعلاق«هبرىردقملسو

هلمقيلةيفيكبالخاذإكلذامنإ«كلمأال:سابعنبالاقف‹(راَصْبَألاكرديوُهَ

كبرمدقوميهاربإهنباونابأنبمكحلالبقنماهدورولةفيعضةياورلاهذه

.امهيفحرخاءاملعلوق

سابعنبایلومةمركعىلإةبوسنمةياور١
:يربطلامامإلالاق

تعم:لاق«دیبعنبیسیعان:لاق«حضاونبییانت:لاقدیمنبا

.٠"هيریأردقمعن:لاق؟هبردمحمیارلهلسوءةمركع

:يزارلايميمتلانايحنبديمحنبدمحمببسبكلذوةفيعضةياورلاهذه

نمديمنبانعنيعمنبىييأس:يزارلامتاحوبالاق...":رجحنبالاق
ِءيشهباتکيفنوکي:تلقف؟هنمنومقنيءيشيا:لاقفرهظامهنمرهظينألبق

دادغبانیلعمدقءةلصخلاهذهسئب:لاقفهريغيفملقلاذخأيفاذكهاذهسيل:لوقيف

الإرنملوهانعمسفدمحأانعمواننيبقاروألاانقرففيمقلابوقعيباتكهنمانذحخأف

هٹیدحيٿ:يراخبلالاقوريكانماريثكديمنبدمحم:ةبيشنببوقعيلاقوءاريخ

لاقوةقثريغبهذملاءيدر:يناجزوحجلالاقوءةقثبسيل:يئاسنلالاقوءرظن

oAY۸٤ص/۲۷جءيربطلاریسفت

 
 

 



طسقلانازيملا
  

وبالاقو...فرحبهنعثدحأالافلأنوسمديمحنبانعيدنع:يزارلاكلضف

ىلإهعبصاإبىموأفديمنبدمحمنعةعرزابأتلأس:ةعرزيلأيخأنبامساقلا

ناكهلعلخاشدقناك:هلتلقفمعنهسأربلاقف؟بذكيناك:هلتلقفمف

:يدعنبميعنوبألاقودمعتيناكيبايال:لاقف؟هيلعسلديوهيلعلمعي

يرلالهأخياشمنمةعامجوشارخنباهدنعوهلزتميفيزارلامتاحابأتعمس
اعثدحيهنأوادجثيدحلايففيعضهنأىلعاوعمجأفديمحنبااوركذفمهظافحو

لاقوءهنعيوريال-ةيزخنباةمئألامامإناك:يقهيبلالاقو...هعمسيم

:هلتلقف:لاقيشبسيلديمحنبدمحم:ينانكلاةزمحهنعهلأساميفيئاسنلا

دمحم:رخآعضوميفلاقو...ال:لاق؟ائيشهلتحرخأام:تلقمعن:لاق؟ةتبلا

نأشلااذهباعاظفاحناک:يليلخلالاقوءةراونبالاقاذکو«باذکدیمنبا

ىلعرثكأ:لاقفكلذيفهلليقفرظنهيف:يراخبلالاقو«ىييودمحأهيضر

:يروباسيتلايلعوبألاقو‹تابولقملابتاقثلانعدرفني:نابحنبالاقوسفن

ءانتثلانسحأدقدمحأنإفديمحنبدمحمنعذاتسألاثدحول:ةعيزخنبالتلق

.٠٠٠"الصأهيلعىنأامهانفرعامكهفرعولوهفرعيملهنإ:لاقفهيلع

سابعنباىلإةبوسنمةياور۷

۱۰۸-۱۱۱ص/۹جء۰۸۱٦:ت؛بیذهتلابيذهت۲۳

س



طسقلانازيملا
  

ديزيانثدحءناطقلانانسنبدمحأانثدحءطساوبلدعملاورمعنبدمحأانربخأ"

دمحمیأردق):لاقسابعنبانعةملسيبانع«ورمعنبدمحمانأبنُأ«نوراهنب
(هپرملسوهيلعهللاىلص

دارا(هبرملسوهيلعهللاىلصدمحمىأردق):سابعنبالوقعم:متاحوبآلاق

."فرشلايفاعافترارشبلانمدحأهدعصيمليذلامضوملايفهبلقبهب

دمحمقيرطنمنباو""مكاحلاو"“"نابحنباةياورلاهذهجرحأ

.هللادبعيبُأ«يثيللاصاقونبةمقلعنبورمعنب
فيكورمعنبدمحم:یحیلتلق...:ییدملانبيلعلاق":رجحنبالاق

ناکو«دیرتنمموهسیل:لاقددشألبال:لاق؟ددشتوأوفعلادیرت:لاق؟وه

تلأسولاقبطاحنبنمحرلادبعنبىوةملسوبأانخايشأانئدح:لوقي

:ناطقلایینعميکحنبقاحسإلاقو...كلتلقاموحنهيف:لاقفنعاكلام

:ةمثيخيبأنبالاقو...ثيدحللسانلاظفحأبسيل؛ملاصلحجرورمعنبدمحم
امو:هلليقءهئيدحنوقنيسانلالازام:لاقفءورمعنبدمحمنعنيعمنبالئس

ةرمهبثدحيمثءهتیاورنمءيشلابةملسيبُأنعةرمثدحيناك:لاق؟كلذةلع

یهتشیو«؛ثیدحلايوقبسيل:ناجزوحجلالاقو.ةريرهيبأنعةملسيبأنعىرخأ
:يئاسنلالاقو.خيشوهو«هثيدحبتكي«ثيدحلاحلاص:متاحوبالاقو.هثیدح

هنعثدحدقو؛لاصثيدحهل:يدعنبالاقو.ةقث:ةرملاقوسبهبسیل

٢٥٥۲-٢٢٥٦ص/١جء٥٥:ةياورلا«نابحنباحيحص٤

١۳٠ص/١جء۱۸٠۲ةياورلا«نيحيحصلاىلعكردتسملا°

٤۹٤ص/٢۲جء٢٤۲۸:ةياورلاءديحوتلاباتك1

Y۳

 

 

 



طسقلانازيملا
  

یورو«ضعبىلعمهضعببرغيوهنعدرفتيدحاولكءتاقثلانمةعامج

:لاقو(تاقثلا)يفنابحنباهركذو.هبسأبالهنأوجرأوءأطوملايفكلامهنع

نببوقعيلاقو...تاعباتلايفملسموهريغبانورقميراخبلاهلىور...ئطخي

اوهامفعضلاىلإو«ءطسووه:ةبيش

سابعنباىلإةبوسنمةياور۸

:مکاجلالاق

نبلهسانث«يسودسلايلعنبماشهًأبنأءهيقفلاقاحسإنبركبوبأانربخأ"

:لاقهللادبعنبماشهانت«راکب

ذاعمانت:الاقئٹملانبدمحموراسينبدمحمانتنتایزنبدمحمنبنيسحلاانربخأو

:لاقامهنعهللايضرسابعنبانعةمركعنع«ةداتقنع«يبُأيدحماشهنيا

هيلعهللاىلصدمحمةيؤرلاو«ىسوملمالكلاو‹ميهاربإلةلخلانوكينأنوبجعتأ

."ملسو

.°""يئاسنلاومكاحلاةياورلاهذهجرحخأ

كلذوادبأهيلإاهتبسنحصيالوهنعتبثتالسابعنباىلإةبوسنملاةياورلاهذه

عامسلاباهيفحرصيملاذإهتياورلبقتاليذلاسلدملاةماعدنبةداتقةنعنعببسب

.ةمركعنعةياورلاهذهيفةداتقنعنعدقو٠"هخيشنع

O AY٢۳۲-٢٤۳۲ص/۹ج‹؛۷۸٤۹ت؛بيذهتلابیذهت

OoAA٤۱۳-۱۳۳ص)/١ج»٦ةياورلا‹نيحيحصلاىلعكردتسملا

o۸۹ع٢۷ص/۹جء۹۱۱۱9:ةياورلا؛ىربكلايئاسنلاننس

سپک

 



طسقلانازيملاب
  

سابعنباىلإةبوسنمةياور۹

:مكاحلالاق

نوشواغرشلادمحمنبيلعنسحلاوبأو«هيقفلالهسنبدمحأرصنوبأهانربخأ"
.حابصلانبدمحمانت«ظفاحلابيبحنبدمحمنبحلاصانت:الاقیراخببنايراخبلا

نبدمحمانثىينبدمحأانث«يفقثلابوقعينبدمحأديعسوبأانثدحو

نبانعةمركعونعمصاعنعءايركزنبليعامإانت‹يبالودلاحابصلا

."هبرملسوهيلعهللاىلصدمحمىأر:لاقسابع

.*""ةيزخنباو٠مكاحلاةياورلاهذهجرحخأ

ةرمنبایركزنبلیعامإلبقنماهدورولةفيعضةياورلاهذه
.ةياورلايفةجحبسيليذلايقوكلادايزيبأ«يدسألا

حلاص:رخآعضوميفلاقو.سابهبسيل:نیعمنبالاق":رجحنبالاق

نعيوميانسحلاوبألاقو.رخآءيشةجحلا:لاق؟وهةجحفأهلليق«ثيدحلا
نكلوثيدحلابراقماهيفوهفاهيورييلاةروهشملاثيداحألاامأ:دمحأ

:نيعمنبىينعو.-بلطلابديري-اذكه«فرعيسيلهلردصلاحرشنيسيل

لِبح-هدئازيبأنبٰيعي-یی:نيعمنبانع‹يمرادلالاقو.ثيدحلافيعض

تباثنبدمالاقو.فيعض:نيعمنبانعءةدبعنبثيللالاقو...ليعامسإنم

ہہ

اذهنم٢٤٥صرظناو۲صء۹۲:تءسيلدتلابنيفوصوملابتارمبسيدقتلالهافيرعت٠

.ٹثحبيلا

١٤۳٠ص١ج«نيحيحصلاىلعكردتسملا۱
۸۷٤-٥۸٤ء۹٢۲۷-۲۷۷:تاياورلا؛ديحوتلاباتك۲

 



طسقلانازيملا
  

.ثیدخحلافيعضيوك:يلجعلالاقو...فيعض:لبنحنبدمحأنعىجوبا

يوقلابسیل(ليدعتلاوحرحبا)فيئاسنلالاقوهمت:دوادٍبأنعلاقو

o4۳

سابعنباىلإةبوسنمةياور٠

مكاجلالاق

ءةفيذحوبأانت«نسحلانبقاحسإانث«يعفاشلاهللادبعنبدمحمركبوبأانربخأ"

."نيترمهآر:لاقسابعنبانعءاطعنع«جيرجنبانع«نايفسان

اهدورول«هنعهللايضرةمألاهذهربحىلإاهتبسنحصيالةفيعضةياورلاهذه

.فيعضلاةفيذحيأقيرطنموجيرجنباةنعنعقيرطنم

يكملاجيرجنبزيزعلادبعنبكلملادبع:وهجيرجنباف

.سيلدتلابهريغويئاسنلاهفصو«ثيدحلاريثك«تبثلاوملعلابروهشمزاجحلاهيقف
اميفالإسلديالسيلدتلاحيبقهنإفجيرجنباسيلدتسيلدتلارش:يطقرادلالاق

"سورحبنمهعمل

يرصبلايدهنلاةفيذحوبأدوعسمنبىسوم:وهفةفيذحوبأامأو

يورييذلانايفسناک:لوقيدماتعمس:نیاجزوحالاق...":رجحنبالاق

نبهللادبعلاقو.سانلاهنعثدحييذلايروثلانايفسوهسيلةفيذحوبأهنع

۲٦۲-٢٢٦۹ص/١جء٩٦۸٤:ت؛بیذهتلابيذهت۳

نبادنعًاضيأةياورلاهذهتءاجو١٤۳٠ص/١جء٠۲ةياورلا«نيحيحصلاىلعكردتسملا٤

۲۹۱٤جء٦٩۲۸:ةياورلارظنا؛جيرجنباةنعنعقيرطنم(ديحوتلاباتک)يفةميزخ

٥۹صء۸۳:تء؛سيلدتلابنيفوصوملابتارمبسيدقتلالهافیرعت٥

سپ

 



طسقلانازيم
  

ءيشالهبشةفيذحوبأ«؛نايفسيفاثيدحهنمتبثأةصيبق:لوقييبأتعمس:دمحأ

ةن:يلجعلالاقو...باتكلالهأنمنكيمل:نيعمنبانعزرنبالاقو...

نکلويروثلابفورعمقودص:لاقفهنعيأتلأس:متاحيأنبالاقو«قودص
(تاقثلا)يفنابحنباهركذو«ثيدحلايففعضي:يذمرتلالاقو...فحصيناك

«؛ثیدحلارصبينمهنعثدحيال:سالفلايلعنبورمعلاقو...ئطخي:لاقو

نبالاقو.مهدنعيوقلابسيل:مكاحلادمحأوبألاقو.هبجتحيال:ةيزخنبالاقو

:يجاسلالاقو.ظفحلائيسمهولاريثك:هللادبعوبأمكاحلالاقو«فعضهيف:مناق

..۱"...نيلوهوفحصيناک

نبدمانبهللادبعانئدح۱:رخآدنسب٠`ياربطلادنعةياورلاهذهتءاجو

هنأءاطعنربخأجيرجنبانأيديبزلاةرقيبأىلعتأرق:لاقيبأيثدح«لبنح

....لوقيسابعنبامم

نعجيرجنباةياورببسبكلذوسابعنبانعتبثتالهذهيناربطلاةياور
.ءاطع

 

نبییتلأسٰييدملانبيلعباتکيفتيأرو:ركبوبألاق...":رجحنبالاق

oA
.هيلاهعفدباتکوهامنٳإفيعضهلکءيشال:لاق«ِيربخأ:لوقي

يديبزلاةرقيبأاميلاقراطنبىسومةياورببسبكلذكو

۳۳۰-۳۳۱ص/۱جء۷۳۳۱:تءبیذهتلابيذهت٦۹۹

۱۸۹ صإ/١۱ج‹١٥٤٠٠ةياورلاءريبكلامجعملا o۹۷

Too ص/1ج٤٤۳ت؛بيذهتلابيذهت ۸

Yey

 



طسقلانازيملا
  

فنصوعمجنمناك:لاقو(تاقثلا)يفنابحنباهركذ...":رجحنبالاق

يفلوقيالوهتيأردلميفباوبألاىلعننسلاباتكفنص...برغيركاذوهقفتو

ةلعهبتكتباصأتناك:لاقفیطقرادلالئسدقونالفركذلوقيامنإانثدحهثيدح

٠"رابخألابحرصينأعروتف

ةرقيبأةياوريثمحلاوقأنمكلذكوءاطعنعجيرجنباةياوريفمحلاوقأنم

.امهنعهللايضرسابعنبايباحصلاىلإةياورلاهذهةبسنتوبمدعكردن

سابعنباىلإةبوسنمةياور-١

:`"يناربطلاجرحخأ

ىلعانأرق:لاقةرمضنبحابصلانبهللادبعان«يروشكلادمحمنبديبعانْثدح"

."هبلقبهآرامنإهينيعبهبرملسوهيلعهللاىلصهللالوسرريمل:لاق

.نزامنبفرطملبقنماهدورولةفيعضةياورلاهذه

فعضي:يحجاسلاايركزلاقو...ةقثبسيل:هريغويئاسنلالاق":رجحنبالاق

.٠'"بذكلاىلإفسوينبماشههبسنو

۳۷-۳۱۳صإ/۱۰ج»۷۲۹۸:ت‹قباسلاعجرملا۹٥

۱۷۹ص/١جء١١٤۱۱:ةياورلاءريبكلامجعملا٠

£٥صء٤٤١٠:ت؛ءةعفنملاليجعت5ا١

۸



طسقلانازيملا
  

سابعنباىلإةبوسنمةياور۲

:``"يئاسنلاجرحخأ

ءالعلانبدمحمانربخأوحريحننبهللادبعانثدح:لاقروصنمنبنيسحلاانربحخأ"

ءةيلاعلايبأنع«نيصحنبدايزنع«شمعألاانثدح:لاقةيواعموباانٹدح:لاق

نبدمحملاقو.هبلقبهآر:لاقاَمداوابذکام):هلوقيفسابعنبانع

هبلقبهبرملسوهيلعهللاىلصدمحمىأر:لاق(ىأرامُداَوَفْابذكام:ءالعلا

.نيترم

.سلدملاشمعألاةنعنعلبقنماهدورولةفيعضةياورلاهذه

سابعنبالإةبوسنمةياور۳٣
:٠"مامإلالاق

هبلقبهآرلاق«سابع

نباةنعنعوثايغنبصفحلبقنماهدورولاهيفةجحالةياورلاهذه

٤

جیرج

}٢Yصإ/٦ج»١۳١۱۱؛ىربكلايئاسنلاننس٢آ

۱۲۷صء١٦۱۷:ةياورلا؛ملسمحیحص۲۳

.ٹثحبلااذهنم٦صرظنا٤



طسقلانازيملا
  

يعخنلاقلطنبثايغنبصفح
ضعبىقتيونمثدحاذإتبث:بوقعيلاق...":رجحنبالاق

:دیشرنبدوادلاقو...يضقتساامدعبهظفحءاس:ةعرزوبألاقو...هظفح

...سلديناكاصفحنألبنحنبدمحأنعمرثألاركذو...طلغلاريثكصفح

؛يرجآلاديبعوبألاقو.سلدي«ثيدحلاريثك«انومأمءةقْثناك:دعسنبالاقو

.٠"هلخدةرخأبصفحناك:دواديبُأنع

ةبوسنملالاوقألاحيجرتيفهيلإعجريلوقلداعلابئاصلاجهنملامكحدعبسيل
يلاتاياورلاعيمجفعضرهظيةيمالسإلاةمألاجهنموهاهفءةمألاهذهفلسىلإ

هبرلملسوهيلعهللاىلصلوسرلاةيؤربلوقلاامهنعهللايضرسابعنباىلإتبست
.العولج
هيلعهللاىلص=يبلانأهتابثإسابعنبانعتبثدقف":ةعيزخنباهلاقامامأو

كردياليذلاسنجلانماذهنأملاعلكملعينيقيبوءهبرىأردق=ملسو

امإ«ةوبنلاقيرطنمالإملعلااذهلثمكرديالو«نوتظلاونانجلاوءارآلاو«لوقعلاب

...یفطصمينلوقبوأباتکب

ميركلاهلوسرةنسيالوىلاعتهللاباتكيفسيلذإ.هلوأهرخآضقنيلوقوهف
سابعنبايباحصلاىلإبوسنملالوقلاتبثياماهتوبثبعوطقملاملسوهيلعهللاىلص
.امهنعهللايضر

—۳Voصإ/۳ج٩١۱٠ت؛بيذهتلابیذهت٥ ۳YY

۹٥٥ص/۲٦ج‹ديحوتلاباتک٦

 



 
طسقلانازيملا

 

ةلوقنملاةلدألاب-فعضيمالسإلاءاملعنمهريغوةعيزخنباهيلإوعدييذلاجهنملاو

يضرةباحصلانمهريغوسابعنباىلإةبوسنملاةيؤرللةيعدملاءارألاهذه-مهنع

يرصبلانسحلاىلإةبوسنمةياور=٤

:٠"يراصنألانايحنبرفعجنبدمحمنبهللادبعلاق

نبكرابملانبنمحرلادبعانت:لاقرمعنبهللادبعانت:لاقليعامسإنبدمحمانثدح"

ىردقملسوهيلعهللاىلصادمحمنأهللابفلحينسحلاناك:لاقهيبأنعةلاضف

.یلاعتوكرابتهبر

نماهدورولكلذويرصبلانسحلامامإلاىلإاهتبسنحصيالوةفيعضةياورلاهذه
خيشنعثيدحتلابةياورلاهذهيفحرصيمليذلاسلدملاةلاضفنبكرابملبق

اذهنم١٠٠ةحفصيفةلاضفنبكرابلايفحرحلاءاملعلاوقأركذقبسدقو

.ثحبلا

هکردتال):یلاعتهلوقمهفيفةيؤرللنيتبثملاءارآضقانت:اثلاث

ضيرعتكلذو":ناَصْبَألاكردتال)ىلاعتهلوقلهريسفتدنعروشاعنيالاق

ةكردمانوكفءةزيحتمةروصحمةدودحمماسحجأيهيلامانصألانعةيحلإلاءافتناب

نعةبجتحمتناكلةلآتناكولوةّيالابقيليالتاثدحملاتامسنمراصبألاب

.٠^"راصبألا

١۲۹٠ص/١جنيثدحملاتاقبط۷

٠٥۲ص/٦جءريونتلاوريرحتلا۸٠



طسقلانازيلملا
  

.ةيلعلاتاذلانعراصبألابجحةبجومةيهولألانأمهفنلوقلااذهنم

اهفصوزوجيالامفءةيتاذلااًمافصنمريغتفرشبلالاوحأاهيلعيرحجتالةيهولألاو

.ةرخألايفهباهفصوروجيالكلذكفايندلايفهب

ىلإلوصولاهتقيقحكاردإلاو":هلوقبكاردإلاةقيقحروشاعنباحضوأو

كردأ:لاقي.لوقعملابلقعلاوأسوسحلابةساحلاروعشىلعازاجبقلطيو.بولطلا
هيبشتهبولطمىلإلصوسرفوأصخشبملعلاةلآلاهيبشتيلقعكردأويرصب

̀.`"سوسحلابلوقعملا

:ةيؤرللنوتبثلاونوفانلاامحبرقينيتقيقحفرعننيصنلانيذهنمف

.̀'ةيلعلاتاذلانعراصبألابحجحتءايربكلاوةيهولألا

.بولطملاىلإلوصولاكاردإلاةقيقح

ةيؤرةركفلجيورتلايفماهفألاتذحأةيؤرللنيتبثملالبقنمرارقإلااذهدعبو
.ةيبرعلاةغللاتايضتقموهيزتتلاباسحىلعةموعزملاىلاعتوهناحبسهللا

هبرقأيذلاقحلانيبطلخلايفذحخأيحتقولانمليوطروشاعنباىلعضعيملو

:لاقثیحمانصألادابعىلعهباعيذلالطابلاو

اذهيفمهتحلاتايصوصحخنعقحلاهلإلاةيصوصحخةفلاخمنايباذهنمدوصقملاو"

نإف«ىلاعتهتمظعلةبسانمةيصوصخلاكلتوءىرُتمهمانصأوىريالهللانإفماعلا
يفةركنلامومعفراصبألاهقيطتالفهتمظعنمنوكيءيشلابراصبألاةطاحإمدع

٠٥۲ص/٦جعجرملا۹

ىلإاورظنينأنيبوموقلانيبامو..."اهيفيتلاةياورللمهحرشدنعةيؤرللنيتبثملالاوقأعجار٠

.ثحبلااذهنماهدعبامو١۱۷۹صيف"ندعةنجيفههجوىلعربكلاءادرالإمهبر

٢



طسقلانازيم
  

وهامكايندلايفنيرصبملاراصبأنمءيشهكردينأءافتناىلعلدييفنلاقايس

.٠"قايسلا

:هلاوقأنععجارتيذخأهنأالإ«سيدقتلاصئاصخلهتداعإعمو

ىلإلوصولاباقباسهرسفهنكلوةطاحاإلابانهراصبألاكاردإرسفدقف

.بولطللا
يضتقتىلاةيهولألاتافصنأبراعشإهيفانه"ايندلا"ةملكلهديدحتو

تابلقتاايصوصخىلعيرحتالعولجيرابلاةيؤرنعراصبألابجح
.هللابذايعلاو«نمزلا

ةديدعةلثمأنمادحاوًالاثميطعتروشاعنبانعانهاهانلقنيلالاوقألاهذهو

كراتالر:ىلاعتهلوقلمهريسفتدنعىلاعتوهناحبسهللاةيؤريدقتعمتاضقانتل

نعانثحبوممتاباتكنم"هكردت"ةملكنعمليوغللابناحجلاانذحخأاذإو

.باجعلابجعلااندجولامهتاقيبطتومهمهف

قفتتلهكرلر:یلاعتهلوقعمهیجوتادهاجمامإلالواحدف

يئرملا":لاقثيحءىلاعتوهناحبسهللاةيؤرتابثإنمهريغووههيلإبهذامعم

٥٦٢٥۲ص/٦جءريونتلاوريرحتلا١۹

۲۳



طسقلانازيملا
  

كلذنأكراص«هتايافوهبناوجوهدودحعيمجبرصبلاهكردأوةيافودحهلناكاذإ

مليئرملابناوجبرصبلاطحيملاذإاماءاکاردإةيؤرلاهذهىمستفهبطاحأراصباإلا

ءةطاحإلاعمةيؤر:ناعوناهتحتسنجةيؤرلانألصاحلاف.ًاكاردإةيؤرلاكلتمست

ديفيكاردالايفنفكاردإلابةامسملايهةطاحإلاعمةيؤرلاو.ةطاحإلاعمالةيؤرو

نممزليملف«سنحلايفنبحويالعونلايفنوءةيؤرلايعوننمدحاوعونيفن

.٠٠٠"ىلاعتهللانعةيؤرلايفنىلاعتهللانعكاردإلايفن

:ةرقفلاهذهلبقيزارلامامإلالاقو

لصأييكاردإلاظفلنأ:هيلعليلدلاوةيؤرلانعةرابعرصبلاكاردإنأملسنال"

