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 ءادالا

 نامو لعرنحت تناكل أ حور ىلا
 . رلا _ انك نحأ

 ىذلا .مساننأ رلا يأ ۔ زيزعلا ىرلاو لو

 .نآرقلا قالغإتاورشاباتكاغص ظفح
 ىرل ضري ميسرإ ماإلا !ذاتسأ حور لإو

 ي امز وهو نارقلا ربد رضن !ف ہسوررب نإب

 باقلا نهرت رمج ةر ئدهأاميج كبلا
اهلاب تابلا





 ميل ارمر اشام

 ةحنملا

 ًاسأب رذنيل ًاميق اجوع هل لعجي ملو باتكلا هدبع ىلع لزنأ يذلا هلل دمحلا

 انسح ارجأ مهل نأ تاحلاصلا نولمعي نيذلا نينمؤملا رشبيو هندل نم اديدش
 يبنلا لوسرلا ث هللا دبع نب دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ،ادبأ هيف نيثكام
 ىلعو ،ارينم ًاجارسو هنذإب هللا ىلإ ًايعادو اريذنو ًارشبمو ادهاش هللا هلسرأ ى يمألا

 موي ىلإ هجهن ىلع راسو ،هيدهب ىدتها نم ىلعو نيرهاطلا نيبيطلا هباحصأو هلا
 . نيدلا

 ىلاعت هللا دمحأ ينإو .يراوهلا دوه خيشلا ةمالعلا ريسفت اذهف ،دعب امأ

 مويلا فرشتأو .هنم ةدافتسالاو هقيقحتو هعمج ىلإ ،همركو هنمب ، ينقفو نأ ىلع

 ءايحإب ش ةينيدلا انتفاقثل ةمدخو .هللا ةملكل ءالعإ ،ةيمالسإلا ةبتكملا ىلإ هميدقتب

 يف انبالط نيبو ،ةماع ةيمالسإلا ةمألا ءانبأ نيب هزونك رشنو ©،سيفنلا انثارت

 . ةصاخ ةيمالسالا تاساردلا

 ترهظ نأ ىلإ ًارومغم ًايسنم انرق رشع دحأ نم رثكأ ريسفتلا اذه لظ دقل
 نورقلا نم ءاملعل نئازخ يهو ،ةصاخلا نئازخلا ضعب يف ةقرفتملا هتاطوطخم

 بازيم يداو يف ةدوجوم يهو ؛مهتدفحو مهؤانبأ اهب ظفتحي ،ةريخألا ةعبرألا

 دالبلاب ، ةبرج ةريزج يفو ،ةرارقلاو نجسي ينبو ‘فطعلا ندمب ،رئازجلا بونج
 . ةيسنوتلا

 اذه دوجو ىلإ تراشأ يتلا اهدحو يه ةميدقلا ةيضابإلا رداصملا نإ
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت ققحملا ةمدقم

 : ةثالث رومأ ىلع هنأشب قفتت يهو ءادج ةزجوم ةفصب هتركذو ،ريسفتلا

 . ير اهل ١ مكحم نب دوه خيشل ا وه ريسفتلا اذه بحاص :اهلو أ

 نم ةسداسلا ةقبطلا يف فلؤملا مسا خيراتلاو ريسلا بتك تتبثأ :اهيناث

 ‘ يرجهلا ثلاثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف اوشاع نيذلا مهو . ءاملعلا تاقبط

 . يداليملا عساتلا

 نوطب نكست تناك يتلا ةيربربلا ةراؤه ةليبق ىلإ ملاعلا اذه بستني :اهثلاث
 رئازجلا دالب ،ةيمالسإلا ةيقيرفإ برغب 5،اهيحاونو ساروأ لابج ،لازت الو ،اهنم

 . '!)نآلا

 نيودتلا دهع لئاوأ يف ترهظ يتلا ىلوألا ريسافتلا نم باتكلا ربتعي اذكهو
 . الماك انيلإ لصو يرئازج ريسفت مدقأ ‘ ملعأ اميف .وهو .اندنع

 ردبلل ريسلا باتك وه امنإ ريسفتلا اذهل ركذ هيف درو عوبطم ردصم لوأ لعل

 ةنس ةيرجح ةعبط ةرهاقلاب باتكلا اذه عبط دقف ؛1522/928 ةنس ىفوتملا يخامشلا
01 .. 

 ةنس ةيقيرفإلا ةلسارملا ةرشن يف ًاثحب (© يكسنالتوم بتك ليلقب كلذ دعبو

 لوهجم فلؤمل اهنأ اهيف ركذ ةيضابإلل بتك ءامسأب ةمئاق هيف دروأ ا" 02

 ديبع وبأ رظناو ،ربربلا نم سناربلا رابخأ 2882-3291 ص .36 ج ثربعلا نودلخ نيا رظنا (1)

 .144 و ©72 .50 ص .برغملا يركبلا

 يداو قاحلإ دعب ةيادرغ ةقحلم اقباس ىعدي ناك اميف ايركسع ًانامجرت كاذ ذإ يكسنالتوم ناك (2)
 نم ريثك ىلع يكسنالتوم اطس دقو . يسنرفلا يركسعلا ماظنلل هعاضخإو 51882 ةنس بازيم

 رمتؤم يف ةرم لوأل هرشن يذلا ريغصلا نبا خيرات اهنم .ةسيفنلا ةيضابإلا تاطوطخملا

 .1905 ةنس رئازجلا ةمصاعب دقعنا يذلا رشع عبارلا نيقرشتسملا

 ايلعلا ةسردملا اهردصت تناكو . نااءانم لع مم , . ] - م 15-72 )3(

 .رئازجلاب بادآلل
 = :هلوقب اهأدب دقو . يرجهلا عساتلا نرقلا لئاوأ يف ىفوتملا يداربلا مساقلا يبال اهنأ حيحصلا (4)
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 ةققحملا ةمدقم لوألا ءزجلا

 يبازيملا ركب يبأ نب فسوي نب ركب وبأ اهخسن ناك ، يرجهلا عساتلا نرقلا نم

 انباحصأل بتك : يلاتلا وحنلا ىلع ماسقأ ةثالث ىلإ تمسق دقو .1774/1188 ةنس

 اذه يفو ،(اذك) ةبراغملل بتكو ،ةسوفن لبج يف انباحصأل بتك ، قرشملا يف
 .49 مقر تحت يراوهلا مكحم نب دوهل ريسفتلا باتك ركذ ءاج ريخألا مسقلا

 ةايح ىلع فرعتلاب ًألوأ أدبنلو .ريسفتلا اذه نع ةزجوم ةسارد يلي اميفو

 . هتليبقو هترسأ ىلعو فلؤملا

 يفشت دوه خيشلل ةمجرتب اننودمي ال ةيضابإلا نم نيخرؤملاو ريسلا باتك نإ
 هنع هودروأ ام لكو . مهيدل ةفورعم هراثا الو ،مهبتك يف ةطوسبم هتايح الف ؛ليلغلا

 (!)ةثالث وأ نيردصم يف اضرع تدرو ةليلق رطسأ يف ةريسي رابخأ نع ةرابع وه امنإ

 ةلصفم ةياور ىلإ دنست نأ نود نم رخا نع بتاك اهلقنيو .فلس نع فلخ اهرركي

 .فلؤملا رصع يف شاع نايع دهاش ىلإ وأ ةطوبضم

 دهتجي نأ نم .ةيفاولا رداصملا هتزوعأ دقو ثحابلل صانم ال كلذل

 رابخألا هذه لالخ نم ،الوأ ؛فلؤملا ةيصخش ىلع فرعتلل .انايحأ 5اداهتجا

 نم .ايناث .فلؤملا ةايحل يبيرقت روصت ىلع لوصحلل اهصوصن ًاقطنتسم .ةرثانتملا
 ةقيقح فشك ىلع اننيعي ام ضعب ،‘كش الو هيف دجن يذلا هسفن باتكلا لالخ

 . ةيلاتلا تاحفصلا يف هزاربإ لواحأ ام اذهو .ةيملعلا هتميق ةفرعمو هبحاص

 ؟يراؤهلا دوه خيشلا وه نمف

 .ةاقتنملا رهاوجلا ،يداربلا رظنا «. . .انباحصأ فيلات نم هب تعمسو هيلع تفقو ام ركذ» =

 2 ج ، يفاكلا دبع رامع يبأل زجوملا ،ةيمالكلا جراوخلا ءارآ ، يبلاط رامع :رظناو .219 ص

 .281-294 ص

 ةريسلا باتك يف ركب يبأ نب ىيحي ءايركز وبأو نييمتسرلا ةمئألا خيرات يف ريغصلا نبا :مه (1)

 نيب نم تثحب اميف ۔ دجأ ملو . برغملاب خئاشملا تاقبط باتك يف ينيجردلاو 5 ةمئألا رابخأو
 ةيقيرفإب ءاملعلا تاقبط مهنم اوفنص نيذلا ةصاخو ،ةيضابإلا ريغ ىمادقلا تاقبطلا بتك يفلؤم

 .هريسفت ىلإ راشأ وأ يراوهلا دوه خيشلا ركذ نم ،سلدناألاو
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت ققحملا ةمدقم

 آلوأ ادبأ نأ ىرأو .يراهلا ")دوه نب مكحم نب دوه ليلجلا ملاعلا هنإ

 ةفرعمل ليبسلا انل نادهمت امهتفرعم نإف ،هيبأ ىلع فرعتن مث .هتليبق ميدقتب

 . فلؤملا ةايح نم بناوج

 ةدع اهنوطب تنكس دقو .ةيربربلا سناربلا لئابق نم يهف ةراّوُه ةليبق امأ

 بسني يذلا لبجلاب ةسوفن ةليبق ةراوه ترواج دقف .برغملاو ةيقيرفإ يف نطاوم

 دودحلا بونج ،ديرجلا دالب اهنم نوطب تنكسو ،برغلا سلبارط بونج .اهيلإ

 ساروأ لبج اهنم نوطب تنكسو .رزوت اهتدعاق تناكو ،نآلا ةيسنوتلا ةيرئازجلا
 .انعوضوم يف انينعي يذلا وه ريخألا نطوملا اذهو هيحاونو

 © نطاوملا هذه بلغأ ىلإ هخيرات نم ةريثك عضاوم يف نودلخ نبا راشأ دقو

 ةايحلا ةعيبطو نطاوملا هذه ةفرعم يف رثكأ انديفي يذلا وه يركبلا ديبع ابأ نكلو

 ٥ كلامملاو كلاسملا هباتك نم ةريثك عضاوم يف ةراؤه ةليبق يركبلا ركذ دقل

 :لاق .ليوط ىيبأ ةعلق ىلإ ناوريقلا ةنيدم نم قيرطلا نع هثيدح يف ءاج ام اهنم

 ةبرقم ىلعو .ةياغاب ةنيدم ىلإ اهنمو ،ةنايكسم ةيرق ىلإ [ةّسبت ةنيدم نم] انه نمو»
 ليلج عماج اهبو» :لاقف اذوهت ةنيدمل هفصو دنع اضيأ اهركذو .«ساروأ لبج اهنم

 نأ ركذو .«ساروأ لبج نم اهيفوج يف بصني رهنو قدانفو قاوسأو ةريثك دجاسمو

 لهأ بهاذم ىلع اذوهت لهأو .اهيفوجب مهو ،ةيضابإ ةسانكمو ةراؤه» اهراوجب

 .(2)« . . .قارعلا

 انذاتسأ يلإ هب بتك اذكه نكلو .فلؤملل ادج دوه مسا رداصملا نم يدي نيب اميف دجأ مل (1)
 هب يدهعو .هردصم يل ركذي نأ نود نم ةصاخ ةلاسر يف رمعم ىحي يلع خيشل: موحرملا
 هنبا ىمس دق نوكي يراوهلا امكحم نإف اذه تبث اذإف .اهب قوثوم رداصم نم هتامولعم يقتسي
 .باسنالا يف اريثك هدجن ام اذهو ؛وه هيبأ مساب دوه

 .73 و .72 و 50 ص برغملا يركبلا (2)



 ققحمل ا ةمدقم ل وأل ١ ءزجل ١

 ساف ةنيدم نم قيرطلا يف يركبلا هركذ ام وه انعوضومل فصو بسنأ لعلو
 ثالث يشمت مث .. .ناتلحرم ةنبط ةنيدم ىلإ ةندأ نمو» :لاق .ناوريقلا ىلإ

 ام ىلعو اهيلع لطي .ةلقروو ةنيبكو ةسانكمو ةراؤهو برعلا نكاسم يف لحارم

 ةراوه لئابق اهنكسي ةريثك عالق هيفو ،مايأ ةعبس ةريسم وهو ساروأ لبج اهالاو

 رقتسم ناك لبجلا اذه يفو ...ةيضابإلا جراوخلا يأر ىلع مهو .ةسانكمو

 ثالث نم ريبك ("|(ضبر هلوح ميدق رخص نصح يهو .ةياغاب ةنيدم ىلإ ةنهاكلا
 يفو .رهنو نيتاسب اهب لصتي امنإ ،ضبر ةيبرغلا ةيحانلا يلي اميف سيلو ،حاون

 نم طاسب يف يهو .نصحلا لخاد اهعماجو .اهقاوسأو اهتامامحو اهقدانف اهضابرأ

 ةنيدملا هذه صحف نكسيو .هيلع لطم ساروأ لبجو .هايملا ريثك ،ضيرع ضرألا

 جلث الو رطم ال ثيح لامرلا ىلإ ءاتشلا نمز يف نونعظي مهو ،ةسيرضو ةتازم لئابق

 ةبقع نم اونصحت اهبو ،مورلاو ربربلا اجل ةياغاب ةنيدم ىلإو .مهلبإ جاتن ىلع ًافوخ
 .(2 ةيضابإلا يأر ىلع مويلا مهلك اهلهأو» :لوقي نأ ىلإ «. . . يشرقلا عفان نبا

 لئابق بناجب 0تناك يتلا ةراوه ةليبق يه كلتو ساروأ لبج وه اذه

 . يركبلا انل هروصي امك ةصاخ هنم بونجلا ىلإو ،هيلاوح لقنتتو ،هرمعت ىرخأ

 لظ يف ، يرجهلا ثلاثلا نرقلا نم ادوقع اهتايح انملاع ةرسأ تضق كلانه

 لوألا نرقلا يف يمالسإلا حتفلا ذنم اهفالسأ هقنتعا يذلا يمالسإلا نيدلا

 ىلإ ةراوه ةليبق ىلإ اهتبسنب ظفتحت يحاونلا هذه يف ةريثك رسأ لازت الو . يرجهلا
 .اذه انموي

 آليلق ءىراقلا فقوتسأ نأ دواف يراوهلا مكحم فلؤملا دلاوب قلعتي ام امأ

 هلصأ قيقحت يف اليوط تثحب دقو .مسالا اذه طبض يف باوصلا هجو يرحتل
 فاكلا فيفختو ءاحلا ناكسإب هنووري مهتدجوف انخياشم ضعب تلأسف .هانعمو

 . يحاونلا نم ةنيدملا لوح ام :ضبرلا (1)
 .145 ص .برغملا ، يركبلا (2)

  



 زيزعلا هللا باتك ريسفت ققحملا ةمدقم

 بتكو ةغللا مجاعم ىلإ تدمع مث . مهنيب فالتخا ىلع ٠ ةحوتفملا وأ ةروسكملا

 نب مكحم ريغ ميدقلا يف مسالا اذهب رهتشا نم دجأ ملف باسنألاو لاجرلا

 . ةماميلا بحاص . يفنحلا ليفطلا

 لضفيو هطبضيو مسالا اذه قاقتشا انل نيبي نأ ديرد نبا نم رظتنملا ناكو

 . قاقتشالا : هباتك عوضوم وه اذه نأل ‘ ءامسألا نم ريثكب لعف امك . هتيمست هجو

 . (" ًائيش هيلع قلعي ملو مسالا ركذب ىفتكا هنكلو

 . ( يربطلا خيرات نم لك يف مسالا اذه درو انيدل ةعوبطملا صوصنلا يفو

 سوماقو ،روظنم نبا ناسلو .،يبلاعثلا سيياقمو 3 ا©ريثألا نبا لماكو

 اذكه ،ةحوتفملا فاكلا ديدشتو ؤةلمهملا ءاحلا حتفب ًاطوبضم اث يدابزوريفلا

 . قاقتشالا لصأل فاش نايب نودب

 تلعج اذإ يلام يف هتمكح اضيأ لاقيو» : حاحصلا يف يرهوجلا لاقو

 دلاخ هلتق لجر [ةددشملا فاكلا حتفب] ةماميلا مكحمو : لاقو . . .هيف هيلإ مكحلا

 نم موق مهف نيمكحملل ةنجلا نأ ثيدحلا يف يذلا امأو» :لاقو . . .«ديلولا نبا

 مالسالا ىلع تابثلا اوراتخاف رفكلاو لتقلا نيب .ب اورخو اومكح دودخألا باحصأ

 . !© «لتقلا عم

 : لوقي مهضعب» : : ةماميلا مكحم ركذ نيح مالس نب مساقلا ديبع وبأ لاقو

 . (6) ) اهحتفو ةددشملا فاكلا رسكب .مكحم : لوقي مهضعبو . مكحم

 .349 ص قاقتشالا ديرد نبا (1)

 .295 8294 .278 ص 3 ج ،كولملاو لسرلا خيرات ‘ يربطلا (2)

 . 5 2 ص 2 ج .لماكلا ريثألا نبا (3)

 .(مكح) :ةغللا سيياقمو ،طيحملا روماتلا برعلا ناسل رظنا (4)
 . (مكح) .1902 ص .ك ج .حاحصلا ٠ يرهوجلا (5)

 .357 ص ثلاومألا باتك ،مالس نب مساقلا ديبع وبأ (6)
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 ققحملا ةمدقم لوألا ءزجلا

 ديدشتب رداصملا بلغأ يف تدرو مكحم يف فاكلا نأ ىلإ صلخن اذكهو

 .فيفختلاب ال .ةروسكملا وأ ةحوتفملا فاكلا

 العف هنأكو .حيجرتلا يف اهنزو اهل ةياورب . (‘) يركبلا ديبع وبأ اندمي انهو

 مكحمل ةملك حرشي وهو لاق نيح لاقملا لصف هباتك يف لصفلا لوقلاب يتأي

 امكح هولعج مهنأل مكحم هل ليق : ( يبلكلل بسنلا باتك يفو» : ةماميلا

 انب ىهتنا ،ةتباث ةحيحص الإ اهبسحأ الو 5ةياورلا هذه تتبث اذإف . . «مهنيب ه هومكحو

 ام اذهو . يراوهلا مكحم مسا يف ةحوتفملا فاكلا ديدشت حيجرت ىلإ فاطملا

 بوسنم }بّرجم :يأ . .مكحم لجر :مهلوق نم امإ هنأ ىرأو .هحجرأو هيلإ ليمأ

 اذهب ىمسملا نوكل امإو { ( يرشخمزلا هتبثأو يرهوجلا لاق امك ةمكحلا ىلإ

 نادضاعتي ناينعملاو .لؤافت وأ ةقيقح ،مهنيب امكحم ،هموق يف ًادّيس مسالا
 , (4) نيلاحلا يف مكحم وهف !هموق همكح ةمكح اذ برجم هنوكلف .نالماكتيو

 هريغصلا نبا نأ كلذ .دوه هنبا نم رثكأ انيدل فورعم ىراوهلا امكحم نإ

 . ءاضقلا يف ةئيرجلا هفقاومو هتايح نع ةذبن انل ظفح دق . هرصعب دهع بيرق وهو

 قحلاب رهجي إ هقالخأ يف نيتم 6هنيد يف ايوق ،ًاعرو ايقت الدع ًايضاق انل هفصي وهف
 نب حلفأ مامإلا ةرواحم لالخ نم كلذ نيبتي 6مئال ةمول هللا يف فاخي الو

 نمف . عيلض يوغلو بيدأ يركبلا ديبع وبأو . 7 ص ا( لاقملا لصف 6 يركبلا ديبع وبأ )1(

 يبا ماهوأ ىلع هيبنتلاو ] يلاقلا يلع يبال يلامألا باتكل حرش وهو . ءىلآللا طمس : هتافلؤم

 .مالس نب مساقلا ديبع يبأ لاثمأل حرش وه ،لاقملا لصف :اذه هباتكو ،هيلامأ يف يلع

 يننكلو .ةققحم ةديج ةعبط تيوكلاب اريخأ عبط يذلا يبلكلا نبال بسنلا باتك ىلإ ريشي هلعل ()
 .رخآ فلؤمل وأ رخآ باتك يف اهلعلو .باتكلا اذه يف ةرابعلا هذه دجأ مل

 1 ج ثيدحلا بيرغ يف قئافلا ،يرشخمزلاو 0190 ص 1 ج ةغالبلا ساسأ ،كيرشخمزلا (3)

 .303 ص

 نيذلا ةمكحملا ىلإ ةبسن ةروسكملا فاكلا ديدشتب نوكي دق مسالا نأ خياشملا ضعب يل ركذ (4)

 نم هجو هل نوكي دقو ،مجاعملا ضعب يف العف ىنعملا اذه درو دقو .هلل الإ مكح ال نولوقي

 . ميكحتلا ةيضق لبق ادوجوم ناك مسال ا نأل ًاحجار ًاهجو هارأ ال ينكلو  ليواتل
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت ققحملا ةمدقم

 نيذلاو .«قحتسي نم ءاضقلا يلوي نآ» هنم اوبغر نيذلا عم ةة}باهولا دبع
 .«ساروأ لبجب نكاسلا ،يراهلا مكحم ىلع مهرمأ اوعمجأ»

 دقو .انم ادحأ ضترن ملف .اننيب اميف رمألا اذه انعفادت دق» :حلفأل اولاق

 .انتماعو انتصاخل ساروأ لبجب نكاسلا ،يرازهلا (اذك) مكحمب اعيمج انيضترا

 .هنيدو هعرو يف متفصو امك لجر ىلإ متوعد مكحيو :حلفأ رر .انايندو اننيدو

 هفرش فرشلا يذل الو ،هردق ردقلا يذل فرعي الو 3ةيداب يف اشن لجر وه نكلو

 مكيف يرجي نأ نوبحت نكلو ،ملظُي الو ملظي نأ بحي مكنم دحأ سيل ناك نإو
 ىضرن ال انإف اولاق . مكسفنأل ناهتما الو مكضارغأل صقن الب اههجو ىلع قوقحلا

 . ( « . . .هريغ ًادحأ انئاضقل

 يفو ،ساروأ لبج يف هتايح مظعم ىضق ملاع ،يراؤهلا مكحم وه اذه
 ؤ قحلا يف ةدشو ،سفنلا يف ةوق اهتعيبط ةوسق نم هتبسكاأف شاهيلاوح نم ةيدابلا

 © شيعلا يف نيل نم نايحأ اهعبتي امو ندملا ةايح هيف رثؤت ملف .نيدلا يف ةبالصو

 .عابطلا يف داسفو ةايحلا يف فرتو

 دقف ،هتافو تناك نيأو ىتمو .هتايح مايا رخاوأ تناك فيكو ،هئاضق ةدم امأ
 باتكو نيخرؤملا ىدل تبث يذلاو .ائيش هنع ركذت ملو كلذ لك رداصملا تلفغأ
 نب حلفأ مامإلا دهع يفو ،ثلاثلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف شاع هنأ وه تاقبطلا
 هدعب وأ حلفأ مامإلا لبق يفوت دق نوكي هلعلو . (823-871/ 208-258) باهولا دبع

 دمحم هللا دبع وبأ وه رخآ ايضاق فرع هدعب حلفأ نب ناظقيلا يبأ دهع نأل .ليلقب
 ةأرجو ثًاعروو ىقت يراوهلا مكحم نع لقي نكي ملو .خيشلا يبأ نب هللا دبع نبا
 دق ملظلا نأ ىأر اذإ ىتح سانلا نيب لدعلا ميقي نأو قحلاب عدصي نأ ىلع

 ىلإ هوطمقو همتاخب ادغ ،هباصن ىلإ قحلا عاجرإ يف هل ةليح ال نأو ىرشتسا

 .823/208 ةنس هيبأ ةافو دعب ًامامإ عيوب ،نييمتسرلا ةمئالا ثلاث متسر نب نممحرلا دبع نبا (1)
 .49-50 ص ،نييمتسرلا ةمئألا رابخأ ريغصلا نبا (2)
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 ١ ء زحل ١ ةم لقم ل و ل ١ ز -

 نيدتعملا ةبقاعم ىلع أرداق حبصي مل هنأل .ءابإ لكب ءاضقلا لزتعاو مامإلا

 5، نيترم هارو ناظقيلا يبأ دهع كردأ يذلا ريغصلا نبا كلذ لصف امك نيملاظلا

 .هسلجم رضحو

 اذهو دوه خيشلا دلاو ، يراوهلا مكحم ةيصخش نع ةرباع ةحمل هذه

 .دسألا كلذ نم لبشلا

 : يراوهلا دوه خيشلا ةايح تناك فيكف

 عرولا دلاولا اذه فنك يفو هب طيحي امو ساروأ لبج نم نطاوملا كلت يف

 مكحم نب دوه خيشلا انملاع أشن شهتياعر تحتو ،مزاحلا يضاقلا .يقتلا

 . يراهلا

 وأ لوألا دقعلا يف نوكي نأ ردقن اننكلو هدلوم ماع ديدحتلاب فرعن ال اننإ

 يف آلوأ ملعلا ذخأ دق نوكي هنأ انل ودبي يذلاو .يرجهلا ثلاثلا نرقلا نم يناثلا
 يف هقفت دق هنأو ،هللا باتكل هظفح دعب ؤهدلاو نع هابص عبارمو هتلوفط معتارم

 وأ ةيلبجلا ىرقلا يف دجاسملاب دقعت تناك يتلا سوردلا تاقلحو ملعلا سلاجم

 تفيخو رومألا تبرطضاو نمألا لتخا اذإ تاراغملا ىف ىتح وأ 0،يداوبلا ىف

 . نتفلا
 اننكلو ،دوه خيشلا نع تثدحت امدنع اذه نم ائيش انل لصفت ال رداصملا نإ

 .ةيضابإلا ريس بتك يف اهفاصوأ أرقن يتلا ملعتلا ةقيرط ىلع ادامتعا هرّوصتن
 .فايرألاو يداوبلا ىلإ ةنسلا لوصف ضعب يف هتبلطب لقنتي خيشلا ناك ام اريثكف
 تحت وأ راجشألا لالظ تحت .راهن وأ ليل نم تاقوأ ىف كانه ةساردلا لصاوتتو

 سورد نم بئاد لمعو طاشنو دج اهلك ةايح يف . ءامسلا ميدأ تحت وأ ،مايخلا

 مظتنت سلاجمو ،خسنتستو فلؤت بتكو .ةماعلل ظعاوم وأ 3ةصاخلل ةيملع

 . (" نونفلاو مولعلا فلتخم يف ةرظانملل

 = باتكل يلَكَب نمحرلا دبع خيشلا موحرملا اهبتك يتلا ةمدقملا يف كلذ ىلإ ةراشإلا رظنا (1)
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 زيزعلا ها باتك ريسفت ققحملا ةمدقم

 يف شاع امكحم نأ ريغصلا نبا اهدروأ ىتلا حلفأ مامالا ةملك تلد دقو

 دوه خيشلا ةمجرت يف يخامشلا اهدروأ ىرخأ ةملك تدافأو .انفلسأ امك .ةيدابلا

 ءايحأ نم كلانه يح» ىلإ هيمزالم نم الجر ثعب ريخألا اذه نأ يرازهلا
 نعظ نيب» تناك مهتايح نأ نّيبت تفلس يتلا يركبلا ةرابع نأ امك () «. . .ةتازم

 يف مهارقب ةماقإو 5،«مهلبإ جاتن ىلع ًافوخ» ةيدابلا ىلإ ءاتشلا يف نعظ :ةماقإو

 . ( فيرخلا لئاوأو فيصلاو ميبرلا ءانثأ ساروأ لبج

 نم ليلق ريغ ائيشو هابص ةرتف ىضق دوه خيشلا نوكي ةايحلا هذه لظ يف
 ىتفلا جرخ لهف .همولع لج ذخأ دق نوكي ساروأب هنطوم يفو ،هدلب يف هبابش -

 ؟ملعلا بلطل ةلحر يف هدلب نم دوه

 نيزكرم نأ كلذ .هب مزجأ داكأو هيلإ ليمأ يننإ لب “كلذ دعبتسأ ال انأ

 ةينيدلا مولعلابو ،ةماع ةفرعملا عاونأب ناًعشي ةيقيرفإب دهعلا كلذ يف اناك نيميظع
 دشي ناب اريدج نيزكرملا نيذه دوجو ناك .ترهاتو ناوريقلا امهب ينعأو ؛ةصاخ
 لهنيل امهيرطش ههجو ىيلويف هتمه ثحتسي نأو ،حومطلا ءىشانلا ملاعلا هابتنا

 . ةفرعملل هأمظ يوريو ،يملعلا همهن عبشي ام امهنم

 فئاوطلا فلتخم نم ءابدألاو ءاملعلاب نارخزت ناتمصاعلا ناتاه تناك دقل

 .اهطاشن جوأ يف ةرظانملاو ملعلا سلاجم تناكو .ةينيدلا بهاذملاو ةيمالسإلا

 لهأ ةايح نع ىوري ام ةايحلا هذهب هيبشو .ه ۔ د :ص ،برغملاب خياشملا تاقبط : ينيجردلا -=

 فايرألا ىلإ مهذيمالت عم فيرخلاو فيصلا مايأ يف نولقنتي مهؤاملع ناك دقف ؛ةسوفن لبج

 سلاجم يف رهدزتو رمتست اهنإ لب .ةيملعلا ةايحلا فقوتت نأ نود نوتيزلاو نيتلا نونجي
 انذاتسأ انيلع هصق ناك ام اضيأ اذه هبشيو .نيواودلا فيلأتو سوردلا تاقلحو ةرظانملا

 نم هتبلط ضعبب لقتني ناك ىحي نب رمع جاحلا هخيش نأ نم ضويب ميهاربإ مامإلا موحرملا
 ءانثأ ماظتناب رمتست تناك سوردلا تاقلح نأو فيرخلا لصف يف نالجراو ىلإ ةرارقلا

 . مهتماقإ ةدم لاوطو مهتلحر

 .381 ص شريسلا ،يخامشلا (1)
 .145 ص .برغملا .يركبلا )2(
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 ققحملا ةمدقم لوألا ءزجلا

 ناكو يبهذملا عارصلا نم لاكشأ ذختي ىتح دتحيو نايحأ دتشي لدجلا ناكو

 حقالتتو {ءاملعلا نيب تاودنلا دقعتو تاءاقللا مظتنتف ،انايحأ اهدوسي حماستلا

 مل نإو ،كاذ نم اذه ديفتسي نأو ،اذه نم ذخأي نأ اذه فكنتسي الف شراكفألا

 . (;) هتفئاط نم وأ هبهذم ىلع نكي

 اوشاع ةيضابإ ءاملع نم ةبلاغألا دهع يف لخت مل لثم ناوريقلا نأ ىلع

 وأ ةيفنحلا نم ءاملع بناجبو .ةيبلغألا مه ءالؤه ناك نإو .ةيكلام ءاملع بنجي

 .ىرخألا ةيمالسإلا بهاذملا نم مهريغ

 :هباتك يف اصاخ الصف دقعي يضابإلا يتاوللا رمع نب مالس نب باول دجنو
 انباحصأ ءاهقف ةيمست» :اذكه هناونع لعج ا نيدلا عئارشو مالسإلا ءدب

 رشع دحأ مهنم دع دقل .«اهيلاوحو ناوريقلا ةنيدمب مهيرارذو مهخياشمو مهئاملعو

 ناكو .اهلوح امو ناوريقلا ةنيدمب هانكسو مهنم دحاو لك سلجم ددحو ازربم املاع

 .اهسفن ةراوه ةليبق ىلإ نابستني ناملاع ءالؤه نيب نم

 دعب هباتك مالس نب باول بتك دقف .يرجهلا ثلاثلا نرقلا لاوط كلذ ناك

 انيلإ تلصو يتلا خيراتلا بتك مدقأ نم باتكلا اذه دعيو . () ليلقب 886/273 ةنس
 لبج نيب شاع دقو ؛انيلع اهصقف يرجهلا ثلاثلا نرقلا ثادحأل نايع دهاش نم

 ةنيدم يف ريغصلا نبا شاع امنيب ،.ةيقيرفإ قرش يف يأ ديرجلا دالبو ةسوفن
 . ترهات

 دهع يف ةيملعلا ةايحلا هيف ترهدزا يذلا يناثلا زكرملا يه ترهات تناكو

 عارصلا بودجملا زيزعلا دبع رظناو .85-:81 ص ،نييمتسرلا ةمئألا رابخأ ريغصلا نبا (1)
 .104-119 و .61-84 ص .ةيقيرفإب يبهذملا

 باتكلا ناونع وه اذه .158-159 ص ،نيدلا عئارشو مالسإلا ءدب ، يتاوللا رمع نب مالس نبا (2)

 ةنس فيخس فيزم ناونع تحت عبط مث .1976 ةنس اطوطخم هيلع تعلطا دقو ،يقيقحلا
 .206 ص ،ديرجلاب ةيضابإلا ،ةيجاب حلاص رظناو . ةيتوريبلا أرقا راد هترشنو ، م 1985 /ه 5

 . «نييقيرفإلا نيخرؤملا مدقأ» هنإ :تاقرو هباتك يف باهولا دبع ينسح نسح ذاتسالا هنع لوقي )3(

15 

  



 زيزعلا هلا باتك ريسفت ققحملا ةمدقم

 يبأ هديفحو حلفأ هنباو باهولا دبع ةمئألا دهع يف ةصاخو شةيمتسرلا ةلودلا

 ةيملعلا ةايحلا هذه نع ةلضفم ًارابخأو ةيح اروص ريغصلا نبا انل كرت دقو .ناظقيلا

 يف ةيركفلاو ةيهقفلا بهاذملا فلتخم نيب ادئاس ناك يذلا حماستلا ىدم نعو
 , (1) ترهات

 دش دق انملاع نوكي ،هبرغو ساروأ قرش يف نيعقاولا نيزكرملا نيذه ىلإ
 لاصتالاو ةرظانملاو سردلا سلاجم روضحو .ةفرعملا نم ديزمل ًابلط لاحرلا
 مأ امهدحأ ىلإ وأ نيزكرملا نيذه ىلإ ةيملعلا هتلحر تلاطأ ءاوسو .ءاملعلاب

 ملعلا نم هباطو ألم دقو ،لوألا هنطوم ىلإ داع دق نوكي ًادوه خيشلا نإف ،ترصق
 هيبأ ملع ثرو نأ دعب ،اذوه اهو .هبراجت ترثكو . ،هفراعم قافا تعستاو عفانلا

 ةلبقو راظنأ طحم اهب حبصيف ساروأ يف رقتسي ،ءاملعلا نيب همسا عملو ث هقالخأو

 هقالخأو هملع نم اوسبتقيل ةبلطلا هدصقي .ةماع سانللو ةصاخ ملعلا ةبلطل لامآ

 ديدسلا يأرلاو ةديشرلا تاهيجوتلا هنم اوقلتيل سانلا رئاس هدصقيو .هبراجتو

 . هتيغب لانيو هبرام هدصق نم لك يضقيف ©مهلكاشمل يضرملا لحلاو

 ةزجوملا ةرابعلاب هباتكو يراوهلا ًادوه خيشلا يخامشلا ردبلا انل مدق دقو

 نتفتم ملاع وهو . هيبأ ىلع مالكلا مدقتو . يراوهلا مكحم نب دوه مهنمود» : ةيلاتلا

 مل هللا مالك ريسفت يف ليلج باتك وهو فورعملا ريسفتلا بحاص وهو .صئاغ
 . ( «نيمدقتملا ةقيرط ىلع لب ،بارعإلاو وحنلل هيف ضرعتي

 .اهل وار لوأ ركب يبأ نب ىيحي ءايركز وبأ ناك يتلا ةفيرطلا ةصقلا هذه أرقنلو

 :لاق . يراوهلا دوه خيشلاب قلعتت يهو

 لجر هءاج يراؤهلا مكحم نب دوه نأ ( يدومح نب نوميم خيشلا ركذو»

 © ثلاثلا بابلا .ةيمتسرلا ةلودلا زاحب ميهاربإ رظناو 6 هالعأ روكذملا ردصملا ريغصلا نبا (1)
 .259-398 ص ةيركفلا ةايحلا

 .381 ص ريسلا ٠ يخامشلا )2(

 = ةقبطلا يف ينيجردلا هفنص دقو .ينايسولا (نتسروز وأ) نتدزوز نب يدومح نب نوميم وه (3)
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 ققحملا ةمدقم لوألا ءزجلا

 ةسمخ يف راكلا نم لجر دنع ةنوهرم هل ًابتك كفي ام ىلع هب نيعتسي ةبازعلا نم
 . ةتازم نطاوم ىلإ لجرلا اذه عم رس :هل لاقف الجر مكحم نب دوه اعدف .ريناند
 .لاومألا نم هل نوعمجيو ،هل نوعنصي اميف اوعراستو .ةصقلا مهربخأو مهءاجف
 لك نكمأ امو مهاردلاو ريناندلا هيف نومري ءاسنلاو لاجرلا قفطف .ًاطاسب اوطسبف

 دوه هب اوتأف ،هوعفرف طاسبلا فارطأ اوملف .آريثك الام كلذ نم عمجف .مهنم دحاو
 . يقابلا كرتو اهذخاف ريناند ةسمخلا ىلإ بتكلا بحاص لجرلا دمعف .مكحم نبا

 كنودصقي نمم ةريبك كيلع ةنوؤملا نإف ؛خيش اي هب ىلوأ تنأ :دوهل لاقف

 . كنورتعيو

 ماق امنإ :هنع هللا يضر باهولا دبع مامإلا لوقل قيدصت ةياورلا هذه يفو

 . (; «ةتازم لاومأو ةسوفن فويسب نيدلا اذه

 دارفأ نيب هزكرمو ،هموق نيب هتميقو انملاع لضف ةصقلا هذه نم صلختسن

 .ةرواجملا ةتازم ةليبق يف هتلزنم ميظعو 5ةراوه نم هتليبق

 يأ انيدل سيلف ،مهنع ذخأو مهيلإ سلج نيذلا هخويشو نيدلا يف هبسن نع امأ
 هنع اوقلت نيذلا هذيمالتل ةبسنلاب رمألا كلذكو .امكحم هابأ انينثتسا اذإ مهئامسأب ملع

 .كلذ نم عيش ىلإ رشت مل انيديأ نيب يتلا رداصملا نأل هيدي ىلع اوبرت وأ ملعلا
 يأ ىلع رثعأ ملف هريسفت ايانث يف هخويش ضعب ىلإ ةراشإ دجأ نأ ادهاج تلواحو

 . مهنم دحاو

 ردقأو .ردصم يأ يف ديدحتلاب ًاضيأ ركذت ملف دوه خيشلا ةافو ةنس نع امأو

 ةنس يلاوح يأ ،يرجهلا ثلاثلا نرقلا نم عساتلا وأ نماثلا دقعلا يف تناك اهنأ

 ، ينيجردلا رظنا .هتافو ةنس رداصملا ركذت ملو .هرابخأ ضعب ركذو ،(ه 450-500) ةعساتلا =

 .381 ص شريسلا يخامشلا رظناو .395-399 ص 2 ج برغملاب خياشملا تاقبط

 باتك يف ةصقلا هذه ينيجردلا دروأ دقو .360 ص .ةمئألا رابخأو ةريسلا باتك ،ءايركز وبأ (1)

 ريسلا يف يخامشلا اهدروأ امك .اهظافلأ يف ريسي فالتخاب .398 ص 32 ج ،تاقبطلا

 .381 ص
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت ةقحملا ةمدقم

 ءاملع نم هنأ دكؤي ريسلا باتكو نيخرؤملا نم هركذ نم لك نإف .نيتئامو نينامث

 تس ةنس ةيمتسرلا ةلودلا ةياهن كردأ ناك لهف .(250-300) :ةسداسلا ةقبطلا

 يف ء يشب مزج أ ن أ عيطتس أ ال نكلو كلذ دعبتس أ انأ ؟ ةرجهلل نيتئ امو نيعستو

 . عوضومل

 نعو يراوهلا دوه خيشلا ةايح نع ةيضابإلا. رداصملا هتدروأ ام لك اذه
 ضعب هفصو خيش نع ادج ليلق ءيش ۔ىرت امك ۔ وهو .ةيملعلا هتيصخش
 . «فورعملا ريسفتلا بحاص ) هنأب مجارتلا باتكو نيخرؤملا

 لئاسم دنع فوقولا انم يضتقي يراؤهلا دوه خيشلا ريسفت نع ثيدحلا نإ

 نيَرحتم .اهيف باوصلا هجو نّيبنل اهنع ةباجإلا لواحن ةلئسأ اهيف ثحبلا ريثي

 . هللا ءاش نإ ةيعوضوملاو ةقيقحلا

 انيلإ اهب لصو يتلا قيرطلا نع ثحبلا رظنلاب اهالوأو لئاسملا هذه لوأ لعلو

 ةطساوب وأ ةرشابم هوور نيذلا نعو هفيلأت رصع نم انرق رشع دحأ لعب ريسفتلا اذه

 .هنع تثدحت ىتلا رداصملا مدقأ نعو ،هفلؤم نع

 ئ ىراوهلا دوه خيشلل نيرصاعم نيخرؤم نأ ءلب يذ ءىداب ظحالن باوجللو

 اركذي ملو ريسفتلا اذه ىلإ اريشي مل يتاوللا مالس نب باؤلو ريغصلا نبا امهو

 ؟لافغإلا اذه ىنعم امف . هفلؤم

 : نييسيئر نيببس ىلإ اعجار نوكي دق كلذ نأ لماتلا دعب يل ودبي ام نإ

 .ةيقيرفإ نم ةيبونجلا ةيقرشلا ةقطنملا يف شاع يتاوللا مالس نبا نأ :لوألا

 يف ةيبرغلا ةقطنملاب اميقم ناك ريغصلا نبا نأو ،ديرجلا دالبو ةسوفن لبج نيب ام
 فورظلا لعلو .ساروأ لبجب طسولا يف يراوهلا دوه خيشلا شاع امنيب ،ترهات
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 ققحملا ةمدقم لوألا ءزجلا

 لبج نيب ةمئاق تناك يتلا ةيسايسلاو ةيملعلا تاقالعلا مغر امهنيب ءاقلب حمست مل

 .امهنيب امو ترهاتو ةسوفن

 راثآ فرعت الو اركذ ءاملعلل ةداع ظفحي ال خيراتلا نأ وه يناثلا ببسلاو

 نبا خيرات يف دري مل اذإ بجعن ال كلذل ؛ نينسلا تارشعب مهتافو دعب الإ ءالؤه

 اتكل وأ دوه خيشلل ركذ يأ نيدلا عئارشو مالسإلا ءدب باتك يف الو ريغصلا

 ؟ريسفتلا اذهل ركذ هيف درو ردصم مدقأ وه ام :لءاستنف نآلا دوعنو

 اهنيب تنراقو نآلا دح ىلإ انتلصو يتلا ةيضابإلا رداصملا بلغأ تثحب دقل

 رابخأو ةريسلا باتك وه يراوهلا دوه خيشلا ريسفت ىلإ راشأ ردصم مدقأ نأ تدجوف

 :هيف ءاج ام اذهو ؛ءايركز ىبأل ةمئألا

 غلب ىتح يراوهلا مكحم نب دوه ريسفت ىلع امصتخا نيلجر نأ ركذو»

 رشلا داكو ئ ناقيرفلا فاصتو . . مهنيب موقت ةروثلا تداك ىتحو امهيتليبق امهرجاشت

 . مهنيب نم (ريسفتل ١ ( فحصملل ١ ع زن ل امح لمحم وب ا كلذ د ى أر املف . . مهنيب عقي

 ل ازو 6 ًافصن لكل ىطع و 6 بتكي مل نيفصنل ١ نيب اس اطرق قف اوف 6 نيمصن همسقف

 . )1( )) «اوحلطصاو رشلا

 : ةيلاتلا تاظحالملا هيلع يلو ؛ ملعأ اميف ريسفتلا اذه ركذ صن مدقأ اذه

 دروأ هدعب ينيجردلا نإف ريسفتلا اذه ىلإ راشأ صن مدقأ اذه ناك اذإ : الوأ

 هاور يذلا قيرطلا ريغ رخا قيرط نم هاور هلعلو .() رثكأ ليصفتب هسفن ربخلا اذه
 فلخي ميبرلا وبأ وه امنإ ربخلا يوار نأ الثم انديفي ينيجردلاف .ءايركز وبأ هنم
 ربخلا ةحص دكؤي اذهو .ءايركز يبأ خيش وهو ]1074/471 ةنس ىفوتملا يتازملا

 . الصفم ينيجردلا هب ءاجو . ارصتخم ءايركز وبأ هدروأ يذلا

 .359 ص . ةمئألا رابخأو ةريسلا باتك ۔ءايركز وبأ )1(

 . 5 ص 2 ج 6 برغملاب خياشملا تاقبط ئ ينيجردلا )2(
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت ققحملا ةمدقم

 دمحم وبأ وه امنإ نيمصاختملا نيب لصف يذلا نأ ىلع ناتياورلا قفتت :ايناث

 ةافو دعب ءاج يأ ، يرجهلا عبارلا نرقلا نم لوألا فصنلا ءاملع نم وهو () لامج

 .نرق فصن ىلاوحب يراوهلا دوه خيشلا

 ًابوسنمو كاذ ذإ افورعم ناك اذه ريسفتلا باتك نأ ربخلا اذه نم جتنتسن :اثلاث
 © ةراجتلا يف نيكيرش لعج اغلبم ةسافنلا نم غلب هنأو ، يراوهلا دوه خيشلا ىلإ

 ىتح امهنيب عازنلا مدتحيف ءهئانتقا ىلع ناعزانتي ، ينيجردلا ةياور بسح

 هللا نم نأ الول ،لاتقلا ىلإ امهب يدؤت نأ ةنتفلا تداكو .امهيتليبق ىلإ امهزواجتي

 هيأرب ةيضقلا يف لصفو .ةمكحب رمألا جلاعف ينويدملا لامج دمحم خيشلاب امهيلع
 .ديدسلا

 ةميدقلا رداصملا هذهو .ةدكؤملا تاياورلا هذه نإ :لوقأ نأ دب ال اذه دعب

 نمو فلس نع ًافلخ ريسفتلا اذه يوُر فيك انل نيبت مل باتكلا ىلإ تراشأ يتلا
 انيلإ تلصو ىتح لايجألا ربع هلقن مت عامسلاو يقلتلا قرط نم قرط يا
 اهخسن ةددعتم ءثاهؤازجأ ةقرفتم ثةريخألا ةعبرألا نورقلا يف ،هتاطوطخم

 ةريدج ةلأسم دنع فقن نأ ىلإ انب يدؤي اذهو .ةلماكتم ،هلل دمحلاو ثاهنكلو

 .اهحيضوت دوأ يتلا ةيناثلا ةلأسملا يهو ؛باتكلا ةبسن ةلأسم يه ثحبلاب

 :يراوهلا دوه خيشلا ىلإ ريسفتلا ةبسن

 تلصح دق اه دوجوب تملع يتل أ تاطوطخمل ١ لك نإ لب يذ ءىداب لوق و

 ال إ ك اهعمجل ةديدع تناونس ينم بلطت ثيئح يعسب مث © هللا نم قيفوتب اهيلع

 ام تنكس ةيضابإ ةيربرب ةليبق يهو .ةنويدم ىلإ ةبسن © ينويدملا يتازملا لامج دمحم وبأ وه (1)
 ©496 ص 3“برعلا باسنأ ةرهمج يف مزح نبا اهركذ دقو .ةدجو بونجو ناسملت نيب

 ضعب هركذت امبسح غيرأ دالبو نالجراو نيب اميقم ناكف لامج دمحم وبأ امأ .500 صو
 ضعب أرقا .ءاملعلا تاقبط نم ةعباسلا ةقبطلا يف ةيضابإلا رداصملا هتفنص دقو تاياورلا

 ةقلحلا .خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا هباتك يف رمعم ىحي يلع خيشلا اهعمج يتلا هرابخأ
 .71-75 ص ،سنوت يف ةيضابإلا .ةثلاثلا
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 ل و ل

 ةمدقم
 ١ ءزجل ١

 دوه خيشلا ىلإ باتكلا تبسن تاطوطخملا هذه لكو . (" اهرمأ ينايعأ ةدحاو

 هنأ لثم مهضعب ركذ دقف فلؤملا رصع ديدحت يف اهوخسان فلتخا نإو يراّزهلا
 نيرصاعملا باتكلا ضعب أطخأ امك ، يمتسرلا باهولا دبع مامإلا دهع يف شاع

 شاع هنأ حيحصلاو .ةرقبلا ةروس يف فقوت هريسفت نإ وأ ،ايضاق ناك هنإ :لاق نيح
 ىفوتملا ناظقيلا يبأ هنبا دهع يفو .875/261 ةنس ىفوتملا جنا مامإلا دهع يف

 نأو تفلسأ امك .ايضاق ناك يذلا وه هابأ نأو .لاوقألا حصأ ىلع 894/281 ةنس

 اهيف عرش هل ةيشاح وه امنإ اصقان ناك يذلا امنإو نآلا 7 نيب لماك ريسفتلا

 ملو رداصملا ضعب يف كلذ ركذ امك ،اهمتي ملو رمع نب دمحم ةتس وبأ خيشلا
 . ( اهيلع علطأ

 الو .كش الو يرارهلا مكحم نب دوه خيشلل وه مويلا همدقأ يذلا باتكلاف

 ديز نب رباج ىلإ ةبوسنم هيف تءاج يتلا لاوقألاو تاياورلا ةرثك نم كلذ ىلع لدأ

 نيذلاو ،مهئاهقفو ةيضابإلا ءاملع ةماع ىلإو ةصاخ ملسم ةديبع يبأ ىلإو

 .«انباحصأ» :هلوقب امئاد دوه خيشلا مهفصي

 ؟نذإ باتكلا ةبسن نع لؤاستلا ىنعم امف اذه تبث اذإف

 ةقيثو ةلص نم هتفشتكا ام وه ثحابلا ىلع هضرفيو لؤاستلا اذه ريثي يذلا نإ

 هب ينعأو © نمزلا نم نرق وحنب هقبس رخا ريسفت نيبو يراوهلا خيشلا ريسفت نيب
 رداصم نم ردصم يأ اهيلإ رشي مل ةقالع يهو .( يرصبلا مالس نب ىيحي ريسفت

 عجري ام اريثك ناك هنأ انخياشم دحأ يل دكأ دقو . بازيم ندم ىدحإب ةدوجوم ةطوطخم نم يه )1(

 تناك يتلا ةنازخلا ىلع نيمئاقلا نكلو ،نيرخابو هتطساوب اهتبلطو رارم اهنع تلأس دقو .اهيلإ

 .ةطوطخمل ا هذه ريصم نآل ١ يردأ الو ٠ ةيه او للعب اورذتع ١ اهب ةطوطخمل ١

 روتكدلا ةماع ةيضابإلا دنع ريسفتلا نعو ريسفتلا اذه نع مهثيدح يف اوطلخو اومهو نيذلا نمو (2)

 5-331 ص 2 ج نورسفملاو ريسفتلا هباتك يف هتامولعم تءاج لقف .ح يبهذلا نيسح لمحم

 . باوصلاو قحلل ةبناجم هماكحأ ضعب تءاجو . أدج ةصقان

 = ةنس ةفوكلاب دلو .مهالوم ةعيبر ميت ،يميتلا ةبلعث يبأ نب مالس نب ىحي ءايركز وبأ وه (3)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت ققحملا ةمدقم

 .كلذ نايب يلي اميفو . يضابإ ريغ وأ ردصملا اذه ناك ًايضابإ .خيراتلا وأ ريسفتلا

 نم ًاعطتو ءازجأ هخسن وه باتكلا ىلع تفرعت نيح هب تمق لمع لوأ ناك

 ىلع افوخ ،باتكلا لامكتسال راظتنا نودبو ،عباتت ريغ نم ،ةقرفتملا هتاطوطخم
 . نمزلا يداوع نم تاطوطخملا

 ةباحص ةرصبلا ءاملع نع تاياورلا ةرثك لوألا خسنلا ءانثأ يرظن تفل اممو

 .ةداتقو يرصبلا نسحلا لثمو نيصح نب نارمعو كلام نب سنأ لثم ،نيعباتو
 .ىلإ يتيانع تهجوف .ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأو ديز نب رباج ءامسأ بناجب
 نرقلا ءاملع نم وهو ،يراوهلا خيشلا نيب طبرت يتلا دنسلا ةلسلس نع ثحبلا

 امهو ، ملسم ةديبع يبأو ديز نب رباج نيبو ،طسوألا برغملا نمو يرجهلا ثلاثلا
 .ةرصبلا نمو .يناثلاو لوألا نرقلا ءاملع نم

 نبا لضافلا دمحم خيشلا انذاتسأ هبتك يذلا لصفلا تأرق كلذ ءانثأ يفو

 هريسفت نع لاقو رسفملا اذه ةميقب هيف داشأ يذلاو مالس نب ىيحي نع روشاع

 ةميقلا ةساردلا تأرق مث . (") «قالطإلا ىلع مويلا ةدوجوملا ريسافتلا مدقأ» :هنإ

 بادآلا دهعم ةلجم يف ةيسنرفلاب اهرشن يتلاو دومص يدامح ذاتسألا اهب ماق يتلا

 نم اريثكو نيعباتلا ضعب اهب يقلو . يملعلا اهراهدزا جوأ يف يهو ،ةرصبلاب اشن مث 742/124 =
 لحر مث .هريسفت سانلا عمس اهبو 5انمز ماقملا هل باط ثيح ناوريقلا ىلإ لقتنا مث .ءاملعلا

 نب ميهاربإ نب هللا دبع سابعلا يبأ نيبو يعبرلا دلاجم نب نارمع نيب اهب ماق ةرافس ببسب اهنع
 ةنس يفوت ثيح رصم ىلإ عجر مث ،جحلل ةكم دصق مث .هدي ىلع دهعلا اهيف ريفخاف بلغالا
 ؛37-39 ص .ةيقيرفإ ءاملع تاقبط ،برعلا وبأ :هرابخأو هتمجرت رداصم مهأ .0

 © يدوادلا ؛56-57 ص شةسرهف : يليبشإلا ريخ نبا ؛122-125 ص :سوفنلا ضاير : يكلاملا

 2 ج ءءارقلا تاقبط يف ةياهنلا ةياغ يرزجلا نبا ؛371 ص د ج ث‘نيرسفملا تاقبط
 8380 ص 4 ج لادتعالا نازيم © يبهذلا ؛105 ص 1 ج ثءاريسلا ةلحلا .رابألا نبا ؛373 ص

 .182-183 ص 9 ج مالعألا ، يلكرزلا ؛توريب .ط 0396 ص 9 ج ءالبنلا مالعأ ريس ، يبهذلا

 هنم مدقأ ةعوبطم ريسافت نآلا تدجو دقو .27 ص .هلاجرو ريسفتلا روشاع نبا لضافلا دمحم (1)

 .ناميلس نب لتاقم ريسفتو .ربج نب دهاجم ريسفت لثم ًادهع
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 ٠ وقحمل ا ةمدقم لوألا ءزحلا

 . (1) (742-815) مالس نب ىيحي :ةيقيرفإب يقرشم رسفم :ناونع تحت ةيبرعلا

 يل مت ام كلذو ،بثك نع ريسفتلا اذه ىلع عالطالا ىلإ يسفن تقاتف

 1976 يتنس نيب ام سنوت ىلإ اهب تمق ةيسارد تارايز ثالث ءانثأ هلل دمحلاو ۔

 نم ةروصم ةخسن لوأ تينتقاو هيلإ وبصأ تنك ام ضعب ققحت كلانهو . م 1981 و

 يتلاو باهولا دبع ينسح نسح ذاتسألا ةنازخ يف تناك يتلا مالس نبا ريسفت ةعطق

 .سنوتب ةينطولا بتكلا رادب تاطوطخملا تسرهف يف 18653 مقر نآلا لمحت

 يلع تصعتسا ذإ يراوهلا دوه خيشلا ريسفت خسنأ موي تاذ تنك امنيبو

 مالس نبا ةطوطخم ىلإ عجرأ نأ يل ادبف ؛لمنلا ةروس نم ةيا ريسفت يف ةرابع

 أرقأ ينتدجو نيح ةميظع يتشهد تناك مكو . يلع لكشأ ام حاضيإب ينفعست اهلعل

 امو .لبق نم هتارابع فرعأ يننأكو ، ينع ًابيرغ نكي مل ًامالك مالس نبا ريسفت يف
 ةقالع كلانه نأ يل نيبت ىتح نيريسفتلا نيب نيتحفص وأ ةحفص يف تنراق نإ

 اذكهو .روسلا يلاوت ىلعو مايألا رم ىلع يدنع كلذ دكأت مث .امهنيب ةرهاظ

 اهب نيعتسأل هتاطوطخم نع ثحبلاو مالس نبا ريسفت ةسارد وحن يتيانع تهجو

 .قيقحتلا يف يلمع ىلع
 بجعف ،ضويب ميهاربإ موحرملا مامإلا انذاتسأل هذه يتظحالم تيدبأ دقو

 ام اذهو ؛ثحبلا ةدايزو تبثتلاب يناصوأو .هب انعمس الو اذه ملعن انك ام :لاقو

 .هرخا ىلإ باتكلا لوأ نمو تاونس لاوط هتمزتلاو هب تمق

 ىلإ عجرأ ترص هقيقحت يف تعرشو دوه خيشلا ريسفت خسن تممتأ نأ دعبف
 دمحم ريسفت ىلإو ث اث) يرصبلا مالس نبا تاطوطخم نم هيلع لوصحلا يننكمأ ام

 , ه ج 01 ع ], 3 آ , )742-815(. ِ 33, © )1(

.227-242 . ,126/2 

 { قئاثولاو تاطوطخملا ضعب ىلع لوصحلل ةدعاسملا دي سنوتب مارك ناوخإ يل مدق دقل (2)

 بارغ دعس روتكدلا ذاتسألا لضفتو . يريبعجلا تاحرف روتكدلا زيزعلا يقيدص مهسأر ىلعو
 = سنوتب ةينطولا ةبتكملا يف 7447 مقر لمحت يتلا ةيلدبعلا ةطوطخم نم ءازجأ ضعبب يلإ ثعبف
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت -ةحملا ةمدقم

 . مالس نبا ريسمت رصتخم وهو ( !) ينمز يبأ نبا

 .ءارقتسالاو ةنراقملاو قيقحتلا نم تاونس رشع نم رثكأ دعبو ،مويلاو
 لقأ مل نإ ،اريثك ادامتعا دمتعا يراوهلا دوه خيشلا نإ ددرت نودب لوقأ نأ عيطتسأ
 اناونع باتكلل عضأ نأ ل زاج ولو .يرصبلا مالس نبا ريسفت ىلع .ايلك ادامتعا

 يراوهلا دوه خيشلا ريسفت :اذكه ناونعلا ناكل تاطوطخملا يف هتدجو يذلا ريغ

 دوه خيشلا ريسفتل لصأ مالس نبا ريسفت نأل (يرصبلا مالس نبا ريسفت رصتخم)
 ةيملعلا ةنامألاو . باوصلاو ةقيقحلا نيع وه اذهو .كش كلذ ىف ام ،يراوهلا

 .باتكلل يميدقت يف هنيبو اذه ولجا نأ ينيضتقت

 ريسفت تاطوطخم رشت مل اذاملف ،كلذك رمألا ناك اذإ :لئاق لوقي دقو
 ؟نيريسفتلا نيب ةقالعلا هذه ىلإ انتلصو يتلا يراوهلا

 نع ًائيش فرعن ال انمد ام لاؤسلا اذه ىلع فاش باوج ميدقت ريسعلا نم هنإ
 .تركذ امك ريسفتلا اذه ةياور دانسإ

 هذه متك يذلا وه يراوهلا دوه خيشلا نوكي نأ ادج دعبتسملا نم هنإ
 يفو ناوريقلا ىف ١ هرمأ عاذو رشتنا دق ناك مالس نبا ريسفت نإ .اهلهاجت وأ ةقالعلا

 الف . امهدعب امف ةرجهلا نم عبارلاو ثلاثلا نينرقلا لاوط ةماع يمالسإلا برغملا

 هفلؤم ىلإ باتكلا ة هبسن سانلا ىلع ىفختو هلاونم ىلع جسنيف ملاع ؤرجي نأ نكمي

 .لوألا

 ريسفت ثلث نم برقي ام عمج كلذب يل متف لحنلا ةروس لئاوأ نم اهب ريسفتلا ءىدتبي يتلاو =
 . مالس نبا

 يبأ نبا ريسفت ةطوطخم ىلع سنوتب انآو ينعلطأ نم لوأ يبلش دنه ةلضافلا ةروتكدلا تناك (1)
 ىلع يل لصحف دايع وب دومحم روتكدلا رئازجلاب ةينطولا ةبتكملا ريدم ديسلا لضفت مث ،نينمز
 مهعيمج هللا ىزجف .34 مقر تحت نييورقلاب دوجوملا ريسفتلا اذه نم ةروصم ةلماك ةطوطخملا

 .ريخ لك مالسإلا نعو ينع
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 ققحمل ا ةمدقم ل وأل ١ ءزجل ١

 مه هريسفت اوور نيذلا نم لئاوألا يراوهلا خيشلا ذيمالت ضعب نوكي لهف

 هنكلو 5دري دق لامتحا اذه ؟دصق ريغ نع وأ دصق نع مالس نبا ركذ اولمهأ نيذلا

 .ًاضيأ دعبتسم ودبي اميف

 خيشلا نأ وه ،عقاولاو قطنملا ىلإ برقأ نوكي هلعلو ،هيلإ ليمأ يذلاو

 6 هرصتخاو مالس نبا ريسفت دمتعا هنأ ىلإ هريسفت ةجابيد يف راشأ دق نوكي يراوهلا

 ىلوألا تاقرولا وأ ةقرولا نكلو كلذ اولقن دق لئاوألا خاسنلاو ةاورلا نوكي دقو

 ملو عبارلا وأ يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف تعاض دق ريسفتلا اذه تاطوطخم نم

 اهخيرات عجري يراوهلا ريسفت نم انيديأ نيب يتلا تاطوطخملا مدقأ نإف .انلصت

 . اهلوأ نم اهلك ةمورخم تاطوطخملا هذهو . يرجهلا رشع ىداحلا نرقلا ىلإ

 ةلدألا نمو ةيخيراتلا قئاثولا نم كلمأ ال يننأل ٩3 هب مزجأ الو هلجسأ يأر اذه

 .هيلإ نامطيي يارو فاش باوج ميدقتب حمسي ام ةيفاكلا ةيعوضوملا

 ٥ مالس نبا ريسفت لوألا :نآلا انيديأ نيب ناريسفت ناذهف رمألا نكي امهمو

 يفوتو ،ةرجهلل نيتئام ةنس عامجإب مالس نبا يفوت ©،يراّؤهلا ريسفت يناثلاو
 لوألا ىف ءاج امم ريثك ىناثلا ريسفتلا ىفو .ةنس نينامث وحنب هدعب يراوهلا

 . هنع لقنو قباسلا نم رصتخا يذلا وه انامز رخأتملا اذه نوكي نأ دب الف 5ةدايزو

 اميف هنيبنس امك ايازمو تازيمم نيباتكلا نم لكلو رجأو لضف نيفلؤملا نم لكلو
 . (0) ىلي

 ليلجلا ملاعلا يدي نيب 1985/1405 ةنس ةرهاقلاب انأو ةلأسملا هذه طسب فرش يل ناك دقل (1)

 لقنو بتكلا راصتخا ةداع نأ يل دكأف ركاش دمحم دومحم خيشلا ذاتسألا ريبكلا ققحملاو

 نمم هقبس نم قحاللا ركذي دقو .فيلأتلا خيرات يف اريثك نادوجوم ضعب نع مهضعب نيفلؤملا
 هل نيبتو فلؤمل هنأ نظي ناك امم ارخؤم وه هققح امم الاثم يل برضو .هركذي ال دقو هنع لقن

 ام اذهو .اقلطم يناثلا فلؤملا ةميق نم صقني ال اذهو» :لاقو .هقبس رخآ فلؤمل هلصأ نا
 . يراوهلا خيشلا ريسفت ةسارد يف تمدقت املك العف هتسمل
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 زيزعلا ها باتك ريسفت ققحملا ةمدقم

 : : مالس نبا ريسفت

 تاسارد هلوح تمدق نأ دعب انيدل ًافورعم نآلا حبصأ مالس نبا ريسفت نإ

 ميدقتل ايفاك ايملع ًاقيقحت هئازجأ ضعب تققح نأ دعبو 0 )1( ر ةميق ثاحبأو ةيفاض

 . ملعأ اميف لماك ريغ لازي ال كلذ عم هنكلو . ( هجهنمو هاوتحم نع ةيبيرقت ةروص

 دقو ( ةرهاقلاب ةدوجوملا ةروصملا تاطوطخملا عطق لك ةيانعب تعبتت دقل

 يفو ،سنوتب ةيلدبعلاو ناوريقلا نئازخ يف ًادوجوم ناك ام عطقلا هذه تلمش
 يراوهلا ريسفت نم هتعمج امب اهتنراقو باهولا دبع ينسح نسح ذاتسألا ةنازخ

 لثم ةرقبلا ةروسف .باتكلا مامتإل اهدحو يفكت ال ةروصملا عطقلا كلت نأ تدجوف

 ةحول نوثالثو فين الإ اهنم دجوي ال ةقرو نيعبس وحن يراوهلا ريسفت يف ألمت يتلا

 اهيف ليوط تثحب دقو .ةرهاقلا تاطوطخم نم هيلع تعلطا اميف ريغصلا عطقلا نم
 ةمدقملا نأ عم ،امهنم عيش ىلع رثعأ ملف ةحتافلا ةروس ريسفت نعو ةمدقملا نع

 ةحتافلا ةروس ريسفت عم اهرثكأ انيلإ لصو دقف ،الصأ مالس نبا ريسفت يف ةدوجوم
 . يراوهلا خيشلا ريسفت نم نيتطوطخم يف ةلماك

 ةثحابلا اهترشن يتلا ةزاتمملا لامعألا كلت يه عوضوملا يف اهافوأو ةيملع ةسارد نسحأ نإ (1)

 يفو 3مالس نبال «فيراصتلاو باتكل اهقيقحتو اهميدقت يف يبلش دنه ةروتكدلا ةلضافلا

 ليحأ انأو .«يرجهلا سماخلا نرقلا فصتنم ىلإ حتفلا نم ةيقيرفإب تاءارقلا» :اهتحورطأ

 ىلوألا ةيمالسإلا نورقلا يف ةينارقلا تاساردلا لوح بتك ام ريخ نم يهف اهيلع ءىراقلا

 نعو انع هللا اهازجف .اهيلع علطأ مل ىرخأ الامعأ تردصا ةلضافلا ةثحابلا لعلو .ةيقيرفإب
 .ءازجلا ريخ همولعو نآرقلا ةغل نعو مالسإلا

 فارشإ تحت يزغلا ديشرو 0 ىنينيخملا ريشبلاو .دومص دومح ةداسلا ءالضفلا ةذتاسألا ققح (2)

 ٠مالس نبا لوح تاساردب ةردصم مالس نبا ريسفت نم ءازجأ ةتس يبلاط دمحم روتكدلا ذاتسالا
 ثحبلا نم ديزمل مهقفوو مهيف هللا كرابف .اريخأ الإ اهيلع علطا مل ينكلو ،تاونس ذنم كلذو
 . قيقحتلاو

 524791 ب : ةيلاتلا ماقرألا لمحت تافلم نمض ةيرصملا بتكلا رادب دجوت ةبترم ريغ عطق يه (3)

 ةنس ةيرصملا بتكلا راد ةروصملا عطقلا هذه تلصو دقو .24832 ب و 3.24831 ب .24792 ب
 . تاطوطخملا مسق ريدم نسحملا دبع يلع ذاتسألا لضافلا ديسلا هب يندافأ امبسح 0
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 ١ ز -
 ل و ال ا ءزجل

 ةم لقم
١ 

 نم هرذق اميف ريثك نظلا نسح ناك روشاع نبا لضافلا دمحم خيشلاب ينأكو

 ممتي هلعل ءزج دجويو» :لوقي بتك نيح مالس نبا ريسفت نم دوجوم وه ام عومجم
 . (! «لضافألا ءاملعلا ضعبل ةصاخلا تاينتقملا نم وه ةخسنلا صقن ضعب هب

 "8٨ اهول ١ ذبع ينسح نسح ذاتس ال ١ ةطوطخم ىل ١ ريشي هن أ هذه هتر ابع نم تمهذو

 ال اهنأ ملعل اهيلع علطا ناك ول هنأل اهيلع علطي مل هنكلو اهدوجوب ملع هب ين كو

 .ريثكب اهنع صقنت لب إائيش ةيلدبعلا ةطوطخم يف امع ديزت

 هذهو .ةطوطخملا ةيناوريقلا عطقلا نيب قرفم مالس نبا ريسفت بلغأ نإ

 يري دقت بسح عمجت ال ةيل دبعل ١ ةطوطخم نم ء ازج أ ةرشع نم برقي ام عم عطقل ١

 نبا ريسفت عمج ىلإ لوصولا بعصلا نم نوكي كلذل . باتكلا يشل ىلاوح الإ

 .باتكلا تاطوطخم نم ىرخأ عطق ىلع رثعي مل اذإ هلك هقيقحتو مالس

 :مالس نبا ريسفت ةياور

 ىفوتمل ١ ىيحي نب لمحم هنب ا :هل نا ذيملت مالس نب ١ ريسمت ىور نم رهش ا

 ىفوتملا راطعلا يدزألا ريرج نب ىسوم نب دمحأ دواد وبأو (} 875/262 ةنس

 . نونحس باحصأ رابك نم ريخألا اذه ناكو . ( 887/274 ةنس

 ةياورب انتلصو يتلا عطقلا نأ اهريغو ةيناوريقلا تاطوطخملا ةنراقم نم يل ودبيو

 نيذه ةطساوبو .ىيحي نب دمحم ةياورب انتلصو يتلا نم رثكأ راطعلا دواد يبأ

 ربع فلس نع ًافلخو .خويش نع ذيمالت لايجألا هتلقانتو باتكلا رشتنا نيذيملتلا

 .راصمألاو نورقلا

 .28 ص ؛هلاجرو ريسفتلا روشاع نبا لضافلا دمحم (1)

 مالس نبا ريسفت ىور نمم برعلا وبأ ناكو . 8-39 ص { ةيقيرفإ ءاملع تاقبط 6 برعلا وبأ (2)

 ناك هنأ 335 ص 2 ج كرادملا بيترت يف ضايع ركذ لب دمحم نب ىيحي فلؤملا ديفح نع

 . ملعلل هبلط لوأ يف مالس نب ىيحي نب دمحم هيبأ راد ىلإ امايأ فلتخا

 = ؛288 ص 2 ج 6 ناميإلا ملاعم . غابدلا ؛203 ص ڵ،برعلا وبأ : هتمجرت رداصم مهأ )3(
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت ققحملا ةمدقم

 نبا ريسفت اوور نيذلا ءاملعلا نم ريثك ءامسأ (!) يليبشالا ريخ نبا دروأ دقو

 ىفوتملا ينابلا يرملا نسحلا نب يلع نسحلا يبأ قيرط نع ةفلتخم ديناساب مالس
 نب ىيحي نب دمحم نب ىيحي نعو راطعلا دواد ىبأ نع هاقلت دقو .946/334 ةنس

 . (ة مالس نبا ريسفت اوور نيذلا ءاملعلا نم اريثك يضرفلا نبا دروأ امك .ا مالس

 هلاوقأو هءارآ اولقنو مالس نبا ريسفت نم اوسبتقا نيذلا نوثدحملاو نورسفملا امأ

 يبطرقلا دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ لاثملا ليبس ىلع مهنم .دع مهيصحي ال مهنإف

 نمحرلا دبع نيدلا لامج جرفلا وبأو 5( «نآرقلا ماكحأل عماجلاو بحاص
 . (6© «يرابلا حتف» بحاص رجح نبا ظفاحلاو 0( «ريسملا داز» بحاص يزوجلا
 .ريثك مهريغو

 ةرم الإ هلاوقأل وأ مالس نبال ركذ ىلع هريسفت يف رثعأ ملف يربطلا ريرج نبا امأ
 دومحم خيشلا ذاتسألا قيقحت نم اهيلإ تعجر يتلا رشع ةتسلا ءازجألا نم ةدحاو

 يف رثكأ رشتناو الوأ يور مالس نبا ريسفت نأ ىلإ عجار كلذ لعلو ؛( ركاش دمحم
 . سلدنألاو برغملاو ةيقيرفإ

 بهذملا جابيدلا ‘نوحرف نبا ؛269-270 ص 3 ج كرادملا بيترت ضايع يضاقلا =
 .32 ص

 .565-57 ص تسرهفلا ،ريخ نبا (1)

 دمحم هيبأل نأ ربخأو ىيحي نب دمحم هيبأ نع هدج ريسفت ىور ،فلؤملا ديفح وه (2)
 ىيحي يفوت دقو .57 ص 0،تسرهفلا يف ريخ نبا هركذ امك هدج ريسفت ىلع تادايز
 .39 ص يف برعلا وبأ هاور امبسح 893/280 ةنس ديفحلا

 .357 ص 1 ج سلدنألاب ملعلل ةاورلاو ءاملعلا خيرات ؤ يضرفلا نبا (3)
 7 ص 13 جو 53279 ص 12 ج يبطرقلا ريسفت الثم رظنا (4)
 هباتك يف ميقلا نبا هذه مالس نبا تارابع لقن دقو 3305 ص 8 ج ،ريسملا داز رظنا (5)

 .195 ص و ]©33 ص 9 ج ريسملا داز ء ًاضيأ رظناو 3266 ص نآرقلا يف «لاثمألا»
 .632 ص 8 ج ٥يرابلا حتف رظنا (6)

 .ةرقبلا ةروس نم 196 ةيآلا ريسفت يف 100 ص 4 ج ،يربطلا ريسفت (7)
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 ١ ز -
 ل و ل

 ةمدقم
 ١ ءزجل ١

 : مالس نبا ريسفت جهنم

 عبتت دقف ؛روثأملاب ريسفتلا بتك نم انيلإ لصو ام مدقأ نم مالس نبا ريسفت دعي
 اهبساني ام ركذيو دجو نإ اهلوزن ببس ركذي شةيا ةيا اهلك نارقلا روس فلؤملا هيف
 ةيساسألا ةدعاقلا يه نارقلاب نارقلا ريسفتو .تناك نإ اهل ةهباشملا تايآلا وأ ةيآلا نم

 .نآرقلا ريسفت جهانم يف ىلثملا ةقيرطلا ييأر يف يهو .هريسفت يف اهب مزتلا يتلا

 . نآرقلا لثم نآرقلا رسف ام :ليق.ًاميدقو

 ىلع نيعتو ةيآلا نيبت يتلا ثيداحألا نايحألا بلغأ يف ةلصتم ديناسأب ركذي مث

 نع ةملس نب دامح ينثدح» :الثم لوقيف ةرشابم اهب هثدح نمع اهيوري ؛اهمهف
 8«نسحلا نع بهشألا وبأ» وأ 3«نسحلا نع رانيد نب نسحلا» وأ ،«نسحلا

 نع مالس نبا ثدح امبرو .ةداتق نع ماممه» وأ 5ںةداتق نع ديعس ينثدح» وأ

 لاق» :ةرابعلا هذهب هسفن نع ثدحتي انايحأو .همسال ركذ ريغ نم هل «©بحاص»

 مهلاوقأ يوريو نيعباتلا وأ ةباحصلا رابخأ ركذيو .اذكو اذك هنأ ينغلب :«ىيحي

 ريسفت يف» وأ .«نسحلا ريسفت يفو» :هلوقب ىفتكا امبرو .ىرخأ هنودبو انايحأ دنسلاب

 لاق» :لاق وه هيأرب ءالدالا وأ . يأر ىلع يأر حيجرت دارأ اذإو .اذكو اذك «دهاجم

 .«دمتعي هيلعو ىيحي ذخأي هبو» :وأ ،«ىيحي

 لك لولدم ديدش راصتخاب ركذو كلذ ىلإ راشأ رثكأ وأ ناتءارق ةيآلل ناك اذإو

 . ليلعتلا يف قمعت نود نم ةءارق

 نبا ريسفتو ،سابع نبا ريسفت ةباحصلا ريسافت نم مالس نبا ريسفت رداصم مهأو

 مهنع رثأ ام ركذي ؛مهريغو بلاط يبأ نب يلع ريسفتو دوعسم نبا ريسفتو رمع
 مالس نبا دمتعا نيعباتلا ريسافت نمو . ماكحألا تايا ريسفت يف ةصاخو مهلاوقأ يوريو

 .دهاجم ريسفتو نسحلا ريسفت ةصاخ

 اندجو اذإ بجعن ال كلذل يدسلا نعو يبلكلا نع ةياورلا رثكي مالس نباو

 لعف امك .اهيلع قلعي وأ اهدقني نأ نودب اهدروي يتلا تايليئارسإلا ضعب هريسفت يف

 . مهبارضأو ريثك نبا لثمو يربطلا لثم هدعب نم اوتأ نيذلا نيرسفملا ضعب
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 نبا هركذ ثيدحلا يف هل باتك دعب ريسفتلا يف اذه هباتك فلؤملا فلأ دقو

 ريشي هنكلو ،ناونعلا اذهب مالس نبا هركذي ملو { (")«عماجلاه مساب نورخاو يرزجلا
 ثيداحأ يف كلذ انركذ دقو» :الثم لوقيف ماكحألا تايآ ضعبل هريسفت رثإ انايحأ هيلإ

 . ( «ةاكزلا

 ركذ ىلع رثعأ ملف رئاظنلاو هابشألا ملع يف باتك وهو . «فيراصتلا» هباتك امأ

 يوقي اممو .ريسفتلل هفيلأت دعب هعضو دق هب ينأكو .ريسفتلا لماك يف هيلإ ةراشإ وأ هل

 ينارقلا ظفللا اهيلإ فرُص يتلا ةفلتخملا هوجولا بلغأ نأ وه هحجريو يدنع نظلا اذه

 .اهانعمب وأ اهترابعو اهصنب امإ ريسفتلا باتك يف العف ةدوجوم فيراصتلا باتك يف
 نم ابناج اهب لوانتو هريسفت نم فلؤملا اهجرختسا ةدبز «فيراصتلا» باتك نأكف

 .صاخ فلؤمب هدرفاف ريسفتلا بناوج

 روطل ةيح ةروص هاوتحمو هجهنمب لمي وهو مالس نبا ريسفت انيلإ لصو اذكه
 . يرجهلا يناثلا نرقلا يف يأ ، ىلوألا هلحارم يف ريسفتلا راوطأ نم

 ةملك لوقأ نأ دب ال يراوهلا خيشلا ريسفت نع ثيدحلا ىلإ دوعأ نأ لبقو

 . مالس نب ا ريسفتب ةقالع امهل نيرخا نيريسفت نع ةرصتخم

 يراصنألا فرطملا يبأ نمحرلا دبع نب ناورم نب نمحرلا دبع ريسفت لوألا

 يبطرقلا نمحرلا دبع فرطملا يبأل تمجرت يتلا رداصملاو . ( يبطرقلا يعزانقلا

 اربخ ردصم يأ يف دجن ال اننكلو 5 مالس نبال نآرقلا ريسفت رصتخم فنص هنأ ركذت

 اذه تاطوطخم نأ نظلا بلغأو .هاوتحم نع وأ هجهنم نع باتكلا اذه نع الصفم

 دقف فلؤملا امأ . هللا ءاش نإ هنع فشكت ةلبقملا مايألا لعلو ،ةفورعم ريغ رصتخملا

 . 3 ص 2 جح ٠6 ءارقلا تاقبط يف ةياهنلا ةياغ ‘ يرزجلا نبا )1(

 ةروس نم ةريخألا ةيآلا ريسفتو ٠ ءزجلا اذه يف ةرقبلا ة هروس نم ةثلاثلا ةيآلا ريسمت الثم رظنا )2(

 .ثلاثلا ءزجلا يف جحلا

 جابيدلا يف نوحرف نبا . 0 ص 1 ح 6 ءارقلا تاقبط يف يرزجلا نب ا : : هل مجرت نم مها )3(

 . 7 ص 1 ج ‘ نيرسفملا تاقبط يف يدوادلاو .12 ص
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 . ةئامعبرأو ةرشع ثالث ةنس بجر يف تامو ةرجهلل ةئامثالثو نيعبرأو ىدحإ ةنس دلو
 . باعيتسالا بحاص ،ربلا دبع نب فسوي رمع وبأ هنع ىور نمم ناكو

 هللا دبع وبأ مامإلا يرملا ىسيع نب هللا دبع نب دمحم ريسفت وه يناثلا ريسفتلاو

 ةريبلإب يفوتو 935/324 ةنس نينَمَز مز يبا نبا دلو دقو .نينَمز يبأ نباب فورعملا يريبلإلا

 انل تظفح يذلا «مالس نبا ريسفت رصتخم» ةريثكلا هتافلؤم نمو . (") 1008/399 ةنس

 .ةلماك هنم ةطوطخم ةخسن سافب نييورقلا ةعماج ةبتكم

 هجهنم نيبو مالس نبا ريسفت راصتخا ىلإ هتعفد يتلا بابسألا فلؤملا ركذ دقو

 تدجوف نآرقلا ريسفت يف مالس نب ىيحي باتك تأرق ينإف دعبو» :الئاق ةجابيدلا يف
 ترظن " . . .باتكلا كلذب لاطف ،اهنود ريسفتلا ملع موقي اهركذ ثيداحأو ريثك اراركت
 هرسفي مل ام ىيحي باتك ريغ ىلع هيف تدزو هثيداحأ ضعبو هرركم هيف ترصتخاف هيف

 ةغللا باحصأو نييوحنلا نع لقن ,ام ىلع ةغلو اريثك ابارعإ كلذ تعبتأو ، ىيحي

 «. . .كلذ نم ىيحي هركذ يذلا ىلع دئاز ليوأتلا يف ءاهقفلا جهانمل نيكلاسلا

 نم صقنو .انايحأ لخم اراصتخا باتكلا رصتخا نينمز ىبأ نبا ناك نئلو

 © مهرابخأو نيعباتلاو ةباحصلا لاوقأو ثيداحألاب قلعتي ام ضعبل هفذحك اريثك هاوتحم
 وأ ةيوحنلا تاظحالملاو يوغللا حرشلا وهو اماه ائيش مالس نبا ريسفت ىلإ فاضأ دقف

 فلؤملا نأ نينمز يبأ نبا ريسفت ايازم نمو .ًاحيضوتو أنايب ةيآلا ديزت يتلا ةيفرصلا
 نبا لاوقأ نم وه ام نيب قّرفو .مالس نبا ريسفت نم لقني اميف ديناسألا ىلع هيف ظفاح

 يضاقلا 56 ص ،سبتقملا ةوذج ،يديمحلا 1269 ص ثجابيدلا ،نوحرف نبا رظنا. (1)
 188 ص 17 ج ثءالبنلا مالعأ ريس ،يبهذلا 672 ص 2 ج كرادملا بيترت ضايع

 نيرسفملا تاقبط ،يطويسلا .161 ص 2 ج ،نيرسفملا تاقبط .يدوادلا ١ توريب ط

 . ينادلا رمع با نينَمز يبا نبا نع ىور نمم ناكو .89 ص
 ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلا نم ،نوراه دمحم نب ميهاربإ دمحم ذاتسألا نأ ينغلب دقو

 نكمتأ ملو ؛هلوح ةسارد مدقو ،نينمز يبأ نبال ةنسلا لوصأ باتك [
 .ديفم هنأ يف كشأ ال يذلا لمعلا اذه ىلع عالطالا نم
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 . (2 دمحم لاق : هلوقب هتادايز نم وه ام نيبو ىيحي لاق .: هلوقب مالس

 ينع ففخو .قيقحتلا ىلع يل دعاسم نسحأ نينمَز يب أ نبا ريسفت ناك دقو

 .باتكلا ةطوطخم ىلع يلوصح لبق هب رعشأ تنك يذلا ءانعلا نم اريثك

 : هتميقو هتزيم ؛يراوهلا دوه ةمالعلا ريسفت

 يراوهلا مكحم نب دوه خيشلا ريسفتل لصأ يرصبلا مالس نبا ريسفت ناك اذإ

 وه ام ؟هرصتخاو هب ينع ىتح هيلإ لصو وأ يراوهلا خيشلا هاور فيكف تنيب امك
 زاتمي اذامب ؟ديدج نم هريسفت يف دجن اذام ؟اذه هلمع نم ضرفلا وه امو هل عفادلا

 ةلئسألا هذه ؟ريسفتلا بتك نيب هتميق يه امو ؟نينمز يبأ نبا رصتخم نع هريسفت
 ةيفاش ةباجإ اهلك اهنع ةباجإلا نم نكمتن ال دقو .كش الو عوضوملا يف ةدراو اهريغو

 تاطوطخم نم ىلوألا قاروألا عايضل ةدوقفم ةيفاكلا لئالدلاو ةيرورضلا قئاثولا نأل

 .هلضفو هنمب يداهلا قفوملا هللاو ،كلذ لواحن اننكلو .يراوهلا ريسفت

 ناوريقلاب غمُس مالس نب ىيحي ريسفت نأ ىلع انيدياب يتلا رداصملا عمجت

 ناكو .راطعلا دواد وبأ هذيملتو دمحم هنبا ةصاخو ،هفلؤم نع ةرشابم اهب سانلا هاورو
 قلحو ملعلا سلاجم ريسفتلا اذه اهيف ألم يتلا ةرتفلا يه يرجهلا ثلاثلا نرقلا طساوأ
 راد تناكو ".ةماع ةيمالسإلا ةيقيرفإ يفو ةصاخ ناوريقلاب ةرظانملاو سوردلا

 . » ضايع يضاقلا ةياور نم مهفي امك ،ملعلا زكارم نم ازكرم ىيحي نب دمحم

 ملاعلا اذه ىلع هقفتلل اصاخ ايز نودتري مهو ثاهنودصقي نيذلا ةبلطلل ةحوتفمو

 يف ضعب نع مهضعب يقلتو ةرظانملل ءاملعلاو ءاهقفلا اهمؤيو ،هيبأ ملع ثرو يذلا

 ام ةمدقملا يف بتك امدنع نايب ىلجأ مالس نبا ريسفتل هتياور قيرط نينمز يبأ نبا نيب دقل (1)
 ىلع نسحلا يب أ نع هللا همحر يب أ هب ينربخأ دقف ىيحي باتك نم هتلقن ام عيمجود : يلي

 يب أ نع هب ينثدح ام هنمو . مالس نب ىيحي نع ىسوم نب دمحأ دواد يب أ نع نسحلا نبا

 .«. . .هدج نع هيبا نع مالس نب ىيحي نب دمحم نب ىحي نع نسحلا
 .335 ص 2 ج ،كرادملا بيترت ضايع (2)
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 نم يراوهلا خيشلا نوكيالفأ ()برعلا وبأ هفصو امك «ليبنلا ةقثلا» ملاعلا اذه سلجم

 ٠. ؟ءاملعلاو ةبلطلا ءالؤه نيب

 ريسفتلا ناك هطساوأو يرجهلا ثلاثلا نرقلا لئاوأ يف مالس نبا ريسفت نإ مث

 نأل ةيفاك هتثادحف ؛هتيص عاذو ةيمالسإلا ةيقيرفإ هترهش تقبط يذلا لماكلا ديدجلا

 ةزيم باتكلا حنمت ناوريقلا نطوتسا ايرصب هفلؤم نوكو .هيلإ ممهلاو راظنألا بذجت
 امنإ ةيملعلا ةميقلا هذهو .هيقلتب اعولوو هيلع عالطالاب ءارغإ سانلا ديزت ةصاخ
 طسو يف هتلوهكو هبابش ناعير شاع .ملعتلاو اشنملا يرصب هفلؤم نأ لبق نم اهبستكا
 ةغللاو ثيدحلاو نآرقلا مولع يف اطاشنو اراهدزا ةيمالسإلا طاسوألا رثكأ نم

 ىلوألا عبانملاب هدهع ابيرق اريسفت هدهج ةزاصعو هملع ةرمث مدقي اذ وه اهو بدألاو
 ريعباتلاو ةباحصلاب هراثآو هرابخأ ةلوصوم .ةياورلا يف هدنس ايلاع .ةنسلاو نآرقلا نم
 . مهيعباتو

 وهو ،ملعلل ًابَلَط ناوريقلا ىلإ لحر دق يراوهلا خيشلا نأ اننظ يوقي اذه لك
 ساروأ يف وهو ريسفتلا اذه ربخ هغلب ناكأ ءاوسو . هتلوهك لئاوأ وأ هبابش ناوفنع يف

 نب دمحم نم ةرشابم هاقلت ،ناوريقلا يف وهو نوكي هنإف ناوريقلا يف وهو هَمِلَع وأ
 دعبتسأو .887/274 ةنس ىفوتملا راطعلا دواد يبأ نم وأ ..875/262 ةنس ىفوتملا ىيحي

 .983/280 ةنس ىفوتملا ديفحلا ىيحي نب دمحم نب ىيحي نم هاقلت نوكي نأ

 ءارآ انايحأ هيف فشتكي هنكلو ،هنم ديفتسيو هسردي ،هيدي نيب باتكلا اذ وه اه
 تسيل الثم ناميإلاو رفكلا لئاسم نإ .هب نمآو لبق نم هملعت ام عم مجسنت ال ًاراكفأو
 .هفالسأ نم هاقلت امبسحو ،هسفن يف رقتسا ام ىلع ديدجلا ريسفتلا اذه يف ًامئاد

 رفكلا رامضإو ناميإلا راهظإ وه سيل قافنلا نأ ملعت دقل .هيبرمو هتذتاسأ ىلع هسردو

 هلل يفي الو ضئارفلا لمكتسي الو نيتداهشلاب ناسنإلا قطني نأ ًاضيأ هنكلو بسحف

 نمؤملا الإ عفنت ال اهنإف ؤهللا نذإب الإ نوكت ال ةعافشلا تناك اذإو .هب رقأ امب

 . 8 ص ( ةيقيرفإ ءاملع تاقبط 6 برعلا وبأ )1{

33 

 



 زيزعلا هلا باتك ريسفت ققحملا ةمدقم

 وهف بتي ملو هبنذ ىلع ارصم توميو هيغ يف ىدامتي يذلا رفاكلا امأ }ىمَوُملا
 .رانلا ىف دلاخ

 .وهف مالس نبا ريسفت يف رظنلا ديعي دوه خيشلا تلعج اهتاهيبشو لئاسملا هذه

 امف .هيف ام لكب هانبتي الو هتالع ىلع هلبقي ال هنأ الإ هفلؤمل ًارذقم ،هب ًابجُعُم ناك نإو

 .هتاذب القتسم هدنع نم اريسفت فلؤي نأ ديري ال يراوهلا خيشلا نأ ودبي ؟لمعلا
 همالك اولوأتي وأ هللا ىلع اولّوقتي نأ ةفاخم (٨)ريسفتلا نوبّيهتي نيذلا كئلوأ نم ناك هلعلو

 ،لؤادتم يورم ريسفت دجو دق ماد ام هنأ ىري هنأكو .ملعأ هللا ههوجو ريغ ىلع

 لوصأ قفاوو هاضترا ام ىلع يقبي ؛باوصلاو قحلا هنأ دقتعي ام ىلع هباتك وه دعيلف

 هملع نم فيضيو باوص ريغ هاري ام فذحي وأ ححصيو ريسفتلا لج وهو .هتديقع

 .ديفتسملا ءىراقلل ةدئاف هيف ىري ام هفراعمو

 وه كلذو ] مالس نبا ريسمت ءازإ يراوهلا خيشلا هذختا يذلا فقوملا وه كلذ

 . .هلصأب يراوهلا ريسفت نراق اذإ ثحابلا هجتنتسي امبسح باتكلا لاوط هلمع

 ال هدحو لوقلاب ناميإلا نأ ىلع ةبسانم لك يف دكؤي اتفي ال يراوهلا خيشلا نإ

 لوقي نم لك ىلع كلذب دري وهو .هب متيو هققحي يذلا لمعلا نم هل دب ال لب © يفكي
 ءيرب هنأ مسقأ نإو ءاجرإلاب يمر دق مالس نبا ناكو .هظفلب حرصي مل نإو ءءاجرإلاب
 ءيرب العف هنأ يحوت برعلا يبأ ةياور نأ قحلاو .( برعلا وبأ هاور امبسح .هنم

 ريسفت نوباهي ةيضابإلا ءاملع ناكه :هصن امب يرومرملا رصان خيشلا ذاتسألا يلإ بتك (1)
 سيمخ نب دعاج ناهبن ابأ خيشلا نإ :هخياشم ضعب نع ةياور بلاغ مامإلا يل لاق .نارقلا

 انيلَع َلوَقَت ولور : : ىلاعت هلوق دنع ةقاحلا ة ةروس غلب املف سانلا ة ةروس نم أدبف كلذ لواح

 (نيزجاح ُهنَع دحأ ن نم مكنم امف نيتولا هنم انعطق مث : نيميلاب هنم انذخأل ليواقألا ضغب

 . ءافوخو ةبيه ريسفتلا كرتو هقاروأ عطق [٧٤۔ ٤٤ :تايآلا]

 ني ىيحي باتكل اهتمدقم يف يبلش دنه هتبتك ام رظناو .37-38 ص .ةيقيرفإ ءاملع تاقبط (2)
 . هبناوج عيمج نم عوضوملا تثحب دقف .78-82 ص ،فيراصتلا ،مالس
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 نيب ترشتنا اهنإف ديعس نب نونحس نم أطخ تردص ةمهتلا تناك امل نكلو .هنم
 :رعاشلا لوق دح ىلع ةماعلاو ةصاخلا

 اليق اذإ لوق نم كراذتعا امف ابذك نإو ًاقدص نإ ليق ام ليق دق

 نبا بقعتي نأ هباتك ضارغأ نم ناك لهو ؟تاذلاب هدصقي يراوهلا ناك لهف

 يحوت ريسفتلا لصأ ىلع يراوهلا تادايز نم اريثك نإ ؟ةصاخ ةلأسملا هذه يف مالس
 يراوهلا خيشلا ماد ام ءيشب عوضوملا يف مزجي نأ ثحابلا عيطتسي ال نكلو كلذب

 .انيلإ لصي ملو هنيب دق وأ باتكلا فيلات نم هضرغ نيبي مل

 نم يهو باتكلا ايانث يف زراب ءيش ءاجرإلاب لوقي نم دض هفوقو نإف نكي امهمو
 دوه خيشلا تادايز نم جذامن ًاضيأ نيبت يهو ‘ كلذ ن نم ةلثمأ هذهو .هتازيم ىدحإ

 ....باتكلا لصأ ىلع

 آالؤ) 93 ةيآلا :لحنلا ةروس .نم ىلاعت هللا لوق يف اثم مالس نبا لوقي امدنع

 امك اوعنصت الف :© نوقفانملا عنص امك : نسحلا لاق» : (ْمُكَني الخد مكمي اوذختت

 رارسإو ناميإلا راهظإ لخلاو ى كرشلا اورستو ناميإلا اورهظتف نوقفانملا عنص

 نوقفانملا عنص امك ًاردغو ةنايخ :ىأ (ْمُكَني الخَد)» : يراوهلا لوقي ,'(1) «كرشلا

 ،هب هلل اورقأ امب ءافولا اوكرتو ،اولمعي ملو اولاقف ناميإلا .اوضقن ذإ هللا اوناخ نيذلا

 . «ةنايخلا لخدلاو

 :ةبوتلا ةروس نم 45 ةيآلا يف درو يذلا نيقفانملا بير يف مالس نبا لاق اذإو

 نبا رصتخم يف ءاج امك .«هنيد يفو لجو زع هللا يف تكش : يأ (ْمُهْبوُلق تباتزاو)»

 ال نأ يف مهبولق تكشو. :يأ» :يراوهلا خيشلا لاق 3127 ةقرو ،نينَمَر يبأ

 اكش مهبايترا نكي ملو . . . يبنلابو هللاب مهرارقإ دعب داهجلا نع فلختلاب هللا مهبذعي

 دعب هللا يبن نع مهفلختب هللا مهبذعي ال نأ يف مهكشو مهبايترا ناك امنإو هللا يف

 ` . . .«مهديحوتو مهرارقإ

 .ط 3 ةقرو ءةيلدبعلا ةطوطخم (1)
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 بيطلا ملكلا ُدَعْصَي هيلإ) 10 ةيآلا رطاف ةروس نم ىلاعت هللا لوق ريسفت يفو
 : يأ (ُبّتَسلا مملَكْلا ُدَعْضي هيَلإ)» :هلوقب مالس نبا يفتكي (ُهعَفْرَي حلاصلا لَمَعْلاَو
 خيشلا ديزي .«ديحوتلاب الإ لمعلا عفتري ال ،ديحوتلا (ُهعَقرَي حلاصلا لَمَعْلاَو) ديحوتلا
 (ٌنموُم َوُهَو اَهيْعَس اَهَل ىَعَسَو) :ىلاعت هلوقك ،لمعلاب الإ ديحوتلا الو» :يراوهلا
 . «لمعلا نود لوقلا عفني ال 0 لمعو لوق ناميإلاو .[ 19 : ءارسالا]

 غلاب امبرو ،ىنعملا اذه ديكاتل تادايز فيضي يراوهلا خيشلا دجن نايحاو
 : ماعنألا ةروس نم 7 ةيآلا ىلع قلعي هيلإ عمتسنل .لمتحت ال ام ةيآلا لمحف انايحأ

 َنِم نوكَنَو انبر تيأب بذكن الو رن انتيل اي اولاقف رانلا ىلع اوفقو إ ىر ولور
 لاقو» : لاق . اصاخ ايأر ةيآلا يف درو يذلا بيذكتلا ىنعم يف ىري وهف 6 (َنينموُمْلا

 مل يذلا لمعلاب هنكلو ثعبلاب ًابيذكت اذه مهبيذكت سيلو ،نوقفانملا مه :مهضعب

 : نابيذكت بيذكتلا :لوقيف نيقفانملا يف اهنإ لاق نمو .هضئارف اومتي ملو .هولمكي
 هنم نوقفانتملاو ث نري رشملا بيذكت وهو لامعألا ءازج هيف يذلا ثعبلاب بيذكت

 ال يتلا ضئارفلا صاقتناو ءافولا كرت وهو ©نيقفانملا بيذكت وه رخآ بيذكتو . ءارب

 ؛ ىنعملا اذهبو ،ةهجلا هذهب نوبذكم نوقفانملاف .اهلامكتساب الإ نينمؤم اهلهأ نوكي
 . ( مهبيذكت ناك ضئارفلا لامكتساو ءافولا كرت ىلع نكل ] دوحجلاو راكنإلا ىلع ال

 نيقفانملا ينعت ال اهنأ كردي ماعنألا ةروس نم ةيآلا هذه ربدت نم نأ قحلاو

 .روسلا نم اهريغ وأ الثم ةءارب ةروس يف هنع اروص أرقن يذلا ئ قافنلل ماعلا ىنعملاب

 شيرق يكرشم يف تلزن اهنأب يحوي اهدعبو اهلبق تايالا قايسو {ةيكم انه ةروسلا نإف
 .هب نوب ذكيو ثعبلا نوركنيو . هتلاسرو مالسل ا هيلع دمحم انديس ةوبن نوركني نيذل ١

 هباحصأ يمسيو ،ضئارفلا صاقتنا ىنعم انه بيذكتلا اذه يف ىري ًادوه خيشلا نكلو
 .راستقاب الإ ةيآلا نم عزتني ال فلكتم ديعب ىنعم وهو ،نيقفانم

 ضمغي ىنعم حاضيإ اهنم دصقلا يراوهلا خيشلا اهفيضي ىرخأ تادايز كانهو

 يف ءىراقلا اهدجي رومأ هذهو © هب لئاق ىلإ يأر دانسا وأ ‘ ضرتعت ةهبش ضحد وأ

 هقف ىلع لدت ةماه تادايز يهو { ماكحألا تايآ ريسفت يف ةصاخ ،اهلك ريسفتلا ءازجأ
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 . عيرشتلا رارسأل قيمع كاردإو يراوهلا خيشلا ىدل عساو

 نبا ريسمت يف تدرو رابخأو ثيداحأل يراوهلا خيشلا فذحب قلعتي ام امأ

 لوصأو قمتت ال ىتلاو هلدنع حصت مل ىتلا ثيداحألا فذحي هنأ ظحالملاف . مالس

 آل) : 87 ةيآلا ،ميرم ةروس نم ىلاعت هلوق ريسفت يف ثيداحأ فذح دقل .هبهذم

 .ةعافشلا ىف ثيداحأ ىهو ،(ًادهَع نمحرلا دنع دحا نمم آلإ ةعافشلا نوكلمت
 َنيذلا دوي اَمَب) :رجحلا ةروس لئاوأ نم ىلاعت هلوق ريسفت يف ةعباتتم ثيداحأ فذحو

 ء اقتعب و أ . نييمنهجل اب اومس نم لوح ثيد احأ يهو ) نيملسم اون اك ل اورفك

 ةريثك عضاوم يف شماهلا ىلع كلذ ىلإ ترشأ دقو .كلذك هدنع حصت مل (")'نممحرلا

 . ريسفتلا اذه نم

 يراوهلا ركف نع ءىبنت ىتلا ةصاخلا ءارآلاو ةديفملا تادايزلا هذه تناك اذإ

 نأ فاصنإلا نمف ،يراوهلا ريسفت يف اماه ايباجيإ ابناج لثمت ةيملعلا هتيصخش نعو

 . هيف صقنلا بناوج نم بناج وه ةاورلا ديناسأل فلؤملا فذح نإ لوقن

 يباحصلا ركذب ىفتكاو اهفذح وأ دانسإلا لسالس بلغأ فلؤملا رصتخا دقل

 هخويش نعو :مهيعباتو نيعباتلا ءامسأ نع امأ . د هللا لوسر نع ثيدحلا ىور ىذلا

 وأ ،مهضعب لاق :هلوقب انايحأ مالكلا أدبي يراوهلا ناكو .اليلق الإ مهنع ملعن الف وه

 نأ ءىراقلا نظيف اذكو اذك ينغلب انايحأ لاق امبرو .ربخلاب يتأي مث مهضعب نع ركذ

 أطخ اذهو .مالس نبال ةرابعلا نأ نيبتي ةنراقملا دنع نكلو ،وه هلوق نم ةرابعلا

 دانسإلا هيف ناك دهع يف فلؤي وهو ةصاخ يراوهلا هيف عقي نأ يغبني ناك ام يجهنم
 .ةغلاب ةيانع اهب ىنعي يتلا مولعلا نم ةياورلاو

 يف تارابع ضعب دوجو وأ ،أنايحأ لمملا راركتلا وه رخا صقن بناج كلانهو

 . هللا باتك ريسفت ىوتسمب قيلي ال ًادح ةط اسبلا نم تغلب ريسفتلا

 . هتميقو يراوهلا خيشلا ريسفت يف انيأر وه اذه

 .56 فلم .7 مقر ةعطق . مالس نبا ريسفت طوطخمل ةيناوريقلا عطقلا يف ةدوجوم يه )1(
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 نكي مل ولو يرصبلا مالس نبا ريسفتل رصتخم لوأ قحب دعي وهف هتلزنم نع امأ
 لامكلا نم ةبيرقلا وأ ةلماكلا هتروص يف مالس نبا ريسفت انل ظفح هنأ الإ ةيزم نم هل

 نروق ام اذإو .ةصقان لازت ال مالس نبا ريسفت تاطوطخم نأل .لضفو ارخف هافكل

 نمز ىلإ برقاو هنم ادهع مدقأ ربتعي هنإف نينمز يبأ نبا ريسفتب يراوهلا ريسفت
 رابخألا نمو راثآلا نم ىوح هنأل .ةدئاف رثكأو ةدام رزغأو امجح ربكأو فلؤملا
 نيرصتخملا عبتت نمل الإ نيبتي ال اذهو . نينمز يبأ نبا ريسفت يف دجوي ال ام ةديفملا

 . ةلثمألا ضعب ميدقتل عستي ال ماقملاو . ةبعوتسملا ةقيقدلا ةنراقملاو 6 ةيناتملا ةءارقلاب

 : باتكلا يف يلمع

 وه يراوهلا ريسفت نم ىلوأل ا ةطوطخملا ىلع يفرعت رثإ هب تمق لمع لوأ ناك

 ۔ هللا ملع ۔ كلذ نكي ملو . ةقرفتملا نئازخلا نم هعمجو باتكلا لامكتسال يعسلا

 ًاخسن يسفنب هخسن ىل ل ترداب هضعب و أ رج ىلع تلصح املك تنكو . .ًارَُسيم الهس

 . اهداسنف وأ ةطوطخملا عايض ةفاخم 6 اوفع ءاج ام. الإ . 6 قيلعت وأ قيقحت نودب الوأ

 هذه عيمج تناكو .قيقحتلا يف تعرش نينس دعب يدنع.ريسفتلا لمتكا املو

 يعسو يف ام تلذب دقو .. طقسلاو فيحصتلاو "فيرحتلا اهيف عيشي ةطوطخملا خسنل ا

 يل نيبتي مل اذإف . خاشسنلا خسم نم هتدجو ام ىلع ربصلاب تعردتو . ءاطخألا حيحصتل

 ثيدحلاو ريسفتلا بتك نم .ناظملا ىلإ تعجر ةرابع يف وأ ةملك يف باوصلا هجو

 . 7 ( .ريسلاو

 ريسفتلا بتك تاهمأو يزبطلا ريسفت ىلع قيقحتلاو حيحصتلا يف يدامتعا ناكو .

 نآرقلا بيرغ بتك ىلع تارابعلاو تادرفملا حرش يف تدمتعاو .ثيدحلاو

 : ءارقلاو ةديبع يبأ يباتك اهنم ركذلاب صخأو ©ةغللا بتك تاهمأ ىلعو ثيدحلاو

 امهيفلؤم نألو ينايبلا يوغللا ريسفتلا بتك مدقأ نم امهنأل . نارقلا يناعمو نارقلا زاجم

 مالس نبا ريسفتب ىراوهلا ريسفت ةقالع تفشتكا املو . يرصبلا مالس نبال نارصاعم

 ىلإ او ةطوطخمل ا م الس نب ١ ريسمت عطق نم هيلع لوصحل ا تعطتس ا ام ىل ا أجل أ ترص
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 هللا لضفب قيقحتلا مت نأ ىلإ تاونس يلمع رمتسا اذكهو .نيِنَمَر يبأ نبا رصتخم

 . هتنوعم نسحو

 ملو ،هرداصم ىلإ ثيدحلا وزعب تيفتكا يننإف ثيداحألا جيرختب قلعتي ام امأ
 نم الو يعسوب كلذ نكي ملف ،الماك ايملع ًاجيرخت ثيداحألا عيمج جرحأ نأ عطتسا
 مل ًاملع فّلكتأ نأ يب لمجي ال ۔ةاجزم ثيدحلا مولع نم يتعاضب نأل . يصاصتخا

 يورم ثيدحلا ناك اذإف ؛نيثّدحملا ءاملعلا هاوفأ نم هقلتأ ملو هعورفو هلوصأ فوتسا
 دجأ مل اذإو ،هيف دجوي يذلا بابلا ىلإو باتكلا ىلإ ترشأ حاحصلا بتك ضعب يف

 .شماهلا يف كلذ ىلإ ترشأ اردصم هل

 . زاجيإبو اهنم مهملاب الإ فرعأ مل يننإف نكامألاو لاجرلا مالعأب قلعتي ام امأو
 نيعبات وأ اوناك ةباحص ءةاورلاو ءاملعلا مجارت دنع اليوط فقأ الأ نسحألا نم تيأرو

 .لوطت وأ شماوهلا رثكت الئل ،مهريغ وأ

 عجارملاو رداصملا ضعب ىلع ءىراقلا تلحأ ماكحألا تايآ ريسفت يفو

 يف عسوتلاو ليصفتلا نم اديزم ديري نمل .ةيهقفلا سرادملا نم اهريغو ةيضابإلا

 .ع ورفلا

 اهنم ضرغلا ،نيفوقعم نيسوق نيب اهتلعجو صنلا ىلإ اهتفضأ تادايز كلانهو
 نم وأ مالس نبا ريسفت نم ةذوخأم اهبلغأ يف يهو .اطخ حيحصت وأ ىنعم حاضيإ

 ؛شماوهلا يف اهتلعج دقف امهريغ ردصم نم تناك اذإ امأ .نينمز يبأ نبا رصتخم

 وأ ،©لصألا يف دري ملو ةيآلا هلمتحت ليوأتلا هوجو نم هجو ىلإ ريشت تادايز يهو

 يف ءاج ام لك عبتتأ ملو . باوصلاب ىلوأ يل ادب ام تحجرف هيف فلتخم ةملك بارعإ

 . صنلا لقثي امم كلذ نأل ةيوغل دهاوش وأ حورش نم نينمز يبأ نبا ريسفت

 كلذ نم ضرغلاو .ودبت تاظحالم وأ .َنعت رطاوخ ضعب تلجس قيلاعتلا يفو

 وأ ةيعامتجالاو ةينيدلا انتايح طبر ىلإ ،“صخأ ةفصب ةبلطلاو ءىراقلا رظن تفل
 ءوض ىلع ةيمالسإلا انتاعمتجم حالصإو سوفنلا حالصإل هللا باتكب ةيسايسلا

 . مالسلاو ةالصلا هيلع انيبن ةنسو هللا باتك
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 انتابلاطو انبالط ةوعدل مث ،لوأ قيثوتللف عجارملاو رداصملا ركذ نم ترثكأ اذإو

 قافا عيسوتل ةديفملا ةعلاطملاو يملعلا قيقحتلا نم ديزم ىلإ ةيمالسإلا تاساردلا يف

 عوجخرلاك طابنتسالاو ثحبلا ةكلم مهيف يؤقيو مهناهذأ قتفي ءيش ال هنإف ؛مهفراعم

 ةعيرشلا رارسأ ىلإ صوغلاو نيدلا يف هقفتلل ىلوألا رداصملاو بتكلا تاهمأ ىلإ

 .اهزونك ليصحتو ةيمالسإلا

 اذإ مهلعجت مهجمهانمل مهتساردو نيرسفملا بهاذم فلتخمل انبالط ةفرعم نإ

 هذه نيب ةنزاوملاو ةنراقملا ىلع نيرداق ،هللا ءاش نإ ةيلاع ملعلا نم ةجرد اوغلب

 نسحأ رايتخاو يأر ىلع يأر حيجرتو ثةيهقفلا سرادملاو ةيريسفتلا بهاذملا

 ىتح ةنراقملا تاساردلل هللا ءاش نإ لبقتسملا نإ .. مهرصع بسانت يتلا لاوقألا

 نوردصتي نيدهتجم ءاملع جيرختل اهلك ةيهقفلا سرادملا نم اهقيرط نع دافتسُ
 رودصب رصعلا اياضقل لولحلاو ماكحألا نومذقيف ،ةءافكب ءاتفإلاو ىروشلا سلاجم

 ةيؤرلا كلت داهتجالاو هقفلا لاجم نم دعبتست ىتح لمشأو معأ تارظنبو ةبحر
 3هيف الإ قحلا ىرت الو هنع ديحت ال }نّيعم يهقف يأرب ديقتت يتلا ةرصاقلا ةقيضلا

 ءاملعلا ضعب ىلع يبهذملا بصعتلا ىغط امل تضم روصع يف داس ام اذهو

 ال يرمعل اذهو .اولضأو اولضف ناطلس نم اهب هللا لزنأ ام ًاماكحأو ىواتف اوردصاف

 .لاجم يأ يف مالسإلا مدخي

 : باتكلا تاطوطخم

 تاطوطخملا نم خسن سمخ ىلع يراوهلا خيشلا ريسفت قيقحت يف تدمتعا

 ةدحاو ىلع رشان يأ دمتعي نأ نكمي ال ثيحب .اهنيب توافت ىلع ةصقان اهلك يهو

 . ةبرج ةريزج نم ناتنثاو . بازيم يداو ندم نم اهنم ةئالث ؛ باتكلا هل لمكيل اهنيعب

 .اهايإ يليصحت بسح ةبترم فصولاب اهلوانتأسو

 يف عقتو ،ق :اذكه فاقلا فرحب اهيلإ زمرأ يتلا يهو ،ةرارقلا ةخسن : ىلوألا

 هساقم ،ًارطس نورشعو دحاو ةثالثلا تادلجملا يف اهترطسم لدعم تادلجم ثالث
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 ةبطخ ةخسنلا هذه يف سيل . ةقرو 143 اهنم لوألا دلجملا ق اروأ ددعو . مس 15 ×2

 20 ةيآلا دنع ريسفتلا فقوتيو ةحتافلا ةروس ريسفت نم لوألا دلجملا ءىدتبي .باتكلا

 خرؤي .ةروسلا رخآ ىلإ ماعنألا ةروس نم 145 ةيآلا نم فنأتسي مث ،ءاسنلا ةروس نم

 دلجملا خسن مامت ىيحي نب دمحم نب نمحرلا دبع نب ىسوم نب مساقلا وبأ خسانلا

 .ةرجهلل 1116 ماع ىلوألا ىدامج رهش نم تس تبسلا موي ةوحضب لوألا

 هقاروأ ددعو . فهكلا رخاب ىهتنيو فارعألا لوأ نم ءىدبتيف ىناثلا دلجملا امأ

 1118 ةنس لوألا عيبر رهش رخا دحألا ةوحض هخسن نم غارفلا ناكو .ةقرو 8

 . (اذك) .ةرجهلل

 .ةخسنلا هذه يف دوجوم ريغ وهف نارقلا نم ثلاثلا عبرلا امأ

 رخاب يهتنيو ،رمزلا ةروس نم 49 ةيآلا نم ءىدتبي وهف ريخألا عبرلا دلجم امأو
 نب دمحأ هخسن .ةقرو 194 هقاروأ ددعو .ميماوحلا يف مرخ هبو ،سانلا ةروس

 دحألا موي هخسن نم غارفلا ناكو ةرارقلا لهأ هناوخإل رومع نب مساقلا يبأ نب ىسوم
 . (;) ةرجهلل 1217 ةنس رفص 2

 يف نزيغب ةدوجوم ج :ميجلا فرحب اهيلإ زمرأ يتلا ةبرج ةطوطخم :ةيناثلا

 ابيرقت الماك يناثلا عبرلا اهيفو هسافنأ يف هللا دمأ ،بوقعي نب ملاس خيشلا ةنازخ

 ددعو رمحألا دادملاب ةبوتكم ةرسفملا تايآلا .مس 15 × 20 اهساقم ،ارطس 21 اهترطسم

 نب ديعس نب دمحم نب مساق نب حلاص ىمسملا اهخسن نم غرف .ةقرو 176 اهقاروأ
 . ةرجهلل 1086 ةنس رفص 4 خيراتب زالبلا حلاص نب فسوي نب حونوب نب ميهاربإ

 ودبيو ،ةثالثلا اهتادلجمب ةطوطخملا هذه راعتسا شيفطأ قاحسإ وبأ خيشلا موحرملا ناك (1)

 تاونس هدنع تيقبو .لبق نم اهيلع علطا دق نوكي نأ نود نم ةرارقلا نم هيلإ تلسرأ اهنأ

 يرومرملا رصان خيشلا ذاتسألا اهب عجر ةصقان يهو اهعبطو اهقيقحت رذعت املو .ةرهاقلاب
 نيسح دمحم روتكدلا اهيلع علطا يتلا ةطوطخملا يه هذهو .م 1965 ةنس ةرارقلا ىلا

 .316 ص 2 ج ،نورسفملاو ريسفتلا هباتك يف اهيلإ راشأو يبهذلا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت ققحملا ةمدقم

 زم نادلجم يهو ،ع :نيعلا فرحب اهيلإ زمرأ يتلا فطعلا ةطوطخم :ةثلاثلا

 ساقم ،ارطس 38 و ارطس 25 نيب حوارتت اهترطسمو طوطخلا ةددعتم ،ريبكلا عطقلا
 فصنلا يوحي وهو .ةقرو 167 لوألا دلجملا قاروأ ددع . م 21 ×29 نيدلجملا

 هقاروأ ددعف يناثلا دلجملا امأ .هرخاوا يف هنم قاروأ تصقن ،نارقلا نم لوألا

 ابأ ىمسي خسانلاو .هطسو يف ناتقرو وأ ةقروو هلوأ نم ةقرو هنم تطقس .ةقرو 0

 يوتحتو . (1) خسنلل خيرات يأ اهيدلجم يف دجوي الو . يوادرغلا ىيحي .نب مساقلا

 . لوألا اهدلجم ةيادب ىف باتكلا ةبطخ نم ءىش ىلع ةطوطخملا

 ةدوجوم يهو ،ب :ءابلا فرحب اهيلإ زمرأ يتلا نجسي ينب ةطوطخم :ةعبارلا
 نم ناتقرو وأ ةقرو اهنم تطقس ،نارقلا نم ثلاثلا عبرلا ىلع يوتحت .بطقلا ةبتكمب

 نب مساقلا يبأ نب ناميلس اهخسن اهطسو يف مرخ يأ اهب سيلو .ميرم ةروس لوأ

 . ةرجهلل 1002 ماع ناضمر 13 ةعمجلا موي اهخسن نم غارفلا قفاوو & يسوفنلا ناميلس
 . طسوتملا عطقلا نم يهو . اهقاروأ ددعو اهترطسم لصنفأ ىتح يدي نيب نآلا تسيلو

 لآ ةنازخ نم يهو ،د :لادلا فرحب اهيلإ زمرأ يتلا ةبرج ةطوطخم :ةسماخلا

 ّ ميركلا |نآرقلا نم لزالا فصنلا ريسفت يوحي دحاو دلجم يف عقت 4 يوداجلا

 خيشلا اهخسن .ةقرو 370 اهقاروأ ددعو . .مس 14.5 ×20 اهساقم ارطس 21 اهترطسم

 فورعملا ة ةتس يبأ نب رمع نب دمحم هللا دبع يبأ خيشلا ذيملت ،نايب نب ملاس نب يلع

 اهداريإب ةطوطخملا هذه زاتمتو .اهخسن خيراتل ركذ يأ ةطوطخملاب سيلو . ىشحملاب

 اهنأب اضيأ زاتمت يهو .ع ةطوطخم هتدروأ ام قوفي اهلوأ يف باتكلا ةبطخ نم ءزجل
 ثيح نم ةبترلا يف اهيلت .ءاطخأ اهلقأو اهلصأ نع القن اهقدأو اهلك تاطوطخملا حصأ
 .ع ةطوطخم ريخأو ق ةطوطخمف ،ج ةطوطخمف ،ب ةطوطخم ءاطخألا ةلقو ةحصلا

 .ًامجح اهربكأو ًاعيمج اهافوأ هذهو

 اهرشن يتلا ةمئاقلا يف اهدروأو تخاش فسوي قرشتسملا اهيلإ راشأ يتلا ةطوطخملا يه (1)

 ةنسلا 5100 :ددعلا .ةيقيرفإلا ةلجملا يف بازيم يداو نئازخ تاطوطخم نع ةيسنرفلاب

 .379 ص .6
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.- ١ 
 ل و ا أ ءزجل

 ةم دقم
١ 

 خسنلا هذه قاروأ نأ الإ .اهفلأ نمل ةلوهسب أرقت ةيبرغم اهلك خسنلا هذه طوطخ

 ةطوطخمبو .ةرارقلا ةطوطخم ةصاخو .اهيف ةضرألا لعفو ىلبلا نم ةئيس ةلاح يف

 . ةقشمب الإ أرقت الف اهتباتك تسمطف ةريخألاو ىلوألا اهتاحفص يف ترثأ ةبوطر د :ةبرج

 نم اتلقن ع و ق يتطوطخم نأ تظحال ضعبب اهضعب خسنلا هذه ةنراقم دنعو

 اميف دحاو لصأ نم القنت مل نإو اريثك ناهباشتت ج و د ةبرج يتخسن نإو دحاو لصأ

 .ع هنم تلقن يذلا لصألا نم لقنت مل ب ةطوطخم كلذكو شودبي

 تيأر }ةددعتم تاطوطخملا لوصأ تناكو .ةخرؤم ريغ خسنلا ضعب تناك املو

 امف ؛ًالوصأ اهلك اهتلعج لب ىرخألا نود الصأ اهضعب ذختأ آلا قيقحتلل قفوألا نم
 عم كلت يف اباوص ءاج امب هذه اطخ تححنصو ىرخألا نم هتلمكأ ةدحاو نم صقن
 اذكهو شماوهلا ىلع ةرابعلا يف فالتخا وأ صقنلا وأ ءاطخألا بلغأ ىلإ ةراشإلا

 .خسنلا عيمجل ةبسنلاب هحصأو صن لمكأ هللا ءاش نإ تمدق دق نوكأ

 يف يتقيرط يه كلتو ،قيقحتلا. يف اهتدمتعا يتلا تاطوطخملا مهأ يه هذه

 وه امب ركشلاو دمحلا هلو ، يلع هتمعنو هللا لضف نم كلذف قيفوتلا ينفلاح نإف لمعلا

 لمع لوأ اذه نأ كلذ يف يرذعو .هيلإ بوتأو هللا رفغتسأف ىرخألا تناك نإو .هلهأ

 ام ءارقلا تاظحالم يفو .للزلاو صقنلاب مستي نأ بجع الف ،قيقحتلا يف هب موقأ

 . هللا ءاش نإ صقنلا لمكيو ،ججوعملا موقيو اطخلا ححصي

 لوأل رشني وهو ء۔ءارقلا يدي نيب همدقأ يراوهلا دوه خيشلا ريسفت اذهف دعبو

 ءانبأل هزاربإو رونلا ىلإ هجارخإ ىلإ يايإ هللا قيفوتب ديعس اذه لك دعب انأو ،ةرم
 © تاونسو تاونس نارقلا باحر يف تشع يننأب ديعسو ،نآرقلا ةغل يبحمو مالسإلا

 دعسأ تاظحل كلانه لهو .رمعلا مايأ نسحأ نم يه يلايلو امايأ هراوجب تيضمأو
 .هيناعم ربدتي هبر باتك عم نمؤملا اهيضقي يتلا كلت نم عتمأو سفنلل سنآو .انهأو

 رثكأو ةنيناطملل ىعدأو بلقلل حورأ كلانه لهو . ؟هتاحفن ىقلتيو ،هرارسأ يلجتسيو
 هتايآ لالخ نم هيجاني هبر ىلإ ملسملا اهيف عطقني يتلا تاعاسلا كلت نم ةرسملل ابلج

 ميظع !نآرقلا هنإ !؟ىوقت ىلع ىوقتو ناميإ ىلع اناميإ هديزتف ،ةولجملا وأ ةّولتملا
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت ققحملا ةمدقم

 نم انمركأ مهللاف .ةصلخملا بولقلا يف هرمأ بيجعو شةنمؤملا سوفنلا يف هناش

 . هتيادهب انعفناو هتاكربب انيلع ننماو هلئاضف

 ليجستو ليمجلاب افارتعا ،ريخ لكب انه ركذأ نأ يلع بجاولا نم ىرأو اذه
 ركذلاب صخأو شةيبدألاو ةيملعلا مهتدعاسمب ينودمأ ءاقدصأو يل اناوخإ ةقيقحلل

 لوصولا قيرط ةرهاقلا يف يل رسي يذلا شّيفطا دمحم جاحلا ذاتسألا يقيدص مهنم

 3،هتروشم نسحو همركب تاطوطخملا ضعب ىلع لوصحلاو رداصملا ضعب ىلإ

 هدادمإو ةبرج يف يعم هيعس ناك دقف .سنوت يف يريبعجلا تاحرف روتكدلا يقيدصو

 دمحم روتكدلا يقيدص رئازجلا يفو ،لمعلا ىلع يل زفاح ربكأ قئاثولا ضعبب يايإ

 ةيلاغ ةينف ةدعاسمو ديدس هيجوت نم يلإ امدق امل ‘دمحم يزيزعو يقيقشو رصان
 ينطولا دهعملا ةرادإ كلذكو .هللا ءاش نإ هجو ريخ ىلع هزاجنإو لمعلا اذه مامتإل
 .رئازجلا ةعماج ةسائرو ثرئازجلاب نيدلا لوصأل يلاعلا

 تارابعلا هذه يف ،حلاص ءاعد وأ ريخ ةملكب ينناعأ نم لكو ،ءالؤه بجيل

 ينم مهلف ؛ليمج نم يلإ هودسأ ام ىلع ينانتما ميظعو يركش ليزج .ةرصاقلا
 . ىفوألا ءازجلاو ةنسحلا ةبوثملا همركو هلضفب .،هللا نمو ريدقتلاو دولا صلاخ

 لوقلاو ةينلا يف كاضر هيف امل قيفوتلاو ،للزلا نم ةمصعلا كلاسن انإ مهللا

 انسوفن انبر اي تآ .املع اندزو انتملع امب انعفناو ،اعفان املع انقزرا مهللا .لمعلاو

 © ميركلا كهجول ةصلاخ انلامعأ لعجاو مهللا .اهاكز نم ريخ تنأ اهكزو اهاوقت

 كجهن ىلع انمادقأو كنيد ىلع انبولق تبث مهللا .انع فعاو انفاعو .انم اهلبقتو

 ىتح ميقتسملا كطارص ىلإ اندهاو كتملك ءالعإو كباتك ةمدخل انعأو ،ميوقلا

 انديس ىلع هللا ىلصو .نيمحارلا محرأ ايو نيمركألا مركأ اي ضار انع تنأو كاقلن

 .نيمآ .نيدلا موي ىلإ ريثك اميلست ملسو هبحصو هلا ىلعو دمحم

 يفيرش ديعس نب جاحلاب
 ه 1409 مارحلا بجر 27 تبسلا (ةمصاعلا) رئازجلا

 م 1989 .رسرام 5
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 : ه       
 ات زر ون هز 4 جمان :
 3زاجررع س اقلاهزرتزل كنامز انزمر عطينازطسل ا :ا

 .7 ةناما / ةزولارثعإ كفهتتنهز الجر ءاج بصملابنكامل.خازنعباتيززه . :

 م كهلجحنعل ةيما كدمحب نبر .امج بصملا جزبنكرت ادا ربلع بينلازم

 مخ .يو رزينمومل اب ررع وسر ا "نوبلهو غ امہبلع .مكسيهنإ زمر
 :لهك ورز ;ادمحتنا ان /م » ٣ دج ملمرخلا» هلحر 4 . :

 نق حكزاازكءامصن+ امش بتكاب دقخاممش رةجاهشبامموبتكاب
 اخس اممينةروس مامزربتع ةتالت ادص انمضصمرانأربعلزارعفزبإ -
 .:ه ؛كبغتتسنو .قنبعشن ن ؛عتمساز ازوسلاز اتاعم هببو ةئر وسم ام ومش ,

 مح از .

 ب اروبيانوز 3 وعم اضيب :يرورس ةعامومشنعالحا > , جم >

 مالاوهز زرو ز كجديهزاتييزاز , معزب زعأ نرب ..

 لوجيزداا ذ مبجرلزاراسامسارطسامهيي ..`حعجو موكوراعتالا .
 :77 ١ دتشم د;! حبراماو تابالاذهثالش 'ہبلغلنت !اك ملس وهيلضملارظ .

 و ادنر وس 2 .7 اذك اولعج الوفييشتاو : ا هزيزفاو سي -
 ؛غنبلنلا لمرضبفدن 5 جبجع جنادنكو ( .دجي + ا

 .:متيوب مامجخماإصانلحج
 ٠ : :ممريازنزجحوب : 5 ا

 .وتوب وب ُ 2 ١ ] 7 هرم 2
 ن مومشمارزلتفلاادشلا ا

.. 

        
   

  

 ا ِ : . لامب ننب افلااوُم ةل يت ولمجب

 . ةبرخز ا٢آلافرغاءادز ذل :1
 امامل اورك خرالب ,لإ عبتتو
7. 
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 تب .ن هتوم بوحالجرادهحبترعجزوسرلاانهاه . ىلوم ت امب امبمحزصنم اوفص ن زم !3مهيلع بوحالفحلح او اةت] زو `

 ملبلو] هنم ؛نک آجحا ا كتب تاجبيطكوا ابح ز موا امرتم. ج و نت ر ح 5 ؟ عرتلا بزح ال :ساو اتتاباربتكح رلاو هوق ل اشاعو ردبل
 ن :ا .ح ىلت رمحلا اماسو اعامل » 5 برنكلاما بنطلم مهضعب راف !ولمع ةنا مه)امعازم مفب زاف
 وجوت ةم ةكالملا :اليل ا وف :ةدوسم ا موبهجحو

 - اع اوذهتدو العا لا انولو هل كاريخزمزرعخت متنك امب! ! , ا اتيكزساز ! !و

 . خا تنكل ةما تلح اهلح فلخف ممام+ا عملوتاطلخإا !)اجرب

 ا ج ا اجبمجاهبجإوكرااا رد ر لواه مجن ةم 0

 . اجعضابادض رزا وز ةمازك]نولقلززوم انر !تل . 1ٍ
 بع تلافو ارا د لل ماب ز ترس مدي .

 . ا | م ااو وببنن رو دارخضبزم انيلمح . راحم

 : ف تان ا امع بإ ارو ج عجر اهعاب : اتنإي ابإ اربح زب اللاو لوف

 "7 ةكبالم اهشر ا ةبالص هحورب دعص وما :ا موملا

 نلعا او لا ؛ييمننم ن الب :لاو زي اتناو
 رمزماغلرمسا ةم ةوهرملا>ىكودرزافبإ نرلا امسقإرا سورب جتنيجر» نا رحا ةراذ

 . ںالكرسلا ع ارركم اجل وحخا دجي ز ببح . م و الام د .همعل از ٧لازولخ باو

 هلوق ةنبعلالبحوعت اهاب زوفو ةف انلإجونزمه ا د راذح ذررملا ب : توم

    

    

    

  

 ےتادكرزاف ]وبا : تيب ذ ا فانلا مسرصج اب !!رهجووح ة] فايلا

 2 وج زبو+لهم من و رت جور رجومب ج وأجبمجز 7 داو زك, هلإب زم ملاع ٤
 ل ر ه !تخي ن |وطصضر جزملاب وج يلاب وبخي زيملكلا+ ن للادنكو'
 .. 7 وبرلنومبو اغبمجزيغف انملا ا +ازبملخ !جفأدلا :كو

 م زور اهب زرلا ليلو امتفلط دلامعسو الست يلعت
 . ه. ةنجلا بي ةرمصنف . يلحتلا جراف ملس و هملع اللو زاكرم رودص .

 ممه ش ن ايندل ن ةضمصنص ..
 تل " م :من آوركت حرفملا رتم ح عظابتتوز تم

 مرش )م حنيب وج “. كح نرج امها . ةبحاص هبجلا اهاوحزن ١

 دما بلتت 7 تبالملا ال ج نايرع و احنو 1
 ررمو لماع زوملوخ اع ٍ : رك ملا مين و ١ ا وووم زود ود :تبكترا مضيو

 : .. رزلاو : جعت اذو ةوصلا إدنه :مب
 درت :.- دزو ةعرت الث جا ,مملا ا وت انعح امو )ةمعلا ت
 هبلإإوسترز ا اورك اسار اإر`ف جا زولمعت ينك ج اعرمنترو ا ةنبلا راكز !.اوإ٢ونو لمن لو . ح عاونا انير

 عب ةنيلارصازمذبجلار !:راهضزو امىسلازيبامك ةجرلازوو نلا ةرذلا لمو هبلعهبلا ه
 . 4 وااو جاانعزالو ,خاررغجز الم ليخارون ادعزاغبب ادص عروغبص ےےب يكزا اكب
 ةبرإت حم زكو ز ! ۔اعا رلا : او ب ارا هبلق زع ء الهعنحزيسحاواع ة تإ

 { قبطلا اعسملا ةتعلزلز لز ازيق يلا الك عيذنإو جلزت تز ز غاب اولاغ اح وهب :
 0 اننالاتع نزو .يج و رسي زيفب امل زيطلا ءا

 7 .- ح] هناز إ تن و . را / رردو ةهزنو
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 هسم :زمل اهنلا هلاورناسإور ل زغ علارم ةر ؟ ٠٦:الم»اودسةيرم دياواخ انر"
 .ترفلا. وحر ايلج دنعف لمي ؤزغ رحب ورلا ج ولهرننروئبا دم : .. ...راه د لالمدنار 3 .5 .يل و .