(نوكردُمَلاإیَسوُمُباَحْصُألاق):ىلاعتلاق.لوصولاوقوحللانعةرابعةغللا

ءانالفنالفكردأ:لاقيوهقحليأ(ُقَرعْلاهُكَرذَأاذإ:لاقو«نوقحلليأ

يفنييلوصألاونيملكتملاراظنمامإناكيزارلارخفلانأملعا":اضرديشردمحمذاتسألالاق۲

ملعنماظحمهلقأنمناكهنكلو«هدعبنمةمامإلاهذهبهلاوفرتعارظنلاءاملعنأوهرصع
ظفاحلاهغفصولبءنيثدحملاونيرسفملانمفلسلاةمئأوءنيعباتلاوةباحصلاراثآوةنسلا

هنألهنعهبعفادياميكبسلاجاتلادجيملف؛ثيدحلابلهجلابهرصعيفلاجرلاملعمامإيبهذلا

ىنعمالفهلهأنمسيلوملعلااذهبلغتشيملهنأبفارتعالاالإةيعفاشلاةيرعشألاةمئأنم

ءرانملاريسفت)"...لودعلاالونيحورجملاهلاجريفهركذبالوهلهجبهيلعنعطلل

(٦۳۷ص/١٠ج

أًالاوقأيزارلامامإلانعانلقنو.١٤٠٠ص/۳٠۱ج«يزارلاريسفت۳

.ثحبلااذهنم۲۲۳صرظنا

   

 



طسقلانازيمب
  

وهكاردإلانأتبثف.تجضنيأةرمثلاتکردأوغلبيأمالغلاكردأو

٠٠'*"ءيشلاىلإلوصولا

نيحهسفنضقانيهدجب‹"ةيؤرلانعةرابعرصبلاكاردإنأملسنال":لاقنأدعبف

."كاردإلابةامسملايهةطاحإلاعمةيؤرلاو":لاق

نأ"تبثيوموهفملااذهضقانيهدحبةطاحالاعمةيؤرلابكاردإلاددحنأدعبو

."ءيشلاىلإلوصولاوهكاردإلا

نمريثكعملااذلسمحتنإوبرعلاةغلهرقتالةطاحالابرصبلاكاردإريسفتو

ىلعاودمتعاريسفتلااذهىلإاوبهذنيذلالكو«ثيداحألاحارشونيرسفللا

.۱۱نيبتامكامنعهللايضرسابعنبهللادبعىلإةبوسنمةفيعضتاياور

برصعلاةغليفتباثلاحيحصلاوهفءيشللراصبألاةيؤربرصبلاكاردإريسفتامأو

.ةبطاقةغللابتكهتلقانتو'''اهنعهللايضرةشئاعنينمؤملامأهبتلاقيذلا

الإ-ىلاعتوهناحبسهللاةيؤرةلدأتوبثهئاعدامغرىلع-رجحنباظفاحلاو

ةفغللادعاوقىلإكاردإلاةملكىعمدرامنيحاهيلعركشيةفقوفقوهنأ

:لاقنيح«برعلاناسليياهتالامعتساو

ةياكحىلاعتهلوقبةيؤرلايانيالكاردإلانأىلع"مهفملا"يفيطرقلالدتساو"

*نوُكَردُمَلانیَسوُمباَحْصألاقناَعُمَجْلایءاَرُتاًملف)یسومباحصأنع

يفاملف«رصبلاماعنألاةيآيفكاردإلاقلعتمنألبيجعلالدتساوهو(الُكلا

١٠٠ص/۱۳جءيزارلاريسفت٤

.ثحبلااذهنم١۹٠صنمةيادبتاياورلارظنا

.ثحبلااذهنم١۸٠صيفةياورلارظنالا١

۲ا٥

 



طسقلانازيلملا
  

رابخألادوجوالولو«ىسومةصقيفيذلاكاردإلافالخبءةيؤرلايفنهرهاظناك

.٠”"رهاظلانعلودعلاغاسامةيؤرلا"'"توبنب

:هلوقباهنعهللايضرةشئاعنينمؤملامأريسفتلهاحجتيزارلامامإلالواحدقو

ةفرعم:لوقنفةيؤرلايفنيفةيآلاهذمبتكسمتاهنعهللايضرةشئاعنإهلوقامأو"

عجريالفليلدلابلالدتسالاةيفيكامأفةغللاءاملعنمبستكتامنِإةغللاتادرفم

٠٠.٠"ديلقتلاىلإهيف

دنعهلساسأالديلقتلانأنمانهيزارلاهبرقأاموههيلإوعدنيذلا:الوأ

.ةلدألانمحيحصلاتباثلاىلإدرتنُانماشدبالسانلالاوقأف‹لالدتسالا

تادرفمبتكةدامنأ«ةيبرعلاةغللابتكهبدهشتامكوءاعطقمولعملانم:ايناث

نممهريغوماركلاةباحصلانمحاحقألابرعلاهاوفأنماهلصأةيبرعلاةغللا

ةغللانيطاسأنماهنعهللايضرةشئاعنينمؤملامأو.ةيبرعلاةريزحلاناكس

نكتملاذإفءةغالبلاعوبنيوناسللاندعموةحاصفلاتيبيفتبرتدقو

؟نذإةيبرعلاةغللاذخأننممفةغللاردصم-اهنعهللايضر-يه

كاردإرسفنممهسفنأمهيزارلامامإلامهيلإاجلينيذلاةغللاءاملعنأ:اثلاث

.ةيرصبلاةيؤرلابراصبألا

ءةيؤرلاتاياورديناسألاجرلفيعضتنمهسفنرجحنباهلقنامليلدلاوءةيؤرلاةلدأتبثتملال۷

امو٢۲۳صيفانيبامكةروصلاةياورلهحرشيفةبرطضملاوقأنمهسفنبوههلقنامو
.ثحبلااذهنماهدعب

۸۹٠ص/۹ج؛يرابلاحتف۸

۱۳١٥۰٠جءيزارلاريسفت٩

۹



طسقلانازيم
  

يرصببهتكردأو...هكردأدقو‹قاحللا:كردلا:كرد":روظنمنبالاق

...هتيأريأ
تشعو«هتكردأىحتيشم:لاقي.قوحللا:كاردإلا":يرهوحجلالاقو

.۱٠٠"هتیأريأ«يرصببهتکردأو.هنامزتکردأیح

.`"يئرملاكاردإةيؤرلاو":بغارلالاقو

:هرصببءيشلا-و...هتقوغلب:ءيشلاكردأ":طيسولامجعملايفءاجو

.٠"همهف:هلقعبعملاو.هآر

هيلإهللارظنيمل)":(دوبعملانوع)بحاصوهوثيدحلاحارشدحألاقو

يأةمحرلانعزاحجبانهوهويئرمللنيعلاكاردإيفةقيقحرظنلا(ةمايقلاموي
١
 .٠'١"هللاهمحريال

نيبقرفالهنأ":يرصبلابيطلانبيلعنبدمحموهوءاهقفلادحألاقو

نمةغللالهأمهفي.(لعفتنأكنمديرأ):هلوقنيبو(لعفا)لئاقلالوق
یىرحبیىرجف.رخآلاناكمامهدحألمعتسيو.رخآلانمهنومهفيامامهدحأ

٢رخألاموهفملاوهامهدحأنمموهفملانأييرصبلاةيؤرورصبلاكاردإ

٢٣٤۳۳ص/٤ج؛برعلاناسل٠

٤جءةيبرعلاحاحصوةفللاجات-حاحصلا١

۱۸۹ص«نآرقلابيرغيفتادرفملا۲

١۲۸۱ص/٠١جءطيسولامجعملا۳

١٤٠ص/١٠ءدوبعملانوع٤

۹٦ص/١جءهقفلالوصأيفدمتعملا©

۷



طسقلانازيملا
  

یهتنمنمكلذرادقمملعو...":يطرقلادشرنباوهورخآهيقفلاقو
ةفاسميفهقدصربتخيو.ةيدلانمكلذردقهاطعأفةحيحصلانيعلاةيؤر

معضاوميفىشارارمهنمكلذربتخينأبةحيحصلاوةليلعلانيعلاكاردإ

1ةفلعن

نسحنبقیدصلاقءةيؤرلاعم.رصبلاكاردإاولمعتساةسدنمحلالهو

رصابلاهعطقيهسأريعاعشطورخمنوكيرصبلاكاردإ":يجونقلا

۷"يئرملاهتدعاقو

:ميقلانبالاقءةيؤرلاورظنلاععراصبألاكاردإاومدختسابطلالهأو

رخأآلاو«سبايراحامهدحأ:ناراخبوحلاىلإضرألانمعفتريامك..."

ءامسلاكاردإنمانراصبأناعنعواباحسنادقعنيف«بطرراح

.٠٠٠"رظنلاناعنميف؛كلذلثماهاهتنمىلإةدعملارعقنمعفتريكلذكف

ءاهقفلاتالامعتسابسحوءةيبرعلاةغللاءاملعدنعيئرمللرصبلاكاردإف

كاردإىعممهدنعتأملو.يئرمللهتيؤروه«بطلاوةيسدنحلامولعلالهأو

.ةطاحإلابراصبألا

دق٠٠٠"٠"يئرملابناوجبةطاحالاتعنىلعةيؤرلا"بكاردإلااورسفنيذلاو

ةيطعقيرطنمامهنعهللايضرسابعنباىلإةبوسنمةفيعضةياورىلعاودمتعا
.٠"'فيعضلاسلدملاييوعلا

۷٠٦٠٦ءدهتجملاةيادب٦

۳٠٥ص؛ميملابابءمولعلادجبأ۷

1Y۸٥٩٥۸صء‹يوبنلابطلا

O۸



طسقلانازيملا
  

ىلعدصمتعااذهعمهنكلو'"'ييوعلاةيطعفعضبيناكوشلافرتعادقو

ةطاحإلانعةرابعءيشلاكاردإو...":لاقنيحسابعنباىلإاهبسنيلاهتياور

.٠"ةيؤرلادرحمالكاردإلااذهوهيفنملاف...هب

دقةطاحإلابهكرريسفتىلإاوبهذنيذلانأكردنصوصنلاهذهنم

اوعبتاوءةغللاءاملعاوفلاخوءاهنعهللايضرةشئاعنينمؤملامأنعتبثاماوفلاخ

يفتانيمختلاوتالامتحالاباوتأنأكلذجئاتننمناكف.تاياورلانمفيعضلا

.ةرخآلاوايندلابىاعتوهناحبسيرابلاتافصطبروىاعتهللامالكمهف

يئرملاىلإرصبلالوصوىلعراصبألاكاردإلمحدوعسلايبُأدنعءاجو

‹؛ٍناكوشلاو«يسولألاو«يزارلاهيلإبهذامعملااذهيفانيابمهبةطاحإلاو

٢۲۳ص/٤٤جءيسولألاريسفت٩

-يدمآلاهلقنامىلع-هراتخانإوةقلطملاةيؤرلاوهسيلكاردإلا...":يسولألالوقصن

سابعنباهرسفامكيئرملابناوجبةطاحإلاتعنىلعةيؤرلاوهامنإويرعشألانسحلاوبأ
."...امهنعىلاعتهللايضر

۳٠٥ص/١جءيبلاعثلاريسفت٠

اذهىلعو.هتياغغلبيويئرملابيئارلاطيحينأىلإرقتفتالةيؤرلاو":يبلاعثلالوقصن
نبانعيوراذهوحنو.هانعمنسحيو(َراَصْبألاُكِرْذُيوُهَو):هلوقيفسكعلابترتيليوأتلا
."كاردإلاوةيؤرلانيباوقرفمهنأيفوعلاةيطعوةداتقوسابع

.٤جطيحملارحبلا)يسلدنألانايحيبأدنعلوقلااذهوحنءاجو

.ثحبلااذهنم١٠٠صيفيفوعلاةيطعيفحرجلاءاملعهلاقامرظنا١

(۲۰۹ص/۲جءريدقلاحتف)"فيعضوهويفوعلاةيطعهدانسإيفو*:يناكوشلالاق۲
۲۰٠۲-٢۹ص/۲ج؛قباسلاعجرملا۲

BAL

 



طسقلانازيملا
  

دقفةطاحإلايفكاردإلااورصحنيذلا‹"""يوسوربلاوء""*يلاعثلاو

لصتاليأهبةطاحإلاوهيلإلوصولانعةرابعءيشلاكاردإو":دوعسلاوبألاق

٠̀"بيسلملانبديعسلاقامكهبطيحتالوراصبألاهيلإ

عمىلعهكردُ:ىلاعتهلوقلمحبىلاعتوهناحبسهللاةيؤروتبثمفتكيملو
.ةرخآلاوايندلابهللاتافصطبروليصفتلايفاوذخألبءةغللانمهللصأال

تاقوألايفاماعةيآلايييفنلاالوةيؤرلاقلطمكارداإلاسيلذإ":يواضيبلالاق

رصبلكالانلوقةوقيفهنإفصاخشألايفالو«تالاحلاضعببصوصخمهلعلف

.٠٠"عانتمالابحوياليفنلانأعمهكردي

.`"اهرابخأبةرخآلاةيؤروءايندلايفةصوصخمةيآلا...":يبلاعتلالاقو

هتيؤرليحتستامكاردإيفنذإةيؤرلاتوبثبجويحدمتلاوهوةيآلادرومنأىلع":يفسنلالاق٤

هؤافتناذإةيؤرلاققحتعمكاردإلايفنبحدمتلاامنإوكرديالىريالاملكنألهيفحدمتال
."مهيلعانلةجحةيآلاتناكفتاذلانعدودحلاويهانتلاةصيقنعافتراليلدةيؤرلاققحتعم

(۲۷ص/۲جءيفسنلاريسفت)
هارتلجوزعهنإ:لوقنو.ةيؤرلاىنعموكاردإلاىنعمنيبقرفنانإفًاضيأو*:يبلاعثلالاق٥

هزوحوهقامعأىلإلوصولاوءيشلابةطاحإلانمضتيكاردإلانأكلذو.هكردتالوراصبألا

(°0۳ص/١ج؛يبلاعثلاريسفت)."هتاهجعيمجنم

هنكىلعفوقولاوهكاردإلانألةيؤرلاريغكاردإلانأملعا":يوسوربلايقحليعامسإلاق٦٠

اموهآرلاقينأحصيهنألكاردإالبةيؤرلانوكتدقوةنياعملاةيؤرلاوهبةطاحإلاوءيشلا
(۷۷ص/٣ج؛نايبلاحور)."هکردأ

٤٢٤ص/۲جءدوعسلايبأريسفت۷

١ج؛يواضيبلاريسفت۸

.نيملاعلابرهللدمحلاو,ةيؤرلاوتبثمهيلإبهذامديؤتةياوريأتبثتملال۹

؛يبلاعثلاريسفت٠

۲ہ



طسقلانازيلا
  

هکردتال:مهنعهللايضرلتاقموسابعنبانعيوردقو":دوعسلاوبألاقو

ةرخآلايفىريوهوايندلايفراصبألا

الةفيعضةباحصلانمهريغوسابعنباىلإةبوسنملاةموعزملاةيؤرلاتاياورميج

ضرعنيرسفلانمهريغودوعسلايبأىلعبحاولانمناكف.ادبأاهيفةجح
نمفيعضلاةبسنلبقهناسلديجياليذلاةمألانازيمىلعمهيلإةدراولاتاياورلا

.ةكيركلاةمألاهذهفلسىلإلاوقألا

كرديوُهَوراَصْبألاهكردُلر:ىلاعتهلوقنمهباولدتساامامف":يطرقلالاقو

٠٠٠.١"ايندلايفوهامنإف(راَصْبألا
ىلعدرتيطرقلاو«دوعسلاوبأو«؛يلاعثلاو«يواضيبلااهرطسيلالاوقألاهذه

علماتبثتو؛راصبألاهبطيحتالب(راَصْبألاهکردُال):لاعتهلوقرسفنم

البُهُكرُكالر:ىلاعتهلوقلنورسفملاةيؤرللنوفانلاهدمتعايذلاحيحصلا

.راصبألاهارت

نباىلإةبوسنملاةفيعضلاتاياورللىلاعتوهناحبسهللاةيؤريبثمعابتاببسبنكلو
نودةرخأآلايفىلاعتوهناحبسهللاةيؤرنوصصخيمهلعجامهنعهللايضرسابع

.ايندلا

:لاقفهسفنمظعمث":لاقنيحاحاضيإهريغويواضيبلالاوقأيدنقرمسلادازو

.٠٠"ايندلايفقلخلاهارياليعي:لتاقملاقهكرل(

٤٢٤ص/۲جءدوعسلايبأريسفت١

١۷ص/۹٠جءيبطرقلاريسفت٤

٥٠۰٥ص/۱جءيدنقرمسلاريسفت٢

٢۲۲

 

 



طسقلانازيملا
  

نيتمؤملاراصبأهكردتوءايندلايفراصبألاهكردتال:ةيلاعلاوبألاقو":اضيألاقو

.٨"ةرخآلايف

"يعم"ةرخآلايفنينمؤملاراصبأهكردتو":هلوقبةيلاعلاوبأدصقيالاعطق

هتاهجعيمجنمهزوحوهقامعأىلإلوصولاوءيشلابةطاحإلا

ةكرذتًال)":نيلالحلاريسفتيفدروابعملااذهحضتيو.ةيرصبلاةيؤرلا

1o
دصقيهنكلو«

:ىلاعتهلوقلءةرخآلايفهلنينمؤملاةيؤرلصوصخماذهوصارتاليأ:(ُراَصْبَألا

٩قرطاَهبَرىلإ*ةرضاذميةوُجُو)
امنأملسناليأ«تاقوألاولاوحألايفهمومعملسنالنكل":يسولألالاقو

نسحلانعكلذبهدييقتىوريامكايندلايفةيؤرلايفندارملانوكينأزاوحب«ةمئاد

م

٠٠*^ةفيعضهريغويرصبلانسحلاىلإةبوسنملاتاياورلاعيمجنأنيبتدقلو

تانيمختلانمةرخآلانودايندلايفىلاعتوهناحبسهللاةيؤريفنصيصختف

وُوَراَصْبَألاكريوُهَوُراَصْبَألاهكرال):ىلاعتهلوقاهلطبأيلاتاريدقتلاو

۱.صبَحْلاُفيِطَللا

٥.٥ەص/١ج‹قباسلاعجرملا٤

۳٠٥ص/١جءيبلاعثلاريسفت٥

٤١٤١ص؛نيلالجلاريسفت٤

٢۲۳ص/٤جءيسولألاريسفت٧

.ثحبلااذهنماهدعبامو١۱۹صيفتاياورلاعجار۸٨

٢

 



طسقلانازيملا
  

يفلاقنيحراصبألاكاردإليوغللاىعملانايبيثهريغيزارلامامإلاكراشو

هنإمث«تاهجلايفيذلاءيشللالإلصحياليرصبلاكاردإلا”:رونلاةروسريسفت

...لباقمامكحيفوهاموألباقملاالإلوانتياللبتاهجلالكيففرصتمريغ
Ri

هنعلقنهنإفسابعنبالوقديؤيامناذه:لوقن...":رمقلاةروسريسفتيفلاقو

ريغءيشمهرصبىلعلعجامف؛كاردإلانعبجحلاسمطلانمدارملا:لاقهنأ

.٠٠٠"...نيسومطملاكاوناكفائیشكانهاوريملواولخدمحنأ

ىلاعتهنألسنإلانوريمحم:انباحصألاق...":فارعألاةروسريسفتيفلاقو

نويعيفكاردإلااذهقلخيملىلاعتهنألمهنوريالسنإلاوءاكاردإمفويعيفقلخ
.٠"سناإلا

ةهحةميلسلاةقدحلابيلقتهنأل«رظنلانعةرخأتمةيؤرلاو":يواحلايوونلاقو
.٠٠"رظنلادعبةرصابلابكاردالاةيؤرلاو‹هتيؤرلاسامتلايئرملا

كاردإنأبحيرصلافارتعالااهيفنيرسفملاةنسلأىلعتءاجىلالاوقألاهذه

.هبةطاحالاسيلوءيشللاهتيؤرهانعمراصبألا

۱۹۸ص/۲۳ج؛يزارلاريسفت٩۹

٤٥ئص/۲۹جعجرملا٠

٥٤ص/٤٠١جءقباسلاعجرملا١

ريسفترظنا)يسولألادنعلوقلااذهوحنو٦۳۹ص/١جءديجملانآرقلايناعمفشكلديبلحارم۲

(44ءيسولألا

۲۲۳

 



طسقلانازيملا
  

و

ير
ايندلانودةرخآلايفىريىلاعتوهناحبسهللانأبمحلوقةيؤرللنوتبثملارركو

.(يناَرَتنللاقَكْيلِإرظنأينرأبرلاق):ىلاعتهللالوقلمهريسفتدنع

هيفهتيؤربلطيذلاتقولااذههاريالهنأديفي(يناَرَتنل)":ناكوشلالاقدقف

10ايندلاراديفًايحيئارلامادامىريالهنأوأ tı

100 یسومایایندلايفينارتنأردقتنليا(يفاّرَتنل)":يواحلايوونلاقو
.٠"ايندلايفىرتنأنعكلاهياتيا".اضيألاقو

.٠"قيأ(ينارتنل":ىطرقلالاقو

ايندلايفينارتنلكنأيعي(ينارتنأ)'':يدنقرمسلالاقو
نممهيلإءاجدقانهىلاعتوهناحبسهللاةيؤروتبثمهرطسيذلامهفلااذهو

«نامزهدحيالادبؤمايفنديفي(ينارتنل):یلاعتهلوقنافالإوةياورلبق

.ثحبلااذهنماهدعبامو١۹٠صيفتاياورلارظنا۲۳

٤٥٢٤۳ص/۲ج؛ريدقلاحتف٤

٦۳۹ص/١جءديجملانآرقلايناعمفشكلديبلحارم٥

٦۳۹ص/١ج؛قباسلاعجرملا١

۱۷۷ص/۷ج؛يبطرقلاريسفت۷

؛يدنقرمسلاريسفت۸

BA

 

 

 



طسقلانازيملاہہ
  

اذحخأوهنعالدعامهنكلوعملااذهبةيطعنباوريثكنبامامإلافرتعادقو

.ةرتاوتماهاربتعايلاةفيعضلاتاياورلاب

امنألءاملعلانمريثكىلعانههنلفرحلكشأدقو":ريثكنبامامإلالاقدقف
اذهوءةرخآلاوايندلايفةيؤرلايفنىلعةلزتعملاهبلدتسافءديبأتلايفنلةعوضوم

نأبملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنعثيداحألاترتاوتدقهنأل«لاوقألافعضأ