 " .ورنملارنرا3 ه دلنمرع دجس ام ت هدلومب حر ايز . :نس الاد .,.. ز

 أ زررغاومية "انم:]٥٥ :و رخاد مهو هدو دلا م» ن :!" ")رف “را.يثا. !هزر).ذن ا. ر ...
 : هما د,٨ رد درا 2 اهو هحناللا:زاوملا ج ام دخلا ںلر كا ٤, ههتد.؛ . ,.,. , .:. ."

 ,"ول ےداال]ف دع .و د٠. .ةورملا ::م :ح ..:
 "" رجالاو ط ااومسلا: م هلو لف ترروا. ىرومرابر زبانرخاز هد رد )ن. :رمع هس" ح . .ال= زر ۔ س ١

 ؟. ` هدمايثرستنومو سادرانزارميرنر رمجهر:زادرزيربعح ه ايناف هد: , .نكس حاو ,
 :` )هوءلوف ٥ نؤ دزم ررانوالززت دبعتملعمرت ےاماينسالارعرنبصرشللا تل مخراه ..عم ر ؛ .7

 " زانوالارؤعزالو هدز رير ور هىلا» ردا سلاوزاوهال) بام ذورنردلارمحلارد,.. . هلارمد 4 .عر :
 5 '!ورمجبلر بطر لاوبرفلاب نر وتيرصلرمري ردنمزردا ذلركمعرصلا_جسكا ١رن :او ن زوحزمصنر ,ورج هما : ه
 ; ۔ ` رسيملا فلمان رامهالضنروباعبالاملرولفخو لون هدبعرا دهور وبات موسدايترلا اوش يةالنم ت

 ..,. .اولخو هلوت تا رجانررامم١يصناض كمؤزر الو احاالو زاماالو ليخ هللا عمزلخ ةنا وماتالامل.واح
 . : ٥" , ٠٠ عصوملاذمرب كايزضزدر ازاضرنلا دورممعرزب هللا اه اولاند ايهنم اعنالاو تزلزمآرغالمم .دل
 ابمترممظاضورت الالاولعج ۔رعلااوتحر تيرخورمان٫رامم١اصنزومسالامل ر ولتبنور ان 4 >انفرعع .د ٠ جم

 . '.راطوالوزإ !؟ولؤم٫ اهل هلوفب هللا)ا اريذن نوالا ررىفلرننح ١۔عرلسبل هستسم دار . هرلاب افد هيلا ي امم

 , . - ة لاذانبهحبالملاز ارولوذب برعفلااوصرشيزا : ..دالاهللرولع جز لزه ٥ امن ..طجرخرما هلازاو هللازا ج 7

 7 ` ےرحارنبا داوزاف ى رامنلارومننب اومسي ًالدواكمو ب ل ار مهنب اهرملو اولاف ٢ زعو هزنب هباحس هنا ؛و

 ! كدلازمز :كرف مند ۔ومواربخغثمت ا دوممهمجوزنت ; هخالملاز عت انبلا هدلاودتح تمعز هرلاملعج ن . ام

 ! . دزت هسديرمازاو+زمع هننإلا برطل ب رلا كسباهضسما ؛بزاباموضزيموهلازموبا او .

 : .- ورجنر هفابلاةقانم هكمرزدانر :! هد اه هشنبازنفيرمرح زات هذاولا هب٨اث رونزح هبحأ ...

 . . هىزنرثمذمرورومطج اي كيب امإسالا اران هن كنلاارفحلام نان بحم فلاف هنلا :رانبهخبالملاز !: ز ول .ه
 , ونيرام كلملا ع: طيش هارت و ارلررمادنابتالارننلا هالووملااتن الير ه لز نزم دلللز اهرهن .

 - : يال !ةيلامج اوبرلو ون هربح ول اورعالخالاررمرعالززنملا هدلو هلوت ن د انيرا هْ::۔ هرمح 7 . ا

 ١١ راججزألهمرذاااسيرجازارجرشنارسررمرخريركلورخرالاز ازبخ كلماوشا. !نا ::ماع زرا
 ة ,ع معو بارعلارنع نمي وزخ نبال هللا با ذعيميلج اجا دايروالا هذه اراض نه : خ :راهن ا ...!,

 ,د بدحلامننسلا ممر درهسفنالاشنومرجو. ثانسلا هلرولعبلرومرحيا. هللر واه و هلوتر , وندا ج

 5 :ناماش ةرامتلابزشللمزا هيز وملجنو هر ١و هتنب اناف «>اند ل : ٨

 . ج رهزجالهيلزاف ة ةيام نياغوندإذرزا ارس هزنع مارا تججرزلدرب احالف روف هز م ١

 . ١ ة;.زوصارفوشياةهزومربمزناو برلادخاريز م ضمر هر وعبملو روثنم هو “.د. زفياوزاف ,..د , : يرع غيذحو كازىرجعجزع تعش كرذللربمهل ج رانلالازولتهرانرزومكرج .م وراتلا لزا بغ .

 . زغل هسفنب هنلزمنارس دلا هلوف ترورنعرمنع إ رذ طلزضوردلام ٥ ايدام .ا اهربح  2..٠ء ..
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 باتكلا يف ةدراولا زومرلاو تاراشالا نايب

 .ةرسفملا ةروسلا نم اهعضوم يف تركذ اهنم ءزج وأ ةيا امهنيب ام 4 .. . » ۔.

 .ةروسلا نم اهعضوم ريغ يف اهب دهشتسا اهنم ءزج وأ ةيآ امهنيب ام ( ... )-
 .صن نمم ةلوقنم ةرابع وأ ةملك امهنيب ام « ....

 .ةيآلا مقرو ةروسلل ركذ وأ ،نايبلاو حاضيإلل ةدايز امهنيب ام [ ... ]-

 .(جاحلاب خيشلا ةنازخ) ةرارقلا ةطوطخم :ق ۔
 . (فسوي نبا دواد جاحلا خيشلا ةنازحخ) فطعلا ةطوطخم :ع -

 .(بطقلا شيفطأ خيشلا ةنازخ) نجسي ىنب ةطوطخم :ب ۔

 .(بوقعي نب ملاس خيشلا ةنازخ) ةبرج ةطوطخم :ج ۔
 . (يوداجلا ناميلس خيشلا ةنازخ) ةبرج ةطوطخم :د_۔

 . (ةيلدبعلا ةبتكم) مالس نبا ةطوطخم ةروصم :عس ۔0
 .(باهولا دبع ينسح نسح ذاتسألا ةبتكم) مالس نبا ةطوطخم ةروصم :حس۔1

 . ةطوطخملا ىف ةقرو هجو :و 2

 .ةططخملا يف ةقزو رهظ :ظ ۔ 3

 . ىنثملا نب رمعم ةديبع يبأل نارقلا زاجم :زاجملا 4
 .ءارفلا دايز نب ىيحي ايركز يبأل نارقلا يناعم : يناعملا - 5

 ده

(
 

 اهل

ط
 

 اه

٩36
 

 هدي

٥0
 

 اهم
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 ميل ارمرلارش مم

 اميلست ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلص

 يراوهلا مكَحُم نب دوه ةمالعلا ملاعلا ريسفت باتك نم لوألا عبرلا
 (!)هاوأمو هلزنم ةنحلا لعجو ئ هاضرأو هنع هللا يضر

 هل نكت ملو 9ةيَت يبنلا كردأ دق ناكو {© يدراطعلا ءاجر يبأ نع [. . .]

 ةروس] (َقَلَخ يذلا َكَبَر مشآب أرفا) : يي يبنلا ىلع تلزن ةروس لوأ :لاق }ةبحص

 ام لوأ :فلسلا ضعب لاقو . ىسوم يبأ نم ةروسلا هذه تملعت :لاقو .[1 :قلعلا

 ىمرلا كبَر ىإ ًنإ) :هلوق ىلإ (ٌقَلَع يذلا كَبَر مشب أرفا) :نآرقلا نم لزن
 .[1-8 :قلعلا ةروس]

 اهيأ اير :لاق ؟لوأ لزن نآرقلا يأ :هللا دبع نب رباجل تلق :لاق )ةملس وبأ
 .ح 23 ٠ ۔ .3 م ٠ م { ٠ . م

 : لاق ؟(قلخ يذلا كبر مساب ارقا) وأ لا : تلق] ] 1 :رثدملا ةروس] رثدملا

 ع ةطوطخم يف امع ةدايز اهيفو .ريسفتلا ةمدقم نم ءزج وهو 3د ةطوطخم يف هتدجو ام اذه (1)

 دحأ عضو نم ناونعلا اذهو . ةلماك ريغ كلذ عم ةمدقملا نكلو .فعضلا ىلاوح غلبت

 .باتكلل يقيقحلا ناونعلا وه سيلو ،خانتنلا
 ىتلا قاروألا ددع ريدقت بعصلا نمو .اهلوأ نم ةمورخم ةمدقملا نأل انه طقنلا هذه تعضو (2)

 . .ةطوطخملا هذه لوأ نم تطقس
 هلوق ىلإ - تلزن ام لوأ انه يهتنت ىلوألا تايآلا هذه نأ نوركذي نيرسفملاو ةاورلا بلغأ (3)

 .[5 :قلعلا ةروس] (مَلْعَي مل ام ناسنإلا ملع : ىلاعت
 هنع لمحي ناك .ةيبلكلا عبصألا تنب رضامت همأو .فوع نب نمحرلا دبع نب ةملس وبأ وه (4)

 . ةنس نيعبسو نيتنثا نع ةرجهلل 94 ةنس يفوت هنإ :ليق . نيعباتلا ءاهقف نم ناكو ثيدحلا

 . ىنعملا ميقتسيل اهنم دب ال ةدايز (5)
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت فلؤملا ةمدقم

 لبج ينعي ءارح يف ترواج :لاق هنإ ؛لوقي يي هللا لوسر نم تعمس امب كثدحأ

 ،تيدونف }َيداولا تنطبتسا يراوج تيضق املف ٥ةيلهاجلا لهأ راوج ناكو ،ةكمب
 ىلإ يسأر تعفرف .ائيش رأ ملف يلامش نعو ينيمي نعو ،يمامأو يفلخ ترظنف

 ©ضرألاو ءامسلا نيب شرعلا ىلع دعاق ۔ مالسلا هيلع ليربج ينعي وه اذإف ءامسلا
 يلع هللا لزناف ٦ ادراب ءام يلع تيصو . ينور : تلقف ةجيدخ تيتأف .هنم تممخحُف

 كْبَر مشآب أرَفا) نآرقلا نم لزن ام لوأ نأ ىلع ةماعلاو :لاق .(”رثَذُملا اهيبأ اي)
 .(}(قلخ يذلا

 ةروس يف ناتيآلا ناتاه نآرقلا نم لزن ام رخآ :لاق بعك نب يبأ نع اوركذ
 .ةروسلا رخآ ىلإ .. .(ميَع ام ِهلَع زيزع مكيلا نم لوُسَر ممكاَج ذق) :ةعارب
 رخا نإ :لاق بعك نب يبا 7 سابع نبا نع اوركذ .[ 129- 18 : ةبوتلا ةروس]

 رخآ ىلإ . . .(مُكِسَفْنأ ن نم لوُسَر مك ءاج ذَقل) : ناتيآلا ناتاه ًادهع ءامسلاب نارقلا

 هللا ىلإ هيف َنوُمَجْرَت اموي اوقتاو) :نآرقلا نم لزن ام رخآ :لاق يبلكلا نع اوركذ
 ة م , ك ٨ م م

 .[281 :ةرقبلا ةروس] (َنوُمَلظُي ال ْمُهَو تبسك ا سفن لك ىفوت مث

 يناتأ :ةلي هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع ةركب يبأ نب نمحرلا دبع نع اوركذ

 :ليربج لاقف يراسي نع ليئاكيمو ، ينيمي نع ليربج دعقف ليئاكيمو ليربج
 .فرح ىلع نآرقلا أرقا دمحم اي :هريغ ثيدح يفو .نسحلا ثيدح يف ،هللا مسب

 ةلو .هللا لوسر ىلإ يحولا ءدب باب ،ناميإلا باتك يف ملسم هجرخأ ؛حيحص ثيدح (1)

 لئاوأ يف ارصتخم يراخبلا هجرخأو . هللا دبع نب رباج نع ةملس يبأ نع (257 مقر)
 هللا دبع نب رباج نأ نمحرلا دبع نب ةملس وبأ ينربخأو : باهش نبا لاق» :هيفو هحيحص

 تعمس ذإ يشمأ انأ امنيب» :هثيدح يف لاقف . يحولا ةرتف نع ثدحي وهو لاق . يراصنالا

 .ثيدحلا رخآ ىلإ «. . .ءامسلا نم اتوص
 :ةرهاقلا ، ينيسحلا دهشملا .ط 69 ص 1 ج نآرقلا مولع يف ناقتإل © يطويسلا رظنا (2)

 وه الوزن نآرقلا لوأ نأ يف اقيقحتو يوب نيب عمجي ًايفاو اصيخلت دجت .19678

 .قلغلا ةروس ردص
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 فلؤملا ةمدقم لوألا ءزجلا

 تفتلاف .نيفرح ىلع هأرقا :لاقف . يندز :تلقف ،هدزتسا :لاقف ليئاكيم يلإ تفتلاف

 تفتلاف .فرحأ ةثالث ىلع هأرقا :لاقف . يندز :تلقف ،هدزتسا :لاقف ليئاكيم ىلإ

 تفتلاف .فرحأ ةعبرأ ىلع هأرقا :لاقف . يندز :تلقف ،هدزتسا :لاقف ليئاكيم ىلإ

 تفتلاف .فرحأ ةسمخ ىلع هأرقا :لاقف . يندز :تلقف ،هدزتسا :لاقف ليئاكيم ىلإ

 يلإ تفتلاف .فرحأ ةتس ىلع هأرقا :لاقف . يندز : تلقف ‘۔هدزتسا :لاقف ليئاكيم يلإ

 يفاش اهلك فرحأ ةعبس ىلع هأرقا :لاقف .يندز :تلقف ،هدزتسا :لاقف ليئاكيم

 . نسحلا ثيدح يف {ةرفغمب باذع ةيآ وأ ،باذع ةيآب ةمحر ةيآ متخت مل ام فاك

 ."ةمحرب باذع ةيآ وأ باذع ةيآب ةمحر ةيآ متخي مل ام :هريغ ثيدح يفو

 تفلتخا دق] مهتيأرف ءارقلا تعمس :لاق هنأ دوعسم نب هللا دبع نع اوركذ

 مكدحأ لوقك وه امنإف ،فالتخالاو عطنتلاو مكايإو ،متمّنُع امك اوأرقاف ،)[مهتءارق
 ىلع نآرقلا لزن :لاق هنأ دوعسم نب هللا دبع نع اوركذ .لاعت وأ .ملَم
 .لبقأ ©لاعت .مله : كلوقك فرحأ ةعبس

 ريغ ،اهيلع نارقلا لزن دقو الإ ةغل نم سيل :لاق هنأ فلسلا ضعب نع اوركذ
 ز

 . )3( لح او ىح

 نع ارصتخم ه هريسفت ةمدقم ىيف يربطلا ,ريرج نبا هجرخأو 3هدنسم يف دمحأ هجرخأ (1)

 : يربطلا ريسفت ةمدقم رظنا بعك نب يبأ نع ةريثك قرط نمو ،ةركب يبأ نب نمحرلا دبع
 ىفوتسا دقف 21-3050 ص 1 ج «برعلا تاغل نم نارقلا اهب لزن يتلا ةغللا يف لوقلا»

 . ةفلتخملا ثيدحلا ديناسأ كانه فلؤملا

 دق :ضايبلا اذه لعل» :رياغم دادمب شماهلا ىلع بتكو . نيتملك ردق ضايب ةطوطخملا يف (2)

 . للا ءاش نإ باوصلا وهو ،شماهلا ىلع ام تبثأف ،«مهتءارق تفلتخا
 ءانثتسالا اذهل رأ ملو . ةرابعلا ةحصل انئمطم تسلو .«دحاو يح ريغ» :د ةطوطخملا يف اذك (3)

 .رداصملا نم يدي نيب اميف ءانثتسالا اذهب ربخلا اذه دجأ ملو ًاهجو

 ا مأ 3 ةيبرع هتغل لك لهو . نارقلا ةغل عوضوم امأ

 © يربطلاو ةديبع يبأو ، يعفاشلا لاثمأ ،مهنم قيرف بهذف .ءاملعلا نيب فالتخا عضوم وهف

 | ىنثملا نب رمعم ةديبع وبأ لاق ىتح ، يبرع ريغ ءيش نارقلا يف سيل هنأ ىلإ ©سراف نباو
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت فلؤملا ةمدقم

 مل أرقي ام ريغ ىلع فرح ةيلع ءىرق اذإ هنأ ("يحايرلا ةيلاعلا يبأ نع اوركذ

 (2)[دعس نب] ميهاربإ كلذ غلبف .اذكو اذك هأرقأف انأ امأ :لاقو اذكه سيل :لقي

 .عمجأ هب رفك دقف فرحب رفك نم هنأ عمس دق هنأك :لاقف

 لوأو .ةماميلا لهأ لتق نيح قيدصلا ركب وبأ فحاصملا بتك نم لوأ نأ اوركذ
 ناميلا نب ةفيذح نأ اوركذو .نافع نب نامثع دحاو فحصم ىلع سانلا عمج نم

 © نالف ةءارقو نالف ةءارقو نالف ةءارق :ليق اذإ اعناص تنك ام :نافع نب نامثعل لاق

 مظعأ دقف ةيبرعلا ىوس ناسل نآرقلا يف نأ معز نمه :17 ص 1 ج نآرقلا زاجم هباتك يف =
 .«لوقلا هللا ىلع

 سابع نبا نع يور دقف .برعلا ناسل ريغ نم نآرقلا يف ظافلأ دوجو ىلإ نورخا بهذو
 . ةيطبنلاو ةيشبحلاو ةيسرافلاب تاملك نارقلا يف نإ :اولاق مهنأ دهاجمو ةمركعو

 نأ ىلإ بهذ نيح نييأرلا نيب قيفوتلا نم مالس نب مساقلا ديبع وبأ هيلإ بهذ ام ينبجعيو
 .رظنلا ةهجو يف فالتخا ىلإ عجار نيقيرفلا فالتخا

 ملعأ ۔ دهاجمو ةمركعو سابع نبا ينعي ۔ ءالؤهف» : مالس نب مساقملا ديبع وبأ لاق

 ©بهذم ىلإ اوبهذ مهنكلو ۔ ىنثملا نب رمعم ةديبع ابأ هخيش ينعي ةديبع يبأ نم ليوأتلاب

 برعلا ناسل ريغب فورحلا هذه نأ كلذو . هللا ءاش نإ بيصم امهالكو .هريغ ىلإ اذه بهذو

 ًايبرع راصف .هتبّرعف ،اهتنسلأب برعلا هب تظفل مث لصألا ىلع كئلوأ لاقف لصألا يف

 . «لصألا ةيمجعأ 3 لاحلا هذه يف ةيبرع يهف .هايإ اهبيرعتب

 نيقيرفلا قدصي لوقلا اذهف» :اذه ديبع يبأ لوق ركذ نأ دعب يقيلاوجلا روصنم وبأ لاق

 قيقحت .مجعملا فورح ىلع يمجعألا مالكلا نم بّرَعُملا © يقيلاوجلا رظنا . اعيمج
 . م 1969 _ ه 1389 .ةرهاقلا بتكلا راد .ط .ةيناثلا ةعبطلا ركاش دمحم دمحأ حرشو

 .52-53 ص

 ناك .ميمت نوطب نم نطب ٥ حاير ينب نم ةأرما ىلوم ، يحايزلا نارهم نب عيفر ةيلاعلا وبأ وه (1)

 ةباحصلا دعب دحأ سيل» :دواد نب ركب وبأ هنع لاق .ةرجهلل نيعست ةنس يفوت ،نيعباتلا نم

 1 ج نيرسفملا تاقبط ،يدوادلا رظنا .«ريبج نب ديعس مث ،ةيلاعلا يبأ نم نآرقلاب ملعأ
 .1392-1972 ةرهاقلا .ةبهو ةبتكم رشن رمع دمحم يلع قيقحت .173 ص

 لزن .فوع نب نممحرلا دبع نب دعس نب ميهاربإ قاحسإ وبأ وهو .رياغم . دادمب تدرو ةدايز (2)
 .ةرجهلل ةئامو نينامثو ثالث ةنس دادغبب تام .ثيدحلا يف ًادذشتم اهيقف ناكو .دادغب
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 فلؤملا ةمدقم لوألا ءزجلا

 ىلع فحصملا اذه ىلع سانلا نامثع عمجف .(!)نآلا هعنصاف باتكلا لهأ عنص امك

 .(»[ديز فرح وهو] .دحاو فرح

 نارقلا هيلع ضرعيف . مالسلا هيلع يبنلا يتأي ناك مالسلا هيلع ليربج نأ اوركذ

 لاقف .نيتضرع هيلع هضرعف هيف ضبق يذلا ماعلا يف هاتأ هناو ةضرع ماع لك
 نوري اوناكف : مهضعب لاقو .نافع نبا ةءارق ةرخآلا ةضرعلا نوري اوناكف : مهضعب

 .هذه انتءارق ةرخالا ةضرعلا

 .(ةنارقلل مكأرقأ يأ : يي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع اوركذ

 يف مهدشأو ،ركب وبأ يتماأب يتمأ فأرأ نإ :لاق هنأ ةلي يبنلا نع اوركذ

 لالحلاب مهملعأو © نافع نب نامثع اثيدح مهقدصأو باطخلا نب رمع هلللا نيد

 ،تباث نب ديز مهضرفأو بعك نب يبأ هللا باتكل مهأرقأو لبج نب ذاعم مارحلاو
 ,.(4) حارجلا نب ةديبع وبأ نيمألاو

 .بلاط يبأ نب يلع اناضقأو . يبا انأرقأ :لاق باطخلا نب رمع نأ اوركذ

 كنر نأ ينرمأ هللا نإ :بعك نب يبال لاق ةلي هللا لوسر نأ نسحلا ركذ

 (ت)ىبأ ىكبف :لاق . . معن : :لاق ؟كل هللا يناممسو مث تركذ دقو :لاق . نارقلا

 . ةرابعلا يف باوصلا قيقحتل دتهأ ملو «نآلا هعنصاف» :ز و د يتطوطخم يف اذك (1)

 .ز نم ةدايز (2)
 نع (2464) ةباحصلا لئاضف باتك يف ثيدح نمض هانعمب ملسم هجرخأ .حيحص ثيدح (3)

 1 نبا نم : ةعبرأ نم نارقلا اوذخ : لوقي نيتم هللا لوسر تعمس :لاق ورمع نب هللا دبع

 . ةفيذح ىيبأ ىلوم ملاسو ؤ‘بعك نب يبأو لبج نب ذاعمو ۔هب أدبف ۔ دبع

 مهاضقأو» : نامثع ركذ دعب هيفو .رمع نبا نع هدنسم يف ىلعي وبأ هجرخأ حيحص ثيدح )(4)

 . «يلع

 يضر بعك نب ي بقانم باب .بقانملا يف يراخبلا هجرخأ .هيلع قفتم حيحص ثيدح (5)

 .بعك نب يبأ لئاضف نم باب .ةباحصلا لئاضف باتك ىيف ملسم هجرخأو .هنع هللا

 ل : كيلع أرقأ نأ ينرمأ هللا نإ»ه : ثيدحلا يفو ٥ كلام نب سنأ نع هيوري امهالك . (2465)

 .[1 :ةنبلا] ءاوُرَقَك نيذللا نكي
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 هأرقيلف ًاديدج (1)[ًأّضغ] نارقلا أرقي نأ هرس نم :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 . (2دوعسم نبا ةءارق ىلع

 ا3)دوعسم نب هللا دبع فحصم يف اتسيلو ، نيتذوعملا يبأ فحصم يف نأ اوركذ

 .دوهيلا هترحس نأ لعب يبنلل ذ نيتذؤعملاب يأ . ليربج امهب ءاجو : (4[مهضعب] لاق

 حبصلا ةالص ةلي هللا لوسر انب ىلص :لاق ينهجلا رماع نب ةبقع ركذ
 .رقس يف كلذ ناكو .. نيتذوعملاب

 ِ نل كنإف نيتذوعملا أرقا : دالت هللا لوسر يل لاق :لاق رماع نب ةبقع نع اوركذ

 .اامهلٹم نارقلا يف أرقت

 ىلع ادهشف نالجر ءاج فحصملا بتك امل هنأ نيعباتلا نم لجر نع اوركذ
 : : ةيآلا هذهب (©لجر ءاجف .فحصملا يف تبتكف زايتم يبنلا نم اهاعمس امهنأ ةيآلا

 ٥ ى 8

 تور نينموُملاب ممُكيلَع صيرح مع ام هيلَع زيزَع مكنأ نم ًلوُسَر مكءاج ذم

 .ثيدحلا بتك ضعب يف تدرو امك ءًاضغ» ةملك هيف تبثأ ةملك ردق ضايب د ةطوطخم يف (1)
 لئاضف يف باب ،هننس ةمدقم يف هجام نبا هجرخأو { مكاحلاو دمحأ هجرخأ حيحص ثيدح (2)

 نأ هاَرَشَب رمعو ركب ابأ نأ دوعسم نب هللا دبع نع» :ظفلب (138) ةلي هللا لوسر باحصا
 . «دبع مأ نبا ةءارق ىلع هأرقيلف لزنأ امك اضغ نآرقلا ارقي نأ بحأ نم :لاق ةلي هللا لوسر

 ع ةطوطخم ءىدتبت انه نم (3)
 .فوذحم دنسلا نأل ىنعملا ميقتسيل اهنم دب ال ةدايز (4)
 (810 مقر) 16 ص 3 ج هدنسم يف بيبح نب عيبرلا هجرخاو يناربطلا هجرخأ حيحص ثيدح (5)

 هجرخأو .اومثأو اوبذك دقف نارقلا نم اتسيل امهنإ موق لاق دقو :ثيدحلا رخا يف ةبقع دازو

 نب ةبقع نع (814) نيتذوعملا ةءارق لضف باب .اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك يف ملسم

 ُدوُعَأ ْلُقَو) ى (ىَلفلا برب ًدوُعأ ْلَ) ؟طق نهلثم ري مل ةليللا تلزنأ ايآ رت ملا : هظفلو .رماع
 .[1 سانلاو 51 قلفلا] ) ,سانلا رب

 ةم هللا لوسر نأل نيتداهشلا اذ ىعدي ناك . يراصنألا يمطخلا تباث نب ةَميَرَخ وه ليق (6)

 يبهذلا رظناو .448 ص 2 ج باعيتسالا سربلا دبع نبا رظنا .نيلجر ةداهشب هتداهش زاجأ
 .346-347 ص 2 ج ءالبنلا مالعأ ريس
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 نب رمع لاقف 3هودجي ملف رخآ الجر هعم اوبلطف .[128 :ةبوتلا ةروس] (مميجر
 تبتكف 3 يتداهشو هتداهشب اهوبتكاف ،اذكه ناك هللا لوسر نأ دهشأ انأ :باطخلا

 .اهتداهشب

 ةئامو ةرشع ثالث اذه انفحصم :لاق هريغ وأ نارهم َنب نوميم نأ اوركذ

 ذ ا مملا : ناتروسلا ناتاه هيفو ،ةروس ةئامو ةرشع سمخ يب أ فحصمو اا )ةروس

 اهيف سيل ةروس ةئامو ةرشع ىدحإ دوعسم نبا فحصم يفو .(2)رفْغَتْسَنَو كنيَِتْسَت
 : . يبأ روس الو ناتذّوعملا

 نم يهو .ةءارب متلعج فيك :نافع نب نامثعل تلق :لاق سابع نبا نع اوركذ

 نمحرلا هللا مشب رطس امهنيب اوبتكت ملو ،اثنيئملا نم يهو ،لافنألا عم ،لوُطلا
 تايآلا عبرألاو تايآلا ثالثلا هيلع لزنت تناك ةلي هللا لوسر نإ :لاقف ؟( ميجرلا

 ىف اذكو اذك ةيآ اولعجا لوقيف ،رثكأ وأ كلذ نم لقأ وأ اعيمج تايآلا سمخلاو
 يف اذكو اذك عضوم يف اذكو اذك ةيا اولعجاو اذكو اذك عضوم يف اذكو اذك ةروس

 (4 ةهباشتم امهتصق انرظنو .ائيش ةءارب يف انل لقي ملو ضبق هنإو .اذكو اذك ةروس

 .( ميجرلا ن نمحرلا هللا مشب) رطس امهنيب بتكن ملو اهعم اهانلعجف

 ةحتاف ،اذكو اذك ةحتاف :هفحصم يف ىأر يعخنلا ميهاربإ نأ ةزمح وبأ ركذ

 . هيف سيل ام هللا باتكب اوطلخت ال :لاق دوعسم نب هللا دبع نإف هحا : يل لاقف اذكو اذك

 .ةدحاو ةروس ةبوتلاو لافنألا يتروس لعجي دعلا اذه (1)
 .185 ص 1 ج ناقتإلا يف يطويسلا امهدروأ دقو .علخلاو دفحلا يتروس نايممسُت (2)
 يف فلتخاو ،قافتاب يناثملا نم لافنألا نأ حيحصلاو ،نيئملا نم يهو»ه :ع و د يف اذك (3)

 اهدعو ةدحاو ةروس لافنألا عم اهلعج مهضعبف .نيئملا نم وأ لوطلا نم يه له ةءارب

 ريسفت رظنا .نيئملا نم ةءارب لعجو اهنع الدب سنوي لعج مهضعبو لوطلا عبسلل ةلمكم
 .172 ص 1 ج ناقتإلا ، يطويسلاو ٤62 ص 8 ج يبطرقلا

 اهتصق تناكو» :102:1 يربطلا ريسفت يفو .«ةهباشتم امهتصق تناكو» :د يفو .ع يف اذك (4)

 :رطس امهنيب بتكأ ملو إامهنيب تنرق كلذ لجأ نمف . . .اهنم اهنأ تننظف اهتصقب ةهيبش
 .«لوطلا عبسلا يف اهتعضوو ( ميجرلا نمحرلا هللا مشب)
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 .("هوضحماو نارقلا اوصلخأ :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 هرك هنأ فلسلا نم دحاو ريغ .فحاصملا طقن هركي ناك هنأ رمع نبا نع اوركذ

 . فحاصملا طقن

 اذإ هب نولمعيو ةنيدملاب نوكي امل هب رمأ ام ضعب ةكمب لزن هنإو :[مهضعب] لاق
 .(}ريسفتلا نم اهعضاوم يف هوجولا هذه انرّسف دقو .ةنيدملا اومدق

 مكقحاصم متيلحو مكذجاسم متفَرخَز اذإ :لاق هنأ ءادردلا يبأ نع اوركذ

 .( رابدلا مكيلعف

 :اولاق ؟اناميل بجعأ قلخلا يأ :ًاموي هباحصأل لاق يي هللا لوسر نأ اوركذ
 بجعأ قلخلا يأ :لاق مث ؟نونمؤي ال مهل امف ،ءامسلا يف ةكئالملا :لاق .ةكئالملا

 :لاقف ؟نونمؤي ال مهل امف ، يولا مهيلع لزني نويبنلا :لاق .نوّيبنلا :اولاق ؟انامي]
 . يمالك نوعمسيو يننوري يباحصا :لاق .كباحصأ اولاق ؟اناميل بجعأ قلخلا يأ

 يف اباتك نودجي .مكدعب نوتأي موق اناميإ قلخلا بجعأ :لاق مث ؟نونمؤي ال مهل امف
 .اهب نونمؤيف قر

 .اعوفرم اثيدح رداصملا نم يدي نيب اميف هدجأ مل (1)

 . ىطويسلا رظناو .هريسفت ىهنأ نأ دعب ةمدقملا بتك فلؤملا نأ ىلع لدت ةلمجلا هذه (2)

 . . 1 ناقتالا

 كلذ ركذ امك ،اعوفرم لوصألا رداون يف يذمرتلا ميكحلا دبع وبأ هجرخأ ثيدح صن اذه (3)
 راطوألا لين يف يناكوشلا هدروأو .ءادردلا يبأ ثيدح نم 267 ص 12 ج هريسفت يف يبطرقلا

 : لاقف (ربد) : ناسللا يف روظنم نبا هركذو .انه درو امك ءادردلا يبأ ىلع فوقوم 55 ص 2 ج
 . «مكيلع رابدلاف مكفحاصم متيلحو مكدجاسم متقوز اذإ (اذك) ةريره يبأ ثيدح يفو»

 ءانب باب ةالصلا باتك ،هننس ىف دواد وبأ هاور ثيدح ثيدحلا اذه يف ءاج ام ديؤيو

 لاقو .دجاسملا دييشتب ترمأ ام :ةي هلا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع» :(448) دجاسملا
 . «ىراصنلاو دوهيلا تفرخز امك اهُنُفرخزَمل :سابع نبا

 نع ملسأ نب ديز نع ديمح يبأ نب دمحم نع هدنسم يف يرصبلا يسلايطلا دواد وبأ هجرخأ (4)

 .«؟اناميإ لضفأ قلخلا يأ» :هيفو .انه هيلع تدرو امم ةبيرق ظافلأب رمع نبا نع هيبأ
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 الإ .ةلمج اهنم ةروس لك لزنت مل روسلا نأ انوثدح :ملعلا لهأ ضعب لاق

 نأ رمأ عيش نآرقلا نم لزن املكف ،َرَوسلا ىمس ناك دق ةي يبنلا نكلو .اهنم ريسيلا

 عضوي نأ رمأ ناكو .روسلا تمت ىتح .هب مهرمأي يذلا ناكملا يف ةروسلا نم هوعضي

 . يكملا نم ةيندملا روسلا ضعب يف لعجي نأو ، يندملا نم ةيكملا روسلا ضعب يف

 ينارهظ نيب اذكو اذك عضت نأ كرمأي هللا نإ :لؤقيف ةي يبنلا يتأي ليربج ناك

 .ةروسلا نم اذكو اذك

 لزني مل روسلا نيب فلأ يذلا فيلاتلا اذه نإو .يندملا لبق يكملا لزن دقو
 عبتي ةدح ىلع روسلا نم يكملا لعجي مل ؛اذكه عضو هنكلو ،فيلاتلا اذه ىلع

 .روسلا فيلات يف اهلك اضعب اهضعب

 مالسلا هيلع يبنلا غلبي نأ لبق ةنيدملا قيرط يف لزنأ امو ةكمب لزنأ ام نإو

 ةنيدملا مدق امدعب هرافسأ يف مالسلا هيلع يبنلا ىلع لزنأ امو . يكملا نم وهف ةنيدملا

 (ساَنلا اَهثأ اي) ناك امو ، يندم وهف (اوُنَمَآ َنيذَلا اهبأ اير نارقلا نم ناك امو . يندم وهف

 . يكم هرثكأو ، يندمو يكم هيفف

 ةيآو ،ةرشبم ةيآ :تايآ تس ىلع نآرقلا لزن :لاق هنأ ءادردلا يبأ نع اوركذ

 .رابخأو صصق ةياو ،كاهنت ةياو ،كرمأت ةياو ةضيرف ةياو ،ةرذنم

 ةعبرأ ىلع نارقلا لزن :لاق هنأ سابع نبا نع حلاص يبأ نع يبلكلا ركذ

 اهفرعت ةيبرعو .ءاملعلا هملعي ريسفتو ،ةلهج سانلا عسي ال مارحو لالح :هجوأ

 دنع نمم لك ،هب انمآ َنوُلوُقَي ملعلا يف َتوُحِسارلاو) ،هللا الإ هملعي ال ليواتو ،برعلا
 .("[7 :نارمع لآ] (انْبَر

 ٨(هلا الإ) : ىلاعت هلوق دنع متي ةيآلا هذه يف مالكلا لعجي ؤهنع هللا يضر سابع َنبا نإ (1)
 ( ملا يف َنوُحِسارلاَو) هلوق يف واولا لعجيف .برغملاب اندنع شرو ةءارق يف فقولا هيلعو
 نآرقلا يف نامف .ريسفتلا ءاملع نيب روهشم فالخ ةلأسملا هذه يفو . فطعلل ال فانثتسالل
 = .اهب نامي ال او اهتوالتب نودمبعتم نحنو .. . هللا الإ اهليو ت ة هقيقح ملعي ال الوهجم ارس ىقبت ت تاي آ
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت فلؤملا ةمدقم

 رهظ اهل الإ ةيآ نارقلا يف ام :لي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع اوركذ

 :لاق هنأ دوعسم نبا نع اوركذ . (}مّلّطُم دح لكلو ،ًدح وهو الإ فرح هيف امو ،نطبو
 علطيس الإ دح هنم سيل :لاق ؟مَلْطُمو دح امو :ليق .نطب اهلو الإ ةيآ نآرقلا يف ام

 .هب نولمعي موق هيلع

 ملع ريغب نارقلا يف لاق نم :ةلي هللا لوسر لاق :لاق هنأ سابع نبا نع اوركذ

 باتكلا يف لاق نم ءيرجلا :لاق هنأ سابع نبا نع اوركذو .رانلا نم هدعقم أوبتيلف

 . هيأرب

 نإ ينلظت ءامس يأو ينقت ضرأ يأ :لاق هنأ قيدصلا ركب يبأ نع اوركذ
 نإف هيأرب نارقلا رَّسف نم هنأ ينغلب :ملعلا لهأ ضعب لاق .ييأرب نآرقلا ترتف

 مثأ أطخأ نإو رجؤي مل باصأ

 ةشئاعو سابع نباو بعك نب يباو دوعسم نباو رمع نبا مهنم روهمجلا هيلإ بهذ لوق اذهو =

 .زيزعلا دبع نب رمعو ريبزلا نب ةورعو
 نم هحيحصت تبثأف ،د يف هظافلأ ضعب تطقسو 5©ع يف ةرابعلا برطضم ثيدحلا اذه ءاج (1)

 ةمدقملا يف نيدانسإب هريسفت يف الثم يربطلا هاور دقف .هتدروأ يتلا ريسفتلا بتك ضعب
 ريبكلا ثدحملل ثيدحلا جيرخت رظناو .72 ص 1 ج يف كلذ دعب ليصفتب هحرش مث 1

 .3 :قيلعت 22 ص 1 ج يربطلا ريسفت يف ركاش دمحم دمحأ خيشلا

 بجي همكحو هانعم يف هللا هدح ًادح فرح لكل نأ ۔ ملعأ هللاو ۔ ثيدحلا ىنعم ةصالخو
 ًاريخ ءازج نم اردق يأ ٦ ًاعَلطُم دح لكل نأو .هزواجتي الو هدنع فقي نأ ناسنإلا ىلع

 . يسولألا رظنا .رخآ حرش ثيدحللو . ةمايقلا موي هيقاليو ءرملا هيلع علظيس ۔ ارش وأ نوكي
 .7 ص 1 ج يناعملا حور

 ثيدح :لاقو نآرقلا ريسفت باوبأ لوأ يف يذمرتلا هجرخاو دنسملا يف دمحأ هجرخأ (2)

 يف يربطلا ريرج نبا هجرخأو .258 ص 1 ج ةنسلا حرش يف يوغبلا هجرخأو ،حيحص نسح
 نع.سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع هيوري مهلكو .قرط ةدع نم 77-78 ص 1 ج هريسفت
 . ةي يبنلا

 رظناو .رمعم يبأ نع نيقيرط نم 078 ص 1 ج هريسفت يف يربطلا ريرج نبا ربخلا اذه ىور (3)

 .11 ص 1 ج ريثك نبا ريسفت
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 فلؤمل ١ ةم دقم ل و ال ١ ءزحل ١

 © يندملاو يكملا :ةلصخ ةرشع يتنثا فرع نم الإ نآرقلا ريسفت فرعي ال هنإو

 . ماعلاو صاخلاو . لوصوملاو عوطقملاو ريخأتلاو ميدقتلاو ئ خوسنملاو خسانلاو

 . ةيبرعلاو (")رامضالاو

 هملعو نيدلا يف ههقف مهللا :لاقف سابع نبال اعد ةي هللا لوسر نأ اوركذ
 . (2) ليوأتلا

 ٦ نارقلا ريسفت نع مالسلا هيلع يبنلا باحصأ لأسي ناك نسحلا نأ اوركذ

 .اهنع مهلاسي ىتح مهيلإ بهذيف ،نالف ينب يف تلزن لاقيف ،تايآلا نع لاسيف
 دهاجم ريسمت نأو . نسحلاو سابع نبا نع ءاج ريسفتلا ةلمج نأ اوركذ

 .سابع نبا نع هلك حلاص يبأ نع يبلكلاو محازم نب كاحضلاو ،ريبج نب ديعسو

 .نسحلاو سابع نبا ىلع نورودي امنإ نيرسفملا لكو

 ىتح نهزواجن الف تايآ رشعلا مّلعتن انك :لاق هنأ دوعسم نب هللا دبع نع اوركذ

 .(ثلمعلا ملعتنو ملعلا ملعتن انكف ،نهب ملعلا ملعتن
 .سانلا هوملعو نآرقلا اومّنَعت :ي هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نبا نع اوركذ

 .فذحلا رامضإلاب دصقي (1)

 مهللا ةي يبنلا لوق باب ،ملعلا باتك يف يراخبلا هجرخأ .هيلع قفتم حيحص ثيدح (2)
 هملع مهللا :لاقو ةي هللا لوسر ينمض :لاق سابع نبا نع ةمركع نع» ،باتكلا هملع
 امهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع لئاضف باب ،لئاضفلا باتك يف ملسم هجرخأو .باتكلا

 .«ههقف مهللا» :ظفلب (2477 مقر)

 اهيهنو اهرمأ فرعن ىتح تايآ رشع زواجن ال انك :ىرخأ ةياور يفو .د يفو ع يف اذك (3)

 هقف ةعوسوم ، يج هعلق ساور دمحم روتكدلا رظنا .نهب ملعلا ىنعم وه اذهو .«اهماكحأو

 ةرهاقلا يندملا ةعبطم عبط ،ةمركملا ةكمب ىرقلا مأ ةعماج رشن .498 :ص ،دوعسم نبا

19844 . 

 مل تايآ رشع ملعت اذإ انم :لجرلا ناكه :اذكه يربطلا ريسفت يف ةرابعلا تدروو

 .؛نهب لمعلاو نهيناعم فرعي ىتح نهزواجي
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت فلؤملا ةمدقم
 ا

 نامز يتأيس هنأ الأ .نسانلا اهوملعو ضئارفلا اوملعتو سانلا هوملعو ملعلا اوملعتو

 ."امهنيب لصفي ادحأ نادجي الف ةضيرف يف نالجرلا فلتخي

 هاورو . اعوفرم دوعسم نب هللا دبع نع ضئارفلا باتك يف !هننس يف ينطقرادلا هجرخأ (1)

 .ضئارفلا ميلعت يف ءاج ام باب ء ضئارفلا باوبأ يف ةريره يبأ نع ارصتخم يذمرتلا

 ثيدح اذه يذمرتلا لاقو .«ضوبقم ينإف سانلا اوملعو نآرقلاو ضئارفلا اوملعت» : هظفلو

 ،همّلعو نآرقلا ملعت نم مكريخ باب ،نآرقلا لئاضف باتك يف يراخبلا جرخاو .برطضم
 نآرقلا ملعت نم مكلضفأ (ةياور يفو) مكريخ لاق ةليتَي يبنلا نع هنع هللا يضر نامثع نع
 .هملعو

72 



 1 :ةحتافلا لوألا ءزجلا

 اهلك ةيكم يهو . باتكلا ةحتاف ريسفت

 ناذه :لاق نسحلا نع اوركذ .[4 .ميجلا نمخرلا هللا مسب » :هلوق]

 لاق .نمحرلاو هللا :امهلحتني نأ قلخلا نم دحأ عطتسي مل [ناعونمم] نامسا

 3هفرعن الف نمحرلا امأو شهفرعنف هللا امأ :اولاق نيكرشملا نإ :ملعلا لهأ ضعب

 ٨ [30 :دعرلا ةروس] (يئَر مر دمحم اي "(لق نمزلاب َنوُرُفَكَي مُمَو) : هللا لزناف
 انأ : هللا لاق :لوقي ةلي هللا لوسر تعمس :لاق ءادردلا يبأ نع اوركذ

 .اهتعطق اهعطق نمو ،هتلصو اهلصو نمف يمسا نم محرلا تققش .نمحرلا

 املف ،‘ث[أنامز] مهللا كمساب بتكن انك :لاق دوعسم نب هللا دبع نع اوركذ
 .(نممحَرلا هللا مشبر) :انبتك [110 :ءارسإلا] (َنمحَرلا اوئذا أ ةللا اوعدا لكر :تلزن
 [30 :لمنلا ةروس] ( ميجلا نمزلا هللا مشب هَنإَو َنمْيَُس نم ُهنإ) :تلزن املف

 .( ميجرلا نمحرلا هللا مشب) :انبتك

 .اهل ريسفت يلي ام نال اهتابثإ باوصلاو .ةحتافلا لوأ يف انه ةلمسبلا بتكت مل (1)

 .3 ةقرو ز نم ةدايز (2)

 نع ًاضيأ دنسب يذمرتلا هاور دقو .ءادردلا يبأ نع د و ،ق و .ع يف ثيدحلا اذه درو اذك (3)
 محرلا تقلخ نمحرلا اناو هللا انأ : ىلاعتو كرابت هللا لاق» :ظفلب فوع نب نمحرلا دبع

 . هئتب اهعطق نمو ،هتلصو اهلصو نمف . يمسا نم امسا اهل تققشو
 .3 ةقرو ز نم ةدايز )4(
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 1 :ةحتافلا

 موي قلخ هللا نإ :(")[ةةلي هللا لوسر لاق] :لاق هنأ يسرافلا ناملس نع اوركذ

 لزنأف ضرألاو تاوامسلا اهقابط اهنم ةمحر لك ةمحر ةئام ضرألاو تاوامسلا قلخ

 ةدلاولاو ،اهّنميهب ةميهبلا محرت ىتح ةقيلخلا محارتت اهبف ،ةدحاو ةمحر اهنم هللا

 نم ةمحرلا كلت عزنو ،ةمحر نيعستلاو عستلا كلتب ءاج ةمايقلا موي ناك اذإف .اهدلو

 نم بيش نم بئاخلاف .هقلخ نيبو هنيب اهعضي مث ،ٍةمحر ةئام اهلمكاف ةقيلخلا بولق
 ةئاملا كلت

 لخدي ال هديب يسفن يذلاو : اينم هللا لوسر لاق :لاق هزأ نسحلا نع اوركذ

 ،هدلو محريو هسفن لجرلا محري ،ميحر انلك ،هللا لوسر اي :اولاق .ميحر الإ ةنجلا

 .اةأاعيمج سانلا .محري ىتح ال :لاق . هلهأ محريو

 لك ىلع هتمحر هللا عضي امنإ :ةلي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع اوركذ

 نم دحاو ريغ .(ةباتكلا ةحتاف يناثملا عبسلا :لاق ي هللا لوسر نأ اوركذ

 . هظافلأ يف ريسي فالتخاب حيحص ثيدح صن يلي ام نأل اهنم دب ال ةدايز (1)

 اهنأو هللا ةمحر ةعس يف باب ،ةبوتلا باتك يف ملسم هجرخأو . يقهيبلاو دمحأ هجرخأ (2)
 نع ًاضيأ ًاعوفرم هجام نبا هجرخأو . ًاعوفرم ناملس نع هيوري مهلك . (2753) هبضغ تقبس

 ةلمجلا الإ .(4294) ةمايقلا موي هللا ةمحر نم ىجري ام باب ،دهزلا باتك يف ديعس يبأ
 .هسفن ناملس لوق نم اهلعلو .انه ةياورلا هذه ىيف الإ - ملعأ اميف ۔ درت مل اهنإف ةريخألا

 .رداصملا نم يدي نيب اميف هدجأ مل (3)

 باب ،زئانجلا باتك يف هحيحص يف ملسم هاور ام هانعمو هظفلب هيبشو : ظفللا اذهب هدجأ مل (4)
 : الم هللا لوسر لاق» :ديز نب ةماسأ هاور يذلا ثيدحلا رخا نم (923) تيملا ىلع ءاكبلا
 .«امحرلا هدابع نم هللا محري امنإو ،هدابع بولق يف هللا اهلعج ةمحر هذه

 وبأ هجرخأو .ًافوقوم باطخلا نب رمع نع رذنملا نباو ريرج نبا هجرخا حيحص ثيدح(5)
 باب ٥.ةالصلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو .كلذك ًافوقوم ةريره يبأ نع هيودرم نباو خيشلا

 هجرخأو .اعوفرم كلذك هنع يذمرتلا هجرخاو .اعوفرم ةريره يبأ نع (1457) باتكلا ةحتاف
 ردلا : يطويسلا رظنا .بعك نب يبأ نع اعوفرم هكردتسم يف مكاحلاو هيودرم نباو يمرادلا
 .104 ص 4 ج روثنملا
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 1 :ةحتافلا لوألا ءزجلا

 نهنأل يناثملا عبسلا تيمس امنإو .باتكلا ةحتاف يه يناثملا عبسلا :لاق ءاملعلا

 .ةعكر لك يف ينعي ،ةءارق لك يف نيي

 .ةنيدملا قرط ضعب يف يشمن ةليل ةمي يبنلا عم تنك :لاق (كديز وبأ ركذ
 تبهذف ،باتكلا ةحتاف أرقي وهو ،ليللا نم دججهتي لجرب انررم ذإ ،هدي يف يديو
 غرف املف .عمتسي لعجو }هص :لاقو هدي نم يدي لسرأف . مالسلا هيلع يبنلا ملكأ

 .(اهثم نآرقلا يف ام :لي هللا لوسر يل لاق اهنم لجرلا

 نآرقلا يف ام ةروس كّنَملعأل : يبأل لاق ي هللا لوسر نأ سابع نبا نع اوركذ
 ةحتاف يه :مظعأ يه اهلثم روبزلا يف الو ليجنإلا يف الو ةاروتلا يف الو .اهلثم
 ( باتكلا

 ثالث تايآ عبس كيلع تلزنأ مدآ نبا اي : هللا لاق :لاق بعك نب يبأ نع اوركذ
 نمحرلا نيملاعلا ب . هلل دمحلا) ،كنيبو ينيب ةدحاوو كل نهنم ثالثو ، يل نهنم

 , ۔ يروه

 نباو هللا نيب هذه] نيتس ز كايإَو لبعن كاّيإ) : هلل هذه ئ (نيذلا موي ت كلم 6 .ميجلا

 ْمهْنَلَع بوضغملا ريع مهيلَع تمعنأ نيذلا طاَرِص .ميقتسملا طاَرَصلا انيار .(ث[مدآ
 .(5مدا نبال هذه . (َنيلاَضلا الو

 هذهب مهلك راصنألا نم ةعبس وأ ةتس نم دحاو وهو .اذه ديز وبأ وه نم فلؤملا نيبي مل (1)

 نم دحاو هلعلو 1663-1666 ص 4 ج باعيتسالا يف ربلا دبع نب ورمع وبأ مهركذ .ةينكلا

 . ةلي هللا لوسر دهع ىلع نارقلا اوعمج نيذلا

 . ثيدحلاو ريسفتلا رداصم نم يدي نيب اميف هدورو ببس الو ثيدحلا اذه دجأ مل (2)

 لاقو بعك نب ىيب! نع ةريره يبأ ةياورب قرط نم يئاسنلاو يذمرتلاو دمحأ مامإلا هجرخأ (3)

 .حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا

 . مالكلا قايس اهيضتقي ةدايز (4)

 باتك يف بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا يف ءاج يسدق ثيدح ىنعم اذه (5)

 باب .ةالصلا باتك يف ملسم هاورو 224(0) ةالصلا يف ةءارقلا يف باب اهبوجوو ةالصلا

 ةالصلا تمسق :لجو زع هللا لوقي : هلوأو .ةريره يبأ نع (395) ةعكر لك يف ةءارقلا بوجو

 .ثيدحلا . . .لأس ام يدبعلو نيفصن يدبع نيبو ينيب
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 4 - 1 :ةحتافلا

 هل ةنس هلعجو ،هب وعدي نأ هلوسر ةللا رمأ ءاعد اذه :لاق نسحلا نع اوركذ

 . نينمؤمللو

 .ةالصلا يف ( ميجرلا نمحرلا هللا مشسب) ب رهجي ناك هنأ سابع نبا نع اوركذ

 نيذلا طارص) لعجي ناك سابع نباو . هللا باتك نم ةيآ كرت دقف اهكرت نم : :لوقيو

 .ةدحاو ةيا (َنيلاضلا الو مهيلع بوضغُملا ريغ مهيلع تفممَقنا

 نأ دابعلا رمأو هسفن برلا دمح :نسحلا لاق .4 .هلب دمحلا » : ىلاعت هلوق
 دمحلا :لوقي .قلحلا نوماعلا .4 َنيمَلاَعْلا ٌبَر » .ةمعنلا ركش دمحلاو .هودمحي

 .قلخلا برل

 ركب ابأو ولي هللا لوسر نأ اوركذ .4 ني دلا .موي كلم ميجل ا نمحرلا » :هلوق

 يذلا هكلام رقملا اذه ىلع هريسفتو | )2 (نيلا مو كلام) : اهنوأرقي اوناك رمعو

 هنأ ارقملا اذهب نونعي (نيدلا موي ِكِلُم ) :اهنوأرقي مهضعبو .كلملا لبق نم .هكلمي

 ىلع هريسفتو .ءادن اهلعجي (نيدلا مو ر كلامم) :اهأرقي مهضعبو . كلملا لبق نم

 . نسحلاو دهاجم ريسفت يف باسحلا موي وه نيدلا مويو . نيدلا .موي كلام اي :ءاعدلا

 .دحاو اذه يف ًاعيمج مهلوقو .مهلامعأب هيف سانلا هللا نيدي موي :مهضعب لاقو

 . «قلخلا برل ركشلا» :ق و ع يفو . «دمحلا» :د يف اذك (1)

 نع تاءارقلا باوبأ يف يذمرتلا ىور دقو . نيلا .موي كلاَم» زو ،ع و ،ق و ،د يف اذك (2)
 . «نيلا موي كلُم» :اهأرقي ناك ةلي هللا لوسر نأ ةملس مأ

 هيأرب لك ىلدأو .(كيلاَم) وأ (كِلَم) :غلبأ نيظفللا يأ يف ف اريثك ء ءاملعلا فلتخا دقو

 .هحيجرت للع نيبو (كلَم) :ةءارق 149 ص 1 ج هريسفت يف الثم يربطلا حججرف .هتجحو
 يف ًاسيفن ًامالكو .ءارآلا هذهل ًايفاو اصخلم رقاو .140 ص 1 ج يبطرقلا ريسفت رظنا

 يف هللا دمأ يليلخلا دمح نب دمحأ / خيشلا ةحامس مالعألا انئاملع دحأل عوضوملا
 ةنطلس ىور .ةماقتسالا ةبتكم رشن 231-0238 ص .1 ج ريسفتلا رهاوج :هباتك يف ۔ هسافنأ

 . 1984/1404 نامح

 . غلباو بسنا وهف «ءادن» :ز يف ءاج ام تبثأو ءًاخارص» :دو عو ق يف (3)
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 7 - 5 :ةحتافلا لوألا ءزجلا

 ؛ءاعد اذه .4 َميِقَْسُمْلا طاَرْصلا اندمهآ ("[نيِعَتْسَت كايإو ُدُبْعَن كايإ » :هلوق]

 لاق .اندشرأ :يأ (اندمها) .لمعو لوق لك يف ةماقتسالاو ىدهلا نونمؤملا هلأس

 نيد وهو ،ةنجلا ىلإ ميقتسملا قيرطلا ينعي ،(مميِقَتْسُملا طاَرّصلا) :نيرسفملا ضعب
 طارصلا ترط مالسلا هيلع يبنلا كرت :الاق رمع نباو دوعسم نبا نع اوركذ .مالسإلا

 . ةنجلا يف هفرطو اندنع

 َنيذَلا) : :مهضعب لاق . مالسإلاب ينعي .4 مهل تعن َنيذلا طارص » :هلوق

 ). . َنيبْتلا َنُم م مهيلع هللا معنأ نيذلا َكثَلوأ) : هلوقك وهو ؛ءايبنألا مه (مهيلَع تمعنأ

 .اعيمج مهعمجي مالسإلاو [ 58 :ميرم و . ةيآلا رخآ ىلإ

 .ىراصنلا ينعي « نيلاضلا الو » .دوهيلا ينعي 4 بوضغملا رْيَع » :هلوق
 نوأرقي ىراصنلاو دوهيلا نكلو ،نولاض مهلكو مهيلع بوضغم مهلك نوكرشملاو
 .امهوفّرح دقو .امهب نونيدي مهنأ نومعزيو ،امهنولحتنيو ليجنإلاو ةاروتلا :نيباتكلا

 نولاضلاو ،دوهيلا مهيلع بوضغملا :لاق هنأ نسحلا نع اوركذ .ىده ريغ ىلع مهو

 .(2 ىراصنلا

 كرت فلؤملا نوكي نأ دعبتسملا نمو .اهل ريسفت الو ةيآلا هذهل ركذ ةطوطخم يأ يف دري مل (1)

 . «عوضخلا عم ةعاطلا ةغللا ىف ةدابعلا ىنعم :دمحم لاق» : يلي ام ز يف درو دقف ،اهريسفت

 دوهيلا» :ظفلب يتي هللا لوسر نع متاح نب يدع نع ليوط ثيدح نم يذمرتلا هجرخأ (2)
 يف دمحأ هجرخأو .بيرغ نسح ثيدح يذمرتلا لاقو .«لالض ىراصنلاو مهيلجع بوضنفغم

 .اضيأ هدنسم
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت ! :ةرقبلا

 اهلك ةيندم يهو . (ةرقبلا) ةروس ريسفت

 :يردأ ام :لوقي نسحلا ناك .4 41 ل :هلوق .4 ميجزلا نمحرلا هللا مسن <

 نم ًاموق نأ ريغ ."[مجعملا فورح نم] كلذ هابشأو (صُمَلََو رلاو مار ريسفت ام

 . ‘2اهحتافمو روسلا ءامسأ :نولوقي اوناك نيملسملا

 :لوقي . نمحرلا وه (نو 3مَحو َرَلأ) :لاق هنأ بلاط يبأ نب يلع نع اوركذ

 نم ًامسا راص اهعمج اذإف ، ىتش روس يف ةعطقم ًافورح هللا ءامسأ نم امسا اهلعجي هنإ
 . مسالا أدتبم وهو .ى هللا ءامسأ

 . 'تاهباشتملا رخألا يه .:لوقي يبكلا ناكو

 بطخأ نب ييحو ، فرشألا نب بعك مهنم ،دوهيلا نم ًاطهر نأ انغلب :لاق
 لاقف ]1 : ةرقبلا] (ُباَتكلا كلذ ٌملأر نع ه هولاسف ل يبنلا ىلع اولخد رساي وبأو

 .(َنيِقتُمْلَل َئدُه هيف َبيَر ال باتكلا َكِلَد ملأ تارق كنأ ينغلب هنإ :ييح
 لاق .تلزن كلذكل هللاو ،معن : هللا لوسر لاقف ؟ءامسلا نم كتتأ اهنإ ث هللا كدشانأ

 .3 :ةقرو ز نم ةدايز (1)

 .«اهحتاوف» :ز يفو .«اهحتافم» :دو ع و ق يف اذك (2)

 يف نينمز يبأ نبا ه كذ ام ينبجعيو . باوصلاو قحلا ىلإ لاوقألا برقأ وه لوقلا اذه لعل (3)

 انخي اشم نم هب ىدتقا نم تعمس دقو» : لاق .4 :ةقرو مالس نبا ريسفت رصتخم ةطوطخم

 .لضفأ اهريسفت نع كاسمإلا :لوقي

78 



 1 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 رظن مث .ةمألا هذه ()لمكأ ملعأل ينإ ءامسلا نم كتتأ اهنأ اقداص تنك نإ :ييح
 ىدحإ ىلإ هتمأ لكأ يهتني امنإ لجر نيد يف لخدن فيك :لاقف هباحصأ ىلإ ييح

 ييح مهل لاقف ؟ةنس نوعبسو ىدحإ اهنأ كيردي امو :رمع هل لاقف .ةنس نيعبسو
 كحضف .نوعبرأ ميملاو ،نوثالث ماللاو ادحاو باسحلا يف يهف فلألا امأ

 صُمَلأ) :لاق ؟وه ام :لاق .معن لاقف ؟اذه ريغ له : ييح هل لاقف .ةي هللا ,لوسر
 : فارعألا] (َنينموُمْلل ىركذو 4 هب َرذنتل هنم جرح كردص يف نكي الف كيلإ لزنأ بانك

 باسح نم هذخأن ؛ةنس ةئامو نوثالثو ىدحإ اذه :لوألا نم رثكأ اذه :لاقف .[2-1

 تمكحأ باتك َرَلأ) :لاق ؟وه ام :لاق . .معن :لاق ؟اذه ريغ له :لاق .لمجلا

 ىلوألا نم رثكأ هذه : ييح لاق .[1 :دوه )] ريبخ ,ميكح ندل نم تلصف ث هتايا

 ةنس اتئامو نوئالثو ىدحإ الإ كتمأ كلم ام ًاقداص تنك نئل دهشن نحنف .ةيناث

 : زنل هللا لوسر لاق ؟وه ام :لاق . . معن : :لاق ؟اذه رغ لهف . ًاقح الإ لقت الو هللا قت

 ال سانلا َرَعكأ نكلو قحلا كبر نم كيلإ لزنأ يذلاو باتكلا تايآ كلت :

 نأل ئ لوقلا اذهب نونمؤي ال نيذلا نم انأ دهشأ نأف : : ييح لاق .1 :دعرلا]. (َنونموُي

 ،اهيف هقزرو ايندلا هذه نم ناسنإلا ظح وه !اهناكسإ وأ فاكلا مضبو ةزمهلا مضب . لكألا )1(

 .(لكأ) :ناسللا رظنا .هلأ عطقنا :تيملل لاقي

 فورحلا ىلع ينبملا يفارخلا باسحلا وه ةحوتفملا ميملا ديدشتو ميجلا مضب .لمجلا )2(

 هعبتو .ةليخد ةملكلا نأ ديرد نبا معزو . .(لمج) :ناسللا رظنا .د ج ؤب ا ةعطقملا

 عق ام وهو ،ًاحيصف ايبرع هبسحأ الف باسحلا نم لمجلا امأ» :لاقف يقيلاوجلا روصنم وبأ

 .148 ص برعملا ث يقيلاوجلا رظنا .«داج يبأ فورح ىلع
 نأ بيجعلا نمو . .اهتحص داقتعا مرحي يتلا تايليئارسإلا ريكانم نم اذه لمجلا باسحو

 فورحلا هذه ىلع ادامتعا ۔ ابنتي نأ لواحي ملعلا يعدي نمم نيلاجدلا ضعب مويلا ىرن

 ةمداصمو حارص رفك اذهو .ةعاسلا مايقب : يأ © ةمألا هذه ةياهنب ۔ ةيمهولا دادعألاو ةعطقملا

 امم اذهو .ةعاسلا مايق رمأ يف تدرو يتلا تانيبلا تايآللو ةّيعطقلا نآرقلا صوصنل ةحقو

 يبر دنع اَهُمْلِع امنإ لق هنع هلأسي نمل لوقي نأ ۔ ةنيت هلوسر دشرأو . هملعب هللا رثأتسا

 .ةيآلا (.. . َةَْعَب لإ ْمُكيِتأت ال :ضزألاؤ توملا يف تلت وه لإ اَهَبَقَوِل اَهيلجُي ال

 نأ رشبل :ركمي هنأ . 7 ام ملعلا نم يتوأ نإو ©معاز معزي فيكف .7 :فارعألا]

 . ققحملا !ميظع ناتهب اذه يبر كناحبس ؟ةمألا هذه لكأ فرعي
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 زيزعلا هنلا باتك ريسفت 1 :ةرقبلا

 ام يابو ذخأن كلوق يأب يردأ الف .ةنس اتئامو نوعبسو ىدحإ هذه ؛رثكأ ةيآلا هذه

 ] قحلا هنأ انئايبنأ ىلع هللا لزنأ ام نأ دهشاف انأ امأ : :رساي وبأ لاق . .عبتن كيلع لزنأ

 ناف دمحم ناك ىتح مهلكأ نوكي مك اوتقوي ملو ةمألا هذه كلم ىلع اونب دق مهنأو

 & نيعبسو ىدحإ :هلك اذه هتمأل عمجيس هارأل ينإ كلوقي امك ًاقداص دمحم ناك

 0.)[هذهف] نيتئامو نيعبسو ىدحإو ،نيتئامو نيثالثو ىدحإو شةئامو نيثالثو ىدحإو
 ذخأن ليلقلاب يردن الف . كرمأ انيلع هبتشا دق : مهلك موقلا لاقف .نينس عبرأو ةئامعبس

 .ريثكلاب ما
 (بتكلا 1 نه تْمَحخُم تايآ هنم بتكلا َكيَلَع َلَزنَأ يذلا ؤُه) :هلوق كلذف

 لا اوَلاَعَ قر :نهالوأ ؛ماعنألا ةروس رخآ نما :تايآ ثالث نه [7 :نارمع لآ ةروس]
 يقالمما نُم .مكدالؤأ اوُلْعَمَت آلو اناسح إ نيدلاولابو ات ائيش هب : اوكرشت ه لأ مكيلع مكبر مرح ام
 ه. ه 8 .. . ه : و ٥٠ 2 هك

 يتل سل ا اوُلشَت ال طب امو اَهْنم َرَهَظ ام شح وقلا وبو رقت الو مه ايإو مكقزر نحن
 م و م

 يتلاب الإ .ميتلا لاَم اوبرقت م آلو .َنوُلَقُعَت مكلعل هب مُكاصَو مكلذ قحلاب لإ هللا رح
 م مك رم ى د ى ۔ .. م. ر . ه م

 اَهَعْسُؤ ل ا اسمن فلكت ال طسقل اب ن ازيم او ليَكْل أ اوفوا او هدشا غلبت ىتح نسحأ يه

 م م َ م :ز َ م

 (نوركذت مكلمعل هب , مُكاَصَو كيذ اوق هللا دهَعبَو ىبرق اذ ناك لو اوداق - اذإو

 ْمُكاَصَو مكلذ هليبس نع مكب قرفتف لبسلا اوعبتت الو هوُكبت : اوا
ُ ِ ّ , 

 يبلكلا ريسفت يف اذه .[153 - 151 :ماعنألا] [نوقتت مكلعل هب

 رمألا اذه ناكو . اهلك ةيكم ماعنألا لعجي (هنإف فلسلا نم هريغ ريسقت يفو

 .ةنيدملاب

 قبسي مل هنأل اطخ انه واولا ةدايزو «ةئامعبسو نيتئامو» :ع يفو .حاضيإلل اهنم دب ال ةدايز (1)

 دشأ امف ،دوهيلا هللا لتاقو .دادعألا نم قبس ام عومجم وه لب ،ركذ ريخألا ددعلا اذهل

 رظنا .ثيدحلا لاجر لك هفُّمض .هل ةميق ال هاو ثيدح اذهو !مهدانعو مهرفكو مهدوحج

 .23 ص 1 ج روثنملا ردلا يطويسلاو ٤68 ص 1 ج ريثك نباو 0216 ص 1 ج يربطلا : الثم
 تامكحملا تايآلا اهب لمكت ىتح اهتدزف ةيآلا هذه د و ع و ق ثالثلا تاطوطخملا ركذت مل (2)

 | .ثالثلا
 . بارطضاو فعض اهيفو ،د و ع و ق يف ةرابعلا هذه تدرو اذك (3)
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 3 - 2 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 نيذلا اماق) :هللا لاق .(رذأو صُمنأو مل [] هباشتملا امأو : يبلكلا لاق
 نم نوبسحي اون اك امم . دوهيل ١ نم رفنل ١ ءالؤهل ) هنم هن اشت ام َنوُكبتي غيز مهبولق يف

 ةمألا هذهل هللا بتك ام ملعي الو ؛ةمألا هذه لكأ نوكي مك هليوأت ءاغتباو ةنتفلا ماغتبا

 . هلللا الإ ©ةدملا . : يأ .لكألا نم

 لآ ةروس يف كلذ رُسفنسو .رخآ هجو ىلع تاهب اشتمل ا رسفي يبلكلا ريغو

 .هللا ءاش نإ َناَرُمع

 .هيف كش ال يأ 4 هيف َبَر آل » باتكلا اذه يأ > بتكلا لذ » :هلوق
 .ةنجلا ىلإ هب نودتهي ؛كرشلا نوقني نيذلا نيقملل انايب ينعي 4َنمتَُمْلَل ىدُم

 .( 4 هيف كش آال) :اهأرقي ناك هنأ دوعسم نبا نع انغلبو

 ةنجلابو باسحلابو ثعبلاب نوقدصي نيذلا : يأ 4 بيقلاب ونم ؤب نيذلا ج

 . مهنع بيغ اذه لكو رانلابو

 ةضورفملا سمخلا تاولصلا نوميقيو :لوقي .ةلصلا َنوُميقيَو » :هلوق
 نس ام ىلع اهدوجسو اهعوكرو .اهتيقاومو اهئوضو ىلع نوظفاحي .،مهيلع

 .اهنم ةالص لك يف ةي هللا لوسر

 نس ام ىلع ةضورفمل ا ة ةاكول ١ ينعي 4 نوقفني ُمهنقَزَر اممو ن : هلوق

 7 ريعشلاو ربلاو ،منغلاو رقبلاو لبإلاو ةضفلاو بهذلا يف مث)ةلَي هللا لوسر

 ىتح ةاكز هيف ) سيلف ه كلذ ىوس امو :(3)انباحصأ نم هريغو نسحلا لوق يفو . بيبزلاو

 انباحصأ ضعبو .لام هل ناك نإ ىكز اذإ هلام عم هيكزُي ،لاومألا ةاكز هيف نوكتف عاب

 .اهنم دب ال ةدايز (1)
 ةدايز نم وه ليصفتلا اذهو .اضيأ اهتنس ىلع ةضورفملا ةاكزلا ينعي» :ز ةطوطخم يف (2)

 . كش الو يراوهلا دوه خيشلا

 مهركذيسو .ةيضابإلا ءاملع اهب دصقي امنإف يراوهلا خيشلا نم !انباحصأ» ةملك تدرو اذإ (3)

 نب ملسم ةديبع بأو ديز نب رباج ركذي ؛ ةصاخ ماكحالا تايآ ضعب ريسمقت دنع مهئامسأب

 . «انئاهقف نم ةماعلاو » : :انايحأ ديزيو . ةميرك يبأ

81 



 زيزعلا هتا باتك ريسفت 7 - 4 :ةرقبلا

 .(")ةاكزلا ثيداحأ يف كلذ انرّسف دقو .ريعشلاو ربلا عم ةرذلا لعجي

 يف ةنس : ةضيرف كلذ ىوس امو © ناتنس ةنسلا : لاق ني هللا لوسر نأ اوركذ

 ةليضف اهب ذخألا ةضيرف ريغ يف ةنسو .ةلالض اهكرتو ىده اهب ذخألا ،ةضيرف

 .(ةئيطخب سيل اهكرتو

 كيلإ لزنأ امب نوقدصي نيذلاو يأ 4 كيإ لزنا امب نونم ؤي : نيذلاو « : هلوق

 الو اهب نمؤن ؛روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلا نم يأ 4 كلبق نم لزنأ اًمَو » نارقلا نم

 يأ تلوأ » .ةنئاك اهنأ يأ نونقوي مه رخالل :لاق .نآرقلا يف امب الإ لمعن
 ع: ٥

 كئلوأو « . . مهبر نم نايب ىلع يأ “ مهبد م ىذهه ىلَع ط مهتفص هذه تناك نيذلا

 .ةنجلا لهأ مه و ك ءادعسلا مه ينعي 4 نوِلفُملا مه

 : نونمؤي آل ْمُهززنت مل 1 مهتن مهلع اَوَس اورفك َنيذّلا نإ » :هلوق 2 ه , ه عه ٥ 3{}&. ٥. مه
 هللا متخ » .(ىدهلا ىلع ىمعلا اوراتخا مهنأل ،مهرفكب هللا نوقلي نيذلا ءالزهف

 هنوعمسي الف هم مهعمس ىّلَعَو] » [ىدهلا نوهقفي ال مهف ،عبط ينعي] ٩ ْمهبولف ىلع

 ةرابعلا هذه له :لءاستن نأ انلو .ثيدحلا هقف يف فلؤم ىلإ ةحضاو ةراشإ ةرابعلا هذه يف (1)
 نأ دحأ عيطتسي ال دق ؟مالس نبال اهنأ مأ مالكلا قايس هيلع لدي امك يراوهلا دوه خيشلل
 مالس نبا ريسفت نم الماك لوألا عبرلا ىلع رثعي مل ام . ةمزاج ةفصبو ًايفاش اباوج مه

 ةيرصملا بتكلا راد يف ةروسلا هذه نم اهيلع تعلطا يتلا ةروصملا عطقلا امأ .
 نأ كلذ ىنعمف مالس نبال تسيل ةرابعلا نأ تبث اذإف . باتكلا اذهل ركذ اهيف ف دري ملف :هاقلا

 يدنع حجارلاو . انيديأ نيب يتلا ةيضابإلا رداصملا هيلإ رشت مل ثيدحلا يف افلؤم دوه خيشلل

 .373 ص 2 ج ةياهنلا ةياغ يف يرزجلا نبا هركذ يذلا ى مالس نبال ؤعماجلا» وه باتكلا نأ

 برقأو ريسفتلا اذه يف هدورو رركتيسو شةلَي هللا لوسر ىلإ اعوفرم اثيدح لوقلا اذه دجأ مل (2)
 اهكرتو ىده اهذخأ ةنس :ناتنس ةنسلا» :ظفلب لوحكم ىلإ بسن لوق كلذ نم هتدجو ام
 1 ج يسخرسلا لوصأ ،كيسخرسلا رظنا .«هب ساب ال اهكرتو نسح اهذخأ ةنسو . ةلالض
 .مالس نبا رظناو 01372 رصمب يبرعلا باتكلا راد ط يناغفألا ءافولا يبأ قيقحت 144 ص
 .79 ص ؟فيراصتلا

 قبس نيذلا ينعي» : :اذكه ريسفتلا ءاجف ز ىيف امأ .د و ع دو ق يف ةيآلا هذه ريسفت درو اذك (3)

 . مهرفكب هللا نوقلي مهنأ بيغلا ملع- يف مهل
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 10 - 7 : ةرقبلا لوالا ءزحلا

 رفكلا مهلعفب 04 [ميِظَع باَذَع ْمُهَلَو » هنورصبي الف ه ًةَوَمغ ْمهِرصْبَأ ىلَعَو »
 .كرشلا لهأ ءالؤهف ناميإلا ىلع هوراتخاو هوبحتسا يذلا

 نمم ,سانلا َنمَو » :لاقف نيقفانملا ينعي كسانلا نم رخآ ًافنص هللا ركذ مث

 تفلاخو مهتنسلاب هلل اورقأ :لوقي «َنيِنِمُمِب مم امو رخآلا مويلاب هللاب انماع لوقي
 ميهزبإ)ك هضئارفب اوفويو هللا نيد اولمكتسي ىتح :يأ ،نينمؤمب مه امو .مهلامعأ
 .ضئارفلا لمكأو ناميإلا لمكأ يذلا يأ [37 :مجنلا ةروس] (ىفَو يل

 . قيدصتلاو رارقإلا نم مهوطعأ امب يأ اونما نيذلاو هللا َنوُمدْحُيو :هلوق
 هللا لعجف ؛ا)نينمؤملاو ةلي هللا لوسر كلذب نوعداخي ۔0 ةاكزلا نم قوقحلا اوطعأو
 امنإ َكَنوُياَبُي َنيِذلا نإ) :هلوقك وهو . هلل مهنم ةعداخمك نينمؤملاو هلوسر مهتعداخم

 رفك وه هب رفكلاو 5 هللاب ناميإ مالسلا هيلع يبنلاب ناميإلاو .[10 :حتفلا] (ةللا نومي
 عجري كلذ نإ :يأ ْمُهَسُفْنأ آلإ َنوُمداَحُي اَمَو » :لاق .هللا ةعداخم كلذكو .هللاب

 اًمَو » (ة'ديدحلا ةروس يف مهايإ هنلا ةعدخ ريسفتو .هرفك باوثو هباذع مهيلع

 .مهيلع ريصي كلذ نأ يأ « نورعش

 .قافن مهبولق يف :لوقي .قافنلا كلذب ينعي هي ضرم مهبولق يف » :لاق مث
 هنإف اَهْمَنَكَي نَممَو) :ةداهشلا يف هلوقك شهيلإ مثإلا بسن امك بلقلا ىلإ قافنلا بسنف
 مهبولق ىلع عبطلا يأ ه اضرم هللا مُهَداََف » :لاق [283 :ةرقبلا ةروس] ُهبلَق مثآ

 ؛ةفمخم «ّوُبِذَكَي اوناك امب ًاعجوم اباذع ينعي «مميلا ٌباَذَع مُهَلَو .مهرفكب

 اذهف .اهب اوفوي ملو هللا ضئارف اولمكتسي مل ذإ نينمؤمب اوسيلو نونمؤم انإ : مهلوقب : يأ
 ضعب :ديري وهف (َنوُبذَكي اوئاَك امب :ليقثتلاب اهأرق نمو .فيفختلاب اهارق نم ريسفت
 ىلإ . . .رفكلا مهلعفب» :ةرابعلاو .ز نم هتبثأو د و ع و ق نم طقاس هلك نيفوقعملا نيب ام (1)

 .ز يف ةدراو ريغ ةلمجلا رخا

 .«مهيرارذ يبسو مهلاومأو مهئامد نع اوفكي ىتح» :ظفلب ةدايز تدرو ز يف (2)

 نم سبتقن انورظنا اونما نيذلل تاقفانملاو نوقفانملا لوقي موي) : ىلاعت هلوق ىلإ ريشي )3( م يتن انو لمنلا امآ بذلل تاَمفاَنُملاو ن ومفانُملا لوقت مَْي) : لاعت هلوق ٭ر (3
 .[13-14 :ديدحلا] نيتيآلا رخا ىلإ (. . . مكرون
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 12 - 11 :ةرقب.

 بيذكتو لوقلاب بيذكت :نابيذكت بيذكتلا نإ :لوقي ؛ "بيذكت ًاضيأ لمعلا

 يف ققحي ملف هبحاص ىلع لمح اذإ لجرلل لئاقلا لوقي نأ ةغللا يف هلثمو .لمعلاب

 وهف فيفختلاب اهأرق نمف .ةلمحلا قدص :اولاق ققح اذإو ،ةلمحلا بذك :هتلمح

 :ةءارب يف يتلا اهتريظنو ةيآلا هذه تخاو . الوأ هانرّسف ام ىنعم ىلع بذكلا ديري
 (ًنوُبِذَكَي اوئاك امبو ُهوُدَعَو ام ةللا اوُمَل{خأ امب هنوقلي موي ىإ مهبولق يف اقاقن 5

 يف اقافن . مهنم ناك يذلا بذكلاو فلخلاب .مهبقعأ :لوقي .[77 :ةبوتلا ةروس]

 الو }ًارخآ هانفصو يذلا رخآلا ىنعملاب وهف ليقثتلاب اهأرق نمو .هنوقلي موي ىلإ مهبولق

 ريغ قافنلا رفك كلذكو ، كرشلا ضرم ريغ قافنلا ضرم نأل 5راكنإ الو ًادحج هب ينعي
 .كرشلا رفك

 اولاق » ةيصعملاب لمعلاب 4 ضزألا يف اوُدِسفت آل مُهَل َليِق ادو » :هلوق
 .نوحلصم ضرألا يف داسفلاو هللا ةيصعمب مهنأ نومعزي 4 نوُحِضُم نحن امن ا

 هللا نأ نورعشي ال :يأ نورعشي أل نكلو َنوُدِسْفُملا ُمُه مهنإ آلأ : ىلاعت هللا لاق

 نيقفانملا نأ ىلع لدي اذهو .مهديحوتو مهرارقإ ال[مهعفني] الو ةرخآلا يف مهبذعي

 . نيكرشمب اوسيل

 لمعلا ضعب ديري :ع و ق يفو .اطخ وهو .لوق اضيأ لمعلا ضعب :ديري» :د يف ءاج (1)
 نبا رظناو .هدكؤي ليصفت نم هدعب ام نإف ؛ هتبثأ ام حيحصلاو . صقن اهيفو «. . .لوقي ًاضيأ

 .لاذلا فيفختب ةءارقلا 284 ص 1 ج ه هريسفت يف يربطلا حجر دقو .44 ص ةجحلا شهيولاخ
 نحن اَمَنِإ اوُلاَق) .اوكرشت ال ينعي ( .ضزاألا ي اودسفت ال ْمُهَل ليق اذإؤ)» :ز يف ءاج (2)

 يف مهبذعي هللا نأ (ّتورُعشَي ال نكلو نوُدىِسفُملا ه ْمُمَنإ آلأ) ناميإلا اورهظأ يأ (نوُخِلضصُم
 هتبثأ امم ةدايز نم وأ ليواتلا يف رييغت نم ءاج امو .كش الو مالس نبا ريسفت اذهو .ةرخآلا
 ءاج امف ؛ باتكلا لماك يف هلمع نم جذومن اذهو . يراوهلا دوه خيشلل وهف ع و قو د نم

 قفاو ام هناكم تبثأو هفذح اهفلاخ امو .هتبثأ ةيضابإلا لوصأل ًاقفاوم مالس نبا ريسفت يف

 .فالخلا لئاسم نم ىرخأ لئاسم يفو رفكلاو ناميإلا ةلأسم يف ةيضابإلا يأر

  )3١هريسفت يف (دمحم شيفطا) بطقلا دروأدقو .ةرابعلا حصتو ىنعملا 9 اهنم دب ال ةدايز :

 . هيلع قلعو اذه دوه خيشلا لوق 273 ص و 269 ص 1 ج ى دازلا نايمه
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 15 - 13 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 ةي يبنلا مهل لاق اذإو :ينعي «سانلا َنَماَع اَمَك اونمآ ْمُهَل ليق اَدإَو» :هلوق
 نمآ امك .هومتعيض يذلا لعفلاب مكناميإ اولمكأ : يأ سانلا نمآ امك اونمآ نونمؤملاو

 مهضعب لوقي ه اولاق » لمعلاو لوقلا نولمكتسملا نونمؤملا نمآ امك :يأ سانلا

 نالف ينب هيفسو نالف ينب هيفس نمآ امك نمؤنأ ه ُءاَهَفُسلا نمآ امك ُنِموَنأو :ضعبل
 .مالسلا هيلع يبنلل كلذ اونلعي ملو ،لامكلاو ءافولاب مهنوبيعي ؤ ىفوو نمآ نمم

 .نسحلا ريسفت يف ءاهفس مهنأ ه َنوُمَلْعَي أل نكتو ءاَهَقُسلا مُه ْمُهَن الأ » : هللا لاق
 . مهلوقب هيبن ربخي هللا نأ نوملعي الو : يدسلا ريسفت يفو

 ينعي «ممهنيِطْتَش ىلإ اؤَلَح اذإَو انمآ اولاق اونمآ نيذلا اوقل او » : ىلاعت لاق
 يف مهتداقو مهئاربك ىلإ :انباحصأ نم هريغ ريسفت يفو . نسحلا ريسفت يف رافكلا

 ءازهتسالا ريسفتو .هباحصأو دمحمب ه َنوُزهَتْسُم نحن امنإ ْمُكَعَم انإ اولاق » (رشلا
 ئزهتسي هللا » : هللا لوقي .هباحصأو ادمحم نوعداخم نحن امنإ :عضوملا اذه يف

 َنيِقِفاَتُملا ًنإ) :ءاسنلا ةروس يف لاقو .هلوسر مهتعداخمب مهعدخي هللا يأ هي مهب
 .[142 :ءاسنلا] (مُهُمِداَح َوُمَو ةللا نوُمِداَحُي

 حتفيف ةمايقلا موي نيئزهتسملاب ءاجي :الي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع اوركذ
 ٥ م

 قلغا بابلا اوغلب اذإف . اهولخديل نوئيجيف شاهولخديل نوعديف .ةنجلا نم باب مهل

 ٩ و

 مث .نوعجريف مهنود قلغا بابلا اوغلب اذإف ،اهولخديل نوعدي مث .نوعجريف مهنود

 1 ج يربطلا ريسفت يف ءاج كلذكو .ةداتق ىلإ ابوسنم 4 ةقرو ز يف ريخألا لوقلا اذه درو (1)
 يوري نيذلا يراوهلا باحصأ نم ةداتق ناك لهف .90 ص 1 ج ريثك نبا ريسفت يفو 292 ص

 لقنف ًاسيردت وأ ًافيلات نآرقلا هلبق اورسف نيذلا باحصألا ءالؤه مه نم مث ؟أنايحأ مهنع
 الإ يراوهلا لبق هللا باتكل ةلماك ريسافت ةيضابإلل ملعن ال اننإ ؟مهلاوقأو مهءارآ مهنع

 نأ ديعبب سيلو .باهولا دبع مامإلا ىلإ رخآو متسر نب نمحرلا دبع مامإلا ىلإ بسن اريسفت
 نم ءيش ۔ تملعو تثحب اميف ۔ نآلا انيديأ نيب سيلو .امهيلع علطا دق يراوهلا نوكي

 .عوضوملا يف فاش باوجب جرخنو ريسافتلا هذه نيب ةنراقملا نم نكمتن ىتح امهيريسفت
 ارثأ كرت هنأ هنع رثؤي ملف ،ةلزتعملا رظان يذلا رّسفملا كسناي نب دمحم بينملا وبأ امأ
 .ريسفتلا يف ابوتكم
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 زيزعلا هنلا باتك ريسفت 18 - 15 :ةرقبلا

 ("سايالا نم نوئيجي امف نؤعدُيل مهنأ ىتح ،نوعدي

 اذه ىف ءازهتسالا نأ ةيآلا هذه هيلع انلؤات ام ققحت نسحلا نع ةياورلا هذهو
 نينمؤملاو مالسلا هيلع يبنلا اوعدخ امك ةرخالا يف هللا مهعدخي ؛عادخلا وه عضوملا

 ه و م

 .(مُهُعِداخ وم وهو ةللا َنوُعداَخُي َنيِقفانُملا َنإ) : هلوق وهو ؛ايندلا يف

 ي ۔ ٥ م ٥ ه م 2 ي ۔

 .نوبعلي مهلالض يف :مهضعب لاق . «نوُهَسَعَي ْمهْنِتَغْط يف مهذميؤ » :هلوق

 .نودامتي مهتلالض يف :مهضعب لاقو

 ىلع ةلالضلا اوراتخا ينعي «ىَدلاب ةلالضلا اؤَرَتْشا نيذلا كئلوأ » :هلوق

 تحبر اممف » :هللا لاق .ىدهلا ىلع ةلالضلا اوّبحتسا :مهضعب لاقو .ىدهلا
 ٥ مم ؤ ,. -

 . هم نيدتهم اوناك 7 ُمُهتَرْجَت

 هلوح ام تةاَضأ املف اران َدقوتسا يذلا لمك مهل , : لاقف مهلثم برض مث

 لثمك مهلثم ينعي :نسحلا لاق] .ه نورصبي ال تملظ يف ْمُهَكَرَتَو مهرون هئلا َبَمَذ

 امنيبف .هيمدق عضوم اهب رصبي وهف ران نم ةلعش هدي يف ةملظم ةليل يف يشمي لجر

 هللا الإ هلإ الب ملكت قفانملا نإو (2[يشمي فيك رصبي ملف هران تئفط ذإ كلذك وه

 نيملسملا اهب حكانو .هتيرذ (ءابسو هلامو همد اهب نقحف .ايندلا يف هل تءاضاأف

 مل هنأل رونلا كلذ بهذ توملا هءاج املف ،قوقحلا ذخأو 5اهب مهثراوو مهازاغو

 امك ،ديحوتلا وهو هعم ناك يذلا ليلقلا هرون عىفطف ،هضرف لمكي ملو هلمعب هققحي

 تئفط نيح ةملظ ىف ىقبف ] هلوح ام تءاضأن اهبحاص اهدقوتسا يتلا رانلا تئفط

 .رانلا

 هب نوقطني الف هنع “” مكب ن هنوعمسي الف ىدهلا نع ينعي 4 مص ح : : لاق مث . . إ ه كم . ث مم ,

 ينعي ،ناميإلا ىلإ يأ ه نوعجري آل مُهف » :لاق مث .هنورصبي الف هنع ٠ يمع »
 . مهقافن نم نويوتي ال مهنأ

 . األسرم نسحلا نع ةلاضف نب كرابملا نع مالس نب ىيحي هاور (1)
 .5 :ةقرو .ز نم ةدايز (2)

 .حيحص ردصم امهالكو .«يبس» :ع و ق يفو .«ءابس» :د يف اذك (3)
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 20 - 19 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 اضيأ لثملا اذه لوقي .ه ِءاَمسلا َنُم بيَصَك ؤأ » :لاقف رخآ الثم برض مث

 :لاق ىقستسا اذإ ناك هنأ مالسلا هيلع يبنلا نع اوركذ .رطملا بّيصلاو . قفانملا لثم

 :[مهضعب] لاق « قربو دعَرَو تاَمْلُظ هيف » :دهاجم ريسفت وهو م")أنيه ًابيص مهللا
 هب اورسو كلذ يف مهسفنأ تباط ةنينأمطو ءاخر مالسإلا يف اوباصأ اذإ نوقفانملا ناك

 .اهتبقاع اوجري ملو اهيلع اوربصي مل ةدش هيف مهتباصأ اذإو ،مهايند لاح يف

 هيف رطملاو .ةدش مهيتأت نأ اوفوخت اذإ فوختلا وه دعرلاو ةدشلا يه تاملظلاف

 رون لتَم قربلاو ،لثم كلذ هللا برضف قربلاو دعرلاو ةملظلا هيف نوكتو ،قزرلا
 .دحاو وهو .نآرقلا رون وه :سابع نبا لاقو .نسحلا ريسفت يف مالسإلا

 ع . مي

 نم ةيهارك اذهو «تؤوَمْلا رذح قعوصلا َنُم مهناذاع يف ممُهَعبَصا ولعيو
 . هللا ليبس يف داهجلاو ةداهشلا يف (ةبسح مهل نكت مل مهنأل داهجلل نيقفانملا

 رفك وهو 0نيقفانملاب طيحم هللاو : لوقي . «َنيرفكلاب طيحم هللاو » : هللا لاق

 . مهرفكو مهقافنب مهيزخي ىتح نيقفانملا ءارو ةنم وه :لوقي .كرشلا رفك نود
 هيف اوضم يأ ه هيف اوشم مه ءاضأ اَمَلُك ْمُمَراَصْبأ فطخي قزبلا داكي » : هلوق

 نإ :لوقي نيقفانملا كلذب ينعي ،(ث}[نورصبي ال اوقب يأ] « اوماق ممهْيَلَع َمَلْظأ اذإو .

 ام باب ،ءاقستسالا باتك يف يراخبلا هجرخا .انيه ًابيص مهللا» :ءاعدلا اذه درو اذك (1)
 : ناسللا يف روظنم نبا ظفلو . «اعفان ًايص مهللا» : ظفلب ةشئاع نع ۔ ترطمأ اذإ لاقي

 . ءابيص ًاثيغ انقسا مهللا»

 : هتبثأ ام ةملكلا باوصو .اهل ىنعم الو «ةسلج» ع و ق يفو . فيحصت وهو «ةيشخ» :د يف )2(

 .رجألل ًابلط : : يأ ٦ ةبسج هتلعف :لاقي . هللا ىلع رجألا باستحا وهو «ةبسج»
 م ث م

 حتفو 0 ميملا مضب تطبض اذكه . «وَرُم» : :د يفو . هل ىنعم الو ،«ررص وهو : :ع و ق يف ءاج (3)

 ةملكلا طبض يف فرصت خسانلاب يناكو .ةملكلا نم كش يف انأو .ةددشم واوو ءءارلا

 ْمُهلهْمَأ ن َنيرِفاَكْلا 5 : ىلاعت هلوق يف امك راظنإلاو ليهمَتلا ىنعم ىلإ اهانعمب بهذف

 ام تثا كلذل ؛هلهمأ ىنعمب «هاوَر» ةغللا مجاعم يف دجأ مل ينكلو [17 :قراطلا] اديور

 نم هللاؤ) : ىلاعت هلوق هديؤي ، هللا ءاش نا حيحصلا وهو © «نيقفانملا ءارو نم وه : :ز يف ءاج

 . نآرقلا لثم نآرقلا رسف امو .0 : جوربلا] (طيجُم مهئارو

 .5 :ةقرو ز نم ةدايز (4)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 22 - 20 :ةرقبلا

 لاح يف هب اورسو كلذب مهسفنأ تباط ةنينأمطو ءاخر مالسالا يف اوأر اذإ نيقفانملا

 اوبستحي ملو ] اهئالب ىلع اوربصي ملف كلذ دنع مهب عطق ةدش مهتباصأ اذإو ] ايندلا

 نيح «ممهرضْأو هعمسب َبممَذَل هللا ماش ولو , :لاق .اهتبقاع اوجري ملو ى اهرجأ

 ' .ه ريدق عيش لُك ىّلَع ةثلا نإ » .(لاوفوي ملو اورقأ

 ْمُكَقَلَح يزلا ائيش هب اوكرشت ال يأ همككبر اودبعا سانلا اهنأ ايف :هلوق

 .اوقتت يكل يأ « دوقت ْمُكَلَعَل » مكلبق نم نيذلا قلخو يا «ممكلبَق نم نيلاو
 وهو .اهيلع مكلعج مث اهومكشرف هاشرف ضزألا مكل َلَعَج يلا » :هلوق

 ءاَمسلاَو » :لاق [10 :فرخزلاو 553 :هط] (اداهم) و [19 :حون] (ًأطاّسب) :هلوق لثم

 وأ ؟هذه نومست ام :هباحصأل اموي لاق ةلي لوسرلا نأ نسحلا نع اوركذ .4 انب
 اهظلغ .فوفكم جوم ،معيقرلا اذه :لاق .ءامسلا :اولاق .ءامسلا ينعي ءاذه :لاق

 ةريسم اهظلغو ّ ماع ةئامسمخ ةريسم ةيناثلا ءامسلا نيبو اهنيبو . ماع ةئامسمخ ةريسم

 ةريسم اهظلغو . ماع ةئامسمخ ةريسم ةثلاثلا ءامسلا نيبو اهنيبو .. ماع ةئامسمخ

 ةريسم` اهظلغو 3ماع ةئامسمخ ةريسم ةعبارلا ءامسلا نيبو اهنيبو .ماع ةئامسمخ

 ةريسم اهظلغو ،ماع ةئامسمخ ةريسم ةسماخلا ءامسلا نيبو اهنيبو .ماع ةئامسمخ

 ةريسم اهظلغو ،ماع ةئامسمخ ةريسم ةسداسلا ءامسلا نيبو اهنيبو .ماع ةئامسمخ

 ةريسم اهظلغو ،3ماع ةئامسمخ ةريسم ةعباسلا ءامسلا نيبو اهنيبو .ماع ةئامسمخ

 ضرألا هذه ظلغو .نيءامس نيب امك شرعلا نيبو ةعباسلا ءامسلا نيبو .ماع ةئامسمخ

 ةئامسمخ ةريسم اهظلغو ماع ةئامسمخ ةريسم ةيناثلا نيبو اهنيبو . ماع ةئامسمخ ةريسم

 .كلذ لثم ةسماخلا ىلإ ةعبارلا نيبو ،ماع ةئامسمخ ةريسم ةثلاثلا نيبو اهنيبو . ماع

 .(2 كلذ لثم ةعباسلا ىلإ ةسداسلا نيبو .كلذ لثم ةسداسلا ىلإ ةسماخلا نيبو

 لزن ذإ رحلا ديدش موي يف هل ريسم يف (}[ناك امنيب] ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 . «كرشلا اورسأو ناميإلا اورهظأ نيح» :ز يفو .دو ع و ق يف اذك (1)

 . ةريره يبأ نع رثكأ ليصفتب ديدحلا ةروس ريسفت ريسفتلا باتك يف يذمرتلا هجرخأ (2)

 . مالكلا قايس هيضتقي ام هيف تبثأ لصالا يف ضايب (3)
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 25 - 22 :ةرقبلا لواألا ءزجلا

 نوعزجت مكارأ ينإ :ةي هللا لوسر لاقف َرحلا ةدش نم هبوث لعتني لجر لعجف الزنم
 نم ًاباب نأ ول هديب يسفن يذلاوف ،ماع ةئامسمخ ةريسم اهنيبو مكنيبو سمشلا رح نم

 .(2هيرخنم نم ليسي ىتح هغامد هنم الغل برغملاب لجرو قرشملاب حتف منهج باوبا
 هلل اوُلَعت الف ْمُكَل اقزر تارنمتلا َنِم هب , جرخأف ًاَم ِءاَمُسلا نم َلَرْنأَو » :هلوق

 متنأو » .هل كيرش ال هللا وهو ،مهنودبعتو هللاب مهنولدعت .الادعأ ينعي ًاداذنأ

 مُهَتْلأَس ْنْيَلَو) :هلوقك ؛مكقزار هنأو ضرألاو تاوامسلا قلخو مكقلخ هنأ نوملعت

 تااَمسلا قَلَع نم مُهَتلأَس ْنئَلو) :هلوقكو 78[0 :فرخزلا] (لا نلوقي مهقلخ نم
 ْنيَلَو) :ىرخأ ةيآ يف لاقو .[9 : :فرخزلا] (ميلَعلا زيزعلا نُهَقَلَح لوقيل ضزألاو
 :توبكنعلا] (هللا نلوقي َرَمَقلاَو سمشلا َرّْخَسَو ضزألاو تاوامسلا َقَلَخ نم مهتلأس

91. 

 انيبن ىلع 4 اندْبَع ىلَع الوت امم + كش يف يأ :؛ بيز يف ممت ن « : : هلوق

 نم ْمُكءآَدَهْش اوُعذاَو » نآرقلا اذه لثم نم :ىأ 4 هلثم نم ةَرَوُسب اوُنأَ » دمحم

 مالك نم سيل نآرقلا اذه نأب «َنيِقدنَص ممَتنَك نإ » هلثم هنأ اودهشيف ٤ هللا نود
 .. يحولا مالك نم سيل اذه نإ :تلاق دوهيلا نأ كلذو .( 2)يحولا

 اوردقت نلو يأ ه اوُنَعْفت ْنلَو » اوعيطتست مل نإف :يأ « اولعفت مل نإَق » :لاق
 عم ةعاطتسالا نأ تبثي ي فرحلا اذهو .هنوعيطتست الو يأ شهنولعفت الو كلذ ىلع

 [112 :ةدئاملا] كب عبليتشي لم ميرم نبا ىسيع اي) :نييراوحلا لوقك ،لعفلا
 تدعأ ةراجلا سانلا اهدوقو يتلا َراَنلا اوتاف » :لاق مث .كبر لعفي له :يأ

 .رفك نود رفكو .رفك قوف رفك وهو .قفانم رفاك وأ كرشم رفاك نم ؛4 َنيرفكلل
 . مغو نتن يف نولازي الف شهنتنو هناخد روفي تيربك نم ةراجحلاو

 اهتخت نم يرجت تج مُهَل نأ تلنحللصلا اولِمََو اونما نيذلا رشَبَو :هلوق
 ةدش يف ةفلتخم ثيداحأ هانعم يف درو دقو .رداصملا نم يدي نيب اميف ظفللا اذهب هدجأ مل (1)

 .ثيدحلا بتك يف اهدجت ۔ اهنم كايإو هللا انذاعأ ۔ منهج ران رح
 .«هللا مالك نم» :ز يفو يحولا مالك نم» :دو ع و ق يف اذك (2)
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 26 - 25 :ةرقبل

 ريغ يف يرجت ةنجلا راهنأ :لاق هللا لوسر مداخ كلام نب سنأ نع اوركذ . هرَهْنألا
 رفذأ كسم رهنلا ةنيطف ؛هلك ضيبأ وهو .رمخلاو لسعلاو نبللاو ءاملا :دودخأ

 . ؤلؤللا بابق هتافاحو . توقايلاو ردلا هضارضو

 يف يأ ٢ لب نم انقزر يذلا اذم ول اق اقزر ة ةَرَمَت نم اهنم اوقزر امَلُك ه :هلوق
 لعب اوتأ مث ٠ ; ،هولكأف ءيشب هنم وت املك : : مهضعب لاقو . هئامسأب هنوفرعي > ايندلا

 . هتحئارو "و همعط يف هر هنوهّبشي : : يأ 6 لق نم اقزر يذلا اذم . : اولاق 6 هريغب

 : يبلكلا لاقو .هيف َلذر ال ،هلك ارايخ :اولاق ،هأهبنشتم هب اوئأو » :هلوق
 . معطملا "يف افلتخم رظنملا يف اهباشتم

 يف لاق هنأ ةي هللا لوسر نع نسحلا ركذ .4 ةَرَهطُم جز اهيف ْمُهَلَو »» .:هلوق

 نيضقي الو نطختمي الو ندلي الو نضحي ال ابارتأ ابرع اهلخدي :ةنجلا لهأ ءاسن
 ءىواسم نمو :لاق ىذألاو مثإلا نم ةرهطم : : مهضعب لاقو .رذق اهيف ةجاح

 ٥ ي م

 .اهنم نوجرخي الو نوتومي ال 4 نودلخ اَهيِف مهو » .قالخألا

 انهاه امو . ه اَهَقْوَق امف ةّضوب ام لَعَم برضت ن ] ييختْسَي آل ةئلا نإ » :هلوق

 امف ةضوعب :ءاوس برعلا مالك يف وهو .مالكلا يف ةدايز ؛ ىنعم اهل سيل ةيبرع ةملك
 ةلمنلاو توبكنعلا هباتك يف ركذ امل هللا نأ كلذو .اهقوف امف ةضوعب امو اهقوف

 6هلزنأ هللا نأ نورقي سيلو ،هباتك يف اذه ركذب هللا دارأ اذام : نوكرشملا لاق بابذلاو

 هجرخأ عوفرم دحاو ثيدح الإ ةنجلا ءاسن فصو يف ةلي هللا لوسر نع تبثي مل هنإ ليق (1)

 : ىلاعت هلوق يف ةي هللا لوسر نع يردخلا ديعس يبأ نع هححصو هيودرم نباو مكاحلا

 ةفص يف درو ام رئاسو .قازبلاو ةماخنلاو طئاغلاو ضيحلا نم :لاق (ةَرُهطُم جاوزأ اهيف ْمُهَل)

 رذقلا نم ةرهطم :سابع نبا لاق .نيعباتلا وأ ةباحصلا ظافلأ نم وه ةنجلا لهأ ءاسن
 . مثاملاو ىذألا نم ة ةرهطم : : ةداتق لاقو .ىذألاو

 وه امك «لّوطت» وأ «ةلص» وأ .ةدئاز اهنأ يهو كام بارعإ هوجو نم دحاو اهجو فلؤملا ركذ (2)

 ءارقلا يناعم يف «ام» بارعإ هوجو نم نيرخا نيهجو رظنا .ىمادقلا ةاحنلا حالطصا يف
 .404-406 ص 1 ج يربطلا ريسفت يفو .21-23 ص 1 ج
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 28 - 26 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 : هللا لزناف .الثم اذهب هللا دارأ اذامف اقداص تنك نإ :مالسلا هيلع يبنلل نولوقي نكلو
 ٨ ۔ 7 « ى م . ع ّ ّ 7

 .اهقوف امف ةضومَب ام القم برضي نا ييختشي آل ةثلا نإ

 اًذامم ولوق ؤ اوُرقَك نيذلا امأو مب نم يحلا هنأ َنوُمَلْعََق اوّنَمآ َنيِذَا مق <
 ك و . ۔.۔ ؟

 الإ هب لضي امو اريثك هب يدهو اريثك هب , لضي ث : هللا لاق 4 لَعَم اذهب هللا دارا

 نود قسفو © قتسف قوف قسف وهو ،كرشلا قسف اذهو .نيكرشملا الإ : يأ « َنيِقسَقْل ا

 .قسف اهلك يصاعملاو .قسف
 م © م

 ذخأ يذلا قاثيملا وهو هقنتيم دعب نم هللا دْهَع َنوضَقْنَي نيذلا » :لاق مث

 .(أ)فارعألا ةروس يف هريسفتو .مدا بلص يف مهيلع

 نم هب هللا رمأ ام :سابع نبا لاق 4 َلَصوُي نأ هب هئلا َرَمأ ام َنوُمطْقَيَو » :لاق
 . ةبارقلا ةلص نم هب هللا رمأ ام : مهضعب لاقو . مهنمدحأ نيب قرفن ال ، مهلك ءايبنألاب ناميإلا

 مظعأو . هللا يصاعمب لمعلا اهيف داسفلاو هم ,ضزاألا يف نوديفي » :لاق

 اهومنغي نأ مهسفنأ اورسخ :يأ ؛ه“نورسنحلا ممُه كوأ % .كرشلا يصاعملا

 يف هريسفتو .نيعلا روحلا نم مهسفنأ اورسخو ءرانلا يف اوراصف ةنجلا يف اوريصيف

 (2) رمزلا ةروس
 ه “. و ةم ٥

 ث مكييخي مث مكتيم م ه مكيأ اف تومأ منو هلل اب نورفكت تفك « :لاق مث

 يفو ،مهضعب ريسفت يف ًافطن 6 . مكئابا (اة©بدالصأ يف اتاومأ متنك ينعي ه نوعجرت هنل

 مث ايندلا ىلإ مهجرحخاف مهايحأ مث ‘ ًاماظعو ًاغضمو ًاقلعو ًافطن : يبلكلا ريسفت

 : رفاغ] نين انتبحأ تن انتمأ انّبَر) : هلوق وهو . ةمايقلا موي مهييحي مث ] مهتامأ

 مث © مهب قعص ؛ةبوقع اوتيمأ دقف سانلا نم صاوخ امأف .ةماعلا رمأ اذه ىلعو .[1

 ىلع ْمُمدَهْشَأَو مهاي مهروهظ نم مدا ين نم كبر ذخا :5 : ىلاعت هلوق ىلإ ريشي )1(

 .[12 : فارعألا] (ىلَب اولا مكبر تسلا مهسفنأ

 وُم كيد آلأ ةمايقلا ْمْوَي مهيِلمهَأَو ْمُهَسُفنَا اوُريَخ َنيِذلا َنيرِساحلا نإ ْلَق) : ىلاعت هلوق ديري (2)
 .[15 :رمزلا] (ُنيبُملا نارسخلا

 . حيحص امهالكو ؛ةبلصأ :د و ع يفو ٠ بالصأ :ق ين اذك (3)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 29 :ةرقبلا

 عم اوناك نيذلا نوعبسلا مهنم . .روشنلا ثعبب سيلو ،مهلاجآ ةيقب اوفوتسا ىتح اوثب

 توأ ُمُمَو مهرايد نم اوُجَرخ َنيذلا) و ،ريزعو فارعألا ةروس يف هريسفتو 8 ىسوم
 دقو .اذه دعب عضوملا اذه ريغ يف كلذ ريسفتو 243[0 :ةرقبلا] (تؤوَمْلا َرَذَح

 بحاصو ،فهكلا باحصأ مهنم ؛روشنلا ةايحب سيلو سانلل ةربع اماوقأ هللا ىيحأ

 هللا مهتامأ مث ،هللا نذإب مالسلا هيلع ىسيع ييحي ناك نمو ،ليئارسإ ينب ةرقب

 .اوبرشي ملو اولكأي ملو اوشيعي ملف ،مهناكم

 مث اعيمج ,ضزألا يف امل مكل رخس يا « مكل ّقلَخ يزلا وُه » :هلوق
 ضعب ريسفت يف .4 مميِلَع ءيش لكب وُمَو توَمَس عبس ٌنُهاوَسف ءامسلا ىإ ىوتسا
 . ءيسلا ىلإ ىوتسا مث ضرألا قلخ مث ضرألا لبق تاوامسلا قلخ هللا نأ ملعلا لهأ

 يف تناك ؛اهطسبي نأ لبق ضرألا هللا قلخ ءدب ناك هنأ نسحلا ريسفت يفو
 :اهل لاقف ضرألا طسب مث “تاوامسلا قلخ مث سدقملا تيب عضوم دحاو عضوم

 .اذك تنأ يطسبناو ،اذك تنأ يطسبنا

 .ةبعكلا تحت نم (")ًايحد تيحد ضرألا نأ ىنغلب :لاق هنأ ءاطع نع اوركذ
 ضرألا لبق تيبلا ناك :لاق دهاجم نع اوركذ . ضرألا تيحد ةكم نم :مهضعب لاقو

 .هتحت نم ضرألا تمو .ماع يفلاب

 مث أ اعيمج ,ضزألا يف ام مكل َقَلَح يذلا َوُه) :هلوق :يف سابع نبا نع اوركذ
 ًاقلخح دشأ متر : هلوق نعو 29 :ةرقبلا] (ٍاَواَمَس نس ٌنمهاوَسف ءامسلا ىلإ ىوتسا

 َكلَد دْعَب ضزألاو اَماَحُض جرش :أو اَهَليَل شطغأَو امماوَسَف اهكممَس فَر امماتَب ءامسلا م 1
 داع مث تاوامسلا قلخ مث ضرألا قلخ هنإ :لاق [27-30 :تاعزانلا] (اهاحَذ

 . ءامسلا ىلإ ىوتسا مث ،اهاعرمو اهراجشأو اهراهنأو اهلابج اهيف قلخو ضرألا احدف

 . ءامسلا قلخ مث ضرألا قلخ :لوقي :ةلص ءامسلا ىلإ ىوتسا مث :انه هلوقو

 امك «اوحد» هنم حصفأو .د و .ع 0ق ثالثلا تاطوطخملا يف «أيحد» ردصملا اذه درو اذك (1)
 .احد : يرشخمزلل ةغالبلا ساسأ يفو 3 يناهبصألا بغارلا تادرفم يفو ناسللا يف درو

 .«هتوحد يف ةغل ًايحد هاحدا ءيشلا تيحد» :ناسللا بحاص دازو
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 30 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 كلذ تأر املف &")ديمت تلعج ضرألا هللا قلخ امل :لاق هنأ نسحلا نع اوركذو

 ةاهدّتَو دقو حبصاف ؛قلخ اهرهظ ىلع كل رقي ال ضرألا هذه انبر :اولاق هللا ةكئالم
 دشأ ًاقلخ تقلخ لمه انبر :اولاق ضرألا هب تيسرأ ام هللا ةكئالم تأر املف .لابجلاب
 :لاق ؟ديدحلا نم دشأ اقلخ تقلخ له انبر :اولاق .ديدحلا معن :لاق ؟لابجلا نم
 :اولاق .ءاملا ،معن :لاق ؟رانلا نم دشأ وه اقلخ تقلخ له انبر :اولاق .رانلا ،معن

 اقلخ تقلخ له انبر :اولاق .حيرلا ،معن :لاق ؟ءاملا نم دشأ اقلخ تقلخ لمه انبر
 . مدا نبا 3 معن :لاق ؟حيرلا نم دشأ وه

 اهيف ْلَعَأ اولاق ةيلع ضزألا يف ٌلِعاَج ينإ ةكلملل كبر لاق ذإو » :هلوق
 يف لعاج هنأ ةكئالملا ربخأ هللا نأ نسحلا ريسفت يف .اَمَدلا كفْسَيَو اهيف دسفي نمم
 اهيف دسفي نم اهيف لعجتأ :اولاقف .اهيف ءامدلا كفسي نم هدلو نم نأو ةفيلخ ضرألا

 ريسفت يف كل يلصن :يأ] « كَل ُسدَقنو دمحب حبس نحنو » ءامدلا كفسيو
 .4 َنوُمَلْعَت آل امم ملعأ ينإ َلاَق » مهضعب

 ءيش سيل هنأ هللا ملع نم تملع دق ةكئالملا نأ ملعلا لهأ ضعب ريسفت يفو

 دسفي نمم اهيف ُلَعَتأ اولاق) ، يصاعملاو ضرألا يف داسفلاو ءامدلا كفس نم هيلإ هركأ

 .(نوُمَلْعَت ل ام ُمَلغأ ينإ لا كل ُسَدَقْنو ةدمحب حبست نحنو ءامدلا كفسو اهيف
 .ةنجلا نونكسي نوحلاص موقو لسرو ءايبنأ ةفيلخلا كلت نم نوكيس هنأ هللا ملع لاق

 .اهل هقلخو ةيصعملا سيلبإ نم ملع :دهاجم لاقو

 كرحتت ىنعمب «ديمت» : هتبثأ ام هباوص أطخ وهو «عيمت» :دو ع و ق ثالثلا تاطوطخملا يف )1(

 نأ َيِساَوَر ضزألا يف اَنْلَعَجَو) : ىلاعت هلوق يف نآرقلا يف درو ظفللا اذهبو .برطضتو
 .[31 :ءايبنألا] (مهب ديمت

 هلوق يف هب درو نآرقلا نال حصفأ لوألا ظفللاو . «اهطبر» :ع و ق يفو ،«اهدتو» :د يف اذك )2(

 .هتبثأ ىنعمب .ةَدَتَو ادن هديأ انأ هتدّتَو :هنم لعفلاو .[7 :ابنلا] (ًاداتوأ لاَبجلاو) : ىلاعت
 . (دتو) :ناسللا رظنا

 .6 :ةقرو ز نم ةدايز (3)
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 زيزعلا هنلا باتك ريسفت 30 :ةرقبلا

 لعجف ؛مالسلا هيلع مداء لبق عيش لك هللا قلخ :لاق (}يبلكلا ريسفت يفو

 حيبستو ءاعد ءامس لهأ لكلو .ةكئالم ءامس لك يفو .تاوامسلا َرامع مه ةكئالملا

 نيذلا نم ةالصو ًاحيبستو ءاعد رثكأو ةدابع دشأ ءامس قوف ءامس لهأ لكو .ةالصو
 : مهضعب ريسفت يفو .ايندلا ءامسلا يف ةكئالملا نم دنج يف سيلبإ ناكف .مهتحت

 .المع .تاوامسلا لهأ نوهأ اوناكو :لاق :ايندلا ءامسلا يف ةنزخلا عم سيلبإ ناك
 ., 3 م

 نسحلا دنع وهو ؛ ضرألا رامع ران نم جرام نم هللا هقلخ يذلا ناجلا ونب نجلا ناكو

 .سيلبإ

 ع يورم اهبلغأو .تايليئارسإلاب تعنت يتلا رابخالا نم اريثك ريسفتلا اذه يف ىرنس (1)
 هيلإ اندشرا يذلا وه رابخألا هذه ءازأ هانبتن نأ انيلع بجي يذلا مزاحلا فقوملاو . يبلكلا

 هللاب اًنَماء اولوق : باب ريسفتلا باتك نم هحيحص يف يراخبلا هاور اميف .يي هللا لوسر

 لهأ ناك :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع [136 :ةرقبلا ةروس] ةيالا ...انيلإ لزنأ امو
 ال :ةلي هللا لوسر لاقف .مالسإلا لهال ةيبرعلاب اهنورّسفيو ةيناربعلاب باتكلا نوأرقي باتكلا

 يف ًاضيأ هاور اميفو "ةيآلا . . .نأ امو هللاب انمآ اولوقو مهوبذكت الو باتكلا لهأ اوقدصت

 ذأ ورمع نب هللا دبع نع ،ليئارسإ ينب نع ركذ ام باب ؛ءايبنألا باوبأ يف قلخلا ءدب باتك

 يلع بذك نمو . جرح الو ليئارسإ ينب نع اوثدحو .ةيآ ولو ينع اوغلب :لاق ول يبنلا

 .رانلا نم هدعقم اًوبتيلف ادمعتم

 ادع امو .ةمارك الو هانضفر امهفلاخ امو .هانلبق ةحيحصلا ةنسلاو نارقلل ًاقفاوم ناك امف

 مالس نب هللا دبع لاثمأ اهيوري يتلاو ،ةاروتلا يف تدرو نوكت دق يتلا ليصافتلا نم كلذ

 وأ قيدصت نودب ،ىركذلاو ةظعوملل تناك نإ ،اهب ثأحتلا انل زاج شرابحألا بعكو
 امو انتعيرش ماكحأ نم اهنم مهأ وه امب لاغتشالاو اهنع ضارعإلا ملسالاف الإو ،بيذكت

 . ةنسلاو باتكلا نم ىرخأو ايند انديفي

 نباو ٤8 ںه 1 ج ريثك نبا ريسفت الثم رظنا .ةريثك تايليئارسإلا عوضوم يف عجارملاو
 لوصأ يف ةمدقم ،ةيميت نبا رظناو 1170 ص 8 ج و 498-499 ص 6 ج يرابلا حتف ارجح

 1391-31971 تيوكلاب ميركلا نآرقلا راد رشن ،روزرز ناندع روتكدلا قيقحت ڵريسفتلا

 ةرهاقلا ۔ ةثيدحلا بتكلا راد رشن .165 ص 2 ج نورتسفملاو ريسفتلا ٥ يبهذلا نيسح دمحمو

 حارج ليعامسإ روتكدلل مالس نبا دنع تايليئارسإلا لوح ًامهم الصف أرقاو .1961-1

 1970 ةرقنأ ةعماج . تايهلإلا ةيلك رشن .هريسفت جهنمو مالس نب ىحي :هباتك يف ولغوأ

 . ققحملا 140-154 ص
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 30 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 ءامسلا نم ًادنج هللا ثعبف .اولتتقا نتفلاو دساحتلا مهنيب عقو املف يبلكلا لاقو

 ينب نجلا اهنم اولجێن ضرألا ىلإ اوطبهي نأ اورمأف . مهسأر وهو ،سيلبإ مهيف ايندلا

 سيلبإ نكسو .روحبلا رئازجب مهوقحلاف ضرألا هجو نع مهولجاف اوطبهف .ناجلا

 مث .اهيف ثكملا اوبحأو اهيف لمعلا مهيلع ناهف ضرألا هعم اوناك نيذلا دنجلاو

 ؤ©=ضراألا َراَمع مه اونوكيف ،هتيرذو مالسلا هيلع مداع قلخي نأ ىلاعتو كرابت هللا بحأ

 ضرألا يف لعاج ينإ ،هباحصأو سيلبإ ينعي ضرألا يف اوناك نيذلا ةكئالملل لاقف
 تدسفأ امك اهيف دسفي نم اهيف لعجتأ :اولاقو كلذ نم اودجوف .اهنم مكمعفارو ةفيلخ

 ُمَلَعأ ينإ :لاق ؟كل سدقنو كدمحب حّبسن نحنو ،اوكفس امك ءامدلا كفسيو ،نجلا
 عيطيو هل سقيو هدمحب حبسي نم مدآ ينب نم نوكيس هنأ ملع دقو .َنوُمَلَعَت آل ام
 اميف اوأر اونوكي ملو هنم نوبجعيو هيلإ نورظني ادسج هروصو مدآ قلخف .هرمأ

 .ههبشي ائيش هللا قلخ

 فرع فوجأ هآر املف ،حورلا هيف خفني نأ لبق مدآب فوطي لعج سيلبإ نأ اوركذ
 كيلإ يلف فوجأ تنك نإ :لوقيو هب فوطي لعج هنأ مهضعب ركذ .كلامتي ال هنأ

 .ليبس كيلإ يلامف فوجأ نكت مل نإو ،ليبس

 ربخي ريطلا لعجف ؛توحو ريط ضرألا يف هللا قلخ ام لوأ :لاق مهضعب ركذ

 ءاج مدآ هللا قلخ املف .ضرألا ربخ ريطلا ربخي توحلا لعجو ،ءامسلا ربخ توحلا

 نإف :ريطلل توحلا لاقف .اذكو اذك اقلخ مويلا هللا قلخ دقل :لاقف توحلا ىلإ ريطلا

 سيلبإ قفشاف : يبلكلا لاق .ءاملا نم يئجرختسيلو ءامسلا نم ًنلزنتسيل ًاقداص تنك

 اذه متيأرأ :هباحصأل لاقف .ابن هل نوكيس قولخم ةروص ىرأل ينإ :لاقو هنم هللا ودع

 انبر عيطن ا :اولاق ؟نولعفت ام مكيلع لضف نإ قلخلا نم ًاثيش هقلخ ىلع اورت مل يذلا

 هيلع تلضف نإو .هعيطأ ال ىلع لضت نإ :هسفن يف سيلبإ لاق. .هب انرماي ام لعفنو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلا :لاقف سطعف سلج مدآ يف حورلا هللا خفن املف .هنكلهأل

 يكل ؛كتقلخ اذهل .هللا كمحري :كلذ دنع هيلع هللا رف .هب ملكت ءيش لوأ ناكف

 هبر دمحف سطعف حورلا مدآ يف خفن امل ::لاق مهضعب ركذ . يل سدقتو يمساب حبست
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 34 - 31 :ةرقبلا

 . مالسلا هيلع مدآل تقبس ىتلا ةمحرلا يه تناكف كبر كمحري :هل هللا لاق

 ءامساب ؛ ينوبلا َلاَقَك ةمكئَلَمْلا ىَلَع ْمُهَضَرَع مث اهلك ءامسالا مدآ ملعو { : :هلوق

 موي نم 3راهنلا ةعاس رخآ مدآ هللا قلخ :"[دهاجم لاق] .4 َنيِقداص متنك نإ ءالؤم

 ءامسأ ] اهلك ءامسألا هملع مث : : يبلكلا لاق .مهلك قلخلا قلخ ام دعب نم ء ةعمجلا

 لاق من ه ضرألا يف أرذ امو رويطلاو عابسلاو اهلك باودلا هيلع رشح هللا ن مث . . قلخلا

 نيقداص متنك نإ : مهضعب لاق .(َنيِقداَص متنك نإ ءالؤمم ؛ ءامسأب ينور : ةكئالملل

 مهءامسأ هملع . يتعاطب لمعي نم مهنم نإ :يا ٤ اهيف دسفي نم اهيف لعجأ ينأ

 ةكئالملا نم رس ةينايرسلا ةغللاب

 لاق » مث « ميكحلا ميلَعلا تنأ كنإ اَنَْملَع ام آلإ انل ملع ال كنْحْبُس اولاق ه
 اذه :همساب عون لك ىمسف كاذك اذهو اذك اذه : مدا لاقف ه مهئامسأب كنبأ مدآ ي

 .هسنج ىلإ هأجلأو همساب ءيش لك ىمس :مهضعب لاق .اذكه اذهو ،اذكهه

 يإ مكل لمأ 1 % ةكئالملل هللا ه لاق مهام « مدا 4 مأب املف + :لاق

 !ودبأ يذلا امأ 4 َنوُمْكَت متنك اَمَو نوبت ام ملعأو ,ضزاألاو تونلا بيغ ُهَلغأ

 رمأ عيطن : اولاق ؟نولعاف متنأ ام مكيلع لضف نإ متيأرأ : هباحصأل سيلبإ لاق نيحف

 نم هسفن ةصاخ يف سيلبإ رسأ يذلاف اومتك يذلا امأو .اودبأ يذلا اذهف .انبر

 .ةيصعملا

 : هللا لاق امل مهب أ : : ( ومنت متنك امو ( :فرحل ا اذه يف هريغو نسحل ١ ريسفتو

 الو انم هيلع مركأ ًاقلخ قلاخب هللا ام : : مهنيب اميف اولاق ةفيلخ ؛ضزألا يف لعاج يئر

 تيلئبا امك ىلتبم عيش لكو . مدا قلخب اوتباف : لاق .اومتك يذلا وهف انم ملعأ

 .[11 :تلّصف] (أهرَك و اعوط اّيتيا) :لاقف ضرألاو تاوامسلا

 َناَكَو َرَبُكَتْساَو ىبأ سيلبإ ألإ اودجَسَف مدآل اودجْسا ةمكيْلَمْلل انلق إَو » :هلوق

 .7 ةقرو ،ز نم ةدايز(1)

96 

  



 34 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 :"»[مهضعب لاق] .مدآل تناك ةدجسلاو هلل ت :اك ةعاطلا نإ ينعي .«َنيرفلكلا نم

 نم ناكو ربكتساو ىبأ سيلبإ الإ اودجسف هتكئال. هل دجسأ ناب مدآ هللا مركأ

 نيرفاكلا

 يسنإ نكي ملو سنإلا نم ناك مدآ نأ امك ،هلبق رفاك نكي مل هنأ نسحلا ريسفت

 .ًايقش هللا قلخ نمم سيلبإ ناكف :ًاديعسو ًايقش قلخلا هللا قلخ : مهضعب لاقو .هلبق
 ًايقش هللا هقلخ نمم ناك يأ .نيرفاكلا نم ناكو ربكتساو ىبأ هل دوجسلاب رمأ املف

 . مدآل دوجسلا كرت ذإ هب يقش يذلا هلعفب

 ربكتساو سيلبإ ىبأ :لوقي ؛راص عضوملا اذه يف ناك ريسفت :مهضعب لاقو

 . قحلاب هولؤات ليوات لك ىلوأ اذهو . ارفاك هرابكتساو دوجسلا هئابإب راصو

 نم تقلخ اهنأ ةأرملا ريسفتو .ضرألا ميدأ نم هقلخ هللا نأ مدا ريسفتو
 . (ة)رملا

 ةنيط نم مدا هللا قلخ :ةلي هللا لوسر لاق :لاف يرعشألا ىسوم يبأ نع ركذ

 . دوسألاو رمحالاو ضيبألا مهنم ؛ ٤ ضرألا ردق ىلع مدا ونب ءاجف 6 ضرألا عيمج نم

 سابع نبا نع اوركذ .بيطلاو ثيبخلاو .(‘)حيبقلاو نسحلاو ، نزحلاو لهسلاو

 .7 ةقرو ز يف امك ةداتقل لوقلاو .اهنم دب ال ةدايز (1)

 © نييوغللا نيققحملا نم ريثك هيلإ لام رخا هجو كلانهو . مدآ مسا قاقتشا هوجو نم هجو اذه (2)

 ام اذهو فورعم نول ةمدألاو . ناولألا غيص نم وهو لعفأ نزو ىلع ءاج مدآ مسا نأ وهو

 قاقتشاو» :لاق .71 ص قاقتشالا هباتك يف ديرد نب نسحلا نب دمحم ركب وبأ هيلإ بهذ

 نم نوكت وأ .ةردك ةرمس يهو .ةمذالا نيب مدآ لجر :مهلوق نم امإ :نيئيش نم (مدآ)
 ضايب عصانلا ،قنعلاو مئاوقلا ليوطلا ءابظلا نم مدآلاو .مدآ لمجو مدآ يبظ :مهلوق

 هذه ةصالخ هيفف ،(مدأ) ناسللا رظناو .«حوفسلا ءابظ يهو .رهظلا يكسملا نطبلا

 .175 ص 1 ج ةغللا لمجم :سراف نبا رظنا مث ءارآلا

 ةأرملا ةملك لصأل الو .ةملكلا ىنعمل دتهأ ملو .د يفو ع يف «رملا» :ةملكلا تدرو اذك (3)

 .ارم :ناسللا رظنا ءرملا ثنؤم ةأرملا نأ نم ركذ ام الإ ةغللا مجاعم نم يدي نيب اميف

 . «حيبقلاو ليمجلا» :ع يفو ٠ «حيبقلاو نسحلا» :د يف اذك (4)

 = يف يذمرتلا هجرخأو . يقهيبلاو مكاحلاو دواد وبأو دمحأ هجرخأ حيحص نسح ثيدح (5)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 36 - 35 :ةرقبلا

 . ءا دوسو ءارمحو ءاضيب ةنيط نم مدا هللا قلخ :لاق

 ه اَمْنِش ُتْيَح ًادمتَر اهنم الكو ةنجلا كججوَزَو تنأ نكسا مدآ اي اَنلُفَو » :هلوق
 امكسفنأل «“َنيملظلا نم انوكف ةرجشلا هذمم اَبَرْقَت الو » .هيف امكيلع باسح ال يأ
 :هط] (ىلبي آل كلُمَو دْلحل ا ةرجش ىلع كلذ لمم ) :ىرخأ ةيا ىف لاقو .امكتئيطخب

120. 

 ةلبنسلا يه ءاوحو مدآ اهنع ىهن يتلا ةرجشلا :لاق هنأ سابع نبا نع اوركذ
 . ةنيتلا يه :مهضعب لاقو

 انغلب :مهضعب لاق .4 هيف اناك امم اَمُهَجَرْخأق اهنَع نيشلا اَمُهلَزأق » :هلوق
 درو ،هللا اهخسمف اودلا نسحأ تناكو .اهنم امهملكف ةيحلا يف لخد سيلبإ نأ

 اهنطب ىلع اهاشمأو اهفوج يف اهمئاوق

 ،ةرجشلا لكأ ىلإ اهاعدف .اهادانف ةنجلا باب نم ءاوح اعد : يبلكلا لاقو

 .هبحاص ىلع طلسملا وه ناك هبحاص لبق اهنم لكأ امكيأ :لاقو

 اهيف ثبلي نأ هل نكي ملو :لاق .ضرألا نم امهيلإ سوسو هنأ نسحلا ريسفتو

 .[34 :رجحلا] (ميجَر كنإف اهنم جّرخاَق) : هللا لوق دعب
 .اهترمثو ةرجشلا نسح امهبجعأو ،ءاوح هتقبسف ةرجشلا اردتباف : يبلكلا لاق

 رفظلا اَيسَك اناكو .امهتاءوس امهل تدب اهنم الكأ املف .مدآ تمعطأو اهنم تلكأف

 اقفطَو) م")اييحتساف هتوس نم هنع يروو ناك ام امهنم دحاو لك رصبأو امهتاءوس تدبف
 ايراوُيل بوثلا ةئيهك ةئيهك هناعقري 22 :فارعالا] ةنسلا قرزو نم اَمهْيَلَع ناًقصخَي

 َنظْيشلا نإ امحل لقأو ةرجشلا امُكْلت ْنَع امُكَهْنأ لأ اَمُهْبَر اَمُهاَداَن) مث .امهتاءوس

 . ةرقبلا ةروس ريسمت يف ءاج اميف ثيدح لوأ وهو ريسفتلا باوبأ =

 نولوقي» :ناسللا يفف حيحص امهالكو «اّيحتسا» :ع و ق يفو ء«اييحتسا» :د يف اذك (1)

 وبأ لاق»ه : يرهوجلا حاحص يفو .« كاخحتساو كنم ىخحتساو ،كايحتساو كنم ايحتسا

 . ؛لصاألا وهو زاجحلا لهأ ةغل نيءايبو ٠ ميمت ةغل ةدحاو ءايب ىحتسا : شفخألا نسحلا
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 36 : ةرقبلا لوألا ءزجلا

 يه :لاقو ءاوحب مدآ لتعاف .ةوادعلا نيب :يأ [22 :فارعألا] (نيبُم ُدَع اَمَكَ

 .هتلكاف ينتمعطا

 الولو ، ماعط نتنأ امو محل زنخ ام ليئارسإ ونب الول :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 .(ةلاهجوز ىثنأ نخت مل ءاوح

 يف مدا هنع ىهن ناك ام ىلع ناطيشلا تلد تناك يتلا يه ءاوح نأ مهضعب ركذ

 .ةنجلا

 ،قوحس ةلخن هنأك اليوط الجر ناك مدآ نأ مالسلا هيلع يبنلا نع نسحلا ركذ
 قلطن اف ف كلذ لبق اه اري ال ناكو . هتروع هل تدب عقو امب عقو املف . رعشل ا دعج

 تسل :تلاقف . ينيلسرأ : اهل لاقف . هسأرب ةنجلا نم ةرجش تذخأف . ًابراه

 .(2) كتييحتسا ينإ بر لاقف ؟رفت ينمأ مدا اي :هبر هادانف . كتلسرمب

 . سيلب إو ء اوح هعم مدآ ينعي . 4 وُدَع ضعبل مكضعب اوطبمهآ الكو { : : هلوق

 ردقي الو .(3) هتغذل الإ عضوم يف مدآ نبا ىلع ردقت ال سيلبإ اهيف لخد يتلا ةيحلاو

 ينوذ نم ءايلوا هنر رذو هنودجت : ىرخأ ةيآ يف لاقو .اهخدش الإ عضوم يف اهيلع

 .ًارفاك لتق دقف ةيح لتق نم :مهضعب لاق [50 :فهكلا] (ٌوُدَع مكل ْمُهَو
 ى 2 4 ۔ هو

 ىلإ دلوي موي نم رقتسملا « نيج ىلإ عتمو رقتسم ,ضزال ا يف ْمُكَلَو » :هلوق
 عاتملاب ينعيو [25 :ف ارعال ا] (َوتوُمَت اَهيِفَو نوخت اَهيف) : هلوق لثم وهو . تومي موي
 . توملا ىنعي ينعي ٥ نيح ىلإ : : هلوقو . اهب نوعتمتسي ءايندلا يف مهشياعم

 ذإَو) : ىلاعت هللا لوق باب .قلخلا ءدب باتك يف يراخبلا هجرخأ ؛ هتحص ىلع قفتم ثيدح (1)

 :باب ،عاضرلا باتك يف ملسم هجرخاو "ةفيلخ ضزألا يف ٌلِعاَج يئإ ةكلمل كبَر لاق
 . ةريره يبأ نع هيوري امهالك (1470 مقر) رهدلا اهجوز ىثنأ نخت مل ءاوح الول

 اذه ىورو .اعوفرم بعك نب يبأ نع 352 ص 12 ج هريسفت يف يربطلا ريرج نبا هجرخا (2)
 هيودرم نباو ريرج نبا هاور دقو» :لاقو ًافوقوم 153-154 ص 3 ج هريسفت يف ريثك نبا ربخلا

 . دانسإ حصأ فوقوملاو . اعوفرم ةي يبنلا نع بعك نب يبأ نع نسحلا نع ،قرط نم
 .«هتغدل» :ز نم هتبثأ ام باوصلاو .هتلتق الإ :د و ع و ق يف )3(
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 40 - 37 :ةرقبلا

 نبا نع اوركذ .ءاوح ىلعو « ه هيَلَع اتف ٍتاَمِلَك هبر نم مدآ ىقلتف » :هلوق
 نم ننوكنل .7 ان ٧ رفغت ل نإو سفنأ انُمَلَظ انب ,ر) :امهلوق وه ٠الاق ساع

 تبت نإ تيأرأ بر اي :مدا لاق :لوقي مهضعبو .[23 :فارعألا] (َنيرِسخلا
 .ةنجلا ىلإ كعجرأ :لاق .تحلصأو

 امإف » :لاق . ىلوألا ةيآلا يف هانرّسف دق « اعيمج اهنم اوطبمها انلف » : هلوق

 مهيلع هللا ةجح وهو .(}»لسرلا وه عضوملا اذه يف ىدهلاو .« ىه ينم مكنا
 (يتايآ ْمُكيَلَع نوصقي مكنم لسر مني امإ ا ينب اير :لوقي ثيح ةرخآلا يف

 رانلا نم ةرخآلا يف 4 مهَلَع فوخ الف َياَدُه بت نمف » :لاق .[35 :فارعألا]

 .ايندلا ىلع يأ 4 نونزحي ْمُه الو »
 ذنم ءايلوأ ضرألا يف هلل لاز ام :لاقف ةيآلا هذه ركذ هنأ ملعلا لهأ ضعب ركذ

 لاقو .هتعاطب نولمعي هلل ءايلوأ اهيفو الإ سيلبإل ضرألا هللا ىلخأ ام مدا طبه

 . مدآ بلص يف قاثيملا مهنع ذخأ كلذ دنعف : يبلكلا

 مه ل رانلا لهأ يأ ه رانلا باحصأ فئلوأ انتايآب اوْبذَكَو اوُرَقَك نيذلاو » :هلوق

 .اهنم نوجرخي الو نوتومي ال .ه َنودلاخ اهيف

 يبنلا كردأ نمم ليئارسإ ينب نم يقب نمل لوقي ه لييار ينب اي » :هلوق
 امو مهلئاوأب لعف ام مهركذي ه ْمُكَيَلَع ُتنَعْنأ يتلا يتمعن ز اوركذا » : مالسلا هيلع

 © نهنولتقي الف مهءاسن نويحتسيو ،مهءانبأ نوحبذي اوناك ؛ نوعرف لا نم مهاجنأ

 لزنأ امو ىولسلاو نملا مهيلع لزنأو ،مامغلا مهيلع لّلظو ،قرغلا نم مهاجنأو

 . ىصحت ال يتلا هتمعن عم تايآلا نم مهيلع

 يف يتلا يه :[مهضعب] لاق .4 ْمكِدَهَعب فوأ يدهعب اوُفأَو » :هلوق

 يف هلوق كلذو ؤابتكو السر ينعي ىده» :100 ص فيراصتلا هباتك يف مالس نب ىيحي لاق (1)
 يلسر عبت نمف ينعي (ياَدُه بت نَمَف) ابتكو السر ينعي ٠ (ىًدُه ينم مكنيتاَ اماف) : ةرقبلا

 .( يبتكو
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 41 - 40 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 طبس لك نم ؛«أابيقت َرَمَع ينثا مهنم اننعبَو َليِئاَرُسِإ ينب قايم هئلا ذخأ ذَقَلَو) :ةدئاملا
 منيتاَو ةالصلا مقأ نئل قاثيملا يف (مُكَعَم يإ هللا لاقَو) ،هطبس ىلع دهاش لجر

 لاق ؛ انسح اضرق ةللا متضَرق 5 مهومترصنو يأ ( ْمُموُمتَرَعو يلسرب من هآو ةاكزلا
 يف ( )نيبستحم اونوكي نأ نسحل ضرقل : هريغ لاقو . الالح اضرق ,يأ : دهاجم

 ناهنألا اهبخَت نم يرجت تانج مكنذا ْمكتاََيَس مكنع َنَرَمَكألر : مهضرق

 .(مُكِدهَعب فوأ يدهب اوُقوأَو) :هلوقك وهف .[12 :ةدئاملا]

 مالسلا هيلع ىسوم ناسل ىلع ليئارسإ ينب ىلإ دهع هللا ناك : يبلكلا لاقو

 رونلابو هب قدصو هعبتا نمف .يمأ ايبن ليعامسإ ينب نم ثعاب ينأ ليئارسإ ينب ءايبنأو
 1 ةنجلا هلخدأو . هبنذ هل رفغأ هيلع لزنأ يذلا يأ { هب ىتأ يذلا يأ {&© هعم لزنأ يذلا

 رخا رجأو  ليئارسإ ينب ىنب ءايبنأو ىسوم هب ءاج ام هعابتاب ًارجأ : نينثا ن نيرجأ هل لعجأو

 هدهع هللا مهركذ هنوفرعي امب مالسلا هيلع ادمحم هللا ثعب املف . ىمألا ىبنلاب هناميإب

 .ةنجلا نم مكل تدهع يذلا مكدهعب فوا يبنلا اذه يف يدهعب اوفوأ :لاقف
 ر ۔ مص م ا م

 .[41 :ةرقبلا] (نوقتاف يايإ :هلوق لثم « ِنوُبَْزآف يإو »
 .بتكلا نم «ْمُكَعَم اَمَل اقدَصُمو 6ت)[نآرقلا ينعي] «ْتلَزنأ امب اونيأو»

 .ةنيدملا مهيلع مدق هللا يبن نأل ،ريضنلاو ةظيرق ينعي ه هب رفاك ل اونوكت الو

 دوهيلا تعباتتو كدفو ربيخ ترفك مث ،دوهيلا نم هب رفك نم لوأ اوناكو . هللا اوصعف

 ةضرأ لك نم كلذ ىلع

 :د يفو .بسنأ وهو ؛هللا دنع رجألا نيبستحم :يأ «نيبستحم» :ع و ق يف اذك (1)

 . ًاضيأ هجو هلو .«نينسحم»

 .ز نم ةدايز (2)

 رصاح دقو .مهل نوصح يف ةنيدملا برق ن نونكسي اوناك دوهيلا نم نايح ريضنلاو ةظيرق (3)

 .سوألا ديس ،ذاعم نب دعس مهيف مكحف همكح ىلع اولزن ىتح ةظيرق ينب ةي لوسرلا
 دقل :دعسل ةلي هللا لوسر لاقف .مهئاسنو مهيرارذ يبسو مهتلتاقم لتقب دعس مكحف

 ريضنلا امأ .ةرجهلل سمخ ةنس كلذ ناكو .ةعقرأ ةعبس قوف نم هللا مكحب مهيف تمكح

 كدفو ربيخ امأ .رشحلا ةروس تلزن مهيفو .ةرجهلل عبرأ ةنس مالسلا هيلع يبنلا مهالجأ دقف
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 45 - 41 :ةرقبلا

 يتلا تايآلا ينعي .4 ِنوتَتاَ ينإو اليلق انم يتييائب اوُرَتشَت الو » :لاق

 نم لاهجلاو نييمألا نم اهوفخاف .مهباتك يف مالسلا هيلع ادمحم اهب هللا فصو

 نب بعك :ةروسلا لوأ يف تيمس نيذلا طهرلا كلذ نولعفي نيذلا ناكو .دوهيلا

 .ليلقلا نمثلا كلذف ،ماع لمك دوهيلا نم (")ةلكام مهل تناكو .هباحصأو فرشألا

 . مهتلكأم بهذت نأ مالسلا هيلع ًادمحم اوعبات نإ اوفاخ
 م ى وم

 نولوقي ث مهيدي اب باتكل ا َنوُبْتكَي نيز ذل لنوَق) : هلوق لثم وه :نسحلا لاقو

 . اريسي ايندلا نم اضرع ينعي . ]79 : ةرقبلا] اليلق نمت هب اوُرَتشيل هللا دنع نم امه

 . نمثلا نم هيلع اوذخأ ام وهو

 لاقو .لطابلاب قحلا اوطلخت ال يأ « لطابلاب قحلا اوُسبلَت الو » :هلوق

 متنأو قحلا اوُمتَكَتو » :هلوق .ةينارصنلاو ةيدوهيلاب مالسإلا اوسبلت الو :مهضعب
 هنودجي ،هللا نيد مالسإلا نأو ،هللا لوسر ادمحم نأ نوملعت متنأو :يأ ه َنوُمَلْعَت
 .ليجنإلاو ةاروتلا يف مهدنع ابوتكم

 نيلصملا عم :يأ « َنيِمكاَرلا عَم اوُعَكزاَو ةوَكزلا اوتآ ًةولّصلا اوُميِقأَو » :هلوق
 . هللا لوسر نيد يف ىف اولخدي نأ مهرمأ ئ مالسإلا لهأ

 ه ه - ه

 امب لمعلا نوكرتتو :يأ « ْمُكَسْفْنأ َنْوَسْنتَو يلاب سانلا َوُرُماَأ » :هلوق
 ٥ . م80٥0

 .هب نورم أت ام ؛ َنوُلَقَُت الف ا « نولعفت ام فالخب هب بتكل ١ نولتت متن او « هب نورم ت

 . نيقفانملاو دوهيلا رابحأ ينعي

 ىلع ربصلاب اونيعتسا :نسحلا لاق .4 ةْوَلصلاَو بصلا اب اونيِمَْساَو » :هلوق
 : مهضعب لاقو .نيدلا نم ([اهناكمل] ةالصلا صخف هلك نيدلا ىلعو ةالصلا

 عبس ةنس كلذ ناكو .. احلص ةيناثلا تحتفو .ةونع ىلوألا تحتف .دوهيلا ىرق نم ناتيرقف =

 © يدقاولا رظناو .اهدعب امو 233 ص 2 ج ةريسلا ماشه نبا هلك كلذ يف رظنا .ةرجهلل
 .اهدعب امف 706 و 633 و 496 ص 2 ج و اهدعب امف 363 ص 1 ج يزاغملا

 .(لكأ) :ناسللا رظنا .هيلع نوبساحي ال هنوبسكي امو هنولكأي ام :ةلَكأمو .ةلكام (1)

 .8 :ةقرو ز نم ةدايز (2)
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 48 - 45 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 . ةالصلاو ربصلاب ايندلا ىلع اونيعتسا : مهضعب لاقو . موصلا انهاه ربصلا

 «َنيعشنحلا ىلَع آلإ » .ةالصلا ينعي .ةليقثل :يأ « ٌةَريبَكَل اهنإو » :هلوق
 ىلع آلإ ةَريبَكَل اَهَنإَو :مهضعب لاقو .بلقلا يف تباثلا فوخلا وه عوشخلاو

 ى
 انل اوناكو ًابهَرَو ًابَعَر انَوُذَيَو) :هلوقك وهو ،نيعضاوتملا ىلع الإ :يأ نيعشاخلا م م ىم ي ٥ م م

 . نيعضاوتم :يأ [90 :ءايبنألا] (َنيمِشاخ
 ۔ م ّ . ۔ رو ه ر ؟ م ةم ز ّ ٥. و ر ع ه ه م .

 . ثعبل ١ ينعي 4 ںوعج ار هيلإ مهن او مهبر وقالم مهن | (3) نونظي نيذل ١ ح

 ٥2 ٥ ۔ظ م ه ٥ ة م م ٥ م 2 ٥ 7 م - 7 ٥

 . ىلوألا لثم يهو 4 مكيلع تمعنا يتل ا يتمعن اوركذا ليئارسإ ينب اي : هلوق

 . ملاع نامز لكلو 0مهنامز ملاع ينعي 4َنيمَلْلا ىّلَع مكلضف يناو «

 الو » .اهيدفت ال :يأ ه ايش سفن نع سفن يزجت آل اموي اوقتاو » :هلوق
 : يآ « ًلذَع اهنم ذخؤي الو » .نينمؤملل الإ نوكت ال ةعافشلا نأل « ةعفش اَهْنِم لبق
 بهذو ةضف نم : يأ (ًاعيمجج ضزألا يف ام مهل أ ول اورفك نيذلا نإ) : هلوقك ءءادف

 هلوقكو ٣٦[. :ةدئاملا] (مُهْنم لبقت ام ةمايقلا موي باذَع نم هب اوُدَتفيل ُهَعَم هَلتمَور
 لبقت ام ةيدف لكب دفت نإو :يأ [70 :ماعنألا] (اهْنم ذَحؤُي ال ,لذَع لك لدعت نور

 .اهنم
 رو , 5 ه ع .-

 . مهايإ هللا ةمقن دعب نم مهل رصتني دحأ ال : يأ « نوُرَصنُي مه الو » :لاق

 مهو مهنم لبقي نأ :يأ ،ناميإلا ذئموي ةيدفلا :نسحلا لاقو .نسحلا ريسفت اذه

 .مهنم لبقي الف نونمؤي ذئموي

 ريظن ،ًاتظ كشلاو انظ نيقيلا يمست دق برعلا نإ» :17-18 ص 2 ج يربطلا ريسفت يف ءاج (1)
 هبشأ امو ،ًاخراص ثيفغتشمملاو اخراص ثيغغُملاو ،ةفدس ءايضلاو ،ةفدُّس ةملظلا مهتيمست

 ديرد لوق نيقيلا هب ىمسي هنأ ىلع لدي اممو .هدضو ءىشلا اهب ىمست ىتلا ءايشألا نم كلذ

 . . . : ةمصلا نبا

 هرَسُملا يراقلا يف مهئارَس ججبتُم يقب اونظ ممُهَل تلق
 .«مكيتات جججدم يفلأ اونقيت :كلذب ينعي
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 54 - 49 :ةرقبلا

 ةدش :يأ « باذعلا ءوُس ْمُكَنوُموُسَي نوعرف ,لآ نم مكْتيجَن ذإو » :هلوق
 نوُيخَتْسيَو معت ا نوحبذي « با ذعلا ءوس مكنوقيذي : يأ مكنوموسي ريسمتو . با ذعلا

 مكبر نم ةمعن يأ ه ميِظَع مكبر نمم الب مُكِلَد يفو » نهنولتقي الف .«ممكعآسن
 .مهنم مكاجن ذإ !ةميظع

 لا اَنقَرغ و ْمُعنيَجنأ اف» رحبلا اوزاج نيح ينعُي : هرحلا مكب انقَرَف ذإو :هلوق
 ي ه۔ ى دك إ ۔

 مهب مكدهع اَمْنأك نورظنت متنأو : مهضعب لاقو .مهيلأ ينعي نورظنت ْمُتنأَو نوعرف
 . سم أ

 تنأو هدعب نم لجيلا تذح : ةليل َنيِعَبزَأ ىَسوُم اًنذمعو إَو :هلوق
 : يأ ه نوركشت مكل كِلَذ دعب نم ه ْمُكْنَع انوفَع ث ط .مكسفن ال يأ « نوُملظ

 يف مهيلع ظًاغف ًاضعب مهضعب لتقف . .مهل هللا اهلعج يتل ا ةبوتلا ينعي ا ىنعي .اوركشت يكل

 . باتملا

 اهلالح ناقرفلاو ثةاروتلا باتكلا «َناَقرْفلاَو بتكلا ىَسوُم ايتا 5 : هلوق
 . مارحلاو لالحلابو باتكلاب اودتهت يكل :لوقي . ه نوته ْمُكلَعَ » .اهمارحو

 اوُبوُتَق لجعلا مكاح مكنأ منُمَلَط مكنإ موقلي هموقل ىسوم ه َلاَق ذإو : هلوق

 يأ ه مكئراَب دن مكل ريَخ مكلذ ْمُكَسُفنأ اولَتقاَ , مكقلاخ ىلإ :يأ « ممكِئِراَب ىإ
 .ه ميحرلا باوتلا وم هنإ مكيلَع تاتف » مكقلاخ

 لآ هللا قرغأو ،ليئارسإ ينبب رحبلا عطق امل مالسلا هيلع ىسوم نأ اوركذ .
 .انتدعو امك انبر دنع نم باتكب انتيا ، ىسوم اي : ىسومل ليئارسإ ونب تلاق ،نوعرف

 سابع نبا ريسفت وهو ،باوصلا وهو !ةميظع مكبر نم ةمعن :تاطوطخملا يف اذك (1)
 ءالبلا :رخآ عضوم يفو .ةدش نم متيلتبا ام يأ» :ةديبع يبأ زاجم يف ءاجو .دهاجمو

 . ميظع ءالب يدنع هل :لاقيو شهتولب نم رابتخالا يأ ©ءالبلا دعب ءانثلا :لاقي شءالتبالا

 يف ةبيتق نبا دنع ءالبلا يناعم هوجو رظناو . اريخ هتيلتبا :نم اذهو ديو ةمعن :ىأ

 .48-49 ص 2 ج يربطلا ريسفت رظناو .469-470 ص نآرقلا لكشم ليوأت :هباتك

104 

 



 54 :ةرقبلا لوالا ءزجلا

 .هعم اوقلطنيل الجر نيعبس هموق نم ىسوم راتخاف .رهش ىلإ هب انيتأت كنأ تمعزو
 نبح كلذو 6 ةليل نيعبرأ ىلإ مهيتأت نل كنأ كموق ربخأ : ىس ,ومل هللا لاق اوزهجت املف

 تناك : : نسحلا لاق . ةجحلا يذ نم رشعو ةدعقلا يذ نم نوثالث يهو © رشعب تممتأ

 ئ ارشع اهدعبو 142 :فارعألا] ةلي َنيِثالت ىسَسوُم انذغاَوو) :لوقي ؟ لوأ نم نيعبرأ

 : ةرقبلا] (َةلِماَك ةرشع كلت ْمَنْعَجَر اذ 7 جحلا يف ذ مايأ ةئلَت ُماَيِصف) : هلوقك

16. 

 . لبجلا لفسأ يف اورظتني :نأ مهرمأ نيعبسلاب ىسوم جرخ املف : يبلكلا لاق
 اودع .ليئارسإ ينب نإ مث .حاولألا يف هل بتكو ،هبر هملكف لبجلا ىسوم دعصو

 يرماسلا مهل لعجو .دعولا ىسوم اَّفَلخأ دق :اولاقف ةليل نيرشعو اموي نيرشع
 .هودبعف [88 :ةَط] (ىَسوُم هلإو ْمُكهَلِإ ادنم اوُاَقَ) لجعلا

 دق كموق نإ ىسوم اي :كلذ دنع لاق هللا نأ ملعأ هئلاو انغلبف : يبلكلا لاق

 ملو ،نوعبسلا هعمو هموق ىلإ ىسوم عجرف .راوخ هل ادسج الجع كدعب نم اودبع

 يشغ املف .هبر هل لاق يذلاب هدعب نم ليئارسإ ونب تثدحأ يذلاب ىسوم مهربخي

 . ةلحملا يف لاتق اذه :نوعبسلا لاقف لجعلا لوح طغللا عمس هموق ةلحم ىسوم

 ونب عنصي ام رظنو ىسوم لخد املف .ةنتفلا توص هنكلو ،لاتقب سيل ىسوم لاقف
 نم هيف ام ةماع (!)دعصف ،ترسكناف حاولألا ىقلاو بضغ لجعلا لوح ليئارسإ

 أ َنبا) اي :نوره هل لاقف 0 :فارعألا] يلإ رج ه هيخأ سارب ذَأَو) . هللا مالك

 بقرت ْمَلَو َليئاَرْسإ يتنب َنيَب تفرق َلوُقَت نأ تيشخ يسأرب الو يتّيخلب ذخات ال

 ؟يرماس اي كبطخ ام :لاقو يرماسلا ىلع لبقأو ىس ىسوم هوب .[94 :هط] (يلؤق
 امو :لاق .ليئارسإ ينب ينعي ،هب اورصبي مل امب ترصب :لاق ؟ىرأ ام تعنص ملو

 هرثأ نم ضبقأ نأ يسفن يف يقلاف ،سرف ىلع ليربج تيأر :لاق ؟هب ترصب يذلا

 لعجت نأ كولأس كموق تيأر نيحف .مدو حور هل ناك ءيش نم هيلع تيقلأ امف ةضبق

 وهو «عدصناف هلعلو » : د شماه يف ءاجو .«دعصف» :دو ع و ق تاطوطخملا يف اذك )1(

 . هللا ءاش نإ باوصلا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 54 :ةرقبلا

 ينبل ابر ريصيف ةضبقلا هيلع يقلأ مث ،ًاهلإ عنصا نأ يسفن يل تلوس كلذكف اهلإ مهل
 . مهينارهظ نيب هنودبعيف ،ليئارسإ

 يف مهطلاخي الو ليئارسإ ينب ةلحم نم جرخي نأ يرماسلاب رماف ىسوم بضغف

 ديري وهف [97 :هط] (هنقرحنل) أرق نمف .رانلاب هقرحأ مث حبذف لجعلاب رماف .ءيش
 نال ، يلإ نيتءارقلا بجعأ يهو .رانلاب هنقرحنل ديري وهف هنقّرحنل اهأرق نمو ("”هندربنل
 . هتقرحأف رانلا هيلع هللا طلسف . ىسومل ةبيجع ةيآ رانلا هقرحت ال يذلا بهذلل قيرحلا

 .رحبلا وهو ،ميلا يف ىسوم هارذ رانلا هتقرحأ املف

 املف .ضئارفلاو دودحلاو مارحلاو لالحلا هيف مهبر باتكب ىسوم مهاتأ مث

 امم انيلإ بحأ ناك هتقرح يذلا لجعلا نإف 5هب انتيتأ اميف انل ةجاح ال :اولاق هيلإ اورظن

 ليئارسإ ينب كدابع نإ بر اي : ىسوم لاقف .هيف ام نيذخا الو هيلباق انسلف 5هب انتيتأ

 هب اوشغف ،لبجلا اوعفرف ةكئالملا هللا رمأف .كرمأ اوصعو كيبن اوبذكو كباتك اودر

 امإ : ىسوم لاقف .ءامسلا نيبو مهنيب لاحف ،مهركسع هب اولظأ ىتح ،ليئارسإ يتب

 انعمس :اولاقف .(}مكخدشيف لبجلا مكيلع ىقلي نأ امإو ،هيف امب باتكلا اذه اوذخأت نأ

 ،باتكلا اوذخأ مث .هب انرمات يذلا انيصعو ،هب انفّوخت يذلا انعمس :يأ .انيصعو

 6 هراكو ضار نيبف ،باتكلا يف اورظنف .لبجلا مهنع عفرو .هذخأ نم ادب اودجي ملو

 يكل :يأ (َنوُرُكْشَت ْمُكَلَعَل كِلَد دعب ْنُم ْمُكنَع انق مث : هللا لوقي .رفاكو نمؤمو
 اي :لاقو ،اوعنص يذلاب مهرّيعو ىسوم مهبتاعو اوعنص ام ىلع موقلا مدنف .اوركشت

 .مكقلاخ ىلإ يا ،مكئراب ىلإ اوبوتف لجعلا مكذاخئاب مكسفنا متملظ مكنإ موق
 .اضعب مكضعب لتقي ينعي ،مكسقنأ اولتقاف :لاق ؟ىسوم اي ةبوتلا فيك :اولاقف

 يفو . دربملا قرحملاو . دربي درب ىنعمب اهرسكو ءارلا مضب قرحي قرح : لعفلا نم وه (1)

 هقرحو هقرحأ تقرح نم ادرب ديدحلاب هندربنل (هنقرحنل)» :191 ص 2 ج ءارقلا يناعم
 .هندربنل (هنقرحنل) :لاق بلاط يبأ نب يلع نأ حلاص يبأ نع يبلكلا نع» هيفو .«ناتغل

 . (درب) :ناسللا رظناو .8 ص 2 ج بستحملا ،ينج نبا رظناو

 . «هوحنو سأرلاك فوجألا ءيشلا كرسك خدشلا» :ناسللا يف (2)
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 55 ۔ 54 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 مهيلع ذخاف . . ىسوم اي انلعف دق :اولاق .مكقلخ دنع مكل ريخ ،باتملا : يأ .مكلذ

 ةينفأ يف اوحبصأف :لاق . :اولاق .هب ٌنوضرتلو لتقلل نربصتل : قاثيملاو دهعلا

 اونوكي مل نيذلا نيعبسلا ىس ىسوم رماف .اولعفف ،مهتدح ىلع بأ ينب لك ،مكتويب
 اوشمف .اولعفف .اوقل نم نولتقي مث فويسلا اوذخاي نأ ليئارسإ ينب نم لجعلا اودبع

 يتأي ناك ليئارسإ ينب نم لجرلا نأ ملعأ هللاو انغلبف .اوقل نم اولتقف ركسعلا يف

 ٥فويسلا نيرهاش مكوتأ مكناوخإ ءالؤه نإ :لوقيف ًاسولج مهتويب ةينفأ يف هموق
 مهيلإ دحأ:وأ .هسلجم نم ماق وأ ،هتوبح لح لجر ىلع هللا ةنعلف ،اوربصاو هللا اوقتاف

 تلزن مث .اوقل نم نولتقي اولعجف .نيمآ :نولوقيف ،لجر وأ ديب مهاقتا وأ افرط
 هنإ ْمُكيَلَع َباَتق) ("!هلوق كلذو] . مهيلع هللا باتو فيسلا مهنع عفرف هللا نم ةمحرلا
 .افلأ نيعبس ۔ ملعأ هللاو ،انغلب اميف۔ مهالتق تناكو .(ْميجّرلا باونلا َوُه

 هتمقن مهيف هللا غلب املف .رافشلاب اورحتني نأ اورمأ :نيرسفملا ضعب لاقو
 . ةبوت وت يحللو .ةداهش هش لوتقملل ناكف . ي نم رافشلا تطقس

 مث ةبوقع اوتيمأ , ينعي .4 نورظنت نو ةَّقعصلا : < انايع ىا 4 ةَرهَج

 . مهلاجآ ةيقب اولمكتسيل اوثيب

 هعم اوبهذف هموق نم ىسوم راتخا نيذلا نوعبسلا مه مهنأ ينغلب : يبلكلا لاقو

 ملو فلتخن مل كباحصأ انك ؛قح كيلع انل ، ىسوم اي :اولاقف هبر هملك ثيح ىلإ

 هتيأر ام : ىسوم مهل لاقف .تنأ هتيأر امك ةرهج هللا انرأف 5انموق عنص يذلا عنصن

 .اكد راصف لبجلل ىلجتو .متلأس امك ةرهاجملاب هيلإ رظنأ نأ هايإ يتلأسم تناك الو
 ىتح كل نمؤن نل اولاقف . ةئيطخلاب تفرتعاو هللا تلأس ُتقفأ املف .ًاقعص تررخو
 اوقرتحا امنأ ىسوم نظف . مهرخآ نع اوقرتحاف ةقعاصلا مهتذخاأف ،ةرهج هللا ىرن

 . َيايِإَو لبق نم مُهَتكَلهأ تئش ول بَر) :هبرل ىسوم لاقف لجعلا باحصأ ةئيطخب

 .قايسلا اهيضتقي ةدايز (1)
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 , زيزعلا هللا باتك ريسفت 57 - 56 :ةرقبلا

 .اشت نم يدهو اشت نم اهب لضت تتف ألإ يه ذإ انم اقسلا لعف امب انكل
 يكل :يأ .نوركشي مهلعل مهتوم دعب نم هللا مهثعبف .[155 : فارعألا]

 .هباتك ىلإو هللا ىلإ مهاعدو دوهيلا هتملكف شةنيدملا هللا يبن مدق املف . هللا اوركشي
 َدوُعَمْسَي مهنم قيرف ناك ذقَو مكل اوُنمؤُي نأ َنوُعَمظَتقأ) هللا لزنأ ،هودحجو هوبذكف
 وه :نسحلا لاق .[75 :ةرقبلا] .(ْنوُمَلُعَي مهو هولَقَع ام دعب نم هنوُفرحُي ئ هللا مالك

 . هللا مالك نم اوفرح ام

 نأ اوركذ .« ىولُسلاَو نملا مكيَلَع انلَزْأَو مامغلا ُمُكيلَع اَنلَظَو » : هلوق
 . باحسلا ريغ مامغلا :لاق ادهاجم

 مامغلا مهيلع هللا للظ "زافملاو هيتلا ضرأ ىسوم عم اوكلس امل : يبلكلا لاق

 ناكم مهل عيضي رانلا نم ًادومع ليللاب مهل لعجو سمشلا رح مهيقي راهنلاب

 . ىولسلاو نملا مهيلع لزنأو رمقلا

 نملا مهيلع لزني ناكو .ءامسلا نم مهيلع طقست )ةغمص نملا :مهضعب لاق

 ىلحأو ،جلثلا نم ًاضايب دشأ ناكو .سمشلا عولط ىلإ رجفلا عولط نم مهتلحم يف
 ىتح .هدنع قبي ملو دسف كلذ ىدعت نإو ،هموي هيفكي ام مهدحأ ذخأيف ؛لسعلا نم

 © مهعباس مويو مويلا كلذ مهيفكي ام اوذخأ ،ةعمجلا موي ينعي ،مهسداس موي ناك اذإ

 نوصخشي ال ،هيف هللا نودبعي اوناك امنإ تبسلا موي نأل .مهدنع ىقبيف }تبسلا ينعي

 اهرشحت تناك ةرمحلا ىلإ ريط } ىتاَمُسلا ىولسلاو :لاق . هنوبلطي الو ايندلا نم ءيشل

 رفقلا ةيربلل ةزافمو زافم :لاقي .ةحيحص ةملكلاو «زافملا» :د و ع ق تاطوطخملا يف اذك (1)

 . .زوافم اهعمجو
 دهاجم دنع الإ نييوغللاو نيرسفملا دنع ةظفللا هذه دجأ ملو «ةغمص» :د و ع و ق يف اذك (2)

 { ءامسلا نم لزني لطلاك ءيش وه اولاق مهبلغأو .«اهنم ليسيو رجشلا هحضني ام» يهو

 .49 ص نآرقلا بيرغ ريسفت ،ةبتق نباو ننم :ناسللا رظنا .«نيبجنرتلا»ه وه اولاقو
 ىلإ هنول ليمي : يأ «ةرمحلا ىلإ ريط» :ز يفو د و ع ق ثالثلا تاطوطخملا يف اذك (3)

 .ةرمحلا
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 59 - 57 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 الإ كدنع ىقبي ملو دسف كلذ ىدعت نإف ئ هموي هيفكي ام لجرلا حبذيف . بونجلا مهيلع

 .تبسلاو مهمويل نوحبذي اوناك مهنإف ةعمجلا موي

 اَمَو » ىولسلاو نملا تابيطلاب ينعي 4ممُكتَفرَر ام تيع نم اولُك » :هلوق
 نورضي مهضعب لاقو .مهتيصعمب يأ 4 َنوُملظَت ْمُهَسَفنأ اوئاك نكتلَو انوُمَلظ

 .ىولسلاو نملا يف مهيدعت كلذو ،مهسفنأ نوصقني مهضعب لاقو .مهسفنأ

 تيح اهنم اوُلُكَف » سدقملا تيب يأ 4 ةيرقلا هذنمم اونا انلك إَو » :هلوق
 وه :مهضعب لاق « ادجس بابلا اولخذاَو » .هيف مكيلع باسح ال يأ ه ًادعَر متش

 ه نينييخُملا ديرَتَسَو مكظح مكل رَقْغُي ةح اولوقو » سدقملا تيب باوبأ نم باب
 . هللا رمأل افالخ مهكاروأ ىلع اومحدزاف

 اولوقيو مههابج اوعضي ث هلل اودجسي نأ اورماف كباب مهل عفر :نسحلا لاقو

 :اولوق :لاق . ")ةياكح اهنأل تعفترا امنإو .اناياطخ انع ططحا :كلوقك وهو ةطح

 . ةطنح :اولاقو اودجسي ملو ،مههوجو اوفرح دقو اولخدف :نسحلا لاق .اذكو اذك
 .ةريعش ةبح اولاق لب :مهضعب لاقو

 اوُمَلَص نيذلا ىلع انلزنأ ْمُهَل ليق يذلا َرْيَع الوق اوُمَلَظ نيذلا لدبف > : هللا لاق
 كلذ نأ انغلب :مهضعب لاق .4 َنوُقُسْفَي اوناك امب ِءاَمُسلا نم اباذع :يا] ازج
 .افلأ نوعبس مهنم تامف نوعاطلا ناك باذعلا

 ناك نم هب بذع باذعو زجر ةيقب نوعاطلا :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 يبأ بهذم «ةطح» عفر يف انه بهذو .هريسفت يف بارعإلا هوجو ىلإ فلؤملا ضرعتي املق (1)
 ارق هبو ،بصتنلا ىلإ نورخآ بهذو .ةياكحلا ىلع 041 ص 1 ج نآرقلا زاجم يف ةديبع

 ىلع يأ لوالا :هجولا ىلع عفرلاب اهنأ ىلع روهمجلاو .لوقلا لوقم اهنأ ىلع ،ءارقلا ضعب
 يف نينمز يبأ نبا اهردق امك «ةطح انتلاسم» وأ ةطح يه :يأ فوذحم ادتبمل ربخ اهنأ

 نايبلا يف يرابنألا نباو 172 ص 1 ج نآرقلا بارعإ يف جاجزلاو 310 :ةقرو ز ةطوطخملا
 .38 ص 1 ج ءارفلا يناعم رظناو .82 ص 1 ج نآرقلا بيرغ بارعإ يف

 .ز نم ةدايز (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 59 :ةرقبلا

 الف اهيف متسلو ضرأب عقو نإو ،اهنم اوجرخت الف اهب متنأو ضرأب عقو اذإف مكلبق
 مكلبق نم لسرأ زجر نوعاطلا :لاق هنأ مالسلا هيلع يبنلا نع اوركذو .اهيلع اومدقت

 ضرأ يف هب متعمس اذإو ،هنم ارارف اوجرخت الف ضراب عقو اذإف ،ليئارسإ ينب ىلع

 ."هيلع اولخدت الف

 مهل ءعىطؤطو ،ةطح اولوقيو ادجس اولخدي نأ هموق ىسوم رمأ :دهاجم ريسفتو

 : يأ ،لبجلا مهقوف قتنف ةطنح اولاقو ءاودجسي ملف مهسوؤر اوضفخيل (ثبابلا
 ىلإ مهنيعأو فوخ ىلع ًادجس بابلا اولخدف .مهيلع هب فرشأو مهقوف لعجف ؛عطق

 .مهنع عفرف ،لبجلا
 اوناكو نارمعلا اولخدو هيتلا ضرأ نم ليئارسإ ونب تلصف امل : ىبلكلا لاقو

 .ًادغر متئش ثيح اهنم اولكف ةيرقلا هذه اولخدا :مهل ليق ندرألا نم احيرأ لابجب

 ليقف ،اوبات نإ اهنم مهذقنتسي نأ هللا بحأف ،ةئيطخ اوأطخأ دق ليئارسإ ونب تناكو

 6مكاياطخ مكنع طحت ةطح اولوقو ،اودجساف ةيرقلا باب ىلإ متيهتنا اذإ :مهل

 اماف . مهناسحإ ىلإ اناسحإ اياطخلا كلت لهأ نم اونوكي مل نيذلا نينسحملا ديزنسو

 :اولاقف مهل ليق يذلا ريغ آلوق اولدبف اوملظ نيذلا امأو .هب اورمأ ام اولعفف نونسحملا
 رفْعَي) :هلوق .هللا لوقل ليدبتو ءازهتسا ءارمح ةطنح :يأ :ةينايرسلاب اتقمس اتطح
 ناك نمو {هناسحإ يف ديز انسحم ناك نم :يأ .(َنيِنِسخُملا ُديرَنَسَو ْمُكاَياَطَخ مكل

 . هتئيطخ هل ترفغ ائطخم

 ركذي ام باب بطلا باتك يف اهنم باوبأ يف يراخبلا هجرخأ .هيلع قفتم حيحص ثيدح (1)

 اهوحنو ةناهكلاو ةريطلاو نوعاطلا باب د مالسلا باتك يف ملسم هجرخأو .نوعاطلا يف
 نع مهلك .نوعاطلا يف ءاج ام باب ،عماجلا باتك يف أطوملا يف كلام هجرخأو .(2218)

 نب دعس نع مالس نب ىيحي هجرخأو .ارصتخم فوع نب نمحرلا دبع نعو ،ديز نب ةماسأ
 .10 :ةقرو ةطوطخملا .يف نينمز يبأ نبا هركذ امبسح 5،كلام

 يربطلا ريسفت رظناو .«بابلا» هتبثأ ام هباوص أطخ وهو .لبجلا :ثالثلا تاطوطخملا يف (2)

 .114 ص 2 ج
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 61 - 60 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 هنم تَرجَقْناَف رجحلا اضعب برضا انلقف هموقل ىَسوُم ْىَقْسَتْسا ذإو » :هلوق
 اوكتشاف ،ةيربلا يف مهو اذه "ناك . ْمُهَبَرشَم سانا لك ملَع دق انيَع ةرشع اتنثا َ 1 ه .م ©٥ ۔ے د ء ۔ . ظ ۔ ى ن إ ۔إ ٥ إ ۔۔٥

 مالسل ا هيلع ىسوم ناك رجح نم : يأ ئ ,)روطل ١ لبج نم اوقسف امظلا ىسوم ىلإ

 دق انيع ةرشع اتنثا هنم ترجفناف هاصعب ىسوم هبرض اولزن اذإ اون اكف ؛هعم هلمحي

 : نسحل ا لاقو . (ة)اه ؤام ضيفتسم نيع مهنم طبس لكل : يأ . مهبرشم ساان ا لك ملع

 .رجشلا نم اهضرتعا اصع تناك

 ّ ه م 7 ع . ٠٠َ, :- ه. 71 م . م م 7

 ل اق . 4 نيدسمم ضرال ١ يف اوثعت الو هلل ١ رر نم اوبرش او اولك + : هلوق

 يف اونوكت ال :نسحلا لاقو .نيدسفم ضرألا يف اوريست الو :نيرسفملا ضعب

 . نيدسفم ضرألا

 ات جرخي بر انل حذاق هجاو ,ماعَع ىلع ربصت نل ىسوم اي ملف ذإَو » :هلوق
 ۔ ه .إ . 2٥, - 2 ,ف, ۔۔۔ ,۔ ۔۔۔إا۔ ث۔.۔.ء۔۔ ,۔ ,ث ه “.هى د ث ,د
 وه يذلا نولدبتستا لاق .اهلصبو اهسذعو اهموفو اهئاثقو اهلقب نم ضرالا تبنت امم

 6 . مه 23 م . َ ٠

 .ىولسلاو نملا ريخ وه يذلاب ينعي « ريخ وه يزلاب ىندا

 اوركذو ،هوّلم هيتلا يف ىولسلاو نملا مهيلع هللا لزنأ امل :نيرسفملا ضعب لاق

 للظ دق ناك .ريخ وه يذلاب ىندأ وه يذلا نولدبتستأ : هللا لاقف .رصمب مهل ناك اشيع

 موفلاو . هيف مه امم ىندأ وه يذلا اوبلطف ىولسلاو نملا مهيلع لزنأو مامغلا مهيلع

 . (4 رسانلا هزبتخي ىذلا بحلا

 .أطخ وهو ،«اذه لاق» :د و ع و ق يف (1)

 اورمأف» :120 ص 2 ج يربطلا ريسفت يفو .«روطلا لبج نم اوقسف» :د و ع و ق يف اذك (2)
 . ةداتقل لوقلاو . . .«هاصعب ىسوم هبرضي نأ روطلا نم يأ ۔ ،ىروط رجحب

 دري انيع مهنم طبس لك ملع دق» :د يفو ؤ©فيحصت هيفو «اهؤام ديقتسم» :ع و ق يف (3)
 . «اهءعام

 لاق .ءاثلاب يأ ،ظفللا اذهب دوعسم نب هللا دبع ةءارق يف يهو موثلا هنأب مهضعب هرسفو (4)

 نم هلكاشي ام عم هنأل ؛باوصلاب نيينعملا هبشأ هناكف» :41 ص 1 ج نارقلا يناعم يف ءارفلا

 روثاع يف اوعقوو ،ؤفدجو ثدج :نولوقيف ءاثلاب ءافلا لدبت برعلاو . ههبشو لصبلاو سدعلا

 . «ريثاغملا ريفاغملا يمسي دسأ ينب نم اريثك تعمسو ،يفاثألاو يثاثألاو رش روفاعو رش
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 63 - 61 :ةرقبلا

 اوطبها : يبلكلا ريسفتو .راصمالا نم ارصم ينعي « ًارضم اوطبمها 9 :هلوق

 رصم ىلإ متعجر نإ ه متلأس ام ْمُكَل نإف » اهنيعب رصم ينعي ،فلأ ريغب رصم

 .هذه رصم نسحلا دنع يهو .كلذ اوهركف

 اهب نولذتسي ةيزجلا ةلذلاب ينعي 4٩ ةلذلا مهيلع تبرضو و : هلوق

 اوبجوتس ١ ينعي 4 هللا نم بضغب او ُءابَو ج .نيكسم هنأ يدوهيل ١ كئبني 4 ةكمل و .

 لاقو .هللا نيدب :لوقي 4 هللا تايب َنوُرْفَكَي اوناك مكنأب َكلَد » .هللا نم ًابضغ
 ه . و مد ۔ ۔

 امب كِلَد قحلا ري ريغب نييبنلا ولتق { هللا رمأب هذه رصم ىلإ ممُهُْجوُرخ َناَك : مهضعب
ُ ٢٣ ٤ 

 .ه نودتعي اوئاَكَو اوصع

 ينعي «ىَرَصَنلاَو» اودؤهت ينعي ياواه نيذلا اوّنَمأع نيذلا نإ :هلوق
 اومس امنإو [14 :ةدئاملا] (ىىَراَضَت انإ اولاق نيذلا َنمَو) :ىرخأ ةيآ يف لاقو .اورصنت

 موق مه « نيصلاو » .مهضعب ريسفت يف 5ة)ةرصان ىمست ةيرقب اوناك مهنأل ىراصن
 نيد ال . سوجملاو دوهيلا نيب موق :دهاجم لاقو .ةكئالملا نودبعيو روبزلا نوأرقي
 «ممهبَر دنع م مهرجأ مُهَلَف احلص ,رمَعَو رخآلا مويلاو هلاي َنَماع نمو :هلوق .مهل
 يأ ه نونح م مه ه الو ) ةرخالا يف يأ « مهيلَع فوخ لو » مهبر دنع ةنجلا ينعب

 هللا لوسر هنأ دمحمب ناميإلاو .هعئارشب لمعو دمحمب نمآ نم ينعي .ايندلا ىلع

 . هللاب ناميإ
 ۔ 4 ه ۔ ,,, ش 2٥2 ,۔2٥۔۔ هش :[ 5 ِ
 ام. و لح < .لبجل أ روطل او 4 روطل أ مكقوف انعفرو مكقشيم ان لح ١ دإو ث : هلوق

 اوناك لبج :نيرسفملا ضعب لاق .دجب يأ ةوقب ةب مكانيطعأ ام يأ «ْمُكنتيتاَ

 مكنيمرأل وأ يرمأ ّنّذخاتل :لاقف .هب مهيلع فرشانف هلصأ نم لبجلا علتقاف .هلصاب

 عضوملا اذه لبق هانرّسف دقو .مكتلتقألف. هب مكنيمرأل :مهضعب ريسفت يفو .هب

 :رصنلا نم ةلعاف . ةرصانلا» : يلي ام 251 ص ك ج نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق (1)

 6 مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع حيسملا دلوم ناك اهيف ٠ اليم رشع ةثالث ةيربط نيبو اهنيب ة هيرق

 .«ىراصنلا مسا قتشا هنمو
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 65 - 63 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 هيف ام اوظفحا يأ .ةاروتلا ينعي ،باتكلا يف ام يأ « هيف اَم اوركذاو » :هلوق
 .اولعفف .اوقتت يكل يأ 4 َنوقتَت ْمُكْلَعَل » ("[هب اولمعاو]

 م

 « ممكيلَع هللا لضف الولف » قانيملا متضقنف « كلذ دمعَب نم مُنيلوَت ٌمُث » :لاق
 اولتقي نأ مهرمأ يتلا ةبوتلاب مهنع افع مث لجعلا اوذختا نيح لوألا قاثيملا ضقن دعب

 نيريخلا نم متنك » باذعلاب كيلع لجعي مل ذإ 4 ُهَمْخَرَو » [اهب] مهسفنا
 . نيبذعملا نم يأ

 ةدرق اونوك مُهَل انْلَعَف تبسلا يف مكنم اودتعا نيذلا مُمْملَع ذَقَلَو » :هلوق

 .«ننيِئِسنخ
 ناكم وهو )ةلأ اهل لاقي ضراب دواد نامز يف اوناك مهنأ انل ركذ : يبلكلا لاق

 اوري ال ىتح اهيف مهيتأت ،ديعلا ةئيهك ةنسلا نم رهش يف ناتيحلا هيف عمتجت رحبلا نم

 ضعب لاق .رهشلا كلذ يف مهيتأت امك تبس موي لك رهشلا كلذ ريغ يف مهيتأتو .ءاملا

 ءاج اذإف : يبلكلا لاق .هيصعي نمم هعيطي نم ملعيل هللا نم ءالب كلذو :ريسفتلا لهأ

 ناتيحلا نم اوذخاف ةنيدملا كلت ءاهفس نم لاجر دمعف .ئيش اهنم اوسَمي مل تبسلا
 ةبوقع مهب لزنت ملو ثاوعابو اوحلمو اهنم اورثكأف .تبسلا مويو (‘}”تبسلا ةليل

 يف انؤابآ هب بقاعي ناك امنإ هتمرح تبهذو لح دق تبسلا ىرن انإ :اولاقو اورشبتساف
 مل اولعف مهنأ ولو ،ةيوقعلا نوفاخي اوناكو .ءابآلا ةنس ُانبألا َنتسا مث ،ىسوم نامز

 .لاومألا اوذختاو ،ءاسنلا اوجوزتو ،هنم اورثأ ىتح كلذب اولمعف .ءيش مهرضي

 يربطلا ريسفت ىف وه همالسإو ىسرافلا ناملس باحصأ ةصقو ةيآلا هذه لوزن ببس رظنا (1)

 . .73 ص 1 ج يطويسلل روثنملا ردلا يفو .150-154 ص 2 ج
 .«اهيف» وأ «اهب» :ةلصلا دئاع. اهبلطتي اهنم دب ال ةدايز (2)

 زاجحلا رخآ يهو ،ماشلا يلي امم رمحألا رحبلا ،مزلقلا رحب ىلع ةنيدم تاليأ شةليأ (3)

 .292 ص 1 ج توقايل نادلبلا مجعم يف ايفاو اهب افيرعت رظنا ،ماشلا لوأو
 ةليلل مهيفكي ام يأ .تبسلا مويو تبسلا :ةليلل اهلعل !تبسلا ةليل» :د و ع و ق يف اذك (4)

 . مويلاو
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 6 :ةرقبلا

 6 مكتبس ةمرح متكهتنا دق مكنإ ،موق اي :اولاقف مهيحلاص نم فئاوط مهيلإ ىشمف

 لزني نأ لبق نم ءيدرلا لمعلا اذه نع اوهتناف 6 مكيبن ةنس متفلاخو 6 مكبر متيصعو

 اننوظعت ملف :اولاق .هتمقنو الجاع هباذع .مكب لزنم هللا نأ انملع دق انإف ؛باذعلا مكب
 انومتعطأ نإو . اريخ الإ هب هللا انداز امف .انم نينس ذنم لمعلا اذهب متملع متنك نإ

 الو اورتغت ال مكليو : مهل اول اق .انلبق نم ىلع اذه مرح امن و . انلعف يذل اك ٌنلعفتل

 مهبذَعُ ٌدَعُم وأ مهكلم هللا اموق َنوظعَت . ف :اولاق .(}»لزن دق نأك هنإف هللا ساب اونمأت

 " انل نوكيف اوهتنت :ت نأ امإ .(مُكبَر ىلإ ةرذعَم) :اونما نيذلا لاق . (ًاديدش باذم

 نيذلا اَنْيَجن 1 هب اوركذ ام م اوسن اُمَلف) : هللا لاق . مكتيصعم نم وجننف اوكلهت نأ امزو

 : فارعالا (َنوقُسْفَي اوناك امب سيب باذعب اوُمَلَط َنيذلا نذأ ءوسلا نع َنوَهَن

 (2 نيئساخ ةدرق تبسلا اولحتسا نيذلا حبصاف .كرشلا قسف ينعي 0 [165 4

 ٥تهن ةقرفو ،}ةيصعملا ىلع تأرتجا ةقرف :قرف ثالث اوراص : مهضعب لاقو

 هللا اموق نوظعت مل اوهن نيذلل اولاقف مههنت ملو اوعنص ام عنصت ملو تك ةقرفو
 . نوقتي مهلعلو مكبر ىلا ةرذعم اولاق اديدش اباذع مهبذعم وأ مهكلهم

 اوراصف :مهضعب لاقو (ث}ملكتي ال يذلا ءىساخلاو .(نيِئِساَ[خ ةَدَرق) :هلوق

 .نيرغاص :نيئساخ :نسحلا لاقو .ءاسنو الاجر تناك امدعب بانذأ اهل ىواعت دورق

 نيذلا هي نيقتملل ةظعومو اَهَقْلَح ث امو اهنيب امل الكت ا اهنلعَجف لع : ط : هلوق

 (4) مهدعب

 .«لزن دق ناك» :تبثأ ام باوصلاو «لزن دق هنأك» :دو ع و ق يف (1)

 . تبثأ ام حيحصلاو كاذك «نيئساخ ةدرق مهو» :دو ع و ق يف )2(

 يدي نيب اميف دحأل ريسفتلا اذه دجأ ملو .ملكتي ال يذلا : ءىساخلا» :د و ع و ق يف اذك (3)
 راغصلاو لذلا نم ملكتي ال يذلا :هانعم نوكي نأ الإ مهللا ريسفتلاو ةغللا بتك نم
 اهيف اوأَسخا) 108 :نونمؤملا ةروس يف ىلاعت هلوق نم ىنعملا اذه حورتسي لهو .داعبإلاو

 ؟(نوُمْلَكَت الو

 =امماَنْلَعجَق)» : يلي ام ز ةطوطخم يف ءاج دقف .د و ع و ق نم كش الو ةيآلا هذه ريسفت طقس (4)
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 73 - 67 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 اوه انذختأ اولاق ةرق : اوكب نأ مُكْرُماَي ةللا نإ هموقل ىَسوُم لاق ذو » :هلوق
 كلذك اَهِضْعَبب هبرضا انمف » :هلوق ىلإ . . .4 نيلهاجلا َنم نوكأ نأ هللاب دوعأ َلاَق

 .اولقعت يكل يأ 4 نولقعت ْمُكلَعَل هت هتلياَ مكيري ىتومل ا ه ١ ييخ

 هوطعأف ،نيتيرق نيب هاقلأف همع نبا لجر لتق :لاق هنأ سابع نبا نع اوركذ

 اهضعبب هوبرضيف ةرقب اوحبذي نأ هيلإ هللا ىحوأف ىسوم اوتأف .ذخأي نأ ىبأف نيتيد

 ىتح كلذ مهازجأل اورمأ ام لوأ رقبلا اوضرتعا مهنأ ولو .مهيلع هللا دتشف اوددشف
 ءارفص ێاهيف ةيش ال ةملسم ثرحلا يقست الو ضرألا ريثت لولذ ال ةرقبب اورمأ

 . كلذ نيب طسو ناوعلاو .ةريغصلا ركبلاو .ةريبكلا ضرافلا . ناوع ركب الو ضراف ال

 .هيدلاوب راب لجر دنع اهودجوف ةنس نيعبرأ اهوبلطف .:)اهيلع ىنسي الو ضرألا ريثت ال

 لوتقملا برضف ‘تحبذف .ريناند (خلاهكسم غلم اهنمث غلبف ،قلغم باب اهيلع ةرقبلاو

 . تام مث «هلتاقب ربخأف . ماقف اهضعبب

 رشلا هب مقافتف  مهئامظع نم ليئارسإ يتنب يف ناك ليتق وه : مهضعب لاقو

 اولعفف . هلتاقب ربخيو ايحي هنإف اهضعبب هوبرضاو ةرقب اوحبذا نأ ىسوم ىلإ هللا ىحوأف
 يذلا هيلو نأو كاهذخفب هوبرض مهنأ انل ركذو .تام مث هلتاق ىلع لدف ءهللا هايحأن

 . لتاق هدعب ثروي ملف 6 مهنيب ناك ثاريم لجأ نم هلتق يذلا وه همد بلطي ناك

 اوديصي نأ لبق مهبونذ نم فلس امل ينعي :ةداتق لاق . (اَهِيَدَي َنيَب اَمِل) ةربع :يأ لاحت =

 ءاهلاو :دمحم لاق .ناتيحلا مهذخأ وهو بونذلا كلت دعب ام ينعي (اَهَقلَح اَمَو) ناتيحلا
 تبسلا لمهأ ةيرق انلعج ىنعملا :ليقو .ةلعقلا ليوأتلا اذه ىلع يه (امماَنْلَعَج) يف يتلا

 ز ةطوطخم نينمز يبأ نبا رظنا .«مهب اوظعتيل اهفلخ امو ىرقلا نم اهيدي نيب امل آلاكن
 تلعج اهوخسم يتلا ةخسملا ينعي» :43 ص 1 ج نآرقلا يناعم يف ءارقلا لاقو .1 ةقرو

 اوخىيُم نيذلا لمع امب اولمعي نأ اوفاخيل اهدعب لممعُي املو ، بونذلا نم ىضم امل ًلاكن

 . «اوخسميف

 هنمو . حيصف حيحص امهالكو ؛«اهيلع ىنسيي ال» :د يفو «اهيلع ىقسي ال» :ع و ق يف )1(

 .انس :ناسللا رظنا .اهيلع ىقتسي يتلا ةرقبلا وأ ةقانلل ةيناس عمج يهو ٠ يناوسلا

 .كوُسُم ىلع عمجيو .دلجلا وه نيسلا ناكسإو ميملا حتفب ‘كشَملا (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 71 - 6 :ةرقبلا

 يخأ ،امهمع نبا ىلإ ليئارسإ ينب نم ناوخأ نالجر دمع : يبلكلا لاقو

 ينب يف لثم ةباش مع ةنبا امهل تناكو .ءاثري نأ اداراف ءًاميقع ناكو ؤهالتقف ،امهيبا
 .هالتق كلذلف ،امهمع نبا اهحكني نأ افاخف ليئارسإ

 الو ضراق آل ةرقب اهنإ لوقي هنإ لاق يه ام انل ني َكْبَر ال عئذا اولاق » : هلوق
 ةريغصلا ركبلاو ،ةمرهلا ضرافلا :لاق نسحلا نع اوركذ « كلد َنْيَب ناَوَع ركب
 :لاق .ةريبكلاو ةريغصلا نيب فصنلا ناوعلا :مهضعب لاقو .كلذ نيب ناوعلاو

 .4 َنورَمؤَت ام اولَعْفاَق »

 قاف اَرْفَص ةَرَقَب اهنإ لوقي هنإ لاق اهنول ام انل نيبي َكَبَر انل ذا اولاق »
 مهضعب لاق . «َنيرظلا ُرُسَت » :لاق .ةرفصلا ةيفاص :لاق نسحلا نع « اهنل

 . نيرظانلا بجعت

 نإو انيلع ةَبقَت رقبلا نإ يه ام انل نيي كبَر انل ذا اولاق »
 ُ ي - ه ي <

 .ه نودتهمل

 اوددش امل مهنكلو رقبلا ىندأب موقلا ريأ امنإ :لاق هنأ ةلي يبنلا نع اوركذ
 .ك"دبألا رخآ ىلإ مهل تنيب ام اونثتسي مل ول هديب يسفن يذلاو ،مهيلع هللا دتش

 ضزألا ريثت » لولذ ال ةبعص :يأ ه لولد آل ٌةَرَقَب اهنإ لوقي هنإ لاق » : هلوق
 الو اهيلع ثرحُي ال :لولذ ال :لاق سابع نبا نع اوركذ .ه تزَحلا يقست الو
 ددشف اوددش :لاق هنأ نيرسفملا ضعب ركذ .اهيلع ىقسي ال : يأ “ثرحلا يقست

 . ةيشحو اهوفلكف ٠ مهيلع

 نع عفار يبأ نع نسحلا هاور ثيدحلا اذه .(َنوُدَتْهُمَل هللا َءاش نإ اًنإَو) مهلوق وه ءانثتسالا (1)
 ،هجولا اذه نم بيرغ ثيدح» :هيف لاقو هعفر يف ريثك نبا كش دقو .اعوفرم ةريره يبأ
 ثيدحلا اذه جيرخت يف لصفلا لوقلا رظنا .«ةريره يبأ مالك نم نوكي نأ هلاوحأ نسحأو
 1 ج ركاش دمحم دمحأ قيقحتو راصتخا .ريثك نبا ظفاحلل ريسفتلا ةدمع :باتك يف

 .1956/1376 رصمب فراعملا راد ط .164-165 ص
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 .74 - 71 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 مئاوقلا ةملسم :نسحلا لاق .بويعلا نم ةميلس :لاق .ه ةَمْلَسُم »» :هلوق 97

 ض ايب ال : ي أ ٩ اهيف ةّيش ال « : هلوق . لمعلل لي الو لجر رث أ اهيف سيل دسجل او

 . ضايب الو اهيف داوس ال :دهاجم ريسمتو .اهيف

 امو امموُحَبَذَف » : هللا لاق .تنيب نآلا يأ ه قحلاب تئج نآلا اولاق » :هلوق

 . ه نولعفي اوداك
 .. ه { ىمح ع ه۔ هده۔۔ ه ۔ .
 ٥ ضعب ىلع مكضعب متعف ادت ي أ : اهنيف مت اراداف اسفن متلتق دإو ي : هلوق

 يف 0 انرّسف دقو « نوُمتكت متنك م جرخُم هللاو : ضعب ىلع مهضعب )1( هليحي : ي أ

 .سفنلا لتق يف مهيرادت لبق ةرقبلا ةصق ركذ .ةرقبلا ةصق

 ْمكلَعَلهتنياَُمكيرُيَو ىتوملا هئلا ييحي كِلَذَك اَهِضُعبب ةوُبرضا انلقف :هلوق
 نبا نع اوركذو .هربع يأ هتايا مكيري : مهضعب لاق .اولقعت يكل يأ هم نولقعت
 اولعفف .اهذخفب :دهاجم لاقو .اهدضعب : يأ اهضعبب هوبرضا : هلوق يف سابع

 ء 1 .ء ۔, 2- ح ۔ 2 , "٠ -٠, . عي ٥٠ ۔ذ۔ مم -

 يف وأ «ةّوسق دشا وا ةَراَجحلاك يهف كلذ دعب نمم مكبولق تسق مث :هلوق
 ٠ ه . و ۔٥ ن َ .

 وا فلا ةئام ىلإ هانلّسراؤ) :هلوقك وهو .ةوسق دشأ يه لب يأ كلب عضوملا اذه

 .نوديزي لب :يأ [147 :تافاصلا] (نوُيزي

 ()ةلص انهاه ماللاو . هزمنألا هنم ُرْجَفَني امل ةراجلا نم ًنِإَو » :لاق مث

 ام ينعي ه املا هنم جرخيف ىقشي امل اهنم نإو » .هؤام رثكي ام اهنويع نم :يأ
 نإو + . هؤام لقي ام اهنويع نمو © راهنألا هنم يرجت ىتح ءاملا هنم جرخيف ققشتي

 .«ضعب ىلع مهضعب هلمحي» :ع و ق يفو ،«هليحي» :د يف اذك (1)
 اهنأ قحلاو .ةاحنلا ءامدق حالطصا يف ةدئاز يأ ,ةلص» :ثالثلا تاطوطخملا يف اذك (2)

 امأ .ةلمجلا نومضم ديكوت ديفتو .ةقلحزملا ماللا ىمستو “ ءادتبالا مال يهف ٥‘كلذك تسيل

 1 ج بيبللا ينغم .ماشه نبا رظنا .معنف ةلماع ريغ اهنوك ةلص اهفصوب فلؤملا دصق اذإ
 .228 ص
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 77 - 74 :ةرقبلا

 .اهدوجس ينعي :نسحلا لاق .ةلص انهاه ماللاو .ه هللا ةَيشَح نم طبهي اَمَل اَهْن
 . حبسي الو دجسي ال عطق يذلاف ءيش هنم عطق اذإو ۔ حبسيو هلل دجسي لبجلا نإ

 .فه َنولَمْعَت اّممَع لفخب هللا اَمَو
 ٥۔ ٥ يرك ه

 هللا مهارأ امدعب نم : يأ 6 (كلذ ب لعب نم مكبولق تسق ر ًث) : : مهضعب لاقو

 ةراجحلا رذعف ؛كلذ دعب نم مهبولق تسقف بئاجعلا رمأ نمو ىتوملا ءايحإ نم
 م ٥. , ٥ م د ے۔۔ ۔2۔ ۔. ۔ ۔ ة . ج ۔ . .

 ىلإ (. . .راهنالا هنم رجفتي امل ةراجحلا نم نإؤ) :لاقف مدا نبا يقش رذعي ملو

 .(َنوُلَمعَت امَع لفاغب هللا اَمَو) .ةيآلا رخآ

 نأ نوعمطتفأ نينمؤمللو دل يبنلل لوقي همي مكل اونمؤي ن 1 َنوُعَمظَتَ 1 % : هلوق

 لكب باتكلا اوتوأ نيذلا تتأ نئلو ( : لاق دقو ©دوهيلا ةعامج هب ينعي . مكوفدصي

 . هتلبق عبتت لق ةصاخلا نأل ئ مهتعامج هب ىنعي ئ [145 : ةرقبلا ] (كتلَب اوعبت ام ام ةيا

 ٥ م ه ٥ م م 8 ۔ - ُ 2 .مو ة 2 م & ۔ 2 ٥

 مهو هولقع ام دعب نم هنوفرخي مث هللا ملك نوعمسي مهنم قيرف ناك قو <

 .مالسإلاو (دمحم يف هللا مالك اوفرح .ةاروتلا :نسحلا لاق .ه نوُملْعي

 اذه لبق اهيف يبلكلا لوق انرّسف دقو .اريثك نوفخيو اهنودبي سيطارق اهنولعجي
 . ملعأ هللاو ، يلإ بحأ نسحلا لوقو .عضوملا

 مهضعب الخ اًدَو » دوهيلا مهو هنما اولاق ونآ نيذلا وقل اإَو » :هلوق
 . يف مكل هللا نيب امب يأ ه مكيل هللا حتف امب مُهَنوُئَدَحَتأ اولاق ضغب ىلإ

 . َنوُلِقْعَت لقأ ْمُكَبَر َدْنِع هب ْمكوُجاحُ » .مالسلا هيلع دمحم ثعب نم

 مهضعب دوهيلا لاق امم :نورسي امف 4٩. نونلعي اًمَو نوريسي ام ُمَلْغَي ةللا ن َنوُمَلَعِن

 هللا ةيشخ نمف . لبج نم طبهي وأ ءام نع قشي وأ ©ءاملا هنم رجفتي رجح لك» :دهاجم لاق (1)

 :ز نينمز يبأ نبا ةطوطخمو .80 :دهاجم ريسفت رظنا . نارقلا كلذب لزن «لجو رع

 .12 ةقرو
 تءاج :ز يفو .«مالسلا هيلع دمحم يف» :د يفو 5.«مالسإلاو دمحم يف» : :ع و ق يف اذك (2)

 اوفرح 4 ُهوُلَقَع امدعب نم ُهَنوفرحُي مث ةاروتلا هللا باتك ينعي : : نسحلا لاق» : يلاتلاك ةرابعلا

 . «هنيدو ةلي دمحم ةفص نم ةاروتلا ىف ام
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 78 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 نوَرسي ام :مهضعب لاقو .انمآ اولاق اونمآ نيذلا اوقل اذإ :نونلعي امو ©ضعبل

 . مه دنع ابوتكم هنودجي مهو دمحمب مهرفك

 "ريزانخلاو ةدرقلا ةوخإ اي :لاقو يبنلا مهممَش نيح اذه :دهاجم لاقو

 . ؟اذهب هثدح نم :اولاق

 مث مهيبن رمأ نم مكباتك يف مكيلع هللا حتف امب مهنوثدحتأ اولاق : يبلكلا لاق

 دنع اهب مكوجاحيل مكيلع مهل ةجح هذهف ؟مهنيد يف نولخدت الو مهنوعبتت ال
 هللا نأ نوملعي ال وأ :هيبنل هللا لوقي .نولقعت الفأ :نوموالتي مهو اولاق .مكبر

 مهتعبئاف اوبذكو اومتك نيذلا مهو { مهئاملع لوق اذهو .نونلعي امو نورسي ام ملعي
 . ةقوسلا

 ثيداحأ الإ :يأ ينامأ لإ بتكلا َنوُمَلْعَي ال َنوَُمأ ْمُهَنِمَو » :هللا لوقي
 : يأ ،نيقي ريغ ىلع مه :يأ ه َنونََ الإ ْمُم نإو ل .كاوثًدُح ام الإ نوملعي ال

 .اوبذك مهؤارق تبذك نإو ،اوقدص مهؤارق تقدص نإ

 ْنَل) :مهلوق نم بذكلا هيف اونمتي نأ الإ :يأ . ينامأ الإ :نسحلا لاقو

 نحن :دوهيلا لوقت .[111 :ةدئاملا] .(ىراصن وأ ًادوه ناك نم الإ ةنسلا َلخذي

 ًاضيأ اونمتو .ةنجلا نولخدي نيذلا نحن :ىراصنلا تلاقو .ةنجلا نولخدي نيذلا

 .[79 :ةرقبلا (ةَدوُدْعَم امايأ آلإ رانلا اَنَسَمَت نل اولاقَو)

 الو باتكلا نوملعي ال :لوقي ،نونظي الإ مه نإو ينامأ الإ :مهضعب لاقو
 . قحلا ريغب نونظلا نونظيو ،مهل سيل ام هللا ىلع نونمتي ، ينامأ الإ هيف ام نوردي

 نباو رذنملا نباو ريرج نباو قاحسإ نبا جرخأ» :81 ص 1 ج روثنملا ردلا يف يطويسلا لاق (1)
 ةدرقلا ناوخإ اي :لاقف مهنوصح تحت ةظيرق موي ةلي يبنلا ماق :لاق دهاجم نع متاح يبأ
 . مكنم الإ رمألا اذه جرخ ام ؟دمحم اذه ربخأ نم :اولاقف ،توغاطلا ةدبع ايو ريزانخلاو
 .500 ص 2 ج يدقاولا يزاغمو .234:3 ماشه نبا ةريس رظنا

 . «هنولبقيف هب مهؤارق هب مهثدحي ام» :ز يفو .«اوثدح ام الإ» .د و ع و ق يف اذك (2).
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 80 - 79 :ةرقبلا

 هللا دنع نمم امم نولوقي ث م مهيدي اب بتكل ١ نوبتكي نيذلل نو « : هلوق

 تعن ىلإ اودمع ؛مهؤاملعو دوهيلا رابحأ مه : يبلكلا لاق .هاليل نمت هب اورتشي

 مهتلفس ىلإ هوجرخأ مث ،}هنم اوصقنو هيف اودازف ،مهباتك يف مالسلا هيلع يبنلا

 .لجرلا اذه تعنك سيل ،نامزلا رخآ يف هللا هثعبي يذلا يبنلا تعن اذه :اولاقف

 تبتك يذلا مهباتك يف يذلا تعنلا هيف اوري مل ةق دمحم ىلإ ةلفسلا رظن املف
 ًمُئ مهيديأب باتكلا نوبتكي نيذلل لو : :هللا لاقف .ةلكأم رابحألل تناكو . مهرابحا
 « ْمُهَل َلْيَوَف » :ةلكاملا كلت :يأ .(ليلق انم ِهب اورتل هللا دنع نم اذم نولوقي

 سم 2 ه <

 . ه َنوُبِسكَي امم مهل لوو مهيديأ تبتك امم ةرخآلا يف

 تلاق :نيرسفملا ضعب لاق 4٩. ةدودعم امات آلإ رانلا اَنشَمَت نل اوُلاَقَ ط

 .لجعلا اهيف اندبع يتلا مايألا ددع ،مسقلا ةلحت الإ رانلا هللا انلخدي نل :دوهيلا

 .رشلاو باذعلا انع عطقنا مايألا كلت انع تضقنا اذإف

 هللا فلخي نلق ًادهَع هللا دنع مُئْذَحَأ لف » :مالسلا هيلع يبنلل هللا لاق
 ًادهع هللا دنع اوذختت مل مكنإ :يأ .« َنوُمَلْعَت آل ام هللا ىلَع نولوقت ما ُهَدْهَع
 .نوملعت ال ام هللا ىلع نولوقتل مكنإو

 مكل ُأ) : هلوق لئم وهو ("ديحوتلا ينعي ] ًادهَع هللا 7 متذخا : هلوقو

 . ن ةروس يف كلذ ريسمقتو .[9 : ن ةروس ] . (ةماَيَقلا موي ىلإ ةغلاب انُيَلَع نامأ

 سمخ : لوقي دايع هللا لوسر تعمس :لاق تماصلا نب ةدابع نع اوركذ

 هلخدي نأ ًادهع هللا دنع هل نإف ةمات نهب ءاج نم ‘هدابع ىلع هللا نهبتك تاولص

 ءاش نإو هبذع ءاش نإ دهع هللا دنع هل سيلف ةمات نهب عىجي مل نإو .. ةنجلا

 . (2همحر

 يار اذهو . هللا دنع ادهع كلذب اوذختتف اورفكت ملو اوكرشت ملو هللا الإ هلإ ال متلق له ينعي (1)
 .279 ص 1 ج يربطلا ريسفت يف روكذم كاحضلا هنع هاور سابع نبال

 حيحص ثيدحلاو .«ةنجلا هلخدأ» :ةياور يفو «هل رفغ» :د و ع يفو «همحر» :ق يف اذك (2)

 ةح . هكردتسم يف مكاحلاو نابح .ن نباو . ننسلا يف يقهيبلاو يئاسنلاو دواد وبأو دمحأ هجرخأ
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 83 - 81 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 نل :نولوقت امك هناب ًاقثوم : يأ ًادهَع هللا دنع ْمئْذْحَنأ لق :دهاجم ريسفتو

 .ةودغ امائأ لإ رانلا انم
 لجعلا مايأ ددع اموي نيعبرأ نوبذعي مهنأ تمعز دوهيلا نإ : يبلكلا لاقو

 :لاق .ُهَدْهَع هثلا فلخي نلق ادهع هللا دنع ْمُتْذْحَتأ لق : هللا لاقف .اهيف هودبع يذلا
 مث ةنس نوعبرأ كلتف { ةنس موي لكل مايألا كلت ددع مهبذع رانلا هللا مهلخدأ اذإف

 ال دبألا يقبو متلق يذلا لجألاو تضم دق مايألا هذه .هللا ءادعأ اي : مهل لاقُ

 : مهل ليقو رانلا ىف دولخلاب اونقيأو ] ءاجرلا عطقنا كلذ دنعف ؛ ادبأ اهنم نوجرخت

 ٠ «هنَتطخ هر ثطاحأم ل ك غلا دع هك در تك ي الب
 ملو تام مد 4 هتئيطخ هب تطاح او ح كرشل ١ ينعي 4 هتيس بسك نم ىلب ي

 اولمعَو اونمآ نيذلاو » .«ودلنخ اَهيِف مه رانلا بحا ئَلواق » هنم بتي
 م. - , ۔ ,| هع ة ۔ ه , ۔ ه ع ۔ ۔ ٤ د

 نوجرخي الو نوتومي ال يأ .ه نوذيلاخ اَهيِف مه ةنجلا باحصا كئلوا تاحلاصلا

 لق : هلوق امأو . كرشلا ةئيس . ةئيس بسك نم ىلب :لاق نسحلا نع . دبألا دبأ اهنم

 .0"هل رفغ ءاش نإو هبذع ءاش نإ ،ادهَع هللا دنع ممتذَحتأ

 اناسحإ نيدلاولابو ةللا الإ نوُدْبْعَت ال َليِئاَرْسإ ينب قائيم انذأ إَو » :هلوق
 امب مهنورمأت :نسحلا لاق .ههانشسحح .هلب اولوقو نيكسملاو ىماتيلاو ىبرقلا يذَو

 اولوقي نأ مهورمأ مهيبن مهل لاق :لاق .هنع هللا مهاهن امع مهنوهنتو © هب هلل ا مهرمأ

 . هلل ا لوسر ادمحم نإ

 ة هثرة۔۔ روث .ة إ ۔,2 ى 27

 الإ» متدحجو مترفك يأ «متيلوت مث ةوكزلا اوتاو ةولصلا اوميقاؤ» :هلوق
 ۔ د٭۔ مهو ٥ | . ٥ ى ۔

 يبنلا هب ءاج امع « نوضرغُم متناو » . يبنلا اوعبتا نيذلا ليلقلا ه مكنم اليلق

 , (2)هل نودحاج

 يف ءاج هنأ الإ ةلثامم ظافلأب (189 مقر) 52 ص 1 ج هدنسم يف بيبح نب عيبرلا هجرخأو =-

 . «رانلا هلخدي نأ دهع هللا دنع هلف ائيش نهقح نم صقن نمو» : هرخا

 اهيف ودبيو ةقباسلا ةيآلا ىلع دوع يهو . ثالثلا تاطوطخملا يف ةلمجلا هذه تدرو اذك (1)

 .دوصقملا حيضوت ىلع نيعي ام ز يف دجأ ملو ،امرخ اهيف لعلو ،‘ بارطضا
 .«نويبنلا» :ع و ق يفو ،«يبنلا» :د يف اذك (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 86 - 84 :ةرقبلا

 م نم مكسفنأ نوجرخت الو مك ءام د ًنوُكِفْسَ ال ْمُكَقَتيم انذأ ذاو ث : : هلوقو

 اذه نأ] ٩ َنوُدَهشَت متنأو مزر م مث ; [ًاضعب مكضعب جرخي ال يأ] ,كر

 مكنب اتير وجرخ مكسفنا نولتقت» [ءالؤه اي ,دار ليق] : الؤم ت ث « [ىح

 ٥ 8 8 . م ٥2 ه ىك ۔ وو

 .ههه مُكَيَ مَرَحُم وهو :و ْمُوُدَقُ ىرتأ مون نوا

 نم ًاضعب مهضعب جرخيو ًاضعب مهضعب لتقي لعجف اوثكنف : : نسحل ا لاق

 . مهوداف دحأ مهباحصأ نم رسأ نإو ] ناودعلاو مثإلاب مهيلع نورهاظي مهرايد

 آ

 َنونِموتَأ « : هللا لاقف . مهماكحأ تفلتخاف . مهيلع ًاضورفم ءادفلا كلذ ناكو

 .ر رودلا نم جارخالاو لتقلا يأ « ضعبب نورمت ج ءادفلا يأ 4 باتكلا ضعبب صعبب

 لاق ه ايندلا ةوَيَحلا يف يزخ آلإ مكنم كِلَد لعفي ْنَم اَرَج امف » :هلوق م م ٥ م
 امب هللا مهازخأ ريضنلا تيفنو ةظيرق تلتقف .لتقلاو يفنلا يزخلا : يبلكلا

 .ةيزجلا يزخلا :نسحلا لاقو .اوعنص

 امع لف هللا امو باذملا دشأ ل َنوُدَرُي ةمايقلا مقو , : هللا لاق
 © نولمعتو نوَُرت : ًاعيمج ءاتلاب :هجوأ ةثالث ىلع أرقت يهو . (2) مهينعي ٩ًنوُلَمْعي

 امف :مهل هلوقي ثلاثلا هجولاو . نولمعيو نوُدَرُي : يبنلل لوقي ؛ ءايلاب رخالا هجولاو
 ..ع '۔

 دشا ىلإ َوُدَرُي ةمايقلا َمْوَيَو ايندلا ةيحلا يف يزخ الإ مكنم كلد لعفي نمم ُءاَرَج

 .اعيمج َنوُلَمعَت امع لفاغب هللا امو باذعلا

٠٧٠ 

 م

 :مهضعب لاق ه ةرخآلاب ايندلا ًةوَيحلا اورتشا نيذلا يلوأ » :هلوق

 ىلع ©، بهاذ اهيف ام نأل ،ايندلا ليلق اوبحتسا ؛ةرخآلا ىلع ايندلا ةايحلا اوّبحتسا

 .ةرخآلا ىلع ايندلا ةايحلا اوراتخا :نسحلا لاق . يقابلا ةرخآلا ريثك

 . نيفوقعملا نيب ةدايز ز يف ءاج ام تبثأف ،د و ع يف الو ق يف ةيآلا هذه رسفت مل (1)

 هتبثأ ام باوصلاو ،تفيحصت امهيتلك يفو «مهيغب» :د يفو 5مهنيعي» :ع و ق يف (2)

 اذهو {ةتَي لوسرلا نمز يف اوناك نيذلا دوهيلا دصقي ،مهدصقي يأ ،«مهينعي» :هللا ءاش نإ
 .ءَنوُنَمْعَت اًمَع لفاعب هللا امو» :أرق نم ةءارق ىلع
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 88 - 86 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 ي .ذ ٥٩ ه ء و م٩٥ . م. {

 رصان مهل سيل يأ 4 نوُرَصنُي مه الو باذعلا مهنع ففخي الف + :لاق

 . هللا باذع نم مهرصني

 « لسرلاب هدعب نم اَنيفَقَو » ةاروتلا يأ ه باتكلا ىَسوُم انيئاع ذَقَلَو» : هلوق
 يتلا تايآلا ينعي : يبلكلا لاق .« تيبلا َميْزَم نب ىسيع انيتاَو» مهب هانعبتا يا

 4 ُهَتذَنأو ط : هللا هامس امم كلذ ىوس امو ئ ىتوملا ءايحإ نم ىسيع مهيري ناك

 سدقلاو ليربج حورلا . مالسلا هيلع ليربج ينعي ه .سقلا .حورب « هانعأ

 اوحبصأف مهودع ىلع هديأو 6 ىتوملا ييحي ىسيع ناك هب مسا وهو . (1)هللا وه

 . (2,تايآلاو بئاجعلا نم هاتأ امب هديأو رافكلا ىلع نيرهاظ

 تبذك ًاقيرقَق مُتْرَبُعَتْسآ مكسفنأ ىوهت ل امب لوُسَر مُكءاَج اَمَنَكَفأ »» :هلوق
 .4 نولتقت قيرفو

 دنع دوهيلا تلاق تانيبلا ميرم نب ىسيع انيتاو هللا لزنأ امل : يبلكلا لاق

 لمع ام لثم الو .هب انتئج ىسوم هب ءاج ام لثم الف :مالسلا هيلع يبنلل كلذ

 اَمّنَكَفأ : هللا لاق تلعف انؤايبنأ انيلع صقي امك الو ؤتلمع تمعز امك . ىسوم
 : يأ شَنولُقَت ًاقيرقو متبذك ًاقيرقق مُئْرَبكَتْسا مكسفنأ ىوهَت ال امب لوُسَر مكءاج
 هللا نم يحولا هنأ اوفرعو اوتكس كلذ مالسلا هيلع يبنلا مهل لاق املف .متلتق

 .اوعنص امب مهرّيع

 .لوقت ام هقفت الو لقعت ال ةنكأ يف ه فلغ انبولق » دمحم اي ه اولاقو

 هنأ نسحلا نع اوركذ .لوقت ام انعمس ًاقداص تنك ولف ،ملعلل ةيعوأ انبولق تناكو

 ريسفت رظنا .سابع نبا نع يورم لوق وهو ريهطتلا سيدقتلاو .رهطلا ًاضيأ هيناعم نمو (1)

 .86 ص 1 ج روثنملا ردلا . يطويسلاو .321-322 ص 2 جو ٠6 47651 ج يربطلا

 .سدق : ناسللاو

 بيجاعألا نم هارأ امب» : ع و ق يفو تايآلاو بئاجعلا نم هاتأ امب» ز يف اذك (2)

 . «تايآلاو
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 زيزعلا هتنا باتك ريسفت 88 :ةرقبلا

 فلغ :هيبأ نع دهاجم نبا لاقو .(!!دمحم اي كلوقل نتخت مل فلق فلغ :لاق
 . ةنكأ يف :يا

 نم لق : مهضعب لاق . ه َنونِمؤُي ام ليِلَقَق ْمهرفكب هللا مُهْنَعْل لب ٭ : هللا لاق

 . (2) دوهيلا نم نم آ

 نم ةرشع ينعبتاو ينقدصو يب نما ول : : ال هللا لوسر لاق :نسحلا لاقو

 ‘ دوهيلا ن ا . نم رشع انثا : بعك ل اق . )3( ينعبن : ل يدوهي اهرهظ ىلع ىقبي مل دوهيل ا

 رشع يتنثا مهنم انثَعبَو ليئارسإ ين ر ىفيم هللا سأ دقلو : هللا باتك يف كلذ قادصمو

 .[12 : : ةدئاملا ] ابيقن

 الإ يبنلا دهع ىلع ملسأ دوهيلا نم ادحأ ملعن ال :نيرسفملا ضعب لاقو

 .وه نم يردن الو ،رخآ ركذي نسحلا او .دحاو لجر
 هب 7 هلبق نم باتكلا مههانيتآ نيزلا) : ىلاعت هلوق يف نيرسفملا ضعب , لاقو

 باتكلا ممهاَنْيتآ َنيِذلا) :هلوق يف يظرقلا ةعافر نع اوركذ [5 :صصقلا] (ًنونموُي
 ن أ مهضعب ركذو . . مه دحأ انأ دوهيلا نم ا ٠, ةرشع يف تلزن لاق ) َنونمؤُي هب ب مه ه هلبق نم

 ملسأ ام دعب . . .دوهيلا نم ةرشع ينقدصو ينعبتاو يب نمآ" ول :لاق ةي يبنلا
 ٥٨“بعك لاق امك رشع يننا مامت نونوكيف .ريسفتلا لهأ ضعب ركذ ناذللا نالجرلا

 . ملعأ هللاو

 .216 ص 1 ج هريسفت يف ريثك نبا هاورو . نسحلا نع ةداتق نع متاح يبا نبا لوقلا اذه ىور (1)

 نسحلا هاور يذلا ثيدحلاب هيلإ بهذ ام ديأو ،ةداتقل وه يذلا ريسفتلا اذه انه فلؤملا راتخا (2)

 ىلع ادمتعم هيلع درو هضتري مل هنكلو ريسفتلا اذه ًاضيأ يربطلا دروأ دقو . يظرقلا ةعافر لوقيو
 : ىل اعت هلوق ١ رأ هتصالخو هيلإ هزع و ملو ء ارفل ١ هيلإ هقبس اريسفت حجرو 6 برعلا ١ ةغل نم لع اوق

 نأ» : يناثلا هجولاو .« ًاريثك الو اليلق اونمآ اونوكي الأ» :امهدحأ : : نيهجو لمتحي نونمؤي ام اليلق

 ءارفلا يناعم رظنا .«نيرفاك نونوكيف ةلي يبنلاب ؛هاوس امب نورفكيو اليلق ءيشلاب نوقدصي اونوكي
 .329-331 ص 2 ج يربطلا ريسفتو .609 ص 1 ج

 يب نمآ ول» :ظفلب , ةريره يبأ نع ةنيدملا مدق نيح ةلي يبنلا دوهيلا نايتإ باب يف يراخبلا هجرخأ (3)

 : 6 ص 2 ح يبهذلل ءالبنلا مالعأ ريس يف درو رخآ ظفلبو . !دوهيلا يب : نمال دوهيلا نم نم ةرشع

 . «ضرألا يف يدوهي لك يب نمال دوهي رابحأ نم ةرشع يب نمآ رل»
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 91 - 89 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 ه 3 ۔ ى . 2 .و

 ه ْمُهَعَم اَمِل قَدَصُم » نآرقلا يأ « للا دنع نم بنك ْمُهَعاَج املو » :هلوق
 حاتفتسالاو « اورفك نيذلا ىلَع نوحَتفتُسي لبق نم اوناكو » ليجنإلاو ةاروتلا : يأ

 . «َنيرفكلا ىلع هللا ةّنْعَلَف هب اورَقَك اوفَرَع اله هءاج املق » ءاعدلا

 . برعلا رافك ىلع ةي دمحمب رصنتست دوهيلا تناك : نيرسفملا ضعب لاق

 نم هنأ اوأر املف . مهلذيو برعلا لتقي يذلا يبنلا اذهب تيا مهللا :نولوقي اوناك

 ىلَع هللا ةعلق هب اورفك اوفَرَع ام مهءاج اًمَلف) : هللا لاق . هر اورفكو هودسح مهريغ

 . (نيرفاكلا

 هللا َلَْنأ امب اوُرُفكَي نأ ْمُهَسُفنأ % هب اوعاب : يأ هم هب اوَرَتشا امسئب » : هلوق

 اوابَق هدابع نم ءاشي نمم ىلَع هلضف نم هللا َلزَنُي نأ » ًادسح هب اورفك ه يغب
 ٌباَذَع َنيرفلكللَو » بضغ ىلع ًابضغ اوبجوتسا :يأ « بضغ ىلَع بصب

 . «“ نيهم
 مهرفكب مهيلع بضغ :بضغ ىلع بضغ :نيرسفملا ضعب لاق

 .نآرقلاب مهرفكب مهيلع بضغو ،ليجنإلاب
 هللا يبن اودحج نأ مهرابحأ ينعي ، مهسفنأ هب اورتشا ريسفت : يبلكلا لاقو

 يف اوراصف مهسفنأ اوكلهاف نوبيصي امب مهسفنأ اوعابف مهتلكأم بهذت نأ ةفاخم

 .رانلا
 ّ و ٥ . ۔.۔ ] - ٤. ّ م  و ى هم ٥, 7 2 . ه م۔ ۔ے ھ .

 َنوُرُفْكَيَو اَنيَلَع لزنا امب نون اولاق هللا لزنأ امي اونمآ مُهَل َليِق اًدإَو » :هلوق
 َوُهَو » :هللا لاق .نآرقلابو ليجنإلاب دوهيلا ترفك .هدعب امب يأ ه ٌهاَرَو امب

 . . . ه ه ۔۔ ,ح ث _ ۔ ء . 7 . 4

 ف يذلل اقفاوم ، ليجنإلاو ةاروتلا يأ مهعم ا اقدضصمج نارقلا ينعيو ه قحلا

 انيتأي الإ يبن انل نكي ملو .انيبن هب ىتأ يذلا لثمب انتأت مل كنإف :اولاق .مهبتك

 © لبق نم هللا ءايبنأ اولتق نيذلا مهءابآ نولوتي هللا ءادعأ ناكو .رانلا هلكأت نابرقب

 .«نينمؤُم من نإ لبت نم هللا ابنأ ةولف ميف لف » :لوقي كلذلف
 مهيلع هللا لزنأ امب نونمؤي اوناك نإ لوقي :مهيلأ هب ينعي :نسحلا لاق
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 زيزعلا هنلا باتك ريسفت 95 ۔ 92 :ةرقبلا

 َلزنأ-اممب نِموُن) :مهلوق :يف هللا مهبّذكف .مهئايبنأ لتق مهيلع هللا لزنأ اميف سيلف
 . (انييَلَع

٠٥ 

 م ر ه م

 نم لجعل ا مت ةذخحَت ا ث 7 مهيلو ا ينعي 4 تنبل اب ه ىسوم مه ع ءاح ذَقْلَو  : هلوق

 . (. عضوملا اذه لبق لجعلا رمأ انرُسف لق :ه َنوُملْظ منو هدعب

 هع ه ى 3 ِ مه ه | إ { 2 ۔0} ,-٥}م۔۔ ه ُِ ,[ ه ۔٤ ٥ ۔ . .
 ٩ ةوقب مكنيت اع ام اودخ روطل ١ مكقوف انعفرو مكقشيم اندخا دإو ي : هلوق

 .}مضوملا اذه لبق هانرّسف دقو

 .كرمأ انيصعو ،لوقت ام انعمس هه اَنْيَصَعَو اًنْعِمَس اولاق اوُمَمساَو » :هلوق
 لبقو بات مهلك سيل :نسحلا لاق .4 مهرفك لجلا مهبو يف اوبرشاو » ح : ٥٠٤ . . 4 . - ٥ ٥

 هللا لاق نيذلا مهو . مهبولق يف لجعلا بح يقب نيذلا مهف بتي مل نمف : كلذ

 ُ ث ٥ 7

 ةايحلا يف لذو مهبر نم ُبضَع ْمُهْلاَنَيَس لجعلا اوُذَحَت نيذلا ًنإ) : مهيف

 .[152 :فارعألا] (. . .ايندلا

 ناميإلا ناك ول يأ . هننينمؤُم مُئنُك نإ مُكنميِإ هب مُكرُماَي امس لف » :هلوق
 اودبعت نأ مكناميإ هب مكرمأي امسيب :لوقي . لجعلا ةدابع نع مكزجحل مكبولق يف

 (ةيدضَتَو ُءاَكُم الإ تيلا دنع ْمُهَتالَص ناك اَمَو) :هلوق لثم وهو .لجعلا

 ةدابعب مكرمأي ال مكناميإ نإف نينموم متنك نإ :لوقي كلذ هابشأو [53 :لافنألا
 (ىراَصَت ؤأ ًادوُه ناك م الإ ةنجلا لخذَي ْنل) : مهلوقل مهيلإ عجر مث .لجعلا
 :لاقف .[80 :ةرقبلا] (ةَدوُدعَم امايأ الإ ُراَنلا اَنَسَمَت نل) : مهلوقلو 111[0 :ةرقبلا]

 اوَنَمَتَق سانلا ِنوُد نم ةَصلاَح هفلا دْنِع ةرجآلا رادلا ْمُكَل تناك نإ لف »

 .مكمعزب ةنجلا اولخدت ىتح ةنجلا لهأ نم مكنأ يأ «نيِقدنَص متنك نإ تْوَمْل
 .ةثيبخلا لامعألا نم اوفلسأ امب : يأ ه مهيديأ تَمَذَق امب ادبأ ُهونمَعي ْنَلَو » :لاق
 ًايغبو ًادسح اورفكو اودحج نيذلا ةصاخلا هب ينعي ،نوبذعم مهنأ نوملعي مهنأل

 «َنيملضلاب ميلع هللاو » .مهل نيبت ام دعب نم
 .105 ص :فلس ام رظنا (1)

 .107 ص :فلس ام رظنا (2)
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 97 - 96 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 مهدحأ وي اوُكَرْشأ نيذلا نمو ةيح ىلع ,سانلا صرحأ مُهْنَدجَتَو » :لاق
 :سابع نبا لاق]و .برعلا يكرشم ينعي :نسحلا لاق .ه ٍةَنَس فلا رمعي ول
 يف ةيحتلاب كلملا نوقلي اوناك سوجملا نأ كلذو سوجملا مه اوكرشأ نيذلا
 كموي لثم اهلك ةنس فلأ كلملا اهيأ شع :هل نولوقيف 6"”ناجرهملاو زورينلا

 هز» !سطع اذإ مهدحأ لوق وه] :سابع نبا نع ريبج نب ديعس ركذو .[اذه
 . ([«لاس رازه

 ع < م م .2 ,رمي ٥ ٥ هو م ر م صم

 هحزحزمب هرمع امو : يأ ه َرمَعي نا باذملا نم هجزحزمب ؤه اَمَو » :لاق
 .4 َنوُلَمْعَي امب ريصب هللاو » باذعلا نم ()هيجنمب يأ

 لاق ه هللا نذإب كبلق ىع هلزن هنت ليربج ًاوُدَع ناَك نَم لف » :هلوق
 كلذ لعفي امنإو ،مذلاو متشلاب الإ انيتأي ال ليربج نإ :اولاق دوهيلا نإ :نسحلا

 ًاوُدَع ناك نم لق : هللا لزنأف . ليربج اوداعف ء يل ليئاكيمو .هنيبو اننيب ةوادعل

 هللا نذإب مهبيعو دوهيلا متش هيف يذلا نآرقلا لزن يأ .كبلق ىلع هلزن ةنإَ َليربجل
 ح

 .ةمدقتملا هللا بتك نم ىأ ه هيدي َنْيَب امل ًاقدَصُم »

 ؟يحولاب كيتأي يذلا كبحاص نم :ةلي يبنلل تلاق دوهيلا نإ : مهضعب لاقر
 نإو ،ةمقنلاو باذعلاب لزني هنإو { ةكئالملا نم انودع كلذ :تلاقف .ليربج :لاقف
 . اولاق امك وأ . ةمحرلاو نيللاب لزني ليئاكيم

 . ميملا رسكب مجعم يف اهتدجوو . ميملا حتفي ز ةطوطخم يف ةملكلا تطبض ناجرهملا )1(

 . سرقلا ديع وهو
 . نينمز يبأ نبال .ال مالس نبال هنأل صنلا يف سابع نبا لوق تابثإ نسحألا نم تيأر (2)

 .14 ةقرو ز ةطوطخم نم ةدايزلاو
 يربطلا هدروأ دقو .ريبج نب ديعس هاور يذلا سابع نبا لوق د ع ق تاطوطخملا نيبت مل (3)

 تاملكلا ىنعمو .هبلطتي قايسلا نأل انه هتدايز بسانملا نم تيأرف 373 ص 2 ج هريسفت يف

 .ةنس فلأ شع :وه ةيسرافلا

 375 ص 2 ج يربطلا ريسفت يفو .«هدعابمب» :ز يفو «هيجنمب» :دو ع و ق ىيف اذك (4)

 . «هيحنمب»
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 99 - 98 :ةرقبلا

 .كبلق ىلع نآرقلا لوت يأ كبلق ىلع هلزن هنإف :مهضعب لاقو

 املف .دوهيلا نم ارفن ىتأ هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ انل ركذو :لاق
 تئج نكلو ] مكيف ةبغرل الو ئ مكبحل مكتئج ام هلل او ام أ : لاقف . هر اوبحر هو رصب

 . ليربج :لاقف ؟مكبحاص بحاص نم :هل اولاقف . هولأسو مهلأسف . مكنم عمسأل

 ءاج ءاج اذإ وهو انرس ىلع ادمحم علطي ،ءامسلا لهأ نم انودع كاذ :اولاق
 مالسلاب ءاج ءاج اذإ ناكو ،ليئاكيم انبحاص بحاص ناكو ."ةنسلاو برحلاب

 دنع مهقرافف . ادمحم نوركنتو ليربج نوفرعتفأ : رمع مهل لاقف . بصخلابو

 هذه هيلع تلزنأ دق هدجوف مهثيدح هثدحيل مالسلا هيلع ىبنلا وحن هجوتو . كلذ

 .ةيآلا رخآ ىلإ (. . .ليربجيل ًاوَع َناَك ْنَم ْلَق) :ةيآلا

 ةكئالملا نم انودع ليربج نإ اولاق نيح رمع مهلداج :مهضعب لاقو

 نم ودع ىڵلوتي له {©ك ةكئالملا نم مكيلو نع ينوثدح : مهل لاقف . انيلو ليئاكيمو

 نم متيداع ملف ةكئالملا نم مكودع ةكئالملا نم مكيلو ىلوتي ناك نإف .ةكئالملا

 هللا لزنأف .نينمؤملاو ةكئالملاو هللا ودع وهف ليربج ىداع نمف ؟مكێلو هالوتي

 : رمع قادصم

 ُؤُدَع ةلا نإَق َليِئاَكيِمَو َليرْبجَو ِهِلُسُرَو هتكئَلَمَو .هلي اودع َناَك نَم »
 ادمحم نأ ولف ،انل ودع ليربج نإ :تلاق دوهيلا نإ :يبلكلا لاق « َنيرفاكْلِل
 ': رمع لاقف ؛ليئاكيمل دع ليربج نإو .هانقّدص هيتأي يذلا وه ليئاكيم نأ معزي
 .ةيآلا هذه هللا لزناف ؛ليئاكيمل ودع هنإف ليربجل اودغ ناك نم نأ دهشأ ينإف

 ينعي « َنوقسَقل ا ال اهب وشكَي اَمَو تنيب تي \َ يتإ انلَزنأ دقلو + :هلوق

 .اهب رفك نم عيمج

 بدجلا ةنسلاو ،ةنسلاب :هتبثأ ام هباوص رهاظ فيحصت وهو «ةّبسلابه :دو عو ق يف (1)
 نينسل اب نوعرف لآ انذخأ دقلو ( : ىل اعت هلوق اهنمو ،نينس ىلع ةملكلا عمجتو . طحقلاو

 .[130 :فارعاألا] (َنوُركذي ْمُهلَعَل تارمثلا ,م صقن
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 102 - 100 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 ينعي « مُهْنم قيرف » هضقن :يأ 4 هذبن ادهع اوُدمماَع املك و % :هلوق

 .[88 :ةرقبلا] (ًوُنِموُي امم ليِلَقَ) :هلوقك « َنونموُي ال ْمُهرَعَكأ لب » .دوهيلا
 ًادمحم ينعي « مُهَعن امل قدصم هلا دنع نم ًلوُسَر مُماَج املو » :هلوق

 :اَرَو هللا بتك بتكلا اوتوأ نيذلا َنم قيرف » ضقن يأ « َذَبَت » مالسلا هيلع
 مهدنعو دهع هيف هللا نم مهدنع سيل مهنأك يأ « نوُمَلَعِي آل مهنأك مهروهظ

 . مهنم رفك نم ىنعي ،دهعلا هيف هللا نم

 نكلو نميلُس رقَك امو نميَلُس ِكلُم ىلع نيطيشلا اولتق ام اوُعبَاَو » : هلوق
 .ه رحسلا سانلا َنوُمَلَعُي اوُرفَك نيلايملا

 ًارمأو ارحس هيف تبتكف اباتك تعدتبا نيطايشلا نأ نيرسفملا ضعب ركذ

 كلت عبتتف ناميلس كلذ غلبف .0[هايإ] مهوملعو سانلا يف هتشفأ مث ،اميظع
 ناميلس هللا ضبق املف .سانلا اهملعتي نأ ةهارك هيسرك تحت اهنفدف .بتكلا

 ناك ملع اذه :تلاقو ،سانلا اهومّلعو اهناكم نم اهوجرختساف نيطايشلا تدمع

 تبتك يتلا يه نيطايشلا نأ ربخأو ناميلس هللا رذعف .همتكيو هب رثأتسي ناميلس

 ىىَلَع) ،رحسلاو ةناهكلا نم يأ .(نيِطاَيَشلا ونتَت ام اوعبتاو :لاقف .بتكلا كلت
 الو }هرمأ نع الو هتروشم نع كلذ ناك امو :ىأ .(ُناَمْيَلُس َرَقَك اَمَو .َناَمْيَنُس كلُم
 اولعتفا نيذلا نيطايشلا نكلو ،هنود نيطايشلا هتلعتفا ءعىش هنكلو هنم ىضر نع

 .رحسلا سانلا نوملعي اورفك نيذلا مه كلذ

 ىف هبوقع لجعي نأ هللا بحأف ابنذ باصأ ناك ناميلس نإ :.ىبلكلا لاق
 . ناميلس كلم بهذو . هقلخ ناك يذلا ناطيشلا رمأ نم ناك امب هالتباف .ايندلا

 راكنتسا سانلا سفن يف هللا ىقلأ هيلع هللا ةمحر تلزنو ةدملا تضقنا املف
 ٥ثفصأ اي :اولاقف سدقملا تيب نازخ ةثالثلا دحأ فصأ ىلإ اوشمف ناطيشلا

٠ 
` 

٨
 

٦١
 

٫ 

 . ىنعملا اهيضتقي ةدايز (1)

 . ءايبنألا هنع هنن خاسنلا خسم نمو ريبعتلا يف اطخ وهو «بنذ بحاص ناك» :ع و ق يف )2(
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 زيزعلا هللا باتك ہسفت 102 : ةرقبلا

 .معن لاقف .ال مأ انركنأ ام تركنأ يردن الف هملعو كلملا ءاضق انركنأ دق انإ
 مع رمأ كلذف انركنأ يذلا لثم هنم نركنأ نك نإف ،هئاسن ىلع لخدأ فوس ينكلو
 وهف انركنأ يذلا لثم هنم نركني مل نإو ،مكنع هللا فشكي ىتح اوربصاف كسانلا

 ىلع لخدف فصأ قلطناف .ةيفاعلاو حالصلاب مككلمل هللا اوعداف ،هب انصِصخ رمأ
 فصأ جرخف . متكلهو انكله دقف ناميلس اذه ناك نإ :نلقف هنع نهلأسف ،هئاسن

 . مهنع فشكي نأ مهبر هللا اوعدف ،مهربخاف سانلا ىلإ

 ناسل ىلع اريثك ارحس اوبتك ةلفغلا نم سانلا هيف يذلا نيطايشلا تأر املف

 .هنع اوبرضو هيسرك تحتو هتنازخ تيب يفو ناميلس ىلصم يف هونفد مث ©بفصأ
 هللا نم ةمحرلا تلزنو ،همايأ تضقناو ")ناطيشلل سانلا نم راكنتسالا اشفو

 ناتيح نم توح هذخأف .رحبلا يف هاقلأف متاخلا ىلإ ناطيشلا دمعف .ناميلسل

 نفسلا نم كمسلا لقني نفسلا باحصأ نم هسفن رجاؤي ناميلس ناكو .رحبلا

 عابف نيتكمس ًاموي هترجأ يف ناميلس ذخاف . موي لك نيتكمس هل نأ ىلع ارَبلا ىلإ

 .هذخأف . متاخلاب وه اذإف ،اهلسغي لعجف ،ىرخألا نطب قشو ،نيفيغرب امهادحإ
 ةروس يف دوجسلا ريسفتو .هل اودجسنف هيلإ اولبقأف ،هوفرعف نوحالملا هيلإ تفتلاو
 متنك ام ىلع مكمولأ الو دوجسلا ىلع نآلا مكدمحأ ام :لاقف .ا2فسوي

 دواد نب ناميلس انأ :لاقو معطتسا دهجلا هباصأ اذإ ناك هنأ كلذو .نولعفت

 . هب نوفختسيو هنوبذكيف

 هلعف امنإ هنأ مهربخأو ،هب اورشبتساو سانلا هفرعف هكلم ىلإ ناميلس لبقاف

 ىغبني آل اكلُم ىل ْبممَو ىل رفغا ًبَر) :لاقف هبر ناميلس رفغتساف .ناطيشلا هب
 . .[35 :ص] (باَمَزلا تنأ كنإ يدعب نم دحأل

 ردق اهتححص ءاطخأو تارابعلا ضعب يف بارطضا ةصقلا يفو ،نيطايشلل»ه :ع و ق يف (1)

 .عاطتسملا

 :فسوي] (ًادججُس هل اورَحَو ,شعلا ىلع هيوبأ َعفَرَو) : ىلاعت هلوق ريسفت دنع هريسفت يتايس (2)
100 . 
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 102 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 لعفلا كلذ هب لعف يذلا ناطيشلا هل رخسو ،نيطايشلاو حيرلا هل هللا خسف

 هيلع دسو ،هيلع قبطأ مث ، ماخر نم تخت يف هلعجف ناميلس هذخأف رخص همساو

 ىتح ًاًئئمطم ًايضار هكلم يف ناميلس ثكمف .رحبلا ضرع يف هاقلأ مث ساحنلاب
 . ملسو هيلع هللا ىلص ،اديمح هيلإ هللا هضبق

 ناك ام ىلع مكلدن الأ : :اولاقف سنألا نم مهئايلوأ ىلإ نيطايشلا تتأ مث

 . ىلب :اولاقف ؟حايرلا هل رخستو نجلا هب هل نيدتو سنألا هب كلمي ناميلس

 ابتك اوجرختساف .اولعفف .هيسرك تحتو هنئازخ تيبو هذلصم يف اورفحا :اولاق
 ىه اذإ اهوأرق املف .ناميلس كلملل فصآ لمع ام اذه» : (")[اهيلع] ًابوتكم ةريثك

 ناميلس ناك نئلو !هملعتن نأ هللا ذاعم :ليئارسإ ىنب ءاحلص لاقو . هللاب كرشلا

 ليئارسإ ىنب نم سانلا ةلفس همّلعتف .ناميلس كله دقل هب هللا نيديو اذهب لمعي
 ناميلسل ةئيسلا ةلاقلاو ةمئاللا تشفو . ملعتن انك ام ملعتي انم ريخ كلملا :اولاقو

 نكلو ناَمْيَلُس َرَقَك امور :لاقف زاقَو دمحم ناسل ىلع هللا هرذع ىتح ليئارسإ ينب يف
 . رسلا سانلا َنوُمَنَعُي اوُرَمَك َنيِطاَيشلا

 مالكلا ااذهو .«4توُرَمَو توُرَم لبا نيكلملا ىّلَع لزنأ اًمَو » :هلوق

 اًمر اوعبتاو (َناَمْيَُس ِكْلُم ىّلَع نيطايشلا ولتت امم اوُعَبَتاَو) :لوقي .هلبق امب لوصوم

 .هجوزو ءرملا نيب ةقرفلا ينعي (لبابب نييَكَلَملا ىلع لزنأ

 رحسو ،نيطايشلا هملعت رحس :نارحس رحسلا نإ :نيرسفملا ضعب لاق
 . تورامو توراه هملعي

 ملعت ىلع مزع نم نإو .ةمايقلا موي ىلإ لبابب نيكَلَملا نإ :نسحلا لاقو
 .رظنلاب امهاقليو امهاري نأ ريغ نم امهمالك عمس امهاتأ مث رحسلا

 بتكلاب لسرلا مهتءاج دقو مدا ينب ملظ نم تبجع ةكئالملا نأ دهاجم ركذ

 توراه اناكف ضرألا يف ناممُكحَي امهلزنأ نينثا مكنم اوراتخا :مهبر مهل لاقف

 . ىنعملا اهيضتقي ةدايز (1)

131 



 زيزعلا هلا باتك ريسفت 102 :ةرقبلا

 . مصاخت ةأرما نسحأ ةروص يف ةرهزلا امهيلع تلزن ىتح الدعف امكحف .تورامو

 ةرهزلا تراطف .اهب انتتفاو امهتاروع نع اهل افشكف .تيبلا يف انيتئا :اهل الاقف

 الاقف . مدا ينب نم لجرب اعفشتساف ارجف ءاسلا ىلإ اعجرو .تناك ثيح تعجرف

 لهأل ضرألا لهأ عفشي فيك :لاقف .")[انل عفشاف] ريخب كركذي كبر انعمس :هل

 نيبو ايندلا باذع نيب ارّيخف .امهل اعدف .هيف امهل وعدي ًاموي امهدعاو مث ؟ءامسلا

 يف هللا باذع () جاوفأ نأ ملعت ملأ :لاقف رخآلا ىلإ امهدحأ رظنف .ةرخآلا باذع

 .لبابب نابذعي امهف .ايندلا باذع اراتخاف ؟ًاضيأ دلخلا يفو اذكو اذك ةرخآلا

 ؛ةبجعم ةليمج ةأرما ةرهزلا تناك :لاق هنأ بلاط يبأ نب يلع نع اوركذ

 اذإ يذلا مسالا يناملعت ىتح لعفأ ال :تلاقف اهادوارف نيكلملا ىلإ تمصاخف
 .ابكوك هللا اهخسمف ،تجرعف .هايإ اهاملعف .ءامسلا ىلإ جرع هب ملكت

 مصاخت ةأرما امهتتأ : لاق هنأ تورامو توراه يف سابع نبا نع اوركذ

 ابرشت ىتح يسفن نم امكنكمأ ال :تلاقف اهسفن ىلع اهادارأف 5اهب انتتفاف امهيلإ

 .امهيلع لوقي نأ ةفاخم هالتقف لجر امهءاجو ؛منصلا اذه ادبعتو رمخلا اذه

 ءامسلا ىلإ ضرألا نم كلم ضهن ام :لاق هنأ ميلس نب ناوفص نع اوركذ

 . ميظعل ا يلعل ا هلل اب الإ ةوق الو لوح ال : لوقي ىتح

 .الهأ الو كب ًابحرم ال :ةرهزلا ىأر اذإ لوقي ناك هنأ رمع نبا نع اوركذ

 ءارمحلا بكوكلا هذه ىمست تناك ام نوردتأ :لاق هنأ سابع نبا نع اوركذ

 لاقي ناك :لاق هنأ يلع نع اوركذ .تخديب ىمست تناك ،ةرهزلا ينعي ؟اهموق يف

 .ةذيهانأ اهل

 .15 ةقرو :ز يف ةدوجوم يهو ٠ مالكلا قايس اهيضتقي ةدايز (1)

 2 ج يربطلا ريسفت يفو . «جاوفأ» ز يفو دو .ع .فق ثالثلا تاطوطخملا يف اذك (2)

 .«عاونأ» :435 ص

 7 نإ , اهبلغأو .امن , يف فالتخاب ني ةملا نم ريثك اهاور ةرهزلاو تورامو توراه ةصق (3)
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 02 : ةرقبلا لوألا ءزجلا

 .ه رْغُكَت لق ةن نحن امنإ الوقي ىّنَح دحأ نم ناَمَلَعُي اَمَو » :ىلاعت هلوق

 امنإ :هل الوقي ىتح ادحأ املعي الأ امهيلع ذخأ ناك :نيرسفملا ضعب لاق
 .رفكت الف 5ءالب يأ { ةنتف نحن

 لك ذو نأ وهو ه هجوزو رَملا ا نيب 4 هب روقرق م اهنب َنوُمَلَعَتيَف ٭» :لاق

 .هبحاص ىلإ امهنم دحاو لك. ضعبو . (هبحاص نع امهنم دحاو

 ٥ م م ص

 هللا ءاش نم : : نسحلا لاق ؛ هللا نذإب الإ دحأ 7 هب نيراض مه امو « : هلوق

 . هللا رمأب الإ : : مهضعب لاقو . هنم مهعنم ءاش نمو هيلع مهطلس

 يأ هينَرَتشا نمل اوُملَع ذقََ مغ الو ْمُهرضَي ام َنوُمَلَعَتَيَو » :هلوق م ٥ رم دو 2
 . «قلخ نم ةرخآلا يف هل ام ج (2ةاروتلا ىلع هراتخا يأ كهبحتسا نمل

 ال رحاسلا نأ مهيلإ هللا دهع يف باتكلا لهأ ملع دق :نيرسفملا ضعب لاق

 ©قالخ نم ةرخآلا يف هل ام : : يبلكلا لاقو .ةمايقلا موي هللا دنع ةرخآلا يف هل قالخ

 :ىروشلا] (بيصن نم ةرخآلا يف هل امور : : هلوق لثم وهو لاق .بيصن نم هل ام يأ
 لكو .مهسفنأ هب اوعاب : يأ ه مهسفنأ هب هب اوَرش ام سيبلَو » .ةنجلا نم يأ 0

 ' الإ ءارشلا وهف اورتشاو ىرتشا هيف عيش لكو . عيب وهف هورشو اورش نارقلا يف ءيش

 . مهسفنأ هب اوعاب امسيب ينعي هنإف [90 :ةرقبلا] (ْمُهَسُفْنأ هب اوَرَتْشا امَسيب) :هلوق

 اهيلع اقيلعت ريثك نبا هبتك ام اهيف ليق ام نسحأ نمو .روزو لوقلا نم ليطابأ اهلك لقأ مل =
 عوفرم ثيدح اهيف سيل ذإ ،ليثارسإ ينب رابخأ ىلإ اهليصفت يف عجار اهلصاحو» :لاق ذإ
 رهاظو .ىوهلا نع قطني ال يذلا موصعملا قودصملا قداصلا ىلإ دانسإلا لصتم حيحص

 ام ىلع نآرقلا يف درو امب نمؤن نحنف .بانطإ الو طسب ريغ نم ةصقلا لامجإ نآرقلا قايس

 .248 ص 1 ج ريثك نبا ريسفت رظنا .«لاحلا ةقيقحب ملعأ هللاو ؤ ىلاعت هللا هدارأ

 ليحب ةأرملا لاتحت نأ ذيخاتلا» و .حيحص وهو «هبحاص نع امهنم دحاو لك ذخَوي» : :اذك (1)

 رظنا .رحسلاك ة ةيقر :ةذخألا هنمو .«رحسلا نم عون كلذو ،اهريغ عامج نم اهجوز عنم يف

 .ذخأ :ناسللا

 .ةاروتلا يف ام ىلع رحسلا راتخا يأ "ةاروتلا ىلع هراتخا» :د و ع و ق يف اذك (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 104 - 102 :ةرقبلا

 اوراتخا ام ءايقتأ ءاملع اوناك ول :نسحلا لاق « ًَنوُمَلْعي اوناك ؤَل » :هلوق

 .رحسلا
 ةمايقلا موي باوثلا ينعي ه هللا دنع نم ةبوُتَمَل اوَقناَو اونمآ مهنأ وَلَو » :هلوق

 الو ؛اوقتاو كلذ مهملعب اونمآل ءاملع اوناك ول :يأ ه َنوُمَلْعَي اونام ول رييخ ل

 .ءاملع مهنأب رافكلا فصوي

 (}»رجهلا' :ًانعار :نسحلا لاق .ه اَنعز اولوقت ال اوُنَمآ نيزلا اهبأ اي »» :هلوق
 اودامم نيذلا نم) : هلوق وهو © دوهيلا تلاق امك اولوقي نأ هللا مهاهن ، لوقلا نم

 هم ه ] ه هم 4 ُ 2 ه. ر

 يل انِعاَرَو عمسم ريغ عمساو انيَصَعَو انعمس ًنوُلوَقَيَو همِضاَوَم نع ممِلَكلا نوفرخي
 يذلا يحولل فيرحتلا وهو : نسحلا نع مهضعب لاقو .[46 :ءاسنلا] .(مهِتنِسلأب

 . هللا نم مهيتأي

 هب مكرمأي ام هم اوُعَمْساَو » . مهفتن انرظتنا يأ ه اَنْرَظْنا اولوقو » :لاق

 لوق نوعمسي الو انرظنا نولوقي ال نيذلا هم َنيرفكْلِلَو ,» :لاق .ةي هللا لوسر
 . عجوم يأ 4 ميلأ باَذَع » ةلي هللا لوسر

 : هبحاصل لجرلا لوقي .اهب نوملكتي برعلا تناك ةملك انعار : يبلكلا لاقو
 يف انعار ناكو .كلذ مهبجعأ يبنلل اهنولوقي دوهيلا مهتعمس املف .كعمس ىينعرا

 ؛ ارس ادمحم بسن انك : اولاق . ًاضعب مهضعب هب بت حيبقلا َءيشلا وه دوهيلا مالك

 اهفرعف .نوكحضيو انعار دمحم اي : هنولوقيو هنوتأي اوناكف .بسلا هل اونلعأف نالاف
 يذلاو ،هللا ةنعل مكيلع ،هللا ءادعأ اي :لاقف ،مهتغل فرعي ناك راصنألا نم لجر

 : اولاقف . هقنع نبرضأل اهديعي اذه يسلجم دعب مكنم الجر تعمس ول هديب يسفن

 انرصنا اونوُمَو اًنِعاَر اولوُفَت ال اوُنَمآ نيزلا اهأ اي) :هللا لاقف ؟اهنولوقت متسلوأ

 انعار : مكَيبنل لوقي دوهيلا نم هومتعمس نمف نآلا :نوملسملا لاقف .(اوُعَمْساَو

 .دوهيلا اهنع تهتناف .ابرض هوعجواف

 .لوقلا نم ؛يرخشُسلا» :ع و ق يفو ؛رجُملا» :د يف اذك (1)
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 107 - 105 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 .‘}"مكل لوقي ام اوعمساو انيلإ رظنا انرظنا : مهضعب لاقو

 نم الو :يأ « َنيِكرْشُملا الو بتكلا ,لمأ نم م اوُرَقَك َنيذلا دوي ام » :هلوق

 يتاي ي ذلا يحولا :يأ ه مكبر نم رييخ نم ْمُكْيَلَع نرت نأ » نيكرشملا
 صتخي هللاو < .نينمؤمللو ةلي هللا لوسرل ًادسح كلذ مهّرسي ال ءهللا لوسر

 .هه ميظعلا لضفلا ود هللاو » .ةوبنلا ينعي :نسحلا لاق ه ءاشي نم ِهتَمخَرب

 هلوسر اهسني :"ت[مهضعب لاق] ه اَهِينَن وأ ةا نم خسنت ام » :هلوق
 يف تبثي ملف نآرقلا نم لزن ناك ام ضعب هللا لوسر يسن دق :لوقي .اهعفريف
 الف كُئرََْس) :لوقي هارت الأ :لاق .نآرقلا يف تبثأ ام ضعب خسن دقو .نآرقلا
 خسنن ام : اهأرقي مهضعبو . هنم ىسني نأ [7 - 6 : ىلعألا] (هللا ءاش ام الإ ىسنت

 اهسنن وأ :اهأرقي مهضعبو .نارقلا يف تبثت ملف اهرخؤن : يأ .امماَسنن وأ ةيا نم

 .اهخسنن الو اهكرتنف

 اهنم ريخب تان اهمكح لدبن وأ ةيا نم حمن ام : يأ خسنن ام :دهاجم ريسفتو

 .اهلثم وأ

 ريخ كتخسن يتلا ةيالا هذه :لوقي )ي اهلف ؤأ اهنم ريخب تات :هلوق
 يهو ،نامزلا كلذ يف اهلهأل ريخ ةخوسنملا ىلوألا كلتو ،اهلهأل اذه اهنامز يف

 .اهقدصو اهقح يف ذعب اهلثم

 كلم هل ةللا نأ ملعت منأ ريدق ءيَش ْلُك ىلع ةلا نأ مملْعَت منأ » :هلوق
 يف مكحي ضرألاو تاوامسلا كلم هل هللا نأ ملعتل كلذ يأ « ضزالاو توَمسلا

 َ 222 محم م"{3ؤ  ّ م ٥ م

 لزنتي نهلثم :ضزألا 77 تاومس عبس قلخ يذلا هلل ا ) : هلوقك . ديري امب هقلح

 .«انل نيب .دمحم اي انمهفأ اولوق :لوقي شانرظنا اولوقو :85 ص ددهاجم ريسفت يف ءاج (1)
 .26 ةقرو ز يف درو امك ةداتقل لوقلاو .قايسلا اهيضتقي ةدايز (2)
 .«اهمكح لدبنو اهطخ تبثن :يأ ةيآ نم خسنن ام» :85 ص دهاجم ريسفت يف ءاج (3)

 . «ةخسانلا ةيآلا هذه» :ز يفو .دو ع و ق يف اذك (4)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 109 - 107 :ةرقبلا

 ى . 2 وم م / هه۔ 1 , ۔ ٥ م -. , س ھ2۔2٥٠۔. م ء-۔-٥۔ عه .ء

 (املمع عيش لكي طاحا دق ةئلا ناو ريدق عيش لك ىلع ةللا نا اوملعتل نهنيب رمالا
 .[12 :قالطلا]

 . < م, ۔ 2 ,- د , , ى ه ٥ 22 . ۔۔ .
 مكب دارأ اذإ مكعنمي يأ ه رين الو يلو نم هللا نود نم مكل امو » : هلوق

 .اباذع
 ضعب ركذ « َلْبَق نم ىَسوُم َلُس امك ْمُكَلوُسَر اولأست نأ نوديرت مأ » :هلوق 4 ٥۔ ه .,. ۔ ه ۔ م , ۔۔ ه ڵ ء ث ۔ ٥ع ے ي ى م .

 ى ۔ه ۔ ِ ٤

 (ةَرهَج هلا انرا) :اولاق نأ لبق نم ىسوم اولأس يذلا ناك :لاق هنأ نيرسفملا
 ّ ٠

 يتات ؤا) :اولاقف مالسلا هيلع يبنلا كلذ اولأس دقو :نسحلا لاق .[153 :ءاسنلا]
 , ۔۔ نع ه ۔ ىذ ,ر ۔ه۔ ] ۔ ٥٤ ۔ ح۔ ىس . ۔ ۔ , .