ذوي:ىلاعتهلوقدنعاهدرونسامكةرخآلارادلايفهللانورينينمؤللا

ةبآلاهذهنيباعمجايندلايفديبأتلايفنلاهفإ:ليقو...(ةرظااهبىلإ*ةّرضان

.٠"...ةرخآلارادلايفةيؤرلاةحصىلععطاقلاليلدلنيو

عمانيقبولوءلبقتسملالعفلايفتت(ن)":يلاعتلاهنعلقنامكةيطعنيالاقو
نمدرونكلءةرخآلايفالوءادبأىسومهاريالهنأانيضقل؛هدرجمبيفنلااذه

٠`"مويهللانوريناعبإلالهأنأ؛رتاوتلاثيدحلابىرحخأةهج

زوجيالةفيعضانهةيطعنباوريثكنبامامإلااهيلإراشأيلاتاياورلالكف

.ادبأةديقعلاتالاجبيفاهبجاجتحالا

نأهبرمالسلاهيلعىسومهللالوسرلأساذا:وهانهحرطييذلالاؤسلاو

؟هيلإرظنلاهيري

اذهنم١١٠صرظنا)فيعضلايلذهلاركبيبأقيرطنمةياوريربطلامامإلادنعءاج۹

ريسفت)."...ايندلايفلإرظنينأقيطينأرشبلسيلو..."اهيفءاجيتلاو(ثحبلا

ص/٩۹ج
۲۱۷ص/٣جءریثکنباریسفت۰

۹٤ص/۲جء‹(ناسحلارهاوجلا)يبلاعثلاريسفت١

Y٥

 
 

 



طسقلانازيملا
  

عدرلجألوهمالسلاهيلعىسوملاؤسنأىلعاوعمجأدقةيؤرللنوفانلاف

هيفالعولحهللمالسلاهيلعىسومةيؤرمدعف؛هلاةيؤربلطراركتنعهموق
ةحامسنيبدقو.ىلاعتوهناحبسهللانوريالمالسلاهيلعهريغنأىلعةنيبلاةلالدلا

اذهقحلا)هباتكيف=هاعروهللاهظفح-يليلخلادمحنبدمحأخيشلا

.َكيلِإرناينرأبرر:لاعتهلوقلهريسفتدنععلل
املعرشبلالمكأمهىلاعتهللالسرنأةفاكنيملسملادنعهبعوطقملانمو

الاموهناحبسهيلعزوجياهبقلخلافرعأمالسلامهيلعمهو«ىلاعتهللاتافصب

ءادبأهيلإةوعدلاالوهداقتعامزوجيالليحتسملالاؤسف.العولجهيلعزوجي

عدرلجألبيلاسألامعتساعانقإلاباوبأقرطوةوعدلالئاسوتضتقانكلو

.نيهاربلاوججحللنوملسيالوليلدلنوغصيالنيذلانيتنعتملا

هللاةينادحولهتابثإدنعهموقجاحيوهولاقمالسلاهيلعءايبنألاابأنأامكف

یسومهبردىلعراسكلذكف(يّبراذهلاقةغزاَبَسْمّشلاىأراًملف):ىلاعت

.كلِظنينرأبّر):لاقنيحهلراصبألاةيؤرنعهللاهيرزتتلجألمالسلاهيلع

اميلاؤسلاببسنعاوربعدقفةيؤرللنوتبثملاامأو

."۳"ەمالكهعمسأامهتيؤرىلإقاتشاو؛هيلإرظنلالأس":يطرقلالاق
ىلإهتمهتحمطةبترملاهذهصخولجوزعهللاهملكاملهنأىعملاو":يبلاعثلالاقو

.`"ةيؤرلاهبرلأسفكلذىلإقوشتوءةيؤرلاةبتر

۸-٥۸۸ص؛غمادلاقحلا۲

۱۷۷ص/۷ج؛يبطرقلاريسفت۳

٩۹٤ص/۲ج‹(ناسحلارهاوجلا)يبلاعثلاریسفت٤٦۹

۹

 

 
 



طسقلانازيملا
  

.`"ةيؤرلالأسفهقوشةبلغلهتيؤريفعمطهمالكعماملف":يفسنلالاقإ

ىلإقوشلاهيلعبلغهبرمالكىسومعمسالو":يوسوربلايقحليعامسإلاقو

٠٠"هتيؤر
لالحلابةفرعملاةدايزىلإعلطتىلاعتهللاةيؤرىسوملاؤسو":روشاعنبالاقو

تاذلاةيؤردمتعتةاقالملاتناكو.ةاقالملانمضتتةدعاوملاتناكاملهنأل‹يهلإلا

يفكلذهعمطأميلكتلاوهوةاقالملايكردحأىسومللصحو«ثيدحلاعامسو

.٠٠""ةدهاشملاوهويناثلانكرلا

وهمحاوقأنمرهظيامكىلاعتوهناحبسهللاةيؤروتبثمهركذيذلاببسلاف
نوتبثملاهركذيذلاببسلااذهو.مالكلالوصحدعبةيؤرلايفعمطلاوقوشلا

.هريسفتيفيربطلامامإلااهجرخأةفيعضةياورونيمختلاىوسهيلعليلدالةيؤرلل
:يربطلامامإلالاق

؛يدسلانع؛طابسأانت:لاقانت:لاق«نوراهنبیسومهبيئدحام

رَظنَأينرُابرلاق)ءهيلإرظنينأبحأهبرهملكاملمالسلاهيلعىسومنإ:لاق

(يناَرتَفوُسففُهَئاكَمرَقَتسانافلَبَجْلاىلإظناکلويارَنألاقَكيلإ

ہہ

٥۷ص/۲جءيفسنلاریسفت٥

١۲۳ص/٣۲جءنايبلاحور١٦1

٢۲۷ص/۸ج‹ريونتلاوريرحتلا۷٦۹

۲۳۷

 
 

 



طسقلانازيملا
  

فحولوحفحو«رانبةكئالملالوحفحو٠"لبحلالوحفحف

.٠٠لبجللهبرىلجتمثراتبةكئالملالوح
الوةعوفرمتسيليهو«نبطابسأببسبكلذوةفيعضةياورلاهذه

!؟يدسلااهبءاجنيانمف.ةفوقوم

ةيؤرلمالسلاهيلعىسومقوشوهلاؤسلاببسلعجنملوقفعضنيبتياذهبو

.ىیلاعتوهناحبسهللا

يفنلاديبأتللمعتسي(نلو)":هلوقبةيؤرللنيتبثلالاوقأروشاعنباصخلو
ريعلملاةايحلاهذهبهلككلذقلعتيامنإو«نابراقتمامهوءلبقتسملايفيفنلاديكأتلو

حاحلإلايفلئاسللهدعبعمطالايفنهبرىسومةيؤر(نَأ)تفنفبألاباهنع
ىلعيفنلااذهييةلالدالف؛لوصحلاةرذعتمهتبلطنأملعيثيحبةعجارملاو

.٠"ةرحخآلارادلايفهرارمتسا

وهامف"لبقتسملايفيفنلاديكأتلويفنلاديبأتل"لمعتستنلةملكنأاعو

؟ةرحخألارادلايفيفنلااذهرارمتسامدعىلعليلدلا

هللاةيؤرتددحىلاتاياورلاعيمجفعضةيمالسإلاةمألاجهنمانلنيبدقل

الولوصحلاةرذعتمىلاعتهللدابعلاةيؤرنأنيبتيءةرخآلايفىلاعتوهناحبس

.بتكلارادب١٠٠مقرةطوطخملايفاذك*:ةياورلاهذهاهنملقننيتلاةحفصلاشماهيفءاج۸

."ةكئالملابلبجلالوحفحف:يدسلاةياورنميبلعثللسلاجملاسئارعيفيذلاو

۹/٩٤جريسفت٩
.ثحبلااذهنم۲۷صيف۳۳شماهلارظنا٠

٢۲۷ص/۸جءريوتتلاوريرحتلا١

O Y۸



طسقلانازيملا
  

لحهلوقو(راَصْبَألاُهكرْتال):زيزعلاهباتكيفىلاعتهللالوقدعباهيفلئاسلعمط

.(ينارتنل):مالسلاهيلعىسومهيبنلالعو

"اوتوتحمكبراورتنلمكنإو"اهيفءاجيتلاةياورلا:اسماخ
يوُرامايندلانودةرخآلايفىلاعتوهناحبسهللاةيؤرديدحتيفنوتبثملاناعتسا

يوُرامو"اوتومتمكبراورتنلمكنإو":ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنع
."توحيىحهبرمكنمدحأىرينلهنإ":اضيأ

هلامعأوهفصوولاجدلاحيسملاتركذتاياوريفتاملكلاهذهتدرودقو

مدعواهفعضكردنتاياورلاهذهديناسأةسارددنعنكلو.هتوعدرصانعو

.ىلاعتوهناحبسهللاةيؤرتابثإيفاكجاجتحاللاهتيحالص

:يئاسنلالاق١

دلاخنعءديعسنبريبانت:لاقديلولانبةيقبانآ:لاقميهاربإنبقاحسإانربخأ"

نبةدابعنعمهتدحةيمأيلأنبةدانجنأدوسألانبورمعنع«نادعمنب

لاجدلاحيسملانعمكتدحييِإ):لاقملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنع«تماصلا

سيلیرسیلانيیعسومطمروعأدعجججفريصقوه«هولقعتالنأتفخيح
روعأبسيلىلاعتوكرابتمكبرنأاوملعافمكيلعسبتلانإفءارجحالو

"اوتونحمكبراورتنلمكنإو

۹

 

 



طسقلانازيملا
  

دنعتءاحجهنعهللايضرتماصلانبةدابعىلإةبوسنملاةياورلاهذه
.٠"مامإلاو

.ةيوستلاسيلدتسلدملاديلولانبةيقبببسبكلذوةفيعضقيرطلااذهنميهو

هفعضلهخيشريغطقسينأوهوءةيوستلاسيلدتاهنم...":ركاشدمحمدمحألاق

نممو؛ديدشريرغتهيفوهلمكحيفءةقثنعةقثثيدحلاريصيف«هرغصوأ
اهرشواقلطمسيلدتلاعاونأشحفأسيلدتلااذهو...«ديلولانبةيقب:كلذبرهتشا

1V

ريب...":يتالاكاهيوريديلولانبةيقبدحجبةياورلاهذهدنسيفرظنلادنعو

"...دوسلانبورمعنعنادعمنبدلاخنعدعسنب
تاقبطلاعيمجيفعامسلابحرصيملةيوستلاسيلدتسلدملاديلولانبةيقبنأاعو

جهنمبسحفعضلابتماصلانبةدابعىلإةبوسنملاةياورلاهذهىلعمکحیاذهل

.ادحأيباحياليذلاةمألا

7٦WO a O

نع«عفاريبعفارنبلیعامسإنع«يبراحمانمحرلادبعانثدمحمنبيلع

هللالوسرانبطخ:لاقيلهابلاةمامأيبأنعءورمعيبأنبىيينابيشلاةعرزيأ

١۹٤4٤ص/٤جء٤٦۷۷:ةياورلا«ىربكلايئاسنلاننس۲

۸۷١۱صء٤٤۲۳:ةياورلا؛لبنحنبدمحأمامإلادنسم۳

١۸٠ص/۲جء١۷٠٠:ةياورلادنسم٤

٦٤صشماه؛ثيدحلامولعراصتخاحرشثيثحلاثعابلا٥

۱۳-۹١٥۱۳۱۳ص/۲جء۷٤٤٤:ةياورلانباننس١

۳

 



طسقلانازيم
  

ناكفهانرذحو«لاجدلانعاثيدحهتبطخرثكأناكفملسوهيلعهللاىلص

."...اوتونحمكبرنورتالو...هلوقنم

رکوعنبعفارنبليعامإلبقنماهدورولكلذوةفيعضةياورلاهذه

.عفاريبأيراصنألا

ملفعضهثیدحيف«ثیدحلاركنم:يلعنبورمعلاق...":رجحنبالاق

ةياوريفلاقو.فيعض:دمحألاقو.طقءيشبهنعاثدحنمحرلادبعالوىيعمسأ

سيل:هنعيرودلاةياوريفلاقو.فيعض:نيعمنبالاقو.ثيدحلاركنم:هنع

:ةرملاقو«ثيدحلاكورتم:يئاسنلالاقو...ثيدحلاركنم:متاحوبألاقو.ءيشب

كورتم:يطقرادلاو«شارخنبالاقو.ةقثبسيل:ةرمويشبسيل:ةرمو«فيعض

.مهدنعيوقلابسيل:دمحأوبأمكاحلالاقو.ثيدحلافيعض:يلجعلالاقو...

يفبصغرنمبابيفنايفسنببوقعيهركذو.كورتم:دينحلانبيلعلاقو
...يليقعلاومتاحوبأاضيأهفعضو.ةجحالوةقثبسيل:رازبلالاقو.مهنعةياورلا

1Y

"۷کاحاو۱ةنبادنعاضيأةياورلاهذهوحنءاجو ۳

١جء٣٤۸٤:تءبیذهتلابيذهت۷

٩٥4.٦٤ص/٢۲ج۲۷۰:ةياورلاءديحوتلاباتك۸

ىلعلديلقنلاةهجنمًاحيحصًاتباثًاربخنآلااوعمساف*:هلوقبةياورلاهذهلةميزخنبادهم
ىنعمناكولوءتامملالبقهنوريالمهنأو«توملادعبهؤانثلج-مهقلاخنورينينمؤملانأ

الف«برصلاةفلنولهجينيذلاةلطعملاةيمهجلاهمهوتتامىلعُهُكِرذَتال):هلوق

ايندلالهأراصبأ:يأ(اَصْبألاُهكِرذَال:هلوقىنعمناكل؛كاردإلانيبورظنلانيبنوقرفي
(۹°4-8°4ص/۲جءديحوتلاباتك)."تامملالبق

٢۲۳



طسقلانازيملا
  

ييربحخأ:لاق«يمعانت:لاق«بهونبنمحرلادبعنبدمحأانثدح":ةيزخنبالاق

نعثدحيءِنابيشلا؛ورمعيبأنبىينعءِناسرخلاءاطعنعديزينبا«سنوي
یلصهللالوسرانبطخ:لاقيلهابلاةمامأيبُأنعصمحلهأنم«يمرضحلاورمع

."...لاجدلاركذهتبطخرثكأناكوءامويملسوهيلعهللا

.يشرقلابهونبنمحرلادبعنبدمحأببسبكلذوةفيعضةياورلاهذه

نباو«ملسم:هنعو...يعفاشلا:نعیورو«همعنعرثكأ":رجحنبالاق

نبالاقو...هنعبتكنملوهانکردا:ةعرزيبانع:متاحيبآنبالاقو...ةعيزخ

نوعنتعيالءابرغلانمهنعبتكنمو«هفعضىلعنيعمحبرصمخويشتيأر:يدع
نعهتیاورةرثكوثيداحأهيلعركنأهفّعضنمو:يدعنبالاقو...هنعةياورلانم

موقتالوء٢٤٦۲ةنسرخآلاعيبررهشيفيوت:سنوينبديعسوبألاقو...همع

نبانعنتفلاباتكبثدحيةلمرحنأيغلب:حلاصنبدمحألاقو...ةجحهثيدحب

ىلعهأرقيملودحأبهونبانمهعمسيمل:تلقوكلذيفهلتلقف«بهو

:لاقو.دعبهبثّدحهنأغلبمث؛لعفيالهنأىلعيدنعنمعجرف:لاقءدحأ

80°ص/4٤جء٠۲٦8:ةياورلا«نيحيحصلاىلعكردتسملا٩

ءيبأانث«نارهمنبليعامسإنبدمحمنبدمحأنسحلاوبأانربخأ":دنسلااذهبةياورلاتءعاج

ءاطعنعءديزينبسنويينربخأءيمعانث«يشرقلابهونبنمحرلادبعنبدمحأأابنأ

؛صمحلهأنميمرضحلاورمعثيدحنعءينابيشلاورمعيبأنبىيحينعءيناسرخلا

ناكفامويملسوهيلعهللاىلصهللالوسرانبطخ:لاقهنعهللايضريلهابلاةمامأيبأنع

يشيمث«يدعبيبنالويبنانألوقيفأدبيهنإفاوتبثافللادابعاي...لاجدلاركذهتبطخرثكأ

."...اوتومتیتحمكبراورتملمكنإومكبرانأ:لوقيىتح

٢۳

 



طسقلانازيملا
  

:لاقبهونبانعهبثّدحبهونبنمحرلادبعنبدمحأنإيجنشوبللليقف
An

اذإباذكاذهف

.٠"'نيباذكلانميئاسنلاهدعدقواذه

نم"صاعيبانبادنعيلهابلاةمامأيبأىلإةبوسنملاةياورلاهذهتءاجو٤

يمرضحلاهللادبعنبورمعقيرط
رابجلادبعوبأنابيشلاهللادبعنبورمع":بيرقتلايفهنعرجحنبالاق

نبافرعدقوةثلاثلانم«لوبقم«يصمحلايمرضحلاءامجعلاوبألاقيو

تبثيملو؛ليلقلاالإثيدحلانمهلسيلنم:ةسداسلا":هلوقبلوبقملاةبترمرجح

نيلفالإو؛عباتيثيح«لوبقمظفلبةراشإلاهيلإو؛هلجأنمهثيدحكرتيامهيف

٤۸ءردحلا

٥٠٥-٤٤ص/١ج٥۷:تبیذهتلابيذهت٠

67٦صنيكورتملاوءافعضلايفعومجملاء١۷:تيئاسنللنيكورتملاوءافعضلا١

٦٤٤ص٢جء١٤۲٠:ةياورلاءيناثملاوداحآلا۲

انءيلصوملاقاحسإنبدمحمنبىسيعريمعوبأانثدح":دنسلااذهبةياورلاهذهتءاج

ء؛يمرضحلاهللادبعنبورمعنعءورمعيبأنبىيحيوهوينابيسلانعءةعيبرنبةرمض

ناکفمويتاذملسوهيلعهللاىلصهللالوسرانبطخ:لاقهنعهللايضريلهابلاةمامأيبأنع

ىلعةتتفنكتملاهنإسانلااهيأاي:هلوقنمناكفءانرذحيولاجدلانعانثدحيامهتبطخرثكأ
مكبراورتنلومكبرانألوقيف...":ةياورلايفءاجو...لاجدلاةنتفنممظعأضرألا

."...اوتومتیتح

٠٤۷-٢٢۷ص/١جء٤۰۸٥:ت؛بیيذهتلابيرقت۳

٢٤۲ص/١ج؛قباسلاعجرملا٤

۳۳

 

 

 



طسقلانازیلملا
  

بمامامإلادنسمفوءياربطلادنعيرهزلاقيرطنمةياورلاهذهتوءاجو0

.قازرلادبعو«يذمرتلاوملسممامإلادنعو

:يهفةياورامأف®

رمعييربخأ«يرهزلانع«بيعشانربخأ«ناميلاوبأانثءةعرزوبأانثدح"

ملسوهيلعهللاىلصيبلاباحصأضعبهربخأهنأ‹يراصنألاتباثنبا

:لاجدلاةنتفمهرذحيوهوسانلللاق«ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنأ

.(هملعنمهؤرقيرفاك

.بيعشنعناميلايبأةياورببسبةفيعضيناربطلااهدروأيلاةياورلاهذه

مهالومينارهبلاعفاننبمكحلاوه:ناميلاوبأ

ناوفصنعهثيدحامأ:لاقفناميلايبأنعهللادبعوبألئس:مرثألالاق"

۱بِعءيشبكلذلحتساو«بیعشانربخأ:لوقيوهو:لاق‹حيحصفزيرحو

٥۹٥۲ص/٤جء۳۲۲۳:ةياورلا‹نييماشلادنسم٥

"...بيعشانربخأ"لوقيةياورلاهذهيفناميلاابأنأىرتتنأ١

وأ(نالفانثدح)هلوقبةداجولاهذهلثمبلقنفمهضعبفزاجدقو":ركاشدمحمدمحألاق

؛حيرصلابذكلانموهلبءهيلعدمتعيدحأهزجيملوءءاملعلاكلذركنأو!(نالفانربخأ)

حرشثسييثحلاثعابلارظنا)"هتياوردرتوءنيلوبقملاةجردنعاندنعطقسيهبيوارلاو

(۹۷صشماهءثيدحلامولعراصتخا

٣۳



طسقلانازيملاب
  

تلقف.ثيداحألاكلتيعاوورا:محللاقفناميلاوبأكلذرضح«هوملکمث.ال

اذهعمامنإءاثيشالوابتكمهطعيملناكةلوانمناكوللاق؟ةلوانم:هللادبعييأل

ُثُمَبيمبيعشبكذخأفنءاجناميلاابأ:لوقيبيعشنباناكفطق

ناميلاابأتلأس:نيعمنبىينع«؛ناسغنبلضفملالاقو...انربخأ:لوقيوهو

...دحألاهجرخأملةلوانملاوهسيل:لاقفةزمحيبأنبابيعشثيدحنع

نمناميلاوبأعمسيمل:يزارلاةعرزيبأنع«يعدربلاورمعنببيعشلاقو

وبأعمسيم:دواديبأنع؛يرحأآلالاقو...ةزاجإيقابلاوادحاواٹیدحالإبیعش

٠الإبيعشنمناميلا

:دنسلااذهبتءاجدقفمامإلادنسمةياورامأو

تباثنبرمعييربخأو:يرهزلالاق:لاقرمعمانأبنأ«قازرلادبعانثدح"

."...يراصنألا

.دمحأمامإلا

۳۹۷-٢٥۳۹ص/۲ج۳۹٥۱٠:تبیذهتلابيذهت۷

ء٢٢٤۲:ةياورلاءلبنحنبدمحأمامإلادنسم۸

تباثنبرمعينربخأو:يرهزلالاق:لاقرمعمانأبنأ«قازرلادبعانث":يتآلاک.ةياورلاصن

هيلعهللاىلصهللالوسرنأملسوهيلعهللاىلصيبنلاباحصأضعبهربخأهنأ

لجوزعهبرمكنمدحأىرينلهنأنوملعت:لاجدلاةنتفمهرذحيوهوسانللذئمويلاقملسو

."هلمعهرکنمهؤرقي؛رفاکهينیعنیببوتكمهنأو«تومییتح

٢٥۲۳

 

 



طسقلانازيملا
  

‹؛لوبقمهسفنيفقودص”كلامنبنادمحنبرفعجنبدمحأوهيعيطقلاركبوبأف
فرعيالناكوح«هرمعرخآيفلتخا:حالصلانبورمعوبألاق...ًاليلقريغت

.تارفلانبانسحلاوبأاذهركذفيلعارقيامماعيش

اهيفلوصأدمحأدنسمضعبيفهل.كاذبثيدحلايفنكيمل:سراوفلايبأنبالاق

نکكي¦مهنااورکذباتکنماهخسنف«هبتکنمةعطقتقرغ:يناقربلالاقو.رظن

1A۹
...ةقنوهفالإوكلذلجألهوزمغف؛هیفهعامس

نمتسيلفدبعو٠'يذمرتلاومامإلاةياورامأو

":مهنمدحاولكلاقثيحءتانسإلاةعطقنماهودروأدقفمهبتكلوصأ

۸۷-۸۸ص/١ج۳۲۰٠:تء؛لادتعالانازيم۹

١۱۲۲صء۲۹۳۱:ةياورلا؛ملسممامإلاحيحص٠

ىلصهللالوسرباحصأضعبهربخأهنإ«يراصنألاتباثنبرمعينربخأو:باهشنبالاق
نيببوتكمهنإ):لاجدلاسانلارذحمويلاقملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنأ؛ملسوهيلعهللا

هبرمكنمدحأیرینلهنأاوملعت):لاقو.(نمؤملكهؤرقيوأهلمعهركنمهؤرقيرفاكهينيع
.(توميیتحلجوزع

۰۸٠ص/٤جء٢۲۲۳:ةياورلا؛ءيذمرتلاننس١

؛ملاسنعءيرهزلانعءرمعمانربخأءقازرلادبعانربخأءديمحنبدبعانثدح":يذمرتلالاق

مثهلهوهامبهللاىلعىنثأفسانلايفملسوهيلعهللاىلصهللالوسرماق:لاقرمعنبانع

ينكلوهموقحونهرذنأدقلوهموقرذنأدقوالإيبننماموهومكرذنألينإ:لاقفلاجدلاركذ
.روعأبسيلهللانإوروعأهنأنوملعتهموقليبنهلقيملالوقهيفمكللوقأس
هيلعهللاىلصيبنلاباحصأضعبهربخأهنأيراصنألاتباثنبرمعينربخأو:يرهزلالاق