 ىرن وا ةكئالملا انيلع لزنا الول) : اولاقو 6 [92 : ءارسإلا] (اليبق ةكئالملاو هللاب

 .[21 :ناقرفلا] (انبَر

 رفكلا لدب دقف :كلذ لقي نمو :يأ هم ناميإلاب َرْفَكلا لدَبتَي ْنَمَو » :هلوق

 4 ليبسلا ءاوس لض ذقَق » . مالسإلاب ةينارصنلاو ةيدوهيلا لذبت ينعي ،ناميإلاب
 . قيرطلا دصق ىأ

 ء /إذِ ع ةو هو , ٥۔ ه ه & 2} .. .إ ٠ ء ه . ة۔ . -
 ادّسَح ارافك مكنلميإ دعب نم مكنودري ول بتكلا لهها نم ريثك دو » :هلوق

 4 ۔ و وك ى 2۔2۔ .م . ٠ ٥ ٥ َ © -٥

 : يأ هه قحلا مهل نيبت ام دعب نم » .مهنم نمؤي مل نم ينعي « مهسفنا دنمع نم
 ٠ ۔ عم ة و 2 ٥ . 2 ن ۔۔ 2 ُ ٠

 هرماب هللا َىِتأَي ىتح اوخفضاَو اوفحعآف » "قحلا هنيد نأو هللا لوسر ادمحم نأ

 .هه ريدق عيش لك ىلَع ةللا نإ
 هللا لزنأ مث باتكلا لهأ لاتقب رمؤي نأ لبق تلزن :نيرسفملا ضعب لاق

 موتلاب الو هللاب ن مؤل ال نيذلا اؤلتاق) : لاقف هرمأب اهب ىتاف ةءارب ةروس كلذ لدعب

 : نولوقيو مهداسجأ يف نوثعبي سانلا نأ نورقي ال باتكلا لهأ نأ كلذو .(رجخآلا

 آلو ةلوُسَرَو هلا َمَرَح امم َنوُمَرَحُي الور :لاق .داسجأ ريغ يف حاورألا ثعبت امنز
 م
 ٥ . ه رم 7 4 . ٤ م . م م م ۔ ود ّ م © م -

 دي نَع ةيزجلا اوطعي ىّنَح باتكلا اوتوأ نيذلا َنِم مالسإلا يأ قحلا َنيِد نونيدي

 ١

م
 

 .بسنأ وهف «قحلا هنيد نأو» :ز يف ام تبثأف .«قحلا وه هللا نأو» :دو ع و ق يف (1)
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 113 - 110 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 لهأ لاتقب اهيف هللا رمأ :نيرسفملا ضعب لاق .[29 :ةبوتلا] (نوُرغاَص معو
 . ةيزجلاب اورقي وأ اوملسي ىتح باتكلا

 ةصخر ال ناتبجاو ناتضيرف امهنأ يأ ه ةوكَرلا اونآَو ةلصلا اوُميِقأَو » :هلوق
 هباوث نودجت يأ 4 هللا دنع هودجت ريع نم مكسفنأل اوُمَدَقُن امو » :هلوق .امهيف دحال
 .ه ريصب َنوُلَمْعَت امي هللا نإ » .ةرخآلا يف

 نل :دوهيلا تلاق 4ىَرَصَت ؤأ ادوم َناَك ْنَم آلإ ةنجلا َلُخذَي نل اوُلاَقَو » :هلوق

 اينارصن ناك نم الإ ةنجلا لخدي نل ىراصنلا تلاقو ثًايدوهي ناك نم الإ ةنجلا لخدي

 اوتاه :نسحلا لاق .كلذ ىلع «ْمُكَنَْمرُب اوئاَم لم » :هللا لاق .4 مُهْتناَمأ كلت »
 متنك نإ يأ «نيقدْنَص متنك نإ » مكتنب اوتاه :نيرسفملا نم هريغ لاقو .مكتججح
 . متمعز امك ةنجلا نولخدت

 ىىَلَب » :لاقف نينمومب متسلو نينمؤملل يه امنإ ةنجلا نأ مهربخأو مهبذك مث

 لمعلا لمكُمم وهو يأ « ٌنىيخُم وُمَو » (»نيدلا يف هتهجو وأ ه هلب هَهْجَو َمَلْسأ م

 .4 نونزحي ممم الو مهِنَلَع توغ الو ِهبَر دنع هرجأ هلف
 ُوُهَيلا تسيل ىَرَْصْنلا تلاَقَو ءيش ىلَع ىىَرَضَنلا تسيل دوهيلا تلاقو » :هلوق

 اوقّرفتو اوفلتخا فيكف يأ ليجنإلاو ةاروتلا ينعي 4بتكلا َنوُلَتَي ْمُمَو عيش ىلَع

 آل نيذلا َلاَق كِلَذَك 3 :لاق اضعب هضعب قدصي .هللا دنع نم ءاج دحاو باتكلاو
 هثلاف » : هللا لاق .دوهيلا لوق لثم ينعي « مهلوق لثم » ىراصنلا ينعي هي نوُمَلعَي

 مهبذكي نأ مهيف همكح نوكيف 4 َنوُفِلَتُخَي هيف اوناك اميِف ةميقلا موي مُهَنَْب مكحي
 .رانلا مهلخديو اعيمج

 . هلل هنيد صلخأ نم» :ز يفو «ههجو» :ع و ق يفو ش«هتهجو» :د يف اذك (1)

 .17 ةقرو ز نم اهتحص تبثأف دو .ع و ق يف ةبرطضم ةرابعلا تءاج (2)

 ؛ًدعُب عيبرلاو ةداتقل بوسنملا ليواتلا اذه يف ودبيو .ىراصنلا ينعي :د و ع و ق يف اذك (3)
 زوجي فيكن ةدحاو ظافلأابو دحاو قسن يف ىراصنلاو دوهيلا تعمج تايآلا ردص نإف

 نأ باوصلا ىلإ برقأو كلذ نم ىلوأو .نوملعي ال نيذلا مه مهنوكب ىراصنلا صيصخت
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 115 ۔ 114 :ةرقبلا

 يف ىعسو همسا اهيف َرَكْذُي نأ هللا دجسم عنم نم لغأ ْنَمَو » :هلوق

 ألإ اهولخد نأ مهل ناك ام ه كيلوأ < :كلذ لعف نُمِم ملظأ دحأ ال يأ ه اَهياَرخ

 .سدقملا تيب بارخ ىلع رصنتخب اوناعأ ىراصنلا مهنأ دهاجم ركذ .« نيفئاخ

 رصنتخب اوناعأ نأ ىلع دوهيلا ضغب مهلمح ىراصنلا مه :نيرسفملا ضعب لاقو

 .سدقملا تيب بيرخت ىلع يسوجملا يلبابلا

 اولتقف ، مهيلع اورهظف 0 مهورصاحف ليئارسإ ينب اوزغ مورلا نأ يبلكلا .ركذو
 هيف اوقلأو سدقملا تيب اومدهو .ةاروتلا اوقرحأو . مهيرارذ اوبسو .{ مهتلتاقم

 ينعي . ًافئاخ الإ عب يمور هلخدي ملف .مالسإلا لها هانب ىتح رمعي ملف ،فيجلا

 نأ هوبَرخ نيذلا ىلع هللا ىضقف (َنيِفْئاخ الإ اممولُخَذَن نأ مهل ناك ام َكئَلوأ) : هلوق

 .ايندلا يف يزخلا مهل

 . مهتلتاقم لتقو ،ةيمورلا مهنئادم حتف وهو ه يزج ايندلا يف ممُهَل » :هلوق
 ؛ منهج : : يأ :4 ميظع ٌباَذَع ةرجالا يف مهلو 77 .مهيزخ اذهف ،مهيرارذ يبسو

 . ميظع وهف ًائيش هللا مظع اذإو .اهباذع نم مظعأ ءيش الف

 (َنيفئاَ ل امود نأ مل َناَك ام كئَلوأ) :هلوق :نيرسفملا ضعب لاق

 . هنم جرخأو ةبوقع هنأ الإ مويلا ىلإ سدقملا تيب يف ينارصن دجوي ال :يأ
 6 نورغاص مهو دي نع اهنودؤي ةيزجلا : : يأ (ْيزجخ ينلا 7 ْمُهَل) : : مهضعب لاقو

 .(ٌميِظَع باَذَع ةرخآلا يف ممُهَلَو) .ايندلا يف مهي زخ كلذف

 متف ةالصلا يف مكهوجو يا 4 ولو تيأ برغلاو قرشلا هللو » :هلوق
 . (ٌميِلَع عِساَو ةللا نإ) .هللا ةلبق مثف :مهضعب لاقو .هللا ٌمثف :يأ ه هللا هجو

 يتلا ممألا وأ روهمجلا هيلإ بهذ امك برعلا يكرشم (َنوُمَلَعي ال نيذلا) ب دوصقملا نوكي =
 هركذ اميف سابع نبا هيلإ بهذ ام وهو ،دومثو داعو حون موق لثم ىراصنلاو دوهيلا لبق تناك

 ال نيذلا لعجيو همومع ىلع مالكلا يقبي وهف يربطلا امأ .17 ةقرو ،ز يف نينمز يبأ نبا

 .517 ص 2 ج هريسفت رظنا .نامز لك نم هلسرو هبتكو هللاب لهجلا لهأ مه نوملعي

138 

 



 115 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 .ةكمب هللا لوسرو سدقملا تيب وحن نولصي اوناك :نيرسفملا ضعب لاق

 مث .سدقملا تيب وحن ارهش رشع ةتس ةنيدملاب ىلص ةي هللا لوسر رجاه امدعبو
 كَهْجَو لوَف) :ىرخأ ةيآ يف لاقف .مارحلا تيبلا ةبعكلا وحن كلذ دعب هللا ههجو

 م ٥. ه ٠ ۔ و م 5ِ ه ٥٨2 ث ظ .ش ٥ ۔ < ٥,

 : ى أ ]1 44 :ب ةرقبل ا] ) هرطش مكهوجو اولوف متنك امثيحو م ارحل ١ دجسمل ١ رطش

 ثيدح يفو . مهضعب ثيدح يف ةلبقلا رمأ نم اهلبق ناك ام ةيآلا هذه تخسنف .هءاقلت

 ةلبق نم اهلبق ناك ام :: مهضعب

 مه دحأ لعجب ءاملظ ةليل يف الزنم اولزنو ٠ رقس يف ن اك التم هلل ١ لوسر ن ا اوركذ

 هللا لزنأف ئ ةلبقلا ريغل (.)[مه اذإ اوحبصأ الف] يلصيف ًادجسم لعجيف ء ءابصحلا عمجي

 هللا ُهجَو متف) ،ةالصلا يف مكهوجو : يأ اولوت ايأ برغلاو قرشملا هللوإ» : لجو زع
 . (ميلَع عساو هللا نإ

 موي يف رفس يف ناك مالسلا هيلع يبنلا نأ سابع نبا نع يبلكلا نع اوركذ

 ‘ برغمل ا وحن مهضعب ىلصو قرشمل ا وحن مهضعب ىلص ةالصلا اولصف مئاغ

 .ةيآلا هذه هللا لزناف ةلي يبنلل كلذ اوركذف

 كلذو ،رفس يف اوقلطنا مالسلا هيلع يبنلا باحصأ نم ًاطهر نإ : مهضعب لاقو

 .مهنمف ؛سدقملا تيب وحن ذئموي ةلبقلاو ،اورّيحتف ةبعكلا ىلإ ةلبقلا فرصت نأ لبق

 . مهل نابتسا سمشلا تعلط املف .برغملا لبق لص نم مهنمو 0 قرشلا لبق لص نم

 يأ برغلاو قرشملا هللو) : هللا لزنأف هل كلذ اوركذ ةلي هللا لوسر ىلع اومدق يلف

 .(ميِلَع عساو هللا ن هللا هجو مف اولو

 ريغل وه اذإ هتالص نم غرف املف ل ىلص لجر نع لئس هنأ نسحلا نع اوركذ
 .(لا ُهجَو مق اولوت اَمَنيأَ) :هللا لاق .هتالص تزاج :لاقف .ةلبقلا

 ةلبقلا ريغل ىلص هنأ هل نابتسا مث ىلص اذإ :لاق هنأ فلسلا ضعب نع اوركذ

 هذه لوزن ببس يف نيرسفملا فالتخا رظنا .ز يف ةدوجوم يهو ،ىنعملا اهيضتقي ةدايز (1)
 .36 ص نآرقلا لوزن بابسأ : يدحاولا دنع ةيآلا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 119 ۔ 116 :ةرقبلا

 .ا"لبقتسي اميف ةلبقلا ىلإ فرحنا ةعكر ىلص امدعب هل نابتسا نإو ،هتالص تضم

 لب » :لاق مث .نولوقي امع هسفن هزني ُهنْحْبُس أ ادو هللا دحتا اوُلاَقَو » 7 . 2
 : مهضعب او . ةيدوبعلاب نورقم يأ . «َنوتنق هل ا لك ضزاألاؤ تويسلا يف يف

 هنأب ةداهشلاب مئاق هل لك : يأ 5نوُتاَق ُهَل لك ،برعلا يكرشمو ىراصنلاو . ينعي
 مهنأل برعلا يكرشمو ىراصنلاو دوهيلا نسحلا وهو رسفملا صخ امنإو .هل دبع

 ْمُهَتلأَس نئلو : :ىرخأ ةيآ يف لاقو .ذئموي مالسلا هيلع يبنلا ةرضحب اوناك نيذلا مه

 يف نوعيطم :يأ نوناق هل ْلُك : يبلكلا لاقو [87 :فرخزلا] (ةللا نلوقي ممُهَقَلَع ْنَ
 .ايندلا يف اونما اونوكي مل اذإ مهنم كلذ لبقي الف يأ .ةرخآلا

 اًذإَو » .لاثم ريغ نم اهعدتبا هنأ :يأ « ضزألاو توَمَسلا عيدب » :هلوق

 .« نوكيف نك » نوكي نا لبق 4 هل لوقي امإف ًارمأ ىَضَ
 ا أأ هلا اَنُمَّنَكُي الؤَل » برعلا وكرشم مهو 4 َنوُمَلْعي آل نيذلا لاقو » : هلوق

 وأر :هلوقكو [5 : ءايبنألا] (َنوُلؤألا َلِسزأ امك ةياب انايف :هلوقك وه ه ةيآ اَنيِتاَ

 أ ةكئالملا انيَلَع لزنأ الؤل) :هلوقكو [92 :ءارسإلا] (اليبق ةكئالملاو هلاب يتات

 « ْمهِلوَق لثم ْمهلْبَت نم نيذلا َلاَق كِلَذَك » : هللا لاق .[21 :ناقرفلا] (انبَر ىَرَن

 . تايآلا نم هولأس امو [153 :ءاسنلا] (ةَرُهَج ةللا ان رار :اولاق ذإ ,ىسوم موق لثم يأ

 نيزلا لق نومهاضي : هلوقك وهو ،رفكلا ىلع يأ « ْمُهْبوُلَف تهَبَشَت :هللا لاق
 (َدوغاَط موق ممُه لب هب اوَصاَوَنأ) :هلوقكو 30[،5 :ةبوتلا (ل نم اورفك
 .[53 :تايراذلا]

 4 ًاريش قحلاب » مالسلا هيلع ادمحم ينعي كلسرأ انإ »» : ىلاعت هلوق
 لاست الو » .كاصع نمل رانلا نم يأ ه اريذنو » كعاطأ نمل ةنجلاب ريشب يأ
 أرقت يهو .. ةجحلا مهيلع تمقأ اذإ مهنع ل ست ال : : ي أ > ميججل ١ بحض ا نَع

 يبنلا :لاق بصنلاب اهأرق نمف .( ميججلا باحضأ ْنَع لأست ال) :رخآ هجو ىلع

 . هللا ءاش نإ لدعلا لوقلا وه اذهو (1).
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 121 - 120 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 . ميجَجلا باخحضا نع لاست الو : هللا لزنأف همأ نع لأس ناك مالسلا هيلع

 6مهنم ةماعلا كلذب ينعي ه ىَرلَضنلا آلو دوهيلا َكنَع ىضرت ْنَلَو » :هلوق

 مُهَتلم عبتت ىتح » .صاخلاو ماعلا نم فرحلا اذهو .مهنم ةصاخلا ملست دق هنأل

 تنأ يذلا مالسإلا وهو ،هللا نيد نيدلا نإ :يأ ه ىدهلا وُه هللا ىدم نإ لق
 2.2 , ۔ ٥ 7 ّ ۔ه۔ هو هع ۔ .ة ك م

 لو نم هللا نم كل ام ملعلا نم كةاج يذلا ذعب مهاوها تعبتا نئلو » .هيلع

 . مهءاوهأ عبتي ال هنأ هلالج لج ذ ملع دقو ،كلذب هتبثي ه ريصت الو

 هنوارقي :مهضعب لاق :4 هالي مح نولي باتكلا مُهتيَتاَع نيزلا » :هلوق
 هيلع يبنلا باحصأ ءالؤه : مهضعب لاقو .هعضاوم نع هنوفّرحي الو ث هللا هلزنأ امك

 امب اولمعو ،همارح اوبنتجاو هلالح اوّلحاف 3 هب اوقدصو هللا باتكب اونمآ : مالسل ١

 .هذف

 مرحيو هئالح لحب نأ هتوالت قح نإ هللاو :لاق هنأ دوعسم نبا نع اوركذو
 .هعضاوم نع تفَرحُي الو ،هللا هلزنأ امك أرقي نأو هُمارح

 وهو :دهاجم لاق .هعابتا قح هنوعبتي : يأ هتوالت قح هنول : دهاجم لاقو

 .لالهلا ةحيبص ىنعي ،اهعبت اذإ :يأ [2 :سمشلا] (اهالت اذإ رَمقلاَو) :هلوقك

 يا «نوُريحلا مه كيذوأق » شهليواتب ينعي ه هب رفكي ْنَمَو » :لاق
 .رانلا يف اوراصف هللا باذع نم اهوجنُي نأ مهسفنأ اورسخ

 اونمآ نيذلا طهرلا مه هتوالت قح ُهَنوْلتَي باتكلا ممُهاَنيتآ نيلا : يبلكلا لاق
 ضرأ نم رفعج عم اولبقأ نيذلا ةشبحلا نم نوثالثو نانثا : باتكلا لهأ نم هب

 (")هالس نب هللا دبع مهنم ؛دوهيلا نم ةعبسو ماشلا نابهر نم ةينامثو ،ةشبحلا

 .)ايروص نباو

 ابأ ىنكيو .يراصنألا مث ، يليئارسإلا ثراحلا نب مالس نب هللا دبع ليلجلا يباحصلا وه (1)

 .هنالسإ نسحو شةنيدملا مالسلا هيلع يبنلا مدقم دنع ملسأ .رابحألا دحأ وهو .فسوي
 .ةرجهلل 43 ةنس يفوت .ةنجلاب مالسلا هيلع يبنلا هل دهشو 5هلوسرلو هلل صلخأو

 . = هنع ليق ام لكو .ايروص نبال ةلصفم ةمجرت انل مدق نم عجارملا نم يدي نيب اميف دجأ مل (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 124 - 122 :ةرقبلا

 7 ّ ٥ - :. ي ر ٥ ٥ ه ٥ . ٥2 ه . . % م
 يف هانرسف دق هه مكيلع تمغنا يتلا يتمعن اوركذا ليئارسإ ينب اي : هلوق

 نامز لكلو .هنامز ملاع ىلع يأ «َنيمّلَعلا ىلَع مكتلضق يناو » ")ىلوألا ةيآلا
 . قلخ نامز لكلو يأ 8 ملاع

 يأ ه لذ اهنم لبقي آل اتيش ,سفت نع سفن يجت آل اموي اوقتاو » : هلوق
 دحأ اهل عفشي ال يأ ةعفش ااَهُعَقنت الو .(عضوملا اذه لبق هانرّسف دقو .ءادف
 ال : يأ :م َنوُرَصنُي مه الو « . ةصاخ نينمؤملل الإ ةعافشلا نوكت ال هنأل }هللا دنع

 (نوُمِلْسَتْسُم مويلا مه لب َنوُرَصاَنَت ال مكل ام) :هلوقك ؛ذئموي مهرصني دحأ

 .[26 - 25 :تااصلا]

 7 ۔١ رم 2 ۔ ۔ ِ 2٥ ٠ `., ۔ . . م ي ح -{

 لاقو .نهب لمع :يأ هي نهمتاف ٍتنملكب هبر ميهاربإ ىلتبا ذإو » :هلوق

 .دحاو وهو ،نهب ىفوو نهلمكاأف :مهضعب

 .كسانملا يه :لوقي ناك هنأ سابع نبا نع اوركذ

 رمقلاو بكوكلاب هللا هالتبا ؛اهيلع ربصف رومأب هللا هالتبا :لوقي نسحلا ناكو

 يذلل ههجو هجوف لوزي ال مئاد هللا نأ ملعو ،ةكلذ يف هسفن سبحف سمشلاو

 .ةرجهلاب هالتبا مث .كلذ ىلع ربصف رانلاب هالتبا مث .ضرألاو تاوامسلا رطف

 حبذب هالتبا مث . هللا ىلإ ارجاهم ماشلاب قحل ىتح هموق دنع نمو هدالب نم جرخف
 ةلي يبنلا نع اوركذ .هلك كلذ ىلع ربصف هنس ربك ىلع ناتخلاب هالتباو .ربصف هنبا

 تاياورلا ضعب ركذتو .ةاروتلا يف امب ةفرعم مهرثكأو دوهيلا ءاملع نم روعأ باش هنإ =

 هيلع يبنلا دهع يف يفوت يذلا يدوهيلا ةصق يف ةي هللا لوسر عم حيرصلا هفقومو همالسإ

 اهيف ةاَرْوَنلا مهدنعو َكَنوُمَكَحُي تفْنَكَو) : ىلاعت هلوق ريسفت دنع كلذ ركذ يتأيسو .مالسلا
 .[43 :ةدئاملا] (َنيِنمؤُملاب كيلوأ امو كيد دعب نم نولوتي مث هللا مكح

 .100 :نص فلس ام رظنا (1)

 .103 :ص فلس ام رظنا (2)

 يف نسحاف» 14 ص 3 ج يربطلا ريسقت يفو .«كلذ يف هسفن سبحف» :د و ع و ق يف اذك (3)

 .«كلذ
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 124 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 . (1) مودقلاب ةنس نونامث هيلع ىتأ امدعب ميهاربإ نتتخا :لاق هنأ

 .دسجلا يف ةسمخو سأرلا يف ةسمخ :لاصخ رشعلا اهنأ يبلكلا ريسفتو

 قرفو كاوسلاو براشلا صقو قاشنتسالاو ةضمضملاف :سأرلا يف ىتاوللا امأف

 ميلقتو نيطبالا فتنو ةناعلا قلحو ناتتخالاف :دسجلا يف يتاوللا امأو .سأرلا

 . ءاجنتسالاو رفاظألا

 :ةنس ناسنإلا يف نه ءءايشأ ةرشعب ميهاربإ يلتبا :مهضعب لاقو

 لسغو رافظألا ميلقتو ،نيطبإلا فتنو ،كاوسلاو ،براشلا صقو ،قاشنتسالا
 . جرفلاو ربدلا لسغو شةناعلا قلحو ،ناتخلاو ،مجاربلا

 انَبَر) :هلوق نهنم .هايإ نهاطعأف تاملك هبر لأس ;نهلعف املف : ىبلكلا لاق

 تنأ كنإ انيلع ئ انكام انأو كل ةميْسُم ةمأ انيرد نيو كل نيَمِلْسُم انْلَعاو
 :ةرقبلا] (كِتاَيآ مهيَلَع ولتي ممُهْنم الوُسَر مهيف ثعباو انبَر ميحرلا باوتلا
 .لأسي مل ام هداز مث ،كلذ هللا لعفف [129 -8

 نودتهيف كب نودتقي ه امامإ ,سانلل » ميهاربإ اي ه كلِعاَج ين َلاَق »
 يفو « يتّبَرُد نمو » ةي « لاق » ف ميهاربإ كلذ بجعاف .(”كتنسبو كادهب
 6 يتيرذ نم ناك نم يأ ،امامإ لعجاف يتيرذ نمو بر اي :لوقي .رامضإ ةيآلا

 اهنإف اهومهفتف رامضإ ةيآلا يفو ..ه نياملا َيدْهَع لاني ال اق » ف هبر هباجاف
 مهلعجأ ال :(ة)يأ كتيرذ نم نيملاظلا يدهع لاني ال يأ .قئالخلا نيب يضقت

 .مهملظ يف مهب ىدتقي .ةمئأ

 : ىلاعت هللا لوق باب ،قلخلا ءدب باتك يف يراخبلا هجرخأ .هيلع :قفتم حيحص ثيدح (1)
 ميهاربإ لئاضف يفا باب ،لئاضفلا باتك يف ملسم هجرخاو ،اليلخ ميهاربإ هللا ذختاو
 .ةريره يبأ نع هيوري امهالك (2369) ةي ليلخلا

 .«كتنسو كيدهب ىدتهي» :ز يفو .«كتنسبو كادهب ىدتهُيف : يأ» :د يفو ،ع و ق يف اذك (2)

 .«ينإ» :د يفو . «يأ» :ع و ق يف اذك (3)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 125 :ةرقبلا

 سانلل كلعاحج ينإ : هلوق وه تاملكب هب ر ميهاربإ ىلتبا ذإو : دهاجم لاقو

 نيملاظلا يدهع لاني ال : مهضعب لاقو .كسانملا يف يتلا تايالاو ماقملاو ًامامإ

 . الوا فصو ام ليواتلاو .ةرخآلا يف مهدهع عطقني :يأ

 :دهاجم لوقو .هيف هعيطت نأ هب كرمأي ملظ يف ملاظل دهع ال :دهاجم لاقو

 ايندلا يف اماف . ملاظ هدهع لاني ال هللا دنع ةمايقلا موي كلذ : مهضعب لاقو

 هب اورقأ يذلا دهعلاب انوثراوف :لاق ؛نيقفانملا كلذب ينعي ؛هللا دهع اولان دقف

 هتماركو هدهع هللا رصق ةمايقلا موي ناك اذإف . هب مهوحكانو هب مهوزاغو نيملسملل

 ينب اي) : هلوقك وهو . هضئارف اولمكأو {©“هدهعب اوفوأ نيذلا هتعاط ط لهاو هئايلوا ىلع

 : ةرقبلا ] (ْمُكدهَعِب فوأ يهَعب اوُفْؤأو ْمُكيَلَع تمعنأ يتلا يتمعن ز اوركذا ليئارسإ

 مهلخدي نأ مهدهعب ءافولاو هعئارش مامتإو هضئارف لامكإ ه هللا دهعب ءافولاف 40

 .كلذ اولعف اذإ ةنجلا

 : مهضعب لاقو . مهل اعمجم : يأ : س الل ًَ اغَم تبل ا انلَعَج ذإو ٭ :هلوق

 .(}يبلكلا لوق وهو .ماع لك هيلإ نوبوثب
 اجل مث ةريرج لك رَج الجر نأ ول ؛ةيلهاجلا يف كلذ ناك .4 ًانمأَو » .: هلوق

 نم ؛ّدح نم عنمي ال مرحلا نإف مالسإلا يف امأو .لوانتي ملو بلطي مل مرحلا ىلإ
 . هيلع ميقأ ًادح باصأ نمو ليق لتق

 هنإف مرحلا ىلإ اجل مث ادح لجرلا باصأ اذإ :لاق هنأ سابع نبا نع اوركذو

 ميقأ مرحلا نم جرخ اذإف ؛مرحلا نم جرخي ىتح:ىوؤي الو سلاجي الو عيابي ال
 .دحلا هيلع

 . هيمدق ءىطوم يأ 4 ىَلَصُم ميهاربإ ماقُم نم اوُذُحَتاَو ث : هلوق

 تدع يأ اذك ىلإ تبث لوقت ؛ًاداعم يأ ةباثم :هلوق :دمحم لاق» :يلي ام 18 ةقرو ز يف ءاج (1)
 ( .«هيلإ
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 125 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 تفلكت دقلو .هحسمب اورمؤي ملو هدنع ةالصلاب اورمأ :لاق هنأ مهضعب ركذ
 هيمدق رثأ نإو ًاحسم هنوحسمي اولاز ام ؛مهلبق سانلا اهفلكت ام ءايشأ ةمألا هذه

 'ىحمماو قلولخا ىتح هيف هيبقعو

 هلك مرحلا ميهاربإ ماقم :لاق هنأ سابع نبا نع اوركذ

 يف ةراس نذأتسا امل ،ميهاربإ نأ سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع اوركذ

 .رجاه تتام دقو مدقف .لزني الأ هيلع تطرتشا ،هل تنذأف رجاهو ليعامسإ ةرايز

 .انه اه وه سيل :هل تلاقف ؟كبحاص نيأ :هتأرمال لاقف ليعامسإ تيب ىلإ ىهتناف

 كدنع له ؟ةفايض نم كدنع له :ميهاربإ اهل لاقف ؛دّيصتيو مرحلا نم جرخي ناكو
 يرقأف كبحاص ءاج اذإ :اهل لاق .عيش يدنع سيل :تلاق ؟بارش كدنع له ؟ماعط

 .بهذ مث ءهباب ةبتع ريغيلف هل يلوقو ،مالسلا

 ؟دحأ كءاج له :اهل لاقف .ميهاربإ هيبأ حير دجو ليعامسإ ءاج املف

 : تلاق ؟كل لاق امف :لاق .هرمأب ةفختسم اهنأك اذكو اذك خيش ينءاج :تلاقف

 .ىرخأ جؤزتو اهقلطف كباب ةبتع ريغ :هل يلوق :لاق
 . لزتي ال نأ هيلع تطرتشاو ،هل تنذأف كلذ دعب ةراس نذاتسا ميهاربإ نإ مث

 :تلاقف ؟كبحاص نيأ :هتأرمال لاقف ليعامسإ تيب ىلإ ىهتنا ىتح ءاجف

 ؟ةفايض كدنع له :لاق . هللا كمحري لزنا ث هللا ءاش نإ نآلا ىتأي وهو ديصلا ىلإ

 ..ال :تلاق ؟رب كدنع له :لاق .ال :لاق ؟زبخ كدنع له :لاق .معن :تلاق
 نبللا يف ةكربلاب اهل اعدف .محلو نبلب هتءعاجو ؛ال تلاق ؟ريعش كدنع له :لاق

 رب هللا ضرأ رثكأ تناكل ريعشو ربب ذئموي هتءاج ولو ؛امهب هتءعاج نيذللا ا

 .هيلع عضوف ماقملاب هتءاجف .لزني ملف .كسأر لسغأ ىتح لزناف :تلاق .

 يف درو امك ىحمنا هلصأو ،«ىحشما» :هتبثأ ام هباوص اطخ وهو .«حاما» :د و ع و ق يف (1)
 .35 ص 3 ج يربطلا ريسفت

 . «ريغيلف» :ع و ق يفو «ريغيف» :د يف (2)

 .«ةرب» :دو ع و ق ىيف (3)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 125 .ةرقبلا

 بناجلا ىلإ هتلوح مث .هيف همدق رثأ يقبو كهسأر يقش دحأ تلسغف ،هيمدق ىدحإ

 .("هيف همدق رثأ يقبو رخآلا هسأر قش تلسغف ماقملا ىلع ىرخألا همدق عضوف رخآلا

 فاط هتجح لبق ةكم مدق امل ةلي هللا لوسر نأ هللا دبع نب رباج نع اوركذ

 ىلصف ،(ىَلَصُم ميهاربإ ماقم ن اوُذْحَتاَو) :لوقي وهو ماقملا ىلإ ىشمف ©تيبلاب
 .(َنورفاكلا اَهْيأ اي لق)و (دَحا ةللا وُه ْلق) :امهيف أرق نيتعكر هفلخ

 دجسملا ةلبق تيبلا نأو تيبلا ةلبق ماقملا نأ ينغلب :ملعلا لهأ ضعب لاق

 لهأ ةلبق ةكم نأو ةكم ةلبق مرحلا نأو .مرحلا ةلبق مارحلا دجسملا نأو ،مارحلا

 . قافآلا

 ةدابع نم يأ ه يتب اَرَهَط نا َليعَمسإَو مميهبِإ ىإ اًنذهَعَو » :هلوف
 . يصاعملاو روزلا لوقو ناثوألا

 ©تيبلا اوبّيط نكلو ثءارمألا ىلع تيبلا ةوسك :تلاق اهنأ ةشئاع نع اوركذ

 . هريهطت نم كلذ نإف

 نم &)هبقتعي نم نوفئاطلا « دوجسلا عكرلاَو نيفكلاو َنيفئلطلِل » :هلوق
 .ةالصلا لهأ دوجسلا عكرلاو ةكم لهأ نوفكاعلاو سانلا

 هلوح )3( دوعقل ١ نوفكاعل او . هلوح نوفوطي نيذل ا نوفئاطل ا : مهضعب ل اقو

 رظنلا نأ ءاطعو دهاجم نع اوركذ . هيلإ نولصي نيذلا دوجسلا عكرلاو © هيلإ نورظنى

 باب قلخلا ءدب باتك ، يراخبلا حيحص يف اليصفت رثكأ ةياورب اذه سابع نبا ثيدح درو (1)
 ءارو نم ليعامسإ» هتقفاومو ةثلاثلا ةرملل ميهاربإ ةرايزل ركذ هيفو يشملا يف نالسنلا نوفزي

 .ةبعكلا ءانب ةصقو «هل البن حلصي مزمز
 .ةقيرع ةيبرع ةملك يهو .«هبقتعيه ق يفو 3ةملك ردق ضايب د يفو 5«دبعي» :ع يف (2)

 ٧بقع :ناسللا رظنا .بيقعتلا هنمو .ةبقاعتم ًابون هولعجيو المع موقلا بوانتي نأ باقتعالاو
 .231 :ص بئارغلا لاوط حرش يف بلاطلا لانم :ريثألا نبا نيدلا دجم رظناو

 سلاجل حيحص عمج امهالكو .«هلوح دوعقلا» ز يفو ،«هلوح سولجلا» :د و ع و ق يف (3)

 .دجاسل عمج دوجسلا نأ امك .دعاقو
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 126 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 . تانسح هب هل بتكيو ةدابع تيبلا ىلإ

 نم هلهأ قرزا انماع ادلب ادم لعجا بَر ميهن لاق ذإو » :هلوق
 .قافآلا نم هيلإ لمحت : يبلكلا لاق .4 تزمثلا

 هلفسأ يف اذإف ،هعلتقاف ماقملا ىلع ىتأ ليس نأ انل ركذ :مهضعب لاق
 اذإف ى مهيلع هأرق مث {كةديرج يف مهل (1])هرب زف ريمح نم لجر هيلإ اوعدف . باتك

 (3) لبس ةثالث نم مهيتأت (2)ةربعم نم هلهأ قزر لعج . مرحملا هللا تيب اذه : هيف

 . هلهأ هلحي نم لوأو . محللاو ءاملا يف هلهأل كرابم

 ةكب وذ هللا انأ ينإ : هيف باتك ماقملا دنع دجو :لاق هنأ دهاجم نع اوركذ

 © ضرألاو تاوامسلا تقلخ موي اهتمرحو رمقلاو سمشلا تقلخ موي (ثاهتغص

 نم اهلهأل كرابم لبس ثالث نم يتأي اهقزر تلعجو ثءافنح كالمأ ةعبسب اهتففحو

 تعصو مويو : لوقي مهضعب تعمسو : لاق٠. اهله أ اهلحي نم لو و ز محلل او ءاملا

 ؟نابشخألا ام ةكمب تلأسف :لاق (©نابشخألا لوزي ىتح لوزت ال .نيلبجلا نيذه

 .نالبجلا ناذه : يل ليقف

 م د ,3 ٤. 2 ى ء وإ ۔<۔ے ه ۔۔ ,, ٥۔,,۔ . ه و ٥ ه. ۔۔ ه ۔ -

 هرطضا مد اليلق هعتماف رمك نمو لاق رخالا مويلاو هللاب مهنم نما نم : : هلوق

 .خسان ةدايز نم يهو 5،بتك : يأ» ربز ةملكل حرش ع و ق يف (1)
 اميف ۔ ةربعملاو .ةملك ردق ضايب د يفو ٥ لبس ةثالث نم مهيتأت ةربعم نم» :ع و ق يف اذك (2)

 .هب نوميقي الو ناكملا نوربعي نيذلا نيرفاسملا تاعامج ۔ قايسلا نم يل ودبي
 دنع ةياورلا هذه ليصفت رظنا .ىدك نمو هالعأو يداولا لفسأ نم يه :ثالثلا قرطلا يه (3)

 .311-313 ص 1 ج برإلا ةياهن يريونلا

 رخآ ىنعم يتأيسو ،ملظب اهيف اودحلأ اذإ ةربابجلا قانعأ كبت ليق اميف اهنأل ةكب ةكم تيمس (4)

 ام حيحصلاو .اهتعنص :د و ع و ق يف ءاجو .96 :نارمع لا ةروس يف كلذك اهتيمست هجول
 . هللا ءاش نإ هتبثأ

 .ةبعكلا ىلع نالطملا نالبجلا امه نابشخاألاو .ظيلغ نشخ وه ام لكل ةفص : بشخألا (5)
 رظنا }ناعقيعق ىلع ههجوب فرشملا رمحألا لبجلاو ءافصلا ىلع فرشملا سيبق وبأ امهو
 .122 ص 2 ج نادلبلا محعم ، يومحلا توقاي
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 128 - 126 :ةرقبلا

 ًادلب اذه لعجا بر ميهاربإ لاق امل :نسحلا لاق. «ريِصَملا زسيبو و رانلا باذ ى

 نمل نكلو . انمآ ادلب هلعجأو كبيجم ينإ : هللا لاق تارمثلا نم هلهأ قزراو انما

 نمه هقزرأو اليلق هعتمأ ينإف رفك ن نمو .ةمايقلا موي ىلإ رخآلا مويلاو هللاب مهنم نما

 هللا نأ كلذو .دمحم جورخ ىلإ ،ليلق ىلإ كلذو دلبلا يف 7 هلعجأو تارمثلا
 وهو :لاق .مارحلا دجسملا وهو ،مرحلا نم مهجرخي نأ مالسلا هيلع ادمحم رمأ
 :فرخزلا](َنيبُم لوُسَرَو حلا ممُهءاَج ىنح مهابا ءالؤنَم تتم ةَم لَب) :هلوق لثم

 .ريصملا سيبو رانلا باذع ىلإ (")[هعفدأ يأ] ( هرطضأ متر : لاق .اههابشأو 9

 .هناينب ينعي « ُليِمُمْشِرَو تيبلا نم دعاوقلا .ميهربإ عقي ذإو » :هلوق
 .ه ُميِلَعلا عيمسلا تأ كنإ انم لبقت انَبَر » :ءانبلاب هايإ امهعفدو

 نم يتنب تيبلا نأ انل ركذو :لاق . ءارح نم امهدعاوق نأ انل ركذ : مهضعب لاق

 (2 ىدوجلاو ءاتيز روطو ءانيس روطو نانبلو ءارح نم : لبجأ ةسمخ

 ر ي ر

 يهو ةبصع : ي أ « ة ةم أ انِتيرذ نِمَو كنل نيملسم اًنلَعجج او انبر % :هلوق

 . مالسل ١ هيلع ا دمحم هللا ثعبف . كلذ هللا لعفف : كل ًةَملْسُم إ ةعامجل ١

 يهو مهكسانم مهارأ : مهضعب لاق .انحباذم : يأ ه انكِساَنَم انراو » :هلوق
 اهنم ةضافالاو . تافرعب فوقولاو . ةورملاو افصلا نب يعسلاو تيبلاب فاوطلا

 .(ة[ تارمجلا يمررو] اهنم ةضافإلاو . عمجب فوقولاو

 اهيلإ هعفدأ» :3 يربطلا ريسفت ىف ءاج ام تبثأو ،هدرأ هلعل «هددرأ يأ هرطضأ مث» : د يف )1(

 . . «هقوسأو

 ىسوم هللا ملك هيلعو نيطسلفو رصم نيب ءانيس ءارحص يف عقاولا لبجلا وه :ءانيس روط (2)
 يدوجلاو .نوتيزلا لبجب ًاضيأ ىعديو سدقملا تيب برق لبج ءاتيز روطو .. مالسلا هيلع

 انيبن ىلعو هيلع حون انديس ةنيفس توتسا هيلعو ،قارعلا ضرأ نم لصوملا برق لبج
 . مالسلا

 . كسانملا نم تارمجلا يمر نأل اهتبثأ ز يف تدرو ةدايز (3)
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 128 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 ناطيشلا هل ضرع كسانملا (!")لّصأ امل ميهاربإ نأ سابع نبا نع اوركذو

 ضرعف ،ةبقعلا ةرمج ىلإ ليربج هب بهذ مث { ميهاربإ هقبسف هقباسف ، ىعسملا دنع
 ةرمجلا دنع هل ضرع مث بهذ ,يتح تايصح عبسب هامرف ،اهدنع ناطيشلا هل

 ىلعو .نيبجلل هلت منو لاق . . .(},بهذ ىتح تايصح عبسب امرف ء ىطسولا

 هيف يننفكت بوث يل سيل :تبأ اي :هيبأل ليعامسإ لاقف .ضيبأ صيمق ليعامسإ
 مث .هحبذف نرقأ ضيبأ شبكب وه اذإف تفتلاف. . هيف يننقكت ىتح هعلخاف .اذه ريغ

 تايصح عبسب هامرف اهدنع ناطيشلا هل ضرعف ىوصقلا ةرمجلا ىلإ هب بهذ

 اذه :لاقف ًاعمج هب ىتأ مث . سانلا خانم اذه :لاقف ىنم هب ىتأ مث . بهذ ىتح

 لاق :لاق .ةفرع تيمس ملو :لاقف :لاق .تافرع ىلإ هب بهذ مث . مارحلا رعشملا

 . معن لاق .تفرع له : هل

 تافرع غلب اذإ ىتح .اهلك كسانملا ميهاربإ ىرأ ليربج نإ :نسحلا لاقو

 . تافرع تيمس كلذلف !معن لاق ؟كسانملا نم تيأر ام تفرعأ : ميهاربإ اي :لاق

 هل ضرعف تيبلا روزي بهذ رحنلا موي ةبقعلا ةرمج ينعي .ةرجشلا دنع ناك املف
 ىصح لثم تايصح عبسب هيمري نأ ليربج هرماف ،قيرطلا هيلع دسف ناطيشلا
 مويلا يفو ،اهلك رامجلا يف يناثلا مويلا يف هل ضرع مث .بهذف .لعفف فذخلا

 . تايصح عبسب ليربج رمأب هيمري كلذ لك ،عبارلا مويلا يفو ، ثلاثلا

 (3) لصأ هنكلو .اهلك كسانملا ةلي هللا لوسر ىرأ ليربج نإ :نسحلا لاقو

 .مهتالص يف ةبعكلا وحن نومؤي ميهاربإ لبق نوملسملا ناك دقو .ميهاربإ نع

 مل ًافيحصت امهب لعلو .نيتظفللا الكل انئمطم تسلو لمأ ع و ق يفو لصأ :د يف اذك (1)
 . هبيوصتل دتهأ

 طلخو بارطضا اهيفو .د و ع و ق تاطوطخملا يف سابع نبا نع ةياورلا هذه تدرو اذك `(2)

 ًامرخ كانه نأ ودبيو .هنبا حبذب ميهاربإ هللا ءالب نيبو ميهاربإل كسانملا ليربج مالعإ نيب
 . هريدقتل دتهأ مل

 . مضف نوكسف حتفب . «لضأ» :ز يف تطبضو لصأ :ثالثلا تاطوطخملا يف اذك )3(
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 133 - 129 :ةرقبلا

 هللا باجتساف ه ممُهنِم الوُسَر » هتيرذ يف ينعي « مهيف ثعباو انبَر » : هلوق
 .هبسنو ههجو نوفرعي ،ميهاربإ ةيرذ يف مالسلا هيلع ادمحم ثعبف .هل

 يا « هيكزيو ةنكجلاو بتكلا ممتيو كجتاء مهيلع لتب » :هلو
 :نارقلا :مهضعب لاقو .ةراهطلا يهو مهتاقدص ذخاي :مهضعب لاقو .مهرهطي
 هتمقن يف زيزعلا ه ميكحلا زيزعلا تنأ كنإ » :هلوق] ةنسلا :ةمكحلاو باتكلا
 . (1)[هرمأ يف ميكحلا

 م
 . ٥ ٩8 ۔۔

 ه هسفن ةَقَس نَم آلإ » هتنس نع يأ « ميهب ةلم نَع بغي نَمَو » :هلوق
 .لضف هسفنل رظنلا نع هيأر زجع يأ

 رايتخالا وه ءافطصالاو ،ةوبنلاب :يأ ه ايندلا يف ةنيقطضا دقلو » :هلوق

 4 ْمِلْسأ هبَر هل لاق إ » .ةنجلا لها مهو ه َنيجلُصلا َنمَل ةرخآلا يف ُهنإَو »

 كلذ :نسحلا لاق .4 نيملعلا بَرِل و تصلخأ : يأ ُتُمَلْسأ :لاق صلخأ : يأ

 .[78 :ماعنألا] (ةوكرشَت امم يرب ينإ موق اي لاق) ف ،سمشلا تلفأ نيح

 .ديحوتلا ينعي .ةملكلا هذهب : يأ هه هينب ميهربإ اهب ىصو ج :هلوق

 هللا نإ ينب اي » .ميهاربإ دعب هينب بوقعي اضيأ اهب ىصوأو :يأ « ٌبوُعُعَنَو »
 تنأو الإ َنُئوُمَت لق » مالسإلا وهو ،نيدلا مكل راتخا :يأ 4 نيذلا ُمُكَل ْىَقَطضا

 . هعئارشو هللا ضئارف نولمكم متنأو الإ : يأ نوُمِلسُم

 2 | . ه.ا ۔۔ .ذ ٠ ِ۔ذك.ع2 ى ٥ ۔ن ء ِ

 ءادهش اونوكت مل ي أ هإ توملا بوقعي رضح ذإ ادهش متنك ما ج :هلوقو

 .ه َنوُمِلْسُم هل نشَنَو ادحاو اهلإ قاحسإو ليعامسإو

 .قاحسإو ليعامسإو ميهاربإ (ث})كيبأ هلإو اهأرقي ناك هنأ نسحلا نع اوركذ

 .اهريسفت عم ز نم اهتبثأف ثالثلا تاطوطخملا يف ةيآلا نم ةريخالا ةلمجلا هذه تطقس (1)

 نبا ىلا تبسن ةءارق يهو «كيبأ» : هتبثأ ام حيحصلاو ٠ اطخ وهو !كلئابآ هلإ » :د و ع و ق يف )2(

 = 1 ج ءارفلا يناعمو ٣١١. ص 1 ج بستحملا . ىنج نبا :رظنا .رمعي نب ىحيو سابع
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 137 - 134 :ةرقبلا لواألا ءزجلا

 و ۔ ے ۔ك ۔ / ن 2 ۔. . | و ذ ۔ . | /۔ ٥ إ ۔ ., إ ,2 ٥ ۔۔ - ٤, ۔ ه

 اوناك امع واست الو ممتْبَسَك ام مُكَلَو تَبَسَك امم اههَل تَلَخ ذق ةمأ كلت » :هلوق
 .بوقعيو قاحسإو ليعامسإو ميهاربإ كلذب ينعي ؛4ه نولمعي

 م۔٨۔ , آ ۔۔ ع ى ومو . مم 27 ِ

 ادوهي اونوك :دوهيلا تلاق 4 اودتهت ىرصن وا ادوه اونوك اولاقو » : هلوق

 لب « دمحم اي 4 لق + : هللا لاق . اودتهت ىراصن اونوك : ىراصنلا تلاقو كاودتهت

 .نوكرشم ىراصنلاو دوهيلا نإ يأ .ه َنيِكرشُمملا َنِم ناك اَمَو افينح ميهاربإ ةلم

 .ملسملا فينحلا : يبلكلا لاقو .اصلخم ًافينح :نسحلا لاق
 ۔ے۔ ۔ . 8 .. ٥٤

 اَمَو انيلإ لزنا اَمَو هللاب انما :اولوقي نأ نينمؤملا هللا رمأ مث :نسحلا لاق
 ۔ه گ,,۔ ۔ ۔ه۔۔ ۔ , 7 , ,٠ - - '© م م ٤.

 فسوي : طابسألاو . ٩ طابسالاو بوقعيو قحسإو | يعمس او ميهربإ ىلإ لزنا

 ٠ م م م
 ۔ م .. ِ . . . . ٤ ِ 7 , . ٤4

 قرفن ال مهبر نم نويبنلا يتوا اَمَو ىَسيِعَو ىسوم يتوا اَمَو » (2)رشع انثالا هتوخإو
 ح م, ه 8 مح ى ه ؤ ه ٤ ٥0 ۔ه۔

 . ؛& نوملسم هل نحنو مهنم دحا نيب

 نإو اؤَدَنمها دقف هب ْمُنَماَع ام لمب » باتكلا لهأ يأ ي اونما ْنإَت » :لاق
 ٥ كلذ هللا لعجف نسحلا لاق .ناميإلا قارف يف يأ ه قاقش يف مُه اَمَنِإَق اولوت
 . ىراصنل او دوهيل او نيملسمل ١ نيب اميف ةنحم . ةيال ا هذه ينعي

 ؟متنأ نونمومأ :انل نولوقيف اننوسلاجي اموق نإ :هل ليقف فلسلا ضعب لئسو
 ميهاربإ ىلإ لزنأ امو انيلإ لزنأ امو هللاب انمآ :اولوقف كلذ مكل اولاق اذإ :لاقف

 .ةيآلا رخآ ىلإ . . .ليعامسإو

 .اهاطخ نيبو اهحرشو ةءارقلا هذه ىلع ءارفلا ةظحالم 99 ص 3 ج يربطلا لقن دقو 82 ص =

 .57 ص 1 ج ةديبع يبأ زاجم عوضوملا يف كلذك رظناو

 نم تيأرف 58 ص 1 ج نآرقلا زاجم يف فينحلا ةملكل ةفلتخملا يناعملا ضعب ةديبع وبأ ركذ (1)
 نتتخا نم يمس مث . ميهاربإ نيد ىلع ناك نم ةيلهاجلا يف فينحلا» : لاق .اهداريإ ةدئافلا

 ءافنح نحن :اولاق برعلا نم ناثوألا دبعي نم يقبو . نونسلا تخسانت امل افينح تيبلا جحو

 رظناو .«ملسملا :مويلا فينحلاو .ناتخلاو جحلاب الإ هنم اوكسمتي ملو ،ميهاربإ نيد ىلع
 .107-108 ص 3 ج هريسفت يف فينحلا ىنعمل يربطلا حيجرت

 .رشع دحأ هتوخإ نأل .هتوخإو فسوي نم لدب «رشع انثالاو :ددعلا ظفل (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 141 - 137 :ةرقبلا

 وه قاقشلا :لاق . قاقش يف مه اَمَنإَ اولوت نإف :هلوق يف نسحلا لاقو

 . ةوادعلا وه قارفلاو . قارفلا وه قاقشلا : مهضعب ر لاقو . ةمايقلا موي ىلإ يداعتلا

 نم اونوكيف ،كرصنيو مهيلع كرهظي ىتح يأ يهللا مُهَكيفكيَسف» :هلوقو

 .ه ُميِلَعلا عيمسلا وُمَو » كيدي تحت
 .4 ٣ َ م .ذ ٥ ه ۔۔ 2 د , ۔ - ٥

 نمو :يأ هم ةغبص هللا َنِم نسحا ْنَمَو ه هللا نيد يأ ه هللا ةغبص ف :هلوق
 ك 5 2

 , (1) «نوُدبَع هل نحنو ح انيد هللا نم نسحأ

 ادوهي اهدالوأ غبصت دوهيلا نأ الإ ،مالسإلا هللا ةغبص :نيرسفملا ضعب لاقو

 . مالسإلا هللا ةغبص نأو .ىراصن اهءانبأ غبصت ىراصنلا نأو

 هرث,۔ ٥٤ هد ..ذ ۔ ذه ۔۔۔ هدد۔ذ۔ ۔&۔ ۔ه۔ ,, . ,22 , ۔شع هدر .
 مكلمع ١ مكلو انلنمعا انلو مكب رو انب ر وهو هلل ١ يف انَنوُجاحت ا لق :7 : هلوق

 .هيف كش ال يذلا صالخإلا وه اننيد نإ :يأ .ه َنوُصِلْخُم هل نشو
 و

 أ ادوم اوناك َبوُقْعَيَو يقاخسإَو ليِاَمْسِإَو ميهاربإ نإ َنوُلوُمَي مأ :هلوق
 هدنع ةَداَهَش مَتَك ْنَمِم ملظأ ْنَمَو هللا مأ ملعأ مآع »» مهل دمحم اي ه لم ىَراَصن
 ينعي :نسحلا لاق هَنوُلَمْعَت اًمَع لفعب هللا اَمَو » هنم ملظأ دحأ ال :يأ « هللا نم
 ليعامسإو ميهاربا نأ هنيد يفو .هنيدو ًادمحم اومتك مهنإ ؛مهءاملع كلذب

 نع اوركذ .نيكرشم اونوكي ملو ،نيملسم اوناك طابسألاو بوقعيو قاحسإو
 ةيدوهيلا نم ءارب مهءايبنأ نأ ةداهش هللا نم مهدنع نأ موقلا ملع دق :لاق نسحلا

 اومتكو ءهللا نيد هنأ نوملعي مهو مالسإلا اومتك :مهضعب لاقو .ةينارصنلاو

 . هللا لوسر هنأ نوملعي مهو ادمحم

 ام باوث اهل : يأ ه ْمُتْبَسَك ام ْمُكَلَو تبسك ام اَهَل تَلَخ ذق ةمأ كلت »» :هلوق
 لايل طلا رلا ز عد ل

 كلذب ينعي .مه « نولمعي اوناك امع نولاست الو » متلمع ام باوث مكلو تلمع

 . طابسألاو بوقعيو قاحسإو ليعامسإو ميهاربإ

 هقلخ يتلا هّنقلخو ثهللا نيد يأ (هللا ةّعْبِم)» :59 ص 1 ج نآرقلا زاجم يف ةديبع وبأ لاق (1)

 .«قلاخ يأ رطاف نم {}هترطف يهو .اهيلع
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 143 ۔ 142 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 ريسفت يف برعلا وكرشم مهو « سانلا نم ُاَهَقُسلا لوقَيَس » ::هلوق
 ريسفت يف مهلؤح ام :يأ مهيلو ام » . .")دوهيلا مه :دهاجم لاقو .نسحلا

 4 اَهْنَلَع اوك يتلا ْمهِتَلبق نَع » .دحاو وهو ؛مهفرص ام :دهاجم لاقو .نسحلا

 . سدقملا تيب ينعي

 يف اهلبق يهو .ةبعكلا ىلإ مالسلا هيلع يبنلا فرُص امدعب ةيآلا هذه تلزن

 ىلإ هللا هلوح امل شاي هللا لوسر نأ كلذو .ليزنتلا يف اهدعب يهو ،فيلاتلا

 مث كلئابآ ةلبق نع تبغرأ دمحم اي :نوكرشملا لاق . سدقملا تيب نم ةبعكلا

 َنِم ُاَهَقُسلا لوَقَيَس) :هللا لزناف ؛مهنيد ىلا نعجرتل هللاو اضيأو ؟اهيلإ تعجر
 ۔ ٠٢ ٥

 .سدقملا تيب ينعي ه اَهْيَلَع اوناك يتلا مهلبق نع ْمُهيَلَو ان ام سانلا

 ه ,ميتّتْسُم طزص ىنإ امي نَم يدهب ُبرْغَملاَو قرشملا .هلب لق » :لاق
 . مالسالا وهو ةنجلا ىلإ ميقتسم : يأ

 ة[دمحم ةمأ ىينعي] الدع : يأ ه اطسو ةمأ ْمُكْنْلَعَج كلَذَكَو » :هلوق

 اهبر نع اهموق تغلب دق لسرلا ناب ةمايقلا موي يأ ه سانلا ىّلَع ءادهش اونوكتل »

 .هتمأ ىلإ هبر ةلاسر غلب دق هنأ ىلع « اديهش مُكْيَلَع لوسرلا َنوكَيَو »

 الإ » سدقملا تيب ينعي ه اَهْيَلَع تنك يتلا ةلبقلا اَنْلَعَج امَو » :هلوق
 تي نمم » .لاعفلا ملع وهو .)انملع امك انملع ام نوكيل الإ :يأ هم ملعن

 ىّلَع آلإ » ةلبقلا فرص ينعي ةَريبَكَل تناك نإو هيَبَع ىلَع ُبِلَقْنَي نمم َلوُسَرلا
 بحأ ةلبق نكت مل برعلا نأل ؛سدقملا تيب نع مهلؤحت ينعي « هئلا ىدم نيزلا
 نيلا ىَلَع آلإ .ةميظعل :يا .ةَريِبَكَل تناك نإَو) :لاقف .ةبعكلا نم اهيلإ
 . (هللا ىده

٠ 

 هجو لوقلا اذهلو .سابع نباو دوعسم نبا نع هاور نوقفانملا مهنإ : اثلاث الوق يدسلا ركذو (1)
 .ًاعيمج مهلمشيو مهلمتحي ء ءاهفسلا ظفلو . ليوأتلا نم

 .ز نم ةدايز (2)
 . طقف انملع ام نوكيل» :د يفو .انملع امك انملع ام نوكيل» :ع و ق يف اذك (3)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 144 - 143 :ةرقبلا

 ةلي هللا لوسر ىلص ؛صيحمتو ءالب اهيف ةلبقلا تناك : نيرسفملا ضعب لاق
 مودق لبق نيلوح سدقملا تيب ىلإ راصنألا تلصو سدقملا تيب ىلإ ةكمب هتماقإ

 ةتس سدقملا تيب وحن ةنيدملا همودق دعب يبنلا ىلصو .ةنيدملا مالسلا هيلع يبنلا

 اًم) :نولئاق لاقف ،مارحلا تيبلا ةبعكلا ىلإ كلذ دعب هللا ههجو مث .ارهش رشع

 .هدلوم ىلإ لجرلا قاتشا دقل ؛(اَهْيَلَع اوناك يتلا مهلبق نَع مهيل
 انتلبق يف لبق نم لمعن انك يتلا انلامعأب فيك : ةلبقلا تفرص امل سانأ لاقو

 امب دابعلا هللا يلتبي دقو .ه ممُكَنَميِإ هيإ ل هللا َناَك اَمَو » : هللا لزناف . لوالا
 اذإ لوبقم كلذ لكو .هيصعي نمم هعيطي نم ملعيل ،رمألا دعب رمألا هرمأ نم

 . (ة)هئاضقل ميلستو هل صالخإو هللاب ناميإ يف ناك

 مكناميإ مكل ظوفحم :نسحلا لاق (مُكَناَميِ َعيضيل هللا ناك اَمَو) :هلوق

 : مهضعب لاقو . مكيلع اهضرف ذإ سدقملا تيب ىلإ ةالصلاب متررقأ ثيح هللا دنع

 : يأ (ممكناَميِإ نل : هللا ناك اَمَو) :نيرسفملا نم ةعامج نعو نسحلا نع

 هللا نإ » .ا)ليواتلا ةقيقح اذهو .سدقملا تيب ىلإ نولصت متنك يتلا مكتالص
 .« ٌميجَر فوَُرَل سانلاب

 كتلوحنلف يا ه َكنيلونلَق ءامسلا يف كهجو بلق ىر ق » :هلوق
 نم ةي هللا لوسر ىلإ بحأ ةلبق نكي ملو .اهبحت يأ « اَهلَضرَت ةلبق » كنفرصنلو
 .ةبعكلا

 نع ينفرص يبر نأ تددو : ليربجل لاق ةي هللا لوسر نأ يبلكلا ريسفتو

 يربطلا ريسفت رظناو .سيفن مالك هنإف هلمأتف ؛20 ةقرو ز ةطوطخم يف امك ةداتق لوق اذه (1)

 .157 ص 3 ج

 ©سدقملا تيب ىلإ مهتالص ينعت ةيآلا هذه يف ناميإلا نإ :اولاق نيذلا نيرسفملا لوق رظنا (2)

 نبا امأ .167-170 ص 3 ج يربطلا ريسفت يف كلذ رظنا .نيعباتلاو ةباحصلا نم ريثك مهو

 دروأ دقف ؛ناميإلا باب يف ،فيراصتلا هباتك يف ليوأتلا نم هجولا اذه ركذي ملف مالس
 .ةالصلا اهنيب نم سيل ناميإلا ةملكل ةعبرأ اهوجو
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 145 - 144 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 مث . هلأساو كبر عداف ؛كلثم دبع انأ امنإ :ليربج لاقف .اهريغ ىلإ دوهيلا ةلبق

 ليربج هيتأي نأ ءاجر ءامسلا ىلإ رظنلا ميدي يم هللا لوسر لعجو ،ليربج عفترا

 ةلق كيلول ءامسلا يف كهجو بلقت یَرَن ذق) : هللا لزنأف لأس ىذلاب

 . (اَهيضَرَت
 ْمُكَموُجو اولوق متنك ام ثْيَحَو مارحلا دجسملا َرظَش كَهْجَو لوق » :لاق

 . هءاقلت يأ « هرطش

2 

 ىلإ كرظن ىرن دق :يأ ءامسلا يف كهجو بلقت ىرن دق مهضعب لاقو

 .ءامسلا

 عم نيتلبقلا تيلص :لاق هنأ شجح نب هللا دبع نب دمحم نع اوركذ

 نم نيتعكر انيلص دقو ثرهظلا ةالص يف نحنو ةيالا هذه تلزنف .ةي هللا لوسر

 ."ةالصلا يفل انإو انردتساف رهظلا

 لاجرلا ءاجف ،ةالصلا يف مهو ةيآلا هذه تلزن :لاق هنأ دهاجم نع اوركذ

 .لاجرلا ناكم ءاسنلاو ءاسنلا ناكم
 م - 22 ٥

 لغفخب هلل ا امو مهب ر نم قحل ١ ُهز ا نوُمَدعيَل بتكل ١ 7 1 نيز ذلا ن او و { : : هلوق

 مل :نسحلا لاقو .ةبعكلا يه ةلبقلا نأ نوملعي :نسحل ا لاق .4 نولمعت

 .ةبعكلا ىلإ يلصي وهو الإ ايبن هللا ثعبي

 تنأ اَمَو َكتَلْبق اوعبت ام ةيا لكب بتكلا اوئوأ نيذلا تيأ نئَلَو » :هلوق

 دق نوكي شحج نب هللا دبع نب دمحم نإف دعس نبا اهجرخأ يتلا ةياورلا هذه تحص اذإ (1)

 سمخب ةرجهل ١ لبق دلو هن ال ت اونس عبس يل اوح هرمعو ةالصلا هذه نيم لوسرل ١ عم ىلص

 يذلا هفنأ عدجملا شحج نب هللا دبع ليلجلا يباحصلا نبا وه اذه دمحمو . تاونس

 ةمعو .دحاو ربق يف هعم نفدو . دحأ ةوزغ يف مالسلا هيلع يبنلا مع ةزمح عم دهشتسا

 نب ١ رظن ا . نبعمج أ مهنع هلللا يضر شحج تنب بنيز ني يبنل ١ جوز يه اذه دمحم

 .1373 ص 3 ج باعيتتسالا ثربلا دبع
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 146 - 145 :ةرقبلا

 ىلإ ةلي هللا لوسر ىلص امل :لاق .ه ,ضغب ةلبق عباتب مُهضغب امو ْمُهَنلبَق عباتي
 ىلا ىلص امك اننيد ىلا دمحم عجري نأ ,وجرنل انإ :دوهيلا تلاق سدقملا تيب
 تنأ اَمَو كلبق اوعبت ام م ةيا لكب باتكلا اوتوأ نيذلا تيتأ نيور : هللا لزنأف ێانتلبق

 . ٥ م م ىم ٥ ه --

 ام دعبب نم ءاوهأ تيتا نئلو ح . ( ضعب ةلق عباتب مف مُهْض امو مهتلبق عباتب

 رئاسلو مالسلا هيلع يبنلل باطخلا اذه] « َنيملضلا نمل اذإ كنإ ملعلا َنِم كءاج
 , (1) [ هتمأ

 ْمُهْنم ا اقيرف نإو معان وفر امك هنوفرعي تاتكلا ُمُهنيتاَء نيذلا + : هلوق

 مهو : : ني رسفملا نم ٠. ١ هريغو نسحل ١ ل اق . قحل ا هن 1 :ه نوُمَلعَت مهو قحل ١ َنوُمْسكَيَ

 . (2) هومتكف هللا لوسر ا دمحم ن أ نوفرعي مهو :ي ا نوملعي

 باطخلا نب رمع لاق ةنيدملا ةلي هللا لوسر مدق امل :: يبلكلا لاق

 نوفرعي باتكلا لهأ نأ ] ةكمب وهو .هيبن ىلع لزنأ هلل ا نإ : مالس نب هللا دبعل

 :لاقف ؟مالس نبا اي ةفرعملا هذه فيكف ،مهءانبأ نوفرعي امك مالسلا هيلع يبنلا

 اذإ هنبا ( لجرلا فرعي امك مكيف هانيأر اذإ هب هللا هتعن يذلا تعنلاب هللا يبن فرعن

 ينم ةفرعم دشأ دمحمب انأل مالس نب هللا دبع هب فلحي يذلاو ؛ ناملغلا عم هار

 وه هنأ انباتك يف انل هللا هتعن امب هتفرع :لاق ؟كلذ فيك :رمع هل لاقف . ينبال

 دقف ،هللا كقفو .باطخلا نب رمع هل لاقف ؛همأ تثدحأ ام يردأ الف ينبا امأو

 .تقدصو تصأ

 :ماعنألا ةروس يف آلوأ ةكمب تلزن ةيآلا هذه نإ :نيرسفملا ضعب لاق
 ۔. ه - و , د ٤ . 2- . . ه م ,۔ےع ۔ ى ه ۔ ۔ و۔ 2 ه۔ا ۔ .-{ و و ,2 2 . .

 ال مهف مهسفنا اورسخ نيذلا مهةانبا نوفرعي امك هنوفرعي باتكلا مهانيتا نيزلا)
 . [20 : ماعنألا] (َنونِموُي

 .حاضيإلل ز نم ةدايز (1)

 ركذي ملو ث مالسلا هيلع يبنلا ىلع «هنوفرعي» : ىلاعت هلوق يف ريمضلا دوع انه فلؤملا دصق (2)

 رمأ ىلع يربطلا هرصق امنيب ،ةلبقلا ليوحت ىلإ ريمضلا دوع وهو .ليوأتلا نم رخآلا هجولا

 .187 ص 3 ج يربطلا ريسفت رظنا .لوألا هجولا ىلإ رشي ملو ةلبقلا

 .«دحاولا ه :د يفو ،«لجرلا» :ع و ق يف اذك (3)
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 150 - 147 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 ۔ “2۔ه وه ۔ 4 ع ن ر¡”- 4 ۔

 هنأ ؛نيكاشلا نم :يأ « َنيِرتممملا َنم ننوكت الف كبر نم قحلا »
 . مالسإلا نوفرعيو هللا لوسر كنأ نوفرعي

 ح ر رم . . . ٠ ۔ ه ة ي 1

 : يأ ه اًهيلوم وه ج (‘)ةعيرشو ةهجو موق لكلو يأ « ةهجو لكلو : هلوق
 ى ى إ ٥٠ .ذ ۔. ه ھ٥ ۔٥ إ | ة هد ّ

 اليبس يأ [48 :ةدئاملا] (اًجاَهنمَو ةعرِش مكنم انلعج لكل) :هلوق لثم شاهيلوم هللا

 بحاص لكلو :دهاجم لاقو . ماكحألاو عئارشلا تفلتخا نإو دحاو نيدلاو { ةنسو

 .اهلبقتسم وه ةلبق لكلو :مهضعب لاقو .اهلبقتسم وه ةهجو ةلم

 مكتلبق نع (2)ّننَبغت ال : نيرسفملا ضعب لاق ه تاريخلا اوقبتساف » :هلوق

 ُتْيَح نمو» .« ريدت ءْيَش َلُك ىلَع ةللا نإ اعيمج هئلا مكب تاي اونوكت ام نيأف
 . 2 ه ۔ ۔ . ه ٥٧ إ إ ٥ِ ٥٤ :هلوقك َتجَرَ تيح نيو :هلوق .4 مارحلا دجسملا رمش كَهْجَو لوف تجرخ

 ام ثيَحَو » ةكم لهأ ينعي ،اهلهأ يأ [13 :دمحم ةروس] (كتججَرخا يتلا كتّيزق)
 2٥2 ٥ ۔ ك ح 2ِ 2ِ ١- ۔ ي ٥, ح ٥ ك , م. م 4ِ ێ ه 4٥

 مكيلع سانلل نوكي ج اليكل يأ « الئل ح هءاقلت يأ « هرطش مكهوجو اولوف متنك

 » رد ء

 : ةبعكلا ىلإ يبنلا فرص }نيح اولاق باتكلا لهأ نإ : نيرسفملا ضعب لاق

 ينعي ه ْمُهْنِم اوُمَلَط نيذلا آلإ » :لاق .هموق نيدو هيبأ تيب ىلإ لجرلا قاتشا

 .شيرق يكرشم :دهاجم لاقو .نسحلا ريسفت يف برعلا يكرشم

 كيلع جتحيف ،ادبأ اهريغ ىلإ ةبعكلا نع هلوحي ال هنأ هربخأ :نسحلا لاق

 .«ةعرش» :د يفو ،«ةعيرش» :ع و ق يف اذك (1)

 يفو .. «ىلع نبلغت ال» :196 ص 3 ج يربطلا ريسفت يفو . «ُننَبْعت ال» :ةملكلا تطبض اذك (2)

 .بسنأ ةريخألا ةملكلا هذه لعلو «مكتلبق يف ننفت الو :21 ةقرو ز
 ريغل نيح ناكم ثيح لامعتساو .«نيح» حيحصلاو ١٠!ثيح» :ثالثلا تاطوطخملا يف (3)

 .ناكملاو نامزلل ًاعم نيفرظلا اولمعتساف شاثيدحو اميدق باتكلا نيب عئاش اطخ ةرورض
 عوضوملا يف اديج اقيقحت رظنا .ريغ ال ناكملل «ثيحد و :،نامزلل «نيح» نأ باوصلاو
 1 ج بيبللا ينغم ،ماشه نبا رظناو ،(ثيح) :برعلا ناسل يف روظنم نبا هدروأ يعمصالل
 .131 ص

157 



 زيزعلا هتا باتك ريسفت 154 - 150 :ةرقبلا

 ةلبق نع تبغر :كل مهلوق نم برعلا وكرشم كيلع جتحا امك ملظلاب نوجتحم
 سانلل نوكي الئل. : هللا لاقف ؛مهنيد ىلإ نعجرتل هللاو اضيأو ،اهيلإ تعجر مث كلئابآ

 .اوملظ نيذلا الإ ةجحلا كلت لثمب جتحي ال يأ .ةجح مكيلع

 .كلذب كيلع نوجتحيس مهنإ :نولوقي شيرق وكرشم مه :مهضعب لاقو
 امك اننيد ىلإ عجريس :اولاق مهنأ مارحلا تيبلا ىلإ هفارصناب مهيلع مهتجح تناكو

 .هلك اذه كلذ يف هللا لزناف ؛انتلبق ىلإ مجر

 .هب مكرمأ ام ىلع اوضما يأ ثهللارمأ يف ه ْمُمْوشحَت الف » :لاق
 وم۔ه۔ ه ة إذ۔۔. ه . م2۔ ۔ ۔ ٥ دش ّ . . .٥ < ث ,-

 يكل :يأ ه“ نودتهت مكلعلو مكيلَع يتمعن متالو » .هكرت يف يأ ه ينؤشخاؤ)
 .ةنجلا ةمعنلاب ينعيو .اودتهت

 . ه ٨ [ إ و إ ۔ . 2٥ عه ى ٥ ى رما م. | 2٥, ۔ هع . ۔۔ -

 :يأ «مكيكزيو انتايآ" مكيلع ولتي مكنم الوشَر مكيف انلَسزا امكو :هلوق
 _ ۔ إ ه َ م 2 ..و ۔

 :ةمكحلاو .نآرقلا ::باتكلا هةممكحلاو بتكلا ُمكُمْلَعُيَو » كرشلا نم مكرهطيو
 . 77 ؟رگرگتن . :,٨٥ { ه. , ش د۔ | 2 ,۔ هش ي 7 ۔ ر ] ,

 تلعف امك : لوقي 1 :م مكركد ١ يتوركداف نوملعت اونوكت مل ام مكملعيو : .ةنسلا

 يأ « نورفكت الو يل اوركشاَو » (")[يتمحرب مكركذأ يتعاطب ينوركذاف مكب كلذ

 . معنلا 1 عضوملا اذه يف رفكلا اذهو .ةمعنلا ينورفكت الو

 عم ةللا نإ ةولّصلاو ربصلاب اوُنيِمَتْشا اونمآ نيذلا اهيأ اي » :هلوق
 لاقو .هللا ةعاط ىلع نوع امهنأ ملعيل :نيرسفملا ضعب لاق .ه َنيربلصلا

 اوهن امعو هب او رم ا ام ىلع ربصل ١ : مهضعب ل اقو ٠ موصل ١ انه اه ربصل ١ : مهضعب

 . (2) ليوأتلا ةقيقح وهو ؛هنع

 ال نكلو ايا لب تاوما هللا ليبس يف لتقي نَمِل اولوقت الو » :هلوق ن ٠ے ,[ ي,۔5٠ ٠۔ ۔ ۔هع . ۔ . 42٥ ه۔, , ث ثعبن ِ

 .ءادهشلا ةايح يه يتلا ةايحلا كلت فيك متنأ « َنوُرُعشَت

 ريط لصاوح يف ءادهشلا حاورأ نإ :لاق هنأ دوعسم نب هللا دبع نع اوركذ

 .اهتابثإ ةدئافلا نم .321 ةقرو ؤز نم ةدايز (1)

 .هحيجرتو يراوهلا خيشلا ةدايز نم ةريخألا ةلمجلا هذهب ىنأك )2(
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 155 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 . شرعلاب ةقلعم ليدانق ىلإ ىواأت مث ةنجلا يف ىعرت رضخ

 يف هتايح نيبو ايندلا يف ديهشلا ةايح نيب ام :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 .(;ةرمت ت غضمك الإ الإ ةرخآلا

 رضخو ضيب ريط يف فراعت ءادهشلا حاورأ نأ ثدحن انك :مهضعب لاقو

 ثالث هللا ليبس يف دهاجملل نأو ئ ةردسلا مهنكاسم نأ و ؤ ةنجلا رامث نم نلكأي

 اميظع ارجأ هلل ا هاتآ بلغ نمو ًاقوزرم ح راص هلل ا ليبس يف لتق نم : : لاصخ

 . ًانسح ًاقزر هللا هقزر تام نمو

 ملأ دجي امك الإ لتقلا ملأ دجي ال ديهشلا نإ : لاق الع هللا لوسر نأ اوركذ

 .(2ةصرقلا

 لوم ل أ نم صقنؤ عوجل او فوخلا َنِم ١ َ نم ٤ِ يشب > % :

 . توملا : سمن ألا صقن . 4 ترَمتل 7 سفن :ل او

 متنأو نونمآ موقلاو متنأ فيك :لاقف لاجدلا ركذ هنأ دوعسم نبا نع اوركذ

 لظلا يف موقلاو ] شاطع متنأو ءاور موقلاو .عايج تنأو عابش موقلاو ئ نوفئاخ

 . (ق[سمشلا رح يأ] . حضلا يف متنأو

 ةلخنلا هيف لمحت ال نامز سانلا ىلع يتأيس :لاق (}ةويح نب ءاجر نع اوركذ

 .رداصملاو ثيدحلاو ريسفتلا عجارم نم يدي نيب اميف هدجأ مل )1(

 .حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا لاقو .ةريره يبأ نع داهجلا لئاضف يف يذمرتلا هاور (2)

 ةريره ىبأ نع (2802) هللا ليبس ىف ةداهشلا لضف باب داهجلا باتك ىف هجام نبا هاورو

 .ًاضيأ
 اذإ سمشلا ءوض» :داضلا رسكب ،حّضلاو .كش الو خسان نم ينهو ،عو ق يف دايز (3)

 . «ضرألا نم نكمتسا

 نباو تماصلا ةدابع نع ىور . نيعباتلا راغص نم .يدنكلا ةويح نب ءاجر مادقملا وبأ وه (4)

 : قارولا رطم لاقو . «ملعلا ريثك الضاف ةقث ناك» :دعس نبا لاق . . مهريغو ءادردلا يبأو رمع

 = ةئامو ةرشع ىتنثا ةنس تام .«ةويح نب ءاجر الإ هدحو هتداهش تزاج ًادحأ ملعن ام»
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 157 - 155 : ةرقبلا

 \ذ ]. .ر 0 ع , ه , ٥

 . (ِتارمثلاو سفنالاو لاومالا نم صقنو) : لاق ؛ةدحاو ةرمت الإ

 ّ ١ َ 2 َ ة 4 ۔ د .م هو ٤؟ ح ّ . ّ َ 2 .

 نوممجز هيلإ انإو .هلب انإ اولاق ةَبيِصُم مُهتَبََصا اذإ نيذلا َنيربصلا رشبو ل
 لاقو .ةمحرلا دابعلا ىلع هللا ةالصو .4 ةَمخَرَو ْمهْبَر نم ت ْمهيَلَع يلوأ  م © م م ٥ 2 م , ا - مه

 ُمُه كئلواَو » لامعألل ةيكزتلاو حدملاو ءانثلا دابعلا ىلع هللا ةالص :مهضعب

 ْمهبَر نم تاَوَلَص » :هلوقو .ةبيصملا دنع عاجرتسالل اودُه يأ 5 َنوُدَنُهُملا

 ةملك يهو دحاو وهو [157 :فارعألا] (ُهوُرَصَنَو هورزَعو) :هلوق لثم (ةْمحَرَو

 .زئاج حيحص لكو ؛ةرفغملا انهاه ةالصلا :لوقي مهضعبو (" ةيبرع

 ركذيلف ةبيصم مكدحأ باصأ اذإ :لاق هنأ ةي هللا لوسر نع ءاطع ركذ

 _ .( بئاصملا مظعأ اهنإف يف هتبيصم
 ال ةربعلاو .() ىلوألا ةمدصلا دنع ربصلا :لاق ةلي هللا لوسر نأ نسحلا ركذ

 .هيخأ ىلإ ءرملا ةبابص ؛دحأ اهكلمي

 هللا يضر باطخلا نب رمع عم يشمأ تنك :لاق (‘)ةفيلخ نب هللا دبع ركذ

 عطقنا :لاقف ؟نينمؤملا ريمأ اي كل ام :تلقف ،عجرتساف هلعن عسش عطقناف هنع

 . ةبيصم كءاس ام لكو كلذ ينءاسف . يلعت عسش

 .472 :ص فراعملا .ةبيتق نباو .45 :ص ظافحلا تاقبط ، يطويسلا رظنا .ةرجهلل =
 وهو ،ناداكي وأ نافدارتم هورصنو هورزع نأ امك نافدارتم ةمحرو تاولص نيظفللا نأ ديري (1)

 . يبرع بولسأ
 يناربطلا هجرخأو سابع نبا نع ناميإلا بعش يف يقهيبلاو ،لماكلا يف يدع نبا هجرخأ (2)

 . يحمجلا طباس نع ريبكلا ىف

 يف ملسم هجرخأو ،روبقلا ةرايز باب ،زئانجلا باتك يف يراخبلا هجرخأ ،هيلع قفتم ثيدح (3)
 نع هيوري امهالك .(926) ىلوألا ةمدصلا دنع ةبيصملا ىلع ربصلا يف باب شزئانجلا باتك

 .كلام نب سنأ

 نازيم يبهذلا رظنا .نابح نبا هقئو مرضخم يعبات ،ينادمهلا ةفيلخ نب هللا دبع وه (4)
 .414:2 لادتعالا
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 158 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 ْنَمَف » .}هللا تامرح نم :يأ « هللا رئاعش نم ةورملاو اًقّصلا نإ » :هلوق
 ركاش ةللا ًنإَق ًارْيَخ عوطت نَمَو امهب تومي نأ هيَلَع حانج الق رمتعا وأ تيبلا جح

 .ميل
 مداخ ،كلام نب سنأ ىلع ةيآلا هذه تأرق :لاق هنأ لوحألا مصاع ركذ

 اتناك امهنإ ؛معن :لاق ؟امهنيب فاوطلا نوهركت متنكأ :هل تلق مث !ةي هللا لوسر

 انفط نإ جرح نم انيلع له ،هللا لوسر اي :اولاق انملسأ املف ؛ةيلهاجلا رئاعش نم

 .عوطت امهنيب فاوطلاو :سنأ لاق .ةيآلا هذه هللا لزنأف ؟امهنيب

 تناكو ؛امهنيب فاوطلاب هللا رماف امهنيب نوفوطي ال يح ناك : مهضعب لاقو
 .ليعامسإو ميهاربإ مكيبأ ةلم

 ال :لاق هنأ مالسلا هيلع يبنلا بحاص . يراصنألا هللا دبع نب رباج نع ركذ

 .اةورملاو افصلا نيب فاوطب الإ ديعبل الو بيرقل جح
 افصلا نيب فاوطلا لبق لاجرلل ءاسنلا لحت له :هللا دبع نب رباج لئسو

 لبق امهنيب فوطي ال هنإف قافآلا لهأ نم ناك نم امأ :رباج لاقو .ال :لاقف ؟ةورملاو
 : لاق ءاطع نع اوركذ . ىنم نم عجري ام دعبف ةكم لهأ نم ناك نم امأو 6 ىنم يتاي نأ

 . فاوطلاب نوأدبي قافآلا لهأو {& ىنمب نوأدبي ةكم لهأ

 هللا هلعج ءيش لك يهو . ةريعش اهدحاو رئاعشلا :دمحم لاق» : يلي ام ز ةطوطخم يف ءاج (1)

 . !ةعاطلا :مالعأ نم املع
 .هب الإ متي ال جحلا ناكرأ نم نكر.وه له شةورملاو افصلا نيب يعسلا يف ءاملعلا فالتخا (2)

 هيلع يذلاو .روهشم فالتخا . ءيش هكرت ىلع بترتي ال عوطت وه وأ ‘ مدب ربجي ةنس وه وأ

 :هجرخأ .اوعساف يعسلا مكيلع بتك هللا نإ :ةي هللا لوسر ثيدحل ضرف هنأ روهمجلا

 . نكر هنإ هيكلاملاو ةلبانحلاو ةيعفاشلا لاقن . ينطقرادلا هححصو سابع نبا نع يناربطلا

 رظنا .مد هكرات مزلي ةنس هنأ ىلإ ةيضابإلا ضعب بهذو .نكرب سيل ةنس هنأ ةيفنحلا لاقو

 باحصالا نم نيققحملا ضعب حجرو .155 ص 2 ج مالسإلا دعاوق يلاطيجلا :الثم
 6 رردلا كلس : يبايسلا ليمج نب نافلخ رظنا .ادمع هكرت نمل ةرمع وأ جح متي الف هتيضرف
 توريب حتفلا راد رشن 146-148 ص 4 جح لينلا حرش 77 :رظناو .320 ص 1 ج

 . م 1972 _ ه 1392
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 164 - 159 :ةرقبلا

 سانلل هيب ام دغب نم ىدهلاو تنبلا نم انلزنأ ام َنوُمَعَكَي نيذلا نإ :هلوق
 يذلاف تانيبلا امأ : : يبلكلا لاق .باتكلا لهأ ىنعي : يبلكلا لاق ه باتكلا يف

 لاقو . مهؤايبنأ هب مهاتأ امف ىدهلا امأو ئ مهباتك . يف هللا يبن تعن نرم نومتكي

 . مهدنع ابوتكم هنودجي مهو ادمحم اومتكو مالسالا اومتك : مهضعب

 هللا ةكئالم نم يأ 4« دونعلا مُهَنعْليَو ةللا مهَنَعْلَي كيلوأ » :لاق و ح م ٥ِ م
 . الوأ هانفصو ام ليوأتلاو ٠ ضرألا باود : . مهضعب لاقو . نينمؤملاو

 اوركذ . مهملع اومتكي الأ ءاملعلا ىلع هللا هذخأ قاثيملا اذه : : نسحلا لاق

 , (1) ران نم ماجلب ةمايقلا موي مجلأ همتكف ملع نع لئس نم . :لاق هنأ ءاطع نع

 اذهب ينعي .قح هنأ دمحم رمأ ه اونيبو اوُحَلضأ او وبا ني ذلا ل إ » :هلوق

 مهل لعج هتمحربف .ه ميحرلا باونلا انأو ْمهيَلَع بوتأ كئلوأ % باتكلا لها

 .ًاعجرمو 1 اتم

 :ىا هلا 2 ثرا قعل انك ٠22١1 .لا _
 ةكئلمل او هللا ةنعل مهيلع كمئلو ا ر افك مهو اوت امو اورفك ني ذل ا ن ا « : هلوق

 مهنع تفمحي ال اهيف نيدلنخ « . نينمؤمل ا انهاه سانل اب ينعي .. . ه نيعمجا سانل او ثك ه.٤ڵ٨ ك ا۔ . رزا ١. ئ "

 . باذعلاب نورخؤي مه الو يأ : نورظني 7 الو باذعلا

 هريغ هلإ ال « ُميِحَرلا نمحرلا وُم آلإ ةلإ ال دحاو ةل ْمُكهَلِإَو » :هلوق
 . هاوس دوبعم الو

 كلل و ر اهل او لي أ فتلتخ او ص ر هل او ت ومسل ١ قلح يف ن ١ « : هلوق

 هب خأَق ءام نم ِ ءاملا 7 هلل ا َلَزْنأ امو سانلا عقني امب رخلا يف يرجت يتلا

 نامتك يف ءاج ام باب ،ملعلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأ ةي هللا لوسرل ثيدح صن اذه (1)
 دنسملا يف دمحأ هجرخأو مكاحلا هجرخأو (266) ةمدقملا يف هجام نبا هجرخأو . ملعلا

 ماجلب ةمايقلا موي مجلأ همتكف هملعي ملع نع لئس نم» :هظفلو 5ةريره يب أ نع هيوري مهلك

 . «ران نم
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 167 - 164 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 اهيف ")قلخ يأ « اَهيِف تَبَو » ت تتبناف تابن اهيف نكي مل نيح ه اَهْوَم دعب ضرأل

 ابّصلاو لامشلاو بونجلا :ةعبرأ حايرلاو ه حتلا فيرصتو ةباد لك نم ج

 نم لامشلاو ليهس علطم ىلإ سمشلا علطم نم ۔انغلب اميف ۔ بونجلاف .روبذلاو

 روبدلاو سمشلا علطم ىلإ شعن تانب نم ابصلاو ،شعن تانب ىلإ سمشلا برغم
 ءامسلا نيب رخَسُملا باحسلاو « :لاق .سمشلا برغم ىلإ ليهس علطم نم

 .نونمؤملا مهو ٩ نولقعي موقل ت تي ل ضر ل او

 مهنولدعي آالادعأ يأ « ًاداَدْنأ هللا نود نم ذختت نَم .سانلا َنِمَو ا :هلوق

 نودبعي يتلا مهتهلآ نوبحي يأ « ممُهَنوُبحُي » هللا نود نم نودبعي ام ينعي ،هللاب

 ُدَشأ اوُنَمآ نيذلاو » : هللا لاق ،ةللا نينمؤملا بحك ةهلآ مهولعج ذإ « هللا بح »

 . مهتهلآل نيكرشملا نم ه .هلل بح

 : يأ « ةوقلا َنَأ باذعلا َنْوَرَي ذإ » اوكرشأ نيذلا يأ اوُمَلَظ نيذلا ىر ولو »
 هيلع دمحمل لوقي :نسحلا لاق .4 باذعلا ديدش ةثلا ناو اعيمج .هلل » ةردقلا

 هلل ةردقلا يأ ،ةوقلا نأ نوملعي كلانهو .رانلا اولخد اذإ مهارتس كنإ :مالسلا
 ايندلا يف هتزعو هللا ةردق نع اوناك دقو :نسحلا لاق .باذعلا ديدش هللا نأو ،ًاعيمج

 . نيلفاغ
 كرشلا يف سوؤرلاو ةداقلاو ةربابجلا مهو « اوُمبا نيذلا ربن ذإ » :هلوق

 ةدابع ىلع مهوعبتا نيذلا ءافعضلا :عابتألاو « اوعبتا نيذلا َنِم » قافنلاو
 مهب ُتَعطَقَنَو » عابتألاو ةداقلا :يأ ،اعيمج ه باذملا اوأرو » :لاق .ناثوألا
 - اوناك مهنأل اايندلا يف [مهنيب تناك يتلا] ةلصاوملا : يأ ه بابسألا

 رنف » اين ايندلا ا ىلإ ةعجر ; يا ةرك ا انل أ دا ول ! وب نيذلا لاق , :هلوق .

 «طسبو قزرف» : / :ليوا نسحأو هنم حصأو .«قلخ» :ز يفو ،د و ع و ق تاطوطخملا يف اذك (1)
 . 2 ص 1 ج ةديبع يبأ زاجم يف امك

 . ةداتقل لوقلاو 290 ص 3 ج يربطلا ريسفت نم ةدايزلاو ٠ «ايندلا يف ةلصاوملا ) د و ق يف (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 172 - 167 :ةرقبلا

 .ه رانلا نم َنيجرخب ممُه اَمَو »» ةمادنلاو ةرسحلاو
 م م و ة۔ ۔ إ ے و ۔ ى ۔ . 7 يري ,. هدى ِ 7١29

 توطخ اوعبتت الو ابيط اللَح ضزألا يف امم اوك ُساَنلا اهيأ اي » :هلوق
 .ةوادعلا نيب :يأ هم ّنيبُم ؤُدَع ْمُكَل هنإ » ناطيشلا هب مكرمأي ام يأ ه نلظْيشلا
 امن ا « . م اعنأل او ثرحل ١ نم مهيلع مرح ام :ن اطيشل ا ت اوطخ : مهضعب لاقو

 . قحلا هنأ نوملعت ال ام يأ 4 َنوُمَلْعَت آل ام هللا ىّلَع اولوقت نأو ِءاَمحَقلاَو ءوسلاب مكْرُماي

 « انعاباة هيلَع اََْقْلأ ام عبنت لب اولاق للا َلَرْنأ ام اوعبتا ْمُهَل ليق اذإو » :هلوق
 آل مُهؤاَباَع ناك ؤَل وأ » :هللا لاق .هللاب نوكرشم مهو .انءابآ هيلع اندجو ام :يأ

 اوناك ولو مهنوعبتيأ :يأ .ماهفتسالا ىلع اذهو .4ه نودتهي الو ائيش نولقعي
 ٥ : ف ىم . -

 نولقعي ال مهو . ءاب آلا اوعبت اذإ ءانب ألا لوقع كلذب هفسي ؟نودتهي الز ائيش نولقعي ال

 .نودتهي الو ائيش

 يعني يزلا لَمَمَك » يبنلا هيلإ مهوعدي اميف ه اوُرقَك نيزلا ُلَتَمَو » :هلوق
 . ةاشلاو ريعبلاب حيصي يذلا يعارلا لثمك مهلثم يأ هم ءادنو ًاَعُد الإ عمسي ال امم

 . لوقي ام يردت ال اهسوؤر "عفرتف منغلاب حيصي يذلا يعارلا لثمك : نسحلا لاقو

 ءاعد وه :دهاجم لاقو .ىدهلا ىلإ اوعد اذإ مه كلذكف :لاق .اهسوؤر عضت مث

 .("مهتهل اب قعنلا

 ً - ح ى ه۔ا , ه عح د ه ع ه 2 ك ه .
 نع : يأ . قحلا نع مص : لاق .4 نولقعي ال مهف يمع مكب مص % : هلوق

 . هنورصبي الف هنع يمعو هب نوقطني الف هنع مكبو . هنوعمسي الف ىدهلا

 تنك ن .هلب اورُكْشاَو ْمُكَتَفزَر ام ِتاَبَيَع نم اولك اونمآ نيلا اهيأ اي » :هلوق
 مهسفنأ ىلع ةيلهاجلا لهأ مرح امل كلذو .لالحلا تابيطلاب ينعي هم نودعت هايإ

 لاقو» : يلي ام 310 ص 3 ج يربطلا ريسفت يف ءاجو . !مئاهبلاب » :د و ع و ق يف اذك (1)

 .حضاوو باوص وهو .«مئاهبلا نم (مَمْسَي ال اَمي) يعارلا (ٌقعني يزلا لفمَك) :دهاجم
 يف اورفك نيذلا لثمو : ىنعملا نوكيف ؛اهلحم يف ةحيحص 4 مهتهل اب» ةملك نوكت دقو

 يربطلا هيلإ راشأ يذلا ىنعملا وه اذهو ... عمسي ال امب قعني يذلا لثمك مهتهلا مهئاعد

 . هحجري مل هنكلو . 2-213 ص 3 ج يف
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 173 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 بيصت ماعنألاو ثرحلا نم أَرَد اممِم .هلي اوُنَعَجَو) :هلوق لثم .ثرحلاو ماعنألا نم
 وهو .[136 :ماعنألا] (ةيآلا رخآ ىلإ . . .اَنئاَكَرْشِل ادنَمَو مهمحري .هلي ادنم اولاقف
 نذأ ئآ لف الالو امارح هنم مُئلَعَجَف قزر نم مكل هللا لزنأ ام متيأرأ ل) :هلوقك
 ام تابيط نم اولكأي نأ نينمؤملا هللا رماف .[59 :سنوي] (َنوُرَتْفَت هللا ىّلَع مأ مكل

 هب لأ امو ريتخلا ملو دلاو ةيملا ٌمُكيَلَع رح امنإ » هنأ مهربخاو ،مهقزر
 ةروس يف لاق ؛باتكلا لهأ نم ناك نم الإ نيكرشملا حئابذ ينعي ه هللا ريغل

 ه .2 ن ه د ه .,م ۔ ه 2 ن ھ ,3 م ّ ى . ۔ ,2- ۔
 [5 :ةدئاملا] (مهل لج مكماعطو مكل لج باتكلا اوتوا نيذلا ماعطو) :ةدئاملا

 . حئابذلا وه انهاه ماعطلاو

 الو عبشي ىتح لكأي ه هيَلَع ممثِإ الف داع الو غاب َرْيَع رطضا نَمَف » :هلوق
 م ٣ ز م م

 .4 ٌميجَر روُفَع ةللا نإ » .عبشي الو هسفن هب دوزي ام لكأي :مهضعب لاقو .دؤزتي

 ىلإ الالح ىدعتي ال : يأ : داع الو .هلكأ يف يأ : غاب ريع : مهضعب لاقو

 ىلع هلمحي :( غاب َرْيَغ) :نسحلا لاقو .ةوق وأ اتوق ةحودنم هنع دجي وهو مارح
 هللا لحأ امل دعتم ال : يأ ،(ٍاَع الو) ،هيلإ هنم رارطضا ريغ ىلع مثالا ءاغتبا هلكأ

 ريغ :دهاجم لاقو .هنع عوضوم وهو همرحيف .هيلإ هنم رارطضالا دنع كلذ نم هل

 هيلع هولوات ام لكو ."قيرطلا مهيلع عطقي :داع الو سانلا ىلع ىغبي :غاب

 .احيحص جرخي

 هدنع اذإف نسحلا ىلع تلخد :لاق انوع نب هللا دبع نب لهس نع اوركذ

 وأ حوبص ةروراضلا نم وأ ةرورضلا نم ىرجي : هيف اذاف هدلول (3)ةرمس هبتك باتك

 . قوبغ

 ةيصعم يف جراخ الو ةمئألا قرافم الو ،ليبس عطاق : يأ (اع الو) . .» :23 ةقرو ز يف ءاج (1)
 .94 : ص ثڵ دهاجم ريسفت يف ت ءاج يتلا تاملكلا سفن يهو .. « هللا

 نم وأ نيعباتلا عبات نم نوكي دقو .اذه لهسل ةمجرت لاجرلا بتك نم يدي نيب اميف دجأ مل (2)

 ٠ نيعباتلا راغص

 ۔ ليقو نمحرلا دبع ابأ ىنكي ،ةرازف نب خمش نب يال ينب نم ،لاله نب بدنج نب ةرمس وه (3)
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 174 :ةرقبلا

 اذإ .:لاق ؟ةتيملا يلع مرحت ىتم هللا لوسر اي :لاق الجر.نأ نسحلا ركذ
 . ("كلهأ ةريم تءاجو نبللا نم تيور

 لخد تام مث برشي ملو لكأي ملف رطضا نم نأ فلسلا ضعب نع اوركذ

 .رانلا

 لبقت نأ بحي امك هصخر لبقت نأ بحي هللا نإ :لاقأهنأ سابع نبا نع اوركذ
 .همئازع

 ليلق انَمَت هب َنوُرَتْشَيَو باتكلا نم هئلا َلَْنأ ام َنوُمتَكَي نيذلا نإ » :هلوق
 ه هك :7 ,- ه 2- .-. ه ٨ ام ء ۔ا ء ۔,ة ة ٥ . : و 74 &.. . ۔- ٠٤,

 مهلو مهيكري الو ةميقلا موي هللا مهملكيال زانلا الإ مهنوطب يف نولكاي ام كئلوا
 وه , هد . 2 ۔
 . 4 ميلا بادع

 َنِم اريثك نإ ) :هلوقك وهو .هللا باتك اوفرح نيذلا باتكلا لهأ ءالؤهف
 ه ۔ ] ۔ م .ِ۔ ٥ ۔ه ء

 ةلكام مهل تناكو .[34 :ةبوتلا] ( لطابلاب سانلا َلاَوْمأ َنوُلُكاَيَل نابهرلاو رابخالا
 . نووهي ام مهل )2( نوعضي اوناكو ن اطلسلا نم

 :هلوقو .رانلا هب نولكأي فوسف :لوقي ،(راَنلا آلإ مهنوطب يف َنوُلَكاَي امم :هلوقو
 مهلامعأ نع مهلأسيو مهملكي دقو ؛نوبحي امب :يأ (ةَماَيقلا موي ةللا مهملكي الور
 . اهب مهذخايو

 مالسلاب ةكئالملا مهيلع لخدي ال يأ ةمالا موي ةللا مُهُمَلَكَي ال : مهضعب لاقو
 مهيتأت الف : يأ ؛همالك هنأ ةكئالملا مالك وه يذلا مالسلا كلذ (قفاضاف ؛هللا نم

 نسحلا ناكف ةرصبلا نكسو }‘كثدح وهو ادحأ دهش . ةباحصلا راغص نم ناكا .ديعس ابأ =

 هينب ىلإ ةرمس ةلاسر يف» :نيريس نبا لاق ..هيلع نونثيو هنع نووري يبعشلاو نيريس نباو

 .653 ص 2 ج باعيتسالا ربلا دبع نبا رظنا .ه 58 ةنس يفوت .«ريثك ملع
 لاق :لاق بدنج نب ةرمس نع هححصو مكاحلا هاور ام هنم بيرقو . ظفللا اذهب هدجأ مل )1(

 رظناو .ةتيم نم هنع هللا ىهن ام بنتجاف ًاقوبغ نبللا نم كلهأ تيور اذإ :ةي هللا لوسر
 . 259:2 روثنملا ردلا يطويسلا

 .«نوعنصي» :ع و ق يفو ،'نوعضي» :د يف اذك (2)

 .ةرابعلا ميقتست ىتح «فصوف» :اهباوص لعلو هنأ . . .«فاضأف» :دو ع و ق يف اذك (3)
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 177 - 175 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 مهلو .مهماثآ نم مهرهطي ال يأ ،مهيكزي الو .مالسلا وه يذلا هللا مالكب ةكئالملا

 نأل ،مهحدمي الو ريخب مهيلع ينثي الو يأ :مهضعب لاقو . عجوم : يأ ؛ميلأ باذع

 .حيحص زئاج اذه يف اولوأت ام لكو .حدمو ءانث ةيكزتلا

 : يأ ٍةَرِفْغعَمْلاب باذعلاو ىلاب ةَلَلُضلا اورتشا نيذلا كلأ % :هلوق

 ىدهلا ىلع ةلالضلا اوراتخا :نسحلا لاقو .ىدهلا ىلع ةلالضلا اوبحتسا

 لمعلا ىلع مهأرجأ امف : يأ « رانلا ىَلَع ْمُمَرَبضأ امف 9 .ةرفغملا ىلع باذعلاو

 .(;رانلا مهلخدي يذلا

 يفل بتكلا يف اوُملَتْا نيذلا ًنإَو قحلاب بتكلا َلَزَن ةللا نأب كِلَد » :هلوق
 اوقراف ،باتكلا لهأ مهو ،ليوط لالض يفل يأ ،قارف يفل يأ .« يجب قاقش
 .قحلا نع ديعب :يأ :ديعب :مهضعب لاقو .قحلا

 ٥ م ث م

 ضعب لاق « برغملاو قرشملا لبق مكَموُجو اولو نأ ربلا سيل » :هلوق
 اونوكت نأ : يأ :برغملاو قرشملا لبق مُكَموُجؤ اولوت نأ زيلا سيل :نيرسفملا
 ىلإ : يأ “برغملا ىلإ اولصتف ادوهي اونوكت نأ الو .قرشملا ىلإ اولصتف ىراصن

 . سدقملا تيب

 نييبنلا بتكلاو ةكئَلَملاَو رخآلا مويلاو هللاب َنَماَع نم ربلا ,نكلو % :هلوق

 ربلا نع هلأس الجر نأ ةي يبنلا نع مهضعب ركذ .4 هبح ىّلَع َلاَملا ىتاو
 .هيلع اهالتف لجرلا اعد مالسلا هيلع يبنلا نأ انل ركذو .ةيآلا هذه هللا لزنأف

 حيحص تنأو قفنت نأ :هبح ىلع لاملا ىتآ :لاق هنأ دوعسم نبا نع اوركذ

 .( رقفلا ىشختو ةايحلا لمأت حيحش

 عضوملا اذه يف (ام) (يانلا ىلَع ْمُمَرَبْصَا اَمَف)» :64 ص 1 ج نآرقلا زاجم يف ةديبع وبأ لاق (1)
 امأ . «ا6بابجعتب سيلو 6 اهيلإ مهاعدو رانلا ىلع مهرّبص يذلا ام : اهزاجمف > يذلا ىنعم يف

 امف :هانعم امهدحأ :ناهجو هيف» :103 ص 1 ج نارقلا يناعم يف لاقف نيهجولا زاجأف ءارفلا
 . !!رانلا ىلع مهأرجأ امف :رخآلا هجولاو ؟رانلا ىلع مهربص يذلا

 .دحاو امهو «ةقافلا» :د يفو © «رقفلا » :ع و ق يف اذك (2)
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 178 - 177 :ةرقبلا

 نباو نيكسملاو ىممتيلاَو » .ةبارقلا ينعي ه ى رقلا ى ىوذ » :

 ماقاو » ،بتاكملا ينعي هم باقرلا يفو َنيِلِئاسلاَو » فيضلا ينعي , ريشا

 اذإ م دهعب نوفوشل او » ةضورفملا ه ةوَكَرلا ىتآو » ةتوقوملا ه ةلصلا

 نيجو ءارضلاو ءاَسأَلا يف َنيربصلاَو « قحلا نم هيلع اودهاع اميف يأ : اودمع

 .عجولاو مقسلا :ءارضلاو ،رقفلاو سؤبلا :ءاسأبلا : :نيرسفملا ضعب لاق .ه سألا

 نطاوم دنع : يأ ؛سأبلا نيحو [83 :ءايبنألا] (ُلْضلا َينَسَم ,ين بَر) : بويأ لاق

 ىف هه اوَُدَص نيلا « مهتفص هذه نيذلا يأ : تيوأ « .لاتقلاو داهجلا

 ربلاب مهربخأف :4 نوقتملا مه ل مهتفص هذه نيذلا : كئلوأو ط مهئافوو مهناميإ

 . مهل هنيبو ناميإلا وهو

 هيلع أرقف ناميإلا نع ةي هللا لوسر لاس هنأ رذ يبأ نع دهاجم نع اوركذ

 َنَما نم ربلا نكتلو برغملاو يقرشملا لبق ْمكمموُؤ اولو نأ زبلا سييْل) : : ةيآلا هذه

 اهداعاف هلأس مث ،هيلع اهداعاف هلأس مث ،ةيآلا رخآ ىلإ . . .(رجخآلا مويلاو هللاب

 . كبلق اهضخغبأ ةئيس تلمع اذإو كبلق اهبحأ ةنسح تلمع اذإ :لاقف هيلع

 كلذف هتائيس هتءعاسو هتانسح هتّرس نم :لاق ملسو ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 .(1) نمؤملا

 مكيلع ضرف :يأ « صاصقلا ُمُكيَلَع بيك اونمآ نيزلا اهيأ اي » :هلوق

 :نسحلا لاق .هه ىتنالا ىىَتنألاو ب دْبَعلاب دبعلاو رحلاب رحلا ىلتقلا يف » صاصقلا

 اهتلتق { مهنم ةأرما تلتق اذإ مهنم يحلا ناكف ؛ةعنمو زع مهيف موق ةيلهاجلا لهأ ناك

 يح دبع هلتق دبع مهنم لتق اذإو .الجر الإ اهب لتقن ال :اولاق رخآ يح نم ةأرما

 :لاق .}[يغبلا نع مهاهنو] .ةيآلا هذه هللا لزنأف ارح الإ هب هب لتقن ال :اولاق رخآ

 ءاجر هترس ةنسحلا لمع اذإ نمؤملا :ظفلب رذ يبأ نع هدنسم يف هيوهار نب قحسإ هجرخأ (1)

 .اهباقع فاخو هتنزحأ ةئيسلا لمع اذإو .شاهباوث

 .23 ةقرو .ز نم ةدايز (2)
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 178 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 . . ِ 6 ٥ ٤ ه ۔ .2۔ه۔۔ .

 ( سفنلاب سفنلا نا اَهيف مهيلع انبتكو) :ةدئاملا ةروس يف كلذ دعب لزنأ مث

 .تلتق ىتلا سفنلاب تلتق يتلا سفنلا :نسحلا لاق .[45 :ةدئاملا]

 .« نسحلب هيلإ ا دأو فورعملاب عابتا يش هيخأ نم هل يِفُع ْنَمف » :هلوق

 .ناسحإب دؤيلف هيلع ةيدلا تبجو نمو فورعملاب عبتيلف ةيدلا هل تبجو نم :لاق
 .(ةماع يف ثلثلاو نيماع يف فصنلاو . ماوعأ ةثالث يف ةيدلا ذخؤتو :لاق

 ًاريعب دادزا نمف ءاطخلا ةيد ىنعي ،ريعب ةئام ةيدلا :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 .ةيلهاجلا رمأ نم وهف

 ىلع ةيدلاو ةبصعلا ىلع لقعلا :لاق ةلي هللا لوسر نأ مهضعب ركذ

 (4افارتعا الو ادمع الو ادبع ةلقاعلا لقعت ال :لاق فلسلا ضعب ركذ .(ثاريملا

 ام :لاق مهضعب ركذ .هلام ةصاخ يف هيلع ناك افارتعا فرتعا اذإ :نولوقيو :لاق
 مل :نولوقي ؛اهقوف امف اةةحضوملا كلذب ينعي شةلقاعلا ىلعف هللا لوسر ضرف

 . ائيش ةحضوملا نود اميف هللا لوسر ضرفي

 لتق نم :لوقي» :23 ةقرو ز يفو .66 ص 1 ج ةديبع يبأ زاجم يف امك .«هل كرت» :يأ (1)

 .«ةيدلا هنم تلبقو هنع يفُعف ادمع

 . ىلوألا ةلمجلا هيف سيلو ،السرم ةداتق نع 371 ص 3 ج هريسفت يف يربطلا ريرج نبا هاور (2)
 ركذ نود نم ةي هللا لوسر ىلإ اعوفرم ظفللا اذهب د و ع و ق يف ثيدحلا اذه درو اذك (3)

 ىلع لقعلا نأ ملعأ هللاو هانعمو . عجارملاو رداصملا نم يدي نيب اميف هدجأ ملو .هيوارل

 نع هل حفص اذإ لتاقلا لام نم ذخؤت ةيدلا نإف دمعلا لتق يف امأو .اطخلا لتق يف ةبصعلا
 رظنا .لاوقألا ضعب يف ةيدلاب لتاقلا لام في مل اذإ الإ .عيش ةلقاعلا ىلع سيلو إدوقلا

 ىلع دمعلا هبشو أطخلا ةيد نأ هيفف ؛307-317 : ص جارخلا باتك فسوي يبأ:دنع كلذ

 هفرع ام وهف دمعلا هبش امأو هريغ بيصيو ءيشلا ناسنإلا ديري نأ وهف ءاطخلا امأ . ةلقاعلا

 1 ج نآرقلا ماكحأ صاّصجلا كلذك رظناو .دمعلا هبش اصعلاو طوشلا ليتق» :ثيدحلا

 . 195-196 ص

 . ,احلص الو» : مهضعب داز (4)

 .هل مشه نودب مظعلا فشكت يتلا يه :ةحضوملا (5)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 180 - 178 :ةرقبلا

 كلذ) ٠ لاق سابع نبا نع ديز نب رباج ركذ 4٩ مكبو نم ٠ فيفخت كلذ ح : هلوق

 مهل لحي مل ذإ دمعلا يف ليئارسإ ينب ىلع ضرف ناك امم (مُكَبَر نُم فيفخت

 . ةيدلا

 اورمأ ليجنإلا لهأ نأو ،دوقلاب اورمأ اوناك ةاروتلا لهأ نأ نيرسفملا ضعب ركذ

 .ةيدلا اوذخأ اوءاش نإو ،اوفع اوءاش نإو ،اولتق اوءاش نإ ةمألا هذهل لعججو ،وفعلاب

 .اهيلع اوضارت اذإ ينعي

 .ًادمع لتقلا يف ةيدلا مهل لحأ ذإ ةمألا هذهب ميحر يا ةَمحَرَو{ :هلوق
 © ميلأ باذع هلف ةيدلا ذخأ دعب لتق نم ينعي «ميلأ باذع هلف كلذ دعب ىدتحنا نمقو

 . يلولا وفع ىلإ كلذ يف رظني الو يلاولا هلتقي ؛لتقلاًينعي
 ركذ ."ةيدلا هذخأ دعب لتق الجر يفاعأ ال :لاق ةي هللا لوسر نأ مهضعب ركذ

 يراصنألا هللا دبع نب رباج كلذ
 ۔ مت ه ع ۔۔ ه ع ه ,إ 5ِ . . ِ
 يكل يأ « نوقتت مكلعل بنل الا يلوأ ةويَح صاصقلا يف مكلو % :هلوق

 يأ ،مهل ةايح كلذ يفو ؛صاصقلا لجرلا فاخي ؛لتقلا نع سانلا ىهانتيلو اوقتت

 . ءاقب : يأ ةاَيَح صاصقلا يف ْمُكَلَو) : لوقي . ءاقبلا انهاه ةايحلا ريسفت . عاقب

 : (َنوُقَتَت ْمُكَلَعَل) . نينمؤملا كلذب ينعي © لوقعلا يوذ اي ينعي . (باتألا يلوأ اي)

 . مكنيب صاصقلا هيف يذلا لتقلا اوقتت ةت يكل

 يدلول ه ةيصول أ اريخ كرت نإ ١ تومل أ ُمُكَدَحأ ر َرضَح ١ 5 مكيلع تك : : هلوق

 . الام كرت نإ : : يأ ؛ لاملا ريخلاب ينعي . 4 َنيَِتُملا ىّلَع اقح يفورغَملاب َنيبَرقالاَو

 ني رباج نع (4507) ةيدلا ذخأ دعب لتقي نم باب تايدلا باتك يف هننس يف دواد وبأ هاور (1)

 نع ةداتق نع ةبورع يبأ نب ديعس نع 371 ص 1 ج هريسفت يف ريثك نبا هدروأو .هللا دبع
 رظنا .اللسرم ةداتق نع 376 ص 3 ج هريسفت يف يربطلا هجرخاو ،اعوفرم ةرمس نع نسحلا
 ةحفصلا لفسأ يف يربطلا ريسفت ة يف ثيدحلا اذهل ركاش دمحف دمحأ خيشلا جيرخت

 .2 :قيلعت
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 182 - 181 :ةرقبلا . لوألا ءزجلا

 يصوي نأ ةيآلا هذه يف هللا رمأف .كلذ قوف امف فلأ ريخلا :لوقي مهضعب ناكو

 اَمُهْنم دجاو لكل ِهنوبلَو) :هلوقب ءاسنلا ةروس يف كلذ خسن مث .هيبرقأو هيدلاول
 هل َناَك نإَو تلا همال هاوبأ هقروو دلو هل نكي م نإو دَنَو هل َاَك نإ كرت امم ُسدُسلا
 ثاريملا نم هبيصن ثاريم يذ لكل لعجو [11 :ءاسنلا] .(ُسُدُسلا هملق ةوخإ
 .بيرق ريغ وأ بيرق نم ثري ال نمل ةيصولا تراصو

 ةيصولا تراصو ،ثري نمم ةبارق هل تناك نمو نادلاولا اهنم خسن : نسحلا لاق

 ءاهقفلا نم ةماعلاو :(")[مهضعب] لاق . ةخوسنم هدنع نكت ملو ؛نوثري ال نيذلا هيبرقأل

 . ةخوسنم اهنأ ىلع

 لاقف ، يصوي نأ داراف .هضرم يف هدوعي هموق نم لجر ىلع لخد ًايلع نأ اوركذ

 .كل لام ال لقم تنأو (ارْبَخ كرت نإ) :هللا لاق امنإ : يلع هل

 تيبي نأ هيف يصوي ءيش هل ملسم ءىرما قح ام :لاق هنأ رمع نبا نع اوركذ

 .اهدنع ةبوتكم هتيصوو الإ نيتليل
 2 مو م

 يمس فلا نإ هنولذبي نيذلا ىلع ةمث امنإف ةَعمَس امم دعب هلدب نمف » :هلوق
 يذلا ىلع اهمثإ امنإف اهعمس ام دعب اهلدب نم ،ةيصولا يه :نسحلا لاق ه ميلع
 نيذلا ىلع همثإ امنإف ،دوهشلا وأ يلولا ينعي ةيصولا يف ام لدب نم :هريسفت .اهلدبي
 . .ميل عيمس ةللا ن .هنولدبي

 (تاحخ نَمَق) :هلوق ه ْمُهَنْيب حلأ امنإ ؤأ فج صوُم نم تا ْنَمَف » :هلوق

 ريسفت ةمكحم وأ ةخوسنم يه لهو ةيآلا هذه عوضوم يف رظناو ،قايسلا اهيضتقي ةدايز (1)

 ريسفت رظناو ؛202-207 ص 1 ج نارقلا ماكحأ .صاصجلا رظناو ؛262-263 ص 2 ج ، يبطرقلا

 .106 ص ،يراوحلا ىبأل ةيا ةئامسمخ

 هجرخاو باتكلا ثيداحأ لوأ وهو ةيصولا باتك يف يراخبلا هجرخأ ؛هيلع قفتم ثيدح (2)
 كرمع نب هللا دبع نع امهالك {(1627 مقر) ةيصولا باتك ثيداحأ لوأ يف ملسم اضيا
 لحي ال :هلوأ يفو (677) يردخلا ديعس يبأ نع هدنسم يف بيبح نب عيبرلا هجرخأو

 .. ملسم ءىرمال
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 183 - 182 :ةرقبلا

 نيب ينعي (ْمُهَنيب حَلضأَف امثإ وأ أ 7 ، يصوي يذلا ينعي ؤ©صوم نم 6 ملع نمف :يأ

 روجب هتيصو يف ىصوأ نم :مهضعب لاق .4 هيلع مثإ الف » ةثرولا نيبو هل ىصوأ نم
 .هل كلذف هيبن ةنسو هللا باتك ىلإ نيملسملا ةمئأ نم مامإ وأ يلولا اهدرف \فنج وأ

 َريَغ) :هلوقك ،روجلا دمعتي ال وهو روجب يصوي نأ :فنجلا :(ًأمثإ وأ ًافَنَج) :هلوق
 ملعي وهو روجب يصوي نأ مثالاو .منإل دمعتم ريغ يأ ]3 :ةدئاملا] ؛ مثإل ب فناجتُم

 . 4 ميجر ُروُفَع هللا نإ » .روج هنأ

 ج اَمَك ى مايصلا » مكيلع ضرف يا ملع بتك اونمآ يلل اهأ و :. : هلوق
 4 م . ن ٠ ز ة م

 الأ ٤ بتك اميف ناكو ؛ , ؛مكلبن نم ولع هللا هبتك ناضمر وه : : مهضعب لاق

 ناكو . ةلباقلا نم اهلثم ىلإ ليللا نم مهداقر دعب ءاسنلا اوأطي الو اوبرشي الو اولكأي

 مكل 7 : هللا ,لزنأف مهداقر لعب كلذ نوبيصي مالسلا هيلع يبنلا باحصأ نم موق

 .(َنههَل سال تنأو مكل سابل نه . نايشغلا : ثفرلاو ] مكئاسن ىلإ ٧ مايصلا ةلل

 ٥ و 0 ع ُِ

 ْمُكيَلَع باق مكسفن ا نون اعت مكنا ا هللا ملع ( .نهل نكس متنأو مكل نكس نه :ي أ

 مكل َنْيبَعي ىتح اوُبَر رش او اولُكَو مكل هللا بتك ام اوُعَت او نموا ن ن رال اف .ْمُكْنَع انَعَو

 .(187[1 :ةرقبلا] .(رجَقلا َنِم دوسألا طيخلا َنم ضيبألا طيحلا

 انايحأ لعجف .ًانامز اوماصف ناضمر مايص ىراصنلا ىىلع بتك :نسحلا لاق

 كلذ اوماصف .رح هيف نوكي ال نامز يف هوعضوو ءهولؤحف ديدشلا رحلا يف نوكي

 كلذك اوماصف .مايأ ةرشع هيف اودازف ؛هانلوح امل انمايص يف ًنديزنل :اولاق مث .انامز
 .مايأ ةعبس مايصلا يف ديزي نأ هللا هافاع نإ رذنف ؛ىكتشا مهكلم نإ مث .نامز

 كلملا كلذ نإ مث .انامز كلذك اوماصف ،مايأ ةعبس مايصلا يف دازف ،هللا هافاعف

 ثالث دعب ةروسلا :نم اهعضوم يف اهرسفي ال فوسو ًادارطتسا ةيآلا هذه ريسفت فلؤملا مدق (1)

 وه :ةداتق ريسفت» : يلي ام 24 ةقرو ث©ز يف ءاجو .انه اهريسفت ىلإ ةلاحالاب يفتكيو ٠ تايآ

 نيتعكرو ةو دمغ نيتعكر اولصيو . رهش لك نم م اي أ ةثالث اوموصي ن ا اورم أ اون اكو ن اضمر رهش

 . «ةالصلاو مايصلا َةدب كلذ ناكف .ةيشع
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 184 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 اهمتاف ،انمايص نم ةصقان مايأ ةثالثلا هذه لاب ام :لاقف رخآ كيلم فلختساف .كله

 .اموي نيسمخ
 لهأ مايضو انمايص نيب ام لصف :لاق ةي هللا لوسر نأ صاعلا نب ورمع ركذ

 ."رحسلا ةلكأ باتكلا

 هنإف ناحرسلا بنذ هنأك يذلا امأف ؛نارجف رجفلا :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 مرحيو ةالصلا لحي هنإف قفألاب ذخاي يذلا 6اريطتسملا امأو همرحي الو ًائيش لحي ال

 لحي الف مايصلا بجوي.نأ مايصلا مرحيو :ةلي هللا لوسر لوق لمجمو :لاق مايصلا
 .ءطو الو برش الو لكأ رجفلا علط اذإ

 لجرلا هبلطي ،دلولا نم :يأ [187 :ةرقبلا] (ْمُكَل هنلا َبَتَك ام اوعَتباَو) :هلوق

 يأ (مكَل ةللا َبَتَك ام) : مهضعب لاقو .دلولا هللا هقزر دلولا هنم هللا بتك نمم ناك نإف
 . مكل هللا لحأ ام

 لاله اوصحا :ةي هللا لوسر لاق :نسحلا لاق « تذوُدْغَم امايأ » :هلوق
 اموي نيثالث اومتأف مكيلع مث ىمع نإف هتيؤرل اورطفاو هتيؤرل اوموص ،ناضمرل نابعش

 هبابحتسا ديكأتو روحسلا لضف باب ،مايصلا باتك يف ملسم هجرخأ حيحص ثيدح (1)

 يف دواد وبأ هجرخأو روحسلا لضف يف ءاج ام باب © موصلا يف يذمرتلا هجرخأو .(1096)

 سيق يبأ نع هيوري مهلك مهريغو يئاسنلا هجرخأو (2343) روحسلا ديكوت يف باب موصلا

 .اعوفرم صاعلا نب ورمع نع صاعلا نب ورمع ىلوم
 فيحصت نيظفللا الك يفو «ليطتسملا» :ز و د يفو .ءيضتسملا رجفلا»ه :ع و ق يف ءاج (2)

 . قفألا يف هءوض رشتنا اذإ رجفلا راطتسا :مهلوق نم «ريطتسملا» :هتنثأ ام هباوص

 حرش اذلو . يربطلا ريسفت يف ءاج امل قفاوم اذهو «مايصلا مرحيو»ه :د و ع و ق يف اذك (3)

 ردلا يفو 0393 ص 1 ج ريثك نبا ريسفت يفو 325 ةقرو ز يفو .دعب هانعم انه فلؤملا

 السرم رداصملا بلغأ يف ثيدحلا اذه درو دقو .«ماعطلا مرحيو :200 ص 1 ج روثنملا
 هجرخأو» :روثنملا ردلا يف يطويسلا دازو . يعباتلا نابوث نب نمحرلا دبع نب دمحم نع

 . !الوصوم رباج نع هقيرط نم مكاحلا
 نيبو مكنيب لاح ىنعمب .ةحيحص اهلكو . معي . مغ . يمغأ ‘ ٣7 : ظافلأب ثيدحلا درو (4)

 . ميغ لالهلا
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 زي زعلا هلا باتك ريسفت 184 :ةرقبلا

 اموي نيرشعو ةعست نوكي رهشلا نإف

 :ل اقو نورشعو ةعست رهشل ا :لاق هن ز . هللا لوسر نع رمع نب ١ نع اوركذ

 هتيؤرل اورطف و هتيؤرل اوموص ٠ { ةثلاثلا يف رصنخل ا مضو .ا ذكهو ١ ذكهو اذكه هيفكي

 نورطفت موي مكرطف نإف نيثالث ةدعلا اولمكأف ةيايغ وأ ةمامغ هنود تلاح نإو

 , (3) نوخضت موي مكاحض و

 نم مايأ ةتس موص نع ةلي هللا لوسر ىهن :اولاق مهنأ ءاملعلا نم دحاو ريغ

 .ناضمر نم هيف كشي يذلا مويلاو قيرشتلا مايأو رحنلا مويو رطفلا موي :ةنسلا

 ملف ناضمر نم هيف فلتخي يذلا مويلا يف تقلطنا :لاق نيريس نب دمحم ركذ

 هبسحي مل ولو ‘7هل اباسح بسحي ناك ًادحاو لجر الإ هنع ذخا تنك نمم ادحأ دجأ

 .راسي نب ملسمو كلام نب سنأ تيتأ نميف ناكف ؛هل اريخ ناك
 . ِھ۔٤؟ رع ه ٬- م ۔ ۔ . ۔ إ م ء , ۔ ٥ ے,۔ ه .- 1

 نع اوركذ . : رخا مايا نم ةدعف رفس ىلع وا اضيرم مكنم ناك نمف « : هلوق

 تمص تئش نإ :لاقف رفسلا يف موصلا نع ةلي هللا لوسر لأس هنأ يملسألا ةزمح

 .(‘})ترطفأ تئش نإو

 ىلإ ةلي هللا لوسر عم انجرخ :لاق مالسلا هيلع يبنلا باحصأ ضعب ركذ

 همامتب ينطقرادلا هجرخأو ارصتخم يذمرتلا هجرخأ ؛ةفلتخم ظافلأب ننسلا باحصأ هاور ثيدح (1)

 . مايصلا باتك يف جيدح نب عفار نعو .ةريره يبأ نع

 رظنا .امهريغ وأ ةملظ وأ ةباحس نم كلظأ ام لك يه :ليقو ،ةدرفنملا ةباحسلا :ةيايغلا (2)

 . ىيغ .82 ص 3 ج ثيدحلا بيرغ يف قئافلا ،يرشخمزلاو ،ايغ :ناسللا

 نم موصلا باوبأ يف هديناساأب هرظناف . ةبراقتم ظافلاب ننسلا باحصأ هجرخأ حيحص ثيدح (3)

 . ننسلاو حاحصلا

 رفسلا يف موصلا باب ،موصلا باتك يف يراخبلا هجرخأ ،هيلع قفتم حيحص ثيدح (4)
 (1121) رفسلا يف رطفلاو موصلا يف رييختلا باب ، موصلا باتك يف ملسم هجرخأو ،راطفإلاو

 وهو ،حلاص ابأ ىنكي ، يملسألا ورمع نب ةزمح وهف يملسالا ةزمح امأ .ةشئاع نع امهالك
 مجرتم وهو ؛ةرجهلل نيتسو ىدحإ ةنس يفوت ،هعباتي يأ موصلا درسي ناك هنأب فرع يباحص
 .375:1 باعيتسالا ربلا دبع نبا :الثم رظنا مجارتلا بتك بلغأ يف
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 184 : ةرقبلا لوألا ءزحلا

 . نورخا رطفأو . ساانلا نم فئاوط ماصف ناضمر نم تيقب ةليل ةرشع يتنئال (1) نينح

 . ضعب ىلع مهضعب بعي ملف
 صخر ناك :مهضعب لاق .4 نيكسم ماَعَط ةيذف ُهنوقيطُي نيذلا ىلعو » :هلوق

 نامعطيو اعاش نإ ارطفي نأ موصلا ناقيطي امهو ةريبكلا زوجعلاو ريبكلا خيشلل اهيف

 رهشلا ُهكْنم دهش ٣5 .ىرخألا ةيألا هذه يف كلذ خسن مث ] انيكسم موي لك ناكم

 نأ موصلا ناقيطي ال اناك اذإ ةريبكلا زوجعلاو ريبكلا خيشلل ةصخرلا تيقبف (ُهمْصَيْلَك

 . اتفاحخ اذإ د إ عضرمل او ىلبحل او ‘ ًانيكسم موي لك امعطيو ارطفي

 نأ هلهأ رمأو رطفأف هتوم لبق ًاماع موصلا نع فعض كلام نب سنأ نأ اوركذ

 . همصيلف رهشلا مكنم ماقأ نم :: يأ همصيلف رهشلا مكنم دهش نَمَف) : هلوق امأ

 :لاق هنأ يردخلا ديعس وبأ وهو مالسلا هيلع يبنلا باحصأ نم ةقثلا نع انثدحف

 ماصف ناضمر نم تيقب ةليل ةرشع يتنثال نينح ىلإ ةكم نم ةلي هللا لوسر عم انجرخ

 .ضعب ىلع مهضعب بعي ملف نورخآ رطفأو سانلا :نم فئاوط

 هيلع موصلا نإف ناضمر يف جرخ نم : لاق هنأ بلاط يبأ نب يلع نع اوركذ

 .رطفأ ءاش نإو ماص ءاش نإ هنأ ىلع ةماعلاو : مهضعب لاق .رقسلا يف هموصي بجاو

 ناَو » .نينيكسم معطأ نم :لاق ه هل رْيَخ َوُهَق اريخ عوطت ْنَمَف » :هلوق
 ن اقيطي امهو ةريبكل ١ زوجعل او ريبكل ١ خبشل ١ ينعي « نوُمَلعَت متنك ن ١ إ مكل ريخ اوُموصت

 . (همُصَتْلَ رهشلا ُمكنم دهش نَمف) : ىرخألا ةيآلا يف كلذ خسن مث . . موصلا

 يبنلا جورخ نال اطخ وهو «نينح ىلا ةكم نم» :رطسأ دعبو ،«نينح ىلإ» :ع و ق يف اذك (1)

 اهنم هجورخ ناكو . ًاموي رشع ةسمخ ةكمب هئاقبو ةكم حتف دعب ناك نينح ٣ مالسلا هيلع

 مهجورخ باوصلاو .889 ص 3 ج يزاغملا يف يدقاولا هلصف امك ،لاوش نم نولخ تسل

 ملسم هاور امكو 0456 ص 3 ج هريسفت يف يربطلا هاور امك حتفلا ماع ةكم ىلإ ةنيدملا نم

 .(1116) رفاسملل ناضمر رهش يف راطفإلاو موصلا زاوج باب . مايصلا باتك يف
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 185 :ةرقبلا

 و ٠ ۔ ه . . ٢4

 ردقلا ةليل ناضمر يف لزن .ينارقلا هيف لزنا يلا ناضمر رهش » :هلوق
 ّ -٥ و ۔ ٥ ٥ِ ه ِ

 .[1 :ردقلا] (رذقلا ةليل ىف هانلزنا انإ) ::هلوق وهو .ايندلا ءامسلا ىلإ ةدحاو ةلمج

 ىلإ ردقلا ةليل يف نآرقلا لزن :لاق سابع نبا نع حلاص يبأ نع يبلكلا ركذ
 تايآ عبرأو تايآ ثالث ل اموجن لزني كلذ دعب لعج مث .ةدحاو ةلمج ايندلا ءامسلا

 ( موجنلا عقاومب ميقا الف) : ةيآلا هذه الت مث .رثكأو كلذ نم لقأو تايآ سمخو

 .[75 :ةعقاولا]

 لالحلا :ناقرفلاو 4 ناقرفلاو ىدهلا َنم تيبو ,سانلل ىدُه » :هلوق
 .ةلالضلاو ةهبشلا نم جرخملا :ناقرفلا : مهضعب لاقو .مارحلاو

 جرخ نمو ،همصيلف ًاميقم ناك نم :يأ 4 ُهْْصَق رهملا مكني دهش نمق »
 و 2 -

 ء 2ے م 2 م ع ى م 42ذ ,. - - ٥ م . ٠

 ,مايا نم ةذف رفس ىلع وا اضيرم ناك نمو » رطفأ ءاش نإو ماص ءاش نإف ناضمر نم

 . هگ َرخا

 هنأ سابع نبا نع اوركذ هه َرْسُعلا مكب ديري الو َرْسْيلا مكب هللا ديري » :هلوق

 © مصيلف موصلا هيلع رسي نمف ؛مكيلع ريسيتلا رفسلا يف راطفإلاب هللا ديري امنإ :لاق

 ذخف رسيو رسع : لاق هنأ سابع نبا نع ةزمح وبأ ركذ . رطفيلف راطفإلا هيلع رسي نمو

 . تئش امهيأب

 فلسلا ضعب نع اوركذ . "هرسيأ مكنيد ريخ نإ :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 َرْسُيلا مكب ةئلا ديرُي) : هللا لاق ؛ةبعكلا برو كلذب مكءاج دق هللا باتك نإ :لاق هنأ

 . رسعلا مكب ديري ال

 ذخأ الإ نارمأ هللا لوسرل ضرع ام :تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع اوركذ

 هسفنل هللا لوسر بضغ امو .مثإلا نع سانلا دعبأ ناكو ،امثإ نكي مل ام ،امهرسيأ

 . طق

 7 هرسيأ مكنيد ريخ نمل . لوقي نبي هللا لوسر عمس يبارعأ نع ةداتق يبأ نع دمحأ هجرخأ )1(

 .هرسيأ مكنيد ريخ نإ

176 



 187 - 185 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 ٥ انرسف دقو . اموي نيرشعو ةعست و ا اموي نيثالث يأ 4 ة دعل ١ اولمحتتل : هلوق

 .(" ىلوألا ةيآلا ىف

 نب رفعج ركذ .4 نوركشت ْمُكَلَعَلَو مكيذمم ام ىلَع ةثلا اورّبَكتِلَو » :هلوق
 .ديعلا ةالص مامإلا عم يلصي ىتح ربكي لازي الف رطفلا ةليل ربكي ناك هابأ نأ دمحم

 . ىلصملا ىلإ ودغي ىتح ريبكتلاب رهجي مهضعب ناكو

 نمو . ىلصملا ىلإ هجوتم وهو رطفلا موي هتلغب ىلع ربكي ناك ًايلع نأ اوركذو

 بطخي نأ لبق تاريبكت عست ديعلا موي ىلصملا يف ربنملا ىلع مامإلا ربكي نأ ةنسلا

 .تاريبكت عبس ةريخألا ةبطخلا بطخي نأ لبق ربكي مث © ىلوألا ةبطخلا

 .ناعَد ادإ ، عالا ةَوَعَد بيجأ بيرق يئإَق ينع يدابع َكلأَس اًِإَو » :هلوق
 .ه ودشي ْمُهَلَعَل يي اونمؤُيلَو يل اوُبيجَتْسَتلف

 مكل بجتسا ينوُعذأ) : : هللا لزنأ امل هنأ انل ركذ :لاق نيرسفملا ضعب ركذ
 يع يدابع كلأس اذإَو) : : هللا لاق ؟هللا لوسر اي وعدن فيك :لجر لاق ]50 :رفاغ]

 . ةيآلا رخآ ىلإ . . . (ِناَعَد اذإ عادلا ةوعد بيجأ بيرق ينإف

 تنأ بيرقأ ،بر اي :لاق ءايبنألا عيمج ىلعو ةلي ىسوم نأ مهضعب ركذ
 اذإ هعم انأو يب يدبع نظ نسح دنع انأ : هيلإ هللا ىحوأف ؟كيدانأف ليعب مأ . كيجانأف

 . ىناعد
 ه

 يشلا :هلوق ىلإ . . .«ممَكِئاَسِن ىلإ ثفّرلا مايصلا ةليل مكل لجاو :هلوق ۔ ',, - - ه .,. [, ش :ى ۔ ه ,, ۔حه; ه 2 ة - ٤1
 َ ع إ ع هد . . و 2 ۔ ۔ح۔۔۔ ة ء۔ ٥ و ر ز

 نم ضيب الا طيخل ا مكل نيبتي ىتح اوب رش او اولكو مكل هللا بتك ام اوع او َنهورِشب

 )عضوملا اذه لبق هانرسف دق . هم رجفلا َنِم نم دوسألا طيخلا

 :لاق هنأ ىفوأ يبأ نب هللا دبع نع اوركذ « لآ ىلإ مايصلا اوُمِتأ م ; » :هلوق

 حدجاف لزنا : لاقف سمشلا تبافغف رفس يف ناضمر رهش يف نيع هللا لوسر عم تنك

 .174 - 173 :ص ابيرق فلس ام رظنا (1)
 .172 : ص فلس ام رظنا (2)
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 زيزعلا هتا باتك ريسفت 188 - 187 :ةرقبلا

 لزناف : لاق تيسمأ ول : تلق . انل حدجاف لزنا : لاقن .راهنلا كيلع نإ : تلقن انل

 هديب أموأو ،انهاه نم ليللا ءاج اذإ :لاق مث .برشف .هل تحدجف تلزنف .انل حدجاف

 ."مئاصلا رطفأ دقف قرشملا ىلإ

 روحسلا يف غيلبتلاو راطفإلا ليجعت : ةوبنلا لعف نم ةثالث : لاق مهضعب ركذ

 :لاق هنأ ريغ كلذ لثم رذ يبأ نع انغلبو .ةالصلا يف لامشلا ىلع نيميلاب ذخألاو

 .روحسلا ريخأتو

 ناك :مهضعب لاق .«دجَسَسلا يف نوُمِكنَع مأو ٌنُموُرِشن الو » :هلوق
 .كلذ نع هللا ىهنف ،اهيشغ هتأرما يقلف ()[ًةالصُم نم جرخ] اذإف ،فكتعي مهدحأ

 نهيف رمشيو ،ناضمر نم رخاوألا رشعلل فكتعي ناك ةلي هللا لوسر نأ اوركذو

 . هفاكتعا ضقن فكتعملا ىشغ اذإو .ةالصلل

 دجي مل نإف ؛ةندب ىدهأ دجي مل نإف . قتعأ يشغ اذإ فكتعملا نأ نسحلا ركذ

 .ًاعاص نيرشع معطأ

 رم م م |{

 كلذك % . هنع هللا مكاهن ام اوبرقت ال يأ : امموُبَرَقَ الف هللا دودح كلت ج :هلوق

 .اوقتي يكل يأ ه نوقتي ْمُهَلَعَل سانلل هتناع ةئلا ني

 لاق « ماكحلا ىإ اهب اولذبو لطتلاب مكنيب ممُكَلوْمَأ اولكأت الو » :هلو
 . ماكحلا ىلإ هب يتأي مث . هدحجيو هملظي لجرلا لام لكأي لجرلا وه :نسحلا

 .همكحب هلحتسا هل مكح اذإو ،رهاظلاب نومكحي امنإ ماكحلاف

 رفسلا يف موصلا باب ،اهنم باوبأ يف موصلا باتك يف يراخبلا هجرخأ ،هيلع قفتم ثيدح (1)
 .راهنلا جورخو موصلا ءاضقنا تقو نايب باب ، مايصلا باتك يف ملسم هجرخأو راطفإلاو

 ليللا لبقأ اذإ :هظفلو هيبأ نع باطخلا نب رمع نب مصاع نع رخا قيرط ثيدحللو (1101)
 :مئاصلا رطفأ دقف نسمشلا تباغو انهاه نم راهنلا ربدأو انهاه نم

 ربع كلذلو ؛يوتسي ىتح هكيرحت مث ءاملاب قيوسلا طلخ وهف انه حدجلاب دارملا امأ
 . برشف :لاقف كنذ دعب ىوارلا

 .25 ةقرو ز نم ةدايز (2)
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 189 - 188 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 ضعب نع اوركذ .هيخأ لام لجرلا اهب عطقي ةبذاكلا نيميلا يه : يبلكلا لاقو

 .قحلا ىلإ عجري ىتح مثآ وهف ،ملاظ هل وهو همصخ عم ىشم نم :لاق هنأ فلسلا

 دحأ لعلف ؛ةموصخلاب يلإ ىدي دق هنإ :لاق ةي هللا لوسر نأ مهضعب :ركذ
 هيخأ لام نم هل تيضق نمف .هل يضقأف هبحاص نم هتجحب نحلأ نوكي نأ نيلجرلا

 .(ةرانلا نم ةعطق هل عطقأ امنإف ئيش

 ةبيطب الإ ملسم ءىرما لام لحي ال :لاق هنأ . هللا لوسر نع نسحلا ركذ

 .(اوملظت الف فن

 مكل سيل هنأ « َنوُملْعَت متنأو مفلاب ,سانلا ,لوم نم ًاقيرق اوُنُكاَمل » :هلوق

 . جحللو : يأ « جحل او سانلل تيقوَم يه لق ةلهأل ا نع كنولأسي % :هلوق
 هع د إ ه

 . [233: : ةرقبلا] مكدالوأل : يأ (ْمُكَدالوأ اوعض ْرَتْسَت نا متدرا نإَو) :هلوقك

 هذه تقلخ مل :ةلي هللا لوسر اولأس مهنأ انل ركذ :لاق نيرسفملا ضعب ركذ

 مهراطفإلو مهموصل (يأ ؛ سانل ثيقاومم يه لق) : ةيآلا هذه هللا لزنأف ؟ةلهألا

 )3( مهنيد لجَملو مهئاسن ةدعلو . مهجحلو

 هيخأ قحب هل يضق نم باب .ماكحألا باتك يف يراخبلا هجرخأ هتحص ىلع قفتم ثيدح (1)
 .ةجحلاب نحللاو رهاظلاب مكحلا باب .ةيضقألا باتك يف 7 هجرخأو . . .هذخأي الف

 (588) ماكحألا باتك يف هدنسم يف بيبح نب عيبرلا هجرخأو .ة ةملس مأ نع امهالك (1713)

 نومصتخت مكلثم رشب انأ امنإ :هظفلو ؛ةلَي يبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع

 . . يلإ
 الإ هيخأ نم ءىرمال لحي الف ةوخأ نيملسملا نأو . . .ظفلب عادولا ةجح يف يقي هتبطخ نم )2(

 .604 ص 4 ج ماشه نبا ةريس رظنا . مكسفنأ اوملظت الف هنم سفن بيط نع هاطعأ ام

 هلوق يف تدرو يتلا ةملكلا سفن يهو ،نامز مسا امإو ردصم امإ وهو .هلجأ :نيدلا لجم (3)

 برعلا تناكو»ه .ناكم مسا انه يهو ]196 : ةرقبلا] 4هلجَم يذلا عل ىتح » : ىلاعت

 . للح : ناسللا رظناو . ؛لجألا بَرقُم . نيلا لجُمب ًابحرم ال :لالهلا ىلإ ترظن اذإ لوقت
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 190 - 189 :ةرقبلا

 اوئأَو ىقئا نمم ربلا نِكَلَو اروهظ نم تويبلا اونا نأب ربلا سيلو » :هلوق
 .4 نوحل ْمُكْنَعَل » هوصعت الو « ةللا اوتناو اَهبْوبَأ نم تويبلا

 اتيب مهدحأ لخدي مل اومرحأ اذإ نوكرشملا ناك :لاق بزاع نب ءاربلا ركذ
 . ةيآلا هذه هللا لزنأف طئاحلا نم رّوستي نأ الإ هباب نم

 مل {هرفس هل متي ملف ارفس مهدحأ دارأ اذإ ةيلهاجلا يف اوناك :نسحلا لاقو

 .هرهظ لب نم بابلا يتأيف بابلا قلغي نكلو شهنم جرخ يذلا بابلا نم هتيب تاي

 مهيلع لخدأ امم وهو ،مهنيد يف كلذ نأ اومعز مهنأل كلذب نوبّقتي اوناكو

 ْمُكَلَعَل ةللا اوقتاو اَهباوْبأ نم تويبلا اوئاَو ىقتا نمم ويلا نكلو : هللا لزناف .ناطيشلا

 .نوحلفت

 بقني نأ الإ ،اهباوبأ نم تويبلا نولخدي ال مارحإلا يف اوناك : يبلكلا لاقو

 .ردحنيو هيف دعصيف املس ذختي وأ 3 جرخي وأ هنم لخديف هتيب رهظ يف بقن مهدحأ

 ةعصعص نب رماع ونبو ةعازخو ةنانكو شيرق سمشلاو .سملا نم نوكي نأ الإ
 مايأ يف رعشلا الو ربولا نولتفي الو ("نمسلا نوألسي الو طقألا نوطقتلي ال نيذلا

 سانلا ىلع مرح ام مهل لحأو سانلل لحأ ام اذه يف مهدنع مهيلع مرح ،مهجح

 .ةيآلا هذه تلزنف ءاهنولعفي اوناك ءايشأ يف

 الو اتيب لخدي مل مهدحأ ها اذإ راصنألا نم يحلا اذه ناك : مهضعب لاقو

 . هللا مهاهن ىتح كلذ ىلع اوملسأو ،ًارّوست ًاطئاح رّوستي نأ الإ ،هباب نم اراد

 "اورمؤي نأ لبق كلذو ه ْمُكَنولِاَُي نيلا هللا ,ليس يف اولنقَو » :هلوق
 يأ هم اودتعت الو » :هلوق . مهلتاق نم الإ نولتاقي ال اوناكف .ةفاك نيكرشملا لاتقب

 م

 (ة)مكتمرحب مّرحَتو هومتنمآ دق نم اولتقتو ،مكنولتاقي ال نم اولتقتف مكبرح يف

 . ءالس وهو هجلاعو هخبطو هدبز باذأ : الس هؤلسي نمسلا ألس )1(

 . عمجلاب تءاج ةيآلا نأل تبثأ ام حيحصلاو «رمؤي» :زو د و ع و ق يف (2)
 = هرشاع اذإ نالفب نالف مّرحت» :لاقي .هتبثأ ام هباوص فيحصت وهو «مرحيو» :د و ع و ق يف (3)
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 194 ۔ 190 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 اوُنفاَف) :لاقف ةءارب ةروس يف مهلاتقب رمأ مث 5همي نيدتعملا بجي ال هئلا نإ

 .[5 :ةبوتلا] (مُموُمْتدَجَو ُتْيَح َنيِكِرشُملا
 ينعي « ممُكوُجَرْأ يح ني مُموُجرأو ْمُموُمتفمَل تيح مُموَلتفاَو » :هلوق

 دادترا :دهاجم لاقو .كرشلا انهاه ةنتفلاو ه لتقلا نم دشأ ةنتفلاو » ةكم نم
 .ًاقجُم لتقي نأ نم هيلع دشأ (")نيدلا نع نمؤملا

 ْمُكوُنَتاَق نف هيف ممُكوُلتاَقُي ىنح مارحلا دجسملا دنع ْمُهوُلتَقَت الو » :لاق
 يف نوأدبي ال اوناك :نيرسفملا ضعب لاق .4 َنيرفلكلا ءاَرَج كِلَذَك ْمُهوُلتفاق
 ثْيَح َنيِكرشُملا اولتقاف) :هللا لزنأ مث .هيف مهولتاقي نأ الإ لاتقب مرحلا

 ىتح تيبلا دنعو }مرحلاو لحلا يف مهولتاقي نأ اورماف [5 :ةبوتلا] (مُهوُمَتدَجَو
 . هللا لوسر ادمحم نآو ،هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي

 ُروُفَع هنلا ًنإَف » مكنيد يف اولخدو مكلاتق نع يأ ه اوَهَتْلا نإَق» :هلوقو

 نع ه اوَهَنا نإف .هلل نيدلا نوُكَيَو » كرش يا ه ةنتف نوكت ال ىنح ْمُموُلتقَو ٌميجَر
 يذلا ملاظلا يأ ه نيللا ىّلَع آلإ » ليبس الف :يأ ه َناوذُع لق » مهكرش
 .هللا الإ هلإ ال لوقي نأ ىبأي

 مرف م م ي . ۔ م

 نع اوركذ .« ٌصاَصِت تَمْرُحلاَو مارحلا رهشلاب ماَرَحلا رهشلا » :هلوق
 اورخفو ،ةيبيدحلا ماع مالسلا هيلع يبنلا اودص نوكرشملا ناك :لاق هنأ دهاجم

 لخديف ،رهشلا كلذ يف لبقملا ماعلا نم عجري نأ ىلع مهحلاصف ؛كلذب هيلع
 لبقملا ماعلا نم هللا هلخدأف .ةدعقلا يذ يف كلذ ناكو .مايأ ةثالث اهيف ميقيف ،ةكم

 .( مارحلا رهشلاب ُماَرَحلا رُهشلا) :هلوق وهو .مهنم هل ّصتقاو ةكم

 © مكنم هانللحتسا مارحلا رهشلا يف لاتقلا انم متللحتسا نإ :نسحلا لاقو

 .169 ص 1 ج .ةغالبلا ساسأ يرشخمزلا رظناو .امهنيب ةمرحلا تدكأتو هحلامو =

 . «نثولا ىلإ نمؤملا دادترا» 98 :دهاجم ريسفت يفو {©د و ع و ق يف اذك (1)

 . نيكرشملا يأ (َنيِمِلاَضلا ىْلَع الا) :ز يفنو دو عو ق يف اذك (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 195 - 194 :ةرقبلا

 . ةفاك مهلاتقب رمؤي نأ لبق كلذ ناكو .صاصق تامرحلا نإف

 ام لم ِهيَلَع اودا » لاتقلا مكنم لحتساف ه ممُكْيَلَع ىىَدَننا نمق » :لاق
 :لوقي .ةزواجملا وه انه ءادتعالا ليوأتو .هنم اولحتساف : يأ 4 مكيل ىدتعا

 ام لثمب هيلَع اودَنحغاق مكنم همرحي ناك ام مكيلإ زواج يأ . ْمُكْيَلَع ىنغا نمف

 .هنم نومّرحت متنك ام اوزواجف يأ .مكيلع ىتا

 ىىدتحغآ ام .لثمب هيلَع اوُدَنحناَق ْمكيَلَع ىدتعا نَمْف) : هلوق : يبلكلا لاقو

 نم هيلع مهحلاص ناك امل لبقملا ماعلا نم ةكم ةلي يبنلا مدق امل :لاق (ْمُكيَلَع
 فاخف ۔(")ءازبلا ةئيهك شيرق تجرخو ةكم مدقف .مايأ ةثالث اهيف ميقيو اهلوخد

 ْمُكَْلَع ىدتعا نم) : هللا لاقف ،نوكرشملا مهل يفي ال نأ ةي هللا لوسر باحصأ
 . مهولتاقف تيبلا نود مكولتاق نإ :لوقي (مُكْيَلَع ىىَدَتحا ام لثمب هلع اوُدَنناف

 مهولتاقف دهعلا كلذ يف مكولتاقف مكيلع اودتعا نإ : يدسلا لاقو

 يدهلا مهعمو ةدعقلا يذ يف اورمتعاف هباحصأو هللا يبن لبقأ : مهضعب لاقو

 كلذ هماع عجري نأ هللا يبن مهحلاصف .نوكرشملا مهدص ةيبيدحلاب اوناك اذإ ىتح

 الإ اهلخدي الو لايل ثالثو مايأ ةثالث ةكمب نوكيف ،لبقملا ماعلا نم عجري ىتح
 اوقلحو .ةيبيدحلاب يدهلا اورحنف .ةكم نم دحاب جرخي الو “بكارلا حالسب
 يذ يف هيف هودر ناك يذلا رهشلا كلذ يف ةكم هلخدأف ،مهنم هللا هّضقأف .اورّصقو

 :لاق .ةيآلا رخآ ىلإ ...( مارحلا رهشلاب مارحلا ُرهشلا) :لاقف 5ةدعقلا
 .ه َنيِقَُملا عم ةلا نأ اوُمَلغاَو ةللا اوقَناَو »

 ءاربلا ركذ .4 ةهلا ىنإ مكيِنأب اوقلت الو هللا ليبس يف اوقِفْنأَو » :هلوق

 ءانحنا وهو «ءازبلا» هللا ءاش نإ هتبثأ ام هباوصو «ادنلا» :د يفو «ادبلا» .عو ق يف اذك )1(

 ةرابعلا دجأ ملو سفنلا هيلإ نئمطت اهجو مسرلا يف اههبشت ىرخأ ةملكل دجأ ملو .رهظلا
 زجعلا رخاتي نأ وه :ليقو زجعلا دنع رهظلا ءانحنا ءازبلاو .خيراتلاو ريسفتلا بتك يف

 . (ازب) :ناسللا رظناو رهظيو
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 196 - 195 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 دهاجي الف ، يل هللا رفغي ال :لوقيف هديب يقليف بنذي لجرلا ناك :لاق بزاع نبا

 . هللا ليبس يف قفني الو لمعي الو

 . مهسب ولو هللا ليبس يف عتمت :لاق هنا سابع نبا نع حلاص يبأ نع اوركذ

 نوقفني الو نوزغيو نورفاسي اوناكف لامو ًاقزر هللا مهاطعأ :لاق هنأ مهضعب ركذو

 . هللا ليبس يف اوقفني نأ هللا مهرمأف ،مهلاومأ

 .9"}لتقلا ةفيخ قح يف ةقفن مكنعنمي ال :دهاجم لاق

 مككرت نإ :لوقي (ِةَكْنْهَنلا ىلإ مكيديأب اوقْلَت الوؤ) :رسفي نسحلا ناكو
 مككلهأ ام ةكلهتلاو .ةكلهتلا ىلإ مكيديأب مكنم ءاقلإ هللا ليبس يف قافنإلا

 ق)[كرت] يف يه :لاق هنأ ةفيذح نع اوركذو .ليوأتلا ةقيقح اذهو . هللا دنع

 .ًاعوطت داهجلا راص ىتح هللا لوسر ضبقي مل :لاق هنأ نسحلا نع اوركذو .ةقفنلا

 امو مكتاقفن يف اونسحأو : يأ . ه َنيِنِسخُملا بحي هللا ن اوسسأو % : هلوق

 اونسحي نأو هللا ليبس يف اوقفني نأ مهرمأ :مهضعب لاقو .مكيلع هللا ضرتفا

 . هللا مهقزر اميف

 لاق :نيرسفملا ضعب لاق .4 .هي ةرمعلاو جحلا اوُمأَو » :هلوق
 ام ىضق وأ ةضيرفلا ىضق دقف امهاضق نمف ةرمعو جح يه امنإ :ةي هللا لوسر

 .اع وطت وهف كلذ دعب باصأ امف .هيلع

 : يربطلا ريسفت يفو .«لتقلا ةفيخ قح يف ةقفن كلذ مكنعنمي ال» :ع و ق يفو ،د يف اذك (1)

 ةرابع حضوأو هلك كلذ نم حصأو . «ةليعلا ةفيخ قح يف ةقفن مكعنمت : لاق» :585 ص 3 ج

 : ةَلْيَعلاو . ةليعلا ةفيخ قح ىيف ةقفنلا مكعنمي ال :لوقي» :99 :دهاجم ريسفت يف ءاج ام

 .رقتفا اذإ ،لئاع وهو .ةَلْيَعو لْيَع ليعي لجرلا لاع نم ،ةجاحلاو رقفلا
 ريسفت يف تءاج امك اهتابثإ حيحصلاو ،د و ؟ع و ،ق نم لك يف كرت :ةملكلا هذه تطقس (2)

 .583 ص 3 ج يربطلا

 نبا قيرط نم يئاسنلاو دمحأ ىور دقو .ريسفتلاو ثيدحلا بتك نم يدي نيب اميف هدجأ مل (3)

 ز يف مالس نبا هدروأ دقو .عوطت وهف داز نمف .ةرم جحلا» :هيفو هانعمب اثيدح سابع

 . لسرم ةداتق قيرط نم دنس نودب 26 :ةقرو
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 196 :ةرقبلا

 ةاكزلاو ةالصلا :عبرأ ةماقإب نارقلا يف مترمأ :لاق هنأ قورسم نع اوركذ

 .ةالصلا نم ةاكزلاك جحلا نم ةرمعلا :لاق هنأ اضيأ هنع اوركذو . ةرمعلاو جحلاو

 ٥ جحلا بوجوك ةبجاو ةرمعلا :لاق هنأ سابع نبا نع نيصح نب دواد ركذ

 الخ ام ناتضيرف ةرملاو جحلا نأ ىلع نوعمجم ةماعلاو .رغصألا جحلا يهو

 اذه ىلع أرقيف (!")ع وطت ةرمعلاو ةضيرف جحلا :لوقي ناك هنإف دوعسم نب هللا دبع

 ثيدح ىلع ةماعلا أرقتو . هلل ةرمعلاو :لوقي ؛ةرمعلا عفربو جحلا بصنب ريسفتلا

 .هب ذوخأملا لدعلا وهو بصنلاب امهيلك ةلي يبنلا

 نع اوركذ .تيبلا ىلإ ةرمعلاو تافرع ىلإ :يأ جحلا اومتأو :هلوق

 فاوطلا ةرمعلاو ئ تافرع جحلا :لاق هنأ سابع

 لجرلل ضرعي نأ راصحإلا] 4 يذلا نم َرَسيتْسا اَمَق ْمُتزِصحأ نإف » :هلوق
 هسبح :رصحأ مث جحلاب لهأ اذإ .ا}[ودع وأ ضرم نم جحلا نيبو هنيب لوحي ام
 موي رحن اذإف ؛يدهب ثعبو ًامرحم ماقأ هسبح ام لكو هتلحار تلض وأ كضرم

 رحني نأ لبق ءيش ىلإ جاتحا نإف .بيطلاو ءاسنلا الإ عيش لك نم لح رحنلا

 وأ كسأر قلح وأ ،“بيط هيف ءاود نم ٤ مرحملا هلعفي ال امم هب ثعب يذلا يدهلا

 وأ مايص نم ةيدف هيلعف ،مرحملل حلصب ال ءيش وأ ى مرحملا هسبلي ال بوث رب
 ًاجاح ناكو تيبلا ىلإ ىضمف (ْمُنمأ اًذإف) :هلوق وهو . أرب اذإف .كسن وأ ةق

 ىلإ ةرمعلاب عتمت دق هنأل رخا يده هيلعف ،لباق نم جح مث ،ةرمع يا
 ءاسنلا نع 7 .همارحإ ىلع ماقأ ،هناكم ماقأ وأ ،هدلب ىلإ عجر نإو .جحلا

 .اجاح ناك اذإ رحنلا موي هيده رحن تقوو ؛يده هيلع سيلف ،جح مث ،بيطلاو

 موي مدقيو ،اذكو اذك موي يرتشي :هعم يدهلا ثعبي يذلل تقو ًارمتعم ناك اذإو
 ءاسنلا الإ عيش لك هل َلح دحلا زواج اذإف ؛اذكو اذك موي رحنيو 5اذكو اذك

 .ةمادق نبا رظناو .472 :ص دوعسم نب هللا دبع هقف ةعوسوم ، يج هعلق ساور دمحم رظنا (1)

 .2 : قيلعت . 1 ص ريسفتلا اذه يف فلس ام رظناو |,3 ص 3 ج ىنغملا

 .26 ةقرو ،ز نم ةدايز راصحإلل فيرعتلا اذه (2)
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 196 : ةرقبلا لوألا ءزجلا

 دعب رظتني نأ هل بحتسيو . هترمع يضقيف ،فاط ىتم تيبلاب فوطي ىتح ،بيطلاو

 . ثدحي ام ةفاخم نيموي وأ مويب هيف يدهلا رحني نأ تقو ىذلا مويلا

 نع دهاجم ركذو .ةاش :اولاق (يذَهلا َنم َرَسيَتْسا اَمف) : هللا لوق يف اوركذ

 © نينثا نأضلا نم شةينامثلا جاوزألا نم يذلا َنم َرَسيَتْسا امم :لاق هنأ سابع نبا

 :لاق هنأ رمع نبا نع اوركذو . نينثا رقبلا نمو 0 نينثا لبإلا نمو 0 نينثا زعملا نمو

 .رقبلاو لبإلا نم ىدهلا نم رسيتسا ام

 هنأ ءاطع نع او ركذ 4 ُهلحَم ى ذهل ١ غلبي ىتخ مكَسو ُر اوقلخت الو « : هلوق

 (!)[رصحملاو] ةعتملا يده الإ هلحم غلب دقف بطع مث مرخلا لخد ىده لك :لاق

 .رحنلا موي امد قيرهي نأ هل دب ال هنإف
 ۔ .. مه , . -ه ۔- { . ٠ ٤ ى ِ۔ ه ھ٥ ۔ ۔ | ۔۔

 ةقذص وا مايص نم ةيديفف هسار نم ىذا هب وا اضيرم مكنم ناك نمف ل :هلوق
 . و 1 َ ٨. م.

 .« كسن ؤا
 نأ (}ةرجع نب بعك نع ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع ىنثدح :لاق دهاجم ركذ

 ،هسأر سكتنف .هل ردق تحت دقوي وهو ،مرحم وهو ةيبيدحلا ماع هب رم ةلي هثلا لوسر
 ۔ مه م .

 اي كس أر م اوه كيذؤت | : ل اقف . هتيحلو ههجو ىلع رثنتتو {8هس أر يف لوجت م اوهل ا اد إف

 هقلحا :ةلي هللا لوسر لاقف ؛ةيآلا هذه تلزنف ةلي ىبنلا تكسف . معن :لاق ؟بعك

 لك .عاوصأ ةنالث قرفلاو :لاق . (3)ةاش دها وأ © ةتس نيب اقَرَ معطا وأ مايأ ةثالث مصو

 . نينثا نيب عاص

 .26 :ةقرو ز نم ةدايز (1)
 لاقو .راصنألل فيلح ،يراوسلا مث ، يولبلا يدع نب ةيمأ نب ةرجع نب بعك دمحم وبأ وه (2)

 ةنس ةنيدملاب يفوتو أنمز ةفوكلا لزن .مهسفنأ نم هنكلو راصنألل افيلح سيل :يدقاولا

 دروأ .اعم ةنيدملا لهأو ةفوكلا لهأ هنع ىور .ةرجهلل نيسمخو نيتنثا وأ نيسمخو ىدحإ
 .ةرصتخم ةمجرت 35 ص 3 ج ءالبنلا مالعأ يف يبهذلا هل

 هاورو 6 ةرقبلا ةروس نم ريسفتلا باتك يف يراخبلا هاور . هيلع قفتم اذه بعك ثيدح (3)

 نب بعك نع (1201) ىذأ هب ناك اذإ مرحملل سأرلا قلح زاوج باب .جحلا باتك يف ملسم

 .سابع نبا نع (432) جحلا باتك يف بيبح نب عيبرلا هجرخأو ؛ةرجع

185 



 زيزعلا هلا باتك ريسفت 196 :ةرقبلا

 « .يذلا نم َرَستْسا امف جحلا ىنإ ةَرمُعلاب عتمت نمق متنأ اذإف » :هلوق
 يذ يف وأ ةدعقلا يذ يف وأ ،لاوش يف جحلا رهشأ يف ةرمعب :لهأ نم :لوقي

 مايصف دجي مل نمف . يدهلا نم رسيتسا ام هيلع عتمتم وهف هماع نم جح مث ةجحلا
 .هلهأ ىلإ عجر اذإ ةعبسو جحلا يف مايأ ةثالث

 لي هللا لوسر عم انعتمت :ةلي هللا لوسر بحاص ؤ" نيصح نب نارمع لاق
 .نارقلا اهيف لزنو

 فاط نم :لوقت كنأ كنع نووري مهنإ :سابع نبال ليق :لاق مهضعب ركذو

 . متمغر نإو مكيبن ةنس كلت :لاقف .لح دقف تيبلا

 ةعبرأ حابص ةي هثلا لوسر عم انمدق :لاق هنأ هللا دبع نب رباج نع ءاطع ركذ

 انيعسو ،نيتعكرلا انيلصو ،تيبلاب انفط املف .جحلاب نيلهم ةجحلا يذ نم نيضم
 اي :انلقف .اولحأ :لاق مث .انرّصقف اورصق :لاقف انرمأ ،ةورملاو افصلا نيب

 :لاق مث .بيطلاو ءاسنلا نم ؛لالحلا لحي ام لح :لاق .اذامم لحن ث هللا لوسر

 ىئم ىلإ اندحأ قلطني :لوقي مهضعب نأ انغلبو .رماجملا تعطسو ،ءاسنلا تيشغف
 يرمأ نم تلبقتسا ول :لاق مث ،هيلع ىنثأو هللا دمحف ،مهبطخف .اينم رطقي هركذو

 ينع اوذخف الأ :تللحل يدهلا قسأ مل ولو يدهلا تقس ام تربدتسا ام

 .(2 مككسانم

 ةرصبلا نكس . مهئاهقفو ةباحصلا ءالضف نم يبعكلا يعازخلا ديبع نب نيصح نب نارمع وه (1)

 نم ةرصبلا لزن نم لضفأ : نيريس نب دمحم هنع لاق .ةرجهلل نيسمخو نيتنث ةنس اهب يفوتو

 رظنا .مجارتلا بتك بلغأ يف مجرتم .ةركب وباو نيصح نب نارمع ةلي هللا لوسر باحصأ
 2 ج ثءالبنلا مالعأ ريس ،كيبهذلاو 31208 ص 3 ج باعيتسالا ربلا دبع نبا الثم

 . 363-366 ص

 يراخبلا هاور ، مهلك ننسلا باحصأ هاور ةنيت هتنا لوسر ةجح يف هللا دبع نب رباج ثيدح (2)
 يف جحلا باتك يف ملسم هاورو .... جحلاب دارفالاو نارقالاو عتمتلا باب , جحلا باتك يف

 .(1213) . . .مارحألا هوجو باي
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 196 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 نم ىلع يدهلا ناكف .ءاحطبلا نم جحلاب انللهأ ةيورتلا موي ناك املف :لاق

 ةرقبلاو ٤ ةعبس نع ريعبلا يدهلا يف مهنيب كرشأو .دجي مل نم ىلع مايصلاو دجو

 ادحاو ايعس مهيعسو ادحاو افاوط مهفاوط ناك :لوقي ءاطع ناكو :لاق .ةعبس نع

 .مهترمعلو مهجحل
 :لاق هنأ مالسلا هيلع يبنلا مداخ كلام نب سنأ نع اوركذ

 .(!)ًاعيمج جحلاو ةرمعلاب كيبل :لوقي ةلي هللا لوسر

 ىلع رمف جحلاو ةرمعلاب دبعم نب يبضلا لهأ :لاق دهاجم نع ورمع ركذ

 نم القع لقأ وأ لضأ اذهل :الاقف امهب يبلي وهو ناحوص نب ديزو ةعيبر نب ناميلس
 .كيبن ةنسل تيده :لاقف هل كلذ ركذ رمع ىلع مدق املف .هلهأ لَممَج

 كلت ْمُتْعَجَر ا ٍةَعْبَسَو جحلا يف مايأ ةئالت ُماَيِصَف ذجَي مل ْنَمَف »» :هلوق
 مويو مويب ةيورتلا لبق جحلا يف مايأ ةثالث مايص نأ ىلع ةماعلا ةلماك ةَرَشَع

 .ةفرع مويو ةيورتلا مويو مويب ةيورتلا لبق :لاق ايلع نأ اوركذ .ةفرع مويو ةيورتلا
 .ةرشعلا يف :الاق امهنأ ءاطعو نسحلا نع اوركذ .كلذ لثم رمع نبا نع اوركذ

 .ةفرع موي ىلإ لهي نأ موي نم :تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع اوركذ
 . ىنم مايأ ماص كلذ هتاف نإف

 ريمأ اي :لاقف رحنلا موي هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ىتأ الجر نأ اوركذ

 اي :لاق مث كموق يف لَس :لاقف . مصأ ملو يدلا دجأ ملو تعتمت ينإ © نينمؤملا

 نب سنأ ىورف ؛ةلَت لوسرلا لالهإ يف اريثك افالتخا ةباحصلا مهلبقو ثيدحلا ةاور فلتخا (1)

 بهذو . يلعو سابع نبا هيلإ بهذ ام وهو .اعم جحلاو ةرمعلاب مالسلا هيلع لهأ هنأ كلام

 يلاتلا ربخلاو . جحلاب ادرفم ناك مالسلا هيلع هنأ ىلإ نورخاو رمع نباو ةشئاع لاثمأ مهريغ

 ةكم نيب نامثعو ايلع تدهش :لاق مكحلا نب ناورم نع» .اذه مهفالتخا ىدم انل نيبي

 : لاقف امهب لهأ يلع كلذ ىأر املف .امهنيب عمجي نأو ةعتملا نع ىهني نامثعو ةنيدملاو

 نكأ مل : يلع لاقف .هلعفت تنأو سانلا ىهنأ ىنارت :نامثع لاقف . اعم جحو ةرمعب كيبل

 . سانلا نم دحأ لوقل ةي هنلا لوسر ةنس عدأ
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 197 - 196 :ةرقبلا

 ) 1 ( و _٥ه۔

 .ًامد قيرهيو هبايث عيبي :لاق ريبج نب ديعس نع اوركذ .ةاش هطعأ . بيَقيَعُم

 اذإ :لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ اوركذ (متْعجَر اذإ ٍةَعبَسَو) :هلوق

 . قيرطلا يف اهماص ءاش نإ :لاق دهاجم نع اوركذ . هلهأ ىلإ عجر

 اوُمَلعاَو ةللا اوُقَاَو مارحلا دجسملا يرضاح هلهأ نكي مَل نمل كلد » :هلوق
 .بقاع اذإ يأ ه باقعلا ديدص ةللا نأ

 نإف ةعتم مكل تسيل .ةكم لها اي : لاق هنأ سابع نبا نع ءاطع نع اوركذ

 .ايداو ةكم نيبو مكنيب اولعجاف ةلاحم ال نيلعاف متنك

 دجسملا يرضاح نم وهف ةالصلا هيلإ رصقت ام ردق :لاق هنأ ءاطع نع اوركذ
 : ءاطع لاقو .ةعتملا هل تناك كلذ ءارو نم ناك اذإ :لوقي هنأ كلذ ريسفتو .مارحلا

 . مارحلا دجسملا يرضاح نم وهف ةليل سأر ىلع اهنم ناك نم
 ةدعقلا وذو لاوش اهنأ ءاملعلا نم ةعامج ركذ ه تَموُلْعَم ٌرُهْشأ جحلا » :هلوق

 .ححلا نهيف بجوأ نمف يأ 4 جحلا نهيف ضرق ْنَمَف » ةجحلا يذ نم مايأ ةرشعو
 ءوس لجر تنأ :لاقف يلجبلا مكحلا ابأ ىقل ةمركع نأ !ممضعب ركذ

 ريغ يف جحلاب لهت تو . جحلا نهيف ضَرف نَمَف تاَموُلَعَم رهشأ جحلا : : هللا لوقي

 .اذكو اذك ىلإ وأ ناسارخ ىلإ ًاهجوم جحلا رهشأ

 . جحلا رهشأ ريغ يف جحلاب لهي ال :لاق هنأ هقلا دبع نب رباج نع اوركذ

 نب رمع هكردأ ول :لاقف ،ةنسلا ىلإ ةنسلا نم مرحي الجر نسحلل اوركذ هنأ ركد

 نسحأو ؟ مارحالا هيلع بجو دقف مرحأ رهش يأ يف : لاقو . ًاسأر هل عجوأل باطخلا

 .جحلا رهشأ يف نوكي نأ كلذ

 متاخ ىلع ناكو .ةشبحلا ىلإ رجاهو ةكمب اميدق ملسأ ةمطاف يبأ نب بيقيعم وه (1)

 يف يفوت . باطخلا نب رمعو ركب يبأ دهع يف لاملا تيب ىلع انيمأ ناك مث .ةي هللا لوسر

 باعيتسالا ربلا دبع نبا رظنا . ةرجهلل نيعبرأ ةنس ليق ©٥بلاط يبأ نب ىلع ةفالخ رخآ

 .350:2 ءالبنلا ءالعأ ريس ، يبهذلاو 8316 :فراعملا .ةبيتق نباو . 4

188 



 198 - 197 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 هنأ سابع نبا نع ءاطع ركذ « جحلا يف لادج الو قوسف الو َتَقَر لق » :هلوق
 اضعب مهضعب يرامي نأ لادجلاو ى يصاعملا :قوسفلاو 5(٨لعامجلا :ثفرلا :لاق

 . اوبضغي ىتح

 :هلوقك وهو . ةضيرفلاو عوطتلا ينعي {ه هللا هملعي ريخ نم اولعفت اممَو » :هلوق

 .[115 :نارمع لآ] (هوُرفكت نلف ريخ نم اولعفت امور

 نم سانأ ناك :نيرسفملا ضعب لاق .4 ىوقتلا دازلا رْيَخ نإف اوُدَوَزَبَو » :هلوق
 نأ مهربخأو ،هليبس يف ةقفنلاو دازلاب هللا مهرمأف نودؤزتي الو نوجحي نميلا لهأ

 .اريخ هرفسل دوزت ارفس مكدحأ دارأ اذإ :لوقي :نسحلا لاقو .ىوقتلا دازلا ريخ
 ء 1 , ح

 .نونمؤملا مهو ،لوقعلا يلوأ اي ينعي ه بنلالا يلو ا اي نوقتاول : هلوق

 ٥ عر ء 6٥ - 2 ۔َ ه وم ,- . ه ٥2. ۔ظ ۔ ؟

 يب أ نب هللا ديبع نع ركذ ه مكبر نمم الضف اوغتبت نا حانج مكيلع سيل %

 ىف ةراجتلا نم نوفنأي ًاسانأ نأ هغلبو 5ريبزلا نب هللا دبع تعمس :لاق هنأ (2)ديزي

 ةراجتلا هب ينعي (مُكَبَر نم لض اوُعَتبَت نأ انج مكَيَلَع سيل) : هللا لوقي :لاقف جحلا

 . جحلا مساوم يف

 .اهريغو ةضيرفلا يف .جحلا يف ةراجتلاب ًاسأب ىري ال ناك هنأ نسحلا نع اوركذ

 ةلي هللا لوسر نأ نيرسفملا ضعب ركذ .هه تذفَرَع نم متضف أ ا ذف % :هلوق

 . سمشلا بورغ لعب تافرع نم ضافأ

 .(ةةنسلا اهنإف مامإلا عفدي ىتح اوعفدت ال :لاق ةلي هللا لوسر نأ مهضعب ركذ

 اهيأ اي :لاق تافرع نم ضافأ امل ةلي هللا لوسر نأ سابع نبا نع ةمركع ركذ

 ثيدحلا ءاسنلا ةعجارم ثفرلا امنإو :لاق ذإ ثفرلل رخآ فيرعت سابع نبا ىلإ بسن دقو (1)
 4 ج يربطلا ريسفت رظناو © 2209 ص 2 ج 6 ةجحلا . يسرافلا رظنا . «عامجلا ركذب

 . 126 ص

 .ةقث يعبات يكملا ديزي يبأ نب هللا ديبع (2)

 .رداصملاو عجارملا نم يدي نيب اميف هدجأ مل (3)

189 



 زيزعلا هلا باتك ريسفت 198 :ةرقبلا

 .("ربكأ هللا نع لجر مكنلغشي ال ،ةنيكسلاب مكيلع سانلا

 عمج لكو ،ةنّرع نع اوعفتراو ،فقوم ةفرع لك :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ
 . (2 رسحم نع اوعقتر او 6 فقوم

 ىلع راس هنإ : ي] رتجي هريعبو تافرع نم ضافأ باطخلا نب رمع نأ اوركذ

 . هتئيه

 . ةنَرع نع اوعفتراو فقوم اهلك ةفرع :لاق هنأ سابع نبا نع اوركذ

 عولط لبق تافرعب فقو نم : ل هلل ١ لوسر لاق : لاق هنأ ءاطع نع اوركذ

 . ( جحلا كردأ دقف رجفلا

 .فاوطلا ةرمعلاو تافرع جحلا : لاق هنأ سابع نبا نع اوركذ

 ةليل يه : نيرسفملا ضعب لاق ه مارحلا رعشملا ًدنِع ةللا اوركذا :هلوق

 . )4) ءاشعل او برغمل ١ نيب هيف عمجي هز ل ًاعمج يمس امن إو . عمج يهو { ةفل دزمل ا

 ملسم هجرخأو ةضافإلا دنع ةنيكسلاب ةي يبنلا رمأ باب جحلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (1)
 : يراخبلا ظفلو .(1282) . . .ةيبلتلا جاحلا ةمادإ بابحتسا باب جحلا باتك يف ارصتخم

 . «عاضيإلاب سيل ربلا نإف ةنيكسلاب مكيلع سانلا اهيأ اي»
 كلذك هركذو ،ملسأ نب ديز نع 1079 ص 4 ج هريسفت يف يربطلا هاور لسرم ثيدح اذه (2)

 نب ريبج نع رخآ دنسب هاورو لسرم ثيدح اذه :لاقو .429 ص 1 ج هريسفت يف ريثك نبا

 حتفف مضب) رّسحمو .تافرع ءاذحب داو وه (حتفف مضب) ،ةنّرُمو .عاطقنا هيف نكلو معطم
 .امهنم سيلو .ىنمو ةفلدزملا نيب داو (ةددشملا نيسلا رسكو

 يذلا يليدلا رمعي نب نمحرلا دبع ثيدح اهنم ظافلأب ننسلا باحصأ هاور حيحص ثيدح (3)

 يف هجام نبا هجرخأو (1949) ةفرع كردي مل نم باب كسانملا يف دواد وبأ هجرخأ

 سرضم نب ةورع ثيدح كلذكو (3015) عمج ةليل رجفلا لبق ةفرع ىتأ نم باب كسانملا

 : مالسلا هيلع لاقف . هللا لوسر اي جح نم يل له :عمجب ةلي هللا لوسر لأس نيح يئاطلا

 متو هثفَت ىضق دقف ًاراهن وأ اليل كلذ لبق تافرع ىتأ دقو عمجب ةادغلا ةالص انعم ىلص نم

 يئاسنلا هجرخأو (1950) ةفرع كردي مل نم باب كسانملا باتك يف دواد وبأ هجرخأ .هجح

 . ىنطقرادلاو
 = تيمس اهنأ حجارلا لوقلاو .اهب اعمتجا اطبه امل ءاوحو مدآ نأل كلذك ةفلدزملا تيمس ليقو (4)
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 198 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 :لاقف عمج ىلإ ميهاربإب بهذ ليربج نإ :لاق سابع نبا نأ ليفطلا وبأ ركذ

 . مارحلا رعشملا اذه

 الإ ةالص ال الأ عمجب الإ ةالص ال الأ :لاق هنأ ريبزلا نب هللا دبع نع اوركذ

 نباو نسحلا نع اوركذو .ءاشعلاو برغملا ينعي عمجب الإ ةالص ال الأ . عمجب

 . عمجب الإ ليللا فصتنا ولو ءاشعلاو برغملا يلصي ال : الاق امهنأ نيريس

 فقو حبصلا ىلص امل هللا لوسر نإ :لاق هنأ هللا دبع نب رباج نع اوركذ

 . ضافأ مث عمجب

 ىلص دغلا نم ناك اذإ ىتح ،عمجب تاب مالسلا هيلع يبنلا ميهاربإ نأ اوركذ

 نب رباج نع اوركذ .ضافأ مث ةحبصملا ةالص ىلإ فقو مث ،(")ةلجعملا ةالص

 . فقو مث ٠ حبصلا ىلص رجفلا علط امل دلت هلل ا لوسر نإ :لاق هنأ هللا دبع

 (ث»حزق ىلع افقاو قيدصلا ركب ابأ تيأر :لاق هنأ ريبزلا نب هللا دبع نع اوركذ
 .اوحبصا سانلا اهيأ اي :لوقي وهو

 .سمشلا عولط لبق عمج نم ضافأ ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 دق :لاقف مارحلا رعشملا دنع فقو مث حبصلا ىلص ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 نيب ام :لوقي ناك هنأ سابع نبا نع اوركذ .افقوم اهلك ةفلدزملاو انهاه تفقو

 .فقوم هلك نيلبجلا

 . اهب سانلا عامتجال اعمج =

 دتهأ ملو «ةحبصملا ةالص» و «ةمجعملا ةالص» :ق يفو ،ةلجعملا ةالص :د و ق يف اذك (1)

 رجفلا ةنس ةالص ناينعت نيتملكلاب ينأكو امهب يذلا فيحصتلل آلوا نيتملكلا ىنعمل

 . حبصلا ةضيرفو

 .هيلع ةمئألا هدعب فقوو ةي لوسرلا هيلع فقو ةفلدزملاب لبج مسا حزق (2)
 (1935) عمجب ةالصلا باب كسانملا باتك يف دواد وبأ هجرخأو .هححصو مكاحلا هجرخأ (3)

 .حزق اذه :لاقف حزق ىلع فقو ۔ ةي يبنلا ينعي حبصأ املف :لاق يلع نع : هظفل اذهو

 .(آا. .فقوم اهلك عمجو فقوملا وهو
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 201 - 198 :ةرقبلا

 يف :يأ ه نيلاضلا َنمَل هلبق نم متنك نإو مكيذمم اَمَك هوُركذاَو » :هلوق
 . هلك مكني دو مكجحو مككس انم

 ًروُفَع ةثلا نإ ةئلا اوُرِفْغَتْساَو سانلا ضافأ ُتْيَح نم اوضيفأ مت » :هلوق ه 4 3 َ م | ٩ 2۔- ه , ۔ . 2- ., & | ۔ ه. ع ع مم

 .عمج لبق يهو تافرع نم ةضافإلا ىلإ عجر .. تافرع نم ةضافإلا يهو ٩ ميجر

 نوفقي ال فيلحو مهل تخأ نبا لكو شيرق تناك :نيرسفملا ضعب لاق

 . رعشمل ا نم نوضيفي اوناكو :همرح نم جرخن ال }هللا له أ نحن : نولوقيو ةفرعب

 لعب عمج نمو . سمشل ١ بورغ لبق ةفرع نم نوضيفي ةيله اجل ١ يف س انل ١ ن اكو

 دعب ةفرع نم ضافأف ؛اعيمج نيتعفدلا يف ةلي هللا لوسر فلاخف سمشلا عولط

 ميه اربإ ةنس كلت تناكو . سمشل ١ عولط لبق عمج نمو ء سمشل ا بورغ

 . ليعامسإو

 .ه اركذ دشأ ؤأ مُكعاباع مُكركِذَك ةئلا اوركذف مككِستُم ْمُتْيَضَق اِإَف » :هلوق

 اوركذ مهكسانم اوضق اذإ ةيلهاجلا لهأ ناك :لاق نيرسفملا ضعب ركذ

 اذإ مهثدحم ثتحي هبو تبطخ اذإ مهبيطخ بطخي هب ؛مهئابا لعفو مهءابآ

 اركذ دشأ وأ مهءابآ مهركذك هوركذي نأ مهكسانم اوضق اذإ هللا مهرمأف ثدح

 ."}[ًاركذ دشأ لب ينعي]

 نم ةرخآلا يف ُهَل اَمَو ايندلا يف انتآ انر و نم سانلا َنمف % :هلوق

 الو .اهل الإ ًائبش هللا نولأسي ال .ايندلا الإ ةمه مهل سيل نوكرشملا مهو «قَلخ

 نونمؤي الو ئ ةرخالاب نورقي ال مهنأل كلذو ] اهل الإ ا ءوس مهنع فرصي نأ هنوعدي

 (2)عضوملا اذه لبق قالخلا انرّسف دقو .اهب

 تاَذَع انقَو ةنسح ةرخآلا يفو ةنسح ايندلا يف انتآ انبر لوقت نم مهنمو +

 يفو © هللا ةعاط . نسحلا ريسمقت يف . ايندلا يف ةنسحلاو . نونمؤملا ءالؤهف 4 رانلا

 . 5-247 ص 2 ح ريونتلاو ريرحتلا ريسفت روشاع نبا رظناو . 7 ةقرو . ز نم ةدايز )1(

 .133 : ص فلس ام رظناو ٠ ظحلاو بيصنل صن ١ ينعمب وه (2)
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 203 - 202 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 ءاخر نم ناك ام لك ايندلا يف ةنسحلا :لوقي مهضعبو .ةنجلا وهو رجألا ةرخآلا
 ."ريسفتلا نم ةماعلا يديأ ىف يذلا وهو .ةحلاصلا ةجوزلا كلذ نمو ءايندلا

 .ةنجلا يهو ،اولمع ام باوث يأ 4 اوُبَسَك امم بيصن ْمُهَل كيلوأ »» : هلوق
 .4 باَسجلا غيرَس هللاو »

 مايا يه :سابع نبا لاق .4 ٍتادوُدْعَم مايأ يف ةللا اوُرُكذاَو » :هلوق

 نم ةنسلا هب تضم امو ،رامجلا اهيف ىمري اهيف هللا ركذي :نسحلا لاق .قيرشتلا
 . تاولصلا ربد يف ريبكتلا

 ىلإ حبصلا ةالص نم ةفرع موي نم ةالصلا ربد ربكي ناك هنأ يلع نع اوركذ

 .فكي مث رصعلا يف ربكي ، قيرشتلا مايأ

 هللا }هللا الإ هلإ ال .ربكأ هللا ربكأ هللا :هريبكت ناك هنأ دوعسم نبا نع اوركذ

 .كلذ لثم يلع نع اوركذو .اريثك دمحلا هللو ،ربكأ

 . ةالص ىلإ رحنلا موي نم رهظلا ةالص نم ربكي ناك هنأ نسحلا نع اوركذو

 نأ ركذي اديعس تعمسو :لاق .رصعلا ىلإ لاق امبرو لوألا رفنلا موي نم رهظلا
 هللا ةقثلا انثدح اميف هريبكت ناكو .رهظلا ةالص ىلإ نسحلا نع سانلا هب ذخأ يذلا

 . نيتريبكت لك نيب تكسي .ربكأ هللا ربكأ

 ثلاثلا مويلا ىلإ ه رخأ نمو هيلع من الف نَْموَي يف َلجَعَت نمق » :هلوق
 .4 ىقتا نَمِل ِهيلَع من الف »

 يناثلا مويلا نم ليللا هكردأ نم :لوقي ناك باطخلا نب رمع نأ رمع نبا ركذ

 ناك هنأ نسحلا نع اوركذو .ثلاثلا مويلا رامجلا يمري ىتح رفني الف رفني ملو

 .ثلاثلا مويلا ىلإ رفني الف رفني ملو رصعلا ةالص هتكردأ نم :لوقي

 يف ةنسحلا :هنع هللا يضر يلع نعو» :248 ص 1 ج فاشكلا هريسفت يف يرشخمزلا لاق (1)

 . «ءاروحلا ةرخآلا يفو .ةحلاصلا ةأرملا ايندلا
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 زيزعلا هنلا باتك ريسفت 204 ۔ 203 :ةرقبلا

 كلا لا عولط دعب ] ةرمجلا رحنلا موي يمري ناك ديت هللا لوسر نأ اوركذ

 ىصح لثمب يمري ن اكو . سمشل ١ ل او 5 دعب قيرشتل ١ م اي أ ر امحل ا يمريو

 (2,فذخلا

 .ةاصح لك عم ربكي ناك هنأ رمع نبا نع اوركذ

 ٥ - م ٥ م م ٥2 م م

 . هل روفغم عجري .. : لاق . (هيلع مثإ الف رخأت نمو هيلع مثإ الق) : هلوق

 جرخ قسفي ملو ثفري ملف تيبلا اذه جح نم :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ
 (ةهمأ هتدلو مويك هبونذ نم

 .ثعبلا ينعي هم ورت هيلإ مكنأ اوممَلُغ وُمَلغاَو ةللا اواو % :هلوق

 يذلا قفانملا وهو ه ايندلا ةوَيحلا يف هلو كبجعي نم سانلا نمو % :هلوق

 كرت نم : : يأ 4 هلق يف ام ىّلَع هللا دهشيو . ضئارفلاب لمعي الو ناميإلاب رقي

 هب رقأ امب هلل فوي مل ذإ .باذك يأ .ه ماصخلا دلا وُمَو » .هب هلل رقأ امب ءافولا

 يوذ :يأ [97 :ميرم] ادل اموق هب َرِذْنَتَو) :هلوقك وهو .اث)هضئارفب لمعي مل ذا
 . ملاظ :ماصخلا دلأ :دهاجم لاقو .ٍدَدَلو ةموصخ

 (ىَسُحْلا الإ اَنذَرُأ نإ) :هلوقك اذه يف نيقفانملا لوق :نسحلا لاقو
 (مهبولق يف ام هللا مَلُعَي نيذلا كئلوأ ًاقيفوَتو اناسحإ الإ اَنذَرأ نإ) و [107 :ةبوتلا]

 . هجو نييمرلا نيب ةلباقملل نوكيل ىنعملا اهيضتقي ةدايز (1)

 . هتبابسو هماهبإب امهذخأي ىونلا وأ ىصحلاب ناسنإلا ىمر :فذخلا (2)

 يف يراخبلا هجرخأ . ةريره يبأ نع هجام نباو يئاسنلاو يراخبلا هجرخأ حيحص ثيدح (3)

 لضف باب }،‘ كسانملا باتك يف هجام نبا هجرخأو .روربملا جحلا لضف لضف باب . . جحلا باتك

 .(2889) ةرمعلاو جحلا

 ز يف ءاج دقو .كش الو دوه خيشلل وهو 5د و عو ق تاطوطخملا يف ليوأتلا اذه درو اذك (4)

 يذلا قفانملا وهو .ايندلا ةايحلا يف هلو فكبجعُي ْنَم ,سانلا نم) : : ةيآلا ليوأت يف يلي ام

 يف هب رقأ امب دوحجلاو رفكلا نم (هبلق يف ام ىلع هللا .7 ةينالعلا يف ناميإلاب رقي

 .«لوقل! بذاك يأ ( ماضخلا نا وُهَو) . ةينالعلا
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 206 ۔ 205 : ةرقبلا لوألا ءزجلا

 .هب اورقأ يذلا لمعلاب ءافولا كرت نم [62-63 :ءاسنلا]

 يف ام ىلع دابعلا دهشي :لوقي (هبلَق يف ام ىّلَع ةللا دهشُيَو) : مهضعب لاقو

 هفرع هللا نكلو ،سانلا هفرع ام هلمع نم اليلد هيلع ثعب هللا نأ الولف :لاق .هبلق
 ديدش هنإ :يأ ماصخلا دلأ ليوأت يف لاقو .ءوسلا لمع شهلمعب نينمؤملل

 .لطابلاب لدج هللا ةيصعم يف ةموصخلا

 اهيف ةيفيل ,ضزألا يف ىىَعَس » »[كقراف :يأ] « ىلوت ادلو » :هلوق
 لأس ميمت ينب نم الجر نأ اوركذ ه َةاَسَملا بجي آل هئاو لسنلاو تزحلا كهيو

 .ةباد لك لسن :لاقف (َلْسنلاو ثرحلا َكِلْهُيَو) :هلوق نع سابع نبا

 يمس امنإو .يفقثلا قيش نب سنخألا يف تلزن اهنإ : يبلكلا ريسفتو
 هنإف لسنلاو ثرحلا هكالهإ اماف . ماصخلا ديدش ناكو .ردب موي سنخ هنأل سنخألا

 .مهثورح قرحأو ،مهيشاوم كلهاف اليل مهاتأ ؛فيقث نيبو هنيب يتلا محرلا عطق

 .ةينالعلا ءيس ةريرسلا ءَيَس ناكو .محرلا مطقو

 3 رطملا هللا كسماف ادعلاو ملظلاب لمع يلو اذإ : ىلوت اذإ :مهضعب لاقو
 . ةباد لك لسن :سابع نبا لوقب هيبش اذهو .لسنلاو ثرحلا كلهاأف

 سبلَو» .منهج هافكف يأ « .مئال ةزعلا هندع هللا قتا ُهَل ليق اًدإَو :هلوق

 [41 :فارعألا] ( ,شاوغ يتوف ْنِمَو ذاَهِم منهج نم مهت « : هلوقك وهو ه ذاَهملا

 شارفلاو داهملاو .(َلَلُط مهتحت نمو انلا َنِم للظ مهقوف نم مَُهَل) :هلوق لثمو
 . دح او

 .27 ةقرو ز نم ةدايز )1(

 نب ةرهز ينبل ًافيلح ناكو .ةملس يبأ نب جالع ينب نم ، يفقثلا بهو نب ورمع نب يبأ وه (2)
 امل شيرق عم جرخ امدعب ردب موي ًابيطخ ةرهز :ينب يف ماق . ًاعاطم اديس ناكو . بالك

 .دحأ مهنم اردب دهشي ملف ۔ باغو عجرو رخأت يأ ۔ مهب سنخف . شيرق ريع ربخ مهغلب

 .قاقتشالا .ديرد نبا رظناو .619 ص 2 جو 53360 ص 1 ج ةريسلا ماشه نبا رظنا
 .304-305 ص

 . ةينالعلا نسح ةريرسلا ءعيس» :ز يفو .ةينالعلا ءيس ةريرسلا ءعيس» :دو ع و ق يف )3(
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 209 - 207 :ةرقبلا .

 ينإ :لوقي ( مئالاب ةرملا هنذأ ةللا ينا هل ليق اًدإ) :لاق مهضعب ركذو
 . ةبرق هللا دنع اذهب دادزأل

 تور هللاو هللا تاّضْرَم ءاغتبا ُهَسْفَن ىرشَي نَم سانلا َنمَو » :هلوق

 © ىباف هللا ةعاط ىلإ رفاكلا اعد نمؤملا نإ :لاق .هدابع نم نينمؤملاب يأ « ِاَبْلاب
 ءاغَتبا) :لاق .اهارتشاف ةنجلاب هسفن عاب يأ شةنجلاب هسفن نمؤملا ىرشف

 نم ىىَرَغشا ةئلا نإ) :هلوق لثم وهو .نيكرشملا لاتق يف داهجلاب (هللا ِتاَضَرَم
 (َةوُنَتقَْو ولتق هللا ليبس يف نولتاقي ةنجلا ُمُهَل نأب ْمُهَلاَوَمأَو ْمُهَسُفْنأ نينمؤملا
 .[ 111 :ةبوتلا]

 اوأر امل راصنألاو نيرجاهملا نم يبنلا باحصأ نإ :مهضعب لاقو

 يف اودهاجو ثهللا بضغ مهسفناب اورش .رخآ اهلإ هللا عم نوعدي نيكرشملا
 . هنيد هللا رهظأ ىتح هللا ليبس

 لاق مالسإلا :ملسلاو ه ةَئاَك ملسلا يف اولخذا اونمآ نيذلا اهيأ اي » :هلوق
 .[28 :ديدحلا] (هلوُسَرب اونمآ ةللا اوتا اوّنَمآ نيذلا اَهُيأ اير :هلوق لثم وه :نسحلا

 نيذلا نينمؤملا يأ [119 :ةبوتلا] (َنيقداَصلا عم اونوكو ةثلا اوُقَا) :هلوق لثمو
 هباوث نوبجوتست ال مكنإف هوصقنت الو نيدلا اولمكأ يأ ٠مهلعفو مهلوق يف اوقدص
 : بازحألا] (ةللا قتا ينلا اهيأ اير :هلوقك وه :نسحلا لاقو .ءافولاو لامكإلاب الإ
 .هجولا اذه نم اهلعجي الو [1

 :لوقي هنأك .مالسإلا عئارش ينعي ،(ةَقاَك ملسلا يف اولخذا) : يبلكلا لاقو

 . ناميإلا اولمكتسا

 اوذخأي نأ وهو .ناطيشلا رمأ يأ هه نيشلا تاوطخ اوُعتَت آلو » :هلوق

 6 نيبم ودع مهل ناطيشلا نأ مهربخأ « نيب وُدَع مكل هنإ » .لوألا مهنيد عئارش

 . ةوادعلا نيب يأ

 ضعب لاق رفكلا للزلاب ينعي « تيبلا ممكتعاَج ام عب نم مُلَلَز نإف »
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 210 - 209 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 .نولاز نزيس هنأ ملع دقو هللا اهلزنأ :نيرسفملا

 لاقو . يصاعملاو ةوادعلا يه :لاق ناطيشلا تاوطخ ليوأت يف مهضعب لاقو

 اعيمج مالسإلا يف : ىأ ةفاك ملسلا يف ذ اولخذا) مهضعب

 .هرمأ يف : يأ 4 .ىعو ج هتمقن يف : يأ 4 ريزع هللا نأ اوُمَلغآف % : هلوق

 . هتمقن يف عينملا وه :زيزعلا ريسفت : يدسلا لاقو

 نم ,للط يف » "ةمايقلا موي « هللا مهاي نأ الإ نورظني لمم » :ةلقو
 ([توملا ينعي] « رمألا يضقو » }[ةكئالملا مهيتأتو : يأ] 4 ةَكئَلَملاَو مامغلا

 .اهبقاوع ينعي ه رومألا عجرت هللا ىلإو »

 نم للط يفر هرمأب يأ (هللا مهيتأي نأ لإ نورظني لمر : نيرسفملا ضعب لاق
 .توملا :يأ .(ُرمالا يضقو ةكئالملاو مامغلا

 مث } يظاكعلا ميدألا دم ضرألا تّذُم ةمايقلا موي ناك اذإ :لاق مهضعب ركذ

 مث ،كضرألا نم مهفاصم اوذخأ مث .سنألاو نجلا نم قئالخلا اهيف هللا رشحي

 تتأ مث ،[17 :رفاغ] (لا ًمْلُط ال تَبَسَك امب ,سفت ْلُك ىرجت مويلا) :انم يداني
 تدان قئالخلا سوءر ىلع تفرشأ اذإ ىتح 5 ملكتو رصبتو عمست رانلا نم (ثءاقنع

 هلل نأ ىعدا نمو ،رخآ اهلإ هللا عم اعد نمب :ةثالثب تلكو دق ينإ الأ :اهتوصب

 امك مهتطقتلاف قئالخلا طسو اهسأر تبوص مث .ميركلا زيزعلا هنأ معز نمو ،ادلو

 مث .رانلا يف مهتقلاف منهج يف مهب تصاغ مث مسمسلا بح مامحلا طقتلي

 نمبو .هللا بسن نمب : ةثالثب تلكو دق ينإ :تدان اهناكمب تناك اذإ ىتح تداع

 ةبحاص ذختا هنأ معز يذلاف ث هللا بسن يذلا اماف . هللا ىذا نمبو ث هللا ىلع بذك

 (دحأ ًاوُمُك هل نكي ْمَلَو ذنوُي مَلَو دلي مَل) يذلا دمصلا دحاولا وهو . ادلوو

 .280 ةقرو ز نم تادايز (3) (2) (1)

 : يأ رانلا نم قّنُع» :د يفو ،مخض رئاط :ليقو .ةيهادلا يهو «ءاقنع» :ع و ق يف اذك (4)
 .هنم ةعطق
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 212 - 211 :ةرقبلا

 هللاب اوُمَسفأور :مهيف هللا لاق يذلاف هللا ىلع بذك يذلا اماو .[3-4 :صالخإلاز

 ال ,سانلا َرَعَكأ نكلو اقح هَلَع ادغو ىلب توُمَي نم هللا ثعبي ال مهناميا ههج
 (نيبؤاك اوئاك ْمُهَنأ اورَمَك نيذلا ممَلْعَِلَو هيف َنوُفَِعْحخَي يزلا مُهَل نيبيل َنوُمَلْع
 ريطلا طقتلي امك مهطقتلتف .روصلا عنصي يذلاف هللا ىذا يذلا امأو [38 :لحنلا]

 .رانلا يف مهب صوغت ىتح بحلا

 عولط :ًأتس لامعألاب اورداب :ةلي هللا لوسر لاق :لاق هنأ نسحلا نع اوركذ

 6 هتوم ينعي ، مكدحأ ةصيوخو .ةبادلاو ك ناخدلاو ،لاجدلاو ،اهبرغم نم سمشلا

 . يح لك اهب هللا تيمي يتلا ةخفنلا ينعي 3 (;)ةماعلا رمأو

 ام ينعي نسحلا لاق ة ةناع ن مهنتاع مك ليِارسإ ينب لَس » ::هلوق
 نم تانيب مهاتآو مامغلا مهيلع للظو رحبلا مهل قلفو ،نوعرف لآ نم هللا مهاجن

 ىسوم اصع هللا مهارأ : مهضعب لاقو .رفكلا نم ىدهلا مهل نيب : يأ .ىدهلا

 نملا مهيلع لزنأو ،مامغلا مهيلع للظو .مهودع قرغأو رحبلا مهعطقأو ،هديو

 .ىولسلاو

 اولدب :لوقي ،اهرفكي يأ «نءاَج ام دعب نم هللا ةمعن لذبي ْنَمَو :لاق
 دتشتس هنأ هللا ربخي هك باقلا ديدش ةللا نإف » . ةينارصنلاو ةيدوهيلا اوذختاو كلذ
 .كلذ لعفي نم لكو ثهللا نيد اولدب نيذلا ىراصنلاو دوهيلا ىلع هتمقن

 ۔ عم

 يف 4 اونما َنيِذلا َنِم َتوُرَحْسَيَو ايندلا ةويحلا اوُرَقَك َنيِذلِل َنيز » :هلوق

 تاوهشلا اوكرت نيذلا ءالؤه ىلإ اورظنا :ضعبل مهضعب لوقي ؛ةرخآلا مهبلط

 . ةرخآلا يف اميعن اومعز }‘كلذب نوبلطي

 ريخ : يأ ه ةمقلا ٌمْوَي ْمُهَقْوَف » نونمؤملا مهو ه اوقتا نيذلاو » : هللا لاق

 نرم ةيقب يف باب '©ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك يف ملسم هجرخأو © هدنسم يف دمحأ هجرخأ )1(

 تايآلا باب ٠ نتفلا باتك يف هجام نبا هاورو 6 ةريره يبأ نع (2947) لاجدلا ثيداحأ

 . كلام نب سنأ نع (4056)

  



 213 - 212 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 مهنم نورخسيف مهيلع ةلودلا هللا مهاطعأ : نسحلا لاقو .ةمايقلا موي مهنم
 .ذه .ذ . ئ .

 َنِم اونمآ نيذلا ْموَيلاق) :لاق .ةيآلا رخآ ىلإ .. .(َنوُكَحضَي اونمآ نيذلا َنم اوئاَك

 مهضعبو .ءايبنألا باحصأ يف اذه نأ انغلب .[29-34 :نيففطملا] (َنوُكَحضي رافكل

 . يبنلا باحصأ : لوقب

 نم لجرلا دارأ اذإف ؛ىوك رانلا نيبو ةنجلا نيب نإ :لاق ًابعك نأ مهضعب ركذ
 ًنإ) :هلوق وهو ،ءآرف علطا رانلا لهأ نم ايندلا يف ناك هل ودع ىلإ رظني نأ ةنجلا لهأ
 .تايآلا رخا :7 . .(نوكحض ونم نيذلا ن َنِم اوئاك) وكرشا يا «ومرج نيلا

 ٤ ةقدصملا 7 كنار : :ايندلا يف نمؤملا هبحاصل (وُت بحاص يأ (َنير

 ءاَوَس يف ُهاَءَرَف علطف َنوُعِلْطُم متنأ لمم َلاَق َنوُنيدَمَل انإ ًاماَظعَو ابارت انُكَو انتم

 ناك : مهضعب لاقو .هكيرش ناك :: مهضعب لاق .[51-55 :تافاصلا] ( ميججلا

 . فهكل ١ ةروس يف امهرم ا ريسفتو . ل ام اٹرو 7 اخأ

 امك هللا دنع ام صقني ال يأ 4 باشسج ريغب ءاشي نم قرت هللاو « : هلوق

 .دابعلا يديأ ىف ام صقني

 ةعيرش ىلع اوناك .مالسإلا ىلع :يأ « ًةَدجاَو ةمأ سانلا َناَك » :هلوق
 . مهلك قحلا نم ةدحار

 لمعي مهلك ‘ ءابآ ةرشع ينعي . نورق ةرشع حونو مدا نيب ناك هن أ انل ركذ

 ؛ًاحون هللا ثعبف ،كلذ دعب اوفلتخا مث .قحلا ةعيرش ىلعو ىدهلا ىلع هللا ةعاطب

 .ضرألا لهأ ىلإ هللا هلسرأ لوسر لوأ ناكو

 (!)هفرص دحأ عيطتسي الف قزر نم دبعلل هللا مسق ام : مهضعب لاقو

 : ىلاعت هلوق ريسفت قايس يفاو ع و ق :ثالثلا تاطوطخملا يف ةلمجلا هذه تمحقأ (1)
 = هللاو { : ىلاعت هلوقل ريسفت اهنأل كلذ لبق نوكت نأ ىلوألا ناكو 4ةَدجاَو 1 سانلا َناَك»
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 ةنيفسلا يف هعم اوبكر نيذلا حون نامز يف ةدحاو ةمأ اوناك : يبلكلا لاقو

 . دعب ب اوفلتخاف مهؤانبأو

 قحلاب ب تكلا م م ۔ ۔ڵ زو نيرذنمو َنيرشَبُم نيلا هللا ف ؤ بف » : هلوق
 ام دعبب نم وتوأ نيذلا الإ هيف فلتخا امو هيف _ ح . ا اميف ,سانلا ن .م

٥ 23 0 

 نيب اميف نوملسم سانلا يف ناكف ؛مهنيب دسح : : يأ « مهنيب ًايغَب تشبلا مهتءاج

 ليعامسإو ميهاربإ ناكف ؛ةيلهاج يف ميهاربإ دلوف ،اوفلتخا مث .حلاص ىلإ حون
 .اورذنأو اورشب نيذلا نويبنلا مهو ىسومو فسويو طاس الا بوقعيو قاحسإو

 ضعب لاق (هيف اوُمقلَتا اميِف ,سانلا نيب مكحل قحلاب باتكلا مُهَعَم َلَزنأَور :لاق
 . ىسوم باتك . ةاروتلا مارحلاو لالحلا هيف لزنأ باتك لوأ نأ انغلب :نيرسفملا

 : يأ مهنب ًايغب تانيبلا ُمُهْناَج ام دعب نم ونوأ نيذلا لإ هيف فلتا امَو) :لاق
 (" مهنيب ادح

 يأ] ه هنذإب قحلا َنِم هيف اوُمَلَتخا امل اونمآ نيذلا ةللا ىدهف % :هلوق

 كلذو ؛نوقباسلا نحنو نورخآلا نحن :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ .)[هرماب

 . مهيلع ضرع يذلا مهموي اذه مث . مهدعب نم هانيتوأو انلبق نم باتكلا اوتوأ مهنأ
 دغ دعبو ،دوهيلل ادغو شانل مويلاف .هل هللا انادهف ،هيف اوفلتخاف ةعمجلا موي ينعي

 . 'ةىراصنلل

 م

 ٥. م

 اح

 .دعب هنع اولقن نيذلا هيف هعبت خسان نم وهس اذه نأ ودبيو «باَّسج ري ريغب ءاشت نم قري =

 باوصلاب هنم ىلوأو .دعب هيفو «مهنم ًادسح : يأ» :ز يفو ثألثلا تاطوطخملا يف اذك (1)

 ريسفت رظنا .دحلا ةزواجمو ءادتعالاو نايغطلا :هانعم نأ نم يربطلا هدروأ ام اليوات نسحأو

 .281 ص 4 ج يربطلا

 .28 ةقرو ز نم ةدايز (2)

 ضرف باب :اهنم باوبأ يف ةعمجلا باتك يف يراخبلا هجرخأ .هتحص ىلع قفتم ثيدح (3)
 يبأ نع .ةعمجلا مويل ةمألا هذه ةياده باب .ةعمجلا باتك يف ملسم هجرخأو .ةعمجلا

 .(855 مقر) .ةريره
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 .ةنجلا ىلإ :يأ 4 ميِقتْسُم طاَرِص ىلإ ءاشي نَم يدهي هللاو » :هلوق
 . ناميإلا : قيرطلاو

 4 مكلبق نم اولخ نيزلا م مكنا اُمَلَو ةنجلا اولخت نأ م تبسح مأ % :هلوق

 ٠ سؤبلا : : ءاسأبلا 4 ءارضلا ءاسنلا ُمُهَتْسَم + . مكلبق نم اوضم نيذلا ننس يأ

 .ءالبلاو ةدشلا : ءارضلا : : مهضعب ا لاقو .حارجلاو ضرملا . : ءارضلاو 6 ةحاحلا وهو

 ىتم ُهَعَم اونما َنيِذلاَو لوُسَرلا لوقي ىتَح » ةدشلا مهتباصأ يأ ه اولرْزَو »
 .«ٌبيرق هللا رضن نإ الأ :هللا لاق .هدشلا رضت

 هيلع يبنلا باحصأ لعج ةيآلا هذه تلزن امل :لاق هنأ نسحلا نع اوركذ

 نم مهباصا ام مهباصأو بازحألا موي ناك املف .دعب اذه انباصأ ام : نولوقي مالسلا

 مك ءاج ذإ ْمكيلَ هللا ةمعن اوركذا اونما َنيِذلا اهبأ اي :هللا لزنأ دهجلا
 ۔ , ۔٥ ۔۔ ۔٥ | م٤۔ و مو

 مكوُ ع اج د ذ اريصب َدوُلَمْعَ امب هلل ١ ن اكو اهو رت ل 1 دونجو ًاحر در مهيل انلَسر اف دونج

 هللاب نودت رجانحلا بولقلا تل راصبألا تمغا ذإو مكنم لف أ نمو مكف نم

 :لاقو .[9-11 :بازحالا] (ًاديدش الازلز اولزلزَو نونموُملا يل َكِلاَنُم اَنوُنظلا
 و م م ٨ 7 م م م ُ م ٥

 اَمَو هلوُسَرَو هثلاْقَدَصَو هلوُسَرَو هثلا اَنَدَعَو ام اذم اولاق تتاَرخألا ونموُملا اََر امَلَو)

 .[22 :بازحألا] . (ًاميلشسَتَو اناميإ الإ مهدا

 ىَتح) .فوخلاب اوكرُحو :يأ (اوُلزلُرَو) :هلوق يف نسحلا نع مهضعب لاقو
 .رفظلاو رصنلا مهدعو هللا نأ كلذو .(هنلا رضن ىتم ُهَعَم اوّنَمآ نيذلاو لوسلا لوق
 نأب نينمؤملاو مالسلا هيلع يبنلا هللا ربخأف .ةدشلا نم مهيلإ لصو امل كلذ اوأطبتساف

 مهل تلجع اذه مهب ءالبلا غلب اذإ ناك نينمؤملاو ءايبنألا نم مهلبق نم ىضم نم

 .بيرق يرصن نإف 5ءاورشبأف كلذب متنأ متيلتيا اذإف . يرصن

 ُ م ٥

 نيبرق ل او ني :َدلوللَق ريخ نم متف 1 ام لق نوقفني اذام كنو اس . : هلوق

 هذه تلزن . ه ْميِلَع هب هب هللا نإ اف ريخ نم اوُلَعْفَت امو .ليبسلا ن ١ نباو نيكنشسمل او ىمل او

 . ًاتوقوم ًائسش ذئموي كلذ نكي ملو ئ ةاكزلا ةيآ لزنت نأ لبق ةيآلا
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 ارانيد اهلضفأ ريناندلا ةسمخب مكئبنأ الأ :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 ةعبرألا لضفأ نإو كتدلاو ىلع هقفنت يذلا ريناند ةسمخلا لضفأ ؟أرانيد 0)اهنسحأو

 كدلو ىلع هقفنت يذلا ريناند ةثالثلا لضفأ نأو كدلاو ىلع هقفنت يذلا ريناند

 نإو .كتبارق يذ ىلع هقفنت يذلا نييقابلا نيرانيدلا لضفأ نإو .كلايعو كتجوزو

 .هللا ليبس يف هقفنت يذلا ًارجأ اهلقأو اهسخا

 ىىَسَعَو مكل هرك َوُمَو » لاتقلا مكيلع ضرف يأ ه لاتقلا ُمُكْيَلَع بك » :هلوق
 أو ملعي هنلا مكل رش ومو اتيش اوبحت نأ ىَسَعَو مكل ريع ومو تيش اوهركت نأ
 .ه نوُمَلعَت

 كاهن ام تهرك اذإو ©كل ريخ وهف هتعاط نم هللا رمأ ام تيتأ اذإ :نسحلا لاق

 , ١كل رش وهف هتيصعم نم هنع هللا ىهن ام تبصأ اذإو .كل ريخ وهف هتيصعم نع هللا

 ناك .داهجلا يف اذه لصأ ناكو .كل رش وهف هتعاط نم هب هللا رمأ ام تهرك اذإو

 . هللا دنع مهل اريخ كلذ ناكو هللا ليبس يف داهجلا اوهرك نونمؤملا

 يي هللا لوسر ضبقي ملف ةضيرف داهجلا ناك نيح اذه ناكو : يبلكلا لاق

 مهب مهل ةقاط ال ودع نيملسملا ءاج نإف .ًاعّوطت داهجلا راصف مالسإلا هللا رهظأ ىتح

 مهءاج نإف .ةرصبلاب ناك هنأل ةرصبلا ىلإ اوزيحت اولاق امنإو .ةرصبلا ىلإ اوزيحت

 ىلإ اوزّيحت هب مهل ةقاط ال ودع مهءاج نإف ،ماشلا ىلإ اوزيحت هب مهل ةقاط ال ودع

 .ةضيرف داهجلا راصو زّيحت مت سيلف هب مهل ةقاط ال ودع مهءاج نإف .ةنيدملا

 يف ذئموي اولخد دق اوناكو 5اةكركلا مايأ فلسلا ضعب لأس الجر نأ اوركذ

 م

 ل م

 .«اهسخأو» :اهباوص لعلو «اهنسحأو» :د و ع و ق يف اذك (1)

 يف ملسم ظفل اذهو . ةفلتخم ظافلأب ملسم هجرخأو هدنسم يف دمحأ هجرخأ حيحص ثيدح (2)

 ةريره يبأ نع دهاجم نع» (995) كولمملاو لايعلا ىلع ةقفنلا لضف باب .ةاكزلا باتك

 تقدصت رانيدو .ةبقر يف هتقفنأ رانيدو ث هللا ليبس يف هتقفنأ رانيد :ةي هتلا لوسر لاق :لاق
 .«كلهأ ىلع هتقفنأ يذلا ارجأ اهمظعأ .كلهأ ىلع هتقفنأ رانيدد نيكسم ىلع هب

 .337 ص برعملا ، يقيلاوجلا رظنا .دنهلا نم ليج :ءارلا ناكسإو فاكلا مضب كرمكلا (3)
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 مكيلع مجه اذإ :لوقن انك :لاق .كركلا لاتق ىلإ جرخافأ ةدلاو يل نإ :لاقف (1)ةدج

 .لاتقلا كيلع بجو دقف ودعلا

 مكنم نوكيس هنأ ملع : يأ (َنوُمَلْعَت آل متنأو ملعي هئلاؤر :هلوق يف يبلكلا لاقو
 .دهشتسيف هللا ليبس يف لتاقي نم

 نع اولأس امنإ :نسحلا لاق « هيف ,لاق مارحلا رهشلا نمع َكَنوُنأْسَي » :هلوق
 دجسملا نعو مارحلا رهشلا نع كنولأسي :لوقي :ريخأتو ميدقت اذهو .هيف لاتق

 مارحلا رهشلا نع ةلي هللا لوسر اولأس برعلا يكرشم نأ كلذو .هيف لاتق نع مارحلا

 انلاتق نع تيهنأ دمحم اي :اولاقف ؛ال مأ كلذ هميرحت ىلع وهأ اوملعيل ،هيف لاتق نع

 .هولتاقف هوزتغا هميرحت ىلع ناك نإ اودارأف ،معن :لاقف ؟مارحلا رهشلا ىيف

 .ةماع مهلاتقب رمؤي نأ لبق ناك ،خوسنم اذهو ه ريبك هيف لاتق لق » :هللا لاقف

 ةني هلمأ جاَرْإَو مارحلا دجملاو » هناب رفك يأ ه هب رفكو هللا ,ليبس ْنَع دَصَو »
 جارخإ ينعي 5تهلك مرحلا وهو ،مارحلا دجسملا لهأ جارخإ :يأ هم هنلا َدْنِع ربكأ

 مارحلا ُرهشلا) : هللا لاقف .مهلاتق نم ربكأ ۔ نوكرشملا مهجرخأ _ نينمؤملاو يبنلا
 ىتما نممف) :لاق نسحلا ركذ .[194 :ةرقبلا] (ُصاَصق تاَمْرحلاَو مارحلا رهشلاب

 ام اوزواج يأ مهنم اولجتساف :يأ (مهينلَع اودتمغاف) لتقلا مكنم اولَحَتْساف (ْمُكيَلَ

 . كلذ لبق مهنم نومّرحت متنك

 باحصأ نم ناكو . يميمتلا هللا دبع نب دقاو نأ انل ركذ :نيرسفملا ضعب لاق

 رّيعف .بجر نم موي لوأ يف ،نيكرشملا نم الجر © يمرضحلا نب ورمع لتق ةي يبنلا

 ثادحأ يف يربطلا ركذ دقف ؛«ةدج» : هتبثأ ام هباوص فيحصت وهو «ةلجد» :د و ع و ق يف (1)

 يف كلذ دعب ركذ مث .رحبلا نم ةدج ىلع اوراغأ كركلا نأ ةئامو نيسمخو ىدحإ ةنس

 نم زهجف ةرصبلا لزن جحلا نم هفرصنم دعب روصنملا نأ ةئامو نيسمخو ثالث ةنس ثادحأ

 .42 :ص 8 ج .33 :ص 8 ج يربطلا خيرات رظنا .كركلا لاتقل اشيج كلانه

 مهجرخأ» :ةلمجلا دعب ثالثلا خسنلا يف «هلك مرحلا وهو» :ةلمجلا هذه تدرو (2)

 .اهقبس امل حرش اهنأل اهناكم يف اهتعضوف .اطخ وهو «نوكرشملا
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 ,لاتق مارحلا رهشلا نع َكَنوُنأْسَير هللا لزناف .مالسلا هيلع يبنلا باحصأ نوكرشملا
 نم دشأ هللاب رفكلاو هللا ليبس نع دصلا لوقي .(هللا ليبس ْنَع دصو ريبك هيف لاتق لق هيف
 .هللا دنع ربكأ هباحصأو ةلي ادمحم ينعي ،هلهأ جارخإو .مارحلا رهشلا يف لتقلا

 نم ربكأ ةنتفلاو » :لاقف ،ءوسلا لامعأ ،مهلامعاب نيكرشملا ريع مث
 .4 لتقلا

 وهو يمرضحلا نباب رمف ،ةيرس يف الجر ةي هللا لوسر لسرأ :دهاجم لاق

 شيرق نيبو هللا يبن نيب ناكو .هلتقف مهسب هامرف ةكم ىلإ فئاطلا نم ارمخ لمحي
 يفأ : شيرق تلاقف ؛بجر نم ةليل لوأو ةيناثلا ىدامج نم ةليل رخا هلتقف دهع

 ق هيف ,لاتق مارحلا رهشلا نع كنولأسي هللا لزناف ؟دهع مكيلع انلو مارحلا رهشلا

 ينعي ،هنم هيمهأ جاَرْخِإَو ,مارحلا دجسملا هب ٌرْفَكَو هللا ,ليبس ْنَع دصو ريبك هيف لات
 هللاب رفكلا : يأ .ةنتفلاو ك ىمرضحلا نبا لتق نم ربكأ هلك اذهف .هباحصأو ىبنلا

 .هلك اذه نم ربكأ ،ناثوألا ةدابعو

 تلفأو ،اذخأ يمرضحلا نبا عم ناك نم ضعب اوذخأ نوملسملا ناك دقو

 باحصأ عنص يذلاب مهربخاف ةكم ىلإ مهقبسف ،هللا دبع نب ("}لفون وهو .مهدحأ
 باحصأ ىضمو .بلطلا اوعيطتسي ملف بجر لاله ىلإ اورظنف اوسماأف دمحم
 باحصأ ىسمأ املف .اوباصأ يذلابو مهارسأب ةنيدملا اومدق ىتح ةي هللا لوسر

 يف :كش يف اوناكف ،بجر لاله ىلإ اورظن يمرضحلا نبا اوباصأ موي نم هللا لوسر
 نم اهب ناك نم ىلع ةكم لهأ نم نوكرشملا لبقأو .بجر ىيف وأ هوباصأ ىدامج

 لاومألا مهذخأو ،ك يمرضحلا نبا لتق نم مهناوخإ لعف يذلاب مهنوريعي نيملسملا

 هيف عضوتو © ليخلا هيف طبرتو فئاخلا هيف نمأي رهش ىلإ متدمع :اولاقو ىراسألاو

 ،ىراسألا متذخأو ،ءامدلا هيف متكفسف ،مهشياعم ىلإ سانلا هيف غرفتيو ةنسألا

 نب ١ ةريس يفو ريسفتل ١ بتك يف درو امك « لفون ( حيحصل او ٢ ليفن « : ثالثل ا تاطوطخمل ا ىف ) 1 (

 .601-605 ص 2 ج ماشه
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 219 - 217 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 ةكم لهأ نم نوملسملا بتكف . هللا نيد ىلع مكنأ متمعز متنأو ،لاومألاب متبهذو

 :اولاقف ةي هللا لوسر اوملكف نوكرشملا هب مهريع يذلاب شحج نب هللا دبع ىلإ
 مأ هانلتق بجر يفأ يردن الف ؤبجر لاله ىلإ انرظن انيسمأ املف ، يمرضحلا نبا انلتق
 :تلزنف ؟مارح مأ انبصأ ام لالحفأ ،كلذب نوكرشملا انرّيع دقو .ةريخألا ىدامج يف

 :يأ ( لتقلا نم ربكأ ةننفلاَو) :هلوق ىلإ .. .هيف ,لاتق مارحلا رهشلا نع كنولأسي
 رمؤي نأ لبق اذه ناكو .كرشلا ةنتفلا :لاقو . يمرضحلا نبا لتق نم هللا دنع ربكأ

 .ةماع مهلاتقب

 نلو (اوُمظَتْسا نإ مكنيد ْنَع مكودري ىنح ْمُكَنوُلتْقُي َنوُلاَزَي الو » :لاق

 يأ « ثبح تكيآوأق رفاك وُمَو تمق هنيد ْنَع مكنم ذدَتَْي ْنَمَو »» :لاق .اوعيطتسي
 ممه » رانلا لهأ :يأ ه رانلا ُبْحضأ كئلوأو ةرخآلا ايندلا يف ْمُهْنَمغأ » تلطب

 .ه نودلخ اهيف

 ."هولتقاف هنيد لدب نم :ةأيَي هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع اوركذ

 َنوُجْرَي كئلوأ ,للا ليبس يف اوُدَهَجَو اوُرَجاَم نيزلاو اونَماع نيذلا ناه :هلوق

 وه :نسحلا لاق ه ميجر روُفَع ةللاو » ةنجلا ينعي ،هللا ةمحر يف نوعمطي يأ هم ,ذلا َةَممَ
 . مهب كلذ لعفي :لوقي بابيإلا ىلع

 لاق امو ‘ يمرضحلا نبا لتق ةصق ىلوألا ةيآلا يف ركذ [نيرّسفملا ضعب لاق] .

 ءانثلا نسحأ ةي يبنلا باحصأ ىلع هللا ىنثأ مث ،كلذ يف هللا لزنأ امو ،نوكرشلملا

 .ةيآلا رخا ىلإ . . .اونما نيزلا نإ :لاقف
 وإ ٥٠ م ري ما 2 م . ,{}۔۔ه ۔ ه. . . , .-{ 7 ً ِ ع ه ظ . .

 ربكا انهمثإو سانلل عفنموريبك مثإ امهيف لق رسيملاو رمخلا نع كنولاسي » :هلوق

 ٠ هلك رامقلا : رسيملاو ٠ 4 اهعفن نم

 نيدترملا ةباتتسا باتك يف يراخبلا هجرخأ ؛ًاملسم الإ ةعامجلا هجرخأ حيحص ثيدح (1)
 . سابع نبا نع . ةدترملاو دترملا مكح باب .. نيدناعملاو

 . ةداتقل لوقلاو 329 ةقرو ز نم ةدايز (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 219 :ةرقبلا

 .ضعب ىلع مهضعب ادع اوركسف رمخلا اوبرش اذإ اوناك ريبك مثإ اَنهيِف) : هلوق
 .ةوادعلا نوثراوتي اوناكف .عيش مهدحأل ىقبي ال ىتح نورماقتي اوناكو

 رامقلا نمو اهعيبو اهبرش نم هب نوعفتني اوناك ام يأ : ( سانل عفانَمَو) :هلوق

 . هللا ايهمرحي نأ لبق

 ين "برقي هللا نإ :لاق ةيآلا هذه تلزن امل هللا لوسر نأ انغلب :مهضعب لاق

 ال اوُنَماَع نيذلا اتا اي):اهنم دشأ يه ةيا رمخلا يف كلذ دعب هللا لزنأ مث . رمخلا ميرحت

 ىتح اهنوبرشي اوناكف [43 :ءاسنلا] (ًنوُلوُقَت ام اوَُلْعَت ىنح ىزامكُس متنأو ةلصلا اوبرق
 .كلذ ىوس ام مهل لحأو .امارح اهنم مهيلع ركسلا ناكو . اوكسمأ ةالصلا ترضح اذإ
 ُباَصْنالاَو رسيلاو رمخلا امإ اونَماَع نيذلا اهأ اير :ةدئاملا ةروس يف اهميرحت هللا لزنأ مث
 اهميرحت ءاجف [90 :ةدئاملا] (نوحِلفت ْمُكَلَعَل ُهوُبَتجاَق ناطشلا لمع نم سجر مالزألاو

 .ركسي مل امو اهنم ركسأ ام ،اهريثكو اهليلق ،ةيآلا هذه يف

 : لاقف رمتلاو رسبلا طلخ نع لئس هنأ كلام نب سنأ نع مهضعب ركذ

 . تمرح نيح رمخلا عم (2)هانقرهأ

 يف دنسب يربطلا هاورو «بّرقَت» :ز يفو ،«براقي» :د يفو .'بزقي» :ع و ق يف اذك (1)

 .«رمخلا ميرحت يف مقي مكبر نإ» :ظفلب 3365 ص 4 ج هريسفت

 عم ميرحتلا يف ةطلتخم يأ تاتقلاو تاتق وهأ» :اذكه ع و ق يف ةلمجلا هذه تدرو (2)

 نم بيرغ فرصتو ،خسملاو داسفلا ةياغ يف فيحصت يرمعل اذهو .«تمرح ثيح رمخلا

 ىلإ بهذ .ةملكلا هيلع تلكشأ امل ۔ هنعو انع هللا افع - خسانلا نأ يل ودبيو . خاسنلا ضعب

 نم ةرابعب اهحرشف طلخلا ىنعم (تتق) يناعم ضعب يف دجوف ،اهريشتسي ةغللا مجاعم
 امك د يف ةحيحص ةرابعلا تدرو دقو . هدسفأو امامت ىنعملا ۔ هذه هتدايزب - فرحف .هدنع

 نايحأ نافيضي ع و ق يخسان نأ تظحال دقو . ىنعمو اظفل حوضولا ةياغ يف يهو .اهتبثا
 جذومن اذهو .اطخلا يف ناعقيف 0 لصألا يف ةدراو ريغ ةيوغل احورشو تادرفم امهدنع نم

 نإ اًنذجخاَوَت آل انبَر) .اطخلاو لهجلا رش اناقوو ،هنم انذاعأو هللا انظفح . خاسنلا خسم نم
 . (انأطخأ ؤأ انيسن
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 219 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 ةبنعلا نيترجشلا نيتاه نم رمخلا نإ :لاق هنأ ةي هللا لوسر نع اوركذ
 .(;ةلخنلاو

 رمتلا : ءايشأ ةسمخ نم ذبنت ةذبنألا هذه نإ :لاق باطخلا نب رمع نأ اوركذ

 . (2) رخ وهف مترمخف متقتع ف . لسعل او ريعشل او ربل او بيب زل او

 هيف كرت ايلك هئانإ يف ةدوج دادزاف اهلك ةذبنألا نم قتع ام نأ ىلع اندنع ةماعلاو

 .ءاقس يف ناك اذإ هب سأب الف دسفي مث هيلإ يهتني دح هل ذيبن لكو .هيف ريخ الف

 لبق اذه ناك ،هوْفَعلا لف » .ةقدصلا ىنعي ه نوقفني ادام كنولأسيو » :هلوق
 .ةاكزلا ةيا لزنت نأ

 ةقفنو كتقفن نع لضف ام يأ .لضفلا :لق « وْفَعلا ,لق » :لوقي نسحلا ناكو
 نمب أدباو © ىنغ رهظ نع ناك ام ةقدصلا ريخ :ةلي هللا لوسر لاق :لوقي مث .كلايع

 اوركذ كلذكو .(فافكلا ىلع هللا مولي الو ، ىلفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلاو ،لوعت

 . مالسلا هيلع يبنلا نع نسحلا نع

 نم ناك نإ ةيآلا هذه تلزن نيح لجرلا ناك :ىفَعلا لق) :هلوق يف يبلكلا لاقو
 ةيآ يف كلذ خسنف ،هرئاسب قدصتيو }ةنس هيفكي ام هنم كسمأ ةضفلاو بهذلا باحصأ

 . ةاكزلا

 .باتك يف ملسم هجرخأ .ةريره يبأ نع يراخبلا الإ ةعامجلا هجرخأ ،حيحص ثيدح (1)

 .(1985) .ارمخ ىمسي ،بنعلاو لخنلا نم ذختي امم ،ذبني ام عيمج نأ نايب باب . ةبرشألا
 ذيبنلا برش .ةبرشألا :باطخلا نب رمع هقف ةعوسوم ،ىج هعلق ساور دمحم رظنا (2)

 . .87-89 ص

 رهظ نع الإ ةقدص ال باب {ةاكزلا باتك يف يراخبلا هجرخأ هتحص ىلع قفتم ثيدح (3)
 نم ريخ ايلعلا ديلا نأ نايب باب ،ةاكزلا باتك يف ملسم هجرخأو .ةريره يبأ ةياور نم ، ىنغ

 ةمامأ يبأ ةياور نم ملسم اضيأ هجرخأو .مازح نب ميكح ةياور نم (1034) ىلفسلا ديلا
 مالت الو كل رش هكسمت نإو ،‘كل ريخ لضفلا لذبت نإ كنإ 4 مدآ نبا اي» :ظفلب (1035)
 . «ىلفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلاو لوعت نمب أدباو فافك ىلع
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 220 - 219 :ةرقبلا

 اريقف مكدحأ ناك اذإ :لي هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع نب رباج نع اوركذ

 انهاهف ء ىش لضف نإف . هتبارقب أدبي مث . لوعي نمب هسفن عم أدىيل مث © هسفنب أدبيلف

 .")هفلخ نمو ،هراسي نعو هنيمي نعو ،هيدي نيب امو ،انهاهو انهاهو

 لاق « ةرخآلا ايندلا يف نورقت ْمكَلَعَل تنيآلا مكل ةللا نيبي كلذك » :هلوق

 ءازج راد ةرخآلا نأو ،ءانفو ءالب راد ايندلا نأ نوركفتت مكلعل : يأ :نيرسفملا ضعب

 . ءاقبو

 77 . . و٥۔ ه 4٨۔ ه ۔ ه ش ٠ ۔ , ۔ ۔ ے عه ۔۔ -
 ه : نيرسفملا صعب لاق . : ربح مهل حالصإ لق ىمتتيلا نع كنولاسيو ث : هلوق

 ه ۔ ه ۔ ۔.. “ؤ۔,.۔ , ع۔٩٥۔ -.
 152[50 :ماعنألا] (نًّسحا يه يتلاب الإ ميتلا لام اوبرقت الو) :ةيآلا هذه تلزن

 مث ،لكأملا يف الو لاملا يف مهنوطلاخي ال اوناكف ث[مهيلع تتشا] [34 :ءارسإلا] و

 نم ةيملا ُمَلْعَي هللاو مكناوخإَق ْمُموظِلاَمت نإو » :لاق .اهتخسنف ةيآلا هذه هللا لزنأ
 ريخ مهلاومأل ريفوت يأ خ ش حالضإ : نسحلا لاق .اة[مهل صحخَرف] ه حلصلا

 هللا ءاش ولو ه :لاق . حلصملا نم هيفاكي الو هميتي لكأي يذلا دسفملا ملعي هللاو

 .ًاديدش ًاتنع مكيلع كلذ ناكف ،مهنوطلاخت ال ىلوألا ةلزنملا يف مككرتل يأ ه ممكَتَنَعأل
 . قيضلا تنعلاو

 .قحب اوموقت ملف ،مكدهجل : يأ ( مكنال هللا ءاش وَلَو) :نيرسفملا ضعب لاقو
 . ةضيرف اودوت ملو

 ةطلاخم ةطلاخملاب ينعيو .نيدلا يف (مكناَوْخإَف مُموُطِلاَحَت نإَو) :دهاجم لاقو

 ةقفنلا يف ءادتبالا باب .ةاكزلا باتك يف ملسم هجرخأو يئاسنلا هجرخأ حيحص ثيدح (1)

 امالغ قتعأ يذلا يراصنألا روكذم يبأ ةصق يف ،رباج نع (997) ةبارقلا مث هلهأ مث سفنلاب

 نع لضف نإف ،كلهألف عيش لضف نإف ،اهيلع قدصتف كسفنب ادبا» :هظفلو ؛ربُد نع هل

 نيبف :لوقي .اذكهو اذكهف ءيش كتبارق يذ نع لضف نإف ،ككتبارق يذلف ءيش كلهأ

 .!«كلامش نعو كنيمي نعو كيدي

 .30 :ةقرو ز نم ةدايز (3) و (2)
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 222 - 220 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 . مادإلاو يعارلا مكيلع مرحف مكنعل هللا اش ولو :لاق .("مادالاو يعارلا يف ميتيلا

 .4 ٌميِكَح زيزع ةئلا نإ » :لاق

 مل اذإ ملسملا اهجوزتي « ةنموُم ملو نموي ح ِتكرشُمل ا اوخِكنت الو : هلوق
 باتكلا لهأ نم تاكرشلل اهنم خسن مث .4 مكتبجعأ ولو ةَكرشُم نم ربح » الوط دبي

 اوُبوأ نيزلا َنِم تاَنَصحُلاور :لاقف باتكلا لهأ ءاسن لحأو شةدئاملا ة ةروس يف رئارحلا

 جيوزت لحي الف ؛رئارحلا :ةيآلا هذه يف تانصحملاو [5 :ةدئاملا] (ْمُكِلبَ نم باتكلا

 الوط مكنم غيم آ نَمَو) :لوقي هلا نأل ،نيميلا كلم اطوتو ،باتكلا لها نم ءامإلا
 :ءاسنلا (تانمزلا مكتاف نم م مكنا تََلَم اًم نمف ِتاتمولا تانضصحملا كن نأ

 نهنم ةرح حكنت الو ملست ىتح باتكلا لهأ ريغ نم تاكرشملا نم ةمألا أطوت الو.[5

 .(اهئطو هللا الإ هلإ ال تلاق اذإ :نسحلا لاق .ملست ىتح

 دحأ ةملسملا جؤزتي نأ هللا مرحف 4 اونموُي تح نيكرشملا اوُحكنت الو » :هلوق

 .[10 :ةنحتمملا] (نم ولحت مه الو مت لج َنُه ال) :هلوق وهو .نيكرشملا نم

 لاق « مكبجعأ ولو رم ني ريح » ةملسملا هجوزتت « نموُم دْبَعََ » :هلوق
 .نيكرشملا ينعي « كئلوا » نالف نب نالف نبا انأ :لاق ولو :نيرسفملا ضعب

 «هتنيآع ةللا ُنمَْيَو » .هرمأب يأ ه هنذإب ٍةَرِفْعَلاو ةنجلا ىلإ وُعذَي هئلاو رانلا ىلإ نوعدي
 .اوركذتي يكل يأ 4 نوركذي ْمُهَنَعَل سانلل » مارحلاو لالحلا يأ

 الو ,ضيجملا يف ءاسنلا اوُنرَعاَف ىذأ وُه لف ضيجملا نمع َكَنوُنأْسَيَو > :هلوق
 ءاسنلا ضيح ىف ةيلهاجلا لهأ ىلع لخدأ ناطيشلا نإ :نسحلا لاق نرهظي ٌيَح َنُهوُبَرَقَت

 .نوبرشي الو نهعم نولكأي الو }تيب يف نهنوسلاجي ال اوناكف ؛سوجملا ىلع لخدأ ام
 .ءانإ يف مهلكاؤت الو ضئاح مهنكاست ال ةيلهاجلا لهأ ناك : مهضعب لاقو

 لكر : هللا لزنأف ،كلذ نع ةلي هللا لوسر نوملسملا لأس مالسإلا ءاج ايلف :نسحلا لاق

 :353 ص 5 ج يربطلا ريسفت يفو ،مادألاو يعارلا :دو ع .ق تاطوطخملا يف اذك (1)

 .«مذألاو يعارملا »

 .رمألا ةغيصب «اهأطف» :د يفو .«اهثلطود :ع و ق يف اذك (2)
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 222 :ةرقبلا

 يح ٌنمهوُبَرَقَت آالؤ) مدلا ف : يأ ) ضيحملا يف ءاسنلا 5 رذق : يأ ا ؛(ىدأ وم

 . ه ٌنمهوَتاق { نلستغاف « رهطت اذإف ط .(َنْرُهظَي

 الو) مدلا يف : يأ ا .( ضيحملا ف ءاسنل اولزتعا : لاق ريبج نب ديعس نع اوركذ

 .(ٌنُموُتافر نلستغاف (َنَهطَت اق نرهظي قَح َنُموُبرَقت
 نوكيف مدلا قري مث 5ارثاخ امد نوكتف أدبت ةضيحلا :لاق هنأ ةريره يبأ نع اوركذ

 .رهطلا وهف ءاضيبلا ةصقلا ةأرملا تأر اذإف .ةرفص نوكي مث ،ًاديدص

 ةأرملا نإف . مكئاسنب اورتغت ال سانلا اهيأ اي : لاق هنأ ريبزلا نب هللا دبع نع اوركذ

 . ءاضيبلا ةصقلا ىرت ىتح رهطت ال

 :تلاقو اليل نهسفنأ ىلإ نرظني نأ ءاسنلل هركي :تلاق اهنأ ةشئاع نع اوركذ
 . ةردكلاو ةرفصلا نوكت كلذب

 يلصت الف ةريغتم تجرخف ةنطقلا ةأرملا تلخدأ اذإ :تلاق اهنأ ةشئاع نع اوركذو

 .بهذت ىتح يلصت الف رهطلاب ةلصاو (!")ةيرتلا تناك اذإ :لاق مهضعب ركذ

 .هيف رهطت يذلا مويلا ف هتأرما أطي نأ هركي ناك هنأ رماع نب ةبقع نع اوركذ

 .ًاضئاح تناك اذإ هتأرما نم لجرلل لحي ام :تلئس اهنأ ةشئاع نع اوركذ
 لجرلل لحي ام ةشئاع اولأس مهنأ ءايلعلا نم دحاو ريغ .جرفلا الخ ام عيش لك :تلاقف

 . مدلا راعش ريغ ءيش لك :تلاق .ًاضئاح تناك اذإ هتأرما نم

 هنأ سابع نبا نع ةمركع نع اوركذ .ه ةللا ُمُكَرَمأ ثيَح نمم َنُموتاف » :هلوق

 الف : لوقي ) .ضيجملا يف ه اسنلا 5 : هلوق ينعي © هللا مكاه ثيح نم :لاق

 .دهاجم ريسفت وهو )جرفلا يف نهوتات

 ح ىفخاو ةردكلاو ةرفصلا نم لقأ ةيرتلا (1)

 = ز يف ءاج ام لمأتو .388-390 ص 4 ج يربطلا ريسفت ة يف تاياورلا هب ترفاضت ام رظنا (2)
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 223 - 222 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 م مهم و و

 ضعب ركذ .بونذلا نم يأ 4 َنيِرْهَطَتل بحنو نييوتلا بحن هللا 7 « : هلوق

 بحن هللا نإ) : ةيآلا هذه الت مث ؛هل بنذ ال نمك بنذلا نم بئاتلا :لاق هنأ ملعلا لهأ

 .بنذ هرضي مل ًادبع هللا بحأ اذإ :لاق (َنيرَهطَتْلا ُبحنَو نيباوتلا

 .متئش فيك :يأ « ْمُِش ىنأ مُكَتْرَح اوئاق مُكَل ترح مكؤاسن » :هلوق

 ءاج اهفلخ نم هتارما قأ اذإ لجرلا نا نإ :دوهيلا تلاق :لاق هللا دبع نب رباج ركذ

 فيك :يأ (ممتئِش ث قأ ْمُكَتْزَح اوتا ْمُكَل ت زح ممكؤاَسن) : هللا لزنأف ؛لوحأ هدلو

 دللا ع عضوم ليبسلا نأ ريغ ،اهفلخ نم متئش نإو ،اهيدي نيب نم :متئش

 نأ ا مكل لحي ال هنإ .دمحم باحصا اي :دوهيلا تلاق :لاق هنأ نسحلا نع اوركذ

 ىئأ ْمُكَتْزَح اوتاف مكل ث زح مكؤاسن : : هلللا لزنأف دحاو هجو نم الإ ءاسنلا اوتأت

 .(.اهجرف يف اهفلخ نم متئش نإو شاهيدي نيب نم :متئش فيك يأ (ْمَتَنِش

 ذلا :ةي هللا لوسر لاق :لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع اوركذ
 .(»ىرغصلا ةيطوللا يه اهربد يف هتأرما يتأي

 عضوم يف ءاسنلا اوتأت ال : ات هللا لوسر لاق :لاق هنأ دوعسم نبا نع اوركذ

 .( -مهشوشح

 ريسفت يفو .«نهوبنتجت نأ هللا مكرمأ ثيح نم :سابع نبا لاق» : حيحصلا وهو .1.30 ةقرو =

 يف هنع اوهن ثيح نم نرّيطت اذإ نهوتأي نأ اورمأ :لاق» : يلي ام أرقن 107 :ص 3دهاجم

 . «نهضيحم

 5٥4 ج ،يربطلا ريسفت يف «ىنأ» ىنعمل ًاعيدب ًاقيقحتو فورحلا يناعم يف اميق اثحب ارقا (1)
 .413-416 ص

 هركذ امك هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ىقهيبلاو دمحأو ى ىسلايطلا دواد وبأ هجرخأ )2(

 .4 ص 1 ج روثنملا ردلا يف يطويسلا

 دوعسم نبا نع نهزاجعأ 0نههاتسأ :ةبراقتم ظافلأب يئاسنلاو يذمرتلاو دمحأ هجرخأ (3)

 نم ييحتسي ال هللا نإ :ثيدحلا رخآ يف مهضعب دازو .نهرابدأ ظفلب باطخلا نب رمع نعو
 . قحلا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 224 - 223 :ةرقبلا

 اهربد يف هتأرمإ يتأي يذلا نع لجر هلأس هنأ يبنلا باحصأ نم لجر نع اوركذ

 .طول موق لمع لمعي نأ ديريأ تأ :لاقف
 م 2 ح ۔

 تعمس :لاق هنأ رذ يبأ نع اوركذ . دلولا ينعي 4 مكسفنأل اومدقو ث : هلوق

 الإ ثنحلا اوغلبي مل دلولا نم ةثالث امهل تومي نيملسم نم ام :لوقي ةلي هللا لوسر
 .(أ مهايإ هتمحر لضفب ةنجلا هللا مهلخدأ

 ىقبي وأ هيف رجوأف يلبق توميف ًادلو بيصأ نأ الول :لاق هنأ رمع نبا نع اوركذ

 .ادلو بيصأ الأ تيلاب ام يل وعديف يدعب
 نم يلإ بحأ ًاطقس مدقأ نأل :ةي هللا لوسر لاق :لاق هنأ نسحلا نع اوركذ

 .( هللا ليبس يف دهاجي مهلك سراف ةئام فلخأ نأ

 .ةنجلاب يأ ه نينمؤملا رشبو هوالُم مكنأ اوُمَلُعاَو ةلا اوقَناَو » :هلوق
 ةه م . | ع 22 ,. ٠ . هع ع - ه م ى ۔ | ۔ .۔.. 1

 سانلا َنيَب اوُخِلْضتَو اوقتتو اوربَت نأ مكنلميال ةضرع ةللا اولَعَت الو » :هلوق

 وأ كاخأ وأ كابأ ربت ال مل :هل لاقي لجرلا ناك :نسحلا لاق .هه ميِلَع ميِمَس هنلا
 حلصأ الو ] هلصأ الو ] هربأ ال هللاب تفلح دق : لوقيف ريخل كاذك لعفت وأ . كتبارق

 ‘ مكناميأل ةضرع هولعجتف هللاب اولتعت ال : هللا لزنأف . هللاب لتعي . هنيبو ينيب ىذلا

 . فلحلا ينعي

 ‘ ًامحر لصي ال هنأ : مكدحأ لوقي نأ ؛ هللاب اولتعت ال :نيرسفملا ضعب لاقو

 .هلام نم قدصتي الو .حالص يف ىعسي الو

 :ةيآلا هذه يف نولوقي ملعلا لهأ نم آلاجر تعمس :لاق هنأ ميهاربإ نع اوركذ

 فلحي ال يأ ( س نلا َنيَب اوحلْضَتَو 7 اورت نأ مكناَمْيأل ةضرع هللا اولَعجَت الور

 ةريره يبأ نعو يردخلا ديعس يبأ نع يراخبلا هجرخأو . سنأ نع يئاسنلاو دمحأ هجرخأ (1)

 .ملعلا يف ةدح ىلع موي ءاسنلل لعجي له باب ،ملعلا باتك يف

 اظفلو } طقسب بيصأ نميف ءاج ام باب ،زئانجلا باتك يف ةريره يبأ نع هجام نبا هجرخأ (2)
 .(1607 : مقر) يفلخ هفلخأ سراف نم يلإ بحأ يدي نيب همدقأ طقسلا
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 225 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 . ةرافكلا نم هللا بجوأ امف لعف نإف . محرلا ةعيطقو هللا ةيصعم ىلع

 كنإف ،ةرامإلا لأست ال ةرمس نب نمحرلا دبع اي :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 ىلع تفلح اذإو .اهيلع نحت ةلأسم ريغ نع اهطعت نإو .اهيلإ لك ةلأسم نع اهطعت نإ

 . "!)كنيمي نع رفكو ،ريخ وه يذلا تاف اهنم اريخ اهريغ تيأرف نيمي

 تاأيلف اهنم اريخ اهريغ ىأرف نيمي ىلع فلح نم :لاق هنأ نسحلا نع اوركذ

 .ًاقاتع وأ ًاقالط الإ هنيمي نع رفكيلو ريخ وه يذلا
 نإ هللا تيب ىلإ يشملا يلع :لوقي لجرلا يف لوقي ناك هنأ نسحلا نع اوركذ

 هنيمي نع رفكي نأ ، ةيصعم لك وأ يمأ وأ يبأ تملك

 :لاق هنأ ءاطع نع اوركذ . 4 مكنم يف وعَللاب هللا مكذجخاَؤُي ال % : هلوق

 لوق وه :تلاقف ةيآلا هذه نع اهانلأسف ةشئاع ىلع ل[ريمع نب] ديبعو انأ تلخد

 . هللاو ىلبو ] هللاو ال : لجرلا

 الف كلذك هنأ ىرت تنأو هيلع فلحت ءيشلا وه :لاق هنأ نسحلا نع اوركذ

 .كلذك نوكي

 ال هللا لوق :ريبج نب ديعسل تلق :لاق هنأ (ةةيشحو يب أ نب رفعج نع اوركذ

 لكو ةرامالا لاس نم باب . ماكحألا باتك يف يراخبلا هجرخأ : : هتحص ىلع قفتم ثيدح (1)

 ًاريخ اهريغ ىأرف انيمي فلح نم بدن باب .ناميألا باتك يف ملسم هجرخأو .اهيلإ

 نب بيبح نب ةرمس نب نمحرلا دبع وهو .ةرمس نب نمحرلا دبع نع نسحلا نع . . .اهنم
 يفو .هنع ىورو ةي لوسرلا بحصو ةكم حتف موي ملسأ .يمشيعلا يشرقلا سمش دنع

 ةرصبلاب هنع ىورو نسحلا يبأ نب نسحلا هيقل ةوزغلا كلت يفو .ناتسجس حتف نامثع نمز
 . ةرجهلل نيسمخو ىدحإ ةنس ةرصبلاب يفوتو .نمحرلا دبع اهب رقتسا نيح كلذ دعب

 ىور .ةكم لهأ يضاق يثيللا مصاع وبأ .ةداتق نب ريمع نب ديبع وهو ؛31 ةقرو ز نم ةدايز (2)

 ةنس تام .رانيد نب ورمعو ءاطعو دهاجم هنع ىورو ]“بعك نب يبأو باطخلا نب رمع نع

 .ةرجهلل نيعبسو عبرأ

 = ريبج نب ديعس نع ىور .يطساولا ةيشحو يبأ نبا وهو ،كسايإ نب رفعج رشب وبأ وه (3)
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 زيزعلا هنلا باتك ريسفت 227 - 225 :ةرقبلا

 كلذك هنأ ىري وهو ءيشلا ىلع فلحي لجرلا وهأ : مكناميأ يف وغللاب هللا مكذخاوي

 ال يذلا كلذف كل هللا لحأ ام كنيمي يف كميرحت هنكلو ،ال لاقف ؟كلذك نوكي الف

 ."هكرتب هللا كذخاؤي

 نكلو :نيرسفملا ضعب لاق ه مكبولق تسَك امم مكذجخاَوُي نِكَلَو » :هلوق
 . ةرافكلا هيف كيلع اذهف . مثأملا هيف تدمعت امب يأ . مكبولق تدمعت امب مكذخاؤي

 . ميجر روفغ هللاو

 م صم .ء و 8 م

 رهشأ ةعبرأ صبت مهئاسن نم نوفلحي يأ «مهِئاَسَن نِ َنوُلوُي نيزللوف :هلوق
 .ه ٌميلَع ميمَس ةللا نق قلطلا اوُمَرَع نإو ٌميحَر ٌروُفَع ةللا ناق اوءاف نإف

 ىلع مهدحأ بضغي مالسإلا نم ردص يفو ةيلهاجلا يف اوناك : مهضعب لاق
 نأ هللا داراف ؛لعب تاذ الو اميأ ال اهعديف اذكو اذك اهبرقي ال هللاب فلحيف هتأرما

 .فلحلا ءاليإلاو .رهشأ ةعبرأ مهل دحف .مهل هدحي دحب كلذ نع نينمؤملا (2)مصعي

 ملو رهشأ ةعبرأ تضم اذإ :لاق هنأ دوعسم نب هللا دبع نع نسحلا نع اوركذ

 . سابع نباو تباث نب ديزو نامثعو يلع لوق وهو :لاق .ةنئاب ةقيلطت يهف في

 .رهشألا ةعبرألا ءاضقنا قالطلا مزع :سابع نبا لاقو

 فقو رهشألا ةعبرألا تضم اذإ :اولاق مهنأ ةنيدملا لهأو رمع نبا نع اوركذ

 . قلطت نأ امإو ءعيفت نأ امإ :هل ليقف

 ينعي ؛ءاليإ يهف ًاعامج تعنم نيمي لك :لاق هنأ دوعسم نب هللا دبع نع اوركذ

 نيرشعو سمخ ةنس ىيفوت . نيعباتلا يف دودعم وهو . ءاملعلا رابك نم ةقث ناكو .دهاجمو =

 .402 ص 1 ج لادتعالا نازيم ، يبهذلا رظنا . ةئامو

 بطقلاب فورعملا شّفطأ فسوي نب دمحم خيشلا ةمالعلا يأرو ،نيميلا وغل نم ةلثمأ رظنا (1)

 ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ]345-0346 ص 1 ج ريسفتلا ريسيت هباتك ىف

 .1981 ةنس نامع

 هذهو . «مطفي نأ» :31 ةقرو ،ز ةقرو ز يفو رصقي :د يفو .مصعي :ع و ق يف اذك (2)

 اهنع عطق اذإ .هتداع نع نالف مظن هنمو . بوصأ ةريخألا
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 228 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 ةرافك ريغب أطي يذلا اماف .ةرافكلا هيلع تناك رهشألا ةعبرألا يف ءعىطو اذإ ىلوملا نأ

 يف اهاطي نأ هل ناك اذكو اذك عضوم يف اهأطي ال نأ فلح اذإ هنأ كلذو .ءاليإب سيلف

 . ةرافكلا هيف نوكت ال امم كلذ هابشأو .ةرافك هيلع سيلو . عضوملا كلذ ريغ

 هنأ سابع نبا نع نسحلا نع اوركذ .(ميِحَر ًروُفَع ةثلا نق اوماق ْنَف) :هلوق
 هل ناك اذإ :ميهاربإ لاقو .ريبج نب ديعس نع كلذ لثم ركذو .عامجلا ءيفلا :لاق

 لثم نسحلا نع اوركذ .هب ءىزتجي وهف ،ءاف دق هنأ دهشأ هريغ وأ ,ضيح نم رذع

 .ءطولا الإ ءيفلا ىري ال لديعس ناكو .كلذ

 لوق يف ضيحلا :ءرقلاو .4 ور ةئالَت نهسفنأ َنْضَبَرَتي ُتَقلطُملاَو » :هلوق
 .رهطلا وه :ءرقلا ةنيدملا لهأ لوق يفو .قارعلا لهأ

 ام اهب قحأ وه :الاق امهنع هللا يضر دوعسم نباو باطخلا نب رمع نع اوركذ

 . كلذ لثم يرعشألا ىسوم يبأ نع نسحلا نع اوركذ . ةثلاثلا ةضيحلا نم لستغت مل

 وهو ،كلذ لثم نيصح نب نارمع نع اوركذو .كلذ لثم سابع نباو يلع نع اوركذو

 .")اندنع ةماعلاو ميهاربإو نسحلا لوق

 دقف ةثلاثلا ةضيحلا يف تلخد اذإ : الاق امهنأ ةشئاعو تباث نب لديز نع اوركذ

 . ةنيدملا لهأ لوق وهو ‘كلذ رمع نبا نع اوركذو .هنم تناب

 مث ،هتارمإ قلط اذإ لجرلا نأ .رهطلا وه ءرقلا نإ :ةنيدملا لهأ لوق ريسفتو

 ام وه ضيحلا وه ءرقلا ناب لوقلا نإف .كش الو دوه خيشلا نم «اندنع ةماعلاو» :ةدايزلا هذه (1)

 يف بيبح نب عيبرلا هاور ثيدح اهنم ؛ثيداحأ كلذ يف مهتجحو . ةيضابإلا اضيأ هيلإ بهذ
 لاق :تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع رباج نع ةديبع وبأ» (542) قالطلا باتك يف هدنسم

 : يملاسلا خيشلا لاق .ةثلاثلا ةضيحلا نم لستغت مل ام هنارماب قحا لجرلا :لي هللا لوسر
 ثيدحلا اذه تبث اذإف . «هنع هللا يضر فنصملا هب درفت امم هلعلو ،انموق بتك يف هدجأ مل»

 خيشلا امهدرروأ عوضوملا يف ًايفاش نايبو امهم اصيخلت أرقا .فالخ لكل ًاعطاق اصن ناك

 3 ج بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا حرش يف يملاسلا نيدلا رون
 .55-62 ص 2 ج نارقلا ماكحأ ؟“صاصجلا رظناو .129-232 ص
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 228 :ةرقبلا

 نيب ام ناك اهتضيح نم ترهط اذإف .ءرق اهتضيح ىلإ هقالط نيب ام نإف ؤتضاح

 ةيناثلا نيب ام راص ةيناثلا نم ترهط اذإف .ءرق ةيناثلا ةضيحلا ىلإ ىلوألا ةضيحلا

 ناك امبر رهط هنإ مهلوق ىلع ،لوألا ءرقلاف .مدلا تأر نيح تنابف .ءرق ةثلاثلاو

 ( رسب سيلو ©ةضيحلا نيبو ")اهنيب اميف كلذ نم رثكأ وأ ًادحاو اموي

 ترهط اذإف .رقلا وه ضيحلا ناك تضاح مث اهقلط اذإ هنإ قارعلا لهأ لوقو

 يف تلخد دقف ةيناثلا ةضيحلا يف تلخد اذإف .اءعرق نيتضيحلا نيب اميف رهطلا دعت مل

 تلخد اذإف .اءرق ةثلاثلاو ةيناثلا ةضيحلا نيب اميف رهطلا دعت مل اهنم ترهط اذإف .ءرقلا

 تضم دقف هنم تلستغا اذإف .ثلاثلا ءرقلا يف تلخد دقف ةثلاثلا ةضيحلا نم مدلا يف

 نم [ناريخألا] نارهطلاو . ةحيحص ءورقلاو ثالث ضيحلاف .هنم تنابو ةثالثلا ءارقألا

 لبق اهقلط امبر هنأل ءرقلا فلتخيو .رسكني لوألا ءرقلاو ،ناحيحص ةنيدملا لهأ لوق

 ناك امبرو ،اءرق مهلوق يف مويلا كلذ نوكيف دغلا نم ضيحت مث ،مويب ضيحت نأ

 . فلتخم لوألا ءرقلاف .ةيناثلا ةضيحلا ىلإ كلذ نم رثكأ وأ نيموي

 “[مث ضيح ثالث ةيآلا هذه يف ةقلطملا ةدع لعج] :نيرسفملا ضعب لاق

 لا لاق ؛اهجوز اهب لخدي نأ لبق تقلط يتلا :ةوسن عبرأ ءورق ةثالثلا نمو اهنم خسن
 ن ّنهوُمَتقَلَط مت تانموُملا متكت اذإ اونما َنيذلا اَهيأ اي): بازحألا ةروس يف ىلاعت

 ًاحاَرَس ٌنُموُحْرَسَو نمع اهتودَتمَت ةدع نم نهَِلَع مكل امف ٌنُموُشَت نأ لبق
 خسنو .تءاش نإ اهموي نم جوزتت ،ةدع اهل تسيل هذهف ؛[49 : بازحألا] . (آليمج

 ءاسنلا ةروس يف لاق .ضحت مل يتلا ركبلاو ضيحلا نم تدعق يتلا زوجعلا اهنم

 .هنيب :هباوص لعلو شاهنيب :ثالثلا تاطوطخملا يف اذك (1)

 :د و ع و ق يف اذكه تدرو دقو ‘فيحصت نم اهيف ام حيحصتل وأ ةظفللا ىنعمل دتهأ مل (2)
 . «!عيشب» :اهلعلو سب

 .تبثأ ام حيحصلاو .ةثلاثلا ةضيحلا ىلإ . . . تاطوطخملا ىف (3)

 .31 ةقرو ز نم ةدايز )4(
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 رهشأ ةئالث ْنُهندمَف مرا نإ مكياَسن نم ,ضيحملا نم نس يئاللاؤر ("لىرصقلا
 لماحلا ةقلطملا اهنم خسنو .رهشأ ةثالث ًاضيأ 4 :قالطلا] .(َنضح ل يتاللاو

 3 82 ه ى ۔ ٥ { هك 2 م م

 .4 : قالطلا] .(نهلمح نعضي نا نهل .لامحألا ُتالوأو) : لاقف

 هللاب نموُي نك نإ ٌنهِماَحْأ يف ةللا ّقَلَخ ام َنمَتَكَي نأ َنُهَل لجي الو » :هلوق
 ينإ :لوقت الو ئ ضئاحب تسيلو ضئاح ينإ : : لوقت ة ال : : دهاجم لاق . ه رخآلا .مولا

 تسل : :لوقت الو ‘ لم احب تسيلو لم اح ين ز لوقت الو . ضن اح يهو ضن احب تسل

 جوزلا ىلإ دلولا فاضيو ةدعلا ءاضقنا لبق اهجوز نم نيبتل :لاق .لماح يهو لماحب

 تضقنا دقو يتدع ضقنت مل : لوقتف لجرلا تام اذإ ثاريملا بجوتست وأ . يناثلا

 .اهتدع

 ةقيلطتلا يفو {ةدعلا يف :يا « كلق يف ندري نحأ نهوو » :هلوق
 .ةبحص نسح :يأ ه احَلضإ ا اودارأ نإ » .ثالث قلطي قلطي مل ام نيتقيلطتلاو

 ينعي] 4 ةَجَرَد نهيَلَع ,لاجرللو فورعملاب نهيلع يذلا لثم َنُهَلَو » :لاق

 َنوُماوَ ُلاَجّرلا) :ىرخا ةيا يف لاقو . 4 كح زيزع هللاو » .[قحلا يف ةليضف

 . [34 :ءاسنلا] (مهِلاَوْمأ نم ه اوقفنأ امبو ضح ب ىلَع مُهضعَب ةللا لض امب ءاَسّنلا ىلَع

 نيب عمجي الو .نيتقيلطتلا يف اهب قحأ وه :لوقي ه ِناتّرَم ىللا » :هلوق
 .اعيمج اثالث الو نيتقيلطتلا

 .اثالث قالطلا دح لعجف .ةرم دعب ةرم : (ِناَتَرَم ٌقالطلا) : نيرسفملا ضعب لاق

 مهل سيل اوناك ةيلهاجلا لهأ نأ انغلب هنأ كلذو :لاق .هيلع تمرح ةثلاثلا اهقلط اذإف
 .رثكأ وأ كلذ نم لقأ وأ ارشع مهدحأ قلطي ناك ؛قالطلا يف دح

 © كلذ همزليو ،ًاعيمج ثالث هتأرما لجرلا قلطي نأ هركي ناك ًايلع نأ نسحلا ركذ

 تناك فحصملا بيترت يف ةعبارلا ةروسلا يه يتلا ءاسنلا ةروس نأل قالطلا ةروس يه )1(
 . ىلوطلا ءاسنلا ةروس ىمست

 .32 ةقرو ،ز نم ةدايز (2)
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 229 :ةرقبلا

 ()فالنتحا هيف سيلو 6 كلذ لثم رمح نب ١ نع اوركذ . هبر ىصع هنإ :لوقيو

 م ٥ [

 اهكلم نيح اذه : دهاجم لاق . ه ن ناسحإب , حيرست م ؤ فورعمب كاَسُماَ « : هلوق

 حيرست وأ فورعمب كاسمإ ًاضيأ وهف نيتقيلطت اهقلط نإو :لاق .اهل كلذ بجو
 ناترم قالطلا هللا لوق . هللا لوسر اي :لاق الجر نأ انغلبو .ةدعلا ضقنت مل ام ناسحإب
 .ناسحإب برش ؤأ) :هلوق وه لاق ةثلاثلا نياف

 اميقُي الأ افاَحَي نأ آلإ ًاتيَش َنُموُمْتيتآ امم اوُذخاَت نأ ْمكَل لجي الو » :هلوق

 تناك اذإ اهسفن ىف ةأرملا نم فاخي هنأ كلذو .امهسفنأ يف هللا رمأ : يأ ه هللا دودح

 .اهيلع ىدعتي نأ اهقلطي مل نإ جوزلا نم فاخيو ؛هيف هللا ىصعتف اهجوزل ةضغبم

 نأ ةيشح لجرلا هلبقيف . هرمأ عيطأ الو .همسق ربأ ال : ةأرملا لوقت :دهاجم لاق

 . ىدتفتو اهيلإ ءيسي

 لق هللا ةودح اَميِقُي لأ » ةالولا ينعي ،متملع نإف :يأ ه متف نإف » :لاق
 اًموُدَنعَت لق « .قالطلا يف هرمأو هتنس يأ 4 هللا دوذح كلت هب تتتف ذا اميف اَمهييَلَع حانج

 .مهسفنأل يأ ه َنوُملضل ا مه كلو اق هللا ةودح دعت نمز

 .ةبانج نم كل لستغأ ال تلاق اذإ ؛ علخلا ينعي :لاق نسحلا نع اوركذ

 نم كل لستغأ الو .امسق كل ربأ الو ،ًارمأ كل عيطأ ال تلاق اذإ : مهضعب لاق

 .اهنم لبقي نأ هل لح دقف .شةبانج

 اي :تلاقف لي هللا لوسر تتأ لولس &ة[نب يبأ] تنب ةليمج نأ ةمركع ركذ

 امأ . ةرم دعب ةرم . تارم ثالث نوكي نأ قالطلا يف لصألا نأ يف فالتخا ال هنأ دارأ هلعل (1)

 فالتخا وهو .اثيدحو ًاميدق ريثك فالتخا هيفف قلطملا همازلإو دحاو ظفلب ثالثلا قالطلا

 نب رمع هقف ةعوسوم : يج هعلق ساور دمحم رظنا .مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا دهع يف ادب

 .484-486 ص باطخلا

 .ةقث يفوك يعبات وهو ،نيزر يبأ نع ريثك نباو يربطلا ريرج نبا هدروأ لسرم ثيدح اذه (2)
 .545 ص 4 ج يربطلا ريسفت يف ثيدحلا اذه جيرخت رظنا

 = يبأ نب ديعس ةياور يف اهدج ىلإ تبسنو اذكه تدرو ةيمستلاف الإو .طقف حاضيإلل ةدايز (3)
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 الو قلخ يف هيلع بيعأ ام هللاو _ سيق نب تباث اهجوز ينعت - سيق ابأ نإ ث هللا لوسر

 :لاق .معن :تلاق ؟هتقيدح هيلع نيدرتأ :لاقف .مالسإلا يف رفكلا هركأ ينكلو ،نيد

 .("”هيديزت الو ،اهتيطعأ ام اهنم ذخ

 . نهورفكت الف علخلا ءاسنلا مكلأس اذإ :لاق هنأ باطخلا نب رمع نع اوركذ

 ال :هلوق ىنعمو .ءاشي نأ الإ هيلع بجاو كلذ نأ ينعي سيل هنأ كلذ ليوأن

 نرفكتو نعللا نرثكت نكنأل :مالسلا هيلع يبنلا لوقك اهجوز رفكت نأ ينعي نهورفكت

 .اهجوز وهو بحاصلا ينعي (ثريشعلا

 يف يراخبلا ركذ دقو .د و ع و ق :ثالثلا تاطوطخملا يف انه تءاج امك .ةداتق نع ةبورع =

 كلذكو ،لولس نب يبأ نب هللا دبع تخأ اهنأ ،هيف قالطلا فيكو علخلا باب ،قالطلا باتك

 تنب ةليمج مأ اهنأ بيبح نب عيبرلا دنسم يفو .ربلا دبع نباو يربطلا ريرج نبا اهبسن
 رظنا .يبأ نب هللا دبع تنب اهنأ اضيأ مهريغ ركذو (534 مقر ثيدحلا) يبأ نب هللا دبع

 9 ج يرابلا حتف يف رجح نبا دنع اهمساو سيق نب تباث ةأرما بسن يف ةاورلا فالتخا

 اهنأ قيقحتلا دعب نيبت يذلاو .262 ص 6 ج راطوألا لين .يناكوشلا دنعو .398-399 ص

 يباحصلا يبأ نب هللا دبع نب هللا دبع تخأو . نيقفانملا سار لولس نب ىبأ نب هللا دبع تنب

 ريسفت يف ركاش دمحم دومحم خيشلا هدكأو رجح نبا ظفاحلا مامإلا هتبثأ امك .ليلجلا
 .553 ص 4 ج يربطلا

 ءاج .مالسإلا يف علخ لوأ وه :سابع نبا لاقو .ننسلا باحصأ هاور هيلع قفتم ثيدح (2)

 ظافلأ ضعب يف نأل «هيديزت الو» :هباوص اطخ وهو .«هيدرت الوو :ثالثلا تاطوطخملا يف

 .الف ةدايزلا امأو :رخآ ظفل يفو . «هديزأو معن تلاق» :ثيدحلا

 امم رثكأ ،ةعلتخملا نم ذخأي نأ جوزلل اوزيجي ملف ثيدحلا اذه ءاملعلا ضعب دمتعا دقو

 ىلع نيدمتعم اهاطعأ امم رثكأ ذخاي نأ جوزلل زوجي هنأ نورخآ ىأرو .اهقادص يف اهاطعأ

 ناك هيلع ايضارت امب علخلا زوجي» :كلام لاق `.(هب تتَقفا اَميِف اَهْيَلَع حاَنُج الق) :ةيآلا مومع
 نب عيبرلا دنسم حرشب يملاسلا رظنا .ةيضابإلا ةدايزلا اوعنم نيذلا نمو «رثكأ وأ اهاطعأ امم لقأ

 ةدايزلا هذهب مهدنع حص يذلا ثيدحلا يف اوأر ةدايزلل نيعناملا نأكو .94 ص ك ج بيبح

 .ةتس يبأ نبا رظناو &288-289 ص 7 ج لينلا حرش ؤ،شيفطا رظناو .ةميركلا ةيآلل اصيصخت

 .193-197 ص 4 ج ،بيترتلا ةيشاح

 نبا نع ليوط ثيدح نم ©جوزلا وهو ،ريشعلا نارفك باب .حاكنلا باتك يف يراخبلا هاور (1)
 . سابع
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 .هريغو ناطلسلا دنع زئاج علخلا نإ :لاق هنأ سابع نبا ركذ

 ؛هزاجأف اهجوز نم تعلتخا تناكو &(‘)هيلإ تعفر ةأرما نأ حيرش نع اوركذ

 قيضأ اذإ مالسإلا :حيرش لاقف .ناطلسلا دنع الإ علخلا زوجي ال :هدنع لجر لاقف
 لوق ريغ ىلع ةماعلاو .ناطلسلا دنع الإ علخلا زيجي ال نسحلا ناكو .فيسلا دح نم

 . نسحلا

 ى ه ] .ذ -٥ ة ة رو ه ۔ و. ك 0 ۔ ۔۔ , ةم - - ٥
 اجوز حكنت ىتح دعب نم هل لجت الف ج ةثلاثلا يأ هه اًهقلط نإف 9 :هلوق

 ةعافر تحت تناك ةيظرقلا )2( بهو نب ديبع تنب ةميمت ن أ مهضعب ركذ .هم هري

 يبنلا تتأف .اهقلط مث ،ريبزلا نب نمحرلا دبع اهيلع فلخف .اثالث اهقلطف يظرقلا
 ام ناك ام :تلاقف ؟كيشغ له :لاقف .اهجوز ىلإ عجرت له :هتلأسف مالسلا هيلع

 . هريغ ةليسع يقوذت ىتح ب ال : يتك هللا لوسر لاقف . يبوث ةبده نم هنع ىنغأب هدنع

 تتأف . )3( هايإ اهمرحاف ةبذاك تناك نإ مهللا : لاقف 6 ينيشغ لق ى هللا لوسر اي : تلاقف

 . اهل صخري ملف رمع تتأ مث . اهل صخري ملف هدعب ركب ابأ

 (ث[انقيأ نإ يأ] ه اط نإ اَعَجاَرَتَي نأ امهيَلَع حانج الف اَهَقَلَط ْنإَق » :هلوق

 ىلإ عجر .ةعلتخملا ينعي :نسحلاو سابع نبا لاق .ه هللا دودح اَميِقُي نأ »
 ِ , ٠ ة۔ ه ك |] ہ۔إ۔ ٥1 ۔\ ن۔ |] ]. م. ۔ - ۔ ر ي

 هذه :لاق . (هللا دودح اميقي نا انظ نإ اعجارتي نا امهيلع حانج الف) :لاق . امهتصق

 .«هيلإ تفقو»ه :ع و ق يفو { «تعفر» :د يف اذك (1)

 بهو تنب ةميمت اهنأ حيحصلاو ،©بهو نب ديبع تنب ةميمت : ثالثلا تاطوطخملا يف اذك (2)

 نبا لاق امك شةليسعلا ثيدحب الإ يه فرعت الو ؛يظرقلا لءعومس نب ةعافر اهجوزو
 .ربلا دبع

 مث اثالث اهقلط اذإ باب ،قالطلا باتك يف ،يراخبلا هجرخأ { هيلع قفتم حيحص ثيدح (3)
 . حاكنلا باتك يف ملسم هاور كلذكو .ةشئاع نع .اهسمي ملف هريغ اجوز ةدعلا دعب تجوزت

 دنع ثيدحلا يهتنيسو .ةشئاع نع ةورع نع (1433) ... اهقلطمل اثالث ةقلطملا لحت ال باب

 يتلا ثيدحلا ةيقب هيف سيلو .كتليسع قوذيو هتليسع يقوذت ىتح ال : مالسلا هيلع هلوق

 .انه فلؤملا اهدروأ

 .32 ةقرو ،ز نم ةدايز (4)
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 ذأ لإ اتيش َنُموُمتيآ امم اوذحاَت نأ مكل لجي الور : ىلوألا ةيآلا يف هلوق لثم ةيآلا
 ّ ع م م

 . (هللا دودح اَميقُي الا افاخي

 اَهَقَلَط ْنإَ) :هلوقب ينعي ؛ةنئاب ةقيلطت ءادفلا هذخأ نإ :نسحلا لوق ريسفتو
 .علخلا يف ةماعلا لوق وهو ؛اهعلاخ نإف يأ

 :لوقيو ؛قالط نودب هيلع مرحت اهاري ،اقالط علخلا ىري ال سابع نبا ناكو
 نب تباثل لاق مالسلا هيلع يبنلا نأ ركذيو 3 ًاقالط اهقلط :لوقي (اَهَقَلَط نإَ) : هنلا لاق

 (2قالط ءادفلا نإ :نسحلا لوق ىلع ةماعلاو .")اهقلطو قادصلا اهرطاش :سيق

 .نافع نب نامثع نعو يبنلا نع ركذيو

 ىلع (اَمهيَلَع حانج الق) رخآلا جوزلا ينعي (اَهَقَلَط نإَ) :اهرسفي مهضعبو
 نإف :مهريسفت يفو .ابحأ نإ اعجارتي نأ اثالث اهقلط يذلا لوألا جوزلاو ةآرملا
 .اعجارتي نأ امهيلع حانج الف ،اهنع تام وأ 5اهقلط

 .ه نوُمَلعي .موقل اهي اهنُيبي هللا دودح كلتو » :لاق

 نهوحرس و : فورعمب ٌنُهوُكىِيمأَف َنهَلَجأ َنُعَلبَق نغلبف ة اسل ١ ُمسَقَلَط ١ ذإو « : هلوق

 لهأ لوق يف ضيحت نمم تناك نإ ةثلاثلا ةضيحلا نم لستغت مل ام يأ ه فورعمب

 ثيدح يأ يف «قادصلا اهرطاش» : ظفللا اذه عجارملاو رداصملا نم يدي نيب اميف دجأ مل (1)

 .هيلإ ههجوأ يناعملا نم ىنعمل دتهأ ملو بابلا ثيداحأ نم

 سيلو حاكنلل خسف ءادفلا نأ ىلإ نورخآ بهذو ،قالط ءادفلا نأ ىلإ ءاملعلا نم ريثك بهذ (2)

 وهو ،امهريغو ديز نب رباج هذيملتو سابع نبا ريخألا بهذملا اذه بهذ نممو .قالط
 قايس نأ خسف هناب نيلئاقلا ةلدأ نمو . ةلأسملا يف ةيضابإلا نم نيرخأتملا ءاملعلا ضعب دمتعم

 قالطلا) : ىلاعت هلوق نيب ركذ ءادفلا نإف ؛هب نايحوي اهظافلاو ةرقبلا ة ةروس يف قالطلا تايآ

 نإ يأ هل لحت لف اَهَلَط نإَف) : هلوق نيبو (ٍناَسخإب حيرشت أ فورعمب كاسُمإَف ناترم

 هيلع لد امك ةثلاثلا ةقلطلا وه ۔ كاسمإ نكي مل نإ ناسحإب حيرستلاو .ةثلاثلا اهقلط
 ءايض :رظناو ،لماتف .اعبار ًاقالط حيرستلا ناكل ًاقالط ءادفلا ناك ولو .حيحصلا ثيدحلا
 .423-424 :ص 2 ج ،ىَلَكب قيلعتو حيحصت ثلينلا باتك ،ينيمثلا زيزعلا دبع نيدلا
 .224-225 ص 2 ج ،ماظنلا رهوج ،ىيملاّسلا نيدلا رون رظناو
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 نإو .عضوملا اذه لبق هانرّسف دقو .مدلا تأر اذإ ةنيدملا لهأ لوق يفو ،قارعلا

 عضت مل امف الماح تناك نإو .رهشأ ةثالثلا ضقنت مل امف ضيحت ال نمم تناك

 .اهلمح
 مه ۔ا 2 ء ء ۔ م -

 اهجوز اهعجاري نأ لبق تضقنا اذإ ةدعلا نإف (فورمعممب نهوخرَس وا) : هلوق امأو

 .حيرستلا وهف

 ناك ه هسفن ْمَلَط ذَقَف كِلَد ْلَعْفَي نَمَو اودّمُعَتِل رارض َنُهوُكىسُمَت آلو » :هلوق

 هل ةجاح الو اهعجار اهتدع ءاضقنا دنع ناك اذإ ىتح اهعدي مث هتأرما قلطي لجرلا

 ةعستل كلذ نوكي اهقلطي مث .اهعجار اهتدع ءاضقنا دنع ناك اذإف ؛اهقلطي مث اهيف

 .كلذ نع هللا ىهنف كلذب اهيلع لّوطيل رهشأ

 ال 9 ضيح عستل كنسبحأل مث ۔كنقلطأل هل او : هتأرمال لاق الجر نأ ركذ

 اذإ ىتح كعدأ مث ةقيلطت كقلطأ :لاق ؟كلذ فيكو :تلاق . يجوزتت نأ نيريدقت

 . كنتعجار كتدع ءاضقنا دنع ناك اذإف . كقلطأ مث . كتعجار كتدع ءاضقنا دنع ناك

 ءاسنلا مُمَلَط اًدإَو) :ةيآلا هذه هللا لزنأف ؛ضيح ثالث نيدتعت مث ىرخأ كقلطأ مث
 ف .۔ . م رر . ۔.ا۔ , ٥ ۔ 7 م ومحم ا م 71 ش ت م 7 ىرح 739 .