ىرينلهنأنوملعت:هتنتفمهرذحيوهوسانللذئمويلاقملسوهيلعهللاىلصيبنلانأملسو
."هلمعهرکنمهأرقیرفكهينيعنيببوتكمهنإوتوميىتحهبرمكنمدحأ

EBA



طسقلانازيملا
  

رکذريغنموحنوأ"يراصنألاتباثنبرمعينربخأوباهشنبالاق
لوسرىلإبوسنملالوقلااذهفعضيدنسلايفعاطقنالااذهف.دنسلايقابل
.ملسوهيلعهللاىلصهللا

كرديوهوراَصْبَألاهكردنال):ىلاعتهلوقريسفتيفلوقلاةصالخو
:لاقثيح«يفنحلاصاصحجلامامإلانعهلقنن(راَصْبَألا

ةفينحابأكردأوروصتنملانامزكردأ:كلوقوحن«قوحللاهلصأكاردإلانإلاقي"

قحلاذإمالغلاكردأوءةرمثلاوعرزلاكردأولاحقحليأماعطلاكردأو

لهأنيبفالخالهنألvمايإهتيؤربهلهقوحلءيشللرصبلاكاردإو«لاجرلالاح

نأزوجيالو«يرصببهتيأرهانعماصخشيرصببتكردأ:لئاقلالوقنأةغللا

١٦۱۷ص/١٠جء۰۸۲۰:ةياورلاءقازرلادبعفنصم۲

یلصهللالوسرماق:لاقرمعنبانعملاسنعيرهزلانعرمعمنعقازرلادبعانربخأ"
ينإ):لاقفءلاجدلاركذمثءهلهأوهامبللاىلعىنثأف«سانلايفملسوهيلعهللا

يبنهلقيملالوقهيفمكللوقأسينكلوءهموقحونهرذنأدقل؛هموقهرذنأدقالإيبننمامو

.(روعأبسيلهللانأوءروعأهنأنوملعتءهموقل
هيلعهللاىلصيبنلاباحصأضعبهربخأهنأيراصنألاتباثنبرمعينربخأو:يرهزلالاق

نلهنإ):لاجدلاةنتفمهرذحيوهوسانللذئمويلاقملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنأملسو

."هلمعهرکنمهؤرقي؛رفاکهینیعنیببوتكمهنإو«تومییتحهبرمكنمدحأیری

تباثنبرمعوأيرمهزلامهبأمليردنال:تلق":فاقسلايلعنبنسحذاتسألالاق

اميسال«يرهزلاتاجردمنماهنأرهاظلاوةلعهذهوةظفللاهذههنعىوريذلايباحصلا

!!كلانهاهركذيملفةذاشلاةعطقلاهذهنعضرعأوعضاوميفثيدحلاىوريراخبلانأو

لخدياجاردناكهنإفثيدحلايفيرهزلاتاجردمنماهنأيدنعهنعديحماليذلاحجارلاف

اهذخأامبرو!!(تاضقاتتلا)نمثلاثلاءزجلارخاوأيفكلذتنيبامكرخآًامالكثيدحلايف

(٢۳صءةيؤرلاةلأسم)."!ةمامأيبأثيدحنم

۲۳۷



طسقلانازيملا
  

ال):ىلاعتهلوقفهلاكردمسيلوهيفابطيحتيبلانألةطاحاإلاكاردإلانوكي

هلوقكراصبألاةيؤريفنبخدمتاذهوراصبألاهارتال:هانعم(راَصْبَألاُهُكردت

مذهدضتابثإنإفهسفننعهيفنبهللاحاماموموالوةنسُهَذْخأَالرىلاعت

مو0

هذخاتال)بةفصلاقاقحتسالطبولامك‹لاحبهضيقنتابثإزئاجريغف«صقنو

زجيمهنعرصبلاةيؤريفنبحدمتاملف«صقنةفصىلإالإلطبيملمونالوةَنس

نوكينأزوجيالو.صقنةفصتابثإهيفناكذإ‹؛لاحبهضيقنوهدضتابثإ

لمتحرظنلانألةَّرظااَهبَرىلإ*ةّرضاذميٌةوُجُؤ):لاعتهلوقبًاصوصخم
المتحمكلذناكاملف«فلسلانمةعامجنعيورامكباوثلاراظتناهنم«ناعم

ةيؤرلايفةيورملارابخألاو.هيفليوأتللغاسمالاهبهيلعضارتعالازَجُيمليوأتلل
الوةهبشهبوشتاليذلاةرورضلاملعوهو٠٠ولملعلااهبدارملااإ

يفةروهشمملعلاعميةيؤرلانأل؛كوكشلاهيفضرعت

هناحبسهللاةيؤروتبثماهبناعتسايلاتاياورلاعيمجنأكردنهنايبقبساممو

.اهيفةجحالةفيعضىلاعتهللاتايآلمهريسفتدنعمهدقتعمتابثإيفىلاعتو

.نلاىلابرهللدمحلاو

.ةرخآلاوايندلايفىلاعتهللدابعلاةيؤرتابثإيفةياوريأحصتمل۳
۸-۹ص/٣۲جءنآرقلاماكحأ۹1۹

۳۸

 



 

 
طسقلانازيملا

 

ابرىرنلههللالوسرايسانألاقر:اهيفءاجيتلاةروصلاةياور
(؟ةمايتلاموي

:يراخبلامامإلالاق

ابأنأديزينبءاطعوٌديعسينَربخأيرهرلانعٌبيعشانّربخأنامّيلاوبأانثدح'

قازرلادبعانثَدحٌدومحم.ملسوهيلعهللاىلصيبلانعامهربخأةريره

ايسانالاق»:لاقةريرهيبُأنعيثيللاديزينبءاطعنعيرهزلانعّرمعَمانربخأ
اهنوُدسيلسمشلايفنوُراضُتله:لاقف؟ةمايقلامويانبرىرنلههللالوسر

سيلردبلاةليلرمقلايفنوُراضتله:لاقللالوسرايال:اولاق؟باحّس

هللامحيكلذكةمايقلامويُهنوَرتمكنإف:لاقللالوسرايال:اولاق؟باحس

نمغعبتيودبعيناكنم.هعبتیلفائیشدعيناکنم:لوقيفسانلا

اهيفةمألاهذهىقبتوءَتيغاوطلاٌدبعيناكنمعبتيوَنمقلاٌدبعيناك

«كنمهللابذوعت:نولوقيفمكبرانأ:لوقيفنوفرعييلاةروصلاريغييهللاُمهيتَأيف

نوفرعييلاةروصلايفهللاُمهيَأيف«هانفرعانيراناتأاذإفانبرانيتأيىحانُئاكماذه

لوسرلاقمنهجرسجبرضو«هنوعبتيف«انبرتنا:نولوقیفمكبرانا:لوقيف

ْمَلسمهلالسرلاءاعُدو«زيجُينملوأنوكأف:ملسوهيلعهللاىلصهَل
ايیلب:اولاق؟نادعُسلاكوشمتيأرامأ‹نادعّسلاكوشلثمٌبيلالكهبوملس

هللاالإاهمظعردقُملعَيالاهنأريغ«نادعسلاكوشلثمامنإف:لاقللالوسر

۳۹

 
 



طسقلانازيملا
  

غرفاذإتح.وجنيمثلّدْرخلامهنموdلمعبقبولامهنم:مشامعأبسانلاُفِطْخَف

ناكنممجرخُينأدارأنمرانلانمجرخُينأَدارأو«هدابعنيبءاضقلانمهللا

توجسلاراثآةمالعبمهوجرخينأةكئالملامأہللاالإهلِإالنأهش

ءاوشحُشمادقمنودوجسلارثأمدآنبانملكأتنأرانلاىلعهللا

ىقبيو؛ليسلاليمَحيفةّبحلاتابن«ةايحلاءامهللاقيءممهيلعبصي

يقرحأواهُیرٰيبشقدقابراي:لوقيفرانلاىلعههجّوبلبقملجر

ىلأبستنأنإكلعل:لوقيفهللاوعديلازيالف‹رانلانعيهجوًفرصاف

دعبلوقيمث.رانلانعهَهجوريغال؛كتزعوال:لوقيفهّريغ
؟هريغٰيلأستالنأتمعزدقسيلا:لوقیفةابابىلإيبرقبراي:كلذ

يلأستكلذَكتيطعأنإيلعل:لوقيفوعديلازيالف.كّرَدغأامٌمدآنباايكليو

ُةلأسيالنأدوهعنمهللايطعبفريغَكْلأسأال؛كتّرعوال:لوقيفريغ
مثتكسينأهللاءاشامتكساهيفامىراذإف«ةنجلابابىلإهيّرقيف«هريغ

ايكليو.هريغيلأستالنأتمعزدقسيلوأ:لوقيمث.ةنحلايلخدأابر:لوقي
يحوعديلازيالف.كقْلَحىقشأىلَعحتالبراي:لوقيف.كرَدغُأامٌمدآنيا

اذکنمنمت:لیقاهيفلحداذإفءاهيفلوخدلابهلنذُأكحضاذإفَكَحضي

كلاذه:هللوقيف«نامألاهبىحاذكنمنتهللاقيمث.ئمتيف

."ًالوخدةالهأرخآلجرلاكلذو:ةريرهوبألاق.هعم

Y6

 



طسقلانازيملا
  

‹"”دوادوبأو‹'"ملسممامإلاو‹'""يراخبلامامإلااهوحنوةياورلاهذهجرحأ
eV A O ve 1۹۹ 1۹۸

وباو«يئاسنلاو«مكاحلاو«نابحنباو«دماماماإلاو6يمرادلاو

.مهريغو""'ةعيزخنباو١'هجامنباوء٠""يذمرتلاو٠"يسلايطلاو٠"ىلعي

توبثنالعإلحجرملاهدحوسيلدنسلاةحصنأثيدحلاملعدعاوقنمنإ

۱۳۱-١۱۳۱۲صء۷٤٤۷:ةياورلاوء۷۳٥1:ةياورلا«يراخبلاحيحص°

١١٤۱۲صء۸٦۲۹:ةياورلاو١۱۳صء۸۳١۱:ةياورلاو١۱۲۹صء۸۲٠١:ةياورلا؛ملسمحيحص7

۹۸ص/٥ج٤٣٤٤:ةياورلاءدواديبأننس۷

۳۱٦صء٤۲۸۰:ةياورلا«يمرادلاننس۸

:ةياورلاو۹۲٠-١۹٠ء٤۷۹۱:ةياورلاو۷۸٠صء۳٠۷۷:ةياورلا؛دمحأمامإلادنسم۹

٦۷۸صء۱۱۱۳۷:ةياورلاو١۷۷صءء۹

١١جء٩٤٤۷:ةياورلاوص/٠١ء٤٤٩٤:ةياورلا؛نابحنباحيحص٠

۸۰٤-۷۸٤ص/٦۱جء٤٤٤۷:ةياورلاو٤

۲۷٦-٢٦۲٦ص/4٤جىلعكردتسملا١

٥۹٤٤ص/٤جء۷۷۱۳:ةياورلاو٦٤۰٠جء۳۷١۱۱:ةياورلاءيئاسنلاننس۲٠

٦٤-٥٤ص/١۱جء٢٢٤۲11۸۹-٠٢٤۲ص/١٠جء١٦۳٦:ةياورلاءىلعييبأدنسم۳٢٠

۲۸-٦۲۸۷ص/۲جء١٠٠٠

٤٠۳صء٢۲۳۸:ةياورلا؛يسلايطلادنسم٤٠

۸۸٦ص/٤جء٢٥٥۲:ةياورلا؛يذمرتلاننس

١٢٤٦ج۱۷۹:ةياورلا؛هجامنباننس1٩

٤٤٤٤٥٥٤ص/۲جء٢٢٤۲و٢٤۲:ةياورلاءديحوتلاباتك۷

٢٢٢٤۲

 



طسقلانازيملا
  

اهبحاصىلعةحيحصلاةنسلاوأميركلانآرقلانمةلدألاكلتتناكءاوسةلدألا

.ميلستلامتأوةالصلاىكزأ

وهامكنتملاةحصدانسإلاةحصنممزليالهنأ:هيفف:نالطسقلالاق"

ةلعوأذوذشنتملايفنوكيودانسإلاحصيدقف«نأشلااذهلهأدنعفورعم

دقفءاضرديشردمحمذاتسألاوريثكنبامامإلاوةيميتنباةمالعلاةدعاقلاهذهنيبو

ةدايزلاهئانأييعقيمثلاصتالاحيحصثيدحنممك:ةيميتنباةمالعلالاق

نفلااذهسرامنمو«؛كلذكىرخأصقنوعملاليتةظفلةدايزبرف«ناصقنلاو
قرطو؛لخدتباوبأهفيعضتوثيدحلاحيحصتلوكلذمقاومهيلعىفخينكيم

.٠"قرطتكلاسمو؛كلست

مكحلاهنممزليالدانسإلاىلعنسحلاوأةحصلابمكحلاو":ريثكنبامامإلالاقو

للعموأاذاشنوكيدقذإ؛نتملاىلعكلذب

هدنسحصاملكامهنأاهيلعقفتملالوصألانمو":اضرديشردمحمذاتسألالاقو

لوعيانإو؛حيحصريغهنتمنوكيهدنسحصياملکاموءاحيحصهنتمنوکی

نإو«صوصتنلايفوأعقاولايثيعطقوهامنالاضراعيملاذإدنسلاةحصىلع
.٠٠"...عمحلاناكمإمدعوضراعتلادنعثيداحألاىلعمدقمنآرقلا

٢۲۳صءءارآلاقيبطتنايبيف:ةمتاخلاءمولعلادجبأ۸

۳۹ص؛ءةيميتنبالثيدحلاملع۹

۳۷صءثيدحلامولعراصتخاحرشثيثحلاثعابلا٠

۸۰٠ءرانملاريسفت١
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طسقلانازيم
  

تاياوراهيفدريلاوريثكنبامامإلالاوقأ"'"لوألامسقلايفكبرمدقو

.مالسإلاةديقعاهتمداصملومقاولاهتفلاخملكلذوتاقثقرطنمتءاح

نباىلعدرتريثكنبامامإلااهقبطيلاتاقيبطتلاكلتوانهركذيذلاجهنملاف

لدعلانعلدعلالقنبتتبثاذإملسوهيلعهللاىلصهنتسذإ...":لاقنیح«ةميزخ

ادبأاهنمءيشنوکينُهللاشاحفلاباتكلةقفاومالإادبأنوكتالهيلإًالوصوم

ىلصيلاننسنمائيشنأ:ةلهخجلانمىعدانمف«هنمءيشلوأهللاباتكلافلاخم

نماضلاانأفهللاباتكنمءيشلفلاخملقنلاةهجنمتتبثاذإملسوهيلعهللا

۱"ةنسنیعبرأنمرثكأذنمهبحوبأامىلعانبهذمةحصتيبثتب

نمنينمؤملامأفقومركذنكلوءةيزخنباىلعدرلايفةلاطإلللحمانهسيلو

نعتاقثلالقننأىلعليلدتللةيافكلاهيف''امهنعهللايضرهنباورمعةياور

.لاوحألالكيفنتملاتوبثهبمزليالتاقثلا

.ثحبلااذهنماهدعبامو٢۲صرظنا۲

١١۰١۱جءدیحوتلاباتك۲

املف...":(۲۳۳ص۱۲۸۷:ةياورلاءيراخبلاحيحص)ةحيحصيفيراخبلامامإلالاق٤٠

:هنعىلاعتهللايضررمعلاقفءهابحاصاوءهاخأاو:لوقيبيهصلخدءرمعبيصأ

ءاكبضعبببذعيتيملانإ):ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقدقو؛يلعيكبتأبيهصاي
.(هيلعهلهأ

كلذتركذ؛هنعىلاعتهللايضررمعتاماملف:امهنعىلاعتهللايضرسابعنبالاق

هيلعهللاىلصهللالوسرثدحامهللاوءرمعهللامحر:تلاقفءاهنعىلاعتهللايضرةشئاعل

:لاقملسوهيلعهللاىلصللالوسرنكلوهيلعهلهأءاكببنمؤملابذعيلهللانإ:ملسو
."(ىرخأٌةَرزاَورَتًالو)نآرقلامكبسح:تلاقو(هيلعهلهأءاكبباباذعرفاكلاديزيلهللا

BE



طسقلانازيملا
  

نباةنحلايفىلاعتوهناحبسهللاةيؤرىلعاهيفليلداليلاةروصلاةياوربجتحا

©ريثكنسباونباوناكوشلاو‹"'*ميقلا

.مهريغو‹زعلايبُأنباوء"""يبلاعثلاو
يفتمدهتوءةيمالسإلاةديقعلااهتبراحراكفأترهظةياورلاهذهباتعأىلع

.ةديقعلاناكرأوسيدقتلاسسأةياورلاهذهنيذخآلالوقع

هذهميركلائراقلايخأكيدينيبعضأةياورلاهذهنعثيدحلالصاوننألبقو

ةديقعبديقتتمليلالوقعلاىلعاهريغوةياورلاهذهرْثأفرعتيكتارابعلا

:ىلاعتوهناحبسهللاةيؤرتاياورلاهتءارقدنعىلاعتوهناحبسهللهيزتتلاوسيدقتلا

:يركبلايطايمدلادمحمنبنامثعلاق

تلخدفتمقف...":(٢۳۹صء۲۹:ةياورلا؛ملسمحيحص)ملسممامإلاحيحصيفءاجو

ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقام!هللاوالتلاقفرمعنبالاقامباهتثدحف.ةشئاعىلع

وهلهللانإو.اباذعهلهأءاكببهللاهديزيرفاكلانإ):لاقهنكلو(دحأءاكبببذعيتيملانإ):طق

نبمساقلاينثدح:ةكيلميبأنبالاق:بويألاق.(ىّرخأزوةَرزاَورزتالو).(ىكبأوَكَحْنَضأ)

الونيبذاكريغنعينوثدحتلمكنإ:تلاقرمعنباورمعلوقةشئاعغلبامل:لاقدمحم

.'ءىطخيعمسلانكلو.نيبذكم

٥٥-٢٦٥ص/۱۳ج؛دواديبأننسىلعميقلانباةيشاح٥

٤٤٥٤ص/٥جءريدقلاحتف٦

٠۷٤ص/٦جءروثنملاردلا۷

۳۲۷ص/۲۹جريرحتلا۸

۱۷۰-۱۷۱ص/۷جءريثکنباریسفت۹

۰۲٥صجءيبلاعثلاريسفت٠

۲۹۲ص/١جءةيواحطلاةديقعلاحرش١

٤٤۲

 



طسقلانازيلما
  

لازیالنممهنمو«صاوخلامهوايشعوةركبمويلكهارينممهنمو...'
هدابعنمصاوخهللنإ:يماطسبلاديزيوبألاقىحءدوهشلايفارمتسم

امكاهميعنوةنجلانماوناغتسالةعاسهتيؤرنعةنحلايفمهبجحول

VY Yr .'اجياذعورانلانمرانلالهأثيغتسي

تئاکتاّحلاَّصلا.اولمَعَواونمآيذلانر:قحلاهلوقوىلاعتهللالوقي

.(انوحاَهْنَعالاهيفنيدلاخ*الرُنسْودْرفْلاتانجهَ

ةنحلانمنوثيغتسيهللادابعصاوخنإلوقييماطسبلاديزوبأنكلو

ابانذحاؤتالفيبركوفع.!!!!رانلايفرانلالهألعفيامكامامتاهميعنو

.نولطبملاهلوقي

:يعفاشلامامإلاىلإبسناميطرقلاركذ©

امأ:لاقمث.ىضرلابهنورياموقنأىلعلدطخسلاباموقبححل

ايندلايفهدبعامداعملايفهبرىريهنأسيردإنبدمحمنقويمولهللاو

YYW

تردصدقةيمالسإلاةديقعللةفلاخملاتاملكلاهذهنوكتنأدعبتسننحنو

اودمتعايلاةفيعضلامهتلدأركذقايسيياهدامتعامغاسفيكاهولقانت

هناحبسهللاةيؤريبثمىلعبحاولانمناك؟مهدقتعمتابثإيفاهيلع

٤٢٤۳ص/١جءنيبلاطلاةناعإةيشاح۲

١۱۷ص/۹٠جءيبطرقلاريسفت۳

٥٤

 

 

 



طسقلانازيملا
  

هناحبسهللاةيؤرنألةلطابلالاوقألاهذهنميعفاشلامامإلاةئربتىلاعتو

هرمألةباجتساوهتاذلدبعيىلاعتهللانألولدبأتبثتملةموعزملاىلاعتو

مارتكنأكهللادبعتنأ):لئاقلاملسوهيلعهللاىلصميركلاهلوسررمأو

.''*كاريهنإفهارتنكتملنإف

وهلصأالوالساسأالةركفبهرمألمالستسالاوىلاعتهللعوضخلاطبرف

ىرىحكَلنملنل):هلاولاقامنيحمهيلإهللالوسرعمدوهيلاكلسم

راكفأمهيلإبسنتنأنممالسإلاةمئأةئربتبجواذهل(ةرهجهللا

.دوهيلا

:رجحنبالقن

اكلممملثعييهللانإ:بلهملانعلاطبنبالاق(هانفرعانبرانيأراذإف)"

انأ:محللاقاذإفييشهلئمكسيليذلامهرتافصداقتعايفمهربتخيل

.'"*"قولخملاةفصنمهيلعاوأرالهيلعاودرمكبر

حضويٍقآلالقتلاوء!!!!بلهملادنعدراوةيبوبرللكلاءاعدالامتحانإ

.حارشلادحأدنعتالامتحالا

:ييعلانيدلاردبلقنو

وهومكبرانأ:لوقيفيكفموصعمكلما:تلقنإف:ينامركلالاقو"
.''"ةريغصلاهذهلثمنمهتمصعملسنال:تلق؟بذك

ملسممامإلاو(٢۳ص°٠:ةياورلا؛يراخبلاحيحص)يراخبلامامإلاهجرخأثيدحنمءزجاذه٤
.امهريغو(ء١٠:ةياورلا؛ملسمحيحص)

۹.۳۹4ص٥ج‹يرابلاحتف٥

DB

 



طسقلانازيملا
  

اذإء!!!!نامركلادنعبونذلارئاغصنمكلالبقنمةيبوبرلاءاعدانإ

.!!!!بونذلارئاغصنمحيرصلاكرشلاناكاذإمالسإلايفةريبكال

هرماوأذيفنتوهتدابعلىلاعتوهناحبسهللامهافطصانيذلاراهطألاةكئالملاو

.!!!!ينامركلادنعةيبوبرلاءاعداوبذكلامهنكعيونيموصعع.اوسيل

:هلوقبامركلانعهلقنيذلالوقلااذهىلعييعلانيدلاردببقعو

(ىَلغألامكبراال:هلوقيفةريغصالإهنمردصينوعرفذئنيحف:تلق"'

نسحأناكلاذهلثمنعهحرشهزنولو

ىلاعتوهناحبسهللالبقنمرومأموهوةيصعمكلملالوقربتعيفيك:اضيأو
!؟هللارمألةباجتسالعفدقوكلذنع

:يطويسلالاق0

اهوركنأيلاةروصلايفمهءاجيذلاكلمااذهنوكيو...يضاقلالاق"

:هانعمنوكيوأ:لاق.قولخملاكلملاىلعةرهاظلاثودحلاتاعنم

هبشتاليلاهتاقولخموهتكئالمةروصيفمهلرهظيو«ةروصبهللامهيتأي
ناحتمارخآاذهومهربتخيلهلإلاتافص