 . . . (ارارف نهوكسمت الو فورعمب نهوخرس وا فورعمب نهوكسماف نهلجا نغلبف

 . ةيآلا رخآ ىلإ
 ناك :لاق هنأ ءادردلا ىبأ نع نسحلا ركذ ه ًاؤزُم هللا تايآ اوُدجَنَت الو » :هلوق

 .ابعال تنك :لاق لئس اذإف ،قتعيو ،ًابعال تنك :لاق لئس اذإف ،قلطي لجرلا

 لاقف (اؤُرُه هللا تايآ اوذختت الور : هللا لزنأف . ًابعال تنك :لاق لئس اذإف ، جوزتيو

 ."هلك هيلع زئاج وهف ًابعال قتعأ وأ 5ابعال جوزت وأ ،ابعال قلط نم :ةلي هللا لوسر

 نبا ركذو .لسرم يربطلا ريرج نبا هاورو ،ءادردلا يبأ نع اعوفرم انه ثيدحلا اذه يور (1)
 ةريره وبأ هاور ام ثيدحل ا اذه يف روهشمل او . فلتخم ظفلب تماصلا نب ةدابع نع هعفر ريثك

 هلعلو ،ةعجرلاو قالطلاو حاكنلا :دج نهلزهو دج نهدج ثالث :مالسلا هيلع يبنلا نع

 . (دواد وبأو يذمرتلاو هجام نيا هاور) .قاتعلاو
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 الور : هللا لزناف مالسلا هيلع يبنلا دهع ىلع هتأرما قلط لجر نأ مهضعب ركذ

 .(اؤُرُه هللا تايآ اوذختت

 نهيف بعاللاو 6 دحأ نهيف بعلي ال ثالث : لاق ءادردلا يبأ نع نسحلا ركذ

 .حاكنلاو قالطلاو قاتعلا :داجلاك
 ه د ىم | | ه , ۔ ٥, . ه 4 ه۔ إ ۔ ٥2 .ى َ - .ه ر9

 ه هب مكظعي ةمكحل او بتكل ١ نم مكيلع لزن ١ امو هلل ١ تمعن اوركد او « : هلوق

 2 ر

 .4 ًميِلَع عيش لكب ةئلا نأ اوُملغاَو ةئلا اوقَاَو » .ةنسلا ةمكحلاو ،ناقرفلا باتكلا

 الف » ةدعلا تضقناف يأ ه َنُهَلَجأ َنُغَلَبق ءاسنلا مُفَلَط اإَو » :هلوق

 مهنيب اؤَصاَرَت ادإ َنُهجوزَأ َنخِكنَي نأ » نهوسبحت الف :يا ه َنُموُلْضْعَت
 (}راسي نب لقعم هيف بغرف ةنيدملا لجر مدق :لاق نسحلا نع اوركذ .4 فورعملاب
 تداراف اهبطخ ةدعلا تضقنا املف .ةدحاو اهقلطف ءيش امهنيب ناكف .هتخأ هجؤزف

 .هيلع ام رخآ هيلإ عجرت ال هللاو اهقلط مث هتجوز :لاقف لقعم بضغف ،هجؤزتت نأ
 . ةيآلا هذه هللا لزنأف

 ه ے۔ , مع .. د ٥۔-,,- . م وم ه 2٥ ۔.۔ ه ۔ , ., و ۔..۔-[ .
 مكل ىكزا مكلذ رخال مويل او هللاب نمي مكنم ناك نم هب ظعوي كلذ % : هلوق

 ۔ و۔ے۔ , ه ث2٥ل رم ۔ه۔ د ,- . 7 م ٥,

 . 4 نوملعت ال متن او ملعي هللاو « ةبيرل ا نم ةأرمل ١ بلقو لجرل ١ بلقل يأ :4 رهط او

 .هيلإ اهتجاحو اهيلإ هتجاح هللا ملع
 7 ٠ ٥ ى , . - ٥,

 ا نعضري (»[[دهاجم ريسفت يف تاقلطملا ينعي] « تذلولاو < : هلوق
 2 2 ۔ ۔0

 نهدلو

 رفحو .ةرصبلا نكس مث ،ناوضرلا ةعيب دهش يباحص ء ينزملا هللا دبع نب راسي نب لقعم وه (1)

 امهركذ نيزاد اهب ىنتباو .لقعم رهن لطب هللا رهن ءاج اذإ» :لثملا يف ليقف هيلإ بسن ارهن اهب
 :لاقف يريمحلا غرفم نبا

 راسي نب لقعم يراد بنج ىلإ اهتكرت أرادو يل اضرأ هللا ىقس

 وبأ هنع ىور .ديزي هنبا ةفالخ يف ليقو .ةيواعم ةفالخ رخآ يف ةرصبلاب راسي نب لقعم يفوتو
 نباو .30-31 ص بولقلا رامث ، يبلاعثلا رظنا .ةرصبلا نم ةعامجو نسحلاو يدهنلا نامثع
 .1432 ص 3 ج ،باعيتسالا ربلا دبع

 .33 ةقرو ز نم ةدايز (2)

  



 زيزعلا هنلا باتك ريسفت 233 :ةرقبلا

 يف هللا لزنا :لاق نيرسفملا ضعب ركذ .4 ةعاضرلا مت ُ نأ ةازأ نمل نيلماك نيلوح

 م نأ دارأ نَمل) :لاقف فيفختلاو رسيلا لزنأ مث (نيلِماك نيَلوَح) :ةيآلا هذه لوأ

 . ةعاضرلا

 .ائيش نيلوحلا دعب عاضرلا نايري ال اناك امهنأ سابع نباو رمع نبا نع اوركذ

 يأ ه فورغَملاب َنهنوْسِكَو َنُهَفزر » بالا ينعي » هل أ ووم ا ىّلَعَو » :هلوق
 آلإ اسفن هئلا فلكي ال) :هلوقك .4 اَهَعْسؤ آلإ سفن ُفّلَكَت آل » .هترسيم ردق ىلع رك
 .[7 :قالطلا] (هتعغس نم ةعس وذ ذ قفنيل) : : هلوقكو .اهاطعأ ام يأ [7 :قالطلا] اَهيتاَ ام

 :لاق نيرسفملا ضعب ركذ « هدلوب هل دوْلوَم الو املو ةَدلاَو رضت آل » :هلوق
 ًاعضرتسم ناك امب هعضرت نأ تيضر اذإ همأ نم هعزني نأ :رارضلا نع دلاولا هللا ىهن
 اهجوز ىلإ هعفدتف اهدلوب ًراضت نأ ةدلاولا تيهنو .اهريغ ىلإ هعفديو اهريغ هب

 .اهريغ هب ًاعضرتسم ناك ام اهاطعأ اذإ 5ارارضإ

 نإ دولوملا ثراو ىلع :لاق .ةداتق ريسفت] هه كِلَد لثم ثرالا ىلَعَو » :هلوق

 رجأ نم ايح ناك ول هدلاو ىلع ناك يذلا لثم :يأ (كِلَد ٌلْتِم) هل لام ال دولوملا ناك
 اذإ يبصلا ثراو :ثراولاو .ءاسنلا نود لاجرلا ىلع :نسحلا لاقو ."[عاضرلا

 ىلع الو .ء يش هنم مأل ١ ىلع سيلو نوكي هيلعف .هثراو يقبو )2( يبصل ا دلاو تام

 لثم ثراولا ىَلَعَو) :سابع نبا لاقو] .}رارضلاو ةقفنلا يف كلذو ،مألا نم ةوخالا

 .‘}[رارضلا يف وه (كلَذ

 ام حيحصل او :هل ىنعم الو ضحم اطخ وهو . « يبصلا تام اذإ» : ثالثلا تاط وطخمل ا يف )1(

 .يبصلا دلاو تام اذإ» :هتبثأ

 مزلي الف كلام مامإلا امأ .نورخآو ةفينح وبأو ةداتقو نسحلاو ةيضابإلا هيلإ بهذ ام وهو (2)

 رارضإلا مدع ىلإ (كِلَد لثم ثياولا ىَلََو) : ىلاعت هلوقب عجريو { ىنكسلاو ةقفنلا ثراولا

 2 ج ،نارقلا ماكحأ “صاصجلاو 30205 ص ةيآ ةئامسمخ ريسفت ، يراوحلا وبأ رظنا .طقف

 باطخلا نب رمع هقف ةعوسوم رظناو .25 ص 1 ج نآرقلا ماكحأ ٠ يبرعلا نباو & 8 ص

 . 0 ص (ةقفن) : يج هعلق ساور دمحمل

 .33 ةقرو .ز نم ةدايز (3)
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 وم 2-۔2۔ . .,ه « ى ى ذإ ٥ ۔

 لبق « رواشت امهنم ضاَرت نع "[اماطف ينعي] الاّضف ادارا نإف » :هلوق
 .هيف ةرورض هيلع لخدت الو ماعطلا عيطتسي نأ دعب ،نيلوحلا ءاضقنا

 امهنم ىضر نع كلذ ناك اذإ (رْؤاَشَتَو امُهنِم ,ضاَرَت نَ) :نيرسفملا ضعب لاق
 .« اَمهْيَلَع حانج الف » .ةروشمو

 م ه۔ ۔ |, --3 ه /... و ه مه 2 ٥ مو 7 ّ

 مكيلع حانج الف » مكدالوأل يأ ه مكدالوا اوعضرتشست نأ متر نإو » :لاق

 نإ :لوقي 4 ريصب َنوُلَمْعَت امب ةللا نأ اوُمَلعاَو ةللا اوقَناَو فورعملاب ْمُنيَتاع ام ْمَتْمَلَس اذإ
 : دهاجم ريسفت] (فورعَملاب منت ام مّنُمَلَس اذإ مُكيَلَع َحاَتُج ال) هاعضرتسي نأ ايضارت
 . 2[هيلع ةعيضلا افاخ اذإ ،هل اعضرتسي نأ ايضارت اذإ يبصلا عضر ام باسح

 م ٤ ٥ ر ف مه م ٥ 2.4 م ُ ة ۔۔و م

 رهشا ةعبرا نهسفنا نصبرتي اجاوزأ َنوُرَذَيَو مكنم َنوفَوَني نيذلاو » :هلوق
 يف اهدعب يتلا ةيآلا ةيآلا هذه تخسن .حورلا دلولا يف خفني رشعلا يفو .ه ارشعو

 ريَع ,لوحلا ىلإ ًاعاتَم مهجاوزأ ةيصو اجاوزأ َنوُرَذَيَو مكنم نوقتي نيِذلاو) :فيلاتلا
 . لاق .عضوملا اذه يف تعضوو ليزنتلا يف هذه لبق هذهو [240 :ةرقبلا] ( جارخإ

 هللا نإ ،دمحم اي :لوقيف مالسلا هيلع يبنلا يتأي مالسلا هيلع ليربج ناكو :نسحلا
 سابع نبا نع اوركذو .اذك ةروسلا نم اذكو اذك ينارهظ نيب اذك ةيا عضت نأ كرمأي

 تايآلا معبرألاو تايآلا ثالثلا هيلع لزني ناك ةي هللا لوسر نأ نافع نب نامثعو

 يف اذكو اذك ةيآ اولعجا :لوقيف ،رثكأ وأ كلذ نم لقأ وأ اعيمج تايآلا سمخلاو
 يف اذكو اذك ةروس يف اذكو اذك ةيا اولعجاو .اذكو اذك عضوم يف اذكو اذك ةروس

 .اذكو اذك عضوم

 اهنع ىفوتملا لماحلا ةيآلا هذه نم خسن :لاق هنأ دوعسم نب هللا دبع نع اوركذ
 (ّنُهَلمَح َنعَضُي نأ َنُهلَجَأ ,لامخألا تالؤاو) :ىرصقلا ءاسنلا ةروس يف لاقف اهجوز
 .[4 :قالطلا]

 لماحلا ةدع نع بعك نب يبأ لأس هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ اوركذو

 .33 ةقرو ز نم ةدايز (2) و (1)

225 



 زيزعلا ها باتك ريسفت 235 ۔ 234 :ةرقبلا

 .معن :لاق ؟هللا لوسر هلاقأ :لاقف ؛اهلمح عضت نأ اهلجأ :لاقف اهجوز اهنع ىقوتمل

 هيلعو ذخأن اذهب : يلعو سابع نبا لوقيو .نيلجألا دعبأ اهلجأ :ىلعو سابع نبا لاقو
 "% و۔٥&۔ ه ۔ .] ع رور .ء٤؟ ۔۔و ج ٨ ۔ َ ٤ِ

 نود تاقلطملا ف (نهلمح نعضي نا نهلجا ِلامحالا تالواو) : هللا لوق امنإو .دمتعن

 .() نهجاوزأ نهنع ىفوتملا

 الف : يأ هم ْمُكيَلَع حانج الف » ةدعلا ءاضقنا يأ ه هلجأ َنْغَلَب اذإف % :هلوق
 ح ؟ ا-2٥ ¡ 2 ,د ,- . ه [| ه 4٥٤ ..۔٥۔ث ... :
 نولمعت امب ةللاو و جيوزتلا ينعي ه فورعملاب نهسفنا يف نلعف ايف » مكيلع مثإ

 . ه ريبخ
 ٥ ٠ ث هع / ه ٥۔٤٥ ن ۔۔.. ۔۔,٥ . ٥ ه 4 ٥ ه۔ ,. ه ء ه2ح ۔ ۔ و ۔ .. 1

 ٩ مكسفنا ف متننكا وا ءاسنلا ةبطخ نم هب متضرع اَيف مكيلع حانج الو % : هلوق

 . مترمضأو متررسأ : يأ

 :ةمركع لاقو .ةبطظخلل بصني مل ام ضيرعتلا :لاق سابع نبا نع دهاجم ركذ
 : لوقي : نسحلا لاقو . نكي رمأ نم رقي امو ز يسفن ف كنإ : لوقي نأ ضيرعتلا

 . اذكو اذك كقدصأو . اذكو اذك كب لعفأ ينإف .يلع كسفن يسبحا

 27 ه ء م. .4 . ه. ۔ ےو۔ م٨د٥ه۔۔إ ه ةع . . ۔.۔ -

 ضعب لاق .4 ًاَرِس ٌنُموُدِعاَوُت ال نكلو َنُهتورُكْذََس مكنأ هنلا ملع » :لاق
 ةشحافلا نعو كلذ نع هللا ىهن ،هريغ حكنت ال نأ اهتدع يف اهقاثيم ذخأي ال :نيرسفملا

 لاقو .(ا2فكحكنأ ينإف كسفنب ينيتوفت ال :لوقي ال :دهاجم لاقو .لوقلا نم عضخلاو

 مقر) 49 ص 2 : ج هدنسم يف بيبح نب عيبرلا ىور دقو . ةيضابإلا روهمج هيلإ بهذ ام اذهو (1)

 اهجوز اهنع ىفوتملا لماحلا ةدع يف نمحرلا دبع نب ةملس يبأو سابع نبا فالتخا 0

 كلذ تركذف ،لايلب اهجوز ةافو دعب ةيملسألا ةعيبس تدلو :تلاقف ةملس مأ ىلإ امهمكاحتو
 يم يبنلا نم ةصخر هذهو :ةديبع وبأ لاق : عيبرلا لاق» . تّلح دق :لاقف ةلم هللا لوسرل

 لجو زع هللا لوق وهو ێاندنع هب ذوخأملا وهو سابع نبا لاق ام ىلعف لمعلا امأو .ةيملسألل

 بيبح نب عيبرلا مامالا دنسم . حيحصلا عماجلا حرش 6 يملاسلا نيدلا رون رظنا . «هباتك ىف

 .120-125 ص 3 ج

 مهو .«كحكان ينإف كسفنب ىينيقبست اله :110 دهاجم ريسفت يفو .5د و ع و ف ىيف اذك (2)

 . حصفأ
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 237 - 235 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 .(ةلانزلا وه (ًاَرِس َنُهوُدِعاَوَت ال) :نسحلا
 . ةبطخلل بصني ل ام ضيرعتلا وه 4 افورعم الوق اولوت نأ الإ پ : هلوق

 ىضقنت ىتح :لاق ه ُهَلَجأ باتكلا لب يح حاكنلا ةَدَقُع اوُمزُعَت الو > : هلوق

 4 ميلح ًروُفَع ةللا نأ اوُمَلغاَو ُهوُرذخاَق مكسفنأ يف ام مَلْعَي ةئلا نأ اوُمَلُعاَو » .ةدعلا
 يف نهوجؤزت وأ :نسحلا ريسفت يف انزلا نم ائيش مكسفنأ يف اوفخت نأ اورذحا :لوقي

 . ذعب ءايشألا عيمج يفو أةّلعلا

 - هم د4۔۔٥۔ ۔ , ۔۔,, 4٥. ۔ ه ه2¡ ۔ ,م ب ِ
 نهوعمابجن ل ام ينعي ه نهوسمت ل ام ءاسنلا متقلط نإ مكيلع حانج ال % :هلوق

 ه م َّ . 3 ٥ ي رع ه ح ۔۔ ممه ۔ | مرو مذ 8 ۔ ث ر4۔ . 4 ٥۔ ه

 يذل أ عسوم ١ 4 هردف رتقمل ١ للعو هردف عسوم ١ نهوعتمو ةضيرف نهل اوضرفت و ١ ح

 اقَح فورحلاب اعاتَم » :لاق .قزرلا يف هيلع رتق يذلا رتقملاو .قزرلا يف هيلع عسو

 .ه نينسحملا ىلع
 . ةبجاو ةعتملا اهلو ©قادص اهل سيلف اهل ضرفي ملو ،اهب لخدي نأ لبق اهقلط اذإ

 نم :هسفنل بحأ ام الإ لجرلا هب ذخؤي (2 تقؤم ء يش هيف سيلو ؛ ديح ام ردق ىلع ةعتملاو

 .كلذ يف لضفلا بلط

 6 ةوسكلاب عتمي نم مهنمو 6 مداخلاب عتم نم مهنم ناك : لاق هنأ نسحلا نع اوركذ

 بابلجو رامخو عرد ةعتملا نم نوكي ام ىندأ :لاق مهضعب ركذو . ماعطلاب عتمي نم مهنمو
 .دجمي ام ردق ىلعف دجم ل نمو .رزئمو

 ۔ م. ه م ٤ 2- ۔- م4۔ ه ٥ ۔۔ ه۔۔ ر و 2ِ -٥ ٥٤ ه ٥ . ۔ - ر م مد

 ام فصنف ةضيرف نهل متضرف دقو نهوسمت نا لبق نم نهومتقلط نإو » : هلوق
 دد إ ٥ ري .,, ۔4ه۔ ه 4هء ٥ ت ه ۔۔
 .جوزلا وه ه حاكنلا ةدقع هديب يذلا وفعي ؤا » ءاسنلا ينعي ه نوفمي نا الإ متضرف

 3 ِ ِ . ِ ر .ه٥ة, . ٤ .ه ٥٤
 ينعي (نوفعي نا الإ) :هلوقو .ىوقتلا نم كلذ :لوقي .ه ىوقتلل برقا اوفعت ناو ل

 يبطرقلاو 5105 ص 5 ج هريسفت يف يربطلا هركذ امك ديز نب رباج ىلإ اضيأ بسن لوق وهو (1)
 ةداتق ىلإو 05278 ص 1 ج ريسملا داز يف يزوجلا نباو .190-191 ص 3 ج هريسفت يف

 .110-113 ص 5 ج هريسفت يف يربطلا هراتخا يذلا لوقلا وهو .كاحضلاو يعخنلاو

 .ددحم :يأ (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 238 - 237 :ةرقبلا

 ةأرملا وفعت نأ الإ :لوقي ( حاكنلا ةَدْقُع هديب يزلا) كرتي وأ : يأ ىمع ؤأ) نكرتي نأ الإ
 ملسي قادصلا فصن نع لجرلا وفعي وأ .ائيش هنم ذخات الف قادصلا فصن نع
 . ةأرملل هلك قادصلا

 ىلع امهنم دحاو لك "ضح اذه يف يأ 4 مكنيب لضفلا اوَسنَت الو » :لاق

 . قادصلا فصن اهلف احاشت نإو .هبحاص

 اهل ملسف ،اهب لخدي نأ لبق ةأرما جزت هنأ معطم نب ريبج نع اوركذ

 .حاكنلا ةدقع هديب يذلا انأ :لاقو هلك قادصلا

 .ه ريصب َوُنَمْعَت امم ةللا نإ » .يلولا وه حاكنلا ةدقع هديب يذلا :نسحلا لاقو

 اهتيقاومو اهئوضو ىلع سمخلا تاولصلا ينعي ه تاولصلا لع اوظفاح » :هلوق
 :لاق .نسحلا :لوق يف رصعلا ةالص ينعي .هي ىطسولا ةولّصلاو » اهدوجسو اهعوكرو

 . ةرصعلا ةالص ىطسولا ةالصلا :ةي هللا لوسر لاق

 اذهب سابع نبا لوقيو . حبصلا ةالص يه :: لاق هنأ سابع نبا نع اوركذ

 . (4)دمتعن هيلعو ذخأن

 ةلص ىلع جوزلاو ةأرملا نم لكل ثح يأ «ضح» : هتبثأ ام حيحصلاو «ظح» :دو ع و ق يف )1(

 . قادصلا فصن كرتب هبحاص

 ناك . يصق نب فانم دبع نب لفون نب يدع نب معطم نب ريبج يدع وبأ ليقو دمحم وبأ وه (2)
 :لوقي ناكو .ةبطاق برعللو شيرقل شيرق بسنأ نم ناك .مهتاداس نمو شيرق ءاملح نم

 نسحو ربيخ موي ليقو حتفلا موي ملسأ ،امهنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نم بسنلا تذخأ
 . ةيواعم ةفالخ يف نيسمخو عبس ةنس ةنيدملاب تامو ،همالسإ

 يه ىطسولا ةالصلا لاق نمل ليلدلا باب ،ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك يف ملسم هاور (3)
 لوقلا اذه ىلإو .ةرمس نع يذمرتلاو دمحأ هاورو .اهريغو ةشئاع نع (628) رصعلا ةالص

 ام 34 ةقرو ز ةطوطخم يف ءاج .ةريره وبأو بويأ وبأو يلع مهنم ةباحصلا نم عمج بهذ

 لئس :لاق يلع نع ثراحلا نع ينادمهلا قاحسإ يبأ نع نامثع نع ىيحي» : ىلي

 هللا يبن اهيف طرف يتلا رصعلا ةالص يه :لاقف ىطسولا ةالصلا نع ةلي هللا لوسر
 . «ةلَي ناميلس

 = باحصألا دنع حجارلا نإف .كش الو يراوهلا مكحم نب دوه خيشلل ةريخألا ةلمجلا هذه (4)
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 240 - 238 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 نيد ريغ ؛نيد لك &"[لها] نأل ،نبعيطم يأ « َنيتناق .هلي اوموقَو » :هلوق
 .هل اوُموقَو) :هلوق يف سابع نبا نع ةمركع نع اوركذ .نيصاع هلل نوموقي ،مالسإلا
 .نيعيطم يأ (نيتناق

 ى /ه و مع عم / ۔ م ٥ ٥ ۔

 بارضلا دنع وه :مهضعب لاق .هه انابكر وا الاجرف متفخ نإف ل :هلوق
 6 تعطتسا نإ نيتعكر كسأرب ءىموت كنإف ج اشام وأ ئ ايعاس وأ تنك ًابكار 6 فويسلاب

 نع .تاريبكت عبرأ ربكف كلذ نم دشأ رمألا ناك اذإو .كهجو ناك ثيح ةعكرف الإو

 ناك ثيح ةعكرب ء ىموت كنإف ودع كبلطي وأ اودع بلطت تنك اذإ :لاق هنأ نسحلا

 .كهجو

 امم ْمُكَمَلَع ايَك » سمخلا تاولصلا اولصف يأ ه ةئلا اوُرُكْذاف متْنَماَع اق > : لاق
 .« َنوُمَلْعَت اونوكت م

 ٥ 2 , ى .۔۔ ه ۔ه٥گ هه .ذ ى . , .< ..ذ ه ٥ ۔ هة۔۔و ۔ .,. 7

 لوحلا ىلإ اعاتم مهجاوزال ةيصو اجاوزا نورذيو مكنم نوفوتي نيزلاو » :لاق

 نأ يأ « فورعم نم نهسفنا يف نلعف اَيِف مكيلَع حانج الف َنْجَرَخ نإف جارخإ ريغ
 .« ٌميِكَح زيزع هللاو » .جاوزألا نسمتليو نفّؤشتيو َنيزتي

 6 جرخت مل ام الوح هلام نم اهيلع قفنأ اهجوز ىفوت اذإ ةأرملا تناك : مهضعب لاق
 ى ٠ ۔ و.. ه ٥ ۔ .8 .۔. .ذ .. . . 1

 اجاؤزا نورذيؤو مكنم نوفوتي نيزلاو) :هلوق يف لوحلا خسنف ؛اههل ةقفن الف تجرخ نإف
 م م ى 2- 7 . . ٠ ۔.. . . ى . ۔۔ م ٠٤ ..ه 2 ع . ٠٥ 2 ۔ێِ

 عبرلا نهلو) :ةيآلا هذه يف لوحلا ي ةقفنلا خسنو (ارشعو رهشا ةعبرا نهِيفناب نصبرتي

 ةَيِصَو دمعَب نم متكرت امي نمثلا نُهَلَف دلَو مكل ناك نإف دلو مكل نكي مل نإ ممتكَرت امم
 ه۔ هع .۔ 1 م ء

 .[12 :ءاسنلا] . (نيد وا اهب نوصوت

 ةأرما نإ تلاق ةلي يبنلا جوز ةبيبح مأ نأ ةملس مأ ةنبا بنيز نع اوركذ

 رمع نع ًاضيأ يور لوق وهو . حبصلا ةالص يه ىطسولا ةالصلا نأ ديز نب رباج انمامإ دنعو =

 ريسملا داز رظناو 1668-5227 ص 56 ج يربطلا ريسفت رظنا . مهريغو هللا دبع نب رباجو ذاعمو

 .282-284 ص 1 ج يزوجلا نبال
 .اهنم دب ال ةدايز (1)

 = اهمسا ناكو ةشبحلا ضرأ يف اهمأ اهتدلو .ةلي هللا لوسر ةبيبر ةملس يبأ تنب بنيز يه )2(
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 240 :ةرقبلا

 :لاق ؟اهلحكأفأ اهرصب ىلع تيشخ دقو .اهجوز اهنع ىفوت يتنبا نإ ،هللا يبن اي :تلاق

 .("رشعو رهشأ ةعبرأ يه امنإو ،لوحلا سأر ىلع ةرعبلاب يمرتل نكادحإ تناك نإ
 مث { ةرعب اهعم تذخأو . ًارامح تبكر لوحلا ممت ة اذإ نهادحإ تناك : : مهضعب لاق

 . تلح دقو اهفلخ ةرعبلاب يمرت

 وبا اهوبأ يفوت نيح ةبيبح مأ ىلع تلخد اهنأ ةملس يبأ تنب بنيز نع اوركذ
 مث ،هنم اهيضراعب تّسمف ،هريغ وأ قولخ ةرفص هيف بيطب ةبيبح مأ تعدف .نايفس

 ةأرمال لحي ال :لوقي هللا لوسر تعمس ينأ ريغ ةجاح نم بيطلاب يلام هللاو :تلاق

 رهشأ ةعبرأ اهجوز ىلع الإ مايأ ةثالث قوف تيم ىلع دحت نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤت

 .ًارشعو

 مث هنم تسمف بيطب تعدف {اهوخأ يفوت نيح شحج تنب بنيز ىلع تلخدو
 لي هللا لوسر تعمس ينأ ريغ ةجاح نم بيطلاب يل الو بيطلاب يلابأ ام هللاو :تلاق

 ىلع الإ ،لايل ثالث قوف تيم ىلع دحت نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحي ال :لوقي

 .(>ًرشعو رهشأ ةعبرأ اهجوز
 ىلإ تءاج ةأرمإ نإ :لوقت ةملس مأ يمأ تعمسو :ةملس يآ تنب بنيز تلاق

 هقفأ نم تناكف ،مالسلا هيلع يبنلا نع تظفح دقو .بنيز ةلي هللا لوسر اهامسف ،ةرب =

 .هل تدلوف يدسألا دوسألا نب ةعمز نب هللا دبع تجوزت .اهنامز يف ءاسنلا

 مأ نع هدعب ام تورو .ة ةملس مأ اهمأ ,نع ًاضيأ ةملس يبأ تنب بنيز هيورت ثيدحلا اذه (1)

 . ننسلا باحصأ اهجرخأو !اهيلع قفتم ةثالثلا ثيداحألاو . مالسلا هيلع يبنلا جوز ةبيبح

 بابو . ًارشعو رهشأ ةعبرأ اهنع ىفوتملا دحت باب قالطلا باتك يراخبلا حيحص الاثم رظنا

 . ةافولا ةدع يف دادحالا بوجو باب قالطلا باتك ملسم حيحص رظناو .ةداحلل لحكلا

(1488) . 
 يف نايب نم شحج تنب بنيز تداز ام الإ اهفورظو اهظافلأ قفتت داكت ةثالثلا ثيداحألا هذه (2)

 ىلع لوقي ةلي هللا لوسر» تعمس اهنأ تركذ نيح (1487) ملسم هاور يذلا ثيدحلا

 :تلاق .۔ةةيَي هلللا لوسر عم وزغت تناك يتلا ةيراصنألا يهو . ةيطع مأ نأ بابلا يفو .ربنملا

 .«جوزب الإ ثالث نم رثكأ دحن نأ انيهن»
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 243 - 240 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 ؟دمثإلاب اهلحكافأ اهينيع تكتشا دقو ،اهجوز اهنع ىفوت يتنبا نإ :تلاقف ةلي يبلا

 6 ال : لوقي ن لوسرلاو كلذ لك 6 تارم ثالث كلذ تلاقف . ال : ل هللا لوسر لاقن

 .(}لوحلا سأر ىلع ةرعبلاب يمرت نكادحإ تناك دقو رشعو رهشأ ةعبرأ يه امنإ

 .هد ه 4٥٤ . ۔٥۔ے ]. ه هع ۔ ۔,۔ م - 1
 نأ :جيوزتبف (فورعم نم نهسيفنا يف َنلَعف ايِف مكيلع حانج الف) :هلوق امأو

 . )2( جاوزأل ١ نسمتليو نفؤشتيو نيزتي

 .هرمأ يف ميكح ءهتمقن يف زيزع :لاق 4٩. ميكح زيزع هللاو » : هلوق

 هنأ نسحل ١ نع اوركذ . 4 قعل ١ لع اقح فورحلاب اتم تاَقّنَطُمْلِلَو « : هلوق

 نأ لبق تقلط ىتلا الإ ،لجرلا هب ذخؤي يذلا بجاولاب سيلو .عاتم ةقلطم لكل :لاق

 .امهف ضرفي ملو اهب لخدي

 ال :لاق اهعم :لاقف هتأرماو لجر نيب قرف ًاحيرش تدهش :نيريس نب دمحم لاق
 نم نوكت نأ ديرت ال ،مق فأ :لاق .دجأ ال لاق .رثكأ وأ لق ام :لاق .دجأ

 .نيقتملا نم نوكت نأ ديرت ال نينسحملا

 .اولقعت يكل يأ .4 َدوُلَقْعَت ْمُكَلَعَل هتناع مكل هنلا نيي َكِلَذَك » :لاق

 ةللا مم َلاَقَف توا َرَذَح توأ مهو مهرايد نم اوُجَرَخ نيلا ىإ رت ملأ » :هلوق
 ال يأ « نوركشي ال سانلا رحأ َنِكَلَو سانلا ىنع لض ون ةئلا نإ مُهليخأ مت اونوُم

 . نونمؤي

 نم مهرارف ىلع هللا مهتقمف نوعاطلا نم اورف موق مه :لاق نيرسفملا ضعب ركذ
 . مهلاجآو مهقازرأ ةّيقب اوفوتسيل مهثعب مث ،ةبوقع اوتوم : هللا مهل لاقف توملا

 نهادحإ جوز تام اذإ ةيلهاجلا لهأ ءاسن ناك :تلاقف ةرعبلاب يمرلا نع بنيز تلئس دقو (1)

 اهتجرحدف ةرعب تذخأ لوحلا اهيلع لاح اذإف اهتويب سخأ يف تسلجو اهبايث رامطأ تسبل
 .تللح دق :تلاقو رامح رهظ ىلع

 هجولا يف .204 ص مالس نب ىحيل فيراصتلا باتك يف تدرو يتلا ظافلألا سفن يه هذه (2)

 . مالس نبال ريسفتلا اذه لصأ نأ دكؤي ام اذهو .فورعملا ريسفت هوجو نم يناثلا
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 246 ۔.244 :ةرقبلا

 : مهضعب لاقو . مايأ ةينامث اوثكمف 7 هللا مهتاماف فالا ةينامث اوناك : يبلكلا لاق

 مهيلع اورظخف اونتن أ دق افيج اوناكو . مهيلع اورثكف . مهونف ديل مهرئاشع جرخف

 . رد اظحلا

 نوونت ام ملعي يأ ه مميِلَع عيِمَس ةئلا نأ اوُمَلعاَو هللا ليبس يف اولتاَقَو » :هلوق
 ١ . نولعفت امو

 : مهضعب لاقو . الالح يأ هم انسح اضرق هللا ضرقي يزلا ا نم » :هلوق

 هذه تلزن امل .عوطتلا يف اذه :نسحلا لاق .ه ةريثك ًافاَعضأ ه ُهْفعضيق ث . ًابستحم

 نحنو ريقف وهف ريقفلا ضرقتسي امنإو ،مكضرقتسي مكبر اذه :دوهيلا تلاق ةيآلا

 لآ] (اَيْغأ نحنو ًريِقَق ةثلا نإ اواَق نيذلا َلْؤَق هللا عممَس دقل » :هللا لزناف .ءاينغا

 تلزنف ،مالسإلا ءاج ىتح ،مارحلاب مهلاومأ نوطلخي نوكرشملا ناكو .[181 :نارمع

 .لالحلا نم اوقدصتي نأ اورمأو 3ةيآلا هذه

 6روهُط ريغب ةالص هللا لبقي ال :لي هللا لوسر لاق :لاق هنأ نسحلا نع اوركذ
 .(})لولُغ نم ةقدص الو

 .ءاشي نمل قزرلا طسبيو ءاشي نمع ضبقي يأ ه طصْبَيَو ضيقي ةللاو » :هلوق . م ل
 : يأ [62 :توبكنعلا] (هَل ردقيو هدابع نم ءاشي نل قزرلا طسبي ةئنا) : هلوقك وهو

 .ثعبلا ينعي هم نوُحَجرَت هنلَو » :هلوق .هنع فكيف نمؤملل رظنيو

 مهل ,يبنل اولاق ذإ ىَسوُم دعب نم َليِئاَرْسِإ ينب نم إلملا ىإ َرَت ْمَلَأ » :هلوق
 .« هللا ليبس يف لتقن اكلم انل ثعبا

 نأ اوبحاف .كلم مهيلع سيل رهدلا نم انامز اوثكم ليئارسإ ينب نإ : يبلكلا لاق

 .ليومشا هل لاقي نوراه ينب نم مهل يبن ىلإ اوشمف .مهودع لتاقي كلم مهيلع نوكي

 نبا نع (224) ةالصلل ةراهطلا بوجو باب ،ةراهطلا باتك يف ملسم هجرخأ حيحص ثيدح (1)

 ام باب {ةراهطلا باتك يف ريمع نب ةماسأ ةياور نم ةنسلا حرش يف يوغبلا هجرخأو .رمع

 .(157) ءوضولا بجوي
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 247 - 246 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 يف لتاقن اكلم انل ثعبا : هل اولاقف ؛ليعامسإ ةيبرعلاب هيمسي نم تعمس : : مهضعب لاقو

 الأ ال امو اولاق اوقلأ اتلا بك ذإ نيَسَع لمم » مهيبن مهل ناق » | هللا ليبس

 6 تولاج موق نم مهودع ناكو . 4 ااناو انرێيد نم انجرخ ذَقَو هللا ليبس ف لتقن

 .نيطسلفو رصم نيب مورلا رحب لحاسب نونكسي اوناكو

 ,ليئارسإ ونب يقلف : يبلكلا لاق ."ةربابجلا نم تولاج ناك :مهضعب لاقو

 . مهيرارذ نم اريثك اوبسو . مهضرأ ىلع مهوبلغ ىتح .ءالب مهنم

 ٩ َنيمللاب مميِلَع هللاو مهنم ليلق آلإ اوّنَوَت لاتقلا مهيلَع بيك املف » : هلوق

 :ةك نم كوا نر «ايت تلط مل تب فا ؤ مقن ملفو : لاق
 ُهَل نوكي ىئأ اولاق » .هوركنأف نامزلا كلذ يف كلملا مهنم عزتف اميظع ًابنذ اولمع

 .4 هنم كلملاب يحأ نحَنَو اَنيَلَع كْلُملا

 تناك ؛ةكلمم طبسو ةوبن طبس :ناطبس ليئارسإ ينب يف ناك :مهضعب لاق

 طبس يف تولاط ناكو .اذوهي طبس يف كلملا ناكو ،ىوال ينب طبس يف ةوبنلا

 :اولاق اذوهي طبس نم الو ىوال ينب طبس نم سيل هنا اوأر املف .)فسوي يخأ نيماي نب
 .(نم ِكلُملاب قحأ نحَنو) انيلع كلملا هل نوكي فيك ىيأ (انْيَلَع كلُمملا هل آ نوكي وأر

 .ةكلمملا طبس نم الو ةوبنلا طبس نم سيلو
 يذلا بنذلل ،مثالا طبس نم وهو (انيَلَع كْلُملا هل نوكي ىنأ : يبلكلا لاق

 . هوباصأ اوناك

 ام هباوص ًافيحصت ةملكلا يف نأ ودبيو (اذك) «‘ةر حلا» :د يفو ،«ةروخلا»ه :ع و ق يف (1)

 .ةقلامعلا نم ارابج ناك تولاج نأل «ةربابجلا» هتبثأ
 . مالسلا مهيلع ميهاربإ نب قحسإ نب بوقعي ءانبأ نم نيماينبو فسويو اذوهيو يوال (2)

 ةنبا ليحار يهف نيماينبو فسوي مأ امأ .ىربكلا ليوتب نب نابل ةنبا ايل يه اذوهيو ىوال مأو
 كولملاو لسرلا خيرات يربطلا رظنا .ايل اهتخأ ةافو دعب بوقعي اهيلع فلخ .ىرغصلا نابل
 .317 ص 1 ج
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 هراتخا يأ هم ْمُكَيَلَع ةنَفطضا ةثلا نإ لاق ,لاملا َنِم ةَعَس َتوُي ممَلَو » :لاق
 عسو هللاو ُءاَشَي نمم ةكلم يتوُي هللاو مسجلاو ملعلا يف ةطسب ُهَداَرَو » مكيلع

 . هموق يف ارومغم ناكو . مهمظع و مهلوط و ذئموي مهملع أ تول اط ناكو . » ميِلَع

 . اهزكذ هللا نم ةمعن مسجلا اذإف : لاقف ةيآلا هذه أرق هنأ نسحلا نع اوركذ

 ذإ انل ةداضم هتثعب تنأ كنكلو ٫انيلع هثعب هللا نأ قدصن ال :مهيبنل اولاقف

 .انيلع هافطصا هللا نأ ملعن ةيآب انتاف :اكلم كانلاس

 امم ةّيقَبَو ْمُكَبَر نم ةنيكس هيف توباتلا مكَتاَي نأ هكلمم ةيا نإ ُمُهُنيبَن ْمُهَل َلاَقَو »
 .4 نينموُم متنك نإ مكل ةيال كل يف نإ ةكلملا ةلمحت نونمم لاو ىَسوُم لاع كر ي م

 ضرألا نم ةزافم مهب ذخأ مهب راسو .ه دونجلاب تولاط لصف املف » :هلوق
 هنم برش ْنَمَق رهتپ » مكربتخم يأ هم مكيل هللا : » مهيبن مهل « َلاَ » اوشطعف
 هنم اوبرضف » : هللا لاق ه هديب ةفرغ فرتعا نَم الإ ينم هنف ُهمَعطَ مل نَمَو ينم سيل
 عجرو . ةفرغلا مهتفكف ليلقلا امأ .نووري الو هنم نوبرشي اولعج .4 ْمُهْنم اليلق الإ
 ةدعب الجر رشع ةثالثو ةئامثالث مهو ،هعم نيذلاو تولاط عطقف ..اوبرشو اوصع نيذلا

 .هدونجو تولاج مهَرَدَبَو .رذب لهأ

 نيذلا َلاَق هدونُجَو تواجب مويلا ان ةقاط آل اولاق ُهَعَم اونمآ نيذلاو َوُم ُهَزَواَج املو
 . / و. ه مت ۔ ء

 هلا نذإي ةَريَِك ةف ْتََلَع ٍةَليِلَق ةتف ْنُم مك » مهوحلاص :يا « هللا وئالُم مُهَنأ نون
 .« َنيريلصلا عم هللاو

 22 2 و ۔ . م روم ك م /. د ك

 امم ةّيِقَبَو) ةمحر ىنعي (ةئيكَس هيف توباتلا ُمكيِتاَي نا) :هلوق يف مهضعب لاق

 ؛ حاولألا ضاضُرو ، ىسوم اصع هيف ناك :مهضعب لاق .(َوُراَم لاو ْىَسوُم لاع كر
 نإ) ةكئالملا هلمحت تلبقأف ،ةّيربلا يف وهو نون نب عشوي هاتف دنع هكرت ىسوم ناكو

 .(ينموُم متنك نإ مكل ةيال كلذ يف
 .رهدلا نم انامز هيلع اوبلغ دق تولاج ضرأ يف توباتلا ناك : مهضعب لاقو

 .هبر يبنلا اعدف تمعز امك كلم تولاطو قداص تناف هب انتيتأ نإ :مهيبنل اولاقف
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 يذلا وه هللا نأ اوملعو هوقدصف ،ليئارسإ ينب ضرأ يف عضو ىتح تيوباتلاب هاتأف

 . (1)مهيلع اكلم تولاط ثعب

 نيب توباتلا ىشم ةقلامعلا ليئارسإ ونب تلباق اذإ توباتلا ناك : مهضعب لاقو

 ترفظ ىتح مهيلع نيرهاظ اوناكف هفلخ تايارل او فوفصل او . ضرأل او ءامسلا

 .ليئارسإ ونب تڵلذو ،مهل ةسانك ىقلم يف هونفدف هوذخاف توباتلا ىلع ةقلامعلا
 اذه ىرن ام : مهضعب لاقف (2)ر وس انلا مهئاسن ىلعو ةقلامعلا لاجر ىلع هللا ىقل و

 : اولاقف ؟ليئارسإ ينب ىلع هودرت نأ مكل لهف ئ توباتلاب متعنص امب الإ مكباصأ يذلا

 "ليئارسإ ينب فوفص ىلإ اههُجَون مث ءاهلجع سبحنو ةرقب ىلع هلمحن انكل ؛لعفن ال

 ىلإ تعجر الإو مهيلإ ةرقبلا تعجر ليئارسإ ينب ىلإ توباتلا عجري نأ هللا دارأ نإف

 رخألا اهقاسو ةرقبلا سأرب امهدحأ ذخأف ءامسلا نم ناكلم لزنف ئ اولعفف . اهلجع

 :لجرلا لوقك :ةكئالملا ةلمخَت) :هلوق كلذف ؛ليئارسإ ينب فوفص تلخد ىتح

 . باودلا هلمحت امنإو كوه هلمحي سيلو . لمحي نالف ءاجو

 نيطسلفو ندرالا نيب رهن وه (رهنپ مُكيِتُم ةثلا ًنإ) : ىلاعت هلوق يف مهضعب لاقو

 .(ةسرطف يبأ رهن وه مهضعب لاقو
 متيسع :اولتاق آلا لاتقل ا مكيلع َبِتُك نإ ْمّتيِسَع ْلَم) :هلوق يف نسحلا لاقو

 هللا ليبس يف لتاقن الا ان اَمَو اولاق .اولتاقت الأ لاتقلا مكيلع بتك نإ .(ث‘متننظ يأ

 ريخأتو ميدقت اهبو . تولاجو تولاط عمو مهيبن عم ليئارسإ ينب ةصق يف بارطضا ظحالي (1)

 راصتخالا ىلإ ۔ودبي اميف ۔ كلذ عجريو .. نيرسفملا لاوقأ ركذو تايآلا ريسقت يف راركتو

 ظافتحالا عم تايآلا نم هبساني ام ىلإ ىنعم لك درأ نأ تلواح دقو . ةاورلا ءامسأ فذحو

 . ثالثلا تاطوطخملا يف هلك ءاج امب

 ءاج ةملكلا هذهل حرش ع و ق يفو . حيحصلا وهو «روسانلا» :د يفو . «مسانلا» :ع و ق يف )2(

 هنإ :لوقيو ىنعملا اذه ركذي ال روظنم نبا نكلو . «هنطب قلطنيف لجرلا بيصي لاهسإ» :هيف
 . أربي داكي الو ضقتنيو ،داسف ىلع لمدني يذلا حرجلا وه ربغلاو .ريغلا قرملا

 برق عقي ؤ©سرطف يبأ رهنو .«سرطف يبأ» هباوص أطخ وهو «سرطف نبا» :د و ع و ق يف (3)
 .315-316 ص 5 ج توقايل نادلبلا مجعم رظنا نيطسلف ضرأ نم ةلمرلا

 = اميف هدجأ ملو ز ليوأتلا اذهل انئمطم تسلو «متننظ : يأ ‘ متيسع» :د نود ع و ق يف اذك (4)
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 هنس اليلق لإ اولوت لاتقلا مهيلَع بك املو : هللا لاق (اتيانبأَو انرايد نم انجرخأ دقو
 . مهنم اليلق الإ اورفكو كلذ اولبقي مل :لاق

 تولاَط مكل تعب ذق ةللا نإ :مهل لاقف هللا هتثعب يذلا كلملا نم اولأس امنإو

 ام اولاق .ةيآلا رخآ ىلإ هنم كلملاب قحأ نحنو انَْلَع كْلُملا هل نوكي ىنأ اولاق .اكلم
 م ةنيكس هيف توباتلا ُمكَيتاَي نأ هكلُم ةيآ نإ :لاق .كلملا هنأ اهب فرعي يتلا هكلم ةيآ
 :مهضعب لاق .بشخ نم توباتلاو .نسحلا ريسفت يف راقولا يه ةنيكسلاو . ْمكبَر
 ةاروتلا هيف عضي ىسوم ناك لاق .ربشو نيعارذ يف اربشو نيعارذ ناك هلوط نأ انغلب

 ىلغ هطخسب ىسوم ضبق نيح هعفر هللا ناكو .هنوفرعي مهو .نوراه عاتمو هعاتمو

 متنأو ، ءامسلا نم توباتلا مكيتأي نأ هكلم ةيآ لاقف .هدعب موقلا ثدحأ امبو ،دوهيلا

 . ةكئالملا اوأر اونوكي نأ ريغ نم انايع ةكئالملا هلمحتف ،هيلإ نورظنت
 م مب 4. و٥

[ 

 هنإف همَعطَي مل نمو ينم سيلف ةنم برش ْنَمَق) :هلوق يف هريغو نسحلا لاقو _

 يف ىنثتسا نيذلا نينمؤملا ناينعي ،هيزجتف هديب ةفرغلا فرتغي مهدحأ ناك :(ينم

 الو ،نوبرشي اولعجف رافكلا امأ :مهضعب لاقو (مُهنِم اليلق الإ ةنم اوبرشف) :هلوق
 .هيزجتو هيورتف ةفرغ فرتغي مهنم لجرلا لعجف نونمؤملا امأو .نووري

 ةفرغ :اهعفرو نيعلا حتفب :نيهجو ىلع أرقت يهو :نيرسفملا ضعب لاق
 الإ :لوقت امك م")[ةدحاو ةرم] فرتغا يتلا ةفرغلا ينعي وهف ةفرغ اهأرق نمف . ةفرغو

 مهضعبو .ات)[ديلا ءعلم] اهنيعب ةفرغلا ينعي وهف ،ةفرغ اهأرق نمو .ةلعفلا لعف نم
 .افارتغا فرتغا ،ةلعف لعف نم الإ :لوقي ،ةفرغ فرتغا نم الإ :ثلاث ارقمب اهأرقي

 ٨ مهب نضي ام ىنعمب نوكي نأ الإ مهللا ،اهجو هل رأ ملو .ةغللاو ريسفتلا بتك نم يدي نيب =
 نأ نودعت له :متيسع له» :77 ص 1 ج نآرقلا زاجم يف ةديبع وبأ لاق .نونظي امب ال
 نأ دارأ ش«اولتاقت الأ متبراق له» :291:1 فاشكلا يف يرشخمزلا لاقو .«كلذ اولعفت

 هدنع عقوتم وه امع ًامهفتسم له لخدأ . . .نولتاقت ال مكنأ هعقوتأ امك رمألا له» :لوقي
 .485 ص 2 ج ريونتلاو ريرحتلا .روشاع نبا :رظناو .«نونظمو

 .36 ةقرو ز نم ةدايز (2) و (1)
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 ةئلاو هللا نذإب ةريثك هئف تَبَلَع ةليلق ةف نم مك هللا ومفالُم مهنأ نونظي نيذلا َلاَقر
 :لاق ؟اوزواج نيذلا ،نينمؤم اوناك اعيمج موقلا سيلأ :نسحلل ليقف (َنيرباّصلا عم
 .هليبس يف داهجلا نم مهسفنأ تخس امب اولضافت نكلو !ىلب

 ةدعب مويلا متنأ :ردب موي هباحصأل لاق هللا يبن نأ انل ركذ :مهضعب لاقو

 رشع ةعضبو ةئامثالث ةي هللا لوسر باحصأ ناكو .ىقل موي تولاط باحصأ
 .(}ڵلجر

 انيلع لزنأ يأ ه ارْبَص اَنَلَع غرفأ اَنَبَر اولاق هدوُنُجَو تولاج اوزرب امَلَو » :هلوق
 .« َنيرفكلا موقلا ىلع انرصناو انَماَدفأ تبو » ًاربص

 4 ةمكحلاو كْلُمْلا هللا يتاو تولاَج ةؤاَد َلتَقَو هللا نذإب ْمُهوُمَرَهَف » : هللا لاق
 .هللا نم هيتأي ناك يذلا يحولا نم ه ءاشي امم ُهَمَلَعَو » .ةوبنلا انهاه ةمكحلاو

 ود ةللا نكنلو ُضزألا تدَسَقْل ,ضغت ْمُهَضْعَب سانلا هللا ئاقد الولو » :هلوق

 رفاكلا ىفاعيو رفاكلاب نمؤملا ىلتبي :لاق نيرسفملا ضعب ركذ « نيملعلا ىّلَع لضف
 . نمؤملاب

 .4 َنيِلَسْزُملا َنمَل َكَنإَو قحلاب كيلع امموُلَتت هللا تنيآعكلت » :لاق

 هللا مهاتأ امب :نسحلا لاق « ضغب ىلَع ْمُهَضعَب انلضف لسرلا كلت » :هلوق
 :هلوقك وهو « ٍتَْجَرَد مهضعب َعقَرَو ةللا مّلَك ْنُم ْمُهْنِم » :لاقف شةلاسرلاو ةوبنلا نم
 ايندلا يف ينعي :نسحلا لاق .[55 :ءارسإلا] ( ضب ىلَع َنييهتلا ضعي اضف ذَقَلَو
 .اوطعأ ام هوجو ىلع

 هريسفت يف يربطلا ريرج نبا هاور اذكه .«تولاج عم ىقل موي» :د يفو .ع و ق يف اذك (1)

 باحصأ ةدع باب ،يزاغملا باتك يف يراخبلا هاورو ،السرم ةداتق نع 347-348 ص 5 ج

 ةدع اوناك مهنأ اردب دهش نمم ةي دمحم باحصأ ينثدح» :ظفلب بزاع نب ءاربلا نمع ردب
 زواج ام هللاو ال :ءاربلا لاق .ةئامثالثو رشع ةعضب رهنلا هعم اوزاج نيذلا تولاط باحصأ

 . نمؤم الإ رهنلا هعم
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 255 - 253 :ةرقبلا

 ةعضبو ةئامثالث :لاق ؟نولسرملا مك © هللا لوسر اي :لاق هنأ مهضعب ركذ

 :لاق ؟املكم نكي مل مأ ًاملكم ايبن مدآ ناكأ ،هللا لوسر اي ليق .ريفغلا مجلا رشع

 .("آملكم ًايبن ناك لب
 :نسحلا لاق همه سقلا حورب ُهَنذَياَو تشبلا ميرم َنب ىسيع اتاو » : هلوق م ٥ م م۔ه مع ۔,., ۔۔٥ه۔ ۔ه ِ ۔ه۔, ۔ ,

 . ليربج حورلاو ئ هللا سدقلاو ئ سدقلا حورب هانعأ : هاندأ

 .4 تبلا مهتءاج ام دعب نم مهدعب نم نيذلا لتتقا ام هللا ءاش وَلَو » :هلوق

 نم مهنمو َنَماَع نُم مهنم اوفلتخا نكلو » .ىسيعو ىسوم دعب نم :مهضعب لاق

 .« يرث ام لعفي ةلا نكلو اوف ام هفلا ءاش و رق
 هيف عيب ال موي يتاي نأ ,لبق نم مُكتفزَر ام اوقفنأ اونماع نيذلا اَهُيأ اي » :هلوق

 مهضعب ذيَموُي ءالخالا ) :هلوق لثم وهو .نيقتملل الإ ةقادص الو يأ هم ةلخ الو

 .ليلخلا باب نم ءالخألاو [67 :فرخزلا] (َنيِقتُملا آلإ وَدَع ضغل

 يأ ٩ ّنوُمِلاَظلا مه نورفاكلاو « نيرفاكلل يأ : ةعافش الو : هلوق

 .رفك قوف رفكو رفك نود رفك وهو .مهسفنأل

 نامسا نمحرلاو هللا :نسحلا لاق ه مويقلا يحلا وُه آلإ ةلإ ال هئلا » :هلوق

 .امهلحتني نأ قلخلا نم دحأ عطتسي مل ناعونمم

 لك ىلع مئاقلا :نسحلا لاق .سفن لك ىلع مئاقلا يأ ،موّيقلا يحلا :هلوق

 .هب اهيزاجي ىتح اهلمع اهيلع ظفحي .اهبسكب سفن

 نم وهو مايقلا يحلا :فرحلا اذه ارقي ناك هنأ دوعسم نب هللا دبع نع اوركذ

 .لوعيفلا موّيقلاو ،لاعيفلا باب

 .ليوط هل ثيدح نم يرافغلا رذ يبأ نع دنسب هريسفت يف هيودرم نبا ثيدحلا -اذه جرخأ (1)

 ريسفت رظنا . !ملكم يبن» : ظفلب ال «لسرم ىيبن» :ظفلب مدا نع هيف باوجلاو لاؤسلا ءاجو

 .451 ص 2 ج ريثك نبا

 .«نوراهو ىسوم دعب نم» :ز يفو :دو ع و ق يف اذك (2)
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 255 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 الو » .ةرتف :مهضعب لاقو لسك :مهضعب لاق .ةنس ُهُذْخاَت ال » :هلوق
 ."بلاغلا مونلا مونلاو ساعنلا ةنسلا :نسحلا لاق .ه مون

 :يأ هنذإب إ هدنع ُعَفْشَي يذلا اد نَم ضزألا يف امَو تاومسلا يف امم هل ه

 امم) :هلوقكو .[28 :ءايبنألا] (ىّضَتزا نمل آلإ َنوُعَقْشَي الور :هلوق لثم وهو .دحأ ال

 .[3 :سنوي] (هنذإ مغَب نم الإ ,عيفش نم
 مهلامعأ لوأ :نسحلا لاق .4 ْمُهَفلَح اَمَو مهيديأ نب ام مَلْعَي » :هلوق

 ‘ ايندلا رمأ نم مهفلخ امو ئ ةرخالا رمأ نم مهيديأ نيب ام : مهضعب لاقو . اهرخاو

 . ةرخآلا يف اوراص اذإ : يأ

 نم ةايبنألا ملعأ ام يأ « اش امب الإ هملع نم ءيش َنوُطيحُي الو » :هلوق
 . يحولا

 ءيشلا دامع يسركلا نأ مهضعب ركذ .4 ّضزألاو تاوملا ةيِسزُك عسو »
 ت اومسل ١ هيسرك عسو : مهضعب ل اقو . هقلح ي ذلا الإ شرعل ا ر لق ملعي الو { هم اوقو

 . ضرألاو تاوامسلا هيسرك ألم : يأ ضرألاو

 هو % امهظفح هيلع لقثي ال يأ :دهاجم لاق .4ه امهظفح هدوع آلو % :هلوق

 الو ردق الو هل ىهتنم ال يذلا « ميظعلا » .هنم ىلعأ عيش ال :نسحلا لاق ه يلعلا

 اميف اوركفتو هللا يف اوركفتت ال : داي هللا لوسر لاق : لاق نسحلا نع اوركذ

 .اضيأ ساعنلا ةنسولاو ،ساعنلا :ةنسلا (ةنس)» : يلي ام 78 ص 1 ج نآرقلا زاجم يف ءاج (1)
 , :عاقرلا نب يدع لاق

 !مئاتنب سيلو ةنس هينع يف تقْنَرَفم سانلا هتَصفأ ناتشو
 جرخ : لاق مالس نب هللا دبع نع بيغرتلا يف يناهبصألا هجرخأو . متاح يبأ نبا هجرخأ )2(

 = .قلخ اميف اوركفت نكلو هللا يف اوركفت ال :لاقف نوركفتي مهو هباحصأ ىلع ةي هللا لوسر
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 256 :ةرقبلا

 نآرقلا يأ :ًاموي هباحصأل ةي هللا لوسر لاق :لاق هنأ نسحلا نع اوركذ
 :اولاق ؟مظجعأ اهيأ نوردتأ :لاق .ةرقبلا ةروس :لاق .ملعأ هلوسرو هللا :اولاق ؟مظعأ

 .ةيآلا رخآ ىلإ . . .موُيَقلا يحلا َوُم آلإ ةلإ آل ةللا :لاق .ملعأ هلوسرو هللا

 : هل ليق ٤ ةرقبل ١ ةروس نارقلا يف ١ ىف ةروس فرشأ 7 هزآ سابع نب ا .. نع اوركذ

 يسركلا ةيا :لاق ؟مظعأ اهيأ

 نب ديعس نع اوركذ .ه يغلا نم دشرلا نيبت دق نيذلا يف هاَركِإ آل ل :هلوق

 يف دوهيلا نم مهدالوأل اوعضرتسا مالسلا هيل هيلع ء يبنل باحصأ نم موق ناك :لاق ريبج

 اوهركي نأ اودارأف ؛ءابآلا ملسأ مالسإلا ءاج املف ؛ةيدوهيلا ىلع اوربكف شةيلهاجلا

 .(نيدلا يف ةاركِإ آل) :هللا لزنأف مالسإلا ىلع مهدالوأ

 ،برعلا هيلع هركأ .هيف هركي ملو نيدلا ىلع هركأ :لاق هنأ مهضعب نع اوركذ

 ىلع اوهركأف .هللا دنع نم ىتأ هأرقت باتك اهل سيل ةيمأ ةمأ تناك ةمألا هذه نإ

 نتفي ملو هنم تلبق ةيزجلاب رقأف ينارصن وأ يدوهي نم ةلم ىلع ناك نم امأ .مالسإلا

 رقأف ۔ برعلا الخ ام ۔ نيكرشملا نم باتكلا لهأ ىوس ناك امو :لاق .هنيد نع

 . لتقي ملو هنم تلبق ةيزجلاب

 لوسرلا رمأ املف ؛سوألا نم الاجر تعضرأ ريضنلا تناك :دهاجم لاقو

 8 مهولهأ مهعنمف ،مهنيدب ننيدنلو مهعم نبهذنمل :سوألا نم مهؤانبأ تلاق مهئالجإب

 .(يغلا نم دشرلا َنيبَت دق نيذلا يف ةاَرَكِإ ال) :تلزن مهيفف مالسإلا ىلع مهوهركأو
 .ةلالضلا يغلاو ©ىدهلا دشرلا

 ءاج ةيمأ ابأ ىنكي ةفوكلا لهأ نم لجر نع ديز نب رباج نع بيبح نب عيبرلا دنسم يفو =

 3 ج بيبح نب عيبرلا دنسم رظنا .قلاخلا يف اوركفت الو قلخلا ىف اوركفت :ظفلب ثيدحلا
 .ةرم نب ورمع نع يناهبصاألاو ايندلا يبأ نبا ًاضيأ هجرخأ ظفللا اذهبو .(827) 2 ص

 .ةهباشتم ظافلأب ننسلا باحصأ اهاور ةريثك يسركلا ةيآ لضف يف تدرو ىتلا ثيداحألا (1)

 نآرقلا يآ ةديس :ةريره يبأ ظفلو . . .نآرقلا يف ةيآ مظعأ :ظفلب دوعسم نبا هاور ام اهنم

 . يسركلا ةيآ
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 258 - 256 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 دقف" هللاب ْنِموُيَو » ناطيشلا وه توغاطلا « توغالاب رمحي نمق » :هلوق
 ةورعلا :دهاجم لاق .4 ٌميِلَع ميِمَس هلاو اَهَل ًماَصفنا ال ىقثولا ةوزُعلاب َكَسُمَتْسا

 ال يأ (اَهَل ماَصفنا آال) .هللا الإ هلإ ال ىقثولا ةورعلا : مهضعب لاقو .ناميإلا ىقثولا

 . ةنجلا ىلع اهلهاب مجهت نأ نود اهل ماصفنا ال :نسحلا لاقو .اهل عاطقنا

 ")[مهقيفوتو مهاده يلو :نسحلا لاق] 4 اونَماع:َنيذلا يلو ةللا » :هلوق

 .هللا يحو ىلإ ناطيشلا يحو نم مهجرخي يأ « رونلا ىلإ ٍتمْلطلا َنِم مهجرخي »
 نم مُهنوُجِرْخُي تومئاطلا مهالو اورَمَك نيذلاو » .طق ناطيشلا يحو يف اونوكي ملو

 وهو ،طق هللا يحو يف اونوكي ملو ،مهيحو ىلإ هللا يحو نم يأ « ِتاَمْلظلا ىلإ رونلا
 : سنوي] ايندلا ةوّيحلا يف يزخلا َباَذَع مُهْنَع افشك اونما امل ن سنوُي وق الا هلوقك

 نم مهجرخي : : مهضعب لاقو .مهنع فرص يأ مهب لزني مل ًاباذع مهنع فشك .[8

 :لاق .ةلالض يف اوناك مهنأل ىدهلا ىلإ ةلالضلا نم يأ شرونلا ىنإ ِتاَمُلَشلا
 .ادبأ اهنم نوجرخي الو نوتومي ال يأ « نودلخ اهيف ْمُم رانلا ُبْحضأ تيتوأ ه

 ىتا يأ كلملا ةئلا ةنتاع نأ هب هبر يف ميهاربإ جاح يذلا ىلإ َرَت م ملا % :هلوق

 هنأ انل ركذ :لاق نيرسفملا ضعب ركذ .ذورمن وهو .هبر يف ميهاربإ جاح يذلا كلملا

 .لبابب حرصلا بحاص وهو ضرألا يف ربجت كلم لوأ وهو ثذورمن

 نأ انل ركذ : مهضعب لاق ; 4 تيمو ييخيي يزلا يبر ميهاربإ لاق ذإ » :هلوق

 انأ يأ ي تيمو ييخأ انأ لاق » ف رخآلا ىيحتساو امهدحأ لتقف نيلجرب اعد ذورمن

 تئش نم لتقاو تئش نم ييحتسا

 تهبَق برغملا نم اهب تاف يقرشملا نم سنا يتاي ةللا نإف ميهاربإ لاق
 نيذلا نيكرشملا موقلا يدهي ال :لاق .4 َنيملاّصلا موقلا يدهي ال ةناو َرَقَك يزلا
 ىلإ ةلالضلا نم مهيدهي الو ةجحلا ىلإ مهيدهي ال يأ] نوكرشم مهو هللا نوقلي

 ملظو ملظ قوف ملظ وهو ؛نوملاظ مهو نيدتهم نونوكي ال :مهضعب لاق ،ا)[هنيد
 . نينمؤملاو ءايبنألا ةنسلأ ىلع هللا ةجح اذكه :نسحلا لاق .ملظ نود

 .37 ةقرو ز نم ةدايز (2) و (1)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 259 :ةرقبلا

 ؟ م 39

 . هبئاجعو ًاضيأ هلللا ةجح نم اذه :لاق ه ة ةيرق ىلع رم يزلاك وأ « : هلوق

 « اهتوم دغب هلا ذنم ييحي ىأ لاق» .بارخ يا ه اَهِشوُرُع ىع ةيواخ يهو »
 .ه ُهَنَعَب مت ماع ةئام هللا ُهَتاَمأَف » .اهتوم دعب هللا هذه ييحي فيك ينعي

 تخب اهنم جرخ امدعب سدقملا تيب ةيرقلاو ك ريزع وه : نيرسفملا ضعب لاق

 ضغب ؤ اموي تيل لاق . تشيل بل مك :لاق» .اهبارخ لعب هذه رمعت ىنأ : لاقف رصن

 بل ( :ل اقف سمشل ا بورغ لبق ثعبو ىحض تام هن أ انل ركذ : : مهضعب لاق .ه مو

 ضعب ؤأ) :لاقف مويلا كلذ نم (.)[اهنأ نظ سمشلا نم ةيقب ىأرف تفتلا مث ٤ اموي

 مل يأ « هنس مل كبارشَو كماعط ىإ رظنا ماع ةئام تثبل لبو هللا «لا 7 .مو

 مث امرِشْنَن تيك ماظعلا ىإ رظن و .سانلل ةيآ لعجنل كرامج ىلإ رظناو ريغتي

 .هريدق ءيش لك ىلَع ةنا نأ ملعأ لاق ه نبت املف امح اَموُسَحَ

 ليق مث هانيع هيف تبكر مث . هسأر هنم هللا قلخ ام لوأ : نيرسفملا ضعب لاق

 ملعأ :لاقف ؛كلذ لك هينيعبو ،ضعب ىلإ اهضعب لصاوتي هماظع تلعجف ؛رظنا :هل

 .ريدق ءيش لك ىلع هللا نأ

 قحأ اذهو ؛ هعيمجب هايحأ امدعب هرامح قلخ هللا هارأ امنإ : مهضعب لاق

 بنع نم ةلسو نيت نم ةلس :ناتلس هعم ناك : هبارشو هماعط يف يبلكلا لاقو

 ...... ...... ..... ...... . (2) زقزه ريد يه امنإ ةيرقلاو ريصع هيف قزو

 . حاضيإلل ةدايز (1)

 يازلاب «لقزه» هباوص فيحصت وهو ءءعارلاب «لقره ريد» :ثالثلا تاطوطخملا يف (2)

 عمتجمل لثمل ا هب برضي . ةلجد ىلع مركم ركسعو ةرصبل ا نيب روهشم ريد وهو .ةمجعملا

 تيب يف يعازخلا لبعد رعاشلا هركذ دقو .لِقزهه ريد نم هنأك :نونجملل ليق ىتح نيناجملا

 : لاقف دابع ابأ وجهي هل تايبأ نم

 دايفألا نلبالَس هججَي ةرَح َتيفُم نَقزه رينت نم هَنأَقَو
 نادلبلا مجعم توقاي رظناو .528 : ص بوسنملاو فاضملا يف بولقلا رامث ، يبلاعثلا رظنا

 .540-541 ص 2 ج
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 260 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 ىلإ مهلمحف ؛ليئارسإ ضرأ نم رضن تخب هابس نميف ناكو ؛(ةآريزع لجرلا ناكو

 . لباب ضرأ

 :لاق .ةيلاب ماظع وه اذإف هرامح ىلإ رظنف :(ياَممج ىلإ رظناَر) :هلوق يفو
 بلصلا ىأرف ؛ضعب ىلإ اهضعب ىعسو تكرحت يأ (2 تشهترا دق ماظعلا ىأرف

 ءيش لكو ێامهنكامأ ىلإ نايعسي نيكرولا ىأر مث اهتبحاص ىلإ هنم ةرقف لك ىعست
 يقلأ قرعلاو بصعلا ىأر مث .هناكم ىلإ سأرلا ءاج مث .ضعب ىلإ هضعب ىعسي هنم

 هيف خفن مث رعشلا هيلع در مث دلجلا هيلع طسب مث ،محللا هيلع عضو مث .هيلع
 .ريدق عيش لك ىلع هللا نأ ملعأ :لاقو ادجاس ريزع رخف ؛قهني مئاق وه اذإف ،حورلا
 مل هللا نإف ،متيو هقلخ لماكتي مل ذإ هسفن قلخ امأف .هرامح قلخ هللا هارأ اذكهف

 .دحأب اذه لعفي

 ضعب لاق .ه ىتوملا ييخت ; فك ينرأ بر ميهربإ لاق ذإو % :هلوق

 وه اذإف هل رامح ىلع ريسي جرخ . نمحرلا ليلخ ئ ميهاربإ نأ انغلب : : نيرسفملا

 ذخأتف ،ربلا عابس اهيتأتو ةعضب ةعضب اهنم ذخأيف ،ءامسلا ريط اهيلع عقي ةباد ةفيجب

 ميهاربإ ماقف .ناتيحلا هذخاتف محللا كلذ نم ريطلا هاوفأ نم عقيف اوضع اوضع اهنم

 .(ىَتوَملا ييحن تفيَك ينرأ بَر) :لاقف ًابجعتم

 عمتجي فيك « يبلق نيمي » ىتح ملعأ هل نكتَو ىلب لاق نموت ممَلَوا لاق »
 ريطلا نوطب يف هضعبو ©ربلا عابس نوطب يف هضعب ىرأ امدعب ةبادلا هذه محل

 ريطلا نم ةعبرأ ذخف » 5ميهاربإ اي :هل ه َلاَق » ف .ناتيحلا نوطب يف هضعبو

 . هتفخل ًايمجعأ ناك نإو ًافورصم ءارقلا ضعب هربتعا دقو ‘ تاطوطخملا يف اذك ،«اريزع» (1)
 ىلعو ،ةمجعلاو ةيملعلل فورصم ريغ نورخ آ هربتعاو ،هقاقتشاو هريغصتل ًابرعم نوكي دقو

 نبا رظنا .(هللا نبا ُرْيَزُع ُدوُهَيلا ٍتَلاَقَو) 30 :ةبوتلا ةروس يف ىلاعت هلوق ارق نم ةءارق اذه
 .رزع :ناسللا رظناو ©150 ص :ةجحلا .شهيولاخ

 © ز يف ةرابعلا تدروو .بارطضالا شاهترالاو ،«تشهترا»ه :ثالثلا تاطوطخملا يف اذك (2)
 .«تكرحت دق ماظعلا ىأرف» :اذكه 37 ةقرو
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 260 :ةرقبلا

 ى يه م -[

 ٌنهعذا مث اءزج ننم ,لبَج لك ىنع لعجا مث 0}[كيلإ نهَمضف ينعي] كيلإ َنُهْرُصَ
 ًأاكيد ذخاف ؛اهشيرو اهؤامسأو اهناولأ ةفلتخم رايطأ ةعبرأ ذخاف . 1 ًايغَس نيتأي

 اهضعب ءامدو ضعبب اهضعب شير طلخ مث ،اهقانعأ عطقف . ًابارغو ًامامحو ًاسوواطو

 مث .امنو ًامظعو ًاشير لبج لك ىلع لعجف ،لبجأ ةعبرأ ىلع اهنيب قرف مث ضعبب
 اهتيأو ،ةقزمتملا موحللا اهتيأو ،ةقرتفملا ماظعلا اهتيأ : يحولاب ءامسلا نم تيدون

 ريطتو ى مدلا ىلإ مدلا يرجي لعجف . كحاورأ كيف عجري يعمتجا ،ةعطقتملا قورعلا

 اهيف لخدأو اهسوؤر اهيلع ىقْلُمف 8 ،مظعلا ىلإ مظعلا بثيو ،ةشيرلا ىلإ ةشيرلا

 لعجو ،اهطسو يف هتيب عضو ضرألا قلخ امل هللا نإ ©ميهاربإ اي :ليقف .اهحاورأ

 لسرأو ضرألا اياوز نم ةيواز يف نكر لك ،ناكرأ ةعبرأ تيبللو ،اياوز عبرأ ضرألل

 روصلا يف خفن اذإف .روبدلاو ابصلاو بونجلاو لامشلا : حايرأ ةعبرأ ءامسلا نم مهيلع

 امك اهاياوز عبرأو ضرألا ناكرأ ةعبرأ نم ىكلهلاو ىلتقلا داسجأ تعمتجا ةمايقلا موي

 سفنك الإ مكْتْعَب الو مُكقْلَح ام) :لاق مث ،لبجأ ةعبرأ نم رايطأ ةعبرأ تعمتجا

 .[28 :نامقل] (ةدحاَؤ

 بائذلا اثاهتعزوت ةباد ىلع ىتأ مي ميهاربإ نأ انل ركذ :نيرسفملا ضعب لاقو

 ّنْئَمطَيل نِكَلَو ىلب َلاَق نوت : ملوأ َلاَق ىىَقوَمْل ييحت فيك ينرأ بَر) :لاقف عابسلاو
 :لاق) .كلذ فيك ملعي نأ دارأ :نسحلا لاق .هيلإ رظنأ يأ ، يبلق نكسيل يأ (ييلَق

 دادزيل { ةنياعم كلذ ىلإ رظنيل هبر اعدف .(ييلق َنْئَمَظَيِل نِكَلَو ىلب :لاق .نيوت ملوأ
 .ةيآلا رخآ ىلإ .. .ريسلا نم ةعبرأ ذخف :لاق .ًاملع هب

 كوعدأ ينأ ملعأ :يأ ،(يبلَم َنْيَمظَيَل نِكَلَو ىلب َلاَق) :سابع نبا لاقو
 . ينيطعتف كلأسأو ينبيجتف

 . نينمز يبأ نبال لوقلاو 0.38 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 وهو «اهمحل تعزمت» :5 يربطلا ريسقت يفو . «اهتعزوت» ثالثلا تاطوطخملا يف اذك (2)

 رظنا ،نطقلاو محللا نم ةعطقلا :«ةعزملاه كلذ نمو }ةعطق ةعطق اهتمساقت يأ حصفأ

 .ع زم :ناسللا
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 ٨61 - 260 .:ةرقبلا لوألا ءزجلا

 نهموحل نيب طلخي مث ،نهحبذيف ريطلا نم ةعبرأ ذخأي نأ رمأ : مهضعب لاقو
 كسمأو كلذ لعف هنأ انل ركذو .لبجأ ةعبرأ ىلع نهئزجي مث ،نهئامدو نهشيرو
 ,ىلإ ةعضبلاو ةشيرلا ىل إ ةشيرلاو ٠مظعلا ىلإ بهذي مظعلا لعجف ،هديب نهسوؤر
 لثم اذهو .هسأر ريط لك ىقلتو ،نهلجرأ ىلع أيعس هنيتأف نهاعد مث .ةعضبلا

 كلذك .ةعبرألا لبجألا هذه نم ريل هذه تثعب امك لوقي ؛ميهاربإل هللا هبرض

 .ضرألا راطقأ نم ةمايقلا موي سانلا هللا ثعبي

 كيدلاو سوواطلا :ةعبرألا رايطألا هذه نأ انغلب :نيرسفملا ضعب لاق

 . بارغلاو مامحلاو كيدلاو سوواطلا اهنإ :نولوقي ةماعلاو ،مامحلاو قونرغلاو

 انغلبو :لاق . هللا نذإب نيلاعت نهل لق :يأ 5،(َنُهَعذا) :هلوق يف دهاجم لاقو

 .نهلجرأ ىلع ايشم :يأ (ايعَس َكَنيِتأَي) :هلوق يف

 . هرمأ ن :يأ ه ميكح » هكلم يف :يأ هم زيزع ةللا نأ مَلُغاَو ه :هلوق

 لباَتَس عبس تنأ ةبح لقَمَك هللا ليبس يف هلومأ نوفني نيزلا لتم » : :هلوق
 ه ْميِلَع » هقلخل 4٩ غِيا هللاو ءاشت نمل فعضي هللاو ةح ةئام ةلبنس لك يف

 . مهرماب ب

 مهرد لكب هل ناك هللا ليبس يف هريغ زهج نم هنأ انغلب :لاق ءاطع نع اوركذ

 لكبو فعض ةئامعبس مهرد لكب هل بتك هلامو هسفنب جرخ نمو فعض ةئامعبس

 .[27 :ةدئاملا] (نيِقتُملا نم هللا لبقي اَمْنإ) و ؤآفعض فلأ نوعبس فعض

 الإ فعض ةئامعبس ىلإ اهلاثمأ رشعب ةنسح لك :لاق ةلي هللا لوسر :نأ اوركذ

 نم الإ هتوهشو هبارشو هماعط عدي ال ،هب يزجأ انأو يل مايصلا : هللا لوقي . مايصلا

 ."هب يزجأ انأو يل مايصلا امنإو 0 يلجأ

 ظافلأب . مايصلا لضف باب ،موصلا باتك يف ملسمو يراخبلا هجرخأ !هيلع قفتم ثيدح (1)

 مايصلا لضف يف ءاج ام باب . مايصلا باتك يف هجام نبا ًاضيأ هجرخأو 6 تادايزو ةبراقتم

 . ةريره يبأ نع هبوري مهلك (1638)
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 :ةقفنلا فعاضت امك فعاضي هللا ليبس يف ركذلا :لاق فلسلا ضعب ركذ
 . ةئامعبسب مهردلا

 ةقفن نم دبع قفنأ ام هديب يسفن يذلاو :ةلي هللا لوسر لاق :نسحلا لاق

 .(})لوق نم ةقفن نم لضفأ

 آل مت » [لا ةعاط يف ينعي] « هللا ,ليس يف مهلاومأ نوقفني نيذلا » :هلوق
 مه " ْمهُيَلَع فوخ ال مهبر دنع ْمُمرْخأ مهل ىذ دا الو ن اوق أ ام نوكبت

 .ه نونز
 هنم الإ ًائيش يطعي ال يذلا :لاق ؟نانملا نم ،هللا لوسر اي :ليق هنأ اوركذ

 .هيف مدقو كلذ نع ىهنف مهتيطع نوتمي ًاسانأ نأ هللا ملع :مهضعب لاقو

 هيخأل ءرملا ءاعد كلذب ينعي (4 )[نسح يأ] ا 4 توزرغَم لق « : هلوق

 ] ۔ ٥ 7 { ٥ ٥

 اهب قدصت نم ىلع قدصتملا اهب نمي ي أ « ىذ دا اَهُعَبتَي ة ةقدص ن ريخ ةرفغمو

 .هه ُميِلَح ينع هللاو » .هيلع
 :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ .ةقدص فورعم لك :لاق هنأ هللا دبع نع اوركذ

 .(5) ةقدص وهف ملسمل ١ هيخأل ملسمل ا هعنصي فورعم لك

 ىلإ بحأ ةقدص نم ام :ظفلب السرم ثيدحلا اذه رانيد نب ورمع نع متاح يبأ نبا جرخأ )1(

 .؟(ىّذأ اَهعَتَت ةَقَدَص نم ريخ ةرفْعَمَو فورعم َلَْق) هلوق عمست ملأ © لوق نم هللا

 .38 ةقرو ،ز نم ةدايز (2)

 يف ملسم هجرخأ ؛ةبراقتم ظافلأب يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبآو ملسم هجرخأ حيحص ثيدح (3)

 رذ وبا هاور ثيدح نم . . . ةيطعلاب َنملاو رازإلا لابسإ ميرحت ظلغ نايب باب .ناميإلا باتك

 هنَم الإ ائيش يطعي ال يذلا نانملا :ةمايقلا موي هللا مهملكي ال ةثالث :لاق ةي يبنلا نع

 .هرازإ لبسملاو .رجافلا فلحلاب هتعلس ققنملاو

 .38 ةقرو ،ز نم ةدايز (4)

 ، ةقدص فورعم لك باب بدألا باتك يف يراخبلا هجرخأ .هتحص ىلع قفتم ثيدح (5)

 فورعملا نم عون لك ىلع عقي ةقدصلا مسا نأ نايب باب .ةاكزلا باتك يف ملسم هجرخأو

 = ىسوم يبأ نب ةدرب يبأ ني ديعس نع بابلا يفو . هللا دبع نب رباج نع هيوري امهالك (1005)
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 مكلثم ريصيف ىذألاو نَملاب ْمُكَتنقَدَص اولطْبَت آل اونَماَع نيذلا اَهيأ اي ل :هلوق

 مويلاو هللاب نمؤي الو سانلا ار ُهَلاَم يفني يزلاك» مكلامعأ نم هللا طبحي اميف
 . ه رخالا

 اذك تقفنأو .اذكو اذك تلعف :نولوقي نيملسملا ضعب ناك :نسحلا لاق

 الو سانلا ءائر هلام قفني يذلاك ىذألاو نملاب مكتاقدص اولطبت ال :هللا لاقف .اذكو

 « بارت هيلَع ِناَوْفَص لَتَمَك ُهلَتَمَف » :لاق .قفانملا وهو رخآلا مويلاو هللاب نمؤي
 موي هنم عيش ىلع نوردقي ال ءايرلا هللا ليبس يف مهتقفنب نوبلطي نيذلا رافكلا كلذك

 ُهَكَرَتَف » .ديدشلا رطملا لباولاو « ُلباَو ةَباَصأَت » .افصلا ناوفصلاو .ةمايقلا

 يدهي ال هثاو » ذئموي 4 اوُبَسَك امم ءيش ىلَع نوردقي آل » :لاق .ايقن يأ هم دلص

 .4 نيركلا موقلا
 نوردقي ال :لوقي .ةمايقلا موي رافكلا لامعأل هللا هبرض لثم اذه :مهضعب لاق

 هيلع سيل رجحلا يأ افصلا اذه لباولا رطملا كرت امك ذئموي اوبسك امم عيش ىلع

 . ع ىس

 ٥ ه 4 2%-۔ , 2.٥ ۔ | ه -ه 4 ي هو ,ذ . 2 ۔۔ -

 لاق «مهسفنا نم اتيبثتو هللا تاضرَم ءاغتبا مهلومأ نوقفني نيذلا لثَمَو » :هلوق
 ءازجلا هب مهل نأ نوملعي ،هللا دنع ام هب نوديري مهنأ اوقدصت اذإ نووني :نسحلا

 مهتقفن يف مهلثمف :نسحلا لاق اباستحا :يأ تيبثت :مهضعب لاقو .هللا نم
 .ديدشلا رطملا وهو « لباو اَهَباَصا » ضرألا نم زشنب يأ « ٍةوبري ةنج لثمك » ه ,۔ ,۔۔إ ۔٤ٌ ٠ .. _ ۔٥ م . ۔ -ح

 يأ « لطف لباو اَهْبِصي مل نإف » نيترم يأ « ِنْيَفْعِض » اهترمث يأ اهلكا تتاف
 .4 ريصب نولمعت امي ةثلاو » .شطلا

 .ثيدحلا . . .ةقدص ملسم لك ىلع :ةي يبنلا لاق لاق هدج نع هيبأ نع يرعشألا =
 يربطلا هدروأ ةداتق ريسفت وهو . كًاباستحا» :ع و ق يف ام هباوص فيحصت وهو «اناسحإ» :د يف (1)

 ةيوغل ةلد ب امهيلع درو نسحل او ده اجمل هدرو أ رخآ ىنعم ىلعو هيلع در دقو 6 هضتري ملو

 :لئاقلا لوق نم شًاقيقحتو هللا ةعاط يف كلذ قافنإ ىلع مهل تيبثت :كلذب ينعي» :لاقو
 5 ج يربطلا ريسفت رظنا «هيأر هيف تيوقو هتققحو همزع تححص اذإ رمألا اذه يف انالف تبث
 .01-534 ص
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 نأ مهتاققن مهفلخت ال كلذك ،لاح لك ىلع اهريخ فلخت ال :نسحلا لاقو

 هذهل سيل امك فلخ نمؤملا لمعل سيل :لوقي :مهضعب لاقو .")آريخ اهنم اوبيصي

 . لط اهباصأ نإو لباو اهباصأ نإ ناك لاح يأ ىلع فلخ ةنجلا

 اَهَيخَت نم يرجت بانغ ؤ ,ليخن نم ةنج ُهَل هل نوكت ن 1 مكدحأ دو ا % :هلوق

 4 ران ه هيف راصحإ اَهباَصأَق ُءاَقَعُص ةيرذ هلو ربكلا هباصأو ترَمَتلا لك ن اهيف هل دهنلا
 تتێتألا ُمكَل ةئا نيبي كِلَذَع تقرتخا » رانلا اهيف يتلا ةديدشلا حيرلا راصعإلاو

 . 4 نوركفتت تت مكلعل

 دوي نم مكنم سيل : يأ . ماهفتسالا هجو ىلع ؟كلذ دوي نم مكنم له :لوقي

 ىلإ نونوكت ام جوحأ ،“كلذك هللا دنع مكتلزنم نوكت الأ اورذحاف : لوقي كلذ

 يف كلذ مكرسي ال امكف ؛ءعيش ىلع اهنم نوردقت الف ،اهلطبيو اهطبحي مكلامعأ

 مكلعل مكل هللا هبرض لثم اذهو .ةرخآلا يف كلذ مكرسي ال كلذكف 5،مكتايح

 . نوركفتت

 نيح سانلا نم هلقعي نم لق هللاو لثم :أرقف ةيآلا هذه أرق نسحلا نأ اوركذ
 نوكي ام جوحأ هللاو مكدحأ نإو .هتنج ىلإ نوكي ام جوحأو .هلايع رثكو ةنس تربك

 .اهلاب لاحل تضمو ايندلا (2اتضقنا اذإ هلمع ىلإ

 . تومي ىتح هللا ةعاط يف طرفملا لثم اذه :دهاجم لاقو

 َّنُم مكل انَْرْخأ اممَو ْمُعْبَسَك ام تيع ن اوق ا ونم ا نيذلا اَهُيأ اي » :هلوق
 ٤ ةبج اول ا ةقفنلا يف اذه :نسحل ١ ل اق . هم َنوقفْنت هنم ثيبخل ١ اوُمَمَيَت الو ضزأل ١

 كلذ نع هللا مه اهنف . . مهماعط إدرأو . . مهتضف إدرأو . . مهمهرد ادراب نوقدصتي اوناك

 هنم .: يأ . نوقمقنت هنم . ءيدرل ا وهو ثيبخل ١ ) اودصقت الو ينعي] اومميت الو : لاقف

 . نوكرزت

 . !اريخ اهنم اوبيصي نأ مهتقفن هللا مهفلخي ال كلذكف» :ز يفو د و ع و ق يف اذك (1)

 .«تعطقنا» :د يفو ،'‘تضقنا» :ع و ق يف اذك )2(

 . نينمز يبأ نبا نم يهو ،ز نم ةدايز (3)
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 .ةراجتلا نم ىأ .(مَتبَسَك ام تابيط نم) :دهاجم لاقو

 ءيدرلا اذه يذخآب متسلو :لوقي هيف اوُصمعَت نأ لإ هيذخامتب ْمُتْسَلَو» :لاق

 .هنم مكل مضهُي نأ آلإ دّيجلا اذه نمثب

 ىلإ دمعيف ةي هللا لوسر دهع ىلع ناطئاح هل نوكي لجرلا ناك : مهضعب لاق
 هيذخاب متسلو :لاق .كلذ نع هللا مهاهنف ؤفشحلاب هطلخيو ،هب قدصتيف إامهئدرأ

 مضهي نأ الإ بيطلا اذه رعسب ءيدرلا اذه يذخاب متسلو : يأ ؛هيف اوضمغت نأ الإ

 يوتسي ال كلذكف ءيدرلاو ديجلا اذه مكدنع يوتسي ال امكن : نسحلا لاق .هنم مكل

 . ةرخآلا يف هللا دنع

 ىلع مكضعبل ناك ول :لاق ،هيف اوضمغت نأ الإ هيذخاب متسلو : يبلكلا لاقو

 ضعب نع هل ضماغت دق هنأ ىري نأ الإ هنم هذخأي مل هقح نود ىطعأف قح ضعب

 نأ الإ .هل رجألا هب نولمكتست ال . مكيلع محارتي نأ الإ ضهللا كلذكو ث3هقح

 . هتمحرب هللا مكدممغتي

 ىلع ةدايزب مكئامرغ نم هوذخأت نأ الإ :هيف اوضمغت نأ الإ :دهاجم لاقو

 .(}ليكلا يف بطلا
 .هتقدصب لخب نمل مكدنع امع ينغ يأ هم ديمح ىنع ةلا نأ اوُمَلعاَو » :هلوق

 . هتقدصب بستحا نمل ديمح

 وه امنإ ءيدرلا نوقفني نيح مهنأ مهربخي : رقفلا مكدع نلطْيشلا » :لاق مث

 ام ىلع « ممكديي هنلا ءاشحفلاب ْمُكرُماَيَو » .ارقفلا نم مهبولق يف ناطيشلا يقلي ام
 .ةنجلا يأ همي الضَقَو » مكبونذل هنم ه ةَرْفْغَم » نوقفنت

 اذهب دهاجم ىلإ دنسب يربطلا هدروأ نكلو ،عوبطملا دهاجم ريسفت يف لوقلا اذه دري مل (1)

 رظنا .«ليكلا يف بيطلا ىلع ةدايزب الإ مكعويب يف الو مكئامرغ نم هنوذخات ال» :ظفللا
 .565 ص 5 ج يربطلا ريسفت

 .39 : ةقرو .ز نم اهتحص تبثأف { د و .ع و .ق يف ةبرطضم ةرابعلا تدرو )2(
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 نم ةمل :حابص لك ناتّممَل مدآ نبال :لوقي ناك دوعسم نب هللا دبع نأ اوركذ
 بييطتو ، قحلاب قيدصتو ،ريخلاب داعيإف كلملا ةمل امأف :ناطيشلا نم ةُمَلو كلملا

 :هلوق وهو ،سفنلل ثيبختو ،قحلاب بيذكتو .رقفلاب داعيإف ناطيشلا ةمل اماو ۔سفنلل
 "همكلضفو هنم ةرفنم مكدعب هللو ءاشحفلاب كرو رقلا مغ اطل

 مهرمأب ميلع هقلخل عساو يأ « ُميلَع غسَو ةللاو »» :هلوق

 ركذ ه اريك رخ يتوأ دقف ةمكحلا َتوُي نمو ُاَشَي نمم ةمكحلا يتوُي » :هلوق
 ولوأ الإ و هي انو % :هلوق .)نارقلا يف هقفلا ةمكحلا :لاق نيرسفملا ضعب

 .نونمؤملا مهو ،لوقعلا ولوأ يأ ه بنلألا
 . م ىم 2 ٥ 40٥ ع

 اوديرت ملف يأ ه ُهُمَلْعَي ةئلا َنإَق رذن نم نم مُئرَذَن وأ ة ةقفن نم متقفنا امَو : هلوق

 : ىأ © هملعي هللا نإف :دهاجم لاقو . هب هوديرت نأ الإ مكنم هلبقتي ال هللا نإف © هللا هر

 . هةصحب

 يتأي ال رذنلا نإ :لاق هنأ مالسلا هيلع يبنلا نع © يبنلا باحصأ ضعب ركذ
 يدي ىلع ىتؤيف 6 ليخبلا نم هب جرختسيل ردقلا رذنلا قفاوي دقو © هللا هردقي مل ءيشب

 .كلذ لبق هيلع تأي مل ءيشلا يف

 جيرخت رظنا ٠ ع: . رم 'ثيدحلا اذه يوز دقو .دوعسم نبا ىلع ًافوقوم انه ثيدحلا اذه درو )1(

 ‘ يطويسلا رظناو .2-575 ص 5 جح يربطلا ريسفت ة يف امكح هعفر حيجرتو ثيدحلا اذه

 .348 ص 1 ج شروثنملا ردلا

 هنكلو { ةوبنلاب تسيل» : هلوق دهاجم ىلإ دنسب يربطلا دروأو سابع نبا آ بسن لوق اذه (2)

 اميدق نيرسفملا نم نيققحملا روهمج هحجر يذلا ليوأتلا وه اذهو .«هقفلاو ملعلاو نارقلا

 ىلوأو معأ انه ليوأتلا اذه نأ الإ {}ةنسلا ىنعمب انايحأ تدرو نإو ةمكحلا . اثيدحو

 6 مالس نب ال فيراصتلا باتك يف ةفلتخملا اههوجو ىلع ةمكحلا ريسفت رظناو . باوصلاب

 . 1 : ص

 رذنلاب ءافولا باب ،روذنلاو ناميألا باتك يف يراخبلا هجرخأ .هتحص ىلع قفتم ثيدح (3)

 هيوري امهالك (1640) ائيش دري ال هنأو رذنلا نع يهنلا باب ،رذنلا باتك يف ملسم هجرخأو
 ٠ ةريره يبأ نع
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ِ ٥ . ّ , . ّ , 

 .4 راصنأ نم » نيكرشملل يأ « نيمل اَمَو » :لاق
 مكل ري وه ءارملا اممونوتَو امموُفْحَت نإو يه امعنَف تقَدَصلا ودبت نإ » :هلوق

 نأ بحتسي هنأ ءاملعلا تعمجأ . 4 ريبخ َنوُلَمُعَت امب هلل او ْمُكَتاََيَس م مكْنَع .7

 يف اهنم لضفأ تناك ارس تناك اذإف ؛ارس عوطتلا ةقدصو .ةينالع ةاكزلا نوكت
 .ةينالعلا

 نب بعك اي :ةي هللا لوسر يل لاق :لاق هنأ ةرجع نب بعك نع نسحل ا ركذ

 ءاملا ءىفطي امك ةئيطخلا ءىفطت ةقدصلاو .،ةنج موصلاو © ناهرب ةالصلا . ةرجع

 هتبقر عئابف داغو ٠ اهقتعمف هتبقر رتشمف داغف : نايداغ سانلا 6 بعك اي رانلا

 ٍ (آ)اهقبومف

 نم الجر نأ انل ركذ :نيرّسفملا ضعب لاق 4 ممُهيذُم َكيلَع سيل » :هلوق
 : هللا لزنأف ؛اننيد لهأ نم سيل نم ىلع قدصتأ :لاق مالسلا هيلع يبنلا باحصأ

 .(مُهيذُه كيَلَع ٌسيل)
 م ۔ م هب /إذ]إذ ن د ه ع ب .2- . م ,هم ۔۔ م, 8 ۔- ه۔ . , ة س ,ؤ

 الإ نوقفنت امو مكِيفنالف ريخ نم اوقننت امو ءاشي نم يدهي ةئلا نكلو :لاق
 ٢ ه ٥٤ إ ه م. 2 .ء |- . & هع .. , ٥ ۔ - ه

 . 4 نوملظت ال متن او مكياإ فوي ريخ نم اوققنت امو هللا هجو ء اغتبا

 يه امنإ نيملسملا ريغ ىلع يه ىتلا ةقدصلا هذه : نيرسفملا ضعب لاقو

 نم ءادف يف الو .ةرافك نم الو .ةاكز نم ال : ائيش بج اولا نم نوطعي الو . عوطت

 لاق : لاق ءاطع نع اوركذ .كسنلا نم نومعطي الو ‘ بجاو لك الو جح وأ موص

 .ائيش مككسن نم نيكرشملا اومعطت ال :ةي هللا لوسر

 ردلا يطويسلا رظنا . ةرجع نب بعك نع نابح نبا هجرخأو رباج نع ىلعي وبأ هجرخأ )1(

 بعك نع نسحلا نع ناميلس نب كلام نع مالس نب ىحي هجرخأو . 4 ص 1 ح روثنملا

 .39 ةقرو ز ةطوطخم ىيف امك ةرجع نبا

 : يتم هللا لوسر لاق لاق» ريبج نب ديعس نع دنسب يدحاولا جرخأ دقو ظفللا اذهب هدجأ مل )2(

 يطويسلاو .83 ص نآرقلا لوزن بابسأ ،يدحاولا رظنا .«مكنيد لهأ ىلع الإ اوقدصت ال
 .357 ص 1 ج روثنملا ردلا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 273 :ةرقبلا

 يف ًابزض َنوُعيِطَتْسَي آل هللا ليپَس يف اورصأ نيزلا ِءاَرَقفْلِل » :هلوق

 4 لهاجلا ممُهْبيخَي » .ففعت لهأ مهو رقفلا مهرصحأ ا :نسحلا لاق ٩ ضزألا

 . مكتاقفن نم مهوطعأاف يأ . مهففعتب يأ ه فْفَعَكلا نم ءاَبيْغأ « مهرقفب

 هللا رمأ مالسلا هيلع يبنلا عم ةنيدملاب شيرق ورجاهم مه :دهاجم لاق

 . مهيلع ةقدصلاب

 مهل نكت مل موق ،مالسلا هيلع يبنلا دجسم ةفص باحصأ مه : يبلكلا لاقو

 ةفص ىلإ نووأيو .ةنيدملاب راهنلاب قزرلا نوسمتلي اوناكو .رئاشع الو ةنيدملاب نكاسم
 اورصحأ نيذلا مهو . اوسمأ اذإ هب مهاتأ لضف هدنع ناك نمف .ةلي هللا لوسر دجسم

 . هللا ليبس يف

 يأ] ه ًافاحْلإ سانلا وُنأْسَي ال » مهتامالعب :يأ هم مُهَميِسب مُهْفرْعَت » :لاق
 ينعي افحلأ دقف لأس مث نوعبرأ هل تناك نم :لاق هنأ رذ يبا نع اوركذ (1)[ًاحاحلإ
 هل لحت مل ًامهرد نوسمخ هل تناك اذإ :لوقي ءاهقفلا ضعبو :امهرد نيعبرأ

 . ةقدصلا

 مالغلاو نكسملاو مداخلا بحاص :نولوقي ،هريغو ةديبع وبأ :انئاهقف ةماع

 هيدي يف ام غلبي الو مهتوقت ال ناك اذإ ةاكزلا نم ىطعي نيتئاملاو ةئاملا بحاصو
 نع ففعتسي نأ مالغلاو نكسملاو مداخلاو نيتئاملا بحاصل بحتسي دقو .ا}مهتوق

 (2ساب الف ذخأ نإو ذخألا نعو ةلأسملا

 ةرمتلا هدرت يذلا فاوطلاب سيل نيكسملا نإ :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 .39 ةقرو ،ز نم ةدايز (1)

 خيشلا تادايز نم ةريخألا ةرقفلا هذهو .اذه سانلا موي ىلإ اندنع لمعلا هب يرجي ام اذهو (2)

 ال لثم لامعلا ضعب نإف ؛ باوصلاو قحلا نيع وه انه هدروأ امو .كش الو مكحم نب دوه

 1 ج ©يركبلا ىواتف ،يلكب رظنا .هترسأ تاقفنو هشيع تارورض دسل هترجأ هيفكت

 . 167-168 ص
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 274 - 273 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 سانلا لأسي الو هينغي ءانغ دجي ال يذلا نيكسملا نكلو ،ناتلكألاو ةلكألاو ناترمتلاو

 ."افاحلإ

 ىتح مكل هظفحي يأ « ْميِلَع هب ةللا نإف لام نم ريخ نم اوقفنت اَمَو % :هلوق

 .هب مكيزاجي
 ٠ همي ها رم و 22 .ذ . ۔۔ د 7 . هوم ۔ة هع ۔ 2 . . ٥

 دنع مهرجا مهلف ةينالغو ارس راهنلاو ليللاب مهلاوما نوقفني نيزلا » :هلوق
٣ 

 .ايندلا ىلع يأ ه نونزحي مه الو % ةرخالا يف : يأ هم ْمهْيَلَع فوخ الو مهبر

 .ليخلا فلع يف تلزن اهنأ مهضعب ركذ

 3 مهارد ةعبرأ ىلإ نيملسملا ءارقف نم لجر دمع تلزن امل ةيآلا هذه نأ اوركذو

 ارس راهنلاو ليللاب مهلاومأ نوقفني نيذلا :لوقي هللا نإ :لاقف ،اهريغ كلمي ال

 ؛ ةينالعلا يف مهردو رسلا يف مهردبو شراهنلاب مهردو ليللاب مهردب قدصتف . ةينالعو

 ًامهردو راهنلاب ًامهردو ليللاب ًامهرد تقفنأ يذلا تنأأ : هل لاقف ةلي هللا لوسر هاعدف

 هلوسر علطأ هللا ناك نإ ؛ملعأ هلوسرو هللا :لجرلا لاقف ؟ةينالعلا يف ًامهردو رسلا يف
 © كلعف ىلع هللا ينعلطأ دق ،معن : هللا لوسر هل لاقف ؛هيلع هعلطأ ام وهف عيش ىلع

 دقو الإ ابرهم رشلا نم الو ،هتبلط دقو الإ ابلطم ريخلل تكرت ام هديب يسفن يذلاو
 .اتفوخت امم كنماو تبلط ام هللا كاطعأ دقف بهذا هنم تبره

 باتك يف يراخبلا هجرخأ ؛ةريره يبأ نع ملسمو يراخبلا هجرخأ هتحص ىلع قفتم ثيدح (1)
 سيل» :هلوأو . . . ىنغلا مكو . (ًافاحْلإ سانلا نوسي ال) :ىلاعت هللا لوق باب شةاكزلا
 نع بيبح نب عيبرلا هجرخأو .ثيدحلا رخآ ىلإ «. .ناتلكألاو ةلكألا هدرت يذلا نيكسملا
 موقي الو ، ىطعُف هب نطف الو هينغي ءانغ دجي ال يذلا» :هيفو ةريره يبأ نع ديز نب رباج
 . (9 مقر) 92 ص 1 ج بيبح نب عيبرلا دنسم رظنا . سانلا لأسيف

 ليقو ،قيدصلا ركب يبأ يف تلزن :ليقف ةيآلا لوزن ببس يف نوثدحملاو نورسفملا فلتخا (2)
 شيج يف اقفنأ امل فوع نب نمحرلا دبعو نافع نب نامثع يف ليقو . بلاط يبأ نب يلع يف

 بتك نم يدي نيب اميف هدجأ ملو .ريقف رخآ يباحص يف ثيدحلا اذه نأ ودبيو ،ةرسعلا
 بابسأ © يدحاولا رظنا .مالس نبا هتياورب درفنا امم هلعلو ظفللا اذهب ثيدحلاو ريسفتلا
 يف ةصقلا درت ملو .362 ص 1 ج .روثنملا ردلا ، يطويسلا رظناو 84-386 ص :لوزنلا

 .ز ةطوطخم
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 275 :ةرقبلا

 م نطيشلاةطبَحَتي يزلا موقي امَك ألإ ةوُموُعي ال اوسرلا وكا نيذلا » :هلوق
 هنأ هثيدح يف ناكف هب يرسأ ةليل نع ثح هنأ ةي هللا لوسر نع اوركذ .ه سملا

 ؛ًايشعو اودغ اهيلع نوضرعي رانلا ىلإ مهب قلطني ثيح نوعرف لآ ةلباس ىلع ىتأ
 لاجرب انأ اذإف :لاق . هللا باذع نم نوري امم ،ةعاسلا نموقت ال انبر :اولاق اهوأر اذإف

 نوعرف لآ مهيلع يتأيف ،مهنوطبلو مهروهظل نوعقيف نوموقي ،تويبلاك مهنوطب
 الت مث ،ابرلا ةلكأ ءالؤه :لاق ؟ليربج اي ءالؤه نم :تلق .ادرث مهلجرأب مهنودرثيف

 نم نلطْيشلا ُهبَحَتَي يزلا موقي اَمَك آلإ نوُموَقَي ال اولا ولكاي َنيِذلا :ةيآلا هذه
 ٍ (1)رسَملا

 .ابرلا ةلكأ مهنأ ةمايقلا موي هب نوفرعي ًامّلَع ابرلا ةّلَكأل نإ :نسحلا لاقو
 .ايندلا يف نوكي يذلا نونجلاب ةرخآلا يف مهذخأي يذلا لبخلا هبشف ؛لبخ مهذخأي

 .ايندلا يف ابرلا لكأ يف ةمايقلا موي سملا نم ناطيشلا ُهْطَبَحَتَي :دهاجم لاقو

 يف هب نولمعي اوناك يذلا وه « اولا لثم عيبلا امنإ اولاق مهنأب يلد »
 .ال { اولاق ابر اذه نإ : بولطملا لاق هبحاص ىلع مهدحأ الام لح اذإ ؛ةيلهاجلا

 هللا لحأو » :لاقف هللا مهبذكأف .لجألا لحم دنع وأ عيبلا لوأ يف اندز انيلع ءاوس

 .هگ اوّبلا رحو عيبلا

 نع ةلي هللا لوسر ىهن :لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع اوركذ

 (ثنمضت مل ام حبرو ‘كدنع سيل ام عيب نعو ،©فلسو عيب نعو ،عيب يف نيطرش

 ءارسإلا نع ليوطلا هثيدح يف يردخلا ديعس يبأ نع ةوبنلا لئالد باتك يف يقهيبلا هاور (1)

 يبأ ثيدح نم ةي هللا لوسر ىلإ هعفري دنسب انه مالس نبا هدروأو .هذه نم ةبيرق ظافلأب

 .39-40 ةقرو ز ةطوطخم رظنا .كلذك يردخلا ديعس

 .«مهدحأ نيد لح اذإ» :ز يفو ،'مهدحأ لام لح اذإ» :د و ع و ق يف اذك (2)

 سيل ام عيبو ضبقي نأ لبق ماعطلا عيب باب :هحيحص نم عويبلا باتك يف يراخبلا مجرت (3)

 ماعطلا وهف ي يبنلا هنع ىهن يذلا امأ : ظفلب سابع نبا نع اثيدح بابلا يف ىورو .كدنع

 = نم :ملسمل ةياور يفو .هلثم الإ عيش لك بسحأ الو :سابع نبا لاق .ضبقي ىتح عابي نأ
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 275 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 (")ررغلا عيب ١ نع ديك هللا لوسر ىھن : :لاق هنأ نسحلا نع اوركذ

 رمحي ىتح رسبلا عيب ١ هب نع ز هللا لوسر ىهن : :لاق هن زا نسحلا نع ١ اوركذو

 . )2( صضيبي ىتح بحل ١ عيب نعو 6 دوسي ىتح بنعل ١ عيب نعو

 ميرحت يف نآرقلا يف يذلا نايبلا ينعي ه هبر نُم ةظعوم هَعاَج ْنَمَف » :هلوق
 .فلس ام هل هللا رفغ يأ هه فَلَس ام هلف ْىَهَتناَف » ابرلا

 مقر ثيدحلا) .هلاتكي ىتح . . .ىرخأ هل ةياور يفو ،هيفوتسي ىتح هعبي الف اماعط عاتبا =
 4 ج هدنسم يف ديسأ نب باتع نع رماع نب ىيحي نع بيبح نب عيبرلا هجرخأو .5
 . (84 مقر) 4 ص

 ةغلاب رارضأو ررغ وأ ابر نم اهيف ام اهنك اهنيب عمجي اهنع عراشلا ىهن يتلا عويبلا هذه
 ىرخأ روص اذه اننامز يف تذةذج دقو .ةيعامتجالاو ةيداصتقالا مهتايح يف سانلا ىلع دوعت

 ىلإ تمي ال اهنم ريثك ،اهدقعتو ةايحلا روطت مكحب ةيلاملا تالماعملاو ءارشلاو عيبلا نم

 نأ نودب .ةيبرغلا لودلا نم لماعتلا يف روصلا هذه نوملسملا سبتقا دقو .ةلصب نيدلا

 نورعشي ال وأ نورعشي ثيح نم سانلا عقوف ؛مارح وه ام نيبو اهنم لالح وه ام نيب اوزّيمي
 3 هبابسأ تددعتو ،مهتاعمتجم يف ابرلا رشتناف لطابلاب مهنيب مهلاومأ اولكأو .مارحلا يف

 سانلا ىلع يتأي :ةي هللا لوسر لوق مهيف قدص ىتح هبيلاسأ يف اوننفتو ،هوطاعتم رثكو
 لهج هلك كلذ ببسو :هرابغ هباصأ ابرلا لكاي مل نمو .ابرلا لكأ الإ دحأ ىقبي ال نامز

 . تالماعملا هقفو عويبلا باوبأ يف مهيبن ةنس هتنيب امع مهضارعإو . .مهبر ةعيرشب سانلا

 رمع اهنع لاق ةمأ هللا محرف . .اولضأو اولضق . .نيدلا يف اوهقفتي مل سانأ ةراجتلا ىطاعتو

 قزرلا هيف ع نامز انلظأو .ابرلا لكأ الاو .هقف نم الإ انقوس يف رجي ال : هنع هللا يضر

 ايندلا ماطح عمج يف انيدامت لب . ًابيط الالح هللا انقزر ام تابيط نم لكان دعن ملف ى لالحلا

 الو لوح الو . يهتنم الو يهان الو .قفننو لكان هنم ثيبخلا ر انميت .هلح ريغ نمو هلح نم

 ا .ميظعلا يلعلا هللاي الإ ةوق

 نع يهنلا ثيدح هيف ىور ،ةلْبحلا لبحو ررغلا عيب باب ا باتك يف يراخبلا همجرت (1)
 .رمع نب هللا دبع نع كلذ

 ظفل يفو .هحالص ودبي ىتح رمثلا اوعيبت ال :ظفلب يراخبلا حيحص يف ثيدحلا اذه درو (2)
 .وهزي ىتح لخنلا نعو اهحالص ودبي ىتح ةرمثلا عيب نع ىهن هنأ كلم نب سنأ نع رخآ
 .رافصي وأ رامحي لاق ؟وهزي امو :ليق
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 277 - 275 :ةرقبلا

 وهف ةيلهاجلا يف ابر لك :ةلي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع اوركذ

 .(")لع وضوم

 وهف ءيش ىلع ملسأ نم :ةي هللا لوسر لاق :لاق ريبزلا نب ةورع نع اوركذ
 .(هل

 و 2 "م

 نم فلس ام هل رفغ : ه هللا ىلإ هرمأو » فلس ام هلف : هلوق يف نسحلا لاقو

 ءاش نإ : هللا ىلإ إ هرمأو : : يدسلا لاقو . ةظعوملا هلوبقل هللا ىلع هرجأ عقوو ۔كلذ

 . لعفي مل ءاش نإو دعب هنم همصع

 © ه مه
 م م ه

 بحا َكئنَلأَف » هميرحت دعب ابرلا لحتساف داع نمو يأ ه داع ْنَمَو » :هلوق
 . 4 نودلخ اهيف مه ه رانلا

 1 م © مه

 يبريو » هل طسبيف ةمايقلا موي هقحمي :يأ ه اوبرلا هللا قحمي » :هلوق
 يبأ نع يرْبقملا ديعس نع نامثع نع ىيحي] .اهفعاضي : : يأ اهلهأل هي تاقدصلا

 دي يف عقتف ةقدصب دبع قدصت ام هديب يسفن يذلاو .:ةاَي هللا لوسر لاق :لاق ةريره

 هليصف وأ (3)هوَق مكدحأ يب يبري امك اهبحاصل اهيبري مث ث هللا دي يف عقت ىتح لئاسلا

 اب هلكأل ميثأ .ه ميثأ راََك َلُك بي ال ةئلاو » .(ث[دحا لثم ةمقللا ريصت ىتح
 . مثالا مظعأ رفكلاو

 مهيلع هللا ضرتفا ام ينعي « ب تاحلنصلا اوّنِمَعَو اونمآ نيذلا نإ » :هلوق

 يأ «مهبَر دنع مهرجأ مهل ناتبجاو ناتضيرف امهو «ةَكَرلا اوتاََو ةوَلُصلا اوُماَقأَو»

 .ه َنونَرَي مه الو مهيَلَع فوخ الو ةنجلا

 .سابعلا همع ابر مالسلا هيلع هعضو ابر لوأو ،عادولا ةجح يف ةلي هتبطخ نم (1)

 .ةريره يبأ ثيدح نم لماكلا يف يدع نباو ننسلا يف يقهيبلا هاور (2)
 .همأ نع لصف اذإ ةقانلا دلو :ليصفلاو .ملف اذإ رهملاو شحجلا :لفلاو لفلاو وُلَقلا )3(

 . ةهباشتم ظافلأب يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هجرخأ حيحص ثيدحلاو .ز نم ةدايز (4)
 نع (1014) اهتيبرتو بيطلا بسكلا نم ةقدصلا لوبق باب ةاكزلا باتك يف ملسم هجرخأ

 ٠. ةريره يب أ
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 ه نينيوُم مينُك نإ اوبرلا نم يقب ام اوُرَدَو ةللا اوقتا اونما نيذلا اهيأ اي » : هلوق

 ك هوذخأي الأ ةيلهاجلا يف هيف اوبرأ امم يقب اميف ةيآلا هذه تلزن .نينمؤم متنك ذإ يأ
 لاق :لاق ريبزلا نب ةورع نع اوركذ .لالح مهل وهف مهمالسإ لبق هوذخأ امو

 . (1هل وهف عيش ىلع ملسأ نم :ةلي هللا لوسر

 مكنأ (اورعشاف يأ « ِهلوُسَرَو هللا َنم بزحب اوداق اونَعْفَت ْمَل نإَق ف :هلوق

 لطبي لوقي 4 ممُكِلْومَأ سوؤر مكل متملسأ يأ « متت نإَو » هلوسرو هللا نم برحب
 آلو » لضفلا نوذخاتف « َنوُمِلْظَت آل » بولطملا ىلع انيد يقب دق ناك اذإ لضفلا

 . ائيش مكلاومأ سوؤر نم « َنوُمَلْظت

 .هلام سأر الإ ذخاي الف عيش يف ىبرأ نم :لوقي ناك هنأ نسحلا نع اوركذ

 ردقي مل ابر هدي يف ناك نمو .هادري نأ ىلع اردقي ملو عيبلا تاف اذإ هنأ كلذ ريسفت

 . نيكاسملا ىلع اهب قدصت ةعلسلا كلت در ىلع

 لاق :لاق نسحلا ركذ .ه ةَرُسْيَم ىلإ ةَرِظَنَف ٍةَرْسُع ود َناَك نإَو > :هلوق
 . )3( هنع احم وأ رسعم ىلع رسي نم هللا محر : را هللا لوسر

 هآر املف ،هل ًاميرغ رصبأ ذإ يبأ عم تنك :لاق }سوأ نب دادش نب ىلعي ركذ
 سيل : اولاقف . هانبلطف هباب ىلع انمقف انئجف . هباب قلغأو هتيب لخد ىتح عرسأ ميرغلا

 .ةريره يبأ نع لماكلا يف يدع نباو ننسلا يف يقهيبلا هاور (1)

 .«اوملعاف» :ز يفنو . «اورعشان» :د و ع و ق يف اذك (2)

 رسعم ىلع رسي نم : ظفلب (2417) رسعملا راظنإ باب تاقدصلا باتك يف هجام نبا هجرخأ (3)

 .ةريره يبأ ةياور نم وهو ،ةرخآلاو ايندلا يف هيلع هللا رسي

 يوار ىلعي هنباب ىنكي ناكو ،رعاشلا تباث نب ناسح يخأ نبا ،تباث نب سوأ نب دادش وه (4)

 هنع لاق .ةرجهلل 85 ةنس يفوت اهبو . نيطسلف ةيحانب ماشلا لزن يباحص وهو .. ثيدحلا اذه

 نم سوأ نب دادش دعيو .. ملحلاو ملعلا يتوأ نمم سوأ نب دادش ناك :تماصلا نب ةدابع

 2 ج باعيتسالا ،ربلا دبع نبا رظنا .دعس نب ريمعو ءادردلا يبأ عم ةثالثلا راصنألا داهز

 .694 ص
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 دهشأو كدهشأ ينإ مهللا :لاقف هللا :لاق .ةرسعلا :لاق ؟تعنص ام ىلع كلمح ام

 كدهشأو ،هيلع قدصت وأ ًارسعم رظنأ نم :لوقي ةي هللا لوسر تعمس ينأ كتكئالم

 .هيلع تقدصت ينأ بر اي

 ةمايقلا موي هللا هلظأ هنع عضو وأ ًارسعم رظنأ نم :لاقي هللا لوسر نأ اوركذ

 . ({)هلظ ىف

 ريخ ةقدصلا نأ متملع نإ يأ ه َنوُمَلْعَت متنك نإ مكل رْيَ اوُفَدَصَت نأو » :هلوق َ 2200َ رم م

 .اهذخأ نم مكل

 موي يف مكل ريخ :نسحلا لاق ه هللا ىلإ هيف َنوُمَجْرَت اموي اوقَاَو » :هلوق
 ال يأ هم َنوُمَلظي ال ْمُمَو تبسك ام سفنت لُك ىنوت 4 % :هللا ىلإ هيف نوعجرت

 ظعي ةظعوم يه :نسحلا لاق .ةمايقلا موي مهتانسح نوفقوي ،نينمؤملا ينعي ،نوُصَقْن
 | .نيملسملا اهب

 نكيلو هوُبتكاَف ىُمَسُم لجأ ىلإ نيدب ْمُنياَدَت اإ انماع نيزلا اهيأ اي » : هلوق

 ىلع ديزي ال .هباتك يف امهنيب لدعي سيرتشملاو عئابلا نيب 4 ,لذلاب باك مك
 .بلاطلا قح نم صقني الو بولطملا

 .هملعي ملف هريغ كرتو ةباتكلا هم هئلا همَلَع اَمَك نكي نأ بتاك باي الو »

 ناك نإف :نسحلا لاقو .بولطملا ينعي « قحلا هْيَلَع يزلا ليميو بتكيلف »
 ه ايش هنم سحي الو ُهبَر ةئلا تلو » :لاق .عساو وهف بتكي نم ىلع ردقي بلاطلا
 .بلاطلا قح نم صقني ال ىأ

 يف ملسم هجرخأو ريمع نب بعك رسيلا يبأ نع هجام نباو ملسمو دمحأ ثيدحلا اذه جرخأ (1)

 ةصقلا هبشت ةصقلاو (3006) رسيلا يبأ ةصقو ليوطلا رباج ثيدح باب .قئاقرلاو دهزلا باتك

 ةصق كلانهو .ةدحاو امهنأ مأ ناتهباشتم ناتصقلا لهف سوأ نب دادش ىلإ ةبوسنملا ةفلاسلا

 هذه نوكت نأ دعبي الو . يراصنألا يعبر نب ثراحلا ةداتق يبأ ىلإ ةبوسنم امههبشت ىرخأ

 نب بعك رسيلا يبأو ] سوأ نب دادش ىلعي يبأ ةثالثلا ةباحصلل ترج ةهباشتملا صصقلا

 وأ نتم هللا لوسر نم ثيدحلا اذه اعيمج اوعمس مهنأو 3 يعبر نب ثراحلا ةداتق يبأو 6“ورمع

 ٠. ملعأ هلللاو ز٥٨6وور
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 ("لاومألاب الهاج ينعي 4 ًافيعض و ًاهيفس َ قحلا هيَلَع يذلا ناك نإف ٭% :لاق مث

 ال قحلا هيلع يذلا ينعي ه ُم لمي نأ عيطتسي ال ؤأ » .قمحأ وأ قرخأ وأ ازجاع وا
 ال يأ 4 ,لذلاب « (2لبلاطل ١ ينعي . قحل ا يلو يأ 4 هلو للَمْيْلَق ط لمي نأ نسحي

 . لمي نأ نسحي ال يذلا قمحألاو ةفيعضلا ةأرملا : هيفسل ا : مهضعب لاقو . ًائسش ددري

 انوكي مل نإف » مكرارحأ نم يأ « مكلاجر نم نيديهَش اودهشَتْساَو » :هلوق
 .هه ّ ح 8 . ح هت -٥ ۔١ ٠ . رم . ٥ 2 ۔

 .4 ءادهشلا َنم نوضرت نمم ناتأرماو لجر » نكيل « ف نيلجر

 يذو ةنجلا يذو ةنّظلا يذ ةداهش زوجت ال :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ
 .نونجلا ةنجلاو نيلجرلا نيب ةوادعلا ةنحلاو مهتملا ةنظلا يذ ريسفتو .اةنجلا

 عفاد الو كيرشلا الو مصخلا ةداهش زيجأ ال :لاق هنأ حيرش نع اوركذ

 .اهنيعب ةعيضلا كلت يف هرجأتسا نمل ريجألا ةداهش الو ،مرغملا

 اَمُمذخإ ركذنف » ةداهشلا امهادحإ ىسنت نأ يأ هإامُهذخإ لضت نأ » :هلوق
 ؛ ليقثتلاو فيفختلاب أرقت يهو .ىرخألا اهتداهش تظفح يتلا ركذت يأ هه ىرخألا

 الف هبحاص ناسنإلا ركذي نأ نوكي دقو .تركذف اهل ركذ دق يهف فيفختلاب اهأرق نمف

 الهاج » :د يف ءاج ام هباوص فيحصت هيف ودبيو «ءالمإلاب الهاج » :ع و ق يتطوطخم يف (1)
 .لاملا يف فرصتلا نسحي ال يذلا وه هيفسلا نأل «لاومألاب

 سابع نبا ريسفت وهو .«بلاطلا ينعي ،قحلا يلو يأ» ،ز و د و ع و ق تاطوطخملا يف اذك (2)

 (هّيلو) : ىلاعت هلوق يف ريمضلا عجرأ نم كلانهو . ليواتلا اذه اضيأ يربطلا حجرو ءارفلاو

 نأ ودبيو .هيلو هنع ىلمأ ءالمإلا نع زجع اذإ ىنعمب ،بولطملا يأ ،قحلا هيلع يذلا ىلإ

 قحلا هيلع يذلاف ؛رثكأ رارقإلاب تبثت قوقحلا نأل .اضيأ احيحص اهجو ريخألا ليواتلا اذهل
 يلمي نأ عيطتسيف نيدلا بحاص يأ قحلا هل يذلا امأ .امهيلع تبث ائيش ايلمأ اذإ هيلو وأ
 رظنا جاجزلاو ديز نباو كاحضلا هراتخا ام وه ريخألا لوقلا اذهو .نيمأ نكي مل اذإ دارأ ام
 (ريمضلا) ليقو»ه :388 ص 3 ج هريسفت يف يبطرقلا لاقو .57-60 ص 6 ج يربطلا ريسفت

 دهشت فيكو .حصي ال سابع نبا نع يور امو . حيحصلا وهو . قحلا هيلع يذلا ىلع دئاع

 .«؟نيدلا هل يذلا ءالمإب هيفسلا ةمذ يف الام لخدتو ءيش ىلع ةنيبلا
 .ةريره يبأ نع ننسلا يف يقهيبلا هجرخأو كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ (3)
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 .تركذ دق نيهجولا الك يف يهف تركذ دق هذه نكلو شركذي

 يتأي لجرلا ناك :مهضعب لاق 4٩. اوعد اَم اذإ ُادَهشلا باي الو % :هلوق

 .كلذ نع هللا ىهنف دحاو لجر مهنم هعبتي الف هل دهشي نم بلطي ميظعلا ("ءاوجلا

 .عساو وهف هريغ دجو اذإ نسحلا لاقو
 ضيفي ىتح ةعاسلا موقت ال :ةلي هللا لوسر لاق :لاق هنأ نسحلا نع اوركذ

 لاقي امو نامز سانلا ىلع ىتأ دقل :نسحلا لاق .اةراجتلا رثكيو ملعلا رهظيو لاملا

 بتاكلاو دحاولا رجاتلا الإ ىحلا ىف نوكي ام 0 نالف ىنب بتاكو ،نالف ىنب رجات الإ

 ١ ١ ١ . .دحاولا

 ريبك ؤ أ اريغص » قحلا ينعي ٩ وبتكت نأ » اولمت الو ه وم ست الو « : هلوق
 ةداهشلل بوصأ ىأ هم ةَداَهّشلل ُوَفأو هللا دنع » لدعأ يأ هي طسق مكل ه هلجأ ,ىلإ

 .ابوتكم ناك اذإ ةداهشلاو لجألاو قحلا ىف يف اوكشت الأ ردجأ يأ هم اوبات ل ىندأو ط

 لجأ اهيف سيل ه مكنيب اهتوُريِدُن » ةلاح يأ هي ٌةَرِضاَح ةَراَجِت نوكت نأ الإ » :لان
 .ةرضاحلا ةراجتلا ينعي ه امموُبَتكَت الأ جرح يأ انج ْمُكيَلَع سيلف ل

 مل وأ لجأ هيف ناك ، مكقح ىلع اودهشأ يأ ه تعاب اذإ اودهشو % : هلوق

 : ةرقبلا] (ًاضمَب مكضعب َنمآ نإف) اهخسن :لاق هنأ نسحلا نع اوركذ .لجأ هيف نكي

 ريغب ةداهشلاو باتكلا ركذ وأ هدحو باتكلا ركذ كشأ انأف :نسحلا لاق .[3

 .هيلع دهشأ ةئسنب وأ دقنب ىرتشا اذإ ناك هنأ رمع نبا نع اوركذ .بتاك

 لاح يف هميقي ءيجي ال : مهضعب لاق .ه ديهش الو بتاك ًراضُي ال + :هلوق

 دنع ةداهشلاو باتكلا ىلإ امهوعدي دهاشلاو بتاكلا يف يه :مهضعب لاقو .هلغش

 .امهريغ دجي وهو كلذب امهزاضي ،امهتجاح نع امهلغشيف ةجاح امهلو ،عيبلا

 . ءام ىلع سانلا نم ةعمتجم ةينادتم تويب : ءاوحلا )1(

 طارشأو نتفلا باتك يف ناصقنو ةدايزبو ةهباشتم ظافلأب امهريغو ملسمو يراخبلا هجرخأ (2)

 . ةريره يبأ نع ةعاسلا

260 



 283 - 282 :ةرقبلا لوألا ءزجلا

 لاقو .امهريغ سمتليلو ،امهتجاحل امهغدّيَلف .ةداهشلاب هللا امكرمأ دق :امهل لوقيف
 .جرخي وأ هسقت يف هتجاحو هلغش نع ماقي ال : دهاجم

 يأ ه مكب قوسف هنإَف » ديهشلاو بتاكلا اوراضت يأ ه اوُلَعْفَت نإو » :لاق
 دهشيل يعد اذإ :ًاعيمج نيهجولا يف يه :لاق لاق هنأ ءاطع نع انغلبو .مكل ةيصعم
 . ةداهشلا نم هدنع امب دهشيل وأ

 الو هللا اوقتاف يأ ه ٌميِلَع ءيش لكب هئلاو هللا مُكُملَعُبَو نلا اوقَناَو » :لاق
 . امهيف هوصعت

 . ةّضوُبقَم نلهرف ابتاك اودجت ْمَلَو رقَس ىّلَع متنك نإو » :لاق

 بلاط يبأ نب يلع نع اوركذ .هيف امب نهرلا :الاق نسحلاو احيرش نأ اوركذ

 . ناصقنلاو ةدايزلا ناددارتي :لاق

 همنغ هل {}هنهر يذلا هبحاص نم قلغي ال نهرلا :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 . (1)همرغ هيلعو

 .هيف امب وهف هيف امم لقأب ناك نإ :الاق امهنأ ةديبع يبأو ديز نب رباج نع اوركذ
 .لضفلا دري هنإف هيف امم رثكأب ناك نإو

 دنع انيمأ قحلا هيلع يذلا ناك نإف ينعي ه اضعب مكضعب نمأ نإف » :هلوق
 :لاق 0 هيلع يذلا ءافوب هنظ نسحو هب هتقثل رفسلا يف هنم نهتري ملف ] قحلا بحاص

 ةللا ينتيلو » هبحاص ىلإ هيلع يذلا قحلا دؤيل يأ « هتنامأ نمئؤا يزلا ةولف »

 نب ديعس نع يرهزلا نع 32 ص 3 ج ينطقرادلا هجرخأو كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ (1)
 هبحاص نم نهرلا قلغي ال» :هظفلو لصتم نسح هدانسإو ،اعوفرم ةريره يب أ نع بيسملا

 ©صاصضجلا دنع عوضوملا اذه يف اميق اثحب رظناو .«همرغ هيلعو همنغ هل ،هنهر يذلا
 نأ وه هقولغ وأ نهرلا ُيَلَمو .413 ص 3 ج يبطرقلا ريسفت يفو .265 ص 2 ج نآرقلا ماكحأ

 نيدلا هب ددسي ام ميرغلا دجي الو لجألا لحي امدنع نهرلا نم هدي تحت ام نهترملا كلمي

 .184-186 ص 8 ج ةنسلا حرش ،يوغبلا رظناو .نهرلا كفيف
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 .(ةداهشلاو تاتكلا :لاق وأ ] ةداهشلا هذه تخسن : لوقي نسحلا ناكو . هم هبر

 ىلع اهمّتيلف اهيلإ يعد اذإ ،مكاحلا دنع يأ «ًةَداَهْشلا اوُمَتُحَ الو :هلوق

 4 َنوُلَمَعَت امب هللاو هبلق ُهلَق مثآ هلاق » اهيلإ يعد اذإ دهشي الف « اهنكي نَمَو » .اههجو

 . ْميِلَع « اهتماقإو ةداهشلا نامتك نم يأ

 ال :يلي هللا لوسر لاق :لوقي يردخلا ديعس ابأ تعمس :لاق نسحلا ركذ

 .هملع وأ هدهش اذإ قحلا لوقي نأ سانلا ةفاخم مكدحأ َنَعنمي

 وه ام هللاو امأ :نسحلا لاق .كلذ لثم مالسلا هيلع يبنلا نع نسحلا نع اوركذ

 .اهب دهشيف ةداهشلا هدنع نوكت لجرلا نكلو .ناطلسلا (ةبناوي لجرلاب

 نأ لبق هتداهشب يتأي يذلا ءادهشلا ريخ نإ :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 .(ثاَهَنأسي
 ا مكنا يف ام اوُدْيَت نإو ؛ضزألا ي امو تاومسلا ي ام هلل « : هلوق -

2 
 .4 ريدق ءْيَش لك ىلَع هلاو امي نمم ْبَذَعْيَو ءاشي نمل رِفْعَيَق ةللا هب مكبِساحُي ُهوُفَخَت ٠ ٥ ح ري ّ 2 م رق م

 هللا لزنأف © مهيلع تربكو ،مهتدهجف ةيآلا هذه تلزن :نيرسفملا ضعب لاق

 ةلالد» نيدلا ةيآ يف داهشإلاو ةباتكلاب ىلاعت هللا رمأ نأ ىلع ةيآلا هذهب يعفاشلا لدتسا دقو (1)

 ىلع ال رايتخالاو رظنلا ىلع هب رمأ» هللا نإف «هكرت نم يصعي ،هنم ضرف ال ،ضحلا ىلع

 .126-127 ص 2 ج ثنارقلا ماكحأ ،يعفاشلا رظنا .«متحلا

 ©ز رظنا . ًاعوفرم يردخلا ديعس يبا نع نسحلا نع كرابملا نع مالس نب ىحي هجرخأ (2)

 ءاج ام .11 ص 3 ج ،هدنسم يف لسرم ةديبع يبأ نع بيبح نب عيبرلا هجرخأو 141 ةقرو

 .(789 مقر) ركنملا راكنإ يف
 .اهححصال فيحصت نم اهيف امل دتهأ ملو «بناوي» ةملكلا هذه تدرو اذك (3)

 قيرط نم (594 مقر) ماكحألا باتك يف هدنسم يف بيبح نب عيبرلا هجرخأ حيحص ثيدح (4)
 اي ىلب اولاق ؟ءادهشلا ريخب مكربخأ الأ» :لاق مالسلا هيلع يبنلا نع اهنع هللا يضر ةشئاع

 ةيضقألا باتك يف ملسم هجرخأو .اهنع لأسي نأ لبق هتداهشب يتأي يذلا :لاق ث هللا لوسر

 . ينهجلا دلاخ نب ديز نع (1716) دوهشلا ريخ نايب باب
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 286 - 285 :ةرقبلا لوآلا ءزجلا

 هم . ٥ و

 . (اهعسو ل ا اسفن هللا فلك ال ) :اهتخسنف .ةيفاعو فيفختو رسي اهيف ةيآ اهدعب

 . [386 :ةرقبلا]

 مل ام اهسفنأ هب تثدح امع يتمأل زواجت هللا نإ :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 .(1) هر ملكتت وأ لمعت

 م هع ى م ي هع . 7 .ث ه .