هتاقولخوهتکئالمروصيف-هللابذايعلاو-ىاعتوهناحبسهللالحياذكهو

.!!!!ةمايقلامويفقوملايفسانلاناحتمالجأل

۱۸۹ص/٢۲ءيراقلاةدمع٦

۸۹٠ص/٥۲ج:قباسلاعجرملا۷

Y٤



طسقلانازيملا
  

ةموعزملاىلاعتوهناحبسهللاةيؤريبثمضعبنعانهاهانلقنيلالاوقألاهذهنإ

هللاىلصهللالوسرةنسوميركلانآرقلااهبءاجىلاهيزتتلاوسيدقتلاةديقعمداصت

يفسامغنالانيملسملاناهذأبنتوراكفألاهذهدرتةيمالسإلاةديقعلاف«ملسوهيلع

ةركفريرمتىلعرارصإلاف.ناطلسريغبهللاىلعلوقتلانممهملستوءهيبشتلالاحوأ

هذهزرفأنيملسملادنعةديقعلارداصميفاللصأالىلاىلاعتوهناحبسهللاةيؤر

.ميسجتلاوهيبشتلاةديقعىلمأوةركنملالاوقألا

ةياورلاهذهلوححارشلالاوقأ:الوأ

الدهاشموةيمالساإلاةديقعلابالةقالعالراكفأنعةياورلاهذهثدحتت

نينمؤملاةيؤرلركذاهيفسيلاهقرطعيمجنميهوءةطبارهيزتتلاةديقعباهطبرت
يلاميهافلملاو.نانجلالوخدلبقفقوملاياهدهاشملكوءةنجلايمهبرل

فرصوامتاليوأتباوماقلبءةيؤرللنيتبثلامظعماهلبقتيملةياورلاهذهاهنعثدحتت
يهفاذهبو.ىلاعتهللاءاشنإليلقدعبنيبتيسامكاهنالولدمرهاظنعاديعباهيناعم

.ةنحلايفىلاعتهللدابعلاةيؤرتبْثأنلةجحبتسيل

لاوقألقننءاهتبراحلمالسإلاءاجيلالاوقألاكلتعمتافقولاكلتدعبو

ىدمانلنيبتيلاهريغوةياورلاهذمهحرشدنعىلاعتوهناحبسهللاةيؤربنيلئاقلا

.ةلأسملاهذهيفضرعومهفيفمميارطضا

ةنيابتلاتالامتحالامهناباتكيفترثكوةضقانتملالاوقألامهتنسلأىلعتددعتدقف

مهحرشدنعو«ىلاعتوهناحبسهللاةيؤرنامزوناكملمهركذومهتاليوأتدنع

يأرلانأىلعةحضاوةلالدلديءارآلايفددعتلااذهو.يئارللمهفصوو«يئرللا

YE۸

 



طسقلانازيملا
  

ةيآنمىدهريغنماهريغوةياورلاهذهياعمهيجوتيفهرودهلناكيرشبلا
.اهقوبثبعوطقمةنسوأةمكحم

تاليوأتلا-١

نممهو-ةياورلاهذهحارشنأنيبتيانهاهركذنسيلاتاليوأتلانم

هللاةيؤرىلعاليلدةياورلاهذهيثنوريال-ىلاعتوهناحبسهللاةيؤريدقتعم
قفتتيلاناعماىلإركفلاونهذلادشرتلمهحورشتءاجدقف.ادبأىلاعتوهناحبس

.برعلاةغلدعاوقىلعسسأتتومالسإلاةديقععم

ةغللالهأروهمجوسابعنبارسف...(قاسنعفشكيف)":يوونلامامإلالاق
اذهورمأوةدشنعفشكييأةدشلابانه(قاسلا)ثيدحلابيرغو

٠.""رمألاةدشلبرعلاهبرضتلثم

:يأ‹ةدشلابرسف(قاسلانولوقيف):هلوق":يومألايشرقلاايندلايأنبالاقو

برصلاهبرضتلثموهو«هيفلوهملارمألانعومويلاكلذةدشنعفشكي
.٠٠"قاسىلعبرحلاتماق:لاقيامكرمألاةدشل

نوعبتيهانعمف(هنوعبتيف):ملسوهيلعهللاىلصهلوقامأ":يوونلامامإلالاقو

ةنحلاىلإممينوبهذينيذلاهتكئالمنوعبتيوأءةنحلاىلإمهباهذبمهايإهرمأ

Y۹٦۲ص/۲ج»مء؛جاجحلانبملسمحیحصحرشجاهنملا

Y۳٢٥۲۸ص/٤جءيراخبلاىلعيدنسلاةيشاح

ىلعجابيدلايفلوقلااذهوحنرظناو«۲۲ص/٣۲ج»م‹جاجحلانبملسمحیحصحرشجاهنملا18
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طسقلانازيملا
  

یضری:يأ(هنمهللاكحضي:هلوق":يومألايشرقلاايندلايبُأنبالاقو
VY

. هنع

:ةنسنمالوباتكنماللصأاليتلاتالامتحالا٢

محلةيعادلايهتالامتحالاونونظلانأىلعليلدريخةيتآلاحارشلاتارابع

.ةياورلاهذهنمىلاعتوهناحبسهللاةيؤرداقتعاىلإ

ريغيفمهيتأيف):ىرخأةياوريفو(لحوزعهللامهيتأيف)":ييعلانيدلاردبلاقو
.(كنمهللابذوعن:نولوقيفنوفرعييلاةروصلا

؛لحوزعهللاةيؤرنيبوانراصبأنيبيلابجحلافشكوهامنإانهنايتإلاو
ءةيهانتملاماسجألاتافصاأل؛ىلاعتهللاىلعزوحجتاللاقتنالاوةكرحلانأل

لجوزعهروهظالإنايتإلانكيملف«؛كلذنمءيشبفصويالىلاعتهللاو

هتیؤرهنکمبالهریغنعباغنمنُأةداعلاوهکردتالوهارتنكتملراصبأىلإ

هيلإيألاىلعروهظللمزلتسمنايتإلانألازاحبةيؤرلانعهبربعف«نايتإلابلإ
vr

نوكيدقليقو...ميظعرونانهقاسلابدارملاليقو":ضايعيضاقلالاقو

ةميظعةقلخىلعةكئالملانمةعامجروهظنم«نينمؤملانيبوهنيبةمالعقاسلا

نعةجراخنينمؤمللةمالعىلاعتهللاهلعجاقولخم(قاس)نوكيدقليقو...

٢Y۳٢٤۲۸ص/٤ج؛يراخبلاىلعيدنسلاةيشاح

٦۱۲۰ج‹؛يراخبلاحیحصحرشيراقلاةدمع۳۲

 



طسقلانازيملا
  

بلغناکامو«مهنعبعرلاةلازإوفوخلافشكهانعمليقو.ةداتعملاقوسلا

فكنلاوهألانممهبولقىلع

:هوأرامدنعاولاقف‹«باجحلاعفترامهنعاوزيمتاملف":ْييعلانيدلاردبلاقو

مهيفىلاعتهللاقلخبامإءانبرتنأ:اولاقيحمهرهنأاوفرعامنإوءانبرتنأ

مولعلاعيمجنأبامإوءايندلايفمحلءايبنألافصونماوفرعاع.امإوهباملع

.ةيرورضريصتةمايقلاموي

.‹ةياغلايفحضاوروهظ:يناثلاولغمبحجحلاضعبءاقبلحضاوريغروهظ

VYon

نعةرابعوهليقفىلاعتهللاىلإنايتإلاةبسنامأو...":رجحنبالاقو

هيلإءيجبابالإهتيؤرنكيالهريغنعباغنملكنأةداعلانألهايإمهتيؤر

ناعبإلابجيىلاعتهللالاعفأنملعفنايتإلاليقوءازاجبنايتإلابةيؤرلانعربعف
مهيتأيهریدقتفذحهيف:ليقو.ٹثودحلاتامسنعىلاعتوهناحبسههيرتتعمهب

ةروصيفمهءاجكلمااذهلعلو:لاقضايعهحجروفّللاةكئالمضعب

:لاق«قولخمهنألكلملاىلعةرهاظلاثودحلاةمسنماهيفاوأرالاهوركنأ

نممحلرهظت-ةفصبيأ-ةروصبهللامهيتأيعملانأوهواعباراهجولمتحيو

٠٠٠"...كلذبمهريتخيلهللاةفصهبشتالىلاةقولخملاروصلا

Y۳٢۲ص/۳ج»م‹جاجحلانبملسمحیحصحرشجاهنملا

۱۲۱-٦١جءيراقلاةدمع٥

YYVA۸ صإ۱۳ج؛يرابلاحتف Y۳
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طسقلانازیملا
  

نولوقيفءانةمالعهنيبومكنيبله):هلوقامأو:لاق":رجحنبالقنو

نأءايبنألاوأةكئالملانملسرلاةنسلأىلعمهفرعهللانألمتحياذهف(قاسلا

انأمحللوقينملاسرإبمهنحتمهنأكلذو«قاسلاهيلحتةمالعمحللعحهلا
"کبر

؟نيتبثملادنعىاعتوهناحبسهللاةيؤرمتتءيشيأب۳

نممهنمف؛ىلاعتوهناحبسهللاةيؤرةلآديدحتلوحعارصيفةيؤرللنوتبثلل
:ةسداسةساحبلوقينممهنموراصبألابلوقينممهنموبلاقلاوبلقلابمتتلوقي
:بلاقلاوبلقلاب

مهالهنوريالف":ىلاعتوهناحبسهللاةيؤرببلقلاءافصةلصانيبميوسوربلالاق

ىلإاهنمًادصلاةملظترسولدصتاذمهبولقةآرمتراصةحيبقلامهماسكأب

ىلاعتهنوريمهنإفنينمؤملافالخب«يلجتلارونللحمقبيملفمهبلاوق
ةلاقصلارونىرسوءةيفاصةلوقصممهبولقيئآرمتراصةنسحلامهباسكأب

ميولقيفيلجتلارونساكعنالنيدعتسماوراصف‹مهبلاوقىلإاهنمةوفصلاو

اراصبألبيقابلاهجولادوجوكتاهجلاعيمجنمهوجواوراصومهبلاوقو
.٠٠"ةيلكلاب

:راصبألابلوقينممهنمو

×٢٢`



طسقلانازيملا
  

ءههجوىلإرظنلاتلمتحافىاقبللحراوجلاوراصبألاتبكرةمايقلامويناكاذإف"

"دحأقرحينأريغنمههجورونو«هتاحبسىلإو
eةسداسةساحبلوقينممهنمو:

الملفىلاعتهللاكردتالةتبلاراصبألانأانملس:عبارلاهجولا":يزارلالاق

رارضناکامكساوحلاهذحلةرياغمةسداسةساحبىلاعتهللاكاردإلوصحزوجي
Vt

. ؟هبلوقيورمعنب

ةوقلاهذهريغةوقبةرخألايفىريىلاعتهنإانلقامنإو...":مزحنبالاقو

ضعباهامسدقو‹ىلاعتهللانمةبوهومةوقبنكلءنآلانيعلايفةعوضوللا

.°"ةسداسلاةساحلالوقلااذهبنيلئاقلا

؟ىرييذلانم٤

ضعبلةروصةيؤربحرصنممهتمو؛كلمةيؤربلاقنممهنمف؛يئرملا

تاذلاةيؤرنعفلتختةيؤرنكلوهللاةيؤربلاقنممهنموءىاعتهللاتاقولخم

.هللابذايعلاو

 

٩٤ء٣شماهءدیحوتلاباتكک۹
(۲۳۳ص/٤جءيسولألاريسفت)يسولألادنعلوقلااذهوحنو.١٠٠ص/١٠جءيزارلاريسفت٠
۲ص/٣جءلحنلاوءاوهألاوللملايفلصفلا١

O

 



طسقلانازيملا
  

ةمسحاهبكسمتلاطبنيالاق...(ةروصيفهللامهيتأيف)":رجحنبالاق
هللااهعضوةمالعلايعمينوكينألامتحالهيفملةجحالوةروصهللاوتبْثأف

.'*""هتفرعمىلعالیلدمهل

هانيأريلاهتروصريغةروصيفهللاانلىدبتيمث...":ًاضيأرجحنبالقنو

.٠"ةرملوأاهيف

كلم

مهرتافصداقتعايفمهربتخيلاكلمملثعبيهللانإبلهملانعلاطبنبالاق"

٤

ىلاعتوهناحبسهللاتاذ

:هللابذايعلاو«بضغلاوىضرلاراثآهللاتاذىلععبطنتمهضعبروصتبسح

نعنوبوجحملهللاهمحريراصنألاهللادبعمالسإلاخيشلاق":يوسوربلالقت

سانلالوخدلبقرشحلايفىلجتينيحنابضغهارييقشلانإفىضرلاةيؤر
Yt"

تبهذنيأ.!!!!دحاوتقويفبضغلاةروصوىضرلاةروص:ناتروصهل

؟ةسدقملالوقعلا

ةسدقملاتاذللةيقيقحتسيلنكلوةماعةيؤر©

۳۸۹ص/١٠ج«يرابلاحتف٢٤
۲۷۷ص/۳٠جءقباسلامجرملا٢

۳۸۹-۳۹۰ص/٥جءقباسلاعجرملا٤

- v٣



طسقلانازيملا
  

سوؤرلانيعأبةماعةيؤرةمايقلامويىريىاعتهنإمث":دمحلآروتكدلالاق

لهأميعنىلعأاهتيؤريلاةسدقملاتاذللةيقيقحةيؤرتسيلوفقوملالهأهاري
ةيؤرلاذإ.سدقتوىلاعتيرابلاتاذىرينينمؤملاريغنإلاقيالفءةنحلا

.٠*٠"ةنحجلامطوخددعبنينمؤملابةصاخميعنلااهيفيلاةيقيقحلا

يردخلاديعسيبأثيدحيفدروامو":رخآعضوميفدمحلآروتكدلالاقو

يفكلذدعبهديعينمهآرهنإثيح«ةيقيقحةيؤرتسيلةماعلاةيؤرللركذنم
ةنحبالهأاهيلعهارييلاةيقيقحلايهله«ةريخألاةروصلاهذهمثءاهريغةروص

ةيآيفديزملاباهنعربعملايهةلماكلاةيؤرلانإذإءاهريغاأحيحصلاءاهريغوأ

ةيؤرلالاحةنجلااولخديملمهوءةنحلاميعنىلع(ديرَم)وهو(ق)ةروس
اهيفركذيلا'*"ثيداحألانماذهنيبتيديزملامللصحيىحةروكذلملا
زيرا

هناحبسهنأىلإليترظنلاقيقدتوةطاحاإلادعبكبينأكو":يسولألالاقو

یحلحجبلکثیحنمالوتحبلاهناحبسهتاذثیحنمالنکلیرییلاعتو
.`"قاطياليذلاناعشعشلاهرونبهيلحت

٤٢٤۲صءاهيفمالكلاقيقحتوىلاعتهللاةيؤر٩

اهدعبامو١٤٠صيفانيبامكةفيعضةيؤرلاب(ديزَماًيدلو):ىلاعتهلوقترسفيتلاثيداحألا٧

.ثحبلااذهنم

۱۸۸صءاهيفمالكلاقيقحتوىلاعتهللاةيؤر۸
١٦۱ص/١٠ج؛يسولألاريسفت٩۹

Yoo



طسقلانازيملا
  

محاماركإةنحلايفعقتيلاريغةيؤرلاهذه:يباطخلالاقو":رجحنبالقنو

ىَتُسُْحْلا)هيفامكماركإلاةدايزلكلتوناحتماللهذهنإف

دارو
ةفصلابفرعتيلاةروصللةيؤر

هنوفرعيوانوملعييلا:دارملاف:نوفرعييلاهتروصيفهللامهيتأيف:هلوقامأو"

هبشيالهنوريمُهَأل«هناحبسهلةيؤرملتمدقتنكتملنإوهتفصبهوفرعامنو
مرهنأنوملعيف«هتاقولخمنمائيش

ةروصىلإةروصنمتاذلالوحن

يفلوحتدقومهسوؤرنوعفري):ملسوهيلعهللاىلصهلوق":يوونلالاق
.٠٠"مشیلحتوهتيؤرنممحلعناملالازأدقو«انعمو...(هتروص

.هللابذايعلاو-ىراوتتوعلطتةيلعلا

نوعبتتالأ:لوقيف‹نيلاعلابرمهيلععلطيفنوملسملاىقبيو":ةيزخنبالاق

.انبریرنانناکماذهوانبرهللا.كنمهللابذوعن:نولوقيف«سانلا

YoY

ذوعن:نولوقيفسائلانوعبتتالأ:لوقيفملطيمثىراوتيمثمهتبثيومهرمأيوهو

Vo tıı مهتبثيومهرمأيوهوءانبریرنیحانناکماذه.انبرهللا«كنمهكلاب

امو١١٠صيفكلذنيبتامكةفيعضةيؤرلاب(ةَداَيِرَو):ىلاعتهلوقترسفيتلاتاياورلاعيمج٠

.ثحبلااذهنماهدعب

۲۷۹ص/۱۳جءيرابلاحتف۱

٢۲۳ص/١ج؛جاجحلانبملسمحيحصىلعجابيدلا۲
۲۷صإ/٣ج۲٠م؛جاجحلانبملسمحيحصحرشجاهنملا۲۳

۹



طسقلانازيملا
  

:ايندلايفىلاعتوهناحبسهللاةيؤرنمعنمتيتلابابسألا٥

نمنمؤملاعنمتيلالاوحألاوىلاعتوهناحبسهللاةيؤراهدنععنتمتيلابابسألا

.مهونظومهنالامتحا

ةافنلاطرتشا":ةيؤرللنيفانلاىلعهدريف-رجحنباهلقنامك-ىطرقلالاق

عناوملالاوزوةعشألالاصتاوةلباقملاوةصوصحخلملاةينبلاكةيلقعاطورشةيؤرلايف

ي

يئرملادوجویوس
ايندلالهأراصبأنأةرخآلاوايندلانيبقرفلانمهوركذامو":رجحنبالاقو

.اديجةيقابةرخألاقمهراصبأوةيناف

.اشلصأاليلاتانيمختلانموهلبركذيليلدهلسيللوقلااذه

برقنْخنو)":ايندلايفهللاةيؤرمدعيفببسلامهضعبنعيوسوربلالقنو
املءاوحلانأامكقحللكاردإلانعقلخلاعنميذلاوه(ديرَولالّبَحنمهي

.٠٠"...رصبلاهكرديملرصبلاةساحرشابمناك

هللاةيؤرمناموهناسنإلادنعرصبلاةساحنمديدشلاةيحلإلاتاذلابرقف

.كترفغموكوفعبراي.!!!ايندلايفىلاعتوهناحبس

٢٤٢٤ص/۲جءتيحوتلاباتك٤

TAAصإ/٥۱ج؛يرابلاحتف٥

۳۸۷ص/١٠ج؛قباسلاعجرملا١

Voyءنايبلاحورda۲٢٢٥۲-٢٢۳ص١
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طسقلانازيملا
  

؟یریيذلانم٦

هللاةيؤرعوقوبنيلئاقلانيبفالخلابدمحلآرصاندمحأروتكدلاحرص

ماعوأنيتمؤملابصاخوهلهوعوقولااذهنوكينمل"ءةمايقلايفىلاعتوهناحبس

.٠...مهريغلومحل

تلددقف...":لاقثيحءانههحرطيذلالاؤسلااذهىلعهسفنبباجأدقو

لبةمايقلاتاصرعيفىلاعتهنورينيقفانملانأىلع"”"ةحيرصلاةحيحصلاثيداحألا

عباتدقو©`"ةمايقلاموييلجتلاثيدحنمنيحيحصلاييامكاضيأرافكلاو

موينينمؤملاعيمجهيلإرظني":لاقيذلاةعيزخنبالوقلااذهيفدمحلآروتكدلا

انقلاختافصلءةركنملاةلطعملاةيمهحلافونأتمغرنإومهرجافومهرب«ةمايقلا

هيلعهللاىلصيبلاةمأعيمجنإ":رخآعضوميفلاقيذلاو٠٠"هركذلج=

لجوزع=هللانوريباتكلالهأضعبومهقفانمومهنمؤممهرجافومهربملسو

٠."'""ةمايقلاموي=

١٦۱۸صءاهيفمالكلاقيقحتوىلاعتهللاةيؤر۸

درتملثيحو":لاقنيحهساسأنملوقلااذهىلعىتآىتحاليوطدمحلآدمحأروتكدلاثبليمل۹

هثيداحأوءاقللاتايآمومعالإىلاعتوكرابتهللنينمؤملاريغةيؤرىلعلدتةحيرصةلدأ

نم.(۱۸۸صءاهيفمالكلاقيقحتوىلاعتهللاةيؤر)"...هلمتحمىقبتف

١٠٠ص؛قباسلاعجرملا٠

٤٦٤٠٤ص/۲جءدیحوتلاباتك١

ىقليفقلخللهللالثمتيمث...":نأشلااذهيفةميزخنباهلاقامموء٠٤ص/۲جءقباسلاعجرملا۲

ص/۲جءقباسلاعجرملا)."؟نودبعتنم:لوقيفءدوهيلا

O ۸٢۲

 



طسقلانازيملا
  

مامإلاهيفامهفلاخدقةميزخنباودمحلآروتكدلاهيلإبهذيذلالوقلااذهو

دقثيدحلااذهنأملعامث":لاقنيح«نالطبلابهفصوو«هبدتعيملويوونل

.ةفئاطكلذىلإبهذدقو‹نينمؤملاعمىلاعتهللانورينيقفانملانأهنممهوت

نيملسملاءاملعنمهبدتعينمعامجإبنوقفانملاهارياللب«لطابهولاقيذلااذه

Y۳

هاري:ليقو":ييعلانيدلاردبةيزخنباودمحلآروتكدلالوقنالطببحرص,

.ءاملعلاقافتابرافكلاكنيقفانملانأحيحصلاو«فيعضاذهوءةمألاهذهوقفات
vt

ةقرفلا-ةيلاسلامهىلاعتهللنيقفانملاةيؤربنيلئاقلانأىلإرجحنبابهذ

نوقفانملاونونمؤملااهيفكرتشايلاىلاعتوهناحبسهللاةيؤرنأو=ةفورعملاةيمالكل

مهوخحنوةيلاسلاضعبهبلدتساو":هلوقنماذهحضتيو«؛كلمةروصةيؤريع
قايسيٿنالطلغوهو‹نينمؤملاعمهللانوريباتكلالهأضعبونيقفانملانأىلع

دوجسلانممهسوؤرعفردعبىاعتوهناحبسهنورينينمؤملانأديعسيبأثيدح

يلاةيؤرلاامأومهعمركذنمونيقفانمللكلذعقيالوءانبرتنأنولوقيذئنيحر
.٠٠"هريغوكلماةروصهنأمدقتدقفلبقميمحلااهيفكرتش

هللانوريةمألاهذهيقفانمنأملعأدقملسوهيلعهللاىلصيبنلانأىرتالأ":ًاضيأهلوقو

رابتخاللهنورينيقفانملانأىلعلديامهيفو...نوفرعييتلاهتروصيفمهيتأينيح

؛قباسلاعجرملا)."هيلعنوردقيالفدوجسلانؤديريف
۲۷ص/٣ج۲٠م؛جاجحلانبملسمحيحصحرشجاهنملا۲
٤٦ص٥ج؛يراخبلاحيحصحرشيراقلاةدمع٤
۲۹۳ص/۱۳جءيرابلاحتف۴

-v۹



طسقلانازيملا
  

اليذلاءايربكلاءادرب=همعزبسح-ديبعلافصوىلإيوسوربلابهذو
تاذلاهجولابدارملاذإ«باجحلانعبحجحياليدترملانأ...":لاقنيح«بجحي

ةيناكماإلاقئاقحللةعماحلاةروصلاىلعقولخملالماكلادبعلاوهءايربكلاءادربو

٠٠"ةيحلالاو

نععنامءايربكلاءادرنأ":ةيؤرللنيفانلاونيتبثلانملاقنمىلعيوسوربلادرو
نكعيالفنيرظانلاويدترملانيبباجحءادرلانأيفددرتلاف":هلوقب٠٠"...ةيؤرلا

^"للابذايعلاوةريصبلاىمعنموهانإةيؤرلا

لاطبإىلإمميادحيذلاببسلاوهةيؤرللنيتبثملادنعةتباثلاةلدألادوجومدعف

.ضعبلاوقأمهضعب

ةيؤرللةينمزلاةدملا۷

ةيؤرلااهقرغتستيلاةينمزلاةدملاىلعىلاعتوهناحبسهللاةيؤروتبثمقفتيم
.ةموعزللا

.رخآوتقونيباهددحنممهنمو‹عطقنتالةيؤراهلعجنممهنمف

هدنعةبترمهبرقأوةلزتممهالعأوهللاىلعةماركمهرثكأو":يراقلايلعلاق

ًاحابصيأ(ةيشعو)نيغلامضب(ةودغ)هتاذيأ(ههجوىلإرظنينم)هناحبس

VY؛يرابلاحتف›

Y۹Y۸۷۹ص/۲ج‹نايبلاحور

۹۰



طسقلانازيملا
  

ناكولهنألرهظألوألانكل...اماودرظنلانوكينأامهبدارملاوأ...ءاسمو

.٠"محلتقلخدقوميعنلارئاسباوعفتنااماودلاهجوىلعرظنلا

نإ":هلوقبيماطسبلاديزيوبأاهدريراقلايلعلاوقأنمةريخألاتاملكلاهذه

اهميعنوةنحجلانماوثاغتسالةعاسهتيؤرنعةنجلايفمهبجحولهدابعنمصاوخهل
رانلانمرانلالهأثيغتسيامك

؟ةهجيئرمللله-۸
محمأامكفكحدنعفقتملةيؤرللنيتبثملانيبفالتخالاةلسلستاقلح

مهتنسلأىلعرهظدقف«يئارلاويئرملايفاوفلتخاو«نامزلاوناكملايفاوفلتخا

اڏهنعرجحنباربعدقفءالوأةهجيفيئرملاناكنإاملوحفالخلا

يئارلللصحي:موقلاقفاهانعميفةيؤرلاتبثأنمفلتخاو":هلوقبفالتحالا

يفهلوققفوىلعوهو«تايئرملانمهريغيفامكنيعلاةيؤربىلاعتهللابملعلا

دثئازرمأكلذوءةيفيكلاوةهحلانعهتمهنأالإ(رمقلانورتامك)بابلاثيدح

لوصحاُهَأبمهضعباهنعربعوملعلاةيؤرلابدارملانإ:مهضعبلاقوملعلاىلع

لاقو«؛تايئرملاىلإراصبإلاةبسنةصوصخلملاهتاذىلإاهتبسنناسنإلايفةلاح
اذهوملعلانمحضوأومأهنأالإملعوفشكعونهللنمؤملاةيؤر:مهضعب

."'"لوألانمباوصلاىلإبوقأ

۳۲۳صإ/١جةاكشمحرشحيتافملاةاقرم۷1۹

٢٤٣ص/٠١جءنيبلاطلاةئاعإةيشاح٠
TAYصإ/٥۱جءيرابلاحتف۷۷۱

۲۹۱

 



طسقلانازيملا
  

رصاندمحأروتكدلاهباعدقةيؤرللنيتبثلانعرجحنباهلقنيذلالوقلااذهو

تابثإمهبهذمنإذإةرعاشألانمنيرخأتملاروهمجلوقاذهو":هلوقبدمحلآ

ةلزتعمللاوملساذهعممهنكلو؛كلذب"""ةيعطقلاصوصنلادورولىلاعتهللةيؤرلا

ملفءةيؤرلايفنةهجلايفننممزليو‹ىلاعتهللانعةهجلايفنبمحلوق

سي

اوعيطت

اهمزالاوفنوةيؤرلااوتبْثأفةنسلالهأىلإمهباستنالصوصنلابتبثاميفنبرهاظتلا

اوأرامو.لوقعللفلاخملاضقانتلااذهمهيلعنوعنشيةلزتعملاذحخأفةهجلايهو

تسيلةيؤرلانأيأفشكلاهنإهنعاولاقيذلاكلسملااذهاوكلس

هنوریمهأكیتحهبمهتفرعممامتومیاعتبرلافاشكناةدايزيهامنإوةيرصب

."يظفللافالخلانمرثكأةلزتعملاعممهفالخنوكيالاذهىلعومهنيعأب

ىلعحيرصدر"ةيؤرلايفنةهجلايفننممليو":رصاندمحأروتكدلالوقف
نعىلاعتهلةهجتابثإىلاعتهللاةيؤرنممزليالو":لاقيذلايراقلايلع
ةهجيفالهنوملعيامكةهجيفالنونمؤملاهاريلب؛كلذ

يلعورجحنباىلعدرلاهيفدمحلآرصاننبدمحأروتكدلالوقنأامكف

:لاقيذلايباعثلاىلعدرلاهيفكلذكوهفيراقلا

البلجوزعهللنينمؤملاةيؤرةنمضتماأىلعةيآلاهذهةنسلالهأعيمجلمح"
دوجوممولعموهامكالوفییکت

ءةفيعضنوتبثملااهيلعدمتعييتلاتاياورلالكوءةيؤرلاتبثيينظالويعطقليلديأكانهسيل۲

.نيملاعلابرهللدمحلاو.ثحبلااذهيفنيبتامك

١۱صءاهيفمالكلاقيقحتوىلاعتهللاةيؤر۲٢

١۳۲ص/٠٠ج؛حيباصملاةاكشمحرشحيتافملاةاقرم٤

٢۹٦۲

 

 



طسقلانازيملا
  

ءةمايقلامويىرُيلجوزعهللانأىلعةنسلالهأعمجأ":رخآعضوميفلاقيذلاو

عوقوبعمسلادوروىلإدنتسيمتالقعكلذزاوجنيبينأهجولاو.نونمؤملاهاري

نأزاجثیحنمفلجوزعهللابانملعبربتعينأكلذنييبتراصتخاو.زئاحلاكلذ

نأزاجدوجولانمرثكأبانملعقلعتيملو«الباقمالوازيحتمالوناكميفالهملعن

ادودحمالوافیکمالویذاحالولباقمريغهارن

نمدمجلآروتكدلاامهدعينيذللا-ناكملاوةهجلاءافتنابحيرصتلاءاجو

يقخليعامسإو‹"""يفسنلاتاباتكيف-ىلاعتوهناحبسهللاةيؤرتايضتقم
̀©يروفكرابملاو٠"'يدنسلاو٠"روشاعنباويبأو٠"

.٠ضايعيضاقلاولاطبنباو

۸٥۲۸٤ص/٣جءيبلاعثلاريسفت٥

۲٠۰٥ص/١جءقباسلاعجرملا٦

سيلوءنيقولخملامالكهبشيالهناحبسهللامالكو":هريسفتنمرخآعضوميفيبلاعثلالاقو

عجرملا)."تامولعملاكالمولعمو؛تادوجوملاكالدوجوموهامكوتاهجلانمةهجيف
(4ص/۲ج

ءيفسنلاريسفت)."ةفاسمتوبثالوةهجالوةيفيكالب(ةَرظاناَهْيَرىلإ)":يفسنلالاق۷

(reftg١
امعلفغتثيحبهلامجةعلاطميفةقرغتسمانايعىلاعتهارتهوجولانأ:ىنعملاو":يوسوربلالاق۸

ءنايبلاحور)."ةهجىلعالوفيكالبءىلاعتهدهاشتوهاوس

الوفيكالبىلاعتهدهاشتو...ىلاعتهارتاهنأاهبرىلإةرظاناهنوكىنعمو":دوعسلاوبألاق۹

(۳۳۷ص/٦جءدوعسلايبأريسفت)."ةهجىلع
فاشكنالازاوجىلعانقفتاامكءةهجلاوةلباقملانعهيزنتلاىلعًاعيمجانقفتادقو":روشاعنبالاق٠

(٠۲ص/٦جءريونتلاوريرحتلا)."ىلاعتقحلاةقيقحلةرخآلايفنينمؤمللماتلايملعلا

۳



طسقلانازيم
  

ةعجارمةلباقمالوةهجالبةيؤرللنيتبثملاءاملعلاءالؤهنمزعلايبأنبابلطو

ييالیری:لاقنمو!ةلباقمالبةيؤرلَقعُتلهفالإو...":محلاقثیحمحل

:لاقاذإفالإوئيشهلقعيفوأءهلقعلارباكمنوكينأامإف!!هلقعمجاريلف«ةهج

در؛هتحتالوهقوفالوهراسينعالوهنيمينعالوءهفلخالو«يئارلامامأالىر

.٠٠"ةميلسلاهترطفبهعمسنملكهيلع

:يتآلابةهجالبىلاعتوهناحبسهللاةيؤرتبثأنمفصولإميقلانبابهذو

كانهنأالهملعيههتيؤروهرصب:اولاقفهقلخلهتيؤريفاذهةيمهحجلادرطو..."

ريغنمیریورصبيلب:اولاقفاوضقانتفمهثيناخمامأو«ةقيقحةيؤروةقيقحارصب

ءالؤهنملقعلاىلإبرقأمطوحفتناكف«لةلباقمالو«رصبملايئرمللةنيابم

هنعدعبأوةيؤرلانمهوتبثأابيحولاىلإبرقأمهفانيبًاضقانتاوضقانتنإوىالؤۇھو

.^"لقعلاويحولامكحنعناتجراخناتفئاطلاو«ولعلاوةنيابلانمهوفنام

."ىلاعتهللالموقللفرظاذه(ندعةنجيف):هلوق":يراخبلاىلعهتيشاحيفيدنسلالاق١

(۸۷٨۲صإ/٤جءيراخبلاىلعيدنسلاةيشاح)

هللاىلإالندعةنجيفمهويأنيرظانلاىلإعجارهانعمضايعلاقو...":يروفكرابملالاق۲
نملاحلاعضوميففوذحمبقلعتم:يبطرقلالاقو.ىلاعتوهناحبسةنكمألاهيوحتالهنإف

٣٣ص/۷ج؛يذوحألاةفحت)."ندعةنجيفنينئاكلثمموقلا

نأةلاحتسانمتبثاملناكملاتابثإيفةمسجمللقلعتال:لاطبنبالاق':رجحنباظفاحلالقن۲

يفمهويأنيرظانلاىلإعجارءهانعمضايعلاقو...ناكميفًالاحوأامسجهناحبسنوكي
(٢٥۳۹ص/١٠جءيرابلاحتف)."هناحبسةنكمألاهيوحتالهنإفهللاىلإالندعةنج

٥۲۹ص/٠جءةيواحطلاةديقعلاحرش٤٠

٤١۳۳٠جءةلسرملاقعاوصلا٥

BRT



طسقلانازيملا
  

هناحبسهللاةيؤربرقينمفصويفميقلانبامالكيلصوملانبدمحمرصتخاو
يئرملانوكينأ...مدآيبعيمجدنعهلةلوقعملاةيؤرلاف...":هلوقبةهجالبىلاعتو

عمتجيالف...كلذريغةيؤرممألالقعتالنعًنئابهلاهجاوميئارللًالباقم
ىلعهولعركنتلوغملاةيمهجلانإفاذحلو«ةنيابلاوةيقوفلاراكنإوةيؤرلابرارقإلل
دقوءولعلانوركنيوةيؤرلابنورقي٠”مهئيناخمو؛ةرخآلايفهلنينمؤملاةيؤروهقلح

هتنيابمويئرملاةهجاومريغنملصحتةيؤرلانأبنيلئاقلانمءالقعلاروهمجكحض
YAY

ليطابألاهذهبميقلانبامهفذقينيذلانأتكردأكلعل؛ميركلائراقلايحخأ

.هالعأكلذانيبامكةيؤرللنيتبثملانممه

ليلدلافعضهؤشنمىاعتوهناحبسهللاةيؤريبثمدنعءارآلايفضقانتلااذهو

الموقلانألقاعلككرديتاضقانتلاهذهنمو«ىلاعتهللدابعلاةيؤرةركفنالطبو

.ناطلسنماهبهللالزنأامراكفأالإمهدنعةجح

ةديقعخيسرتلاهتيحالصمدعكردنةياورلاهذهلوحهضرعقبسامو

.مالسإلا

فارطأومالقألاتالسأطبضىلإاعيمجانوعديهركفعابتأدحأوميقلانبانعهلقننيذلامالكلااذه۲

.هتلدأبقحلاعابتاوهللصأاللوقلكذبنىلإيعادلاقحلاجهنملابنسلألا

۱۷۲ص؛ءةلسرملاقعاوصلارصتخم۷

٥٦



طسقلانازيملا
  

:تالۇؤاست-

ىلاعتوهناحبسهللاةيؤريبثملعجياممتالؤاستلانماريثكريثتةياورلاهذه

.اهنعةباجأإلانعنوزجعي

(ةرملوأاهيفهانيأريلاهتروصريغةروصيفهللاانلىدبتيمث):ةياورلاهذهيفءاج

!؟هوأرنیأوءةرملوأهوأرىم

.!؟-یلاعتوهناحبس=هتروصريغةروصيفیدبتيعمام

.!؟ةروصىلاعتوهناحبسهللله

مدعكاردإلاماتكردنحارشلااهركذيلالاوقألانموةياورلاهذهصننمف

ةيؤردقتعمتابنإيفةريرهيبأويردخلاديعسيبأىلإةبوسنملاةياورلاهذهةيحالص

.یلاعتهللنينمۇؤلملا

لاوقألااهحرشيفتددعتوماهفألااهفوحتنيابتةياورىلعدامتعالاحصيفيكف
؟ةدلاخلانانحلايفىلاعتوهناحبسهللاةيؤربنيلئاقللةجحاهيفتبثتملو

ةروصلاةياورلنارخآناقيرط:ايناث

هللايضريردخلاديعسيبأوةريرهيبأىلإةبوسنملاةروصلاةياورتءاجو

هللايضريليقعلانيزريبُأقيرطنموللادبعنبريرجقيرطنمةرصتخمامهنع
:امهنع

مزاحيبأنبسيققيرطنمهللادبعنبريرجىلإةبوسنملاةياورلا-١
:يراخبلامامإلاجرخ

EBA

 



طسقلانازيملا
  

ملسوهيلعهللایلصهللالوسرانیلعجرخ:لاقریرجانتدحمزاحيبآنبسيقنع

يفنوماضتالاذهنورتامكةمايقلامويمكبرنورتسمكنإ):لاقفردبلاةليل

.(هتيؤر
v4 VA. VAA : .

٩٠يياربطلاو5نابحنباو٠«يراخبلامامإلااهوححوةياورلاهذهجرحا

v۹مامإلاو

. ۹

.مهريیعوةعيزخ

نباو0“ىئاسنلاوحامنباويذمرتلاووبأو6

v۹4۹ V4A 1 ۰ -

نباو٤«روشاعنباو¢يوسوربلاو« يطرقلااهركذواهبجتحاو
As ۳ 0 ۰ 6

يبأنباو٠٠نيدلالالجو٠"يربطلاو٠٠"يواحجلايوونو٠٠'يزارلاو٠٠ريثك
دبعنباو٠زعلا

۱۳۱۱صء٦٤٤۷:ةياورلا؛يراخبلاحيحص۸

٦۷٤-٤٤٤ص/٦۱جء٤٤٤٤٤٤۷:تایاورلا؛نابحنباحيیحص۹٩۹

۰٠۳ص/۲جء۲۲۸۸:ةياورلاو۲۹-٦۲۹۷ص/۲جء۲۲۳۷-٢۲۲۳:ةياورلاءريبكلامجعملا٠

٢۲۸صء۳۲۳٦:ةياورلا؛ملسمحيحص۱

۹۷ص/٥جء٩٤٤٤:ةياورلا؛دواديبأننس۲

۸۷٦ص/٤جء٢٥٥۲:ةياورلا«يذمرتلاننس۳

۳٦ص/۱۷۷٠١:ةياورلاءهجامنباننس٤

:ةياورلاو41۹٤ء١١١٠٠:ةياورلاو١۱۷ص/١جء٠6٦٤:ةياورلا«ىربكلايئاسنلاننس°

٤۹٤٤ص/٤جء۲٦۷۷:ةياورلاو۷٠٤ص/جء٠

٤٤٤-١٠٤ص/۲ج:تایاورلا؛دیحوتلاباتک٦

۷۰ص/۹جءيبطرقلاريسفت۷

٢٢٥۲ص/۰٠جءنایبلاحور۸

."لوبقلابةمألاهتقلتروهشمثيدحاذه":يوسوربلالاقثيح

۹W



طسقلانازيملا
  

هللايضرهللادبعنبريرجنعمزاحيبانبسيققيرطنمةياورلاهذهتءاج

طلتخايذلامزاحيبأنبسيقبسبكلذواهبجاجتحالاحصيالةياورلاهذه

.هرمعرخآيففرخو
بأنبليعامسٳنعةبتعيبُأنبىيلاقوةعامجهقثو...":رجحنبالاقدقف

فرخوربكنيتنسبةئاملازواجيحسيقربكلاقدلاخ

رک:لاقدلاخيبانبلیعامسإانثدح:ةينغيبأنبىيلاقو":يزملالاقو

A. Vt

:لاق.هلقعبهذوفرخةريثكنينسبةئاملازاجىحمزاحيأنبسيق

دورنهعنمدئالقاهقنعيئلعجو:لاقءةيمجعأءادوسةيراجهلاورتشاف

علطنانکف:لاق«بابهيلعقلغأوهلزتميفهعمتلعجف:لاق«ساحننمسارجأو

بجعيوهديباهكرحيفدئالقلاكلتذخأيف:لاقءاهعموهوبابلاءارونمهيلإ

٠"اههجويفكحضيوءاهنم

۳۲۷ص/۲۹جءريونتلاوريرحتلا۹

۱۷۱ص/۷ج؛ريثکنباریسفت۰٠

۱۰۸ص/۱۳ج؛يزارلاريسفت۱

۳۲۸ءديجملانآرقلايناعمفشكلديبلحارم۲

٠۳۰۰؛يربطلاريسفت٠

١٤٠ص؛نيلالجلاريسفت٤٠

٢۲۹ص/١جءةيواحطلاةديقعلاحرش٥٠

۲۹۰ءدیهمتلا١

۲۷۸صإ/٥جةباحصلازييمتيفةباصإلا۷

۱۳۰٠ص/٦ج؛لامكلابيذهت۸

۹۸

 

 



طسقلانازيم
  

نبیحیيللاق:ٰییدملانبالاقوهريغونيعمنبىجهقثو...`:يهذلالاقو

رکنموه:دیعس

:هلقعريغتوطلتخانمةياورمكحثيدحلاءاملعنيبدقو

لخنممهنمف...تاقثلانمهرمعرخآفرخنمةفرعم":حالصلانبالاق

.كلذريغلوأهرصبباهذلطلخنممهنموهفرخوهطالتخال

وأطالتخالالبقهنعذخألهرديملفهرمألكشأوأطالتخالادعبمهنعذأ

AN ٥

ررضوأفوخلامإ۔۔-هرمعرخآيفطلتخانمةفرعميف":ريثكنبالاقو

ىلكلذيفكشوأكلذدعبممسنمو‹مهتياورتلبقمهطالتخالبقءالؤه

"لقت

لبقلوبقلا:مهرامعأرخاوأيفنيطلتخملاتايورممكحو...":ةبابلوبألاقو

هذحخأهنأامثيدحيفمهنعةاورلانمكشنمفطالتخالادعبدرلاوطالتخالا

A\ Yn
هثيدحدر؟هدعبوأطالتخالالبقمهنع

١٠٦صإ/١جظافحلاةركذت۹٠

؛٢٤صءحاضيإلاودييقتلا٠

۸۲٠صءثيدحلامولعراصتخاحرشثيثحلاثعابلا١

١۲٠ص؛ليدعتلاوحرجلا۲

۹۹

 



طسقلانازيملا
  

اوورنيذلانأل«لبقتالودرت-اهيلعمكحلااذهقيبطتدعبو-ةياورلاهذهو

.هدعبوأطالتخالالبقهنعاهوذخأركذيلمزاحيبأنبسيقنع

نبعيکووةملسنبدامحقيرطنميليقعلانيزريبأىلإةبوسنملاةياورلا-٢

سدح

:نابحنيالاق

انثدح:لاق«يراخبلاليعامسإنبدمحمانثدح:لاق‹ينادمحلادمحمنبرمعانربخأ"

نبعیکونعیاطعنبیلعینعءةملسنبدامحانثدح:لاق‹لاهنملانبجاجحلا

مويیرنلهہللالوسراي:تلق:لاقءيليقعلانيزريأهمعنعسدح

:لاق.معن:اولاق؟(باحسريغبسمشلاوأرمقلاردبلاةليلنورتله):لاق؟ةمايقلا

؟ضرألاوتاوامسلاقلخينألبقانبرناكنيأفّللالوسراي:تلق.(مظعأهللاف)

.(ءاوههتحتاموِءاوههقوفامىامعيق):لاق

يف)ثيحنمةملسنبدامحةظفللاهذهيفمهو:هنعىلاعتهللايضرمتاحوبألاق

ذإمهثیحنممهقلاخنوفرعيالقلخلانأهبديري‹(ءامعيئث)وهامنإ(مامغ
هنأل؛هعمءيشالوناکمالونامزهلفرعيملنمو«ناكمالونامزالوناك

يٿناکهللانأال؛قلخلاملعنعءامعيفناكهنأكمايإقلخلاةفرعمناكءاهقلاخ
."نيقولخملافاصوأبهيبشفصولااذهذإىامع

ادرمأمامإلااهوحنو,"'"نابحنباةياورلاهذهجرحأ

ةرصتخماهدروأو

۸١۱ص/\٤ج۱١۹۱:ةياورلا«؛نابحنباحیحص۳

YN

 



طسقلانازيملا
  

.ةملسنبدامحوسدعنبعيكوببسبكلذوةفيعضةياورلاهذه

سدعنبعيکوامأو‹'"ةملسنبدامحتاياوريفحرحلاءاملعهلاقامكبرمدقل

۸لالالوهجب:ناطقلانبالاقو؛«؛فورعمريغ:ثيدحلافالتحا

.يليقعلانيزريبانعيورامتوبتمدعنيبتياذهنمو

مسقلاصخلم

:ةينآلاطاقنلايفركذامصخلنيناثلامسقلاةمتاخيف

فلىلاعتوهناحبسهللاةيؤريبثمدنعةريثكلاةفيعضلاتاياورلادوجونإ

مهاوناکنإوءاهذبنىلعاوؤرجيملواهتثراوتًلاقثأمهوقعىلع
ملعىلعمهوابجاجتحالاباوماقوءاهديناسألاجرفعضنيبنممهسفنأ

.اهوتمبارطضاوالاجرفعضبةعساوةياردو

نمةيؤرللنيتبثملالوقعىلإىلاعتوهناحبسهللدابعلاةيؤرةركفترسدقلو®
.ةايحلاعقاونعلداعلاةمألاجهنملزعامنيحنيملسلا

۹٠٦٠۲جء٦٤:ةياورلاءريبكلامجعملا٤

:ةياورلاو٤٤١٠ص:ةياورلاو١4١۱صء۷١١۱:ةياورلادمحأمامإلادنسم٥

١١۱۱ص۱۹

٥۷٤ص/٦جءروثنملاردلا١

.ثحبلااذهنماهدعبامو١۱۲صرظنا۷

١٠٠-١٤١۱١ص/١۱ج؛بیذهتلابيذهت۸

۲۷۱



طسقلانازيملا
  

ٍيلاوةيؤرللنيتبثلاتاياورعيمجفعضةمألاجهنمىلإعوجرلادعبنيبتدقلو

هناحبسهللدابعلاةيؤرب(ةّرظاناهبىلإ):ىلاعتهلوقعملمحيفاهباوناعتسا
ىلإ):ىلاعتهلوقريسفتربجنبدهاجبيعباتلانعتبثو.ىلاعتو
.هميعنوهللاباوثراظتناب