 وأ نيقيلا نم :يأ ،(هوفخت وا مكسفنا يف ام اوذبت نإ) :دهاجم ريسفتو

 .كشلا

 7 2 ]م 2 2 ٣ م ٍ و ي . ظ 22 . . ه. ّ و م ك م م .

 هتكئللَمَو هللاب نمام لك نونموملاو هبر نم هيلإ لزنا امم لوسرلا َنَماَع » : هلوق

 ينإو ابر َكئاَرْفُع انعأو اغيس اولاقو ِهلُسؤ نُم دحأ نب قرفن ل هلسرو هبنو
 .4 ُريِصَملا

 .هب اوعدي نأ نينمؤملاو هلوسر هللا رمأ ءاعد اذه :نسحلا لاق

 قلخي نأ لبق باتك بتك هللا نإ :ةي هللا لوسر لاق :لاق هنأ مهضعب ركذ
 اهب متخ نيتيآ هنم هللا لزنأف شرعلا تحت هعضوف ةنس يفلاب ضرألاو تاوامسلا

 هيلإ لزنأ امب لوسرلا نمآ :لايل ثالث ناطيشلا هبرقيف تيب يف نآرقت ال ،ةرقبلا ةروس

 .(2ةروسلا رخآ ىلإ . . .هبر نم

 ملأ :مالسلا ,هيلع يبنلا ىلع هب هللا نم اميف ناك :لاق نسحلا نع اوركذ

 . ؟ةرقبلا ةروس متاوخ كملعأ

 ثيدح يف اذهو .اهتقاط الإ يأ ه اَهَعْسُو آلإ ًاسفت هللا فلكي ال » :هلوق

 .رش نم يأ « تبستكا امم اَهَْلَعَو » ريخ نم يأ « تَبَسَك ام اَهَل » .سفنلا

 ًايسان فلح اذإ باب ،روذنلاو ناميألا باتك يف يراخبلا هجرخأ }هتحص ىلع قفتم ثيدح (1)
 (127) . . .سفنلا ثيدح نع هللا زواجت باب { ناميألا باتك يف.ملسم هجرخأو 0 ناميألا يف

 نع ىفوأ يبأ نب ةرارز نع ةداتق نع ديعس نع مالس نب ىيحي هاورو .ةريره يبأ نع امهالك

 . هعفري ةريره يبأ

 .ريشب نب نامعنلا نع يئاسنلاو يذمرتلا هجرخأ (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 286 :ةرقبلا

 نأ ،مثأملا دبعلا هيف فوختي اميف اذه ه انيسن نإ انذخؤت آل انبَر » :هلوق

 .هنع ىهن امب لمعيف ىسني وأ ،هب رمأ امب لمعي نأ ىسني

 رمأ هنم نوكيف ءىطخي نأ . مثأملا دبعلا هيف فوختي اميف اذه ه انأطخأ وا <

 امب مكذجخاوُي نِكَلَو) :هلوقك ،هنع كلذ هللا عضوف ،هدمعتي مل مثاملا هيف فاخي

 .مثاملا هيف تدمعت ام :يأ [225 :ةرقبلا] (مكبوْلَف تَبَسَك

 ام ينعي ه اَنلبَت نم نيذلا ىلع ُهَنلَمَح امك ارضإ انيَلَع لمشت ال انَبَر » :هلوق
 هللا رمأ ءاعد اذهو .هنع اوهن اوناك اميف .دهعلا رصإلاو ليئارسإ ينب ىلع هب ددش ناك

 .ليئارسإ ينب ىلع ددش ناك ام نينمؤملا نع هللا عضو دقو .هب اوعدي نأ نينمؤملا

 ةاروتلا يف ممُهَدْنِع ابوتكم هنودجي يزلا يمألا يبنلا لوُسَرلا نوعني نيلا :لاقف

 فورعملاب ممُهْرُماَير مهباتك يف باتكلا لهأ دنع ابوتكم هنودجي يأ (.ليجنإلاو

 ةمزإ م مو تيلا هت مرو تالا مل لجنو كنلا ر ا
 لزنا يزلا رونلا اوعبتاو هوُرَصنَو ُهوُرَرَعَو هب اونمآ نيذلاف ْمهْيَلَع تناك يتلا نالغالاو

 ُكراَبُم هانلزنأ باتك اَمَو) :لاقو [157 :فارعألا] (َنوحِلْفُملا ه كيلوأ ُهَعَم

 كلذ نم ناكو .هيف مّرح ام يأ (اوقتاَو) هيف لحأ ام اوعبتا يأ [155 : ماعنألا] (ُوُعتاق

 الأ مهيلإ دهع ام لكو ‘تبسلا رمأو رفظ يذ لكو ،موحشلا نم مهيلع مرح ام رصإلا
 .انل لحأ امم هولعفي

 ۔ , 22 ۔

 . سابع نبا ريسفت يف ةسوسولا وهو همي هب انل ةقاط آل ام انلمحت الو انبر % : هلوق

 ام ءيشلاب يسفن ثدحأل ينإ © هللا لوسر اي :لاق الجر نأ نسحلا نع اوركذ

 .>ناميإلا ضحم كلذ :لاق .ايندلا يل نأو هب تملكت ىنأ ىنّرسي

 زنك نم ةرقبلا ةروس ميتاوخ تيطعأ :ةي هللا لوسر لاق لاق رذ يبأ نع دمحأ مامإلا ىور (1)

 . يلبق يبن نهطعي مل شرعلا تحت

 (132) اهدجو نم هلوقي امو ناميإلا يف ةسوسولا نايب باب ،ناميإلا باتك يف ملسم جرخأ (2)

 اندحأ مظاعتي ام انسفنأ يف دجن انإ :هولأسف يبنلا باحصأ نم سان ءاج :لاق ةريره يبأ نع

 = ملسمل ةياور يفو .ناميإلا حيرص كاذ :لاق .معن اولاق ؟هومتدجو دقو :لاق .هب ملكتي نأ
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 286 : ةرقبل ا لو ألا ءزحل ا

 موَقْلا ىلَع انرصنا اًنَلوَم تنأ اًنْمَحزاَو انل زِفُغاَو انع فاو » ::هلوق ي . ٥
 نيتاه ىف نينمؤملاو ةي ىبنلا هب هللا رمأ ءاعد اذه :نسحلا لاق .4 َنيرفاكلا

 َ . د ه. 2- { ۔ ٨ .و, ۔۔۔
 يبنلا هللا ربخأ دقو .ةروسلا رخا ىلإ . . .هبر نم هيلإ لزنا امب لوسرلا َنَما :نيتيآلا

 .هل رفغ دق هنأ مالسلا هيلع

 . ناميإلا ضحم كلت :لاق .ةسوسولا نع ةي يبنلا لئس :لاق هللا دبع نع (133) بابلا يف =
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 5 - 1 :نارمع لآ

 . ("اهلك ةيندم ىهو . ناَرُمع لا ةروس ريسمقت

 يأ « مويقلا يحلا َوُم آلإ ةت آل هللا أ » :هلوق ميجرلا نمزلا هللا مشب م ٥ 3 ٥

 لاقو د .ةرقبلا ةروس لوأ يف هانرسف دق .ملا : هلوق . تومي ال يذلا يحل ١

 : ا : نسحلا لاقو . دهاجم ريست وهو . ءيش لك ىلع مئ اقلا : : مويقلا : مهضعب : مهصعب

 4 هبدَي نيب اَمَل ًاقدَصُم ًدَصُم قحلاب » نآرقلا يأ 4 بتكلا َكيَلَع َلَوَب » :هلوق

 . نارقلا لبق نم يأ » لب نم ليجنالاو ةرونلا َلَرْنأَو . ليجنإلاو ةاروتلا نم يأ

 4 ناقرفلا َلَرْنأَو » سانلل ىده ًاعيمج بتكلا هذه لزنأ يا « سانلل ىدُه »
 لاقو . مارحلاو لالحلا نيب باتكلا يف هللا قرف { مارحلاو لالحلا هللا لزنأ : يأ

 .نارقلا :ناقرفلا :مهضعب لاقو .لطابلاو قحلا نيب هيف هللا قرف :مهضعب

 باَذَع ْمُهَل » هللا نيدب :نسحلا لاق ه هللا تناب اوُرَقَك َنيِذلا نإ » :هلوق
 .هئادعأ نم « ماقتنا وذ » هتمقن يف ه زيزع هللاو ديدش

 يزلا َوُه ءامسلا يف الو :ضزألا يف ءيش هلع ىحي آل ةللا نإ % :هلوق

 فورح ددع اهيف ركذ ةدايز ع دو ق يفو .هنم ةخوسنملا اهلصأ يفو ..د:ةطوطخم يف اذك (1)

 يه ةدايزلا هذهو .«فالتخا اهتلمج يف سيل ةيآ اتئام اهتايآ ددعو» :اهيفو اهتاملكو ةروسلا

 خاسنلا ضعب داز امبرو .اهتبثأ مل كلذل . نيرخأتملا خاسنلا ضعب تافاضإ نم كش الو

 هللا ىلصو» :ةلمسبلا دعب ،ةروسلا هذه لوأ يف اوبتك املثم ةروسلا ناونع يف ءاعد انايحأ

 . «ليللا مالظ ماد ام ملسو هلآو :دمحم انديس ىلع

 .78 .ص ثفلس ام رظنا )2(
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 7 - 6 : نارمع لآ لوألا ءزجلا

 .ةدحاو ةروص ىلع ناسنإ لك هللا قلخ يأ « امي فْيَك ماحزلا يف ْمُكْروَضُ
 ركذ [8 :راطفنالا] (َكَبُكَر اش اَم ةَروُص يأ يف) :هلوقك وهو .ءاشي فيك هروصو
 بالا لبق نم الإ ةبارق امهنيب سيل لجرلا لجرلا هبشي :لاق نيرسفملا ضعب
 . مدا : ربكألا

 .هتمقن يفو هكلم يف زيزعلا يأ « ميكحلا يزملا وُه آلإ ةلإ ال » :هلوق
 .هرمأ يف ميكحلا

 بتكلا مأ نُه تّمَكخُم تنبا ةنم بتكلا ًكيلَع لزنأ يذلا ه » :هلوق
 هيف هللا لحاف 3 هب لمعي يذلا خسانلا وه مكحملا : مهضعب لاق تاَهباَشَتُ أو

 ريسفتو .هب نمؤيو هب لمعي ال يذلا خوسنملا وه هباشتملاو ،همارحو مرحو هلالح
 . كلذ هابشأو كصملاو 3َرملاو َرلأو . ملا وه : يبلكلا

 عوطقملاو ،ريخاتلاو ميدقتلا وه :لاق سابع نبا نع مزاح يبأ نع انغلبو
 نم هيف ام ينعي ،باتكلا مأ نُه :دهاجم ريسفتو ،ماعلاو صاخلاو ،لوصوملاو
 .هباشتملا وهف كلذ ىوس امو .مارحلاو لالحلا

 ٨٥ ۔۔,[م۔,۔ } ٨ ء۔ڵ “هي ه ع . ۔ .., ِ
 .كشلا : غيزلاو « هنم ةبلشت امم نوغبتّيف غيز مهبولق يف نيزلا اماف ج :هلوق

 : مالسلا هيلع يبنلا ىلع اولخد نيذلا دوهيلا نم رفنلا يف اهنأ يبلكلا ريسفتو

 ."ةرقبلا ةروس يف كلذ انرّسف دقو .هباحصأو فرشألا نب بعك

 دق :لاقف ةيآلا هذه أرق ةي هللا لوسر نإ :تلاق اهنأ ةشتاع نع اوركذ

 . مهورذحاف مهومتيأر اذإف ؛مكل هللا مهامس

 متيأرأ : لاقف ةيآلا هذه ني هللا لوسر الت : لاق هنأ سابع نبا نع اوركذ

 :لاق وأ ،مهوسلاجت الف مهومتيأر اذإف ؛ هللا ىمس نيذلا مهف ،هيف نولداجي نيذلا
 . (2) مهورذحاف

 .80 - 78 :ص .ءزجلا اذه نم فلس ام رظنا (1)
 = لآ ةروس ،ريسفتلا باتك يف يراخبلا هجرخأ ؛ننسلا باحصأو ملسمو يراخبلا هجرخأ (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 7 :نارمع لآ

 يف ًنوُسِسزلاَو هلا آلإ هَليوات مَلْعَي اَمَو هليوات ءاغتباو ةنتفلا اغبا » :هلوق

 : يأ (ةننفلا اَعبا) :لوقي يبلكلا ناك .ه انبَر دنع ْنُم لك هب انما َنوُلوَقَي ملِلا
 ءاغتبا : يأ (ةَنتفلا ءاعَتبا) :نسحلا لاقو .دوهيلا كئلوأ ينعي ا")كرشلا ءاغتبا
 هيف رظن ام وه : يبلكلا لاقو .ةبارحلا ءاغتبا يأ ش(هليوات اعتْباو) ةلالضلا

 ءاقب باسح ، لمجلا باسح ىلع هولمح اوناكو ،كلذ هابشأو ملأ نم دوهيلا كئلوأ

 ام ليوات :يأ (ةليوات ملعي امَو) :لاق مهيلع سبتلا نيح ۔اومعز ۔ ةمألا هذه

 رفنلاو مالس نب هللا دبع كلذ دنع لاقف ،(هللا ألإ) .لكألا نم ةمألا هذهل هللا بتك
 .(انبَر دنع نم لك هب انَمآ) :ملعلا يف نوخسارلا مهو ،دوهيلا نم اوملسأ نيذلا

 . يبلكلا ريسفت اذه

 ةعبرأ ىلع نارقلا لزنأ :لاق سابع نبا نع حلاص يبأ نع يبلكلا نع انغلبو
 اهفرعي ةيبرعو ،ءاملعلا هملعي ريسفتو ،هلهج سانلا عسي ال مارحو لالح :هجوأ
 دنع نم لك هب انما :ملعلا يف نوخسارلا لوقي ثهللا الإ هلمعي ال ليوأتو برعلا

 ةياو ،ةرشبم ةيآ :تايآ تس ىلع نآرقلا لزن :لاق نيرسفملا ضعب ركذ .انبر

 . قررابخأو صصق ةيآو ،كاهنت ةيآو ،كرمات ةياو . ةضيرف ةيآو {ةرذنم

 يف يربطلا هجرخأو .ةشئاع نع دمحم نب مساقلا نع ةكيلم يبأ نبا قيرط نم نارمع =

 اهنم يأ يف سيلو ،ةكيلم يبأ نبا قيرط نم اهلك ادنس رشع دحاب 189-195 ص 6 ج هريسفت

 مالس نب ىيحي امأ .انه يورم وه امك ةرشابم ةلي يبنلا نع وأ ةشئاع نع سابع نبال ركذ
 نع ةكيلُم يبأ نب هللا دبع نع بويأ نع ناهبن نب ثراحلا نع ىيحي» :دنسلا اذهب هجرخأف
 .42 ةقرو ز يف امك . .«سابع نبا

 ةدارإ :هانعمو :لاقف 197 ص ٤6 ج هريسفت يف هيلع درو ليواتلا اذه يربطلا ضتري مل )1(

 .«سبللاو تاهبشلا

 دتهأ مل ةملكل فيحصت اهلعلو 0 ىنعم انه ةبارحلل مهفأ ملو .«ةبارحلا» :د و ع و ق يف اذك (2)

 نوكيو ريسفتلا ىنعمب نوكي ليواتلاف نورسفملا امهركذ ناينعم انه ليوأتلا ظفللو .اهيلإ

 .ءيشلا هيلإ لوؤي امو .ةرظتنملا ةبقاعلا ىنعمب

 الإ هليوأت ملعي امو» : ىلاعت هلوق نم ةلالجلا ظفل دنع نوفقي .ةيضابإلا مهنمو .ةمألا روهمج (3)

 = يبأ نع ىور . ةفنأتسم ةلمج «انبر دنع نم لك هب انمآ نولوقي ملعلا يف نوخسارلاو» 5«هللا
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 11 - 7 :نارمع لآ لوألا ءزجلا

 ه ع 1 ة مم .۔ .۔۔

 .نونمؤملا مهو ،لوقعلا ولوأ يأ بنأل ولوا الإ ركذي امَو 9 :هلوق

 تنأ كنإ ةمحَر كندل نم انل بمو انَتيَدَم ذإ دعب انبولق غزت ال انَبَر » :هلوق
 : يبلكلا لاقو .هب اوعدي نأ نينمؤملا هللا رمأ ءاعد اذه :نسحلا لاق .ه ُباَمَولا

 يف هانرّسف دقو .هباحصأو مالس نب هللا دبع :دوهيلا نم اوملسأ نيذلا رفنلا مه

 . يبلكلا ريسمت نم ىلوألا ا

 دوعسم نبا نع اوركذ . ه 4 هيف بيز ال موتل إ سانلا عماج كنإ انر « : هلوق

 . 4 داعيملا فلخ ال هللا 7 { : : ةمايقلا و وهو ( هيف كش ال مويل :لاق هنأ

 الو مهلمأ » مهعفنت نل يا « ْمُهْنَع َينْغَت نل اورفك نيزلا نإ » :هلوق
 : هلوق لثم وه .رانلا بطح : يأ 4 رانلا ُدوُقَو م ه وأو [ ائيش هللا نم هدوأ

 .[88 :ءارعشلا] (َنونَب الو لام عقن ال موي)

 ْهِلْبَق نم نيذلاو » .لاحلاو ةداعلا :بأدلا ه نوعرف ,لا بأَدَك » :هلوق
 ِ .م - ۔ ه ث ه م ۔ ۔٤۔ ۔ 2 ,{ يه
 ممألا هب كلهأ ام ينعي « باقعلا ديدش هللاو مهيونذي هللا مهذخاف انتنيائب اوبذك

 . مهلسر اوبذك نيح ةفلاسلا
- 2- ٢ - ٥ ُ 

 نم نيذلاو نوعرف لا لعفك :يأ ،(نوعرف ,لاَة بادك) :مهضعب لاقو
 اوعنصو اورفك : لوقي ؟ برعل ا ىكرشمل هللا هب رض لثم اذه : نسحل ا لاقو . مهلبق

 م و ے ۔٤۔ .۔ ] م 2 ۔ َ -٠ ٠ ه. ۔ ..,, ه 1

 هللا مهذخاف انتاياب اوبذك) رافكلا نم (مهلبق نم نيزذلاؤ) نوعرف لا عينصك

 .هلسر اوبذك نيح مهاتأ هباذع وهو ،(ممهبوُنُذب

 يهو ةيالا هذه نولصت مكنإ :الاق امهنأ يدسألا كيهن يبأ نعو ديز نب رباج ءاثعشلا ۔

 ؛انبر دنع نم لك هب انما نولوقي ملعلا يف نوخسارلاو ،هللا الإ هليوأت ملعي امو :ةعوطقم

 رظناو .6 ص 2 ج روثنملا ردلا ، يطويسلا رظنا .اولاق يذلا مهلوق ىلإ مهملع ىهتناف

 صخلم كلذك أرقاو .16 س 4 ج ،هريسفت يف عوضومل ا يف يبطرقل ا هدروأ ًامهم ًاصيخلت

 يمساقلا نيدلا لامج دمحم خبشلا اهدروأ ةيميت نبا نيدلا يقت مالسإلا خيشل ةميق ةلاسر

 ينيوجلا يلاعملا يبال ًاسيفن امالك كلذك أرقاو .8-53 ص 4 ج ليوأتلا نساحم :هريسفت يف

 .311 ص 4 ج ،نيعقوملا مالعا :هباتك يف ميقلا نبا هركذو
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت .13 - 12 :نارمع لآ

 م ۔ ۔ ۔ ۔٤4۔۔ < إ .- ه. إ مة ٥4 إ . مےء۔ .ذ . ٥.4.

 : يأ يداهملا سيبو منهج ىلإ نورشحتو نوبلغتس اورفك نيذلل لق» :لاق
 ( شاوغ مهقوف نمو داهم منهج نم مهل) : ىرخأ ةيآ يف لاقو .شارفلا سيب ۔ح ه ,ه ه ۔ ھ,۔ ۔ة۔۔ 2 ه .- .ع ۔ 7 . 1 . ١.

 م
 (لَنُط مهبْخَت نمَو رانلا نم للط مهقوف نم ٌمُهَل) :ىرخ ةيآ يف لاقو ٤١[ :فارعالا ] ٥٠ ٥

 ."منهج ىلإ مهرشحو ردب موي هللا مهمزهف: نسحلا لاقو .هلك دحاو وهو ؛[٦١ :رمزلا]

 . نينمؤمل أ ةئف . ردب اتئف امهو : اَتَقَنْلا نيف يف ةيا َ ْمُكَل ن اك دق « : هلوق

 يف لتقت ئف » :لاقف .امهريغو دهاجمو نسحلا ريسفت يف برعلا يكرشم ةئفو
٥.٤ 

 َ 1
 نيكرشملا ينعي 4 ةرفاك ىرخاو + هباحص أو مالسل ا هيلع يبنل ١ ينعي 4 هللا ِ , . { ّ 7

 م ؟
 م م ٥ 1 ٥ 2 ٥ ٥ ٥ ۔م

 نوكرشملا اهيأ مكل ناك دق :لوقي :نسحلا لاق .« نيعلا يار مهلثم مهنوري »
 هللا دارأ امل نيعلا ىأر مهيلثم مهنورت ذإ هباحصأو ةلي هللا لوسر ةئفو مكتئف يف ةيآ

 ةكئالملا ةلي هللا لوسر عم ناكو ،مهيزخيو }[مهلذخيو] مهبولق بعري نأ
 .»هللا دارأ امب ليربجو

 يبنلا هللاو وه : دوهيلا تلاق ردب موي نيكرشملا هللا مزه امل : يبلكلا لاقو

 :ضعبل مهضعب لاقف ؛اهيلع هللا هرفظأ الإ ةيار هل عفرت ال هللاو ال ؛انل ركذ يذلا

 باحصأ بكن املف ؛دحأ موي ىلإ هب اوصبرتو .اوحلفتو اودشرت هوعبتا
 نيتئف يف ةيآ مكل ناك ذَق) : هللا لزنأف .اوباتراو دوهيلا تش ةلتك هللا لوسر

 .ةيآلا رخآ ىلإ . . .انل

 هب ديأ ام : يأ :نيرسفملا ضعب لاق ه ءاشي نم هرضتب دوي هللاو » :لاق
 ه ف ع۔ه ح 2., . 2ً . . - ۔ے

 يأ 4 رصب ال ١ يلو ال ةربعل كلذ يف ل ا . . هرصب نمو ةكئ المل ١ نم هلل ١ لوسر

 .نونمؤملا مهو لوقعلا يلوأل &ثرَفتُ

 .«منهج ىلا مهرشح كلذف» :دو ع و ق يفو ... «مهرشحو» :ز يف اذك (1)

 .43 ةقرو ؤ©ز نم ةدايز (2)

 امب مهيزخيو مهلذخيو مهبولق بعري نأ هللا دارأ امل : يأ «هللا دارأ امب» :د و ع و ق يف اذك (3)

 . دارأ

 ثالثلا تاطوطخملا يفو .«ةقرعملا» :د و ع و ق يفو حصأ وهو ،«اركفتم» :ز يف اذك (4)
 . ةيآلا ريسقت يف صقنلا ضعي
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 15 ۔ 14 :نارمع لآ لوألا ءزجلا

 ّنم ٍةَرطْنَقُملا ريطنتقلاو نينبلاو ِءاَسْنلا نم ت اوشلا ث ا بح سانلل َنّي » :هلو
 .4 ايندلا ةيحلا حاتم كلد ثزحلاَو .ماعنألاو ٍةَموَسُملا ليحلاو ةضفلاو بممذلا

 : مهضعب لاقو . ( رانيد اتئامو رانيد فلأ راطنقلا :لاق هنأ نسحلا نع اوركذ

 لاملا ةرطنقملا ريطانقلا :مهضعب لاقو .ةضف وأ بهذ نم لاقثم فالا ةينامث

 . ضعب ىلع هضعب ريثكلا

 ل اقو . اهليجحتو اهرغ ينعي اه اميس ئ ةموسمل ١ ليخل ا : مهضعب ل اقو

 : يأ [100 :لحنلا] (نوُميِست هيف رَجش) :هلوق لثم يهو لاق .ةيعارلا :نسحلا

 : نارمع لآ ةروس] (َنيِمْوَسُم) :هلوق لثم اميسلا نم يه :مهضعب لاقو .نوعرت
 مث هب عتمتسي ام عاتملاو ،(ايندلا ةايحلا عئاتَم َكِلَد) :هلوقو .نيملعم يأ 5

 نينمؤملل ةنجلا يأ \ عجرملا نسح : يأ 4 باملا نسح هدنع هللاو + .بهذي

 . . ع ر

 ٥ ةايحل ١ عاتم نم ركذ ي ذلا اذه نم يأ 4 مكلا ا ٥ م ريخ مكب ا لق « : هلوق

 نع اوركذ .4 دهنلا اهتحت نم يرجت تنجَج ممهْبَر دْنِع اوتا َنيِذّلِل » .ايندلا ُ م ٥ ُ م ُ

 لسعلاو نبللاو ءاملا :دودخ ريغ يف يرجت ةنجلا راهنأ :لاق كلام نب سنأ

 توقايلاو ردلا هضارضرو ،رفذأ كسم رهنلا ةنيطف ؛هلك ضيبأ وهو ؛رمخلاو

 . ؤلؤللا بابق هتافاحو

 .اهنم نوجرخي الو نوتومي ال يأ ه اَهيِف َنيدللن;خ » :هلوق

 ةليخد ةملكلا نأ ىلإ مهضعب بهذف ؛اهنزوو راطنقلا ةملك لصأ يف نورسفملا فلتخا (1)

 مل ردق وه :مهضعب لاقف ،هزادقم يف اوفلتخاو .ةصلاخ ةيبرع اهنإ نورخا لاقو 5ةبّرعم
 اهعفر ثيداحأ تدرو دقو .ةضف وأ بهذ نم روث كسم ءلم وه : يبلكلا لاقو برعلا هدحي

 . ةيقوأ اتئامو ةيقوأ فلأ راطنقلا : مالسلا هيلع هلوق اهنم راطنقلا يف كلام نب سنأو ةريره ويأ

 .317-318 ص ىيقيلاوجلا برعمو .88 ص 1 ج ،ةديبع يبأ زاجم رظنا

 فيحصت نم نيتملكلا يف ام ىلإ دتهأ ملو «ةغرمملا» :د يفو ،«ةجرسملا» :ع و ق يف (2)

 ةيشاملا وأ ليخلا تماس نم وهو .حيحصلا وهو ،«ةيعارلا» :43 ةقرو ز يف ءاج ام تبثأف

 .اهتيعرأ اذإ ةموسم يهف ًاميوست اهتموسو اهتمسأو تعر اذإ مثاوسو ةمئاس يهف
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 17 - 15 : نارمع لآ

 ى ٥ ٠١ م

 نمو :نسحلا لاق .ىذألاو مثالا نم ةرهطم يأ ه ةَرُهَطُم جؤزاَو » :هلوق
 . قالخألا ءعىواسم

 ال :ةنجلا لهأ ءاسن ىيف ةلي هللا لوسر لاق :لاق هنأ نسحلا نع اوركذ

 اهيف سيل ةجاح الإ ةجاح نيضقي الو نلبي الو نطختمي الو ندلي الو نضحي
 . "٠ ردف )1( . ة

 هللا دبع نب رباج نع اوركذ .هم داّبلاب ريصب هللاو هللا َنُم نوضرَو » :هلوق
 مكل : مهل لاق اهيف ام اوأرو ةنجلا ةنجلا لهأ هللا لخدأ اذإ :لاق ةلي هللا لوسر نأ

 لجا ،ىلب :لاق .ةنجلا نم لضفأ ءىش سيل انبر :اولاق .اذه نم لضفأ يدنع

 . .(}يناوضر مكيلع

 : يأ هم رانلا َباَذَع انقو انبونذ انل فعاف انما اننإ اَنَبَر نولوقي نيذلا : هلوق
 .رانلا باذع انع فرصاو

 همراحم نعو هللا ةعاط ىلع ًاربص اوربص ه َنيربصل ا » :هلوق

 اوقدصف 5 مهتنسلأو مهبولق تماقتساو مهتاين تقدص : مهضعب لاق ه َنيِقدصلاَو ل

 مهو 4 َنيِقفْنُملاو » . هلل نوعيطملا مهو « َنيتنقلاَو » .ةينالعلاو رسلا يف

 .ةالصلا لهأ مهو هي راَخُسالاب َنيرِفْغَتْسُملاو » .اهقح يف مهلاومأ نوقفنملا

 ينعي © هللا دنع نووتسي ال مهن ا يأ ؟ر افكل او ءالؤه يوتسي له : نسحل ا لاق

 نبا ريسفتو 53359 ص 1 ج هريسفت يف يربطلا رظناو 322 :ص ءزجلا اذها نم فلس ام رظنا (1)

 .110 ص 1 ج ريثك

 .هتبثأ ام هباوص فيحصت وهو .يناوضر مكل ،لججأ .ىلب :ثالثلا تاطوطخملا يف (2)
 يراخبلا هاور ؛ يردخلا ديعس يبأ .نع ملسمو يراخبلا هاور .هتحص ىلع قفتم ثيدحلاو

 كلذ نم لضفأ ءيش يأو ©“‘بر اي :اولاق ... : هظفلو ةنجلا ةفص باب . قئاقرلا باتك يف

 . ًادب أ هدعب مكيلع طخسأ الف يناوضر مكيلع لجأ :لوقيف

 لك تلعجو هتححص ريخأتلاو ميدقتلاب ةيآلا هذه ريسفت يف بارطضا د و .ع و & ق يف عقو (3)

 .ز يف ءاج امبسح هبساني ام عم ظفل
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 21 - 18 :نارمع لآ لوألا ءزجلا

 ىلإ ...تاوهشلا ُبُح سانلل َنْيز :هلوق يف ىلوالا ةيآلا يف هللا مهفصو نيذلا
 . ةحلاصلا لامعألا هذه ركذ مث ى .ْمُكِلذ م ريخب موا لمم لاق مث .ةيآلا رخآ

 .4 طسقلاب امئاق ملعلا ولوأ ًةَكْعَملاَو وم ألإ ةلإ ال هنأ هللا دهش » :هلوق
 6 لدعلاب يأ .طسقلاب امئاق وه الإ هلإ ال هنأ هللا دهش :لوقي .ريخأتو ميدقت اهيف

 زيزعلا وُه ألإ ةلإ ال» .نونمؤملا مهو ثملعلا ولوأ دهشو ةكئالملا دهشو
 .هتمقن يف زيزعلا :لوقي مهضعبو .هنود نم َلذ هتزعب ،هكلم يف زيزعلا « مميِكَحْلا
 .هرمأ يف ميكحلا

 مالشإلا ر يغ تب ر نممَو) :هلوقك وه ه ُءالسإلا هللا ًدنِع نيلا نإ . : هلوق

 4 بتكلا ا ووأ نيذلا فلتخا اَمَو » :لاق .5 :نارمع لآ] « هنم لبقي نلق نيد

 نمو ممُهْنيَب » ًادسح يأ ه يغ ُمْلِعلا مهاج امم دعب نم الإ » مالسإلا ىلع اوناكو

 هللا نإف » .هب اورفكف اوفرع ام مهءاج يأ .هتءاج امدعب نم ه هللا تآتبرُفَكَ
 ؛تقولا كلذ نع مهرخؤي مل مهبذعي نأ دارأ اذإ ؛هباذع ينعي « باّسجلا عيرس

 ."مهيلع هءاصحإ ينعي :دهاجم لاقو .نسحلا ريسفت يف اذه

 ينيد يأ ؟ يهجو » تصلخأ : : ىأ 4 تملسأ لق كوجاح نإ « : هلوق

 بذكلا اوئوأ نيل لُكَو » .هلل ههجو ملسأ ينعبتا نم يأ ه نَعَبَتا نَمَو .هلل »
 ءامسلا نم باتك اهل سيل ةيمأ ةمألا هذه تناكو ،برعلا يكرشم ينعي نيمألاو

 متررقا يا ،هلل متصلخاا :لوقي ممتمَلساَ» .نآرقلا هللا لزنأ ىتح .هرقت
 نإو اودتها دقف اوُمَلْسَأ نإف ج :لاق . ماهفتسالا ىلع ؟ةاكزلا مت متيتاو ةالصلا متمقأو

 ةللاو » .مهيلع اهميقت ةجحلا يف يأ « علبلا َكيَلَع اَمْنإَت » كلذ نع ه اولوت
 . مهب ريصب ،دابعلا لامعاب يأ ه د دابعلاب ريصب

 . نسحلا ريسفت ز يف هللا نيدب ينعي 4 هللا تناب نورفحي نيذلا ن ط :هلوق

 َنوُرُماَي نيذلا َنوُنتْفَيَو قح ريغب نييبنلا َنوُلَقَيَو » .نآرقلاب :لوقي مهضعب لاقو

 . «مهيلع هؤاصحإ :لاق» : 9 ص 6 ج 6 يربطلا ريسفت يفنو .هاصحأ : د و ع و ق يف )1(
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 23 - 21 :نارمع لآ

 .عجوم يأ « ,ميلأ باذم ْمُهرْشَبَف ,سانلا نم » لدعلاب يا « طشتلاب
 ليئارسإ ونب تبختنا عفر امل ىسيع نأ انل ركذ :لاق نيرسفملا ضعب ركذ

 ىلإ طبه ،هللا وه :لاقف ؟ىسيع رمأ يف لوقت ام :لوألل اولاقف مهئاهقف نم ةعبرأ
 ىلع هعباتف ؛ءامسلا ىلإ دعص مث ،ىيحأ ام ىيحأو ،قلخ ام قلخف ضرألا

 دهشن :نورخآلا ةثالثلا لاقف .ىراصنلا نم ةيبوقعيلا تناكف سانلا نم سانأ كلذ

 ىلع هعباتف ؛هللا نبا وه :لاق ؟ىسيع رمأ يف لوقت ام : يناثلل اولاقف . بذاك كنإ

 كنإ دهشن :نانثالا لاقف ؛ىراصنلا نم ةيروطسنلا تناكف سانلا نم سانأ كلذ

 .هلإ هللاو هلإ همأو هلإ وه :لاقف ؟ىسيع يف لوقت ام :ثلاثلل اولاقف .بذاك

 : عبارلا لاقف ؛ىراصنلا نم ةيليئارسإلا تناكف .سانلا نم سانأ كلذ ىلع هعباتف

 © موقلا مصتخاف ،هحورو هللا ةملك نمو هلوسرو هللا دبع هنكلو .. بذاك كنإ دهشأ

 :اولاقف ؟("”ماعطلا معطي ناك ىسيع نأ نوملعت له .هللا مكدشانأ :ملسملا لاقف

 . معن مهللا :اولاق ؟ماني ال هللاو ماني ناك ىسيع نأ نوملعت لهف :لاق .معن مهللا

 بيصأو ،ذئموي ترفظ ةيبوقعيلا نأ انل اوركذو .موقلا لتتقاف ملسملا مهمصخف

 قح ريعب نييبنلا َنوُلُتقَيَو هللا تايآب نورفي نيذلا ًنإ) :هللا لزنف ،نوملسملا
 ( ميلأ باذعب ْمُهْرْشَبَف ,سانلا نم طشسقلاپ َنوُرُماَي نيذلا نوليف

 « َنيرِصَت نم ْمُهَل اَمَو ةرخآلاو ايندلا يف ْمُهَلَمعأ ثظطبح نيذلا يلوأ »
 اولاق َنيِذلا َرَقَك دَقَل) :هللا لاق ؛عضاوم ةثالث يف هللا باتك يف فانصألا هذهو

 حيسملا ىَراَصَلا تَلاَقَو) :لاقو .[72 و 17 :ةدئاملا] (مَيْرَم نب حيميملا وه ةللا نإ
 :ةدئاملا] (ٍةنالث ثلاث ةلا نإ اولاق نيذلا َرقك دَقَل) :لاقو [30 :ةبوتلا] (هللا نبا

 . هللا باتك نم انيمس يتلا عضاوملا هذه يف ةفوصوم ةثالثلا فانصألا هذهف .3

 هلا بتك ىىَلإ َتوَعذُي بتكلا َنم ابيصن اوتوأ نيذلا ىإ َرَت ملأ » :هلوق

 6ق يف دوجوم ريغ اذه نكلو «ماعطلا معطي ال هللاو» :انه دازي نأ يضتقي ىنعملا قايس (1)

 .د يف الو .ع و
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 26 - 23 :نارمع لآ ِ لوألا ءزجلا
= 

 ٥ ة ه ى . ٥ و ٠ ُ ٥ ة م. مو و ٥ 22 ه. و و ٥

 ريسفت يف باتكلا لهأ ينعي .4 َدوُصرْغُم مهو ْمُهنِم قيرف ىلوتي مت مهنيب مكحل
 ىلإ ةمكاحملا ىلإ ةي هللا لوسر مهاعد .ةصاخ دوهيلا مه :هريغ لاقو .نسحلا

 لزنأ يذلا مهباتكل قفاوم هيلع هللا هلزنأ يذلا باتكلا نأ مهملعأو .هللا باتك

 .هنع اوضرعأو كلذ نع اولوتف . مهيلع

 يتلا مايالا ددع «ٍتذوُدمُم مايأ لإ رانلا اَنسَمَت ْنَل اولاق مهنأب كلد :هلوق
 عجر مث 5- )ةرقبلا ةروس يف هانرّسف دقو مهيلوأ هب ينعي ©‘"لجعلا اهيف اودبع

 ىلع ث[نوقلتخي يأ] « َنوُرَتْفَي اوناك ام مهنيد يف ممُهَرَعَو » :لاقف مهيلإ مالكلا
 (ةؤاًبحاَو هللا انبأ نخن) :مهلوق وه :نيرسفملا ضعب لاق .بذكلا هيف هللا
 . [18 :ةدئاملا]

 موي وهو }هيف كش ال يأ « هيف َبيَر آل ,مويل ْمُهنْعَمَج اذإ فْيَكَف » :هلوق
 ام » سفن لك تيزج يأ « ,سفت لك ثيَؤَو » .نئاك هنا كش ال .ةمايقلا
 ىفوُيف نمؤملا اماف .4 َنوُمَلْظُي ال مُمَو » رش وأ ريخ نم تلمع ام يا « تبسك
 .رانلا باذع ةرخآلا يف هلو ايندلا يف اهب ىزاجيف رفاكلا امأو ةرخآلا يف هتانسح

 ال ،ايندلا الإ ديري ال رفاكلا وهو (اَهَننيِزَو ايندلا ةويحلا ديري َناَك ْنَم) :هلوقك وهو
 مهو) ايندلا يف يأ (اًهيِف) مهتانسح يأ (مُهَلاَمغأ مهيلإ فَوَن) :لاق .ةرخآلاب رقي

 ؤانلا الإ ةرخالا يف ممُهَل سيل نيذلا كيلوأ) نوصقني ال :يا (َنوُسَحْبي آل اهيف
 نيلا لك :هلوقكو .[15-16 :دوه] (َنوُلَمْعَي اوناك ام لابو اَهيِف اوُعَنَص امم طيح
 ال فصاع موي يف حايرلا هب ثدَعشا امَرَكر ةمايقلا موي مهلامعأ مهبر اوُرقَ
 .[18 :ميهاربإ] (ءْيَش ىَلَع اوُبَسَك امم نورق

 نمم كلُممْلا حرنتو ُاَشَت نَم كلملا يتؤت ٍكلُملا كلم مُهَللا لق » :هلوق

 ةرابع سلسأ ز نم هتبثأ امو .«ةليل نيعبرأ اهيف هودبع يذلا لجعلا مايأ ددع» :د و ع و ق يف (1)
 . ىنعملا حوضو عم

 .120 :ص فلس ام رظنا (2)

 .44 ةقرو ز نم ةدايز (3)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 27 - 26 :نارمع لآ

 .هريدم ءيش لك تنإ رْيَحلا كديب ُاَشَت نَم لذو ُءاَشَت نمم رمتو اشت

 لذ دريو ،مورلاو سراف كلم هيطعيف هوعدي نأ هلوسر هللا رمأ :نسحلا لاق

 لزانم اذكهو .كلذ هيطعيو هل بيجتسي ن أ همكح يفو كل ذب هرم أ ؛ امهيلع برعل ١

 . مهءاعد باجتسا مهموق ىلع وأ ء ىش ىف ءاعدلاب مهرمأ اذإ ٤ مهدنع ءايبنألا

 سراف كلم لعجي ن ا هبر ل اس ن هلل ١ لوسر نأ انل ركذ : مهضعب ل اقو

 ْنَم كلُملا يتؤت كلُملا كيام مُهَللا لف :ةيآلا هذه هللا لزناف ،هتمأ يف مورلاو

 .ةيآلا رخآ ىلإ . . .اشت

 6 مكيلع هللا حتفيف برعل ١ ةريزج نولتاقت : لاق ني هللا لوسر نأ اوركذ

 نولت اقتو > مكيلع هلل ١ حتفيف مو رل ١ نولت اقتو . مكيلع هلل ١ حتفيف سر اف نولتاقتو

 ىتح لاججَدلا جرخي ال هللاب فلحي عفان نب ةبقع ناكو .")مكيلع هللا حتفيف لاجدلا

 . مورلا حتفت

 تام اذإو هدعب ىرسك اله ىرسك تام اذإ :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 هدعب رصيق الف رصيق

 دحاو لك ذخأ وهو ه ليلا يف راهنلا جوتو راهنلا يف ليللا جلوَت » :هلوق
 يف راهنلا ناصقنو راهنلا ةدايز يف ليللا ناصقن : مهضعب لاقو .هبحاص نم امهنم

 . ليللا ةدايز

 :دهاجم لاق .« يحلا َنم تيملا جرختو تّيَملا َنم يحلا جرختو » :هلوق

 تابنلا نم جرخيو . يحل ا قلخلا ةتيملا ةفطنلا نم جرخي ؛ ةبحلاو ةفطنلا يه

 . ثيدحلاو ريسفتلا رداصم نم يدي نيب اميف ثيدحلا اذه دحأ مل (1)

 ‘ ةريره يبأ نعو ةرمس نب رباج نع ملسمو يراخبل ١ هجرخأ | هتحص ىلع قفتم ثيدح (2)

 كله اذإ : ظفلب ةلي يبنلا نيمي تناك فيك باب ،روذنلاو ناميألا باتك يف يراخبلا هجرخأ

 امهزونك نقفنتل هديب يسفن يذلاو .هدعب ىرسك الف ىرسك كله اذإو هدعب رصيق الف رصيق

 رمي ىتح ةعاسلا موقت ال باب } ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك يف ملسم هجرخأو . هللا ليبس ىف
 . (2919 .2918ر) . ءالبلا نم تيملا ناكم نوكي نأ ىنمتيف لجرلا ربقب لجرلا
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 28 - 27 :نارمع لآ لوألا ءزجلا

 :ىرخأ ةيآ يف لاقو .كلذ لثم ةضيبلاو :مهضعب لاقو .ةسبايلا ةبحلا يحلا

 .(يحلا َنم تيملا جرْحُمَو تيملا نم يحلا جرخي ىؤنلاو بحلا قلاف ةللا نإ)
 نم نمؤملا جرخي :هريغو نسحلا لاقو .دهاجم لوقل قفاوم اذهو .[95 :ماعنألا]

 ۔ ٥ ى : 8 ٥2

 صقني ال يأ 4 باَسج ريغب ءاشت نَم قزرو » .نمؤملا نم رفاكلا جرخيو رفاكلا

 . نسحلا ريسفت ىف هسفنل هنم ةبساحم ريغب يأ ،هللا دنع ام
 ى ه , ه ّ . ه مو م . 2ِ

 ِنوذ ْنِم 6"»[ةحيصنلا يف ينعي] اَتلؤا نيرفاكلا نونيوملا ذختي ال » :هلوق
 ء ,۔ع ن .ه و 2ڵ ؟ 2 . 4 . . , ۔ ٥ . ٥ِ هر ۔ ۔ { .

 ةيقت مهنم اوقتت نا الإ عيش يف هللا نم سيلف كلذ لعفي نمو نينمؤملا
 .هتبوقع يأ ه هسفن هللا ُمُكرَذحيَو

 هلل ١ مكر ذحيو © هنم هلل ١ مكر ذحيو ي ا {©ههسفن هلل ١ مكر ذحيو : مهضعب , ل اقو

 . ه“ه ريصملا هللا ىلإو » .هايإ

 الإ ،مهنيد يف مهولوتي نأ ريغ نم نيكرشملا نم محرلا ةّيقت :مهضعب لاق
 .(ّنيكرشملا نم هل ًامحر لجرلا لصي نأ

 يف سيل ام هناسلب مهاطعأف نيكرشملا يديأ يف راص لجر اذه :هريغ لاقو

 .اجرخم هل هللا لعجي ىتح هبلق

 نب رامع نوكرشملا ذخأ : لاق (3) رساي نب رامع نب دمحم نب ةديبع وبأ ركذ

 .44 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 .316 ص 6 ج هريسفت يف يربطلا ريرج : وبأ دنسب هاور ةداتق لوق اذه (2)

 .ع و ،ق تاطوطخملا يف احيحص همسا درو امك ،رساي نب رامع نب دمحم نب ةديبع وبأ وه (3)
 وهو ؛ةينك ال مسا ةديبع وبأف .228 ص 4 ج ريثك نبا ريسفت يف اطخ ءاج امك ال زو ،د و
 نع ثيدحلا يف 406 :ص ،برعلا باسنأ ةرهمج يف مزح نبا لاق .رساي نب رامع ديفح
 .دمحمو دعس :هانباو ؛ لجو زع ۔ هللا يف بذعم .رجاهم .يردب راممعو» :هئانبأو رامع
 .«. . .بسنلاب ءاملعلا نم دمحم نب ةديبع وبأ هنبا نباو ؛راتخملا ادمحم لتق 3رامع انبا

 ةديبع يبأ نع اوور نيذلا نمو .ارارم هخيرات يف يربطلا هركذ ،ايوار اذه ةديبع وبأ ناكو
 .ةريسلا بحاص .قاحسإ نب دمحم رامع نب دمحم نبا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 33 - 29 :نارمع لآ

 املف" .("[هوكرت مث] .ريخب مهتهلآ ركذو .ةي هللا لوسر بس ىتح هوعدي ملف رساي
 تلن ىتح تكرت ام هللاو .ث هللا لوسر اي رش :لاق ؟كءارو ام :لاق ةلي يبنلا ىتأ

 .ناميإلاب انئمطم هدجأ :لاق ؟كبلق دجت فيكف :لاق .ريخب مهتهلآ تركذو كنم

 . (2)دعف اوداع نإف :لاق

 هللا هملعي » هورهظت يأ ه ود أ مكرودص يف ام ومخ نإ لق » : لوق

 ام سفن لُك دجت موي ريدق عيش َلُك ىلَع هللاو ,ضزالاؤ تاوملا يف ام مَلْعَيو

 رفوم : يا ارضحم : : مهضعب لاق .نمؤملا اذنه : ارّضخُم ريخ نم تلمع
 832٥ ۔ م ۔“ ٥ ة 2 2 4

 ن اعمتجي الف » 1 ديعب 1 دَم ا هنيبو اهنيب نا ول دوت وس نم تَلمَع يو « [9 2

 امأ .ميحر يأ هي دابعلاب فوَُر هللاو » هتبوقع يأ ه هسفن هللا مُكرَذَحْيَو » ادبأ

 اهيف هللا هقزر ام ايندلا يف هتمحرف رفاكلا امأو . ةرخالاو ايندلا ةمحر هلف نمؤملا

 .رانلا الإ ةرخآلا يف هل سيلو

 لعج : :نسحل أ ل اق : هلل ١ مكنبخي ينومنبتا اق هللا نوت متنك نإ ل : : هلوق

 4٩ هللا عاطأ دقف لوسرلا .عطي نم) :لاقف ٤ هتعاط هتعاطو ٠ هتبحم هلوسر ةبحم

 مره م

 . [0 : حتفلا ] (هللا نوعيابي اَمَنِإ فنومكياَبي نيذلا نإ ) :لاقو [80 : ءاسنلا ]

 7 ح

 بحي آل ةئلا ًنإَت » هنيد نع يأ ه اوّلوَت ْنإَت َلوُسَرلاَو ةثلا اوُميطُأ لف » :هلوق

 .« نيرفاكلا

 هللا نع غالبلل ًاحونو مدآ راتخا :يأ ه احون َمَدآ ْىَقَطضا ةللا نإ » :هلوق

٠
 

ؤ
:
 

 .44 ةقرو 8ز نم ةدايز )1(

 يبأ نع يرزجلا ميركلا دبع نع ناملس نب تارفلا نع مالس نبا هجرخأ حيحص ثيدح (2)

 دمحم نع ىلعألا دبع نبا نع ارصتخم يربطلا ريرج نبا هجرخأو رامع نب دمحم نب ةديبع

 هلوق ريسفت دنع رامع نب دمحم نب ةديبع يبأ نع يرزجلا ميركلا دبع نع رمعم نع روث نبا
 :لحنلا] (ةيآلا . . .ناميإلاب ٌنِبَمطُم هبلقو رحأ نم ه آلإ هناميإ دعب نم هللاب ب َرقَك ْنَم) : ىلاعت

106] . 
 . _ ًارمكُم ًارقوم » :44 ةقرو ،ز يف ءاج ام تبث أو « ًازونكم ًارقوم )ه :دو عو ق يف )3(
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 36 - 33 :نارمع لآ لوألا ءزجلا

 ْىَلَع نارمع َلاَءَو » هدلو دلوو هدلوو ميهاربإ ينعي ه ميهاربإ لاَءَو » ةلاسرلا

 صالخإلاو ةينلا يف يأ :نيرّسفملا ضعب لاق « ,ضغب نم اهضعب ةيرذ َنيمَلَعلا
 .4 ْميِلَع عيمَس هللاو » .هل هيجوتلاو حلاصلا لمعلاو

 ىنم لبقتف ًارّرَحُم ينطب يف ام كل تزَذَن ينإ ٌبَر ناَرْمِع ةأرما تلاق ذإ »
 . (")هيلع. موقي دجسملل اررحم :دهاجم لاق .4 ْميِلَعلا عيمسلا تنأ كنإ

 نأ هللا تلأسو ترذنف اضر هلل هنأ تملع ىتح كلذ تمهلأ :نسحلا لاق

 .اهنم كلذ لبقتي

 نوررحي اوناكو .اهنطب يف ام هلل تررح نارمع ةأرما تناك : مهضعب لاقو

 .هسنكيو هيلع موقي ،هحربي ال دجسملا يف نوكي ررح اذإ ررحملا ناكو .روكذلا
 ينعي ،ىذألا نم اهبيصي امل اهب كلذ عنصي نأ عاطتسي ال ةأرملا تناكو
 .'»ضيحلا

 « تَعَضَو ام ملعأ هللاو ىقنأ اَهْيعَضَو ينإ ٌبَر لاق اَهَنَعَضَو املق » :هلوق
 نم وهف ،نوكسلاباهأرق نمف .تعضو امب ملعأ هللاو :رخآ هجو ىلع أرقت يهو

 .4 َتنألاك ُرَكَذلا سيلو » :لاق .اهلوق نم وهف ،عفرلاب اهأرق نمو 5 هللا لوق
 دلو اهل نكي ملو ،نّسلا يف تلخد دق نارمع ةأرما تناك : يبلكلا لاق

 كلذ يف ررحي نكي ملو .سدقملا تيبل اررحم اهنطب يف ام تلعجف ،تلمحف

 ام كحيو :اهجوز اهل لاقف وه ام ملعت نأ لبق هتررحف ،ناملغلا الإ نامزلا

 يف لزت ملف ؟نيعنصت ام تملع دق ام ةأرملا ةروعو ، ىثنأ ناك ول تيأرأ ؟تعنص

 امب ملعأ هثلاو ىقنأ اَهَتْعَضَو ينإ ٌبَر) :تلاقف ؤتعضو ىتح اهجوز اهل لاق امم مه

 «ةسينكلل ًاررحم» ظفلب قرط ةدع نم 331 ص 6 ح هريسفت يف ربخلا يربطلا ريرج نبا دروأ )1(

 .انه وه امك «دجسملا ( ظفل هل ةياور يأ يف دري ملو ٠ ىرخأ ةرات ةعيبلل اررحمو 6 ةرات

 . «ىثنألاك ركذلا سيلو تلاق كلذ دنعف» : يلي ام «ضيحلا ينعي» دعب د و .ع و ،ق يف ءاج (2)
 . ىشن أ تعضو اهن أ تملع امدنع عضول ا دعب ن اك اذه اهلوق نأل إانه ةلمجلا ه ذهل هجو الو
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 37 - 36 :نارمع لآ

 ّ , ۔٥ ٤ ۔ م۔ ٥ ۔ هإ۔ ٥ ۔ ۔ ۔

 لجسم ( دجسمل ١ ىل اهب تلسرأ مد ةقرخ يف اهتفلف . ( ىشن الاك ركذل ١ سيلو تعصو

 . نوراه ونب رابحألا اهسفانتف هيف اهتعضوف . سدقملا تيب

 انأ :رابحألا سأر ذئموي وهو ،ءايركز مهل لاق مهيلع تلخد نيح :دهاجم لاق

 اهيلإ سانلا برقأل تكرت ول :رابحألا تلاقف . يل اهورذف ،اهتخأ يدنع ؛اهب مكقحأ

 اوعرتقاف .همهس جرخ نمل يهف ءاهيلع عرتقن ("لانكلو ؛اهتدلو يتلا اهمأل تكرتل

 عضرتساو ،هيلإ اهّمضف ءايركز مهعرقف ، يحولا اهب نوبتكي اوناك يتلا مهمالقأب اهيلع

 اهيلإ ىقتري ال ،هطسو يف هباب لعجف دجسملا يف ًابارحم اهل ينب تبش اذإ ىتح .اهل
 .هريغ ادحأ اهيلع نماي الو ،مّلسب الإ

 لاق .عاضر ريغب هللا اهتبنأ ، طق ًايدث مقلت ملو اهل عضرتسي مل :نسحلا لاقو

 ريبك خيش ءايركزو ئ نسلا يف تلخد دق ًارقاع ًاضيأ ايركز ةأرما تناكو :: يبلكلا

 . دلولا يف ءايركز عمط كلانهف

 2 ۔ه 6 .. ۔ . ۔۔۔حث إ ۔ ۔ + ٤ د .ذ ۔۔ه۔ا ,۔٥د۔ 22 . .

 ٩ ميجرلا نلطيشلا نم اَهتيرذَو كب امهذيمعا ينإو ميرم اهتيمس ينإو » :هلوق

 . مهايإو اهلضي نأ يأ

 هدلت نيح هبنج يف ناطيشلا هنعطي مدا ينب لك :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 متيأرأ : مهضعب لاقو . (2 باجحلا يف نعطف نعطي بهذ . ميرم نب ىسيع الإ همأ

 لك :لاق مهضعب نع اوركذو .هنم اهنإف . همأ هدلت نيح اهخرصي يتلا ةخرصلا هذه

 تباصاف ، باجح هنيبو امهنيب لعج ،همأو ىسيع الإ هبنج يف ناطيشلا نعط يمدآ

 .ءيشب اهيلإ ذفني ملو باجحلا ةنعطلا

 : يأ « ايركز اَهلفكَو انسح اتابن اَهَتَبنأَو نسح ,لوبقب اهبر اهلبقتف » :هلوق ج ;

 .هجو امهيلكلو .انك الو :ز يفو ،انكلو ،دو ،ع و ق يف اذك (1)

 .قي يبنلا نع ةهباشتم ظافلأبو قرط ةدع نم هيلي يذلا ثيدحلاو ملسمو يراخبلا هجرخأ (2)
 ،لئاضفلا باتك يف ملسم هجرخأو ،نارمع لآ ةروس ،ريسفتلا باتك يف يراخبلا هجرخأ

 . 6 مقر) مالسلا هيلع ىسيع لئاضف باب
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 40 ۔ 37 :نارمع لآ لوألا ءزجلا

 هللا اهلكو : لوقي اهتء ارق لقث نمو . اهتء ارق ففخ نم ريسفت يف ءايركز اهمض

 .ءايركز بصنب ءايركز

 مهضعب ركذ 4 اقزر اَمَدْنِع دَجَو بارحملا ايرَكَز اَهْيَلَع لخد املك » :هلوق
 َلاَق » .فيصلا يف ءاتشلا ةهكافو {ءاتشلا يف فيصلا ةهكاف اهدنع دجي ناك :لاق
 ٠ ه . ٩ . . < م 2 , 6٤ رم ۔ه۔ ..
 هللا نإ هللا دنع نم وه تلاق ط .اذه كل نيأ نم : يأ 4 اذنه كل ىنا ميرم اي

 م . ٠

 .4 باسج ريغب ءاشي نم فرري
 ف ر و ُ ٥ ى 9 - م , هم م

 ىأ] ةبيط ةيرذ ث ذل نمم يل به بر لاق هبر ايركز اَعَد كلانه » : هللا لاق

 يلصي مِئاَق وُمَو ةَكيَلَملا ُهندانَف » هل هللا باجتساف « ءاعدلا ميمَس كنإ 0[ةيقت
 هيلع ،مئاق لجرب وه اذإ يلصي مئاق وه امنيبف .دجسملا يف يأ « بارحملا يف

 يف يلصي مئاق وهو هادانف ؛مالسلا هيلع ليربج وهو .هلباقم مئاق ضيب بايث
 ۔ے ٤ 2 ۔ ء ه ۔ 42 م . م ذ

 هيلع ىسيع ةملكلاو .4 هللا نم ةملكب اقدّصم َىيحَيب كرشي ةثلا نا » : بارحملا

 . مالسلا

 ًاقّدَصُم) .ناميإلاب هللا هايحأ :نيرسفملا ضعب لاق (ىيخَب كْرشَبْي) :هلوق

 .هجاهنمو هتنس ىلع ىسيع ينعي ،(هللا ةملك

 :نيرسفملا ضعب لاق .4 َنيجِلصلا نم ابو ًاروُصَحَو ًادّيَسَو » :لاق
 الف نهنع رصح :لوقي ،ءاسنلا ىتأي ال يذلا روصحلاو .قلخلا نسحلا ديسلا

 يتاي ال يذلا روصحلاو .عرولاو ملحلاو ةدابعلاب ديس : مهضعب لاقو . (ّنهعيطتسي
 . هللا ىلع ميركلا وه ديسلا :دهاجم لاقو .ءاسنلا

 م م
 يتارماَو ربكلا ينغلب ذقَو ملغ يل » نوكي فيك يأ « نوكي ىنا بَر لاق » م ر غ . . ث ئع۔ .ع ه ۔ ۔ ٥ . - م

 .45 ةقرو ز نم ةدايز (1)
 هنإ» :ليقو ،ازجع ال افقعت ءاسنلا يتاي ال هنا نيرسفملا نم نوققحملا هيلع يذلا حيحصلا (2)

 ال يذلا :ًاضيأ روصحلاو» :62:1 نآرقلا زاجم يف ةديبع وبأ لاقو «تاوهشلا نع هسفن رصحي
 . ادبأ ارس جرخي
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 42 - 40 :نارمع لآ

 .ريبك وهو هل كلذ بهو فيك ملعي نأ دارأ :نسحلا لاق .دلت ال يأ ه قاع

 ييخت فيك ينرأ بَر) :ميهاربإ لوق ةلزنمب كلذ امنإو .رقاع ةريبك هتأرماو
 .ًاملع دادزي نأ دارأ .[260 :ةرقبلا] (َْتْوَملا

 َمّنَكَت الأ نياع لاق ياع ين لعجا ٌبَر لاق .ءاشي ام ْلَعْفَي ةللا كيلذَك َلاَق »
 ريسفت يف هناسلب هيلع ذخاف ،بقوعف .ءاميإ الإ :يأ 4 ًازْمَر الإ مايأ ةلت سانلا
 . ءاميإ اموأ ام الإ مالكلا ضيفي ال لعجف :هريغ لاقو .نسحلا

 ىميحيب هترشبف ا .ةهفاشم هتهفاش ةكئالملا نأل بقوع امنإ :مهضعب لاقو

 سانلا ملكت الأ كتيار : هللا لاقف .ةكئالملا هتهفاش امدعب ةيآلا لاسف شةهفاشم
 نيتفشلاب : يبلكلا لاقو .نيتفشلاب :دهاجم لاق .ءاميإ الإ يأ (ازْمَر آلإ مايأ ةلق
 . نيديلاو نيبجاحلاو

:٥
٠ 

 ينعي « رلكبالاو يِشَعلاب كبر دمحب حّبَسَو اريثك كبر ركذاو » :هلوق
 .ةالصلا

 .هنيدل كراتخا يأ هه كافطضا ةثئلا نإ مّيرَم اي ةكئلمملا تلاق ذإو » :هلوق

 .اناميإ ةبيط كلعج :دهاجم لاقو .(ة)نسحلا ريسفت يف رفكلا نم « كَرهَطَو »
 .« نيملعلا ِءاَسن ىلَع كيفطضاَو »

 ةنبا ميرم : عبرأب نيملاعلا ءاسن نم كافك :لاق دايع هللا لوسر نأ اوركذ

 .(دمحم تنب ةمط افو ] دليوخ تنب ةجيدخو ] نوعرف ة ارم ١ ةيساو { ن ارمع

 دوهيلا نأ كلذ .مثالاو ةشحافلا نمه :193 ص فيراصتلا هباتك يف مالس نب ىيحي لاقو :(1)

 . «ةشحافلاب اهوفذق

 هتبثأ امو . ع يف طبض نودبو .ةددشم ءايب ةطوبضم «امّيأ» :د يف اذكه ةملكلا هذه تدرو (2)

 . حيحصلا وه

 مهلك . يذمرتل ١ هجرخأو 5 هححصو نابح نب او ©= هدنسم يف دمحأ هجرخأ حيحص ثيدح (3)

 . ةقَي يبنلا نع كلام نب سنأ نع ةداتق قيرط نم هيوري
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 45 - 43 :نارمع لآ لوألا ءزجلا

 ةالصلا يف عوكرلا يليطأ :دهاجم لاق 4٩. كبرل يتنا ميرم اي ا :هلوق

 يه :نسحلا لاق .4 َنيِعكزلا عم يعكزاو يدججْساَو » .ةالضلا يف مايقلا يأ

 عوكرلا اهيفو دهاجم لاق امك ءمايقلا لوط وهو ،تونقلا اهيف :تاولصلا

 . (.دوجسلاو

 هيجو » يحولا يأ بيغلا رابخأ نم يأ « بيغلا ءابنأ نم كلذ » :هلوق
 َ َ ه و ٥ ۔ مر ه َ ً . ه.۔۔- ا 7 ّ م م

 7  ۔ و ۔٥ إ ,٥8 ه ه۔ح 2۔ ٥4 ... ..ها ى . ٥ ه م م

 .هيلإ اهمضي مهيأ يأ « نومِصتخي ذإ مهيدل تنك اَمَو ميرَم لفكي مهيا »

 ونب اهيلع حاشتف ،مهدّيسو مهمامإ تنب ميرم تناك :نيرسفملا ضعب لاق

 .اهتخأ جوز ناكو .ءايركز مهعرقف،هيلإ اهمضي مهيأ مهماهسب اهيف اوعرتقاف ليئارسإ

 همسا ةنم ”ةميمكب كرشي هللا نإ ميمت ةمكيَلَملا تلاق ذإ » :هلوق
 ِ ۔ ,۔٠ 2 . َ - ۔ هم . .۔ه۔ مه ِ م َ
 ةرخالاو ايندلا يف اهيجو ج . ةكربلاب حيم : نسحلا لاق 4 ميرم نبا ىسيع حيسملا

 .ةمايقلا موي هللا دنع يأ « نيبرقملا َنمَو

 ىلع رسجلا عضوو ةمايقلا موي ناك اذإ :لاق مالس نب هللا دبع نع انغلب

 دمحم زكرم مهرخاو ،حون زكرم مهلوأ نوكيف مهزكارم ىلع نوّيبنلا ءاج منهج
 ىتح نومدقيف ؟هتمأو دمحم نيأ ئ (3)[ يدانيف] يدانملا ء يجيف . مالسلا هيلع

 مهتقلت اوزاج اذإف .طقسي نم طقسيو ،نوحلاصلاو يبنلا وجنيف رسجلا اوذخأي
 يف نذاأتسيف دمحمب قلطني مث .كراسيو كنيمي ىلع مهلزانم مهنولزني ةكئالملا

 يدانملا ءيجي مث .هنيمي نع يسرك هل عضويف ،هل نذؤيف ،ةنجلا يأ ،هللا راد
 6 نوحلاصلاو يبنلا وجنيف رسجلا اوذخأي ىتح نومدقيف ؟هتمأو ىسيع نيأ : يدانيف

 .«اهامدق مرت ىتح يلصت تناك» :دهاجم نع ةياور 402 ص 6 ج يربطلا ريسفت يفو (1)

 ىلإ هب هللا ىحوأ ام وه .ةلاسرلا : هنم ةَملَكب)» :93 ص 1 ج نارقلا زاجم يف ةديبع وبأ لاق (2)

 دنع هجو هل نوكيو فرشي يذلا :(ةيجَولا)» :لاقو .ادلو ميرمل لعجي نأ يف ةكئالملا
 .«كولملا

 . مالكلا ميقتسيل اهنم دب ال ةدايز (ة)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 49 - 46 : نارمع لآ

 ىلعو كنيمي ىلع مهلزانم مهنولزني ةكئالملا مهتقلت اوزاج اذإف .طقسي نم طقسيو
 نوّيبنلا مث ،هراسي نع يسرك هل عضويو ،هل نذؤيف نذاتسيف ىسيع يتأي مث .كراسي
 . نيعمجأ مهيلع هللا ىلص حون مهَّرخا نوكي ىتح كلذك

 ام لهكلاو .ه لْهَعَو » همأ رجح يف يأ « دهملا يف سانلا ُمَلَيَو » :هلوق
 لاقو .ملحلا ىهتنم لهكلا :مهضعب لاقو . يبلكلا ريسفت يف ةنس نيثالث ىلع داز

 .(")أريبكو اريغص مهملكي .هريغو نسحلا

 فيك ملعت نأ تداراف .هايإ اهقزر هللا نأ كلذب تملعف .4 نيحللا َنِمَو »

 ُرَشَب ينست مو » دلو ٍيل نوكي فيك ي 4 دَنَو يل نوكي ىنأ ًبَر تلات » ف كلذ

 . ه نوتيف نك هل لوق اَمْنِإَق ارمأ ىضق اذإ ءاشي ام ه ىلخي هللا كلذك َلاَق

 : مهضعب لاق .« ةمكحلاو » طخلا ينعي « بتكلا ُهمَلَعُيَو » :لاق

 ىلإ الوُسَرو ليجنإلاو ةنروتلاو » » .ملعلاو ميفلا : مهضعب لاقو ،ةنسلا ةمكحلا

 يأ] «نيڵصلا َنُم َرُم ْمُكَل قلأ يئ مكبو نم ةيائب ا رتب ذم ينأ َليِئاَرْسِإ ينت

 ُىربأؤ هللا نذإب اريط َنوكَيَق هيذ ُعُفنأَ» ريطلا هبشك يأ ه«رْيضلا ةئيهك» )2 '[روصأ

 : مهضعب لاقو . ىمعألا وه همكألا : لاق هنأ نسحلا نع اوركذ ه صربألا ةمحلا

 مكنيو هللا نذإب ىىَتْوَملا ييخأو % . نينيعلا سومطم همأ هتدلو يذلا ىمعألا وه

 .« َنينمؤُم متنك نإ مكل ةيال كلد يف نإ مكتويب يف نوردت امَو نولكات امب

 ريطلا ةئيهك نيطلا نم مكل قلخأ ينإ :ليئارسإ ينبل لوقي ناك : يبلكلا لاق

 .هللا نذإب ىتوملا ييحأو صربألاو همكألا ءىربأو هللا نذإب ارئاط نوكيف هيف خفناف

 نإ متيأرأ :لاق .قداص كنأ ملعن ةيآ انراف ،ارحس الإ عنصت يذلا ىرن ام :اولاقف

 نوملعتأ ،ليللا نم مترخآدا امو ،اوجرخت نأ لبق مكتويب يف متلكأ امب مكتربخأ

 .اذكو اذك تبرشو اذكو اذك تلكأ :لجرلل لوقي ذخاف . معن :اولاق ؟قداص ينأ

 .ركني نم مهنمو ،نمؤيو لبقي نم مهنمف ؛اذكو اذك تعفرو

 .هاريبك مهملعيو :يأ .اريبك (الُهَكَو)» :ز يفو دو ع و ق يف اذك (1)

 .45 ةقرو ،ز نم ةدايز (2)
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 52 - 50 :نارمع لآ لوألا ءزجلا

 .مكتويب يف متأبخ امبو ،ةحرابلا متلكأ امب مكئبنأو :دهاجم لاقو

 امنيأ مهيلع لزني ناوخ تناكو ةدئاملا اولأس امل موقلا ناك :مهضعب :لاقو

 اوناكف ؛دغل اورخدي الو اوئبخي الو هنم اونوخي ال نأ اورماأف ،ةنجلا رامث نم ًارمث اوناك

 .اوعنص امب ىسيع مهابا كلذ نم ائيش اولعف اذإ
 ۔ ا م 2 م. ,م

 . 4 ْمُكيَلَع مرح يزل ١ ْمُكَل لجألو هير ١ نم يدي نيب ر اق دصمو « : هلوق

 ؛ ىسوم هب ءاج امم )1( رسيأ ىسيع هب ءاج يذلا ناك : نيرسفملا ضعب لاق

 مهيلع مرح ناك . ًامارح ةاروتلا يف مهيلع تناك ءايشأ ليجنإلا يف مهل تلحأ

 نمو ٨هل ةفشرح ال ام كمسلا نمو ، ىسيع مهل اهلحاف ،‘ةبورثلاو لبإلا موحل
 هنم فيفختب ىسيع ءاجف ،مهيلع هللا اهمرح ءايشأ يف .هل (4)ةصيص ال ام ريطلا

 .ليجنالا يف

 ْمُكبَرَو يُبَر ةللا نإ نومميِطأَو ةللا اوماق مكبر نم ةيائب : مكنجَ » :لاق

 نيد وهو .ةنجلا ىلإ ميقتسم قيرط اذه :يأ 4 ميِقَتسُم طزص ام ًهوُدْبغاف
 . مالسإلا

 دق مهنأ ملع امل :نسحلا لاق ه رفكلا مهنم ىسيم سحأ املف » :هلوق

 َلاَق » ‘}[هللا عم :يأ] « هللا ىلإ يراصنأ نَم لاق » هلتق ىلع اوعمجأ
 نحن » .ءايبنألا ءايفصأ نويراوحلا :مهضعب لاقو .هراصنأ مهو 4 ًنوياَوَحلا

 اوحبصاف مهيلع هللا هرهظاف مهولتاقف « نوممِلْسُم انأ ذَهشاَو هللاب اًنَماَع هللا ُراَصْنأ

 .«نيلأ» :45 ةقرو ز يفو . «رسيأ» :د و ع و ق يف اذك )1(

 .ءاعمألاو شركلا ىشغي يذلا قيقرلا محشلا وهو برت عمج : : بورلا (2)
 رظنا اهرهظ ىلع ام وهو ،©كمسلا سولف كمسلا فشارحو ءيش لك راغص :فشرحلا (3)

 . (فشرح) :ناسللا

 .كيدلا ةصيصك رويطلا ضعب لجرأ يف نوكت يتلا ةكوشلا ةيصيصلاو ةصيصلا (4)

 . ةيآلا رخآ يف د و ع و ق يف تءاج دقو .ز يف تءاج امك ناكملا اذه يف ةرابعلا هذه تبثأ (5)
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 55 ۔ 53 :نارمع لآ

 ّ 6 ِ , ۔ےو 8٥ ۔ ۔ ممر ۔نإ ةت ۔ذآ۔ ٥ ٥ِ إ ,ى -ح 1

 امب :: يأ .4 َنيدهنشلا عم انبتكاَف لوسرلا اَنُعَبتاَو تلزنا ام انماءانُبَر » .نيرهاظ

 . قح هنأ ىسيع ءاج

 وبأ :ةعست يراوح انأو ،نويراوح يبن لكل :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 6©&فوع نب نمحرلا دبعو دعسو ثريبزلاو ةحلطو ، يلعو © نامثعو رمعو ،ركب

27 
١ 

 6ىسيع لتقب اوركم يأ (َنيركاَملا ريخ هشاو هللا َرَكَمَو اوُركَمَو) :هلوق
 ذإ » :لاقف مهب ركم فيك فصوف شهيلإ ىسيع عفرو ،مهكلهاف مهب هللا ركمو
 اميف نسحلا لوق يف عفرلا ةافو هذهو ه يلإ َكُعِفاَرَو َكيفَوَتُم ينإ يسيت ةلا َلاَق
 7 كرهطُمَو % :لاق .لزنت امدغب كيفوتمو كعفار : يأ . ميدقت اهيقو .بسحأ

 ةجحلا يفو رصنلا يف يأ « اوُرَقَك نيذلا َقْوَق وُعبتا نيذلا لِعاَجَو اوُرَقَك نيذلا
 ،ىسيع نيد اوعبتا ،هنيد لهأو ةلق دمحم هوعبتا نيذلاو ه ةميقلا موي ىلإ »

 .هب اوقدصو

 الو . هتنسو هتلمو هترطف ىلع هوعبتا نيذلا مالسإلا لهأ مه :مهضعب لاقو

 ٌنَقعْيَل َكْبَر نذأت إَو) :هلوق وهو .ةمايقلا موي ىلإ كرشلا لهأ ىلع نيرهاظ نولازي
 ةدش :يأ [167 :فارعألا] (باذمعلا َءوُس ْمُهُموُسِي نمم ةَماَيِقلا موي ىلإ مهنَلَع

 مهف برعلا نم يحلا اذه مهيلع هللا ثعب : مهضعب لاقو .ةيزجلا يهو باذعلا
 .)ةمايقلا موي ىلإ لذ يف هنم

 يبن لكل :ةي يبنلا لاق اعوفرم اثيدح هللا دبع نب رباج نع يذمرتلاو ملسمو يراخبلا جرخأ (1)
 لئاضف باب ،ةباحصلا لئاضف باتك ملسم حيحص الثم رظنا .ريبزلا ياروحو يراوح
 باحصأ ةّلج نم نييراوح ةعست دعي يذلا ثيدحلا اذه دجأ ملو (2415) ريبزلاو ةحلط

 . ثيدحلاو ريسفتلا بتك نم يدي نيب اميف ةلي هللا لوسر

 يف مهف مويلا برع امأ .هيدهب ىدتها نمو مالسلا هيلع يبنلا باحصأ سمألا برع كئلوأ (2)
 نلو .هللا ةعيرش ريغ مهممأ يف اومكحو .هللا باتك اوذبن برعلا لج نال ،دوهيلا نم لذ

 فلاس ىلإ مالسإلاب اودوعي ىتح ،راصتنا ىلإ راسكنا نمو زع ىلإ لذ نم مهلاح هللا ريغي
 . مهنيب اميف هللا ةعيرش اومكحيو هدهع
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 60 - 55 : نارمع لآ لوألا ءزجلا

 لاق .« نوخ هين متنك انين نيت مأ كعجرم لإ » :هلوت
 . ةنجلا نينمؤملا لخديو نيرفاكلا بذعي نأ ةمايقلا موي مهيف همكح :نسحلا

 يف امأ « ةرخآلاو ايندلا يف اديدش ًاباَّذَع هبذع اوُرَقَك نيلا اَمأَق » :هلوق

 يف امأو . مهلسر اوبذك نيح فيسلاو عئاقولا نم رافكلا هب بذع ام وهف ايندلا

 اولِمَعَو اوُنَماَع نيذلا أو » :لاق « َنيرِصت نم مهل او » .رانلاف ةرخآلا

 ملاظ لك يأ « َنيملقلا ثحي ال هللاو » ةنجلا يأ ه ممُمَروُجأ ز تاحلاصلا

 . ملظ نود ملظو ،ملظ قوف ملظ وهو ،قفانم ملاظو كرشم ملاظ نم

 .مكحملا يا 4 ميكحلا ركذلاو تنيآلا َنِم َكيَلَع ُهوُلَتَت كلذ » :هلوق
 . نسحلا لوق يف 0 ىنثم مالك

 بارت نم ُهَقَلَح ما لكَمَك هللا دنع ىّسيَع َلَعَم نإ »» :هلوق
 .ه نوكي

 :لاق ؟انبحاص ركذتأ دمحم اي :اولاق نارجن ىراصن مدق امل : يبلكلا لاق (
 : ي هللا يبن مهل لاقف ؟دبع هنأ معزتأ ،ميرم نب ىسيع :اولاق ؟مكبحاص نمر

 . هب تعمس وأ تيأر نميف هلثم ًادبع هللا قلخ يف انرأ :اولاقف . لا دبع وه لجأ

 ىسيع لم ًنإ) : لاقف مالسلا هيلع ليربج لزنو .ذئموي هللا يبن مهنع ضرعأف

 .(نوكيف نك هل لاق ٌمُث بارت نم ُهقَلَح مداع لمَمَك هللا دن

 لاقو .نيماشلا نم :يأ 4 َنيرَتْمُملا َنَم نكت الق كبر نم قحلا »

 يف كيلع انصصق امم كش يف نكت ال :يأ .َنيِرَتْمُملا َنَم نكت الف :مهضعب
 . ىسيع نأش

 . ىنث :ناسللا رظناو 0418:20 نارقلا يناعم ثءارقلا رظنا ارركم : يأ ىنثم مالك (1)

 عست ةنس ترج دقو ،ةلوطمو ة ةرصتخم ثيدحلاو ريسفتلا بتك يف ةروكذم نارجن دفو ةصق )2(

 لهأ ةصق باب .يزاغملا باتك .الثم يراخبلا دنع اهيف تدرو يتلا راثآلا رظنا .ةرجهلل

 لوزنلا بابسأ ،كيدحاولا رظناو .93 ص 8 ج ،يرابلا حتف رجح نبا رظنا ،نارجن
 .46-52 ص 2 ج ريثك نبا ريسفتو .98-99 ص

.
 

" 
 م

 نك هل لاق م
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 63 - 61 :نارمع لآ

 رقف ملعلا َنِم كاَج ام دعب نم » ىسيع يف يأ « هيف كَجاَح ْنَمَف » :لاق

 َعجَنَف لهت مت ْمُكَسُفْنأَو اَنَسُفْنأَو مُكءاَسنَو انءاَسِنَو ممُكءانبأَو انءانبأ من اولاع
 .« َنيبذكلا ىّلَع هللا ةنعل

 لثمب تعمس له : اول اقف مالسل ١ هيلع يبنل ١ ىلإ اوداع مث : يبلكل ١ ل اق

 نك ل لاق ث بارت نم هللا هقلخ . مدا :لاق ؟وه نم : اولاق . معن : لاق ؟كبحاص

 عذن اوؤلاَعَت) :ةيهلا لوسر مهل لاقف .لوقت امك سيل هنإ :اولاق .نوكيف

 .نعالتن يا ."(ْلهَنَت مت ْمُكَسْقْنأَو اَنَسُفْنأَو مكعاَسِنَو اَنعاَسِنَو ممُكَءاَتبأَواَنءاَتأ
 جرخف . كنعالن . معن : اولاق . مكنمو انم : يأ . (َنيبِذاكلا ىّلَع هللا ةنعل لعجنف)

 مث ؛هونعالي نأ اومهف ؟نيسحلاو نسحلاو ةمطافو يلع ديب ًاذخآ ةي هللا لوسر
 . ةيزجلا ىلع هوحلاصف {مهيلع ةنعللا تعقول اولعف ول مهنأ اوملعو ،اوثكن

 نيذلا مهو ٠ ىراصنلا نم نارجن دفو اعد هللا يبن نأ انل ركذ : مهضعب لاقو

 ىلع لزني نأ باذعلا داك دقل :لاق ةي هللا لوسر نأ انل ركذف .اوبأو اوصكنف ،هوججاح

 . (} ضرألا ديدج نع اولص ؤتسال اولعف ول هديب يسفن يذلاو .نارجن لهأ

 الاقف ىسيع نع هالأسف هللا يبن ايقل مهفقس 2 او نارجن لهأ يديس نأ انل ركذو

 هللا دنع ىسيع لتم نإ : هللا لزنأف ؟هل بأ ال ىسيع نأش امف . بأ هل يمدا لك :هل

 َنُم نكت الف َكُبَر نم قحلا نوكيف نك هل َلاَق مث بارت نم هقلح مَدآ لَتَمَك

 ىڵلدُي باذعلا داك دقل :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ .ةيآلا رخآ ىلإ . . .َنيرَتُمُملا

 . ...نارجن لهأ ىلع

 يزملا َوُهَل ةللا ًنإَو هللا لإ وكإ نم امَو ىحلا صصقلا َوُهَل الم نإ » :هلوق
 ٌميِلَع ةللا ًنإَق » مالسلا هيلع يبنلا هب ءاج امع يأ ه اوَلَوَت نإَق » :هلوق .« ميكحلا
 .نوكرشملا مه عضوملا اذه يف نودسفملاو .نيكرشملاب يأ « َنيِيفُملاب

 هجو :اهتجو ضرألا ديدجو . السرم ةداتق نع ثيدحلا اذه يربطلا ريرج نبا ىور )1(

 . ضرألا
 . «اران يداولا مهيلع رطمأل .ال :الاق ول قحلاب ينثعب يذلاو» :ةياور يفو (2)
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 65 ۔ 64 : نارمع لآ لوالا ءزجلا

 لدع يا مكنيبو ان انيب ءاوَس ٍةَمِلَك ىإ ؤ اًعَت بتكلا له أ اي لف » :هلوق
 ذختي الو ائيش هب كرشن الو ةفشلا لإ دبعن لأ « . هللا الإ هلإ ال يهو . مكنيبو اننيب

 اودهشا » نينمؤملاو يبنلا ينعي « اوُئوَمَق اولوت نإَق هللا نود ْنم ًابابزأ اضغ ضع
 .« َنوُمِلْسُم انأب

 ةملك ىلإ ةنيدملا لهأ دوهي اعد هللا يبن نأ انل ركذ :لاق نيرسفملا ضعب ركذ

 رخآ ىلإ ... .ٍءاَوَس ةملك ىلإ اولاعت باتكلا لمهأ اي لمر هللا لزنأ امل ءاوسلا
 هللا مهبذكأف 5ايدوهي تام هنأ اومعزو ميهاربإ يف اوجاح نيذلا مهو .(ةيآلا

 .ةيآلا . . . ميهاربإ يف َنوُجاحَت مل باتكلا لمأ اي :لاقف هنم مهافنو

 نب "يدع نأ اوركذ دقف (هللا نود نم ابابزأ اضعب اضعب ذختي الور : هلوق امأ

 اذه قلأ . يدع اي :لاقف بهذ نم بيلص يقنع يفو نيتم يبنلا تيتأ :لاق متاح

 هذه ىلإ ىهتنا ىتح ةءارب ةروس أرقي وهو هيلإ تيهتناو :لاق .كقنع نم نثولا
 انإ :تلقف [31 :ةبوتلا] . . .(هللا نوُد نم ًابابزأ مُهَناَبْهُرَو مهرابخأ اوُذَحَتا) : ةيآلا

 مَّرح ام مكل نولحي اوسيلأ :مالسلا هيلع يبنلا لاقف . هللا نود نم ابابرأ مهذختن ال

 . ىلب :تلق ؟هنومرحتف مكل هللا لحأ ام مكيلع نومرحيو ،هنولحتستف مكيلع هللا

 ,اتا مهتدابع كلتف :لاق

 ليجنالاو ةيَروَعلا َِزنأ امو ميهاربإ يف َنوُجاحَت مل ب باتكلا لمهأ اي ر : هلوق

 . مهنيد ىلع ناك هنأ هولحن مهنأ كلذو :نسحلا لاق . « نولقعت نق هدعب نم الإ

 لوسرل أ نم دقو . هسلجم برقيو همركي مالسلا هيلع ‘ يبنل ا ناكف . همالسإ نسحو ء ملساف

 ةصقو اهتصق ارقا .ءيط ايابس يف ءابسلا اهيلع عقو امل . متاح ةنبا هتخأ ىلع مالسلا هيلع

 رظناو ١.52 ص 3 ج ٠ يربطلا مخ خيرات يفو .8-581 ص 4 ج ماشه نبا ةريس يف همالسإ

 . 1 9 ص 3 ح ٠ :2 مالعأ ريس يبهذلا لاثم رظنا 6 مجارتلا بتك يف هرابخأ نم ًافرط

 ٠ متاح نب يدع نع صاقو يبأ نب دعس نب بعصم نع ريسفتل ١ باتك يف يذمرتلا هجرخأ )2(

 . 0 ص 3 ج ثروثنملا ردلا رظناو 210 ص 14 ح هريسفت يف يربطلا ريرج نباو
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 68 - 66 : نارمع لآ

 ناك هنأ ربخأو اعيمج هللا مهبذكف كلذ ىراصنلا تلاقو ،كلذ دوهيلا تلاقف

 : مهضعب لاقو .هدعب نم ليجنإلاو ةاروتلا تلزنأ امنإ هنأ مهيلع جتحا مث .ًاملسم

 ،ةاروتلا دعب ("”ةيدوهيلا تناك امنإ : يأ ،هدعب نم الإ ليجنإلاو ةاروتلا تلزنأ امو

 .نولقعت الفأ ؛ليجنإلا دعب ةينارصنلاو

 :لوقي :نسحلا لاق « ٌمْلِع .هب مكل اميف ْمَنَْجاَح ِالؤئمم تنام » :هلوق
 ُمْلِع هب مكل سيل اميف َدوُجاَحَت ملف » هومتكردأو مكنامز يف ناك اميف متججاح
 .كلذ َنوُمَلْعَن ال ْمُتْنأَو » ايدوهي الو اينارصن نكي مل ميهاربإ نأ « مَلْعَي هثلاو

 َناَك اَمَو املسم افينح ناك نِكَلَو اينارصن الو ًايدوُهَي ميهربإ َناَك ام » :هلوق
 لك تعدا نيج ةينارصنلا نمو ةيدوهيلا نم هللا هأرب :دهاجم لاق « َنيك_ للملا نم

 . ةيفينحلا لهأ نم اوناك نم نينمؤملا هب قحلأو (}مهنم هنأ ةمأ

 « يبنلا ادعو » هوعمسو ه ُهوُعبَا نيذلل ميارب ,سانلا ىوأ نإ » :هلوق
 يذلا هللا ةيالو هيفو دحاو مهنيد نأ كلذو ،هب مهلك ه اونما نيذلاو » دمحم

 .4« نينموملا يِلَو هلاو » :هللا لاق .نينمؤملا ىلوتي

 دمحم يبنلا اذهو .هتنم ىلع :يأ ءهوعبتا نيذلا :لاق مهضعب ركذو

 .هوعبتاو هللا يبن اوقدص نيذلا نونمؤملا مهو ێاونمآ نيذلاو

 ىتأ هنأ هثيدح يف ناكف هب يرسأ ةليل نع ثح هنأ ةلي هللا لوسر نع اوركذ

 © ضيب بايث مهيلع رطش : نارطش هدنع يتمأ اذإف ةعباسلا ءامسلا يف ميهاربإ ىلع

 مهيلع نيذلا سبحو © ضيبلا بايثلا مهيلع نيذلا جرخف ؛دمر بايث مهيلع رطشو

 "٤6 د نم مهضعب لوقو نسحلا لوق طقسو 6 «ىراصنلاو . . . دوهيلا تناك امنإ» : ع و ق يف )1(

 . «ةينارصنلاو . . . ةيدوهيلا » :46 ةقرو ز نم هتبثأ ام حيحصلاو

 نيح» :46 ةقرو ز يف ءاج ام تبثأو .«مهنم هنأ دحأ لك ىعدا نيح» :دو ،ع و ق ىف (2)
 حيحصت ذعب 6 491 ص 6 ح يربطلا ريسقت يف ءاج امل قفاوم وهو ٠ « مهنم هنأ ةمأ لك تحدا

 . ققحملا
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 72 - 69 :نارمع لآ لوألا ءزجلا

 احلاص المع اوطلخ نيذلا ءالؤه :لاق . ليربج اي ءالؤه نم : تلقف . دمرلا بايثلا

 هذه الت مث كتمأ ةلزنمو كتلزنم هذه : يل ليق مث ريخلا )ا لكو ائيس رخاو

 2 إ 6 ِ م مت /ذآ .4 . . ىع م

 يلو هللاو اونمآ نيذلاو يبنلا اذو ةوُعَبتا َنيِذَلل ميهاربإب ,سانلا ىَؤا نإ) :ةيآلا

 .(;}(َنينمومملا

 ول » مهنم نمؤي مل نم ينعي « بتكلا ,لمأ ش ا ةفئاط تو » : هلوق _
 نم نودوي يذلا نأل كلذ نم نودوي امب يأ ه مُهَسَف :أ ال ١ َنوُلضُي نو ْمُكَنولِضُي

 رو ري © م م م

 . 4 نوُرُحشَي امو « رفكو لالض كلذ

 متناو هللا تنام نورقت مل باتكلا لمهاني » :لاقف مهيلع لبقأ مث ا
 لاقو .مهئاملع ةصاخ كلذب ينعي .هلوسر هنأو هللا تايآ اهنأ يأ « نوُدَهشت

 .هنوركنيو هب نورفكي مث ؤ؛مهباتك يف دمحم تعن ن أ نودهشي مهو :مهضعب

 .نوطلخت مل يأ 4 َنوُسيْلت مل بتكلا لما ح :لاق مث : نسحلا لاق

 نسحلا ريسفت يف ةينارصنلاو ةيدوهيلاب مالسالا نوسبلت , » لطابلاب قحلا ج

 . ناطيشلا نع هولبق يذلا لطابلاب ليجنإلاو ةاروتلا نم اوفرح امل كلذو ] هريغو

 ن و هلللا لوسر 1 دمحم ن أ نوملعت : : نسحل أ ل اق » نوُمَلعَت مت :او قحل ١ َنوُمْتْكَتَو ج

 . مه دنع ًابوتكم هنودجي مهو ادمحم اومتك :هريغ لاقو .قح هنيد

 اونما َنيزلا ىلع نأ يزلاب اونما بتكلا لمأ نم ةفئاط تلاقو . : هلوق
 ُ و 0- 0 م م 0 م

 .4 نوعجري ْمُهْلَعَ هرخا اوُرُفَكاَو خ راهنلا هجو دمحمب اونما يأ راهنلا هجو

 راهنلا لوأ دمحمب اونمآ نأ ةنيدملا دوهي ىلإ ربيخ دوهي تبتك : يبلكلا لاق

 مهوككشت ىتح هباحصأ ةَقَعَض ىلع اوسبلو ،هرخآ اودحجاو : يأ ،هرخآ اورفكاو

 دمحم نع نوعجري مهلعل ،اهنوسردي ةسارد الو ،مهل ملع ال مهنإف ،مهنيد يف

 .هب ءاج امعو

 ريرج نبا هجرخأو ، يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم ةوبنلا لئالد يف يقهيبلا ظفاحلا هجرخأ (1)
 . ءارسالا ثيداحأ يف ةريره يبأ ثيدح نم يربطلا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 74 - 73 :نارمع لآ

 ترفكو .حبصلا ةالص راهنلا لوأ يبنلا عم دوهيلا تلص :دهاجم لاقو

 اوناك نأ دعب ةلالضلا 0)جهنم] مهل تدب دق هنأ سانلا ىريل .مهنم ًاركم ،هرخآ
 . هوعبتا

 ؛ نوعجري مهلعل . حبصلا ةالص .راهنلا لوأ :راهنلا هجو : مهضعب لاقو

 هيلع متنأ نيذلا ىلإ نوعجريو مهنيد نوعدي :يأ

 الو :يأ ضعبل مهضعب هلوقي « مكنيد يت نميل ألإ اونمؤئ الو » :هلوق
 نيدلا نإ يأ « هللا ىتُه ىدهلا نإ لق » .هب ذخاف مكنيد عبت نمل الإ اوقدصت
 اولاق امنإ « متيتوأ ام لم دحأ ىتؤي نأ » :لاق .مالسإلا وهو ؤهللا نيد
 ‘ (مكَنيد خ عبت ة نَمِل الإ اونِموت ا( : : ةنيدملا دوهيل ربيخ دوهي لاق ؛دوهيلا مهباحصاأل

 دنع » دحأ مكنيد لثمب 4 مكوح ؤ » متيتوأ ام لثم دحأ ىتؤي نل هنإف

 ه هللا ديب , لضفلا ن لق » :لاقو (هللا ىتدُم ىدلا نإ لق) : هللا لاقف 4٩. ْمُكَبَر

 ميلع ،هقلخل عساو يأ هپ ْميِلَع عسو هللاو ءاشي نمم هيت ؤي ط مالسإلا هللا لضفو

 نونمؤملا مهو « ءاشي نمم » مالسإلا وهو هنيدب :يأ « هتمر صتخي ; » .مهرمأب
 . » ميظغلا لضفلا وذ هللاو

 لثم ايب ثعبو مكباتك لثم اباتك هللا لزنأ امل :دوهيلل لوقي :مهضعب لاقو
 لضَلا نإ : : لق) : مالسلا هيلع يبنلل لاق مث .ث[كلذ ىلع مهومتدسح] مكيبن

 . ( ميظغلا رفا وذ هللاو هللاو ءاشت نم هيتوي هللا ديب

 نوكت نأ ًادسح دوهيلا هلوقت ؛متيتوأ ام لثم دحأ ىتؤي نأ :دهاجم لاقو
 .}مهنيد ىلع اوعباتُي نأ اودارأو مهريغ يف ةوبنلا

 : ا

 مهل تدب دق هنأ سانلا اوريل مهنم ًاركم» :دهاجم ةرابعو ؛128 ص دهاجم ريسفت نم ةدايز (1)
 .«ةلالضلا هنم

 . ةداتقل لوقلاو 5514 ص 6 ج يربطلا ريسفت يف ةدوجوم يهو ٠ مالكلا قايس اهيضتقي ةدايز (2)
 = © «مهنيد ىلع اوتبثي نأ» :د و .ع و ،ق يفف ؛ تاطوطخملا يف ةبرطضم ةرابعلا هذه تدرو (3)
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 77 - 75 :نارمع لآ لوألا ءزجلا

 نمآ نم ينعي « كيإ ِءدوُي راطنق نمأت نإ نم بتكلا .لهأ نمو » :هلوق
 افلأ نونامث وأ ؤبهذلا نم لطر ةئام راطنقلا نأ ثدحن انك :مهضعب لاق .مهنم

 ه امئاق هيلع تمد امم ألإ كيإ هدَوُيل رايدب ُهنَماَت نإ نُم مُهْنمَو » :لاق .قرولا نم
 هدر هايإ هيطعت نيح هتلاس نإ :يبلكلا لاق .هتعبئاو هتبلط ام الإ يأ ،بلطلاب

 .هب بهذ مايأ هب هترظنأ نإو ،كليلإ
 نونعي :نسحلا لاق .4 ليبس نييمألا يف'انْيَلَع سي اولاق مهنأب كيد » ه . . ء

 ىلع مهو ،انل بجتو قوقحلا هذه مهل تناك امنإ :اولاق . برعلا يكرشم نييمإلاب
 :لاقو .قح انيلع مهل تبثي مل هيلع مهانعياب يذلا مهنيد نع اولوحت املف 3 مهنيد

 . مثإ يأ ،ليبس برعلا لاومأ نم انبصأ اميف انيلع سيل :دوهيلا تلاق :مهضعب

 ابذك اذه مهباحصأل نولوقي يأ «بذمعلا ,هللا ىَّلَع َنوُلوُقَيَوِو :هللا لاق
 .نوبذاك مهنأ « نوُمَلْعَي مُهَو » .""هللا ىلع

 ايفو] ناك نم :لوقي :يبلكلا لاق ىاو هدهَع قأ ْنَم ىلب » :هلوق
 هللا نإف » نمآو ةنامألا ىدأ نم ىلب :نسحلا لاقو .ةنامألا هيلإ اوداف )[هدهعب

 .4 َنيِمتُملا بج
 باتكلا لهأ مه .4 اليلق انم مهنمو هلا دهَعب َنوُرَْشَي نيذلا نإ » : هلوق

 نم ًاضرع يأ ،اليلق نمث هب اورتشاف 5 هللا دنع نم اذه اولاقو 3 مهيديأب ابتك اوبتك
 يف انيلع سيل :مهلوق نم اوعا ام ناكو . هللا دنع نم هنأ مهل اوفلحو .اريسي ايندلا

 .اليلق انمث مهناميأو هللا دنع نم هب اورتشا ام ليبس نييمألا

 ىلع اوعباتي نأ» :وأ «اوعْبتُي نأ» :512 ص 6 ج يربطلا ريسفت نم هباوص فيحصت وهو -=

 .129 ص دهاجم ريسفت يف امك «مهنيد

 اتلكو .«بذك اذه مهباحصأ يأ» :د يفو . «بذك اذه مهباحصال يأ» :ع و ق يف )1(

 اَنْيَلَع سُيَل) :لوقلا اذه مهباحصال دوهيلا لوقي :هانعمو هتبثأ ام امهباوص اطخ نيترابعلا
 .اذه مهليقب ربخأو هللا مهبذكاف ؛هللا ىلع ابذك هنولوقي ،(ليبَس َنيِتَمالا يف

 . «ةنامألا هيلإ اوداف ناك نم» :د و ع و ق يفو ،قايسلا اهيضتقي ةدايز (2)
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 78 - 77 :نارمع لآ

 هيخأ لام اهب عطقيل ةبذاك نيمي ىلع فلح نم :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 نيذلا نإ) : هللا باتك يفل كلذ نإ :رمع لاق .(")نابضغ هيلع وهو هللا ىقل ملسملا

 .ةيآلا رخآ ىلإ .. .(اليلق نم مهناميأ هللا دهعب َنوُرَتشَ

 نياف :لاقف مالسلا هيلع يبنلا دنع رئابكلا تركذ :لاق هنأ نسحلا نع اوركذ

 (©»سومغلا نيميلا نولعجت

 نيمي يف فلحي نأ ديري لجرل ا متيأر اذإ :لاق هنأ سابع نبا نع اوركذ
 ؤ ه م هع ۔ 7 ٥ ى و

 انمث مهن امي او هلل ١ دهعب نورتشي رتشيي نيز ذلا نإ ١ : ةي ال ا هذه هيلع او ٣ اف 0 هيلع تبجو

 . ةيألا رخآ ىلإ .

 . نم مهل بيصن ال يا] ةرجألا يف مُهَل قلع ال كوأ :هلوق
 م و م

 » .مهلامعأ نع مهلاسيو مهملكي دقو نوبحي امب يأ 4 هللا مهملكي ل ,

 مهبونذ نم مهرهطي الو :يأ ٩ 7 الؤ» ةمحر رظن ةمقلا م و مهلل رظني إ رظني
 .« باذع :هو

 7 بتكل ا َنم د وبحت بتكل اب : ْمُهَتسل أ نولي قي رف .7 نإو إؤ 9 :هلوق

 بذعل ا هللا ىّلَع نولوقيو للا دنع نم وه اَمَو هللا دنع نم وه نولوقيو بتكلا َنِمَومه
 و 2 هم ه 3 أ

 .اريثك نوفخيو اهنو لبي سيط ارق هولعجو هعص اوم نع هوفّرح : : ي أ 4 نوُمَلُعَ مهو

 جتحا مث ث هللا دنع نم هن أ اومعزو .هيف اوعدتباو هللا باتك اوفرح : مهضعب لاقو

 ريسفتلا باتك يفو روذنلاو ناميألا باتك يف يراخبلا .هجرخا ٥ هتحص ىلع قفتم ثيدح (1)

 نب هللا دبع نع . . . ياليلق مت ْمهِناَمْيأَو ه هللا دهَعب َنوُرَتشَي نيذلا نإ : ىلاعت هللا لوق باب
 . سيق نب ثعشألا ةصق يف ثيدحلا دورو ببس ركذو دوعسم

 ورمع نب هللا دبع نع هيفو كسومفلا نيميلا باب روذنلاو ناميألا باتك يف يراخبلا همجرت (2)

 .ءسومغلا نيميلاو ،سفنلا لتقو ،نيدلاولا قوقعو هللاب كارشإلا رئابكلا» :لاق ةقَي يبنلا نع
 : ثيداحألا ضعب يف دروو .رانلا يف مث ث مثإلا يف اهبحاص سمغت اهنأل ًاسومغ تيمس امنإو

 . عقالب رايدلا عدت سومفلا نيميلا

 .47 ةقرو ز نم ةدايز (3)
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 80 ۔ 79 :نارمع لآ لوآلا ءزجلا

 نم كلذ اولبق - اومعز - مهنإو .دبعي نأ يغبني ىسيع نإ : مهلوقل اذهب مهيلع

 رشبل ناَك امم » هللا لاقف . هللا دنع نم لزن يذلا ۔ اومعز ۔ مهباتك يف وهو ش هللا دنع
 ث م مر ه , 4- ۔۔ ش . ۔ إ ه ,۔ ۔ ٠ ء ,,۔ ۔ َ .. , ث۔۔٥ع .؟
 اونوك سانلل لوقي مد < ىسيع ىتا امك 4 ةوبنلاو مكحلاو باتكلا هللا هيب وي نا

 هللا هاتآ نم كلذ لعفي ال :لوقي ،هللا نود نم ينودبعا يأ « هللا نوُد نم يل ادابع

 ءاملع يأ « َنينْبَر اونوك » :مهل لوقي « نِكَلَو » ةءوبنلاو مكحلاو باتكلا
 ءاهقف ءامكح اونوك نكلو :دهاجم ريسفت يفو :هريغو نسحلا ريسفت يف ءاهقف

 ."»نوارقت يأ « َنوُسرذَت متنك امبو باتكلا َنوُمَلْعَت متنك امب » و م ه

 .هللا نود نم يأ 4 ابابرأ نييبنلا ةَكْئَلَملا اوذخ نأ مكَرُماَ الو ث

 .كلذ لعفي ال يا ،ماهفتسالا ىلع « َنوُمِلْسُم متنأ ذإ دعب رفكلاب ْمُكرُماَيأ ه

 هومّلعو نارقل ١ اوملعت : نيتم هلل ١ لوسر ل اق : ل اق دوعسم نب ١ نع اوركذ

 هنإ الا سانلا اهوملعو ضئارفلا اوملعتو سانلا هومّلعو ملعلا اوملعتو سانلا

 .امهنيب لصفي ادحأ نادجي الف ةضيرفلا يف نالجرلا فلتخي نأ كشوي

 ۔ كلذ نيب اميف نكت الو .أمّلعتم وأ ًاملاع دغا :لاق هنأ دوعسم نبا نع اوركذ

 .باتكلا نوملعت ةءارق راتخا ، ملعلا لضفو نآرقلا ميلعت ثيداحأ هداريإب ثفلؤملا نأ ودبي (1)
 وبأ للع دقو .رماع نباو نويفوكلاو دوعسم نبا اهب أرق ةءارق يهو ،ماللا ديدشتو ءاتلا مضب

 © يسرافلا رظنا .امهنم لك يف نايبلا هوجو حضوأو ليلعت نسحأ نيتءارقلا يسرافلا يلع
 ..373 ص 2 ج .ةجحلا

 لئاضف باوبأ يف ةريثك هميلعتو نآرقلا ملعت ثيداحأو .71 ص ءزجلا اذه يف ىضم ام رظنا (2)

 نع ةيواعم نع الثم نيحيحصلا يفف ؛اهعضاوم يف عجارتلف .ريسفتلاو ةنسلا بتك نم ملعلا
 نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ هاورو . نيدلا يف ههقفي اريخ هب هللا دري نم :لاق نيتو يبنلا

 نامثع نع يراخبلا جرخأو (25 مقر) بيبح نب عيبرلا دنسم يف ةي يبنلا نع كلام نب سنأ
 مكلضفأ نإ :هل ةياور يفو .هملعو نآرقلا ملعت نم مكريخ :يتي هللا لوسر لاق لاق نافع نبا

 نم مكريخ باب ،نآرقلا لئاضف باتك ، يرابلا حتف رجح نبا رظنا .هملعو نآرقلا ملعت نم

 .(5027-5028 مقر) 74-77 ص 9 ج هملعو نآرقلا ملعت
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 81 :نارمع لآ

 امب ًاضر ملعلا بلاطل اهتحنجأ عضتل ةكئالملا نإو .لهج كلذ نيب ام نإف
 . (")منصي

 ثلاثلا نكت الو .ملعتملاو ملاعلا اذبح الأ :لاق ءادردلا يبأ نع اوركذ

 ملعلا باهذ نإف ضبقي نأ لبق ملعلا اوملعت :لاق هنأ دوعسم نبا نع اوركذ

 ًاموق نودجتس مكنإف ،هيلإ جاتحي وأ هريغ ىلإ جاتحيس مكدحأ نإو ؛هلهأ ضبقي نأ

 6 ملعلاب مكيلعف ،مهروهظ ءارو هوذبن دقو هللا باتك ىلإ مكنوعدي مهنأ نومعزي

 .ث)قيتعلاب مكيلعو . عطنتلاو عدبلاو مكايإو

 نب دايز لاقف ؛ملعلا عفري ىتح ةعاسلا موقت ال :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 كتلكث :لاقف ؟انؤاسنو انؤانبأ نآرقلا أرقن نحنو ملعلا عفريأ ،هللا لوسر اي :ديبل
 ىراصنلاو دوهيلا دنع هللا باتك سيلوأ ؛ةنيدملا ءاهقف نم كدعا تنك دق .كمأ

 .}ءاملعلا باهذ ملعلا باهذ ںإ ؟مهنع ىنغأ امف

 نييبنلا قاثيم هللا ذخأ : : مهضعب لاق َنميبئلا قاَيِم هللا ذأ ذإو » :هلوق
 4 ممكَعَم امل قَدَصُم لوُسَر مُكءاَج مت ةَمكحَو بتك نم ْمكَنيتاَع امل ل مهموق ىلع
 .ه ُهَنرُصْنتَلَو هب مؤل » مالسلا هيلع ًادمحم ينعي

 ًادمحم الخ ام دمحم يف ءايبنألا ىلع هللا هذخأ قاثيم اذه :نسحلا لاق

 نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ هاور ثيدح ظافلأ دوعسم نبا مالك نم ةريخألا ةلمجلا هذه (1)

 . هلضفو هبلطو ملعلا يف باب ،بيبح نب عيبرلا دنسم رظنا ؛ةيي يبنلا نع كلام نب سنأ

 .(19 مقر)
 ملعلا بالط نم انبابش تيلف ؛دهنع هللا يضر دوعسم نبا نم ديدس هيجوتو . سيفن مالك اذه (2)

 يقيقحلا ملعلاف . هاضتقمب لمعلا ىلع مهسفنأ نولمحيو .هيناعم نوربدتي ةصاخ ينيدلا

 .الأ قيتعلا نم ذخأ ام وه عفانلا

 © نتفلا باتك هجام نبا ننس رظنا .ةهباشتم ظافلابو ناصقنو ةدايزب هجام نباو دمحأ هاور (3)
 . 8 مقر) ملعلاو نآرقلا باهذ باب
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 84 - 81 :نارمع لآ لوألا ءزجلا

 لاق » ف .لعفف مهلك ءايبنألاب قدصي نأ هيلع ذخأ دق هنكلو ،هدعب يبن ال هنإف

 لاقو . يقاثيم يا يرصإ كذ ى ع مذو , مهلك كلذب اورقأف « تزرفأ

 4 نيدهنشلا نم . مُكَعَم انأو اودَهشاَف لاق اَنْرَرْقأ اولاق » .يدهع :هريغو دهاجم

 دعب ىلو نمف » .رارقإلاو قاثيملا نم اوطعأ ا امب ميلعو مهعم دهاش انأ : هللا لوقي

 .4 َنوُمِساَقلا ه كئراق » كلذ دعب رفك نمف يأ كلذ

 ناو اضعب مهضعب قدصي نأ ءايبنألا ىلع هللا هذخأ قاثيم اذه : مهضعب لاق
 هلسر . تل اميف باتكلا لها ق قاثيم ذخاو .هدابع ىلا هتالاسرو هللا باتك كاو

 . ى 82 ا .ى

 . (ةوفسافلا ه َكيَلواقر دهعلاو

 تاومسلا يف نم ملا هلو » .نوبلطت يا « نوعني هللا نيد ريغف » :هلوق
 .(تاَوُمسلا يف م ه َمَلْسَأ ُهلَو) :نسحلا لاق . ه نوعجري هيلإو ًاهرَكَو اعوط :ضزألاؤ

 ينعي ؛أهركو اعوط ضرألا يف نمو :يأ .(, ضزألاؤ) :لاقف ©،مالكلا عطقنا مث
 يف لخد نم هللا لعجي ال "[هللاو :ةلي هللا لوسر لاق :نسحلا لاقو] .ًاهراكو ًاعئاط

 لتوق يذلا وأ قفانملا دارأ يردأ ال : : مهضعب لاق .ًاهرك هلخد نمك ًاعوط مالسإلا

 ضعب لاقو .)هيلع لتوق يذلا :لاق هنأ نسحلا نع ورمع ريسفت يفو .. (2)هيلع

 اهراك ملسأف رفاكلا امأو إهنم لبقو كلذ هعفنف ًاعئاط ملسأف نمؤملا امأ :نيرسفملا

 .هنم لبقي ملو كلذ هعفني ملف
 قحشإَو ليعمشإو ميهربإ ىلَع لزنأ اَمَو انيلع لزنأ اَمَو هللاب انَماَع ل { هلوق

 ىسسيِعَو ْىَسوُم يتوأ امو» رشع ينثالا هتوخإو فسوي ينعي .« طابسألا َبوَقْعََو

 ام اذه :نسحلا لاق .4 نوُمِلْسُم هل نحنو مُهْنَم ب دحأ نيب ر قرفن ال ١ ال مهبر نم نونلاو

 يدي نيب اميف هدجأ ملو دنس نودب مالس نب ىيحي هدروأ ثيدحلاو .48 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 .رداصملا نم
 :ذإ باوصلاب قحأ وه ريخألا اذهو «هيلع لتوق» :ز يفو ‘هيلع لتق :د يفو ،«هيلع لبق» :ع و ق يف (2)

 .فيسلا رحو لاتق دعب يأ ؛ هللا ءاش
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 88 ۔ 85 :نارمع لآ

 ىلع ذخأ ام هيلع ذخؤي ملو ،هدعب يبن ال هنأ ملعيل كلذو هلوسر ىلع هللا ذخأ
 مع د ه ء۔ذ۔ذ ,۔, ء ۔ذ د - م.۔ هد ,۔ ۔ . .

 . (هب ننموتل مكعم امل ىدصم لوسر مكاج من) : هلوق يف ءايبنألا

 ّ ّ . م ۔ڵ ٥ ۔۔د 22 ى -. ه . ٥ م -

 َنِم ةرخآلا يف وهو هنم لبقي نلف انيد مالسإلا زيغ غتبي نمو » :هلوق
 كلذ ريسفتو . نيعلا روحلا نم هلهأ رسخو رانلا يف راصف هسفن رسخ يأ 4 نيرسنلا

 .")رمزلا ةروس يف

 نسحلا نع ورمع نع ركذ « مهناميإ دعب اوُرَقَك اموق هللا يدهي فيك » :هلوق
7 

 لهأ رما لصأ ناك . مهنم ةصاخلا ملسأ دقو ،مهتماع ينعي باتكلا لهأ مه :لاق

 . هللا باتك اوفرحو هب اورفكف .ناميإلا باتكلا

 كلذ سردي نم ةصاخ ،ادمحم ينعي 4 ّيَح َلوُسرلا نأ اودهّمَو » :لاق مث

 آل هللاو » ججحلاو تانيبلا هيف يذلا باتكلا ينعي 4 تنبلا ُمُهاَجَو » مهنم هملعيو

 .مهنم هللا هيدهي ال نم ينعي 4 َنيملضلا موقلا يدهي

 تعنب اورقأ ىراصنلاو دوهيلا :نيباتكلا لهأ مه :نسحلا نع مهضعب لاقو

 :دهاجم لاقو .هب اورفك مهريغ نم هللا هثعب املف ©قح هنأ اودهشو ،مهباتك يف دمحم

 .(هناميإ دعب رفك فوع نب ورمع ينب نم لجر وه

 ينعي ه نيعمجأ سانلا ةكْئَلَملاَو هللا ةنُعَل مهيلع أ ْمهؤاَرَج كئلوأ % :لاق

 اهباوث نأل شاهباوثو ةنعللا كلت يف يأ « اهيف َنيدلنخ» .ةصاخ نينمؤملا سانلاب

 مهيِلمهَأَو ْمُهَسُقنَأ اورِسَ{خ نيلا َنيرِساحلا نإ لف 15 :رمزلا ةروس نم ىلاعت هلوق ىلإ ريشي (1)
 .ةيآلا . . .ةمايقلا موي

 عم ملسأف ديوس نب ثراحلا ءاج :لاق دهاجم نع 73 ص 6 ج يربطلا ريرج نبا ىور (2)

 ُروُفَع ةللا نف اوُحَلْصأَو كيَد دغب نم اوبات نيذلا لإ» :هلوق ىلإ «ممهناَميِإ دغب اورفك
 تملع ام هللاو كنإ : ثراحلا لاقف ،هيلع اهأرقف هموق نم لجر هيلإ اهلمحف لاق .«مميجَز
 عجرف :لاقو ةثالثلا قدصأل لجو زع هللا نإو كنم قدصال ة هللا لوسر نإو ؤ‘قودصل
 . 109-110 ص يدحاولل لوزنلا بابسأ رظناو .همالسإ نسحو ملسأف ثراحلا
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 92 - 88 : نارمع لآ لوألا ءزجلا

 رزو ة ةمايقلا م 7 لمح هنإف _ نارقلا نع يأ ۔ هنَع ضرعأ ْنَم) :هلوقك وهو .رانلا

 آل » :هلوق .هولمح يذلا رزولا كلذ باوث يف يأ ]101- -100 :هط] (هيف نيدلاخ
 رو رو ٥ ۔ظ ,

 . باذعلاب نورخؤي مه: الو يأ 4 نورظني م مه الو باذعلا مهنع فحي

 اوناك . باتكلا لهأ مه :نسحلا لاق « مهناميإ دعب اوُرَقَك نيزلا ن » :هلوق

 يأ « مهتن : لبقت نل » مهرفك ىلع اوتام يأ ه ارفك اوُادزا مُث » .اورفك مث نينمؤم
 7 كئلوأو » .مهرفك ىلع اوتام اذإ كلذ لبق ناك يذلا مهناميإ هللا لبقي نل

 ثعب نيح ارفك اودادزا مث ،ليجنإلاب اورفك دوهيلا مه :مهضعب لاقو « نولاصلا
 .هب اوبذكو هوركنأف مالسلا هيلع يبنلا

 ضزألا ُزُم مهبحأ نم لبقي نلق رافك ْمُمَو اوئاَمَو اوُرقَك َنيِذلا نإ » :هلوق
 :هل لاقيف ةمايقلا موي رفاكلاب ءاجي :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ .4 هب ىتفا ولو ابهذ
 :هل لاقيف .بر اي ،معن :لوقيف ؟هب ًايدتفم تنكأ ابهذ ضرألا ءلم كل ناك ول تيأرأ
 ."كلذ نم رسيأ تلئس دق

 2 ه .-{

 يأ پ َنيرِصا نم مهل امو » .عجوم يأ « بيل ُباَذَع مهل كئلوأ % :هلوق

 . هللا باذع نم مهنورصني

 ةاكزلا ينعي :نسحلا لاق 4 نوبحت امم اوُقفْنَت ىنح زبلا اوُلاتَت نَل » :هلوق
 تنأو قفنت نأ هبح ىلع لاملا ءاتيإ :لاق دوعسم نب هللا دبع نع اوركذ .ةبجاولا

 .رقفلا ىشختو ةايحلا لمأت حيحش حيحص

 هظفحي يأ ه ميِلَع هب ةللا نق » ةقدصلا ينعي « ءيش نم اوق امو » :هلوق
 .هب مكيزاجي ىتح مكل

 بذع باسحلا شقون نم باب قاقرلا باتك يف يراخبلا هجرخأ ؛ هتحص ىلع قفتم ثيدح (1)

 نيقفانملا تافص باتك يف ملسم هجرخأو كلام نب سنأ نع ةداتق نع ديعس قيرط نم

 كلام نب سنأ نحع قرط نم ابهذ ضرألا ءلمب ءادفلا رفاكلا بلط باب ٠ مهماكحأو

(2805) . 