هلوقو:ىلاعتهلوقريسفتيفةيؤرلاوتبثماهيلعدمتعايلاتاياورلاو

ةياورىلعةيؤرللنوفانلادمتعاو.اهيفةجحالةفيعض(ديرَماَيَدْلَو):ىلاعت
هلوقريسفتيفىلعييبأدنعتءاجةيؤرللنيتبثلاتاياورنملاحنسحأ
.ماركإلاواياطعلانمديزع.ديرايدو:ىلاعت

نَعمهاالك):ىلاعتهلوقموهفملمحيفاهيلعدمتعايلاميهافملاوتاياورلاو

.ةفيعضمهرلنينمؤاةيؤرىلعذَموَيمهر

هكًرال):لاعتهلوقريسفتاهنعهللايضرةشئاعنينمؤملامأنعتبثو
طیحتالب(ُراَصْبَألاهکرالالاورسفنيذلاو.راصبألاهارتالێعع.(

.ةيمالسإلاةمألاجهنماهبلفحي|ةفيعضتاياورىلعاودمتعاراصبألاهب

ميركلالوسرلاةيؤرلوحمهنعهللايضرةباحصلانيبفالخنمرکذامو

ةيعدملاتاياورلاعيمجفءادبأتبثيملىلاعتوهناحبسهبرلملسوهيلعهللاىلص

.طقفرابحألابعكلوقوهاهنمتبثاموةفيعضةيؤرلل

اذهبرارقإلاءاجدقوىايشأللراصبألاةيؤروهراصبألاكاردإلحيحصلاعملا

.ريسفتلابتكنمعضاوميقوءاهقفلادنعوةغللابتكيفعملا

OYY



طسقلانازيلملا
  

هلوقريسفتدنعةرخآلاوايندلايفهناحبسهللدابعلاةيؤرعانتمابحيرصتلاءاجو

‹(يىناّرتنل):ىلاعتهلوقو«(َراَصْبَألاكرديوُهَوُراَصْبَألاهکردثال):لاعت

اورظنينأنيبوموقلانيبامو):ملسوهيلعهللاىلصلوسرلالوقحرشدنعو

ةيؤرللةيعدملاةفيعضلاتاياورلاةرثكببسبنكلو.(ربكلاءادرالإممبرلإ
.ثيدحلااذهرهاظونيتيآلانيتافحيحصلاريسفتلاةيؤرللنوتبثملالهاجت

دابعلاةيؤرلركذاهيفسيل(ةمايقلامويمكبرنورتسمكنإ)اهيفيلاةياورلاو®
تددعتوةيؤرللنيتبثملالاوقأاهيناعمحرشيفتبرطضادقو«نانحلايفىلاعتهل

.يئارللمهفصوويئرمللمهركذدنعمحلاوقأ

نمريثكلوحقافوريغىلعةيؤرللنيتبثملاراكفأضرعدعبنيبتدقلو©

.ىلاعتوهناحبسهللاةيؤراياضق

V۴





طسقلانازيملا
  

ثحبلاةمتاخ
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طسقلانازيملا
  

نزوجئاتنصخلنولداعلاجهنملاقيبطتىلإةوعدلارصتخنثحبلااذهةمئاخيف

:ةيتألاطاقنلايفطسقلانازيملابتاياورلا

مهمرمأ«هنيدايميفهلسانلاقيبطتىدمكاردإوبئاصلاجهنملاةفرعمنإ©

حرشوىلاعتهللاباتكريسفتدنعةحيحصلاءارآلاةفرعموراكفألامييقتيف

.ملسوهيلعهللاىلصهلوسرةنس

دوشيةديقعلااياضقيفةيمالسإلاةمألاءاملعهقيبطتىلإاعديذلاجهنملاو

يلاتالامتحالاىلإرقتفيالودايقلاهلسلسأاذإداقتعالايفباوصلاىلإ

.ةرصاقلارشبلالوقعاهزرفت

نمهارنامو؛نيملسملاديحوتىلعرداقويوقةيمالسإلاةمألاجهنمو

اهيلعموقييلاسسأللقيبطتلامدعهؤشنمامنإاياضقلاضعبلوحفالح
.نيملسملادنعيملعلاثحبلا

نوكتثوحبلاةجيتننإفرابخألانمفيعضلاىلعلاوقألاىبامدنعو

.باوصلاوقحانعاداعتباوميهافملايفاضقانتوراكفألايابراضت

هناحبسهللدابعلاةيؤرةيضقلوحنيملسملاطاسوأهتدهشيذلافالخلاو

اوضرعولداعلاجهنملااوقبطةيؤرللنيتبثلانأولثدحيلناكامىلاعتو

يكلليدعتلاوحرخلاءاملعلاوقأوثيدحلامولعىلعةدراولاتاياورلا

.ةركفلاهذهنالطبىلإةياهنلايفاولصي

لداعلانازيلملاىلعىلاعتوهناحبسهللاةيؤرلنيتبثللاتاياورضرعدعبو®

ةلدأترهاظتدقو...":مهلئاقلوقةحصمدعنيبتبئاصلاجهنملاو

OO



طسقلانازيملا
  

تابثإىلعةمألافلسنممهدعبنمفةباحصلاعامجإوءةنسلاوباتكلا

نعايباحصنيرشعنموحناهاورو«نينمؤمللةرخآلايفىلاعتهللاةيؤر

.ملسوهيلعهللایلصهللالوسر

هلوقريسفتدنعةرخآلاوايندلايفهناحبسهللدابعلاةيؤرعانتمابحيرصتلاءاجو

‹(يناَرت:ىلاعتهلوقو‹(ُكرْذُيوُهَوُراَصْبَألاهكرًال):لاعت
اورظنينأنيبوموقلانيبامو):ملسوهيلعهللاىلصلوسرلالوقحرشدنعو

ةيؤرللةيعدملاةفيعضلاتاياورلاةرثكببسبنكلو.(ربكلاءادرالإمحمرىلإ

.ثيدحلااذهرهاظونيتيالانيتاهحيحصلاريسفتلاةيؤرللنوتبثلالهاجت

:ةصالخلاةصالخو

هللاةيؤرلنيتبثلايأرفعضطسقلانازيملابنيقيرفلاةلدأنزودعبنيبتدقل

اهيلإوعدتيلاسسألاودعاوقلابمهديقتمدعببسبكلذوىاعتوهناحبس
.ةيمالسإلاةمألامولع

ةمألامولعىلعىلاعتوهناحبسهللاةيؤرلنيفانلاةلدأضرعدعبنيبتو©

.مهيأرةحصومحلاوقأباوصةيمالسإلا

مكحلاوهاملنوفانلاوةيؤرللنوتبثملاهناطلسبفرتعييذلاطسقلانازيلاو

هللدمحلاو.ثحبلااذهيفنيبتامكهلوقبانلقوهيلإانمكتحايذلالداعلا

.نيملاعلابر

هتاکربوهللاةمحرومكيلعمالسلاو
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طسقلانازيملا
  

مولعلادجبأ.

ده١١٤٤١٤۱ط«توریب«مزحنباراد«يجونقلانسحنبقيدص

.م٢

يناثملاوداحألا.

دمحألصيفمسابروتكدلاقيقحت«ٍييابيشلاركبوبأكاحضلانبورمعنبدمأ
ةعوسوملانمض.م١۱۹۹-ه١١٤٠۱«١ط«ضايرلا«ةيارلاراد«ةرباوحجلا

7٤٤‹يناثلارادصإلا=ىلوألاةلحرملا-ةيبهذلا

لاوطلاثيداحألا.

رداقلادبعىفطصمقيقحتوةسارد«يناربطلادمحأنبناميلسمساقلاوبأظفاحلا

١١۱٤ط«نانبل-توريب‹ةيملعلابتكلاراد‹اطع

نآرقلاماكحأ.

رشنلاوةعابطللركفلاراد؛ليمجدمحميقدصةعجارم«صاصخلامامإلا
٤١٤«نانبل«توریب‹عيزوتلاو

يعفاشللنآرقلاماكحأ.

نبدمأركبوبأمامإلاهعمج«يعفاشلاسيردإنبدمحمهللادبعوبأمامإلا

ةكم«زابلادمحأسابع«عيزوتلاورشنللزابلارادعيزوت«يقهيبلانسحلا

توريب‹ةيملعلابتكلارادهعبطىلعفقووهحيحصتو«هرشبئع.ةمركللا

.م١۱۹۷ه١۳۹۱«نانبل

Y۸

 



.1

١.

طسقلانازيملا
  

روتكدلاقيقحت«يناجزوحلايدعسلاقاحسإنببوقعينبميهاربإقاحسإوبأ

‹ا١ط؛ضايرلا6يواحلطلارادةبتكم‹يوتسبلاميظعلادبعميلعلادبع

١-١

ةباحصلازييتيفةباصإلا.

ءةيملعلابتكلارادرجحنبابفورعملادمحمنبيلعنبدمحألضفلاوبأ

.اتکلکةدلبيفم١١۸١ةنسةعوبطملاةخسنلاقبط«نانبل«توريب

نيماعلابرنعنيعقوملامالعإ.
.ناتبل«توريب«ليلاراد«دعسفوؤرلادبعهطةعجارم«ةيزوحلاميقنبا

ء۳ط٠«نانبل‹توريب‹ةيئاقثلابتكلاةسسؤم‹ركاشدمحمدمحأ

.ه۸٨

دصتقملاةياهودهتحلاةيادب

ةبتكمو.توريب«ليجلاراد«دشرنبادمحمنبدمحأنبدمحمديلولاوبأ

ء١طدعسفوعرلادبعهطقيقحت.ةرهاقلا‹ةيرهزألاتايلكلا

.م۱۹۸۹-ه۹

ريغصلاخيراتلا

‹روهال«ةنسلانامجرتةرادإ«يراخبلاليعامسإنبدمحمهللادبعوبأمامإلا

۱۲ها

O



1

.۱۳

٤.

١.

٦.

.۱۷

 
طسقلانازيملا

 

يذمرتلاعماجحرشيذوحألاةفحت

‹يروفكرابملاميحرلادبعنبنمحرلادبعنبدمحمىلعلاوبأظفاحلامامإلا

ةعابطللركفلاراد«؛نامثعدمحمنمحرلادبعهححصوهلوصأعجاروهطبض

.م۱۹۷۹-ه۱۳۹۹«۳ط«ميزوتلاورشنلاو

ظافحلاةركذت

ىينبنمحرلادبعحيحصت‹يهذلادمحمنيدلاسشهللادبعوبأ

.نانبل«توريب‹ةيملعلابتكلاراد

ةرخآلايفىلاعتهللاىلإرظنلابقيدصتلا

راد«زابنحلاثايغدمحمقيقحت«يلبنحلايرجآلانيسحلانبدمحمركبوبأ

407‹ضايرلا‹عيزوتلاورشنللبتكلاملاع

سيلدتلابنيفوصوملابتارمع.سيدقتلالهأفيرعت

قيقحت٠ينالقسعلارجحنبيلعنبدمحألضفلاوبأنيدلاباهشظفاحلا

راد‹زيزعلادبعدمحأدمحمذاتسألاويرادنبلاناميلسرافغلادبعروتكدلا

.م۱۹۸۷-ها۷١٠٤١ء۲ط«نانبل‹توريب‹ةيملعلابتكلا

(ريسفتلاملعيفريسملاداز)يزوحلانباريسفت

‹يدهاقازرلادبعقيقحت«يزوخحلانبايلعنبنمحرلادبعجرفلاوبأ
.م۱٠٠۲-ها١١١٤۱ط«نانبل«توريب«يبرعلاباتكلاراد

(ريونتلاوريرحتلا)روشاعنباريسفت

O



.۱۸

.۹

٢۲.

٢۲.

طسقلانازيملا
  

ء١ط‹ناتبل«توريب‹خيراتلاةسسؤم‹روشاعنبارهاطلادمحم

ريٹکنباريسفت
نمةنحلحيحصت‹يقشمدلايشرقلاريثكنبءادفلاوبأنيدلادامع

ء٤طءناتبل«توريب‹عيزوتلاورشنلاوةعابطللسلدنألاراد‹ءاملعلا

.م۱۳

(ميركلاباتكلاايازمىلإميلسلالقعلاداشرإ)دوعسلايبُأريسفت

عضو؛يفتحلايدامعلاىفطصمنبدمحمنبدمحمدوعسلايبأيضاقلل

‹©ناتبل«توريب«ةيملعلابتكلاراد«نمحرلادبعفيطللادبعهيشاوح

.م۱۹۹۹-ه۱۹۱اط

(يناثلاعبسلاوميظعلانآرقلاريسفتيفناعماحور)يسولألاريسفت
حيحصتوطبض٠يدادغبلايسولألادومحمديسلانيدلاباهشلضفلاوبأ

‹ةيملعلابتكلاراد«نوضيبيلعدمحمتاروشتنمءةيطعيرابلادبعيلع

١١٤ا١ط«نانبل«توربب

طيحلارحبلاريسفت

دبعدمحألداعخيشلاقيقحت«يسلدنألانايحيبابريهشلافسوينبدمحم

ه١٤٤٤٠ط«نانبل«توريب«ةيملعلابتكلاراد«نورخآودوجوللا

.م۳

(ليرتتلاملاعمىمسملا)يوغبلاريسفت

BLT



٢۲.

٤۲.

٢۲.

.۲۷

ء٢۲

طسقلانازيملا
  

بتكلاراد«يعفاشلايوغبلاءارفلادوعسمنبنيسحلادمحموبأمامإلا

١٤٤٤‹١ط«نانبل‹«توريب‹ةيملعلا

(ليوأتلارارسأوليزتتلاراونأىمسملا)يواضيبلاريسفت

يزاريشلادمحمنبرمعنبهللادبعديعسوبأنيدلارصانيضاقلا

٠«توريب‹ةيملعلابتكلاراد«نوضيبيلعدمحمتاروشنم«يواضيبلا

١١١٤ط«نانبل

(نارقلاريسفتيفناسحلارهاوجلا)يبلاعثلاريسفت

ةبتكملا‹يلضافلادمحمقيقحت«يلاعثلافولخمنبنمحرلادبعخيشلا

.م۱۹۹۷-ها١١۱٤ط«نانبل‹«توريب-اديص«ةيرصعلا

نيلالحلاريسفت
ناورمذاتسألاةعجارموقيقدت«يطويسلانيدلالالجويلحلانيدلالالج

.م۱۹۹۸-ه۸٤۱لوألاةعبطلا«توريب«ليحجلاراد«راوس

(بيغلاحيتافموأريبكلاريسفتلا)يزارلاريسفت
ء‹١ط‹ناتبل«توريب«ةيملعلابتكلاراد‹يزارلانيدلارخفمامإلا

.م١۱۹۹-ه١

(هبارعإونآارقلاناعم)جاجزلاريسفت

بتكلاملاع«يلشهدبعليلجلادبعقيقحت‹يرسلانبميهاربإقاحسإوبأ
.م۱۹۸۸-ها۱۸ط4

(مولعلارجبىمسملا)يدنقرمسلاريسفت

O ۵٥



.۲۹

٢۳.

1

طسقلانازيملا
  

يلعخيشلاقيقحت‹يدنقرمسلاميهاربإنبدمحأنبدمحمنبرصنثيللاوبأ

ديجلادبعايركزروتكدلاودوجوملادبعدمحألداعخيشلاوضوعمدمحم
.م۱۹۹۳ه١٤۱ء١ط«نانبل‹«توريب‹ةيملعلابتكلاراد‹يقونلا

ملعيفةياردلاوةياورلايفنيبعماجلاريدقلاحتف)يناكوشلاريسفت

دبعروتكدلاهثيداحأجرخأوهققح«ناكوشلادمحمنبيلعنبدمحم

.م۱۹۹۳-ه۱۸٤۱‹۲ط«ةروصنملا‹ءافولاراد‹هريمعنمحرلا

(نآرقلايآليوأتنعنايبلاعماج)يربطلاريسفت
.ةمركملاةكمةيلصيفلاةبتكملا«يربطلاريرجنبدمحمرفعجوبأ

(نآرقلاماكحألعماحجلا)يطرقلاريسفت

‹توريبءةيملعلابتكلاراد«يطرقلايراصنألادمحأنبدمحمهللادبعوبأ

ه١۱٣١«نانبل

(ديجلانآرقلاياعمفشكلديبلحارم)ريسفت

‹يوانضلانيمأدمحمحيحصتوطبض«يواحلايوونرمعنبدمحمخيشلا
ء١طءنانبلءتوريبءةيملعلابتكلاراد«نوضيبيلعتاروشنم

.م۱۹۹۷-ه۷

(ميكحلانآرقلاريسفت)رانملاريسفت

؛توريبرشنلاوةعابطللةفرعملارادوركفلاراد«اضرديشردمحممامإلا

.۲ط«نانبل

٦۸

 

 

 



٤۲.

۷٢۲.

.۲۹

طسقلانازيملا
  

ينسنلاريسفت
ةعابطللركفلاراد«يفسنلادومحمنمدمحأنبهللادبعتاكربلاوبأمامإلا

.عيزوتلاورشنلاو

نايبلاحورريسفت

‹عيزوتلاورشنلاوةعابطللركفلاراديوسوربلايقحليعامسإمامإلا

بيذهتلابيرقت

اطعرداقلادبعىفطصمقيقحت‹نالقسعلارجحنبيلعنبدمحأظفاحلا

.م١۱۹۹-ها٢١٠٤ط«نانبل‹«توريب‹ةيملعلابتكلاراد«

حالصلانباةمدقمحرشحاضيإلاودييقتتلا

دمحمنمحرلادبعقيقحت«يقارعلانيسحلانبميحرلادبعنيدلانيزظفاحلا

.يبرعلاركفلاراد«نامثع

ريبكلايعفارلاثيداحأجيرختريبحلاصيخلت

مشاههللادبعديسلاقيقحت‹ينالقسعلالضفلاوبأرجحنبيلعنبدمحأ
.ندملايناميلا

ديناسألاوياعملانمًاطوملاييفالديهمتلا

ء١طءنانبل«توريب«يبرعلاثارتلاءايحإراد‹يدهملاقازرلادبعقيقحت

۰٠سھا٠

بيذهتلابيذُم

O YAY

 



٤.

٥.

٢٤.

1

طسقلانازيملا
  

رداقلادبعىفطصمقيقحت‹ينيالقسعلارجحنبيلعنبدمحألضفلاوبأ

.م٤۱۹۹ها١٥٤ء١ط«نانبل«توريب‹ةيملعلابتكلاراد«اطع

لاجرلاءامسأيفلامكلابيذهت

فورعمداوعراشبروتكدلاقيقحت‹يزملافسويجاجحلاوبأنيدلالامج

.م۱۹۹۸ها۱۸٤«١ط«نانبل‹«توريب«ةلاسرلاةسسؤم«

ليسارملاماكحأيفليصحتلاعماج

يدمقيقحت«يئالعلايدلكيكنبليلخديعسوبأنيدلاحالصظفاحلا

ثارتلاءايحإتاروشتنمنم«ةعابطللةيبرعلارادلاءيفلسلاديحجلادبع

١طءةيقارعلاةيروهمجلا«فاقوألاةرازو«يمالسإلا

۸٨۱

ليدعتلاوحرجلا
ةيبرعلاةكلمملا‹ضايرلاعيزوتلاورشنللءاوللاراد«نيسحةبابلوبا

.م۱۹۸۳-ه۲4ط

كرابملانبالداهجلا

نمض.م۱۹۷۲«سنوتشنللةيسنوتلا«دامهيزنقيقحت«كرابملانبهللادبع

.م٠٠٠۲-ه٢۲٤١‹يناثلارادصاإلا-ىلوألاةلحرملا-ةيبهذلاةعوسوللا

حارفألادالبىلإحاورألايداح

١ط٤«بحرنباراد«يوالعلادمحمقيقحت«ةيزوجلاميقنبا

O



.٦آ

۷٤.

۸٤.

.۹

طسقلانازيلملا
  

دواديبُأننسىلعميقلانباةيشاح

ةيزوحاميقنبا

٩٠نامثعدمحمنمحرلادبعقيقحتوطبض«دوبعملانوعةيشاحيفعوبطم

.م۱۹۷۹-ه۱۳۹۹ء۳ط«ةيفلسلاةبتكملارشانلا

نيعملاحتفظافلألحىلعنيبلاطلاةناعإةيشاح

دمحمحيحصتوطبض٠يركبلايطايمدلااطشدمحمنبنامثعركبوبأ

ته۱«ناتبل«توريب‹ةيملعلابتكلاراد«مشاهملاس

.م٢

(يدنسلاحرشبيراخبلاحيحص)يراخبلاىلعيدنسلاةيشاح
.ةيبرعلابتكلاءايحإرادةعبطمببعبط‹ثيدحلاراد

غمادلاقحلا

‹نامعةنطلس‹طقسمءةضهنلاعباطم«يليلخلادمحنبدمحأخيشلاةحامس

.ه۹

روُثأملاريسفتلايفروثنملاردلا

يلعدمحمتاروشنم«يطويسلاركبيبأنبنمحرلادبعنيدلالالج
١١٤‹١ط«نانبل‹توريب‹ةيملعلابتكلاراد«نوضيب

هيرتتلافكأبهيبشتلاهبشمفد

راد‹فاقسلانسحقيقحت«يلبنحلايزوخلانبنمحرلادبعجرفلاوبُ

4ط«ندرألا‹نامُع‹يوونلامامإلا

O۸۹
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۳

٤0.

طسقلانازيملا
  

جاجحلانبملسمحيحصىلعجابيدلا
قاحسإوبأهيلعقلعوهلصأققح«يطويسلاركبيبأنبنمحرلادبع

ةيبرعلاةكلمملا«ربخلا«عيزوتلاورشنللنافعنباراد«يرثألاييوحلا

١١٤ءا«ةيدوعسلا

اهيفمالكلاقيقحتوىلاعتهللاةيؤر
تاساردلاثوخحبةلسلسءدمحلآدمحمنبرصاننبدمحأروتكدلا

ةعماج«يمالسإلاثارتلاءايحإوةيملعلاثوحبلادهعم«(١٠)ةيمالسإلا
١5١٤ط«ةمركملاةكم‹ىرقلامأ

دواديباننس

‹؛نيتجنيدلاردبروتكدلاهمقروهيلعفرشأ«ثعشألانبناميلسدوادوبأ

ء٢رادوةوعدلارادءاهحورشوةتسلابتكلا‹ةنسلاةعوسوم

.م۱۹۹۲-ه۳٤٥

هحجامنباننس

‹ةنسلاةعوسوم«يقابلادبعداؤفدمحمقيقحتديزينبدمحمهللادبعوبأ

ها٤٠«‹؟ط«نونحسرادوةوعدلارادءاهحورشوةتسلابتكلا

.م۲

(ىربكلاننسلاباتك)ىربكلايقهيبلاننس



١1.

.o۷

.0۸

طسقلانازيملا
  

ةفرعملارادرشانلا«يقهيبلايلعنبنيسحلانبدمحأركبوبأظفاحلامامإلا

ءدابآرديح«ةيماظنلافراعملاةرئادسلجمةعبطمب«١ط«نانبل«توريب

.ها١١٤۱۳دنحلا

يذمرتلاننس

ةعوسوم«؛ضوعةوطعميهاربإقيقحتءةروسنبىسيعنبدمحمىسيعوبأ

نونحسرادوةوعدلارادءاهحورشوةتسلابتكلا«ةنسلا

.م۱۹۹۲ه٢

ننس

-ه١١٤۱«٣۳ط«بتكلاملاع‹يطقرادلارمعنبيلعمامإلاظفاحلا

.م۳

يمرادلاننس

ردبروتكدلاهمقروهيلعفرشأ«يمرادلانمحرلادبعهللادبعدمحموبأ

رادوةوعدلارادءاهحورشوةتسلابتكلا«ةنسلاةعوسومنيدلا

.م۱۹۹۲ها۱«۲ط«نونحس

ىربكلايئاسنلاننس

رافغلادبعروتكدلاقيقحت«يئاسنلابيعشنبدمحأنمحرلادبعوبأمامإلا

ءنانبل«توريبءةيملعلابتكلاراد«نسحيورسكديسويرادنبلاناميلس

.م۱۹۹۱-ه١٠١ط

ءالبنلامالعأریس

۹۹



.آ

.۱۳

٦.

٤.

طسقلانازيملا
  

؛نورخآوطوؤنرألابيعشقيقحت«يهذلانامثعنبدمحأنبدمحم

7١٤‹١ط«نانبل‹«توريب«ةلاسرلاةسسؤم

ةعامجلاوةنسلالهأداقتعالوصأحرش

روتكدلاقيقحت«يئاكلاللايربطلاروصنمنبنسحلانبهللاةبهمساقلاوبأ
١٤١٤ء۲ط«ضايرلا‹عيزوتلاورشنللةبيطراد«نادمحدعسدمحأ

ريدقلاحتفحرش

مامحلانبابفورعملايساويسلادحاولادبعنبدمحمنيدلالامكمامإلا

.يفنحلا

.ييايغرملاركبيبأنبيلعنيدلاناهربليدتبملاةيادبحرشةيادحلاىلع

.نانبل«توريب؛عيزوتلاورشنلاوةعابطللركفلاراد

راثآلااعمحرش

قيقحت«يواحطلاكلمادبعنبةمالسنبدمحمنبدمحأرفعجوبأمامإلا
ته7٠٤١‹نانبل«توريب‹ةيملعلابتكلاراد«راجنلايرهزدمحم

.م۷

ةيبرعلاحاحصوةغللاجاتحاحصلا

ملعلاراد«راطعروفغلادبعدمحأقيقحت«يرهوحلادامحنبليعامإ

.م٤۱۹۸ه٤٤۱ط«توربب«نيالملل

ةعيزخنباحيحص

۹۲

 

 

 



.۷

. ۱۸

.۹

.۷۱

طسقلانازيملا
  

ىفطصمدمحمروتكدلاقيقحت«ةيزخنبقاحسإنبدمحمركبوبأ
١٤نابل«توريب‹يمالسإلابتكملا«يمظعألا

نابلبنبابيترتبنابحنباحيحص

ةسسؤم‹«طوؤنرألابيعشقيقحت«يسرافلانابلبنبيلعنيدلاءالع

۳۱۸٤ط«نانبل«توريب«ةلاسرلا

يراخبلاحيحص

ةعابطلليبرعلاثارتلاءايحإراد«يراخبلاليعامسإنبدمحمهللادبعوبأ

7١٤اط«نانبل‹«توريب‹عيزوتلاورشنلاو

ملسمحيحص
ءايحإراد‹يروباسينلايريشقلاجاجحلانبملسمنيسحلاوبأمامإلا

ده١٤۱ط«نانبل‹«توريب‹عيزوتلاورشنلاوةعابطلليبرعلاثارتلا

م۰

ةلطعملاوةيمهحلاىلعةلسرملاقعاوصلا

ةمصاعلارادهللاليخدلادمحمنبيلعروتكدلاقيقحتءةيزوحلاميقنبا

۸٤٤«عيزوتلاورشنلل

(ريبكلاءافعضلاباتك)يليقعلاءافعض

روتكدلاقيقحت«يكملايليقعلادامحنبىسومنبورمعنبدمحمرفعجوبأ

ءةيملعلابتكلارادم۱۹۹۸ه٢۸١٤٠ط«‹يحجعلقنيمأيطعملادبع

.نانبل«توریب

۹۳

 



٢۷.

.۷۳

٤۷.

٦۷.

.۷۷

طسقلانازيملا
  

يئاسنللنيكورتملاوءافعضلا

نيدلازعزيزعلادبعخيشلاقيقحنوةسارد‹يئاسنلابيعشنبدمحأمامإلا

‹توريب‹ملقلاراد‹نيكورتملاوءافعضلايفعومحانمض«ناوريسلا

١١٠٥٤ط«نانبل

يوبنلابطلا

دبعةعجارمءةيزوحلاميقنبايقشمدلايعرزلابويأنبركبيبأنبدمحم

.قلاخادبعغلا

ةيعفاشلاتاقبط

دبعقيقحت«يكبسلايفاكلادبعنبيلعنبباهولادبعرصنوبأنيدلاجات

.ةيبرعلابتكلاءايحإراد«يحانطلادمحمدومحموولحلادمحمحاتفلا

اهيلعنيدراولاوناهبصأبنيئدحلاتاقبط

؛خيشلايبأبفورعملانايحنبرفعجنبدمحمنبهللادبعدمحموبأمامإلا

راد؛نسحيورسكديسويرادنبلاناميلسرافغلادبعروتكدلاقيقحت

.م۱۹۸۹ها٩٤ء١«نانبل«توريبةيملعلابتكلا

ةيوبنلاثيداحألايفةدراولاللعلا

‹؛ٰيطقرادلايدهمنبدمحأنبرمعنبيلعنسحلاوبأظفاحلامامإلاخيشلا

ء١طءةبيطراد«؛يفلسلاهللانيزنمحرلاظوفحمروتكدلاجيرختوقيقحت

٥٠4قيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا«ضايرلا

ةيميتنبالثيدحلاملع

BY



.۷۸

۹٩۷.

.۸ ۱

1

طسقلانازيملا
  

.م١۱۹۸-ه١٥٠٤٠١ط«نانبل«توریب«ةيملعلابتكلاراد«ةيميتنبا

رافغلايلعللولعلا

هيلعقلعوهلمدق«يهذلازامياقنبدمحأنبدمحمهللادبعوبأظفاحلا

‹ناّمَع‹يووتلامامإلاراد«فاقسلايلعنبنسحهثيداحأجرحخو

١٩١١٤طندرألا

يراخبلاحيحصحرشئراقلاةدمع
هللادبعحيحصتوطبض«ييعلادمحأنبدومحمدمحمركبوبأنيدلاردب

ء١ط‹ناتبل‹«توريب‹ةيملعلابتكلاراد«رمعدمحمدومحم

۔ہه

دواديبأننسحرشدوبعملانوع

دبعقيقحتوطبض‹يدابآميظعلاقحلاسشدمحمبيطلاوبأةمالعلا

.م۱۹۷۹-ه۳۳۹۹٠۱ط«ةيفلسلاةبتكملارشانلا«نامثعدمحمنمحرلا

ىربكلاىواتفلا

‹؛يمصاعلامساقنبدمحمنبنمحرلادبعبيترتوعم«ةيميتنبدمحأ

.ه۳۹۸٠«ىلوألاةعبطلا

يراخبلاحيحصحرشبيرابلاحتف

دبعنبزيزعلادبعخيشلاقيقحت‹نالقسعلارجحنبيلعنبدمحأظفاحلا

.م۱۹۹۳ه٤١٤١نانبل«توریب«رکفلارادزابنبهللا

لحتلاوءاوهألاوللملايفلصفلا

- ۹۰ -



٤۸.

٦۸.

.۸Y

.۸۸

۹

طسقلانازيملا
  

ةيملاعلامالسلاةبتكم«يسلدنألايرهاظلام۳نبا

ءايبنألاصصق

راددبعدمحأدمحمقيقحت«ريثكنبليعامإءادفلاوبأ

.ةرهاقلا«ثيدحلا

ةتسلابتكلايفةياورهلنمةفرعميففشاكلا

‹ةيملعلابتكلاراد‹ءاملعلانمةنحبطبضوةعجارم‹يذلامامإلا

.م۱۹۸۳ه١٤٤۱ط«نانبل«توریب

لجوزعبرلاتافصتابثإوديحوتلاباتك

ميهاربإنبزيزعلادبعروتكدلاقيقحت«ةعيزخنبقاحسإنبدمحمركبوبأ
‹ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا؛ضايرلا«دشرلاةبتكم‹ناوهشلا

۸٨

ةيؤرلاباتك

دمحأويلعلادمحمميهاريإقيقحت‹يطقرادلارمعنبيلعنسحلاوبأ

ها١٤٠ط«ندرألا‹ءاقرزلا«رانملاةبتكم«يعافرلايرخف

ع۰٠

ثيدحلاعضوبيمرنمعثيثحلافشكلا

بتكلاملاع«يئارماسلايردبلايحبصديسلاقيقحت‹يلحلانيدلاناهري

٢١۱٤ط«نانبل

برعلاناسل

BAN

 

 

 

 



.۹۱

.۲

.۹۳

٥.

٤

طسقلانازيملا
  

توريب‹يبرعلاثارتلاءايحإراد؛يريشيلعهيلعقلعوهقسن«روظنمنبا

.م۱۹۸۸-ها۸٨‹١ط«نانبل«

نازيملاناسل

راد‹نالقسعلارجحنبيلعنبدمحألضفلاوبأنيدلاباهشظفاحلا

.م۱۹۹۳ه٤١٤١«نانبل«توريب«ركفلا

دئاوفلاعبنمودئاوزلاعمجب

؛توریيبءيبرعلاباتكلارادركبيبانبيلعنيدلارونظفاحللا

.م۱۹۸۲-ها١١٣٤۱«نانبل

ءةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاضايرلاةمصاعلارادمالعألادبءاملعضعبل

.م١٤٤٠ةرشنلاه۱ىلوألاةعبطلا

ةلطعملاوةيمهجلاىلعةلسرملاقعاوصلارصتخم

‹ةيملعلابتكلاراد٤نوضیبيلعدمحمتاروشتنم؛يلصوملانبدمحم

.نانبل‹«توریب

حيباصملاةاكشمحرشحيتافملاةاقرم

‹ةيملعلابتكلاراد«يناتیعلامجقيقحت‹يراقلادمحمناطلسنبيلع

.م۱١٠١۲-ه٢‹١۱ط«نانبل«توریب

(ةيؤرلاثيداحأجيرختةرخآلاوايندلايفىلاعتهللاةيؤر)ةيؤرلاةلأسم

۹۷



٦٩.

.۷

.۸

.۹

طسقلانازيم
  

ءطندرألاناّمَع«يووتنلامامإلاراد«فاقسلايلعنبنسح

1

نيحيحصلاىلعكردتسللا

رداقلادبعىفطصمقيقحت«يروباسينلامكاحلاهللادبعنبدمحمهللادبعوبأ

١٤‹١ط«نانبل«توريب‹ةيملعلابتكلارادءاطع

لوصألاملعيفىفصتسللا

٠ىربكلاةيراجتلاةبتكملا؛يلازغلادمحمنبدمحمنبدمحمدماحويأمامإلا

م۱۹۳۷-۔ه١١١۱۳ط«رصم

يلصوملاىلعييبأدنسم
رادءكسأميلسنيسحقيقحت«يميمتلاىثملانبيلعنبدمحأظفاحلامامإلا

.م١٤٠٤٤۱۹۸ط‹قشمد«ثارتللنومأملا

هیوهارنبقاحسإدنسم

دبعروتكدلاقيقحت«يزورملايلظنحلادلخمنبميهاربإنبقاحسإمامإلا
ةكلمملا‹ةرونملاةنيدملا«نامبإلاةبتكمعيزوت«يشولبلاقحلادبعروفغلا

١٤٤‹١ط«ةيدوعسلاةيبرعلا

لبنحنبدمحأمامإلادنسم

ته٤‹ضايرلا«ةيلودلاراكفألاتيب«لبنحنبدمحأمامإلا

.م۸

(يمثیمحلادئاوز)ثراحلادنسم

۹۸

 



طسقلانازيملا
  

قةنسلاةمدخراد«يركابلالاصدمحأنيسح.دقيقحتةماسأيبأنبثراحلا

ةلحرملا=ةيبهذلاةعوسوملانمض١١٤ء١طءةرونملاةنيدملا

7٤‹يناثلارادصإلا=ىلوألا

نيماشلادنسم

دبعيدمحقيقحت«يياربطلابويانبدمانبنامیلسمسالاوبأظفاحلا

١١٤ا١طءةلاسرلاةسسؤم«يفلسلاديجا

يسلايطلادنسم

رادويقانبللاباتكلارادرشانلا«يسلايطلادوادنبناميلسدوادوبآظفاحلا

.ه١۳۲٠كنحلا«دابآرديحبةيماظنلافراعملاةرئادسلحجبةعبطم«قيفوتلا

(دیمنبدبعدنسمنمبختتنملا)ديمحنبدبعدنسم

دومحمويئارماسلايردبلايحبصديسلاقيقحت«ديمحنبدبعدمحموبأ

ء١طةيبرعلاةضهنلاةبتكموبتكلاملاع«يديعصلاليلخدمحم

.م۱۹۸۸ه۸

راثآلاوثيداحألايفةبيشيبُأنبافنصم

ذاتسألاقيلعتوطبضءيسبعلايفوكلاةبيشيبُأنبدمحمنبهللادبعظفاحلا

٩٠٤‹١ط«نانبلتوريب‹ركفلارادماحللاديعس

قازرلادبعفنصم

راد٠«يدعاسلاريظنذاتسألاقيقحت‹ناعنصلامامهنبقازرلادبعركبوبأ

.م۱٠٠۲-۳٤٤۲«نانبل«توريب‹يبرعلاثارتلاءايحإ

7۹۹7



9۹

٠.

طسقلانازيملا
  

هقفلالوصأيفدمتعملا

ليلخخيشلامدقت‹يلزتعملايرصبلابيطلانبيلعنبدمحمنسحلاوبأ

ها٤٠٤١‹١ط«نانبل‹«توريب‹ةيملعلابتكلاراد«سيللا

طسوألامجعملا

نابعشحلاصنبأقيقحت«يناربطلابويأنبدمحأنبناميلسمساقلاوبأ

.م١۱۹۹-ه١١١٤۱ط«ةرهاقلا«ثيدحلاراد‹ليعامسإدمحأديسو

ريغصلامجعللا

فسويلامكطبضوميدقتبويانبدمانبنامیلسمساقلاوبا

ها٦٠ء‹١طناتبل‹توريبةيفاقثلابتكلاةسسؤم«توحلا

.م٦

ريبكلامجعملا

ديحلادبعيدمحقيقحت‹يياربطلادمحأنبناميلسمساقلاوبأظفاحلا

ءايحإءةينيدلانوؤشلاوفاقوألاةرازو‹دادغبةمألاةعبطمءيفلسلا

.۱٢۳-۔يمالسإلاثارتلا

طيسولامجعللا

دمحمورداقلادبعدماحوتايزلانسحدمحأوىفطصمميهاربإ:هجرحخأ

.ايكرت«لوبنتسا‹عيزوتلاورشنلاوةعابطللةيمالسإلاةبتكملا«راجنلايلع

ءافعضلايفيملا

O Wae



.۱۳

.۱۷

طسقلانازيملا
  

مزاحءارهزلايبأقيقحتيذلانامثعنبدمحأنبدمحمنيدلاسمشظفاحلا

‹نانبل‹«توريب‹ةيملعلابتكلاراد«نوضيبيلعدمحمتاروشنم«يضاقلا

.م۱۹۹۷-ها۱۸٤اط

نآرقلابيرغيفتادرفملا

؛توريب‹ةفرعملارادليلخدمحمهعجاروهطبض؛ٍناهفصألابغارلا

.م۱۹۹۸-ها۱۸٤۱«‹١ط«نانبل

هيلعهللاىلصهللالوسرنعةدنسملانتسلانمنبالىقتنملا.

(ملسو

١٠ط«نانبل«توريبملقارادىاملعلانمةنحبقيقحت«دوراخلانبامامإلا

.م۱۹۸۷-۔-هاا۷

جاجحلانبملسمحيحصحرشجاهنلا
‹ةفرعملارادءاحيشنومأمليلخخيشلاقيقحت«يوونلانيدلاييحممامإلا

.م١۱۹۹ها۳١۱٤۱ط؛«نانبل«توریب

لادتعالانازيم

‹؛يراخبلادمحميلعقيقحت‹يهذلانامثعنبدمحأنبدمحمهللادبعوبأ

.ركفلاراد

ةيادحلاثيداحأجيرختةيارلابصن



طسقلانازيملا
  

يبأنبيلعنسحلايبأنيدلاناهربمامإلليدتبملاةيادبحرشةيادحلاعم
.يفنحلاييانيغرملاركب

٩١٠طء؛نانبلتوريب؛ةيملعلابحككلاراد)نيدلاسمتدمحأقيقحت

م٦۱۹۹ه٦



 
طسقلانازيملا

سرهفلا

 



 
طسقلانازيملا

 



طسقلانازيملا
  

۴ةمدقملا

۱قيبطتلاوةوعدلانيبجهنملا_:لوألامسقلا

۱۷ريسفتلابتک

۷ونازيملايفيربطلامامإلايأر١

۱ريثكنبامامالادنعقيبطتلاوجهنملا=۲

YAةيمالسإلااياضقلاةسارديفاضرديشردمحمذاتسألاجهنم۳ ee

هناحبسهللاةيؤرتاياورىلعهجهنماضرديشردمحمذاتسألاقبطله

E؟لاعتو

ÊÊنيرخآنيرسفمدنعقيبطتلاوجهنملا٤

Eٹیدحلاحورشبتک

EAيوونلامامإلادنعقيبطتلاوجهنملا-١

O|رجحنباظفاحلادنعقيبطتلاوجهنملا-۲

O۸ةديقعلابتك

O۸ةكزحخنبادنعقيبطتلاوجهنملا-١

يلاىلاعتوهناحبسهللاةيؤرتاياورىلعلاوقألاهذهةميزخنباقبطله

۹۰ ooo ooo ooo ooo eo ooo ooo ooo ooo eee ؟هباتکیفاهاور

` ۳۵

 

 
 

 



طسقلانازيملا
  

TVنازيملايفيطقرادلاىلإبوسنملاةيؤرلاباتك-۲

VYeقيبطتلاوجهنملانيبةيواحطلاةديقعللزعلايبأنباحرش

VÎeقيبطتلاوجهتملانيب(ةيدجنلالئاسملاولئاسرلاةعومحب)٤

AY؟یلاعتوهناحبسهللاةيؤرتاياورىلعجهنملاقبطله ee

۸Oدمحلآرصاننبدمحأروتكدلادنعقيبطتلاوجهنملا٥ eee

۸Î:لوألامسقلاصخلم

۹نازيملايفىلاعتوهناحبسهللاةيؤرتاياور_:ْياثلامسقلا

Êاَهبَرىّلإر:ىلاعتهلوقريسفتيفتاياور
Eةيؤرللنيتبثلاتاياور:ًالوأ

.Eeامهنعهللايضررمعنبهللادبعقيرطنمةعوفرملاةياورلا١

E3سابعنباىلومةمركعىلإةبوسنملاةياورلا-

EEEيرصبلانسحلاىلإةبوسنملاةياورلا-

EEEيقوعلاةيطعىلإةبوسنملاةياورلا٤

1ىلاعتوهناحبسهللاةيؤرلنيفانلاةياور:ايناث

TSربجنبدهاجمبنعيورملاريسفتلا

ENE؟ريسفتلاملعيفربجنبدهاجمبريسافتةلزتميهامف

كهجوىلإرظنلاةذلكلأسأو...):اهيفيلارساينبرامعةياورعم

BREE(...كئاقلىلإقوشلاو



طسقلانازيم

  

هلوقو(ةَدايِزَواوُسُحَأنيذلل):ىلاعتهلوقريسفتيفتاياور
۱۱(ذيزَمايدور:ىلاعت

REOةيؤرللنيتبثلاتاياور:الوأ

BREEهنعهللايضربيهصقيرطنمةعوفرملاةياورلا-١

امهنعهللايضرةرجعنببعكقيرطنمةعوفرملاةياورلا-٢

Aبعکنبيأقيرطنمةعوفرملاةياورلا۳

:ىلاعتهلوقريسفتاهيفءاجكلامنبسنأقيرطنمةعوفرملاةياورلا٤
ن.ىلاعتهللدابعلاةيؤرب(ٌنيِزَماَنيَدْلَو)

,EAههجوهللامركىلعمامإلاقيرطنمةعوفرملاةياورلا٥

0يرعشألاىسوميبأقيرطنمةعوفرملاةياورلا١

Oقيدصلاركبيبأىلإةبوسنملاةياورلا-۷

O0ناميلانبةفيذحىلإةبوسنملاةياورلا۸

Oيرصبلانسحلاىلإةبوسنملاةياورلا۹

Eيعيبسلاقاحسإيبُأىلإةبوسنملاةياورلا-٠

Oطباسنبنمحرلادبعىلإةبوسنملاةياورلا-١

اراةيؤرللنيفانلاةياور:ايناث

اهنعهللايضركلامنبسنأيباحصلاةياور

.۱Ve(نوبوجحملذئَمويمهبرنعمهنإالك):ىلاعتهلوقريسفتيفتاياور

Aىاعتوهناحبسهللاةيؤرتاياور:الوأ

 

 

 

 



طسقلانازيلملا
  

۸سنأنبكلاممامإلاىلإبوسنملاريسفتلا-١

RLيعفاشلامامإلاىلإبوسنملاريسفتلا-٢

NAEهنعهللايضرمتاحنبيدعقيرطنمةعوفرملاةياورلا۳

NVAةيؤرللنيفانلاةياور:ايناث

V۹يرعشألاسيقنبهللادبعىسوميبأقيرطنمةعوفرملاةياورلا

(راَصْبَألاكرديَوُهَوراَصْبَألاكردتًالر:ىلاعتهلوقلنيرسفملالاوقأوتاياور

AO(يناَرَتنل):ىلاعتهلوقلو

۸Oeeراصبألاهارتالێععب(راَصْبَألاهكرالر:ىلاعتهلوقريسفت:الوأ

۸Oاهنعهللايضرةشئاعنينمؤملامأةياور

تاياورلاو«راصبألاهبطيحتالىععبراَصْبَألاهكرًَال)رسفنمتایاور:اينا
۹.ىلاعتوهناحبسهبرلملسوهيلعهللاىلصلوسرلاةيؤريفةدراولا

۹سابعنبایلةبوسنمةياور-١

۱۹ةماعدنبهداتفىلإةبوسنمةياور-٢

۹Eامهنعهللايضرسابعنياىلإةبوسنمةياور-٢

۹اسابعنباىلإةبوسنمةياور٤

اسابعنباىلإةبوسنمةياور٥

DBEسابعنبایلومةمركعىلإةبوسنمةياور٦

وسابعنباىلإةبوسنمةياور-۷

DEEسابعنباىلإةبوسنمةياور۸



طسقلانازيملا
  

YOسابعنباىلإةبوسنمةياور۹

WTسابعنباىلإةبوسنمةياور٠

WAسابعنباىلإةبوسنمةياور-١

اسابعنباىلإةبوسنمةياور-١

W۹سابعنبایاةبوسنمةياور-۳

aيرصبلانسحلاىلإةبوسنمةياور-٤

٠٠۲...ناَصْبألاهکردتال):یلاعتهلوقمهفيثةيؤرللنيتبثملاءارآضقانت:الا

٤٤٢۲(يناَّرَتنلاقكيرناينرأبرلاق):ىلاعتهلوقريسفتيفةءارق:اعبار
,Ta"اوتويحمكبراورتنلمكنإو"اهيفءاجىلاةياورلا:اسماخ

(؟ةمايقلامويانُبِرىرنلهہللالوسرايسانُألاق):اهيفءاجيتلاةروصلاةياور

۴۹

EAةياورلاهذهلوححارشلالاوقأ:الوأ

WEتاليوأتلا١

,TOe:ةنسنمالوباتكنماللصأاليلاتالامتحالا-۲

YOYee؟نيتبثملادنعىاعتوهناحبسهللاةيؤرمتتءيشيأب

TOF؟ىرييذلانم٤

2:ايندلايفىلاعتوهناحبسهللاةيؤرنمعنمتيلابابسألا٥

TOA؟یریيذلانم٦

TTةيؤرللةينمزلاةدملا۷

 



طسقلانازيملا
  

WU؟ةهجيئرمللله-۸

WT:تالۇؤاست

WTةروصلاةياورلنارخآناقيرط:ايناث

.Teمزاحيبانبسيققیرطنمهللادبعنبريرجىلإةبوسنملاةياورلا

نبعيكووةملسنبدامحقيرطنميليقعلانيزريبأىلإةبوسنملاةياورلا
VVسدح

YNناثلامسقلاةصالحخ

YNOثحبلاةمتاخ

NWعجارملاورداصملا



.۲ :عاديإلامقر



 