299 



 زيزعلا هلا باتك ريسفت 96 93 :نارمع لآ'

 م © م 8 م

 نم هسفن ىلَع ليئارسإ مرح ام لإ ليئارَسإ ينت الح ناك ماعطلا ك ط :هلوقا

 .« َنيقدنَص متنك نإ اونا ةبزوتلاب اوئاف لف ةيروتلا لنت نأ لق
 ناكف.(:)اسنلا قرع ىكتشا بوقعي ناك :لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس ركذ

 :نسحلا لاقو . ةباد لك نم هسفن ىلع قرعلا كلذ مرحف ،كيدلا ءاقزك ءاقز ليللاب هل

 الا مهل الج ناك ماعطلا لك :مهضعب لاقو . اهنابلأو : مهضعب لاقو .لبإلا موحل مرح

 .ءايشأ مهل لحأو ءايشأ مهيلع مرح ةاروتلا هللا لزنأ املف .هسفن ىلع ليئارسإ مرح ام

 نئل :لاقف ،هترهسأف ةليل تاذ هتذخأ ءاسنألا نأ هسفن ىلع ليئارسإ مرح يذلا ناكو

 . محللا نم اهنوجرخي قورعلا هونب تعبتتف ،دبأ اسن معطي ال هللا هافش
 همرح هنأ نوركذت ام اهيف نأ (َنيِقدنَص متنك نإ امموُلتاف ةيزوتلاب اوتاف ) : هلوق

 . مكملظو مكيغبب متمّرح ام مكيلع مرح امنإ ،مكيلع
 مث « َنوُمِلضلا مه نواف كيذ دغب نم بكلا هللا ىلَع ىرلا نَمَف » :لاق

 4 افينح مميِهاَرْبإ ةلم اوُعئاَق » املسم ناك ميهاربإ نأ يأ ه هللا - لف » :لاق
 .دحاو وهو . ملسملا : يبلكلا ريسفت يفو صلخملا :نسحلا ريسفت يف فينحلاو

 . .4 نيكرشملا نم ناك اَمَو »

 .مهل ةلبق سانلل عضو :نسحلا لاق 4 سال ( عفؤ ب تيب لوأ نإ » :هلوق"
 .ءاسنلاب لاجرلا تكب :ريبج نب ديعس لاق .4 َنيِمَلْعْلل ىذُمَو ًاكرابُم ةمكَيب يزلل »
 فاوطلا يف لاجرلاب ءاسنلاو

 الو . لاجرلا مامأ ءاسنلا يلصتف . اعيمج ساانلا هر كب هللا نإ : مهضعب لاقو

 . (2)هريغ ذلبب كلذ حلصي

 ىلإ بوقرعلا مث ه ذخفلاب رمي كرولا يف قرع اصعلا نزو ىلع روصقم ٥ حتفلاب .اسنلا )1(

 .اسنلا قرع وه : : تيكسلا نبا لاق» :اسن : يرهوجلا حاحص يفو ،ءاسنأ هعمجو بعكلا

 . .لحكألا قرع لاقي ال امك ،اسنلا قرع وه :لقت الو ،اسنلا وه : : يعمصالا لاقو :لاق

 = ٣ .هقنع قد يأ هقنع كب :لاقيو .اومحدزا :سانلا ابتو . محز : 4 كب كب )2(
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 97 :نارمع لآ لوألا ءزحلا

 نومابتي سانلا نأل كلذب تيمس امنإو ،ةمكب هلوح امو تيبلا :لاق مهضعب ركذ

 .ةكم كلذ نم لفسأو ،نومحازتيو اهيف

 نم ميهاربإ ماقم نإ :نسحلا لاق 4 ميهاربإ ٌماَقَم تنيب تيا هيف » :هلوق
 . انمآع َناَك ُهَلَحَد ْنَمَو » :هلوق .تانيبلا تايآلا

 ةريرج لك ج الجر نأ ول ؛ مهتيلهاج يف كلذ : اولاق هريغو نسحلا نع اوركذ

 نم عنمي ال مرحلا نإف مالسإلا يف امأف .لوانتي ملو بلطي مل ٦ مرحلا ىلإ أجل مث

 . هيلع ميقأ ادح باصأ نمو . لتق لتق نم ؛ دح

 مجر الو دوق هيف سيل أدح هيف لجر باصأ نإ :نسحلا نع ورمع ريسفت يفو
 1 ع

 سفنلا نود اهلك دودحلا امأو .لتقف مرحلا نم جرخا لتق هيف ناك نإو ،هيلع ميقأ

 . مرحلا يف هيلع ماقتف

 عابي مل مرحلا ىلإ اجل مث ادح لجرلا باصأ اذإ :لاق هنأ سابع نبا نع اوركذ

 .هيلع ميقا مرحلا نم جرخ اذإف ؛مرحلا نم جرخي ىتح ووي ملو سلاجي ملو

 نأ نسحلا ركذ .ه اليس هيإ عاطتسا نمم تيبلا جح سانلا ىلَع .هلبو » :هلوق

 اي ماع لك يفأ ‘ (ِتينلا جح سانلا ىلع .هللؤ) : هللا لوق ء هللا لوسر اي :لاق الجر

 معن تلق ول .هديب يسفن يذلاو : لاق مث 1 مالسلا هيلع يبنلا تكسف ؟هللا لوسر

 هيف دازو .مكتكرت ام ينورذف ،مترفكل اهومتكرت ولو ءاهب متمق ام تبجو ولو ،تبجول

 مهل اؤس ةرثكب مكلبق ناك نمم كله نم كله امن اف & مكتكرت ام ينورذف : مهضعب

 . (")وهيلع مهفالتخاو ] مهةايبنأ

 ظفلل ايفاو ًايوغل اقيقحت أرقاو ،كب :ناسللا رظنا .ةربابجلا قانعأ قدت اهنأل ةحب ةكم تيمس =
 .23 ص 7 ج يربطلا ريسفت يف ةمكب

 نع (1721) جحلا ضرف باب ،كسانملا يف دواد وبأ هجرخأو دمحأ هجرخأ حيحص ثيدح (1)

 } يلع نع قرط نم جحلا ضرف باب ‘كسانملا باتك يف هجام نبا هجرخأو .سابع نبا
 سابع نبا نع ينطقرادلا هجرخاو (2886 8885 }2884) سابع نبا نعو كلام نب سنأ نعو

 ،جحلا باتك يف ملسم هجرخاو .280-282 ص 2 ج ينطقرادلا ننس رظنا .ةريره يبأ نعو

301 



 زيزعلا هنا باتك ريسفت 101 - 97 :نارمع لآ

 ةجح .يه امنإ :هيف دازو مالسلا هيلع يبنلا نع ثيدحلا كلذ لثم مهضعب ركذو

 . (!)هيلع ام ىضقو ةضيرفلا :ىضق دقف امهاضق نمف ةرمعو

 نم : هللا لوق نع لئس ةلي هللا لوسر نأ اوركذ (اليبَس هيلإ عاطتشا نم) : هلوق

 .(ةلحارلاو دازلا :لاقف ليبس هيلإ عاطتسا

 نأ رفكلا :لاق ءاطع نع اوركذ .4 نيملاعلا نع ينغ ةللا نإف رَقَك ْنَمَو » :هلوق

 ْنَمَو) :مهضعب لاقو .كلذ لثم نسحلا نع اوركذو . هب رفكيف )[ةضيرفب سيل.لوقي]
 .ةيآلا هذه لبق مهتصق ركذ هنأل باتكلا لها ينعي 5.(َرقك

 نولمعت ام ىلع ديهش هلاو هللا تناب ب َنوُرُفُكَت مل بتكلا لهاب لق { : هلوق

 نم نوصت : يأ ه ًاجؤم اهنوعب نمآ نم للا ,ليبس ْنَع نوُدُصت مي باتكلا لمأ اي ل

 .هللا ليبس فالخ ىلإ نوعدت مكنإ يأ (ًاجرمع اهنوعب .هللا ليبس نع نمآ
 ٩ َنوُلَمعَت امَع لغفخب هللا امو ي اجوع اهنوغبت مكنإ ه ا دهش متن او » .جؤعلا وهو

 . كلذ مهرذحي

 هب نمآ نم هللا يبن نعو مالسإلا نع يأ 5 هللا ليبس نع نودصت :مهضعب لاقو
 نأو هللا لوسر ًادمحم نأ هللا باتك نم نوأرقت اميف ىأ كلذ ىلع ءادهش متنأو

 . هللا نيد مالسالا

 مل نم يأ 4 بتكلا اوئوأ نيذلا نم اقيرف اوعيطت نإ.اونَماع نيذلا اهيأي 9 : هلوق
 م م ۔ ! م ٥ ه ٥٤ َ م ث ه ۔. ؤ َِ . ,ح ٠ ,- ۔ه۔ ه ث - ء

 مكيلع ىلتت متناو نورفكت فيكو .نيرفك مكنلميإ دعب مكودري % مهتم نمؤي

 ناك لئاسلا نأ سابع نبا ركذو .ةريره يبأ نع (1337) رمعلا يف ةرم جحلا ضرف باب =
 . سباح نب عرقألا

 .عوطت وهف داز نمف ،©ةرم جحلا :هظفلو سابع نيا نع يئاسنلاو دواد وبأو دمحأ هاور (1)

 نبا هجرخأو ،ةلحارلاو دازلاب جحلا باجيإ يف ءاج ام باب .جحلا باوبأ يف يذمرتلا هاور (2)

 نم يورو .ًاعرفرم رمع نبا نع (2896) جحلا بجوي ام باب ‘كسانملا باتك يف هجام
 . السرم نسحلا هاورو ةشئاعو سابع نباو سنأ نع ىرخأ قرط

 .49 ةقرو ز نم ةدايز (3)
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 103 - 101 :نارمع لآ لوألا ءزجلا

 ("[ هللا نيدب كسمتسي يأ] « هللاب مصتعي متعي نمو ُهلوُسَر مكيفو » هباتك يأ ه هئا تا
 . ٥. , ؟, ۔ 2 .-[

 .ةنجلا ىلإ يأ .4 ميقتسم طرص ىلإ يده ذقف »

 . نارقلا وهو .‘هلبحب هماصتعا هللاب هماصتعا :نسحلا لاق

 :اولاق ؟ناميل بجعأ قلخلا يأ :أموي هباحصأل لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 ؟أناميل بجعأ قلخلا يأ .نونمؤي ال مهل امف ءامسلا يف ةكئالملا لاق .ةكئالملا

 قلخلا يأ .نونمؤي ال مهل امف يحولا مهيلع لزني: نويبنلا :لاق .نوينلا : اولاق

 ال مهل امف يمالك نوعمسيو يننوري يباحصأ :لاق .كباحصأ :اولاق اناميإ بجعأ

 نونمؤيف قر يف اباتك نودجي مكدعب نم نوتأي موق اناميإ قلخلا بجعأ .نونمؤي

 . )2 ( هر

 ه ًنوُميسُم متنأو إ َنْئوُمَت الو هتاقت قح ةئلا اوقتا اوَّماَع نيذلا اهيأ اي » : هلوق
 الف ركذي نأو { ىصعي الف عاطي نأ هتاقت قح : لاق دوعسم نب هللا دبع نع اوركذ

 .رفكي الف ركشي نأو ، ىسني

 فيفختلاو رسيلا هللا لزنأ مث .مهيلع تلقثف ةيآلا هذه تلزن : ةداتق لاق]

 عياب اهيلعو .[6 :نباغلا] (اوُعيطأَو اوُعَمْساَو متعطتسا ام امم ةثلا اومَتاَف) :"[لاقف

 .اوعاطتسا اميف ةعاطلاو عمسلا ىلع ىلع هللا لوسر

 .لاق امنإ :نسحلا لاق .4 اوقّرَقَت الو اعيمج هللا لبحب اوُمِصَععاَو » :هلوق
 :نب يلع لاق . (ةنارقلا وهو 0 مهيلع طبه ءامسلا نم لزن لبح هنأل هللا لبحب اومصتعاو

 .نآرقلا هللا لبح :بلاط يبأ

 ىلع ليئارسإ .ونب تقرتفا :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ .اوقرفت الو :هلوق

 .9 ةقرو ر نم ةدايز )1(

 .173 0171 ص 4 ج يبطرقلا ريسفت رظناو .68 :ص ءزجلا اذه نم فلس ام رظنا (2)

 هلللا باتك : : زتم هلللا لوسر لاق لاق يردخلا ديعس يبأ نع يذمرتلاو دمحأ هاور ام اذه ديؤي )3(

 . ضرألا ىلا ءامسلا نم دودمملا هللا لبح وه
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 104 - 103 :نارمع لآ

 ىدحإ ىلع ةمألا هذه نقرتفتلو ثرانلا يف مهرئاسو ةنجلا يف ةدحاو ةقرف نيعبس

 ."رانلا يف مهرئاسو ةنجلا يف ةدحاو ةقرف نيعبسو

 ذإ ط مكيلع هللا ةمعن اوركشاو اوظفحا يأ ئ ْمُكيلَع هللا ت تمعن اوركذاو { : لاق

 يبسير ًاضعب مهضعب لتقي برعلا تناك ذإ . ناميإلاب ٩ مكو [ ني : فلاف اغا أ متك

 َنُم ٍةَرْفُح افش ىلع متنكو انوخإ هتمعنب « مترصف يأ « متحَبض اف » .اضعب مهضعب
 ىكل يأ هه نوُدتهَت ْمُكَلَعَل هت هتا مكل هللا نيبي كلذك » مالسإلاب اهنم مُكَذَقنأف ر رانلا

 .اودتهت

 هللا ءاج ىتح ،مكفيعض مكذيدش لكأي ؛ اهيف نوحباذت متنك :لاق مهضعب ركذ

 . مكنيب هب فلأو ] مكنيب هب ىخاف \ مالسالاب

 .ناوخإ هللا ةمعنب انحبصأ لاق . ؟متحبصأ فيك :هل ليق دوعسم نبا نأ انل ركذ

 مكزجخحخب تذخاف .رانلا يف نوتفاهت متنأو مكتيتأ :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 .ااهنم مكتجرخاف

 نمو رانلا ىلإ تام تام نم :يأ .رانلا ةرفح افش ىلع متنكو :نسحلا لاقو

 . هباتكبو هلوسرب اهنم مكذقنأف ] اقشو ةلالض ىلع ناك ايح ناك

 يأ ه فورعملاب َنوُرُماَيَو ريخلا ىلإ َنوُعذَي ةمأ مكنم نكتل » :هلوق مه ٥ م « 7 م .ه ر و ه ه ف -۔٥ِ ِ

 نع نتفلا باتك يف هجام نبا هاور ام اهنم . مالسإلا ةمأ قارتفا يف ةحيحص ثيداحأ تدرو (1)

 رانلا يف اهلك ةقرف نيعبسو نيتنث ىلع قرتفتس يتمأ نإو» :هرخآ يفو (3993) كلام نب سنأ
 .«ةعامجلا يهو ةدحاو الإ

 يلثم امنإ : : ظفلب ثيدحلا اذه ةريره يبأ نع يصاعملا نع ءاهتنالا باب يف يراخبلا جرخأ )2(

 يتلا باولا هذهو شارفلا لعج هلوح ام تءاضأ املف اران دقوتسا لجر لثمك سانلا لثمو

 رانلا نع مكزجحخب ذخآ انأف شاهيف نميف هنبلغيو نهعزني لعجف .اهيف نعقي رانلا يف عقت

 (2284) . . .هتمأ ىلع ةيم هتقفش باب ،لئاضفلا يف ملسم هجرخأو .اهيف نومحتقت متنأو

 . ةريره يبأ نع
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 104 : نارمع لآ لوألا ءزجلا

 ۔ ٥ ٤ م . { ه۔0۔.۔

 كئلو او ط هتيصعمو هلل اب كرشل ا نع يأ 4 ركنمل ١ نع نوهنيو + . هتع اطو هللا ديحوتب

 .ءادعسلا يأ : نوخلفُمل ملا مه

 ةئيس )1( ةَعر سانلا أ نم ىأرو اهجح ة ةجح يف لاق باطخل أ نب رمع نأ اوركذ

 ركْنُملا نع نوهت فورعملاب َنوُرُماَ ,سانلل جرخأ ة ةمأ ريخ ْمنُك) : : ةيآلا هذه أرقف

 .اهيف هللا طرش دؤيلف ةمألا مكلت نم نوكت نأ مكنم رس نم سانلا اهيأ اي : لاقف

 ضغب ؤ ضب ءالأ ْمُهْضن ر ُتاَنِموملاو َنونمؤُملاو) : هلوق يف نسحلا نع ورمع ريسفتو

 نوهنيو هللاب ناميإلاب نورمأي : ىأ [71 :ةبوتلا [ (ركْنُملا نع َنوَهنَيَو فورعملاب نوُرُماَي

 .هب رفك نع

 نع هاهنتو فورعملاب هرمأتف مامالا ىلإ جرخت الأ : : هل ليق هن أ نسحلا نع اوركذ

 ل كنم. أرقأ وه نم امأو 6 ملعي ال لهاج وأ ىجري نم مَّعُي امنإ : لاقن ركنملا

 . ؟ )2( هيف كفقوي امف . ينت ١ ينقتا : لوقي هفَهَرَو هدح هفيس عضو دق كنم

 لذي نأ ملسمل لحي ال :ةي هللا لوسر لاق :لاق هنأ نسحلا نع اوركذ
 ىوقي ال امل ءالبلا نم ضرعتي :لاق ؟هسفن لذي فيكو .هللا لوسر اي :ليق .هسفن

 . (3)هب موقي الو .هيلع

 ركني ال موق يف شيعت نأ ىشخت له :ةريره وبأ يل لاق :لاق ةصمخ وبأ ركذ

 نأ هركي مهذحأ يرو 3 ىلب :لاق .رايخب كئلوأ ام :تلق :لاق ؟ركنملا مهرايخ

 .هرشب برضيو هضرع متشي

 نم «ةعر» : هتبثأ ام هباوص فيحصت لك يفو «ةئيس ةبغر» :د يفو ،«ةئيس ةعد» :ع و ق يف (1)

 .ءايحلا ليلق : يأ .ةعرزلا عيس نالف :لاقي .اهنم جّرحتلاو حئابقلا نع فكلا وهو .عرولا
 .عرو : : ناسللا رظنا .ةئيهلا ءوس وأ ‘ ةئيهلا نسحو يدهلا ةعرلا : : يعمصالا لاقو

 ريسفت يف ءاجو .هيف كقفوي امف يقتا يقتا : د يفو 86هيف كعقوي اميف يقتا :ع و ق يف )2(

 وأ هفيس عضو نم اماف ؛مْلَعُي لهاج وأ ،ىجرُيي نمؤم ملكي امنإو :48 ص 4 ج يبطرقلا
 .«هلو كل امف ينقتا ىينقتا : لاقف هطوس

 هاور ثيدحلا نأ هريسفت يف ركذ يبطرقلا نأ الا ثيدحلا بتك نم يدي نيب اميف هدجأ مل (3)

 .48 ص 4 ج يبطرقلا ريسفت رظنا .اعوفرم ةريره يبأ نع جرعألا نع ةعيهل نبا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 110 ۔ 105 :نارمع لآ

 تيبلا مُهاَج ام دعب نم اوُفَلَتخاَو اوقرفت نيذلاك اونوكت الو » :هلوق
 م . .ى , < . ه ك -{ 1

 . مهلعفك اولعفت ال : لوقي . باتكلا لهأ مه . 4 ميظع بادع مهل كمثئلواو

 ربش مكلبق نم نيذلا َنَتَس َنعبتتل :ةي هللا لوسر لاق :لاق ءاطع نع اوركذ

 © هلللا لوسر اي : ليق . هومتكلسل بض رحج اوكلس ول ىتح 4 عارذب اع ارذو ربشب

 . ؟(أذإ نمف :لاق !ىراصنلاو دوهيلا مهأ

 ۔٥ه۔-ه . ه و. م. م. 6٠ ة۔ .ه ٤5 ه وه م۔ذه۔۔ذ ه هوم ۔ه۔ح ۔ه۔
 لعب مترفكا مههوجو تدوبس ١ نيذ ذلا ام اف هوجو دوسنو رجو ضيبت موي » :هلوق

 نيذلا امأو » .اذهأ لبق هانرّسف دق « َنوُرْفْكَ متنك امب باذعلا اوقوق ْمُكناَميِإ
 . همهو .و ٥٠ ى غ

 نوتومي ال : : يأ 6 ةنجل ١ ينعي 4 نول اخ اهيف ه هلل ا ة ةَّمحَر يفف مههوجو تضيب ا

 .اهنم نوجرخي الو

 هللا امو ,قحلاب كيلع اممو + هللا تايآ هذه يأ 4 هللا تالت ط : هلوق
 م ه ى ك

 ه زوملا ُعَجْرَت هللا ىلإو ؛ضزألا يف امَو تاوسلا يف ام .هلب َنيِمَلَعلِل املظ دير
 .ةرخآلا يف اهبقاوع يا

 ىنعي ه فورغَمْلاب نورُماَت سانلل جرحأ ةمأ ريخ متنك , : هلوق]

 نع اوركذ ه هللا اب َنونمْوتَو و هللاب كرشلا نع ىنعي هركن نع 7 و هللا ديحوتب

 . [( هللا ىلع اهمركأو اهريخ متنأ ةمأ نيعبس نووت متنأ :لاق هنأ نيت هللا لوسر

 نم نيذلا ننس نبل باب ، ماصتعالا باتك يف يراخبلا هجرخأ } هتحص ىلع قفتم ثيدح (1)
 امهالك (2669) ىراصنلاو دوهيلا ننس عابتا باب ،ملعلا باتك يف ملسم هاورو .مكلبق ناك

 . يردخلا ديعس يبا نع هيوري

 ءىراقلا ليحأ ىتح ةيآلا ريسفت هيف قبس عضومل دتهأ ملو ثالثلا تاطوطخملا يف اذك (2)

 . هيلع

 اهطقسأ لئاوألا خاسنلا دحأ نأ ودبيو ؛د و .ع و ،ق يف اهريسفت الو ةيآلا هذهل ركذ دري مل (3)
 لوقو .50 ةقرو ز نم نيفوقعم نيسوق نيب اهتبثأ دقو .هدعب ءاج نم كلذ يف هعبتو اوهس
 دمحأ هجرخأ حيحصف ثيدحلا امأ .ةيآلا ريسفت مامت نم ثيدحلا دعب يتأي يذلا يبلكلا
 نع هيبأ نع ميكح نب زهب نع ةيو دمحم ةمأ ةفص باب دهزلا باتك يف هجام نبا هجرخاو
 = هنع ةرصتخم ةمجرت رظنا © يريشقلا ةيواعم نب ة۔ايح نب ةيواعم وه اذه هدجو (4288) هدج
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 113 - 110 :نارمع لآ لوألا ءزجلا

 نم ملظ نولحتسي اوناك ،ممألا نم ةمألا هذه لبق ناك نم نإ : يبلكلا لاقو

 نورمأي مهلعج ةمألا هذه هللا ثعب املف .مهنيد ريغ ىلع وه نمم مهيف لخد

 .ممألا ريخ مهلعجو ،ركنملا نع نوهنيو ،فورعملاب

 :لاق مث .مهتُماع ينعي مهل ارْيَع َناَكَل بتكلا لمهأ َنَماَعوَلَو » :هلوق

 ،نونمؤملا مه مهنم نمآ نم ينعي . ًنوُقِسَقلا +ت نونموُملا ُمُهْنِم »

 باتكلا لهأ قسف ناكو .قسف قوف قسفو قسف نود قسف وهو نوقسافلا مهرثكأو

 . ةينارصنلاو ةيدوهيلا ىلع اوتبث نيذلا هب ينعي ،اكرش

 امأو هريغو نسحلا ريسفت ريسفت يف ،ةنسلألاب يأ .نأ الإ ُمُكوُرضْي نل :هلوق

 برحلا مكل اوبصني نإو :لوقي .4 ممُكوُلتَقُي نإو » . مهيلع نورصنتف متنا
 . 4 نوُرَصنُي ال مث رابذألا ُمُكوُلوُي ط

 لبحب آلإ » اودجو امثيح :يأ ه اوق امنأ ةلذلا :7 تبرض » :هلوق
 سانلا نم دهعو هللا نم دهعب الإ :دهاجم لاق ه سانلا - ,لبخو هللا نم

 يأ ،سانلا نم ًابضغو هللا نم ًابضغ اوبجوتسا يأ « هللا م بضغي اوءاَبَو

 .ةيزجلا نم مهنم ذخؤي ام ينعي « ةنكسملا ُمهْيَلَع تبرضو » نينمؤملا

 .نيكسم هنأ كيبنُي الإ يدوهيلا ىقلت ال : : مهضعب لاق

 ينعي « قح ريغب ابنألا نولتقيو هللا تتێائب َنوُرُفَكَي اوناك مهنأب كلد »
 اوناكو اوصع امب كلذ . مالسلا هيلع يبنلا اوكردأ نيذلا ينعي سيلو ء مهيلأ

 .ه نودتعي

 ,لمهأ نم » لب .نيرفاك باتكلا لها لك سيل :لوقي ه ءاوس اوس » :هلوق
 مالسلا هيلع يبنلاب مهنم نمآ نم ينعي .ةيدتهم }هللا رمأب : يأ « ًةَمِئاَق ةمأ باتكلا

 . نسحلا ريسفت يف

 . 1 5 ص 3 ج ربلا دبع نبال باعيتسالا يف ميكح نب زهب هديقحل ًاركذو =
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 116 - 113 :نارمع لآ

 ىلع ةمئاق ةمأ ةيقب مهيف ناك دق كله موقلا لك سيل :هريغ لاقو

 نوأرقي يأ 4 َنوُلَتَي » .َلذَع ةمأ :دهاجم لاقو .هضئارفو هدودحو هللا باتك
 .نولصي :يأ « َنوُدُجْسَي ممُمَو » ليللا تاعاس :يأ « ليلا اناع هللا تيآء»

 َنْوَهْنيَو » 0”[ناميإلاب ينعي] « فورعملاب َنوُرُماَيَو رخآلا مويلاو هللاب نونموُي ,
 يأ « تزيخلا يف َنوُمِرَْسُيو [دمحمب بيذكتلا نع ينعي] « ركنملا نع
 . ةنجلا لها مهو « َنيجِلْصلا نم كئلوأو » ةحلاصلا لامعالا

 مكلبق نيحلاصلا بأد هناف . ليللا مايقب مكيلع :لاق ةل هللا لوسر نأ اوركذ

 نع ءادلل ةدرطُمو . مثالا نع ةاهنمو . تائيسلل ريفكتو ى هللا ىلإ ةبرق ليللا مايق نإو

 . دسجلا

 :لوقي 4٩ ًنيَِتُملا اب ميل هلل او ورك نلف خ نم اوُلَعْفَ امو ط : هلوق

 : ةرقبلا] (هللا دنع هودجت ريخ نم كفن اوُمَذَقَت اًمَو) :هلوق لثم وه .هب نواجُت

 . مكنع لضي نلف : ىأ ] هورفكت نلف : : هريغ لاقو . نسحلا ريسفت يف ] ]110

 4 ًاتْيَش هللا م معدتو لو هلومأ مهنع ينغت نل اوُرقَك نيذلا نإ » :هلوق ۔ ح ه ى م
 نمم آلإ نونب الو ام عفن ال ٌمْوَي) :هلوق وهو ،هب ىدتفا ولو ةرخآلا يف يأ
 يتلاب مكدالوأ الو مكلاومأ امور :هلوقكو .898 :ءارعشلا ( ميلس بلقب ةللا ىتأ
 :ىرخأ ةيا يف لاقو .[71 :ابس] (ًاحلاَص لمعو َنَمآ نم م الإ ىفلز انن كبرق
 باذع نم هب اودَتْفيِل ُهَعَم ُهَلتِمَو اعيمج ,ضزالا يف ام ْمُهَل نأ ول اوُرقَك نيذلا نإ
 :ىرخا ة ةيا يف لاقو .36 : ةدئاملا] ييأ ب باذع : : لبت ام ةَماَيَقلا .مو

 م ٥ م ه ٠

 .50 :ةقرو ©ز نم ةدايز (1)

 هجرخأ .ثيبخلا يعادلل» :عو ق يفو .حيحصلا وهو «دسجلا نع ءادلل» :د يف اذك (2)

 اضيأ هجرخأو .انه تدرو ىتلا ظافلألا سفنب لالب نع هعماج نم ءاعدلا باتك يف يذمرتلا

 ليللا مايقب مكيلع :لاق هنأ ةي هللا لوسر نع ةمامأ يبأ نع» :اذكه ةمامأ يبا ثيدح نم
 . مثالل ةاَهْنَمو تائيسلل ةَرَقُكَمو مكبر ىلإ هبرق وهو ،مكلبق نيحلاصلا باد هنإف
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 118 - 116 :نارمع لآ لوألا ءزجلا

 ٤ ة م .ذ ه ۔ ۔ ٠ . 2 . , 2

 نودلخ اهيف مه رانلا بحصا كمئلواو + :لاق 4 .

 ْتَباَصأ رص اهيف ,حير ] لثمك ايندلا ةوَيحلا هذمم يف وقي م لتم < : هلوق

 لاق « ًنوُمِلظَ ْمُهَسُفنأ ا نكتلو هللا مُهَمَلَط اَمَو هنَكَلُهأَ ْمُهَسفن :أ اوُمَلَظ موق ثزَح

 ال :لوقي ،نيقفانملاو نيكرشملا ةقفن :نسحلا لاقو .رافكلا ةقفن ينعي :دهاجم

 هتباصأ يذلا عرزلا اذه بهذ امك بهذتو ،باوث ؤ")اهنم ةرخآلا يف مهل نوكي

 .امهريغو دهاجمو نسحلا ريسفت يف ديدشلا دربلا :رّصلاو .رضلا اهيف يتلا حيرلا

 وم ها

 ريغ نم يأ] 4٩ ْمُكنوُد نم ةناطب اودخ ال اونما نيزلا اهي % :هلوق

 اوُذجَتَي ْمَلَو) :هلوق لثم يهو ة)[آرش : : يأ] « لابَح ْمُكَنوْلاَي ال » (}[نيملسملا

 .نسحلا ريسفت يف ،[16 :ةبوتلا] (ةججيِلَو َنيِنموُمْلا الو هلوُسَر الو هللا نوُد نم
 لهأ نم نيقفانملا :دهاجم لاقو ،نيقفانملا اولوتي نأ هللا مهاهن :نسحلا لاقو

 ةَسسح ْمُكْسَسُمَت ن ١ !) : هلوقك . .مكب ف ةاض ام اود دو : ي أ 4 , ممتي ام اوذ دو « . ةني دملا

 هم ه م .

 .[120 :نارمع لآ] . (اهب اوحرفي ةعرس ْمُكْبِصَت نإو ْمُهْؤُست

 نم ء ءاضغبلا ترهظ دق :لاق مهفأ نم ء ءاضغبلا تب دق » :لاق
 روو رم رم م

 4 ربك مهرودص يفخت امو » .نينمؤملاو هللا لوسرو 2 الا مهضغبل مههاوف

 هللا ربخأف ‘ مهنيب اميف اهورسأ ةوادعلا اورهظي ملو ‘ ةوادعلاو ضغبلا يف يأ

 .هلوسر كلذب
 رافكلا نم مهناوخإ ىلإ يأ 6 ماوأ نم ُءاضغَنلا تب ق : مهضعب لاقو

 نكت ام : يأ ربغأ مهرودص يفخت اًمَو .هايإ مهضغبو هلهأو مالسإلا مهشغ نم

 . اودبأ امم مظعأ : : يأ ربكأ ضغبلاو ةوادعلا نم مهرودص

 5 «اهنم» :ز و د يفو ،نوقفني ام لثم : ىلاعت هلوق يف «ام» ىلإ ريمضلا داع «هنم» :ع و ق يف )1(

 . نسحلا لوق يف «ةقفن» ىلا ريمضلا داع

 .51 ةقرو ،ز نم ةدايز (2)

 . ةجيلولا هلثمو .هرس لهأ :لجرلا ةناطب :هيف ءاج «ةناطب» ةملكل يوغل حرش ع و ق يف (3)

 .كش الو خاسنلا دحأ ةدايز نم حرشلا اذهو
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 120 - 118 :نارمع لآ

 .ه نولقعت تنك نإ تنێألا ك ايب ذَق) :لاق

 نيقفانملا نوبحت متنأ : نينمؤملل لوقي .هه ْمُهَنوُبجت الؤأ متنانم ج :هلوق

 0"»[مهبولق يف ام اونلعي ملو اورهظأ ام ىلع مهوبَحاف ناميإلا اورهظأ مهنأل]

 1 أ هي هلك بتكل اب نونمؤت ْمكنوبجي الو ج

 4 ظعلا نم لمانألا ُمُكَيلَع اوضع اولخ اذإَو انماع اولاق ممُكوُقَل او » :هلوق
 اوقل اذإ : مهضعب اولاقو .نينمؤمللو هلوسرلو هلل ةوادع : يأ عباصألا فارطأ يأ

 اوضع اولخ اذإَو . مهلاومأو مهئامد ىلع ةفاخم الإ مهب سيل .انمآ اولاق اونمآ نيذلا

 مه يذلل ةهاركلاو ظعلا نس مهبولق يف نودجي امل ،ظيغلا نم لمانألا مكيل
 . هيلع

 امب : يأ «. رودصلا تاذب ْميِلَع هللا نإ ْمُكِظْيَعب اوتوُم ل % :هيبنل هللا لاق

 .رودصلا يف

 نيكرشملا ىلع روهظلا ةنسحلاب ينعي 4 ممُهْوُسَت ةَنَسَح مُكسَسُمَن نإ » :هلوق

 يف « اَه اوَُرْفَي » نيكرشملا نم ةبكن يأ ه ةتبس مكبعت نإَو » .مهيلع رصنلاو
 .نسحلا ريسفت

 :يأ .اَهب-اوحَرفَي ةئيس مكبصت نإو مُهَوُسَت تسح كصت نإ : مهضعب لاقو
 6 مهءاسو كلذ مهظاغ مهودع ىلع ًاروهظو ةعامجو ةفلا مالسإلا لهأ نم اوأر اذإ
 كلذ منهَرس نيملسملا فارطأ نم فرط بيصأو افالتخا مالسإلا لهأ نم اوأر اذإو
 .هب اوبجعأو

 .نيقفانملا ينعي ،4 ائيَش مُمدْيَع ْمُكرْضَي ال اوقتتو اوُربضَت نإو » :لاق
 َوُنَمْعَي امب ةئلا نإ » . ةنسلالاب ىذأ الإ نورضي الو ىذألاب الإ مهل ةكوش ال مهنال
 .اهب مهيزاجي ىتح اهظفحي مهلامعاب يا « طيجُم

 .51 ةقرو ز نم ةدايز (1)
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 123 - 121 :نارمع لآ لوألا ءزجلا

 ۔ إ . ,٨١ , ء 1٦١٥٤ . ٤. ح -٠ ث ۔١ . 1 ۔
 ينعي نينمؤملا ُءىوبت » بحا موي ينعي « كلها نم تودغ ذإو » :هلوق

 .« ميلع عيمس ةئلاو لاتقلل ديقم » نينمؤملا م}ءىطوت
 .؟

 .لاتقلل دعاقم نينمؤملا ءىوبي دحا ىلإ هلهأ نم هللا يبن ادغ : مهضعب لاق
 ۔. ۔ ْ ۔ ۔ه۔ هع ع ٥ 7 ه ۔ © ِ

 ةَمِلَس ونبو ةثراح ونب مهو 4 الشفت نا مكنم ِناتفئاط تُمَم ذإ » :هلوق
 : هلوق وهو] . امهلو ناكو هللا امهمصعف ،دهاجم ريسفت يف . راصنألا نم نايح

 2 ٨ ه ء ة إ,۔ه2ح , 2 ۔ة,۔ ,. ,{

 .44 نونمؤملا لكوتيلف هللا ىلَعَو [اَمَهنِلَو هلاو »

 مث }هللا لوسر عم اجرخي ال نأ امه ةملس ونبو ةثراح ونب ناك : يبلكلا لاقو

 موي اومه ةملس ونبو ةثراح ونب امه :هلوق لثم هريغ لاقو .داشرلا ىلع امهل هللا مزع

 .كلذ نم هلل ا مهمصعف رمأب دحأ

 انممه يذلاب ٌمُهن مل انأ انرسي ام هللاو :اولاق ةيآلا هذه تلزن امل مهنأ انل ركذو

 ةملس ونبو }دحأ وحن نم اوناك ةثراح ونب مه :دهاجم لاقو .انيلو هنأ هللا انربخأ دقو
 . (ةدحأ موي كل ذو 6 علس وحن نم اون اك

 . يه ٤ ىده . ,. اه۔ ,,, ه ۔ ۔ ح ه۔<۔ .
 هتمعن مهركذي ه ةلزا متناو + كلذ لبق ردبب هللا مكرصن دقلو » :هلوق

 ةئامثالث ردب موي هللا لوسر باحصأ ناكو . 4٩ نو هك ر مكلعل > هللا اوقتا :7 مهيلع

 نيسمخو ةئ امعست : مهضعب لاقو ؛ لجر فلأ نوكرشمل ا ناكو . الجر رشع ةن الثو

 .الزنم موقلا اوب :لاقي .براقتم امهانعمو «لزنئ» :ز يفو ،كىّطوت» :دو ع و ق يف اذك (1)
 ئ ارهن لبق وأ لبج دنس ىلإ مهب لزن» : هانعم : ليقو . مهلوزنل اناكم هأيهو مهل هذختا يأ

 اذإ ؛الزنم كتأوب :كلوق نم» :نآرقلا بيرغ ريسفت يف ةبيتق نبا لاقو .وب :ناسللا رظنا

 ًائاصم مهل ًاذختم» :103:1 ،نآرقلا زاجم يف ةديبعوبأ لاقو .«هكتنكسأو هايإ كتدفأ

 . اركسعم

 .راصنألا نم سوألا نوطب نم نطب ٠ سوألا نب ورمع نب جرزخلا نب ثراحلا نب ةثراح وتب )2(

 نم نطب ،جرزخلا نب مشج نب ديزت نب ةرداس نب دسأ نب يلع نب دعس نب ةملس ونبو
 .358 و 5332 ص برعلا باسنأ ةرهمج :مزح نيا رظنا .راصنألا نم جرزخلا نوطب

 هراتخا لوق وهو ء هتبثأ ام حيحصلاو «قدنخلا موي كلذو» :د و ع ق تاطوطخملا يف )3(

 .1650-1651 ص 7 ج يربطلا ريسفتو 0134 ص دهاجم ريسفت رظنا .روهمجلا
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 125 - 124 :نارمع لآ

 . نيعباتتم : يأ نيفدرم ةكئالملا نم فلأب هللا مهرصنف ، اوبراق وأ

 مكمي نأ مكيفكي نلأ » دحا ةصق ىلإ عجر ه َنينمْوُمْلِل لوقت ذإ » :هلوق
 ذإ ىب » .ءامسلا نم مهيلع مهلزني يأ 4 نيلزنم ةكيَملا نم بلا ةب كب
 .نسحلا ريسفت يف اذه مههجو نم يأ « اذه مهِرْوَق نم مكوابؤ اوقتتو اوربصت

 ةكئالملا نم فآلآ ةّسْم{حب مكبر مكذيمُي » .اذه مهبضغ نم :يأ :دهاجم لاقو
 ةسمخ اوراص مث فالا ةثالث اوراص مث ،فلأب اودأ لاق . نيمڵلعُم يأ 4 َنيِمْوَسُم

 .فالا

 :لافنألا] (َنيَِرُم ةكالملا نم فلأب ممُكُدمُم ينإ) :هلوق يف مهضعب لاقو
 اوق اوربصت نإ ىلب :لاقو .فالآ ةعبرأ اوراصف ،نيلزنم فالا ةثالثو :لاق (ل

 هدعو ؛َنيِمَوَسُم ةكئالملا نم آلآ ةَسْمَ{حب ممُكْبَر مُكذدمُي ادنم مهرؤق نم مكو
 ةسمخب هدمي ملو روفلا كلذ نم اوئيجي ملف ،روفلا كلذ نم اوءاج نإ] فالآ ةسمخ

 مهو ،فالا ةعبرأ مهف م"[نيلزنم فالا ةثالثبو نيفدرم فلاب هذمأ امنإو فالآ

 . نيملسملا دونج يف مويلا

 يصاون يف ضيبألا فوصلاب :دهاجم لاق .نيملعم :يأ ،نيمؤسم :هلوق

 .مئامعلا ردب موي ةكئالملا اميس ناك :مهضعب لاقو .مهليخ

 :لاق .ردب موي كلذو ،لاتقلا اميس مهيلع :يأ ،نيموسم مهضعب لاقو

 ركذو .قلُب ليخ ىلع مهو .اهبانذأو مهليخ يصاون يف ضيبألا فوصلا مهاميسو

 نيب هتلعجو 51 ةقرو ز نم هتححص ةكئالملا دادعت لوح ،د و .ع و . ق ىيف بارطضا عقو )1(

 418 ص 13 ج :هريسفت يف يربطلا ىور دقو .173-181 ص 7 ج يربطلا ريسفت رظناو نيسوق

 ركذو .نيفدرم ةكئالملا نم فلأ ريغ هللا ركذ امم ةي يبنلا دُم امه :لوقي دهاجم نع دنسب

 يف لجو زع هللا ركذ يذلا فلألا هذه نم رثكأب اودم ام .ىرشب (ةسمخلا) و (ةثالثلا)

 . «ىرشب تناكف ةسمخلاو ةثالثلا امأو .لافنألا

 مهفاتكأ نيب اهوخرأ دق مئامع ةكئالملا ءاميس ناك» : يلي ام 1 . يدقاولا يزاغم يفو (2)

 .( مهليخ يص اون يف فوصل او ثرون نم ارمحو ارفصو ارضخ
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 128 - 126 :نارمع لآ لوألا ءزحلا

 .")فنحألا ةوزغ دعب رت مل قلبلا ليخلا نأ مهضعب

 نم لزنأ ام : يأ « ْمُكَل ىرشب ألإ » ددملا ينعي ه هللا ُهَلَعَج اَمَو ل :هلوق

 مكبولق نكستلو يأ 4 هب مكبو َنِيَمظَتلَو » اهب نوحرفتو اهب نورشبتست ةكئالملا
 .« ميكحلا زيزملا هللا دنع نم آلإ رضنلا امَو » هب

 : يا :مهضعب لاق 4 ْمُهَنكي ؤأ اوُرَمَك نيذلا نم افرط عطقيل » :هلوق

 نم ًافرط ،ردب موي يأ ،ذئموي هللا عطق :مهضعب لاق .ه نيباح اوُبلقْنَيَف » مهيزخي
 .كرشلا يف مهسوؤرو مهديدانص لتقو رافكلا

 ه نوملاظ ْمُهَنرف مهبذعي ؤأ مهْنَلَع بوتي ؤأ غيص رمألا نم كل سيل » :هلوق
 ههجو يف شو .دحا موي تيعابر ترسك لق هللا لوسر نإ :لاق نسحلا نع اوركذ
 : هللا لزناف ؛مهيبن هجو اومدأ موق حلفي فيك :لوقيو ههجو نع مدلا حسمي لعجف
 نع مهضعب ركذ .َنوُمِلاَظ ْمُهَنَف ْمُهبَذَعُي وأ مهْيَلَع بوتي ؤأ ُْيَش رمألا نم كل س
 مهوعدي وهو ءامدلاب مهيبن هجو اوبضخ :لاق هنأ ريغ كلذ لثم هتلا لوسر

 . '}»هتنا ىلإ

 مكبحن وأ اوُرَقَك نيذلا نم افرط عطقيل ؛ميدقت هيف مهْيَلَع بوتي ؤأ : هلوقو

 :ي رمألا ني ل سآ نوما م هندع وأ مهنع بر وأ نيران اولق

 نم ةملكلا يف امل دتهأ ملو «فنحالا ةوزغ» :د يفو «فنخألا ةوزغ» :ع و ق يتطوطخم يف (1)

 .«بازحاألا ةوزغ» نوكت نأ الإ مهللا &تفيحصت

 يف كلذ ناك له نيملسملا تاوزغ ةكئالملا دوهش ىف نوخرؤملاو نورسفملا فلتخا دقو (2)

 .نيملسملل اددم تناك ةكئالملا نا يف مهنيب فالخ الف ردب يف امأ .بازحالاو دحأو رذب

 تبثي ملف بازحألاو دحأ يتوزغ يف امأ “كلذ يف ةحيرص لافنألا ةروس نم ةعساتلا ةيآلاو

 نيملسملا عم تبراح ةكئالملا نأ ىلع روهمجلاو .هيلع ةعطاق ةلالد لدي ءيش صنلا يف

 موي الإ ةكئالملا لتاقت مل : لوقي سابع نبا ناكو»ه . بازحألا موي الو دحأ موي ال ردب موي

 . ملعأ هللاو «ردب

 . سنأ نع (1791) دحأ ةوزغ باب ريسلاو داهجلا باتك يف ملسم هجرخأ حيحص ثيدح (3)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 134 - 129 :نارمع لآ

 يف كرشلا ىلع مهتماقإبف مهبذعي نإو . ناميإلا ىلإ اوعجريف ْمهِيَلَع تون وأ : :هلوق

 : (مهْيَلَع ب تون وا ءاش نإ َنيِقفانُملا َبذَعْبَو) : هلوقك وهو :لاق . نسحلا ريسفت

 اوعجريف مهيلع بوتي وأ قافنلا ىلع مهتماقإبف مهبذعي نإف :يأ [24 :بازحألا]

 نم بذعيو ءاشت نمل رفغت ضزأل ا يف امو تاومسل ا يف ام .هللو ل :هلوق

 : ميجر ز زوف ةل و « باذعلل نيبجوتسمل ا ينعي م اش اش

 رخأ :لاق ". هبحاص ىلع " نيد لح اذإ ةيلهاجلا يف ذ اوناك 4 نوحلفت

 . ةفعاضم ًافاعضأ كلذ نوكيف ] كديزأو ينع

 ْمُكَلَعَل َلوُسَرلاَو ةللا اوُميِطأَو َنيرفلكلل تدع أ يتلا رانلا اوُقَناَو » :هلوق
 ُ و ى .

 .اومحرت يكل يأ « نومحرت

 ضزألاو تونلا اَهْضْرَع ةنجو ْمُكَبَر نُم ةرفغم ىلإ اوُئراَسَو » :هلوق
 تاوامس عبس نأ هغلب هنأ سابع نبا .ىلوم .بيرك نع اوركذ َنيِقَمْلِل دعأ

 الو اهضرع اذهف ؤضعب ىلإ اهضعب بايثلا قفلت امك ًاعيمج نقفلي نيضرأ عبسو
 .دحاو وهو ؛ضعب ىلإ نهضعب نهطاسبنا يف :نسحلا لاقو .اهلوط دحأ فصي

 (ضزألاو تاومسلا اَهْضْرَع ٍةَنَجَو) :هلوق نع ةلي يبنلا لاس الجر نأ انغلبو
 (" رضرألاو تاوامسلا اهضرع اهنم ةجرد لك ،ةجرد ةئام يه :لاقف

 لاقو .ةدشلاو ءاخرلا يف يأ ه ءارضلاو ِءاَرَسلا يف نوقفني نيلا » :لاق
 .ه ظيغلا نيمظنكلاو:» ءاخرلاو دهجلاو رسعلاو رسيلا يف :مهضعب

 ثيدح نم ،ليبس ىف نيدهاجملا تاجرد باب .ريسلاو داهجلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (1)

 نيب ام ، هللا ليبس يف نيدهاجملل هتنا اهدعأ ةجرد ةئام ةنجلا يف نإ ظفلب ةريره وبأ هاور

 ضرألاو ءامسلا نيب امك نيتجردلا
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 135 ۔ 134 :نارمع لآ لوألا ءزجلا

 اهعّرجتي ةعرج نم ام :ةلي هللا لوسر لاق :لاق راسي نب ءاطع نع اوركذ
 .ظيغ ةعرج نم لضفأ لجرلا

 :لاق نسحلا ركذ .4 َنيِنِيخُملا بجي هللاو ,سانلا نمع َنيِفاَعلاو »» :هلوق
 .وفعلا نينمؤملا قالخأ لضفأ :ةي هللا لوسر لاق

 هل عفري نأو شناينبلا هل فرشي نأ دارأ نم :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 ،هملظ نمع فعيلو }همرح نم طعيلو ،هعطق نم لصيلف ،ةمايقلا موي تاجردلا

 .هيلع لهج نم ىلع ملحيلو
 مهسفنأ يف ه ةللا اوُرَكَد ْمُهَسُفْنأ اوُمَلَط ؤأ ةمح اولعف اذإ نيذلاو » :هلوق

 4 مهبونذ اوُرَقْعَتْساَف » .كلذ نم هيلإ اوباتو هوفاخف كلذ نع مهلئاس هنأ اوملعو
 نمو :ةيآلا هذه أرق اذإ ديز نب رباج ناكو .ه ةثلا الإ بونذلا ُرِفْغَي ْنَمَو » :لاق مث
 . هللا اي كريغ اهرفغي دحأ ال :لاق هللا الإ بونذلا رفغي

 نيرجاهملا نم لجر ىلإ تسلج :لاق يرعشألا ىسوم يبأ نع اوركذ
 ينإ .هيلإ اوبوتو هللا اورفغتسا ،سانلا اهيأ :ةلي هللا لوسر لاق :لوقي هتعسمف

 نم هل ريخ هربق يف ادبع رواج ام :لاق فلسلا ضعب ركذ .(ثةرم ةئام موي لك هللا رفغتسأل
 .رافغتسالا

 هل ريخ ةعرج دحأ عرجت ام» :ظفلب لسرم راسي نب ءاطع نع دنسب مالس نب ىحي هجرخأ (1)

 بحأ ةعرج نم ام : ظفلب يقهيبلاو دمحأ هجرخأو .52 ةقرو ز ةطوطخم رظنا «ظيغ ةعرج نم
 .اناميإ هبلق هتلا ألم الإ هلل دبع مظك ام دبع اهمظكي ظيغ ةعرج نم هللا ىلإ

 .رداصملا نم يدي نيب اميف ظفللا اذهب هدجأ مل )2(

 ردلا يف امك .. .ناينبلا هل فرشي نأ هرس نم :ظفلب بعك نب يبأ نع مكاحلا هجرخأ (3)
 .73 ص 2 ج ٬روثنملا

 ةريره يبأ نع ةليللاو مويلا يف ةي يبنلا رافغتسا باب ،تاوعدلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (4)

 يف ملسم هاورو .ةرم نيعبس نم رثكأ مويلا يف هيلإ بوتأو هللا رفغتسأل ينإ هتلاو : هظفلو

 (2702) هنم راثكتسالاو رافغتسالا بابحتسا باب !رافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا باتك

 .ةرم ةئام مويلا يف هللا رفغتسأل ينإو يبلق ىلع ناغُيل هنإ :ظفلب ينزملا رغألا نع
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 139 - 135 :نارمع لآ

 .4 َنوُمَلْعَي مُمَو » ةيصعملا نم يأ « اولعف ام ىلَع اوُرِصُي ْمَلَو » :هلوق
 .ةريبك وهف تومي ىتح دبعلا هيلع ماقأ بنذ لك :لاق سابع نبا نع اوركذ

 ال :لاقي ناك : مهضعب لاقو .ةريبكب سيلف تومي نأ لبق دبعلا هنم بات بنذ لكو

 .(»رافغتسالا عم 6"ريثك الو رارصإلا عم ليلق
 ه ... ه وو و ۔ك۔ذ. ٠ هم

 ٥

 م ٥گ ۔ ه ه 7 . ٤ .. 633. . . ٥

 4 رهن ال ١ اهتحت نم يرجن ابحو مهب ر نم هرمعم مه ؤازج كمثئلو ١ ث . هلوق

 اهنم نوجرخي الو نوتومي ال يأ ه اَميِف َنيدلنخ » .عضوملا اذه لبق هانرسف دق
 م م / ٤ ٥ م ه ۔

 .ةنجلا يأ « نيلمعلا رجا معنو »
 نيح ةفلاسلا ممألا هب هللا بذع ام ينعي 4 نَنُس مكِلبَق نم تلخ ذق » :هلوق

 [85 :رفاغ] (هاَبِع يف ْتَلَخ ذَق يتلا هللا َتّئُس) :ىرخأ ةيآ يف لاقو .مهلسر اوبذك
 . هللا مهكلهأ مهلسر اوبذك اذإ مهنأ رافكلا يف لبق نم تلخ دق يتلاو

 ناك .« نيبذكملا ةبقع َناَك فيَك اورظناف ضزالا يف اوريسف » :لاق 57 ._ ۔ ۔,۔ ۔.ه۔{ و مث ٥ { ه ى . . [ -
 .كلذ مهرذحي ؛رانلا ىلإ مهرّيص مث ،مهيلع هللا رمد نأ مهتبقاع

 ةماع سانلل نايب نآرقلا اذه :مهضعب لاق ه ,سانلل ناَيَب الم » :هلوق
 . ‘ةهب هللا مهصخ : يأ هه َنيِقتُملل ةظعومو » هب هللا مهيدهي ه ىذهو »

 و ٥٤ إ هن ۔ ۔. . . .. ٍ 3 . -
 متن او اونزحت الو : نيكرشمل ا لاتق نع اوقمعضت ال ي أ 4 اونهت الو ط : هلوق ,

 دحأ موي اوفشكنا امل مهنإ . نوروضنملاو مهيلع نورهاظلا متنأو يأ « نولعالا ! . . . م ٠٠

 6 نايفس وبأ مهءاجو لبجلا قوف نم ديلولا نب دلاخ مهالع لبجلا اودعصف
 .ه َنيِنموُم متنك نإ » نولعالا ممتناَو اونزحت الو اونهت الو :هللا لاقف مه ه ۔ه۔ه ء و ٨٥٤ ] إ ه ۔ , ع ۔ ت ٠. ٨

 ةرابعلا تءاج :ز يفو ،هجو هلو ،ريبك الو :د يفو حصأ وهو ريثك الو :ع و ق يف اذك (1)
 . رافغتساو رارصإ ريكنتي

 يف داع نإو رقغتسا نم رصأ ام :لاق نتم هللا لوسر نع هنع هللا يضر ركب وبأ هاور ام هديؤي )2(

 .(1514) رافغتسالا يف باب ،ةالصلا باتك يف دواد وبأ هاور .ةرم نيعبس مويلا
 هللا هلعج نارقلا اذه وهو » : هيف ءاج 237 ص 7 ج هريسفت يف يربطلا هاور ©{ةداتقل لوق وه (3)

 ._ ًاصوصخ نيقتملل ةظعومو ىدهو .ةماع س انلل ان ايب
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 142 ۔ 140 :نارمع لآ لوألا ءزجلا

 حارجلا هيلإ اوكشو كلذ اوهركف 3 موقلا بلطب هباحصأ هللا لوسر رمأو

 ني ; اَهلواَد مايألا كلتو هلثم حزق موقلا سم دقف ح ق ْمُكْسَسُمي نإ »» : هللا لزناف

 ليدأو ،نيعبس اورسأو نيعبس اولتقف ،مهيلع ردب موي نونمؤملا ليدأ .4 ,سانلا
 .نيعبس اوحرجو يبنلا باحصأ نم نيعبس اولتقف دحأ موي مهيلع نوكرشملا

 .هيصعي نمم هعيطي نم هللا ملعيل :يأ اونما نيزلا هللا ملعيلو % :لاق

 ىأ َنيملظلا بحي آل هللاو ءادهش مكنم دخو % .لاعفلا ملع اذهو

 َنيِنمؤُم متنك نإ اونزحت الو اونهت الو :لوقي ؛ميدقت اهيف :نسحلا لاق .نيكرشملا
 .حارجلا حرقلاو .ردب موي هلثم حرق وقلا سم دق :لاقو .نولعألا متنأو

 دحأ موي كلذو ،حارجلا حرقلا : مهضعب لاقو .لتقو حارج :دهاجم لاقو

 نأ هللا مهربخأف ،تاحارجلاو لتقلا ذئموي وي هللا لوسر باحصأ يف اشف دقو

 :لاق & ةبوقع (")[مكباصأ يذلا نأو] ،مكباصأ ام لثم كلذ نم مهباصأ موقلا

 . عضوملا اذه دعب ةبوقعلا كلت ريسفتو

 نيب الود اهلعج هللا نأ الول :لاق . سانلا نيب اَهُنواَدُن مايألا كلِتَو :هلوق
 نم نمؤملا لادييو ،نمؤملا نم رفاكلا لاد دق نكلو نونمؤملا يذوأ ام سانلا
 .رفاكلا

 َقحُمَيَو » اونمآ نيذلا هللا يلتبيلو يأ ه اونما نيذلا هلا ّصخَمُيِلَو » :هلوق

 نينمؤملل ًاصيحمت ناكف :مهضعب لاق .ةمايقلا موي مهلامعأ قحمي يأ ه َنيرفنكلا
 . نيرفاكلل اقحمو

 مكنم اوُدَهَج َنيِذلا ةللا ملعي امَلَو ةنحلا اولخذَ نأ مسح مأ » :هلوق

 نيذلا لَعُم مكاي اممَلَو ةنجلا اوُنُخذَت نأ ْمتْبِسَح أر :هلوقك وه َنيربَصلا ملعو

 . ىنعملا ميقتسيل 5052 :ةقرو ز نم اهتبثأ كثالثلا تاطوطخملا نم تطقس ةدايز (1)
 يتأيسو ،لبجلا ىلع مهنكامأ موزلب ةيََي هللا لوسر رمأ ةامرلا ةيصعمل نيملسملل ةبوقع يأ (2)

 . ثالث وأ نيتحفص دعب كلذ ليصفت



 زيزعلا هلا باتك ريسفت 144 - 143 :نارمع لآ

 .[214 :ةرقبلا] ةيآلا رخآ ىلإ . . .(اًرْضلاَو ُاسأبلا ُمُهْنْسُم مكلبق نم اولخ ه م و و

 من و وتيأ اَر ذف ُهْوَقْلَت ن ] لبق نم توملا َنْوَنَمَت متنك دقلو » :هلوق

 .(الاجرلا يديأ يف فويسلاب توملا يأ « نورظنت
 يف مهلزانمو ردب مو مهنم دهشتسا نمب لعف امب هللا مهربخأ امل نينمؤملا نإ

 دنع ءابحأ لب اتاومأ هللا ليبس يف اول نيذلا نبسحت الو) : ةيآلا هذه يف ةنجلا
2ِ ٠.2 © ] 

 : نارمع لا] ةيالا رخا ىلإ . . . (هلضق نم هللا ُمُهيتاَم امب َنيجرف نوقزري مهبر

 دهشتسنل لاتق انأ انبر مهللا :اولاقو كلذ يف اوبغر ةيآلا هذه تَلَرَن اّمَل [170-9

 يف ةيآلا هذه تلزن . هللا ءاش نم الإ مهنم تبني ٹي ملف ٤ دحأ موي هايإ هللا مهاراف ؛ هيف

 نأ لبق 7 توملا ْنونَمَت متنك ذَقْلَو) :ةيالا هذه لبق عضوملا اذه يف ءادهشلا

 .فيلأتلا يف اهدعب يهو هوقل

 هللا ىطعأ يذلاو ردب موي اودهشي مل نيملسملا نم سانأ لاق :مهضعب لاقو

 مهيلإ قييف ؛اولتاقيف الاتق اؤَري نأ نونمتي اوناكو فرشلاو لضفلا نم ردب لهأ
 هم 777 1 ,

 متنك دقلو) : نوعمست ام هللا لاقف دحا موي ةنيدملا ةيحانب لاتقلا ناك ىتح « لاتقلا

 .(َنوُرظْنَت مت او ومت ار دقف هوقل نا لبق نم َتْوَمْلا َنونَمَ

 م 2 . و

 لتق ؤ تام نياقأ لسرلا هلق 7 تلخ دق ُلوُسَر الإ لمحم امو ء : هلوق

 هللا ر نلف هيبقَع ىّلَع بلقنت نمو و ل كرشلا ىل ١ إ يأ 4 ْمُكبَقغَأ ىلَع ملق

 هيلع رَهظُي الو ًادبأ لتقي ال هنأ ادمحم هللا ربخأ دقو .هسمفن رضي امنإ يأ 4 ئش

 كتعنمف ٦٠] : ءارسالا ] ) ,سانلاب طاحأ كبر نإ كل ال ذإَو) :لاقن ادبأ لتقب

 مهيزجي نينمؤملا يأ «َنيركاشلا هللا يزجخَيَسَو» :لاق .كيلإ اولصي نأ (ةمهنم
 .ةنجلا

 دحأ موي فويسلا يأ» :د و ع و ق يفو .«لاجرلا يديأ يف فويسلا ىلإ» :52 ةقرو از يف (1)
 نع 250 ص 7 ج هريسفت يف يربطلا هدروأ ام اهناكم تبثأ ةبرطضم ةرابع يهو «اهيف توملا

 . دوصقملا ىلع لدأو حصفأ يهو 6 قاحسإ نبا

 .«مهنم كعنميف» :د يفو . حصأ يهو .مهنم كتعنمف» :ع و ق يف ةرابعلا تدرو اذك (2)
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 146 ۔ 145 :نارمع لآ لوألا ءزجلا

 هللا يبن ("اوعزانتف 6 لتقلاو حرقلا مهباصأ نيح دحأ موي كلذ : مهضعب لاقو

 باحصأ ةيلع نم سانأ لاقو ،لتق ام ايبن ناك ول : مهنم سانأ لاقف كلذ ةئفت ىلع
 اوقحلت وأ مكيلع هللا حتفي ىت ز هيلع , اتاق ام اولتاق : مالسلا هيلع , منلا
 ۔ ىو . ئ ٤ :- 71 مكيبن هي ,لتا م ىلع اولتا م 3 َ يبنل
 لتق وا تام نيافا لسرلا هلبق نم تلح دق لوسر الإ لمحم امو : هللا لاقن : هب

 .مكناميإ دعب ًارافك :يأ ،ممكباَقُعأ ىلع ْمُبََقنا

 مدقتست ال يا « الجَوُم بتك هللا نذإب الإ َتوُمَت نأ ,سفنل نامك اَمَو » :هلوق
 .رخأتست الو هنع

 يف بتكي مث باتكلا لوأ يف بوتكم هلجأ :لاق ريبج نب ديعس نع اوركذ
 .هرمع ىنفي ىتح اذكو اذك بهذو .اذكو اذك موي هلجأ نم بهذ : باتكلا لفسأ

 . ّ . ك م ه . م. 3٠ ن,۔ ةد م و م , ۔.۔ ,

 :رطاف] (باتك يف الإ هرمع نم صقني الو رمعم نم رمغي امو) :هلوق وهو :لاق
11. 

 . و. 2 ۔ ه ّ ۔ ٨ ه ,ة ۔ , ه 8 ۔۔ .

 ديري ناك نم) :هلوق لثم وه 4 اهنم هتؤن اينذلا باوث دري نمو » :هلوق
 ةرخآلا باوت ذري نمَو » [18 :ءارسإلا] (ديرن نممِل اشن امم اَهيِف هل اَنْلَجَع ةلجاعلا , ۔,۔۔ ه د .. . ه {. ۔۔ ر إ وا ۔٥هےء غ ۔۔ .

 يأ « َنيركنشلا يِزْجَنَسَو » ،هلمع ردق ىلع باثي ،ةنجلا ينعي ه اهنم هتؤن

 . نينمؤملا
 . ه م© م ب ھ۔۔ ۔ ث ه ۔ ' و ۔ ,
 عومج : لوقي « ريثك نويبر هغُم لتق يہب ُم ث مكو : يأ 4 نياكو + : هلوق

 ٠دوعسم نب هللا دبع لاقو .ريثك ءاملع :نسحلا لاق .(ريِثَك َنوُيبر) :هلوق .ةريثك

 . (ثأفلا رشع انثا نوبزلا . مهضعب لاقو . ةريثك عومج : دهاجم لاقو ئ ةريثك عومج

 و م م

 .(هَعَم َلتاَق يبن نُ نتأكَو) :اهأرقي مهضعبو

 نئمطي مل د ةطوطخم خسان ناكو ٥«كلذ ةيقب ىلع هللا يبن اوعياب مث» :د و ع و ،ق يف )1(

 6 يربطلا ريسفت يف درو ام هباوص فيحصت ةرابعلا يفو .ًاضايب اهناكم كرتف «ةيقب» ةملكل
 © ضعبل مهضعب هاعني ناك يأ يبنلا اوعانتو .ركاش دومحم خيشلا هححص امك .253 ص 7 ج

 .كلذ رثإ ىلع يأ ،كلذ ةئفت ىلع :هلوقو هتومب نوربخي يأ

 = بيرغ ريسفت يف ةبيتق نبا لاقو .«فولألا :نويبرلاه :237:1 ،نآرقلا يناعم يف ءارفلا لاق (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 151 ۔ 146 :نارمع لآ

 امل » .دهاجمو نسحلا ريسفت يف اوفعض امف يأ ه اون اَمَف »» :هلوق
 لاقو .نسحلا ريسفت يف ىنثم مالك وهو « اوُفُعَض اَمَو هللا ليبس يف ممُهَباَصأ
 . مهيبن لتقل اوفعض امو اوزجع امف :اونهو امف : مهضعب

 اودترا امو يأ ه اوناكَتْسا اممَو » :هلوق يف مهضعب لاقو .دهاجم لاق كلذكو

 بجي ةللاو » . هللاب اوقحل ىتح هللا يبن هيلع لتاق ام ىلع اولتاق :يأ مهتريصب نغ

 .« َنيربلصلا

 رفغا انبر اولاق نأ لإ » مهودع اوقل ثيح « مُهَلوَق َناَك امو ) : ىلاعت هلوق
 مادأ تبو » .مهاياطخ نونعي انسفنأ ىلع يأ « انرمأ يف افار انبونذ ا
 امأ . ي ةرخآلا باوت َنْسُحَو ايندلا باوت هللا ُمهنائ|َنيرفنكلا .موقلا ىّلَع انرصناو
 : مهضعب لاقو .نسحلا ريسفت يف مهودع ىلع مهرصن يذلا رصنلاف ايندلا باوث

 هللاو » . ةنجلاف ةرخآلا باوث امأو ؛ مهودع ىلع رصنلاو نيكمتلاو روهظلاو حتفلا

 .4 َنيِنِسخُملا بجي

 ريسفت يف دوهيلا ينعي 4 اوُرَمَك نيذلا اوُعيطَت نإ اونما نيذلا اهأ » :هلوق
 ةرخآلا ىلإ ه اوُبلقْنتَق » كرشلا ىلإ يأ ه ممكبقعأ ىلع مكودري » نسحلا
 « َنيرِصتلا ُرْيَع وُمَو » مكلو يأ « مكيَوَم هللا ,لب » .4 نيرس »
 . (}[نيرفاك اوعجرت نأ نم مكمصعيو مكرصني]

 يكرشم ينعي :نسحلا لاق « برلا اورك نيذلا بولق يف يِقلنَس » :هلو
 ةريسم يدي نيب بعرلاب ترصن :يي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا ركذ .برعلا

 لاب اوكرشأ امب بعرلا مهبولق يف يقلن يأ « هللاب اوُكرْشأ امب » :هلوق .اةرهش
 لاقي .ةعامجلا يهو .ةبرلا نم هلصأو .فولالا :لاقيو .ةريثك تاعامج يأ» :113 :نآرقلا =

 رظناو .«نويَبر :لاقيف نونلاو واولاب يبر عمجي مث ةبرلا ىلإ بسن هنأك ،يبر عمجلل
 .ببر :ناسللا

 .53 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 = ةالصلا باتك يف هللا دبع نب رباج ثيدح نم يراخبلا هجرخأ ؛هيلع قفتم حيحص ثيدح )2(
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 152 ۔ 151 :نارمع لآ لواألا ءزجلا

 7 كرشلا نم هيلع مه امب ةجح يأ ه انلظْلُس هب لزني مل ام »
 .نيكرشملا يأ 4 َنيملنقلا ىوْثَم سيبو » .رانلا مهريصم :يأ

 هنذإب مهنولتقت ذإ يأ 4 4 هنذإب : مُهَنوُسحَت ذإ ذا ُهَدعَو هللا ُمُكَفَدَص ذَقَلَو » :هلوق

 متنبج : مهضعب لاق .4 متل اذإ تح  . هريغو دهاجمو نسحلا ريسفت يف

 .هوت ام مكيرأ ام دعب نم مُيَصَعَو رمألا يف متفلتخا يأ «ممُئغزنَتَو»

 ينعي .دهعلا اوسنف ،رمأب مهرمأو ادهع هللا يبن مهيلإ دهع ؛دحأ موي كلذ

 . نيربدملا اوعبتت الف مهومتمزه نإف :مهل يبنلا لوق

 ام دعب مهودع مهنع فرصف هب مهرمأ ام ريغ ىلإ اوفلاخ :مهضعب لاقو

 .مهيف نوبحي ام مهارأ

 بكر ىتح نيكرشملا نم مهودع ىلع ذئموي نينمؤملا هللا رصن :دهاجم لاقو
 نوكرشملا مهيلع ليدأ مث ،نهقوس ةيداب ©لولذو بعص لك ىلع نيكرشملا ءاسن
 .تئش امب مهينفكا بر :لاقو ءابهشلا هتلغب ىلع مهبطخ ىتح يبنلا مهتيصعمب

 تيأر :ةيم هللا لوسر لاق :نسحلا لاق .ةيآلا .. . مْتْلِشَف ىتح : هلوق

 ىتح اهتقزأ يف نيكرشملل اونمكاف .ةنيدملا اهتلؤاأف ةنيصح ًاعرد يلع ناك ةحرابلا

 .هللا لوسر اي :اولاقف كلذ نم راصنألا تباف .مهولتقتف اهتقزأ يف مكيلع اولخدي

 سبلف .اهنولخدي اهنيبو نيكرشملا ءالؤه نيب يلخنف ،ذونجلاو عبت نم انتنيدم انعنم
 ام :اولاقف ضعب ىلع مهضعب لبقأ هدنع نم اوجرخ املف .هحالس ةلي هللا لوسر

 نحت هللا لوسر اي :اولاقف هوتأف .هيأر انددرف ةلت هللا لوسر انيلع راشأ ؟انعنص

 6 هتمال سبل يبنل سيل هنإ :لاقف ؛اهيف مهلتقنف اهولخدي ىتح اهتقزا يف مهل نمكن

 دحا نهطعي مل اسمخ تيطعأ :هظفلو ؛اروهطو ادجسم ضرالا يل تلعج : يبنلا لوق باب =
 .ًأروهطو ادجسم ضرالا يل تلعجو رهش ةريسم بعرلاب ترصن :يلبق ءايبنألا نم

 يبأ نعو (521) هللا دبع نب رباج نع ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك يف ملسم هجرخأو
 .(523) ةريره
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 153 - 152 :نارمع لآ

 ىأرف شةليلب مهنود هللا لوسر تابف :لاق .لتاقي ىتح اهعضي نأ هحالس يأ

 اهنإو ؛ريخ هللاو رقب تلقف ،ارحنم ارقب ناك ةحرابلا تيأر ينإ :لاقف حبصاف ،ايؤر

 اوعبتت الف مهومتمزه اذإف ،مهنومزهتو ادغ مهنوقلتس مكنإو ،ةبيصم مكيف ةنئاك
 ىلع مهوعبتاف .ةلي هللا لوسر لاق امك مهومزهف مهوقلف ؛اولعفف ."نيربدملا
 مهولتقف ،مهلتقنف مهرابدأ نم هللا اننكمأ دقو نوكرشم :اولاقف مهضعب امأ ؛نيهجو

 مهيلع نوكرشملا عجرف .ةمينغلا بلطل مهولتقف مهضعب اماو . ةبسجلا هجو ىلع
 لوقل (هدغَو هللا ُمُكَقَد ًدَص ذقْلَو) :هلوق يهو .ا ادحأ اودعص ىتح مهومزهف

 نيربدملا اوعبتت الف مهنومزهتف مهنوقلتس مكنإ :ةلي هللا لوسر

 : يأ متعزانتو . هللا لوسر رمأ يف متفعض : يأ متلشف اذإ ىتح : لاق

 مكارأ ام دعب نم لوسرلا متيصعو نيهجو ىلع مهنولتاقت نيقيرف مترصف متفلتخا
 .مكودع ىلع رصنلا نم نوبحت ام

 نم :لوقي ؛هيف عجرنو اذه لبق هانرسف دق انألا ديري ْنُم مكنم » :لاق
 ْمُكَفَرَص ث باوثلاو ا ةنجلا هي ةرخآلا ديري نش مكنيو , . ةمينغلا يهف ايندلا ديري

 نينموملا ىلع لضف و هللاو ط مكلصاتسي مل ذإ « مكنع افع ذقْلو مكل ْمُهنَ
 يف مكوُعذَي ُلوُسَرلاَو دحأ ىلَع نولت الو ط ادحا يأ .لبجلا َنوُدِمضَت ذ

 !هللا راصنأ اي :لاقف راصنألا صخ ىتح !هللا دابع يلإ :لوقي لعج 4 ْمكنرخأ

 .نونمؤملاو راصنألا تعجارتف . هللا لوسر انأ 5 يلإ

 © ةريسلا ، ماشه نبا رظنا ؛ةبراقتم ظافلاب يزاغملاو ريسلا باحصأ اهاور ةي هللا لوسر ايؤر (1)
 صن أرقاو 208 ص 1 ج يدقاولا يزاغمو 0163 ص 7 ج ،يربطلا ريسفتو 62-163 ص 3 ج

 يفيس ناك تيأرو» :اهنم 209 ص 1 ج يدقاولا زات يف اهايإ لوسرلا ليوأتو ايؤرلا

 !. . .حبذت ًارقب تيأرو ،هتبظ دنع نم مصقنا راقفلا اذ

 لي هللا لوسر يانيع ترصبأو يانذأ تعمس» :لوقي ةملسم نب دمحم نع يدقاولا ىور (2)
 نالف اي يلإ :لوقيل هنإو ،هيلع نوولي ال مهو ،لبجلا ىلإ سانلا فشكنا دقو .ذئموي لوقي

 نم يدي نيب اميف دجأ ملو . «ايضمو هيلع دحاو امهنم جرع امف 9 هللا لوسر انأ نالف اي يلإ

 اهب درفنا امم يهو ،انه تدرو امك راصنألا اهب صخ يتلا ةدايزلا هذه ريسلاز ريسفتلا رداصم
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 154 - 153 :نارمع لآ لوألا ءزجلا

 . . . ِ ه ێ.2ح ه ,: ِ
 مغلاب لبجلا وف نم مكناوخإ نم اولتق امب 4 معي امغ مكبناف + :لاق

 .ردب موي مهباصأ يذلا

 لاقو .لبجلا قوف نم مهيلع ديلولا نب دلاخ فارشإ وه :: : يبلكلا لاق

 © هللا دابع يلإ :مهوعدي هللا يبن اوأرف يداولا يف اودعص : نوُدِعضُت ذإ : مهضعب

 لتق رخآلا مهلا ناكو . [بيصا هللا يبن نأ ذئموي اوثدحت اوناك] ث هللا دابع يلإ

 ةتس :الجر نوعبس ذئموي لتق هنأ انل ركذو :لاق .مهيف يتلا تاحارجلاو مهباحصأ

 (2نيرجاهملا نم ةعبرأو راصنألا نم نوتسو

 .۔,۔؟ ۔ ,4 . . ٠ ّ < ۔ 2 ه { . ][ -

 نم 4 مكبلص اام الو ط ةمينغلا نم 4 مكت اف ام ىلع اونزحت ال يكل + : هلوق

 امو :هريغ لاقو . نسحل ١ ريسفت يف )3( هلتقب مكنم لجر لك مه امنإ . مكن اوخإ لتق

 .4 نولمعت امم ريبخ هللاو » :لاق .حارجلاو لتقلا نم مكسننا يف مكباصأ

 دق ةقِئاَطَو ْمكْنم ةفئاط ىشغي اسان هنمأ معلا دعب نم مكيلع َلَزنأ مت » :لاق

 امأف ؛ نيقيرف ذئموي اوناك ؛ دحأ موي كلذ : مهضعب لاق . ه ةسنا ١ ُمُهْنُمَمأ ا

 نمم ذئموي انأ :ةحلط وبأ لاق .ةمحرو هنم ةنمأ ساعنلا هللا (ث} مهاشغف نونمؤملا

 ةفئاطلاو .هذخاف طقسيف !هذخأف يدي نم طقسي ىفيس لعجف ،كساعنلا هيشغ

 . مهسفنأ الإ (5)ةمه مهل سيل نوقفانملا : ىرخألا

 ملعن ام» :لاق ةداتق نع يراخبلا ىور دقف ؛ اهلهأو اهب قحال مهنإو 6 ىرأ اميف ريسفتلا اذه =

 ال يتلا مهبقانم ىدحإ هذهو .راصنألا نم ةمايقلا موي زعأ اديهش رثكأ برعلا ءايحأ نم يح

 .54 ةقرو ؤ©ز نم ةدايز (1)

 نب هللا دبعو مشاه ينب نم ،بلظملا دبع نب ةزمح :مه ةعبرألا نورجاهملا ءالؤه (2)

 ينب نم نامثع نب ساممشو ،رادلا دبع ينب نم ريمع نب بعصمو ،ةيمأ ينب نم شحج
 . موزخم

 .حصأ ةريخألا هذهو .هلتقب :د يفو 8«هلبقي» :ق يفو 3 «هلبقب» ع يف )3(

 ةروس نم ىلاعت هلوق يف أرق نم ةءارق ىلع يهو . باوصلا وهو ٠ .تاطوطخملا يف اذك )4(

 .(ُهنم ةنمأ ساعنلا ُمُكيشَع ذإ) 11 :لافنألا

 . باوص امهالكو . مه :ز يفو . «ةّمه» :دو ق يف اذك (5)
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 زيزعلا هفا باتك ريسفت 155 ۔ 154 : نارمع لآ

 نم رمألا نم انل لمم ةوُئوُقَي ةيلهنجلا نغ يحلا َريَع هللاب نونظي » :هلوق
 ٥جرزخلا ونب لتق : يبأ نب هللا دبعل اولاق نوقفانملا مه :يبلكلا لاق .4 ءيش

 .ءيش نم رمألا نم انل لهو :لاقف

 لام مهنأ يف ومح .هل هلك » رصنلا ينعي] « رمألا إ ل » : : هللا لاق

 ام ناك :يبلكلا لاق ه انه انلتق ام يش رمألا نم انل ناَك ون نولوقي .ل نودب
 انتويب يف انك ولو ،انهاه انلتق ام قحلا نم عيش ىلع انك ول :اولاق نأ مهسفنأ يف اوفخأ

 . لتقلا انباصأ ام

 ىلإ لتقلا مهيلع بيك نيذلا زرب كيوب يف متنك ول لق » :يبلل هلا لاق
 يف ام رهظي يأ « مُكبوُلَ يف ام ّصُحَسُيِلَو مكرودص يف ام هللا َييتنلَو مهيجاَضَم
 نم يحلا زيمي ىنح هلع متنأ ام ىلَع نينموملا رذ هللا ناك ام) :لاقو . مكبولق

 هللاو » .نينمؤملا نم نيقفانملا دحأ موي زّيم دقف يأ [179 :نارمع لا] (بّيطلا

 .رودصلا يف امب يأ ٩ رودصلا اذب ْميِلَع

 امنإ » دحأ موي وهو « ناعمجلا ىقتلا ًموَي مكنم اولوَت َنيِذلا نإ » :هلوق
 .« ميِلَح ًروُفَع ةللا نإ ُمُهْنَع هللا افع ذَقَلَو اوُبَسَك ام ضفب ناطيشلا مهلرَتْسا

 : هللا لزنأف اهدعب دحأ تناك مث رانلا ردب موي وف نمل بجوأ دق هللا ناك

 اوُبَسك ام ضعبب ناطيشلا ُمُهَلَزَتْسا امنإ ناعمجلا ىقتلا موي مكنِ اولو نيذلا نإ
 يبنلا باحصأ نم سانأ ناك : : مهضعب لاقو .ميِلَح ُروُمَع ةللا نإ مُهنَ هللا افَع دقلو

 ناطيشلا رمأ نم كلذ ناكو .حأ موي يبنلا نعو لاتقلا نع اولوت مالسلا هيلع

 . (ميِلَح رومع هللا ن ُمُهْنَع هللا افَع 5 : هللا لزنأف . هفيوختو

 ةامرلا لعج دحأ موي نيكرشملا هللا لوسر باصأ امل :يبلكلا لاقو

 نأ مهرمأو نيكرشملا ليخ لبق مهلعجو ،راصنألا نم الجر مهيلع رماف ،نيسمخ

 .54 ةقرو ؤز نم ةدايز (1)
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 157 - 156 :نارمع لآ لوألا ءزجلا

 (!)إودفنتساو . لبنلا نم قشرب اومراف تكرحت ليحلا نإ : لاقو ؛ مهناكم اوميري ال

 مهو .ةامرلا مهتأر مهركسع نونمؤملا لخدو نيكرشملا هللا مزه املف .لبنلا

 ةفئاط تلاقو .سانلا اهب مكقبسي ال ةمينغلا اوكردأ :اولاق ،بالسألا نوذخاي

 تبث نم ىلع ليخلا تلمحف .ةفئاط تتبثو ةفئاط تعجرف .انناكم تبثن لب : مهنم

 زيم هلل ١ لوسر ب احص أ نم او دجو نم اولتقو 6 ركسعل أ اولخد مث 6 مهولتقف مهنم

 . مهوبلسو

 اذإ مهنوخإل اواقَو اوُرفَك نيذلاك اوُنوُكَت آلاوّنَماع نيلا اهيأ اي » :هلوق
 . . . ى م م . .ء , . ٥گ . و ۔ “.,

 اوناك ول » وزغلا يف ينعي « ىزغ اوناك وا » ةراجتلا ينعي « ضرالا يف اوبرض
 :نسحلا لاقو .لولس نب يبأ نبا وه :دهاجم لاق .ه اولتق اَمَو اوتام ام اندنع
 6 ناميإلا نم نوقفانملا رهظي اميف مهناوخإ ينعي ،مهناوخإل اولاقو نوقفانملا ءالؤه

 ال هنأل اذه اولاق (اولِتَق امو اونام ام اَندْنِع اوناك ؤل) :هلوق .مهناوخإ مهنأ نومعزي
 . )داهجلا ىف مهل ةين

 ألإ نوقفني الور :هلوقك « مهبو يف ًةَرْسَح كلذ هللا َلَعِجَيِل » : هللا لاق
 ٠ ۔ ۔ ُ هء۔ذ؟۔هء م م. ؟ ه ..ه س,. ه .2 7 ۔ ه ٣ ۔۔ ۔ م . ۔ے ه د ۔

 ةويحلا يف اهب مُهَبذَعِل للا ديري امنإ مهدالوأ الو مهلاومأ بجعت لق نومراك مو

 . مهرفكل ©ث}مهنواوي اوناك اموق نودهاجي اوناك مهنأ كلذو .[54-55 :ةبوتلا] ايندلا
 .4 ريصب َنوُلَمْعَت امب هللاو تيِمْيَو ييحي هللاو » .ةرسحو باذع مهيلع كلذف

 ه . ه ۔ ۔ » “ا۔.,.٥ 2 ٤. .؟ ّ . 4٠. 2 ه 2۔ 7 -

 4 ةمحرو هللا نم ةرفغمل متم و ا هللا ليپس يف متلێق نئلو « : هللا لاق

 نم « نوُعَمْجَي امم رييخ » .ةنجلا :ةمحرلاو بونذلا ةرفغم هللا نم ةرفغملاو

 .ايندلا

 :ع يفو ،«اوقفتسا» :اهيفف ق يف امأ ؛ تاطوطخملا يف ةحضاو ريغ ةملكلا هذه تدرو (1)

 يدقاولا يزاغم يف ةرابعلا تدروو .اودفنتسا : نوكت نأ تحجرو ضايب د يفو «اوفقتسا ,

 . «لبنلا ىلع مدقت ال ليخلا نإف ‘ لبنلاب مهليخ اوقشراو» :اذكه 5 ص 1 ج

 ز نم اهبيرصت تبثأف دو .عو .ق يف ريخأتو ميدقتب ةبرطضم تارابعلا هذه تءاج )2(

 .54 ةقرو

 .حصأ تبثأ ام لعلو «مهنودوي» :د و ع و ق يف (3)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 159 ۔ 158 :نارمع لآ

 ۔ م. ۔ ه 7 . 4٥ د ٤. .ةو 2

 .« نورشحت هللا ىلإل متلتق وا متم نئلو »
 نم نيملسملا نم لجر لاق .4 ْمُهَل َتنِل هللا َنُم ٍةْمَحَر اميف » :هلوف

 ،نيكرشم اموق انك ؛هلك ناسحإلا انيلإ هللا نسحأ دقل .مالسلا هيلع يبنلا باحصأ

 ميرحتو ] ءانبألاو ءابآلا لاتق هيف ةدحاو ةلمج نيدلا اذهب نيتم هللا لوسر انءاج ولف

 ىلإ اناعد هنكلو ؛ مالسإلا يف انلخد امل دودحلاو ماكحألاو ابرلاو مارحلا

 نم هب ءاج ام انلبق ،ناميإلاو مالسإلا ةوالح انفرعو .اهيف انلخد املف .ةملك

 . '")هللا دنع

 :لاق [ةدئاز ةلص امو] ةمحربف :يأ ممُهَل تن هللا نم ةَمَُر امبف :هلوق

 تم هللا لوسر هيلع العج امل مالسإلا يف نوملسملا لخد هقيفوتو هللا نم ةمحربف
 ۔ ه؟۔ هد ۔ ه ے , 4٥ ي د م. / ه , ۔ .؟ - ء -

 ام هيلع زيزع مكسفن ا نم لوسر مكاج دقل) :لاق .نينمؤملل ةمحرلاو نيللا م

 [128 :ةبوتلا] (ٌميجَز تور َنينمؤوُملاب مكيَلَع صيرح مكب قاض ام :يأ ،متنغ
 .بعك نب يبأ لاق اميف نآرقلا نم تلزن ةيآ رخآ يهو

 هرمأ « ممُهْنَع فغاف كيلؤَح نم اوضقنال بلقلا ظيلغ ظف تنك وَلَو » :هلوق
 يف مُهزواَشَو ْمُهَل رِفْعَتْساَو » .دح وأ مكح نم مهمزلي مل )امم مهنع وفعي نا
 .« رمالا

 اذه مكحل مات كاردإ نعو ،ةيرشبلا سفنلا ةعيبطل قيمع مهفت نع ممني ،عيدب مالك اذه (1)

 ليعرلا كلذ نم ردص دقف كلذك نوكي نأ بجع الو .ةفيطللا هرارسأو ينابرلا عيرشتلا

 ناضحأ يف اوأشنو ،هتوالح اوقاذف ناميإلل هللا مهاده نيذلا ماركلا ةباحصلا نم لوالا

 اذه لوق لمأت .اهراونأ نم نوئيضتسيو .ةيفاصلا اهعبانم نم نولهني ةيدمحملا ةسردملا

 دمحم هللا الإ هلإ ال ةملك رارسأب كايإو هللا ينعفن .سيفن مالك هنإف ليلجلا يباحصلا

 . هللا لوسر
 .54 ةقرو ،ز نم ةدايز (2)

 ةلبجلا نم «لبجج» هباوص ًافيحصت ةملكلا يف لعلو «لعج» :ثالثلا تاطوطخملا يف اذك (3)
 . ىلوالا ةقلخلاو ةعيبطلا يهو

 . «اميف» اهباوص لعلو «ام» :د و ع و ق تاطوطخملا يف اذك (4)
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 160 ۔ 159 :نارمع لآ لوألا ءزجلا

 هل ناك امو .ةي هللا لوسر نم ايار نسحأ ضرالا يف ناك ام :نسحلا لاق
 ىلإ نوملسملا نئمطي نأ كلذب دارأ هللا نكلو ،ةروشم يف هباحصأ ىلإ ةجاح

 الو رمأ الو مكح هيف هللا نم لزني مل اميف ةروشمل ا تن اكو . مه ايإ هترواشمب هللا لوسر

 . كلذ هابشأ وأ برحلا يف يهن

 نم يحولا هيتأي وهو رمألا يف هباحصأ رواشي نأ هللا هرمأ :لاق مهضعب ركذو
 كلذب اوداراف ،اضعب مهضعب رواش اذإ موقلا نإو . موقلا سفنأل بيطأ هنأل ،ءامسلا

 .داشرلا ىلع مهل هللا مزع .هللا هجو

 نوديري مهنأ هللا ملعف رمأ يف نورواشتي موق عمتجا ام :لاق مهضعبو

 . مهرمأ دشرأل اوقفؤ الإ هريخلا

 هيلإ لسرا ةلي هللا لوسر نكلو ،ةظيرق يف مكحي مل ادعس نأ مهضعب ركذو
 هللا نأ تفرع لق : لاقن 6 مهيف يلع رشأ : هلل ا لوسر هل لاقف رامح ىلع ءاجف

 تيلو ول :لاقف . مهيف يلع رشأ :لاقف . هب كرمأ ام عناص تنأ رمأب مهيف كرمأ

 هذيب يسفن يذلاو : نيت هللا لوسر لاقف . مهتيرذ تيبسو مهلتاقم تلتقل مهرمأ

 . .)هب هللا ينرمأ يذلاب ترشأ دقل

 مهضعب لاق .4 َنيلُكَوَنُملا بجي هللا نإ هللا ىلَع لكو َتُمَرَع اذإف » :لاق

 لكوتيو مة[هللا رمأ ىلع ميقتسيو] هيف يضمي نأ رمأ ىلع مزع اذإ هللا هرمأ
 . هللا ىلع

 هل بلاغ الف هللا هرصني نم يأ « مكل بياغ لق هللا مُكْرُصْنَي نإ » :هلوق

 .هل رصان الف هللا هلذخ نم يأ « هدعب نُم مكرصني يزلا اد ْنَمَف ْمُكلذْخَي نإو »

 هللا مكحل دعس مكح ةقفاومو ةظيرق ينب يف ذاعم نب دعس مالسلا هيلع يبنلا ميكحت ة ةصق (1)

 زيتي يبنلا عجرم باب . يراخبلا الثم رظنا ،ثيدحلا ةاورو ةريسلا باتك اهاور ةروهشم ةصق

 رظناو ‘ يردخلا ديعس يبا نع 4 مهايإ هترصاحمو ةظيرق ينب ىلإ هجرخمو بازحألا نم

 .515 .510 ص 2 ج يدقاولا يزاغم يف كلذ ليصفت

 .ةداتقل لوقلاو .346 ص 7 ج يربطلا ريسفت نم ةدايز (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 161 - 160 :نارمع لآ

 مهنأ نينمؤملاو هلوسر هللا ملعأ دقلو .نونمؤملا لكوتف هللا ىلعو »

 لا مالك نم كلذ لثمو .رصان هدعب نم مهرصني مل مهلذخ نإ كلذكو ،نوروصنم
 رقتسا نإف لبجلا ىلإ رظنا نكلو ينارت نل لاق كيلإ زظنا ينرا بَر) : ىسوم لوق
 .هناكم رقتسي ال لبجلاو .[143 :فارعألا] (ينارَت فوسف ةناكم

 نم هباحصأ هّلُعَت نأ ىنعي . :مهضعب لاق « لعي نأ يبنل ناك امو » : هلوق

 ؟ هباحصأ نم فئاوط لغ دقو 3ردب موي هللا يبن ىلع تلزن اهنأ انل ركذ . نينمؤملا

 :اهأرقي ناك هنأ سابع نبا نع اوركذ . «َلَعُ نأ » ىلع هأرقمف ريسفتلا اذه رسف نمف

 ىلع ريسمت يهو 6 نوخي وأ نوخت : :دهاجم لاقو . دهاجم هنع كلذ ىور ؛ لع نأ

 . نيهجولا

 يذلاو :لاق ةي هلا لوسر نأ اوركذ . يمقلا موي لع امب تاي للعي نَمَو» :هلوق
 هل هقنع ىلع هلماح ةمايقلا موي ءاج الإ ًاريعب لاملا اذه نم دحأ لغي ال هديب يسفن

 ءاج الإ ةاش الو راوخ اهلو هقنع ىلع اهلماح ةمايقلا موي اهب ءاج الإ ةرقب الو }ءاغر

 . (1)ءاغث اهلو هقنع ىلع اهلماح ةمايقلا موي اهب

 ةدابع نب دعس ثعبي نأ دارأ امل ةلي هللا لوسر نإ :لاق رمع نبا نع اوركذ

 . كقنع ىلع ةمايقلا موي هلمحت ريعبب يتات ال رظنا ٠ لاق اذكو اذك ضرأ ةقدص ىلع

 ؟ ادبأ لمع ىلع كل نوكأ ال هللاو مرج ال :لاق . معن : لاق ؟نئاكل كلذ نإو : لاق

 .هلهأ ىلإ عجرف

 امب تأي للغي نمو : ىلاعت هللا لوقو لولغلا باب .ريسلاو داهجلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (1)
 لولغلا ميرحت طلغ باب .ةرامإلا باتك يف ملسم هجرخأو ةريره يبأ نع .ةمايقلا موي لغ

 ظافلأ ضعب ىفو يدعاسلا ديمح ىيبأ نع (1832) لامعلا اياده ميرحت بابو .(1831)

 . .ةاشلا توص راعلاو . حيصت يأ «رعيت ةاش وأ» :ثيدحلا

 ءيجأ الو هذخآ الو :دعس لاقف :هرخآ يف ءاجو .ةدابع نب دعس نع ربخلا اذه دمحأ جرخأ (2)

 ةقدصلا لولغا باب ،ءيفلاو ةرامإلاو جارخلا باتك يف دواد وبأ جرخأو «هافعاف .هب

 ابأ قلطنا :لاق مث ايعاس ةي يبنلا ينثعب :لاق يراصنالا دوعسم يبا نع (2947 مقر)
 .هتللغ دق : , ةقدصلا لبإ نم ريعب كرهظ ىلعو ءيجت ةمايقلا موي كئيفلأ الو .دوعسم
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 163 - 161 :نارمع لآ لوألا ءزجلا

 :لاق .نالف دهشتسا :هللا لوسر اي :ؤي هللا لوسرل ليق :لاق نسحلا ركذ

 .'ةاهُنَع ةءابعب رانلا ىلإ رجي هتيار ينإ 5لك
 ه۔ 8 ء , إ ع ٥,

 لوأ يف هانرّسف دق 4 نوُمَلظُي أ ْمُهَو تبسك اُم سفن لك ىفوت مث + :هلوق

 .(}ةروسلا

 نمك :يا « هللا َنُم طخس اب ْنَمَك هللا ناوضر عبتا نمفأ » :هلوق
 . ءاوس اسيل امهنإ يأ ٤ ماهفتسالا ىلع ؟ءاوس امهأ : لوقي 6 هللا طخس بجوتسا

 م ۔ ۔ ه.ا ۔ م, .ة

 .4 ريصملا سئبو منهج هيوامو ج
 نم اباذع دشأ مهضعب ىرانلا لهأ ينعي ه هللا دنع تنَجَرَد مه » :هلوق م م ص ه 2

 امب ريصب هللاو » :لاق 8آضعب نم تاجرد عفرأ مهضعب . اضيأ ةنجلا لهأو ضعب

 .ه نولمي

 نيب امك ةجردلا قوف ةنجلا يف ةجردلا :ي هللا لوسر لاق :لاق مهضعب ركذ

 : لوقيف هرصب فطخي داكي قرب هل عمليف هرصب عفريل دبعل ا ن إو . ضر ال او ء امسلا

 ايندلا يف لمعن انك !نالف يخأ :لوقيف .نالف كيخأ رون اذه :لاقيف ؟اذه ام

 لعجي مث :لاق .المع كنم نسحأ ناك هنإ :لاقيف ؟اذكه يلع لّضُف دقو اعيمج
 . (3) يضري ىتح اضرلا هبلق يف

 .361 ص 7 ج يربطلا ريسفت رظناو .«كهركأ ال اذإ :لاق .قلطنأ ال اذإ :لاق =

 .92 ص 2 ج ،يطويسلل روثنملا ردلا يف امك السرم فنصملا يف قازرلا دبع هجرخأ (1)

 يف لولغلا ثيداحأ رظناو اعوفرم باطخلا نب رمع نع ريسلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو
 يف ءاج ام باب ]1206-81211 ص 4 ج ينابيشلا نسحلا نب دمحمل ريبكلا ريسلا باتك

 .لولغلا

 (َنومَلظي آل ْمُهَو تبسك اُم ,سفن ك ْتَيْفُوَو) : ىلاعت هلوق ريسفت يف 275 ص فلس ام رظنا (2)

 .ةروسلا هذه نم 25 :ةيا

 لاق :لاق يجانلا لكوتملا يبأ نع ملسم نب ليعامسإ» :اذكه مالس نب ىيحي هجرخا (3)

 = فالتخا يف ةحيحص ثيداحأ تدرو دقو .98 ةقرو عس ةطوطخم رظنا !ةي هللا لوسر
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 167 ۔ 164 :نارمع لآ

 رذني مهيفنأ نم لوز مهف تعب ذإ نينموملا ىلع هللا نم ذفل » :هلوت
 نآرقلا يأ « بتكلا مُهُملَعَْ » مهحلصي :يا ْمهيكَرْيَو هتناع مهيل
 يبنلا مهيتأي نأ لبق نم يأ « لبق نم اوناك نإَو » .ةنسلا ينعي « ةمكحلاو »
 .4 نيبم ,لض يفل » مالسلا هيلع

 : يأ پ اَهْيَلْثَم مُْبَصأ دق + دحأ موي يأ « ةبيصم مكنأ اموأ + :هلوق

 نونمؤم نحنو انيتوأ نيأ نم ؟اذه نيأ نم :يأ 4 اذم ىنأ ملف » .ردب موي

 دْنِع نم وُه لم » ؟اذه فيك :يأ (اذنَم َْنأ) :مهضعب لاقو .نوكرشم موقلاو
 اوعبت الأ مهرمأ ثيح ثيح هللا لوسر مهتيصعمب يأ ؛مكتيصعمب :يأ مكسفنأ
 رك ىلَع هللا 7 » .نسحلا ريسفت يف ردب لهأ نم ةيدفلا مهذخاأبو .نيربدملا

 .« ريدق عيش

 عمجو نينمؤملا عمج يا ه ناعمجلا ىقتلا موي ْمُكَبْصأ اَمَو » :هلوق
 يف نذأ هللا يأ] « هللا نذإب » عضوملا اذه لبق هانرَّسف دقو ‘دحأ موي نيكرشملا
 اذهو ه اومان نيزلا ملعيلو نينموملا ملعيلو » .كلذب هللا مكبقاع يأ &[كلذ
 داوسلا اورك يأ ه اوَُفذا وأ هللا ليبس يف اولباق اولاع مهل ليق » .لاعفلا ملع

 مُهْنِم بَرْقأ زيمو رفكْلِل مم » :هللا لاق ٩ ْمُكَتْعتال الاتق مَلْعَن ول اولاق »

 .اورفك مهنإ يأ « ناميإلل

 نأو) : هلوقك .نورفاك مهنإ يأ ،نيقيلا وهف برقأ هللا لاق اذإو : نسحلا لاق

 وه قافنلا كلذك .ىوقتلا نم وه وفعلاو :يأ [237 :ةرقبلا] (ئوقَّنلِل ُبَرقأ اوع
 يتجح :همصخل لئاقلا لوقي دقو .رفك نود رفكو رفك قوف رفك وهو ثرفكلا نم
 .لالضو لطاب كتجحو ،نيقيو قح يتجح نإ : يأ ‘كتجح نم قحلا ىلإ برقأ

 .اهلهأو اهميعن ةفصو ةنجلا باتك .ملسم حيحص الثم رظنا .ةنجلا يف نينمؤملا تاجرد =
 .(2831 .2830 مقر) فرغلا لهأ ةنجلا لهأ يئارت باب

 مكبقاع يأ» : ةلمجلا هذه لدب دو .ع و .ق يف ءاجو 38555 ةفرو ؤز نم ةدايزلا هذه تبثأ )1(

 .«كلذب هللا
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 169 ۔ 167 :نارمع لآ لوألا ءزجلا

 عم اوعجر قفانم ةئامثالث اوناك :مُكاَنْعَبتال لاتق ملعن ول اولاق : يبلكلا لاقو
 مكيرارذو مكيبن يف هللا مكدشانأ : هللا دبع رباج (.)[وبأ] مهل لاقف يبأ نب هللا دبع

 ممه :هللا لوقي مكانعبتال لاتق ملعن ولو ،مويلا لاتق نوكي ال هللاو :اولاقف .مكنيو
 . ۔ه۔ ٠ , ه

 . (ِنامميإلِل مهنم ُبَرَقأ رئموي ر

 مهتنسلاب ناميال ا نولوقي : يأ 4 مهبولق يف سيل ام مههمافاب ب نولوقي ج

 امب ملعأ ا هلل او 9 . )2( لمعل او لوقل ا نم هب اورق أ امب ء افول ١ كرت ىلع ة ةرمضم مهبولقو

 . لمعلاو لوقلا نم هب اورقأ يذلاب لمعلاب ءافولا كرت نم يأ ه َنوُمْنَكَي

 مه ،دحأ موي نينمؤملا نم لتق نم ينعي 4 ْمهنوخإل اولاق نيلا » :هلوق
 لاقف ؛ مهماكحأب مهاضرو مهتلم مهئاعداو مهنيدب مهرارقإل مهمعزب مهناوخإ

 نع :يأ 4 اوُدَعَقَو » .ريسفتلا اذه ىلعو ىنعملا اذهب (ْمهناوخإلا اولاق َنيِذلا)

 امك اولمعلو {5"“دمحم ت اوجرخ ام انوعاطأ ول يأ 4 اولتق اَم اًنوُعاط ] ول : لاتقلا

 نإ توملا ُمكِيفْنأ نَع ء اوَرْذاَف لق » : هللا لاق .}[اولتق املو] نوقفانملا لمع

 . توملا مكسفنأ نع رع اوعفدت نأ نوعيطتست ال : : يأ . ه َنيقدنص متنك

 لضفأ هللا ليبس يف لتقلا ناو 6 نوتيم وأ نولوتقم مهنأ مهملعي نأ دارأ مث

 2 ٥ م 2ً ٥

 مهبر دنع ايحأ ل اتاومأ هللا ليس يف اولق نيذلا نبسحت الو ٦ :لاقف

 انل ركذو .لولس نب يبأ نب هللا دبع يف تلزن اهنأ نيرسفملا ضعب ركذ .4 نوقزري

 رباج وبأ حيحصلاو أطخ وهو .هللا دبع نب رباج» :د و .ع و ٥ ق ثالثلا خسنلا يف درو )1(

 يفو 6064 ص 3 ج ،ماشه نبا ةريس يف ءاج امك ةملس ينب وخأ مارح نب ورمع نب هللا دبع
 رباج وبأ ناكو ليلجلا يباحصلا هللا دبع نب رباج دلاو وهو ].219 ص 1 ج يدقاولا يزاغم

 هيلع ىلص دقو .هب لتمو دحأ موي دهشتسا ديهش لوأ وهو . اردب مث : ةقعلا ك دهش ابيقن هللا دبع

 يفو .954 ص 3 ج كربلا دبع نبال باعيتسالا يف هتمجرت رظنا ةميزهلا لبق لتم هللا لوسر

 .235-237 ص 1 ج ،يبهذلل ءالبنلا مالعأ ريس

 لوقلا عم هب اورقأ يذلا لمعلاب ءافولا كرت نم» :ع و ق يفو ،د يف ةرابعلا تدرو اذك (2)
 .دحاو ىنعملاو

 .قايسلا اهيضتقي ةدايز (3)
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 171 - 170 :نارمع لآ

 نيذلا انناوخإ لعف ام ملعن انتيل اي :لاق مالسلا هيلع يبنلا باحصأ نم الجر نا
 هللا ليبس يف اولتق نيذلا نبسحت الو :هللا لزناف ؛دحأ موي هللا ليبس يف اولتق
 .َنوُفَزْرُي مهبر دنع ايأ لب اتاومأ

 و . 0 ٥

 نوُرِشْبَتْسَيَو » قزرلاو ةداهشلا نم يأ « هلضف نم للا مهتا امب نيج {

 مهناوخإ : يأ « َنوُئَرْحَي ممه الو مهْيلَع فوخ الأ مهفْلَع نُم مهب اوقحلي مل نيزل
 يذلا لضفلاو ةماركلا نم هيلع اومدق امل 4 مهرمأو مهنيد ىلع مهوقراف "

 . هلللا مهاطعأ

 دحأ لهأ حاورأ تمدق امل :لاق هنأ سابع نبا نع حلاص يبأ نع اوركذ

 نم ليدانق ىلإ يوات مث ،ةنجلا يف حرست رضخ ريط لصاوح يف تلعج }هللا ىلع
 هلثمب قئالخلا عمست مل ،ميخر توصب ًاضعب اذلضعب بواجي شرعلاب ةقلعم بهذ

 اوعراسف ‘)انملع يذلا لثم اوملع اندعب نم انفلخ نيذلا انناوخإ تيل اي :نولوقي

 هللا مهدعوف ] اناضرأو انع يضرف انبر انيقل دق انإف ،هيف انعراس يذلا لثم يف

 يف اولتق نيذلا َنَبسحخَت الور : هللا لزناف :لاق ." [مهربخي ىتح كلذب هيبن نربخيل
 هلضف نم ةللا مهتا امب َنيجرف نوقزري ميب دنع ءاَيأ لب اتاومأ هللا ليبس

 .( نونزحي م الو ْمهيَلَع فوخ ل مهِفْلَح نم مهب اوقحلي مل نيذلاب َنوُرِشِبتْسَ

 عيضي ال ةثلا ًنأَو » قزرو يا « لضفو هللا َنُم ةمعنب نوُرِضِبتْسَي » :هللا لاق
 ليواتو .قزرلاو ةداهشلا نم هللا مهاتاءع امب نيحرف :نسحلا لاق 4 َنينم مملا رجأ

 نالفو انالف انناوخإ انكرت :ضعبل لوقيل مهضعب نإو . هللا ةمارك دهشي هنأ :ديهشلا

 ةماركلاو قزرلا نم نوبيصيف شهللا ءاش نإ نولتقيف مهودع نولتاقي مهفوفص يف

 ْنُم مهب اومحلَي مل نيذلاب َنوُرِشْبَتسَيَو :هلوق وهو ؛انبصأ ام ةداهشلاو نمألاو

 ةرابعلا هذهو © «انملع يذلا لثم اوملع » : د يفو . «انلمع يذلا لثم اولمع » :ع و ق يف )1(

 .55 ة ةقرو .ز يف ءاج امل ةقفاوم ًاضيأ يهو 6 حصا ةريخألا

 .اهيضتقي مالكلا قايسو .اهتابثإ نم دب ال 055 ةقرو ز نم ةدايز (2)
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 173 - 172 :نارمع لآ لوألا ءزجلا

 حرقلاو « ٌحزَقلا مهباصأ ام دغب نم ,لوسرلاو .هلب اوباَجَنْسا نيلا » :هلوق
 .ةنجلا يأ « ميِظَع رجأ اوقتاو ممُهْنِم اونسحا نيذلل » حرجلا

 ملعي ىتح نوبدنتني اموق هللا محر :ةلي هللا لوسر لاق ثيح دحأ موي كلذو
 حارجلا مهتباصأ نمم موق بدتناف .")ةيقب انيف نأو لَصاتسن مل اننأ نوكرشملا
 . مويلا كلذ

 .ةنجلا يأ .ًميِظَع رجأ اوقئاو مهنم اوُنَسحأ" َنيِذلِل :نيرسفملا ضعب لاقو
 نايفس وبأ :نوكرشملا فرصنا ام دعبو }تاحارجلاو لتقلا دعب دحأ موي كلذ
 هنإف ،انؤدع بلطنف هللا رمأل بدتنت ةباصع الأ :هباحصأل هللا ىبن لاقف .هباحصأو

 دهجلا نم هللا ملعي ام ىلع مهنم ةباصع قلطناف .عمسلا يف دعبأو ودعلل ىكنأ

 : نولوقيو مهيلع نوتأي سانلاو بارعألا لعجف ةفيلحلا يذب اوناك اذإ ىتح .مهب

 : هللا لزنأف ؛ليكولا معنو هللا انبسح :اولاقف سانلاب مكيلع لئام نايفس وبأ اذه

 نميل مممدازَق ْمُهْوَمخاَف مكل اوُعَمَج ذق سانلا نإ سانلا ممُهَل لاق نيذلا »
 رم هباحصأو نايفس ابأ نأ انغلب : يبلكلا لاق .4 ليكولا مُعِنَو ةئلا اَنُبْسَح :اولاقو
 اولوق :راجتلل اولاقف 5،ا‘مهنوتأي موقلا نأ مهوغلبو راجتلا نم رافسلا نم موق مهب

 ظفلب 158 ص 2 ج هريسفت يف ريثك نبا هاورو ،قاحسإ نبا نع ةريسلا باتك ربخلا اذه ىور (1)

 .انه وه امم بيرق
 .401-403 ص 7 ج شهريسفت يف ةداتق نع يربطلا ريرج نبا هاور (2)

 ةياور امأ ،ةنيدملا نم لايمأ ةينامث ىلع عضوم ،«دساألا ءارمح» انه ركذت رداصملا بلغأ (3)

 ٥ يدحاولل لوزنلا بابسأ يفو ريثك نبا ريسفت يف ءاج امك ۔ انه ركذت يهف ةداتق

 نيب يفانت ال هنأ ودبيو .ةنيدملا نم لايمأ ةتس ىلع عضوم وهو .ةفيلحلا اذ ۔ 127 : ص

 ءارمح ىلإ مهقيرط يف مهو ةفيلحلا اذ اوغلب ذإ نوملسملا نوكي نأ نكميف ،تاياورلا

 . مهنوتأي سانلاو بارعالا لعج ،دسالا

 ىتح هباحصأو نايفس ابأ هليذختو يعازخلا دبعم يبأ نب دبعم ةصق ىلإ انه ريشي يبلكلا ناك (4)

 نيذلا سيقلا دبع نم بكر ىلإو ديدج نم لوسرلا ةبراحمل ةنيدملا ىلإ عوجرلا نع هانث

 = ءارمحب وهو ةيتَي هللا لوسرب بكرلا رمف ةي هللا لوسر ىلإ ةيوفش ةلاسر نايفس وبأ مهلمح
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 173 :نارمع لآ

 .ةيآلا هذه هللا لزنأف ،مكولتاقف مكيلإ نوعجار انإ :هباحصأو دمحمل

 اي :لاق فرصني نأ دارأ نيح دحأ موي نايفس ابأ نأ انغلبو : يبلكلا لاق

 هل لاقف . . تئش نإ اهب لتتقن نأ ىرغصلا ردب مسوم مكنيبو اننيب ام دعوم دمحم

 نم الجر يقلف ،ةكم مدقو نايفس وبأ فرصناف ."كنيبو اننيب كلذ :ةي هللا لوسر
 جرخي نأ هباحصأو ادمحم تدعاو ينأ :لاقف دوعسم نب ميعن : هل لاقي عجشأ

 الو هباحصأو دمحم جرخي نأ هركأو .مهيلإ جرخأ الأ يل ادبف .ردب مسومب يقتلن
 ةرشع كلف . يلإ بحأ مهلبق نم فلخلا نوكيف 5ةأرج يلع كلذ مهديزيف جرخأ
 باحصأو شةنيدملا يعجشألا مدقف .جرخي ملف ينع هتسبح تنأ نإ لبإلا نم

 ابأ اندعاو :اولاق .؟نوديرت نيأ :لاقف .نايفس يبأ داعيمل نوزههجتي ةت دمحم

 مكرايد يف مكوتأ ؛متيأر يأرلا سئب :لاقف .اهب لتتقنف ردب مسومب يقتلن نأ نايفس
 دقو ،مهيلإ اوجرخت نأ نوديرت متنأو .ةديدشلا الإ مكنم تلفي ملف مكرارقو

 باحصأ هركف .دحأ مكنم تلفي ال اذإ هللاو ؛ مسوملا دنع مكل اوعمج

 مل نإو نجرخأل هديب يسفن يذلاو :ؤي هللا لوسر لاقف .اوجرخي نأ ةلي هللا لوسر

 ملو . ردب هعم اوفاو ىتح الجر نوعبس هعم جرخف .ادحأ مكنم يعم جرخي
 :هلوق وهف .اوفرصنا مث ،قوسلا يف اوقَوسف لاتق نكي ملو نايفس وبأ جرخي

 يف كلذ ليصفت رظنا .ليكولا معنو هللا انبسح :لاقف نايفس وبأ لاق يذلاب هوربخاف دسألا =

 ءارمح العف غلب ةلي لوسرلا نأ ةريسلا باتك عمجأ دقو .102-103 ص 3 ج ،ماشه نبا ةريس
 عم اهيلإ جرخ مالسلا هيلع لوسرلا نأل دسألا ءارمح ةوزغ : : مهضعب اهامسو دسألا

 نأ دعب ةنيدملا ىلإ عجرو . ًابرح اهب قلي ملف دحأ ةوزغ يف هعم اوناك نمم الجر نيعبس
 .اثالث اهب ماقأ

 : ألَي دمحم لاقف :هيفو دهاجم نع ربخلا اذه 411 :ص 7 ج ،هريسفت يف يربطلا ىور (1)

 . ىسع
 «ديرش الإ مكنم تلفي ملف :56 ةقرو ز يفو .«ديدشلا الإ مكنم تلفي ملف» :د و ع و ق يف اذك(2)

 .بسانمو حيحص ىنعم لكلو

 ينعبتي مل نإو بهاذ ينإ : ظفلب سابع نبا نع 402 ص 7 ج هريسفت يف يربطلا ريرج نبا هجرخأ (3)
 .دحأ
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 178 - 174 : نارمع لآ لوألا ءزجلا

 همه ة ٠ ے ه د2۔ , م. ه ح ۔ ,,, 2ً . .. و و- ۔.۔\ . .
 مهوشخ و مكل اوعمج دو سانلا نإ ‘ يعجشألا ينعي كسانلا مهل لاق نيزلا)

 م 22٥ 1 . ٥ ى , 7 ٠

 .(ُليِكَولا معنو فلا اَنبْسَح اوناَقَو اناميإ مُهَداََ

 اوقوست ام ينعي 4 لضفو ث رجأل ا ينعي 4 هلللا م ةمعنب اوُبَلَقن اف « : لاق

 وذ هللاو هللا ناوضر اوُكبتاَو » .}برح الو لاتق ةبكن يأ 4 ءوس ْمُهْسَسُمَي مل »

 .ييظع ,لضف
 “هئايلواب مكفوخي يأ « ءايلوأ فَوْحُي ُناَطْيشلا ممكِلَد امنإ » :هلوق

 . . . ۔ ,/ ه ٥ ٨ . , ۔۔ ٠٨ . ن .
 : نيرسفملا ضعب لاق .4 نينموم متنك نإ ِنوفاخو مهوفاخت الف » .نيكرشملا
 .نمؤملاب رفاكلا بهريو شرفاكلاب نمؤملا فؤخي

 ريسفت يف نيقفانملا ينعي 4 رفكلا يف َنوُمِراَسُي نيذلا نزخي الو » :هلوق م 8 ىم
 نل مهنإ < . ناميإلا ىلع رفكلا اوراتخا :نسحلا لاقو .دهاجمو نسحلا

 :نارمع لا] (ِناَمميإلاب رفكلا اورتشا نيذلا نإ) :هلوقك وهو ه ائيش ةللا اورضي

17]. 
 ى ى

 يف باوثلا نم يأ « ةرخآلا يف اقح ْمُهَل َلَعَي الأ هثلا ديري » :هلوق ٠
 يف ًابيصن :يأ ،أظح ناميإلا ىلع رفكلا راتخي نمل لعجي ال :لوقي ؛ةنجلا
 .4 ٌميِظَع ٌباذَع ْمُهَلَو » .ةنجلا يف باوثلا نم يأ ،ةرخآلا

 نل » ناميإلا ىلع رفكلا اوراتخا يأ « نميلاب رفكلا اورَتشا نيذلا نإ » _
 .عجوم يا « ميلا ًباَذَع مُهَلَو ائيش ةللا اوُرضُي

 ه م 2 ٠ م ٥ هع ده 2 ه م{< . ؟ 2242 ۔ . 6 ۔۔ ٥ ۔ ت,۔ -

 مهل ,يلمن امنإ مهيفنإال ريح مهل يلمن امنا اورفك نيزلا نبسحي الو . : هلوق

 .ناوهلا نم يأ « نيهم ٌباَذَع ممُهَلَو امثإ اوُاَدْزَيل

 . !ةميزه الو لتق : وس مهس مله :56 ةقرو ؤز يفو ©‘برح» :د يفو .فوخ » :ع يف )1(

 :56 ةقرو ز يفو .«هاّيلؤا مكفوخُي» :د يفو باوصلا وهو .«هئايلوأبو :ع و ق يف اذك (2)
 يف هلك كلذ قيقحت رظناو» .«هئايلوأب» :245 ص 1 ج ،ءارفلا يناعم يفو ،ههئايلوا نم ممكفوَحُي»
 .417 ص 7 ج يربطلا ريسفت
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 180 - 179 : نارمع لآ

 نم ثيبخلا زيمي ىنح هيلع متنأ ام ىلَع نينموملا َرَذَيل هللا َناَك ام » :هلوق
 لاقو .دحأ موي نينموملا نم نيقفانملا زّيم دقو .نمؤملا نم قفانملا يأ « بيطلا
 ىتح .ةلالضلا نم هيلع متنأ ام ىلع نينمؤملا عديل نكي مل ؛رافكلا ينعي :مهضعب

 .ةرجهلاو داهجلاب مهنيب رمف ‘بيطلا نم ثيبخلا زيمب

 ناش ام :اولاق نيقفانملا نأ اوركذ ه بيغلا ىلع مُكَعِلظُِل هللا نامك اممَو » :هلوق
 اًمَو) :هللا لاقف .هب نمؤي نأ لبق هب نمؤي نمب انربخي ال ايبن دمحم ناك نإ دمحم
 .4 ءاشي نمم هلُسُر نم يتخي ةللا نكلو » .(بيقلا ىلَع ْمُكَعِلْيل هللا ناك

 هصرعي مث ئ بيفغل ١ نم ءاشي ام ىلع هعلطيف ءاشي نم هلسر نم صلختسي : : لوقي

 ) لوسر نم ىضتزا نم ١ م لإ ا ا ادحا هبيغ ىلَع رهظ لق بيغل ١ ل اع ( : هلوقك . مكيلع

 .[26- -25 :نجلا]

 ةنجلا : يأ ه ميظع أ ْمَكَلَف اومن اونِموُت نإو هلسرو هلل اب اونمائق » :هلوق

 يأ ه ْمُهَل ًارْيَخ وُم هلضف نم هئلاُمُهتاة امب َنولَحْبَي نيذلا نبي الو » :هلوق

 ا َنوُقْوطُيَس » .دوهيلا ينعي :دهاجم لاق .4 ْمُهَلرَش وُم لب » مهل ريخب كلذ سيل
 ةمايقلا موي مكدحأ زنك ءيجي :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ .ه ةمايقلا م موي هب اولخَب

 هدي ُهَمَقْلُي ىتح هبلطي لاز امف 6 هبلطيف كزنك انأ : : لوقيف ناتبيبز هل عرقأ ًاعاجش

 .0")هندب رئاس ىلع يتأي ىتح اهضقضقيف

 يذلا كزنك انأ :لوقيف ههجوو هتهبج ناغدليف هقنع يف نيعاجش قوطي : يبلكلا لاق
 الف مهروهظو مهب اقر ىلع اهنولمحي : : مهضعب ل اقو .اهب تلخ يتل ٥ ١ ةاكزل ١ ان ا 6 تزنك

 . ةمايقلا موي هب اولخب امب اوتأي نأ نوفلكيس :دهاجم لاقو . . مهنم لبقت

 عنام مث إ باب . ةاكزلا باتك يف لاثم هجرخأ . باوبأ ةدع يف يراخبلا هجرخأ حيحص ثيدح (1)

 ‘ مهل اري وه هلضفم نم هلل ١ مهاتآ امب نولحي نيذلا بسح ر ال باب ريسفتلا يفو .ةاكزلا

 . . .عرقأ اعاجش ةمايقلا موي هلام هل لثمم هتاكز دؤي ملف الام هلللا هاتآ نم : : هلوأو ةريره يبأ نع

 .اهمضقيف هدي ةمقلي ىتح :هيفو 9ةيَي يبنلا نع نابوث نع ىلعي وبأ ظفاحلا هاورو
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 184 - 180 :نارمع لآ لوألا ءزجلا

 ۔ ,. (“ؤ . ٠ .٠.۔ ه _۔ . ٥ىگ, ؤ ',۔ ه ُ . ِ -

 , امب هللاو » .متنأ نونفتو ىقبي ايأ 4 ضزالاو تونممسلا ثزيم .هللو » :هلوق

 .« زيبخ نولمعت
 ۔ د م هب ۔ هد : .., , , 42 ۔ .,, 44٥٠َ ,., ۔ ۔ 7 ِ
 تلاق 4 ءاينغا نحنو ريقف ةللا نإ اولاق نيلا لوق هللا عمس دقل و :هلوق

 يزلا اذ ْنَم) :هللا لوق نونعي .ريقفلا ضرقتسي امنإو مكضرقتسا هللا نإ :دوهيلا

 .ءاينغأ نحنو ريقف وهف :اولاقو .[11 :ديدحلا] (هَل ُهَمِعاَضيق ًانسَح اضرق ةللا ضرقي

 يذلا اذ نم) : هللا لزنأ امل ؛ بطخأ نب ييح يف تلزن اهنأ انل ركذ : مهضعب لاقو

 وهو انضرقتسي مل :دهاجم لاقو .انيلإ رقتفا كانضرقتسي :لاق (أنسَح اضرق هللا ضرقي

 نيذلا مهيلؤأ اذهب ينعي 4 قح ريغب انألا مُهَلَتَقَو اولاق ام ُبَتُحَنَس » : هللا لاق . ينغ
 . ةرخألا يف ينعي 4 قيرحلا باذع اوقوُد لومو % . ءايبنألا اولتق

 مالظب سيل ةللا نأو » بيذكتلاو رفكلا نم « مكيديأ تَمَذَم امب كلد

 .ه ديبل

 انيناَي ىّمَح ,لوُسَرِل نمو لأ انيلإ دهع ةللا ًنإ » مهيغبب « اولاق نيلا » :لاق مث
 ه متلق يزلابو تنبلاب يبلق نم لسر مكءاج ذق لق » : هللا لاق « رانلا لكات نابرق
 ملف » .مهومتلتقو ،مهب اونمؤت ملف نورظنت متنأو شرانلا هلكأت يذلا نابرقلا نم

 ةمينغلا تناكو .مهيلوأ ينعي ‘كلذ مكيلإ دهع هللا نأ ه َنيقدنَص متنك نإ مُهوُمَنْلتق

 .اهلكأتف ءامسلا نم ران اهيلع لزنتف اهنوعمجي اوناك ؛مهل لحت ال ةمألا هذه لبق

 نم ران اهيلع تلزنأ هنم تلبقف ةقدصب قدصت اذإ لجرلا ناك :دهاجم لاق

 رمخلا تمرح الو .مكلبق دحأل مئانغلا تلحأ ام :لاق ةمركع ركذ .اهتلكأف ءامسلا

 . مكلبق دحأ ىلع

 باتكلاو ربلاو تيبلاب اؤءاَج لبق نم َلُسُر بذك ذقَق كوُبذَك نق »» :هلوق
 . مارحلاو لالحلان رينملا باتكلا امأو ٠ ءايبنألا بتكف ربزلا امأ : يبلكلا لاق 4 ريملا

 .دحاو ءيش امهو ،رينملا باتكلاو ربزلاو ججحلا : يأ .تانبلاب اوعاج :نسحلا لاق
 .ىذألا هللا بنج يف تيقل دق لسرلا نأ هملعأو ،هازعو ربصلاب هيبن هللا رمأف :لاقو
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 186 - 185 :نارمع لآ

 ۔ ٥ م َ و م ح . ة م ِ

 لاق هي ةميقلا مو ْمُكَروُجأ َنونَوَت اَمَنإَو توملا ةقئاذ سفن لك » :هلوق
 ،هنوقوذي فوسف ؤ،“توملا باذعلا اوقوذي نأ نيبو مهنيب ام نأ هيبن هللا ربخأ : نسحلا

 .ريعسلا يف قيرفو ةنجلا يف قيرف ،نيقيرف قلخلا ريصيف مهروجأ نوفوي مث
 4 ٠ِ. 7 2ِ 2 ٥ ة ّ م ٠. ھ ه ه ۔-.

 يأ « زاف دقف ةنجلا لخداو رانلا نع ح يحن نمف : يأ 4 حزحز نمف ل :هلوق

 .هه رورغلا ُمتَم آلإ ايندلا ةوَيَحلا اَمَو » .ةنجلاب زافو اجن

 . الطاب ريصي امنإ كلذ نأ مهربخأو . ايندلا نع نينمؤملاو هلوسر هللا ىزع

 ىذأ امو هللا ركذ الإ اهيف ام نوعلمو ةنوعلم ايندلا :لاق ءادردلا ابأ نأ اوركذ

 . (٢)هيلإ

 امو ايندلا نم ريخ ةنجلا يف مكدحأ سوق باقل :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 ةويَحلا اَمَو زا ذف ةنجلا لجأو رانلا نع حزحز ُنَمَف) : هللا لوق متئش نإ اوأرقا .اهيف

 وأ مكدحأ سوق باقل :ةي هللا لوسر لاق لاق نسحلا ركذ .(رورغلا عاتم لا ايندلا

 . .)اهيف امو ايندلا نم ريخ ةنجلا نم هطوس عضوم

 ني ذل ١ 7 ٌنُعَمستلو مكيف ؤ ْمكِ اوم ا يف « نربتختل ي ا 4 نوب ط : هلوق

 نإو اريثك ىدأ % برعلا يكرشم يأ « اوُكَرْشأ نيلا ن نيو مكلبق نم باتكلا اوتوأ

 , (3 )رومألا ىح نم يأ . ه رومألا مزع 7 كلذ نإ اومن اوربصت

 دهزلا باتك يف اضيأ هجام نبا هجرخأو دهزلا يف يذمرتلا هجرخأ نسح ثيدح صن اذه (1)
 هالاو امو هللا ركذ الإ» :هرخآ يفو ةريره يبأ نع هنعو ةرمض نب هللا دبع ثيدح نم (4112)

 .«امّلعتم وأ ًاملاع وأ

 تتأ ةثراح مأ نأ سنأ نع ثيدح نم ءرانلاو ةنجلا ةفص باب ،قئاقرلا يف يراخبلا هجرخأ (2)
 نم ريخ ةحور وأ هللا ليبس يف ةودغ :هيفو . . .ردب موي ةثراح كله دقو .ةي هللا لوسر

 . .اهيف امو ايندلا نم ريخ ةنجلا نم مدق عضوم وأ مكدحأ سوق باقلو .اهيف امو ايندلا

 هيلع هللا مزع امم ةوقلا نم :لوقي» :456 ص 7 ج يربطلا ريسفت يفو ،تاطوطخملا يف اذك (3)
 هروهظل ۔هيلع مزعي ام : يأ»ه :520 ص 1 ج ريسملا داز يف يزوجلا نيا لاقو .«هب مكرمأو

 .«هدشر
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 188 - 187 :نارمع ںا لوألا ءزجلا

 نأ وهو .اقوقح مهيلع ضرفف اهيف مهربتخا يأ . مهلاومأ يف هللا مهالتبا

 مث .مهيلع ضرف امو ةاكزلا اوتؤي نأو مهسفنأو مهلاومأب هللا ليبس يف اودهاجي

 .ربصلاب مهرمأو هللا بنج يف نوذؤيس مهنأ مهربخأ

 هَنوُمَنْكَت الو سانلل ةنبل بتكلا اوتوأ نيذلا قاميِم هنلا ذأ ذإو » :هلوق

 هيفو ،مهباتك يف ام سانلل اونّيبي نأ باتكلا لهأ نم ءاملعلا ىلع ذخأ قاثيم اذهو

 هللا باتك اوفرحف مهيدياب ابتك اوبتكو « مهروهظ ارو ُهوُذَبَنَق ل . مالسإلاو هللا لوسر

 ام زسيبف » ايندلا ضرع نم هيلع نوبيصي اوناك ام ينعي « ليلق انمن هب اوَرَشاَو »
 .ةنجلاب رانلا اورتشا ذإ « َنوُرَتْشي

 املع ملَع نم ؛ملعلا لهأ ىلع هللا هذخأ قاثيم اذه :لاق مهضعب ركذو

 .ملعلا نامتكو مكايإو ،هملَعلف
 ران نم ماجلب ةمايقلا موي مجلأ همتكف هدنع ملع نع لئس نم :لاق ءاطع ركذ

 لثمك هب ثحي الو ملعلا ملعتي يذلا لثم :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ . (! منهج

 .(2هنم قفني الو زنكلا زنكي ىذلا

 اولخد :نسحلا لاق .دوهيلا مه ه اوتأ امب َنوُحَرْفَي نيلا نبسحت آل » :هلوق
 سانلا ىلإ اوجرخف ،مهنيد ىلع اوربصف ،مالسإلا ىلإ مهاعدف ةي هللا لوسر ىلع
 نيزلا نبح : هللا لاقف .هانقفاوو هب انما :اولاقف دمحم عم متعنص ام مهل اولاقف

 نا نوبجيؤ » .ادمحم اوقفاوي مل نيح مهيديأ يف امب اوحرف :لوقي ،اوتا امب نوحرفي

 .4 اوُنَعْفي مل امي اوُدَمخُي
 ةيهارك باب ،ملعلا باتك يف دواد وبأ هاورو دمحأ هاور حيحص ثيدح صن اضيأ اذهو (1)

 مهلك ،ملعلا نامتك يف ءاج ام باب . ملعلا باتك يف يذمرتلا هجرخأو .(3658) ملعلا عنم

 .اعوفرم ةريره يبأ نع حابر يبأ نب ءاطع قيرط نم هنووري
 يف دروأ يربطلا نأ الإ .ريسفتلاو ثيدحلا رداصم نم يدي نيب اميف ثيدحل اصن هدجأ مل (2)

 لثمك .هب لاقي ال ملع لثم :لاقي ناك» :هيف ءاج ةداتقل ًاديدس آلوق .461 ص 7 ج هريسفت
 :لاقي ناكو .برشي الو لكاي ال مئاق منص لثمك .جرخت ال ةمكح لثم .هنم قفني ال زنك

 .عاو عمتسمل ىبوطو قطان ملاعل ىبوط
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 191 - 188 :نارمع لآ

 ةالصلا لهأو ملعلا لهأو لوألا باتكلا لهأ نحن :اولاق :يبلكلا لاق

 مل امب مهباقعأ اوأطي نأو سانلا مهدمحي نأ اوبحأ كلذك اونوكي ملو .ةاكزلاو

 .اولعفي

 اهوفَرح ،ةاروتلا مهليدبت نم اولعف امب :يأ 5اوتأ امب نوحرفي :دهاجم لاقو

 او دمحي نأ ينعي . اولعفي مل امب اودمحي ن أ اوبحأو كل ذب اوحرفف اهعض اوم نع

 . مهسفنأ لبق نم اوعدتبا امنإ 5")اوفرَح امب ملع مهدنع سيلو ءاملع مهل نأ ىلع

 مهنأو ،هب ءاج يذلاب نوضار مهنأ اومعزف هللا يبن اوتأ ربيخ دوهي نأ انل ركذو

 .هولعفي مل رمأب هللا يبن مهدمحي نأ اودارأو ‘ مهتلالضب نوكسمتم مهو . هنوعباتي

 .ةنجلا حير حري مل هب ثدحي ملو ثيدحلاو ملعلا بلط نم :لاق مهضعب ركذ

 4 ميلأ باذع مهلو ب باذعلا نم » ةاجنمب يأ 4 ةَزافَمب م ْمُهنبِسحت ر الف ء : هلوق

 .عجوم يأ

 قلح يف نإ ريدق عيش ك ىلَع مهللاو ,ضزالاو تاوملا كْلُم .هللو » :هلوق

 لوقعلا يوذل ىأ ه بتلألا يلوأل نيال راهنلاو لتلا فلتخا ,ضزالاؤ تاومسلا
 قلح يف َنوُركَقَنََو م هبونج ىلغو ا دوُعَقَو اميق هللا َنوُرُكْذ نيزلا » نونمؤمل ا مهو

 ريصيس اذه نأ يأ هه الطاب ادنم تقلح ام انَبَر ل :نولوقي 4 ؛ضزألا توملا

 َباَذَع ل انع فرصاف :يأ 4 انِقَ » هللا نوهني « كنلحْبُس » .داعيملا ىلإ
 . رانلا

 هنأل }ةنجلا هنولأسيو 7 هللا هب نوعدي نينمؤملا هللا هملع ءاعد اذه :نسحلا لاق
 . ةنجلا مهلخدأ رانلا باذع مهاقو اذإ

 دبعتأ ىنيعد ةشئاع اي :لاقف ةشئاع دنع ةليل ناك ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 امب»ه :ز يف ءاج ام هباوص فيحصت هيفو اوحرف امب ملع مهدنع سيلو» : عو ق يف (1)
 . «اوفرح
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 194 ۔ 192 :نارمع لآ لوألا ءزجلا

 دعق ق م . ىلص مث اضوت مث ،كاتسا مث {ةيآلا هذه التف ءامسلا ىلإ رظنف جرخف . يبرل
 ةشئاع هتلأسف {٥“كتارم ثالث كلذ لعف هبسحأ { كللا ركذف هبنج عضو مث © كللا ركذي

 نيب اهكال نمل ليوف . يبنج ىلعو ًادعاقو امئاق هللا تركذ :لاق مث .ةيآلا هذه التف

 ..اهيف ركفتي مل مث هييحل

 ةالصلا ينعي ،(ممهبونُج ىلَعَو ًادوُعقَو امايق ةللا َنوُركْذي) :لوقي مهضعبو
 .هبنج ىلعف ادعاق عطتسي مل اذإو 5أدعاقف ًامئاق يلصي نأ عطتسي مل اذإ 5 ةبوتكملا

 عطتست مل نإف ،مئاق تنأو هللا ركذا :اهلك مدا نبا اي كتالاح هذه : مهضعب لاق

 .ًافيفختو هلللا . نم ارسي 6 كبنج ىلع هركذاف عطتست مل نإ اف 6 سلاج ت تنأو هركذاف

 اًمَو » هتنهأ دقف :يأ ه هَنيَرْخأ دقف َراَنلا لجخذَت نم كنإ انبَر » :هلوق

 . ه راضنا نم » نيكرشملل يأ هم َنيمِلاظلِ

 مكبرب اوناع نأ لوو هللا لوسر نونعي ناميإلل يداني أيداتُمانعِمَس اتنإ اتبَر »
 . هم انمف

 لاق . 4 راربألا عم ه اَنفَوَبو انِاَعَيَس ع 7 انبونذ انل رفغاف « انبر اي يأ 4 اندر :

 اميف ةمصعلاو تائيسلاو بونذلا نم ىضم ام ريفكتب اوعدي نأ هللا مهرمأ :نسحلا

 . يمب

 ِھ هد ۔ ,؟ ۔ . و م ۔ إ ۔ . ۔ ., ة۔

 نعل) : هلوقك . كلسر ةنسلا ىلع : يأ 4 كلسر ىلع انتدعَو ام انتاءَو انبر «

 متاح يبأ نبا هاور امك ،هريسفت يف ديمح نب دبع هاور دقو .ًارصتخم انه ثيدحلا اذه ىور (1)
 ىلع ريمع نب ديبعو رمع نب هللا دبع عم هلوخد ةصق يف ءاطع نع اليصفت رثكأب نابح نباو

 هيلع لخدف .هبنج ىلعو أادعاقو امئاق هللا ركذ امدنع يكبي ناك ةلي يبنلا نأ اهيفو .ةشئاع

 هذه لوزنب يبنلا هربخاف هئاكب نع هلأس الالب نأ ربخلا يفو .حبصلا ةالصب هنذؤي لالب

 .180-181 ص 2 ج ريثك نبا ريسفت رظنا .اهيف ركفتي ملو اهارق نمل ليو :لاق مث تايآلا
 عمس سانلا لك سيل : يظرقلا بعك نب دمحم لاقو .نيرسفملا نم ريثك هيلإ بهذ ام اذه (2)

 يف ,7 لوقلا اذه يربطلا ريرج نبا حجر دقو .نآرقلا :يدانملا نكلو !ةت يبنلا

 .بسنأو معأ وهو .480-481 ص 7 ج هريسفت
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 197 ۔ 194 :نارمع لآ

 لاق .[8 : ةدئاملا] (ميْرَم نب نب ىسيعو دوؤاد ناسل ىلع ليئارسإ ينب نم اورفك نيذلا

 .هوعاطأ اذإ ةنجلا مهلخدي نأ هلسر ةنسلأ ىلع نينمؤملا هللا دعو :نسحلا

 لوخد ةمايقلا موي يزخلاو .انبعت الو :يأ ه ةميقلا موي انزخت الو » :هلوق
 .هي ةاَعيِملا فلخت آل كنإ » .رانلا

 ىتنا ؤ رَكَد نم مُكْنَم لمع لمع عيضأ آل ينأ ُمُهُبَر مُهَل َباجَتْساَف » : هللا لاق

 . ىثنألاو ركذلا نيب هللا كرشأ « ضعب نم م مكب

 م

 نرال اولتقو وت اقَو يليبس يف و دو و مه رايد د نم اوجرخ و اورَجاَم نيذ ذل اف «

 هَدْنِع هللاو هللا دْنِع نم باوت راهنألا اهت نم يرجت تنج هتلخدا مهاس مهن

 . 4 باوتلا نسح

 هللا هدعو ام وهو ، مهيطعي نأ نونمؤملا هلأس ام اذهو .ءاسنلا نود لاجرلل هذه
 :لاقف ؟داهج ءاسنلا ىلع له :مالسلا هيلع يبنلا ةشئاع تلأسف .هلسر ةنسلأ ىلع
 .")ةرمعلاو جحلا :هيف لاتق ال داهج ،معن

 وه امنإف © باذع ريغب :ىأ «دنبلا يف اورك نيذلا بلقت َكّنْوُعَي ال » :هلوق

 سيبو » . .منهج مهريصم يأ « منهج ماوأ ه » :بهاذ يأ « ليلَق عتم »
 حك ٥ ٧ ٥ م 0ِ 7

 ( شامع ْمهِقْوَق نمَو) شارفلا داهملاو (ةاَهِم منَهَج نم ْمُهَل) :هلوق لثم « اهملا

 © هللا لوسر اي :تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع ريسلاو داهجلا لضف باب يف يراخبلا جرخأ (1)

 داهج باب يفو .روربم جح داهجلا لضفأ نكل :لاق ؟دهاجن الفأ لمعلا لضفا داهجلا ىرت
 يفو .جحلا نكداهج :لاقف داهجلا يف يي يبنلا تنذأتسا :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ءاسنلا

 .جحلا داهجلا معن :لاقف داهجلا نع هؤاسن هلأس :تلاق اهنع رخآ ظفل

 نآرقلا يناعم يف ءارفلا لاق . نيرسفملا نم ةريثك هدروأ رخآ هجو ةيآللو ،ليواتلا هجوأ نم هجو اذه (2)

 لاقو .«كلذ كنرغي ال : لجو زع هللا لاقف ، لاومألا بيصتف ضرألا يف برضت دوهيلا تناك 1

 .«لاومألا مهتباصإو تاراجتلا يف مهفّرصت :يأ :117 :ص نارقلا بيرغ ريسفت يف ةبيتق نبا
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 200 ۔ 198 :نارمع لآ لوألا ءزجلا

 < ه ٠7 ٠.

 :رمزلا] (َلَلظ مهتحت نمو و رانلا م للظ مهقوف نم مهل) :لاقو .[41 :فارعألا]

16]. 

 اهيف نيدم اهنأل اَهيخَت نم يرجت تنج ْمُهَل مُهَبَر اوقت ا َنيِذلانكل: لاق مث

 هللا دنع اَمَو » .ةرخآلا باوث يأ 0"[ًاقزرو] هللا دنع نم اباوث يأ ه هللا دنِع : ال

 . راربأ ريخ

 لهأ نم نمآ نم ينعي « هللاب نمؤي نَمَل باتكلا ,لمأ نمم نإَو » :هلوق
 مهنيعأ ىَرَت .لوسرلا ىلإ ن امم اوُعمَس ادور “[مهيف] لاق نيذلا مهو . .باتكلا

 :ةدئاملا] (َنيدهاشلا مم عم ه اناف اونما انبر نوُلوق قحلا َنم ه اوفَرَع امم ,عملا ن نم ضيفت

 يف ةتباثلا ةفاخملا :عوشخلاو 4 .هلي َنيعشلخ مهيلإ لزنأ اَمَو مكنإ لزنأ اَمَو » [3

 .دحاو امهو ١ عص اوتل ١ عوشخل ا : : مهضعب ل اقو . بلقل ١

 .باتكلا لهأ نم مهريغ هب ىرتشا امك اليلق انَمَك هللا تيائب نورتشي ش ر ال ٹ

 .« باَسجلا ميِرَس ةللا نإ »» .ةنجلا يأ « ْمهبَر دن ممر مُهَل كيلوأ »

 اونمآ هباحصأ نم سانأو يشاجنلا يف تلزن امنإ :لاق نيرسفملا ضعب ركذ

 . . هوقدصو هللا يبنب

 اولصف هباحصأ رمأو ماق يشاجنلا توم هغلب امل ايت هللا لوسر نأ نسحلا ركذ

 لمهأ نم نإو : هللا لزنأف 6 ةشبحلا نم جلع ىلع يلصن نأ انرمأي لاق نم لاقن ٤ هيلع

 . ةيآلا رخآ ىلا . . . مهيلإ لزنأ اَمَو مكيلإ لزنأ امَو هللاب ُنموُي نَمَل باتكلا

 اوربصا :مهضعب لاق .ه اوطباَرَو اوُرباَضَو اوُريضا اونَماَع نيذلا اَهُيأنَي »» :هلوق

 . هللا ليبس يف اوطبارو .ةلالضلا لهأ اورباصو © هللا ةعاط ىلع

 .ودعلا اوطبارو ] ضئارفلا ىلع اوربص | : مهضعب لاقو

 .59 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 .قايسلا اهيضتقي ةدايز (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 200 :نارمع لآ

 ‘ هريغو داهجلا نم مكيلع ضرف يذلا هللا رمأ ىلع اوربصا : نسحلا لاقو

 .رافكلا ىأ ‘ هللا ليبس يف اوطبارو 6 هيلع اورباصو

 . مهوطبارو مكودع اورباصو 6 ءالبلا ىلع اوربصا : يبلكلا لاقو

 .لعف نمل ةبجاو يهو .اوحلفت يكل يأ ه نوحلفت ْمُكَلَعل ةللا اوقتاو » :هلوق
 .ةنجلا لهأ مهو ،ءادعسلا :نوحلفملاو

 مهللا» :كش الو خلسنلا دحأ نم ةدايز وهو ،ءاعدلا اذه ءاج اهلصأ يفو ،د ةطوطخم يف (1)
 ىفلزب مهرشبت اهباوبأ نم ةكئالملا مهيلع لخدت نممو ،اهباحصاو ةنجلا لهأ نم انلعجا
 . نيمآ .«نيمحارلا محرأ اي .اهبام نسحو
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 1 :ءاسنلا لوألا ءزجلا

 اهلك ةيندم يهو ءاسنلا ةروس ريسفت

 ,سفن نُم مُكَقَلَع يذلا مكبر اوقَا سانلا اَهُيأنَي ميجرلا نمحرلا هللا مشب »

 هعالضأ نم علض نم ءاوح يأ «اَهَجوَر اهنم َقَلَخَو » مدآ ينعي « ٍةَدجاَو

 . مئان وهو رسيألا هبنج نم ،")”ىريصقلا

 اشأ .ةينايرسلاب اثأ . يتأرما ةأرما : يأ 5 ىتثأ اثأ :لاقف ظقيتساف :دهاجم لاق

 . ىلاعت :اثإو . ينايرس نيشلابو 3 يناربع ءاتلاب هنأ الإ . يتأرما 5ةأرما :يأ . يتشا

 نإ كنإو .'ةعلىف نم تقلخ ةأرملا نإ :يي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا ركذ

 .ةاهب شعت اهرادف ،اهرسكت اهتماقإ درت

 ريغصتلاب كىريصقلا اهباوصو .ةدودمملا فلألاب اد و ع و }ق تاطوطخملا يف ةملكلا تدرو (1)

 نيب ةلكاشلا يلت يتلا علضلا يهو !ريغصت نودب .يرصقلا ًاضيأ لاقيو .ةروصقملا فلألاو

 دهاجم ريسفت يفو . . علض : ناسللا رظنا .بنجلا يف علض رخآ يه : ليقو ، نطبلاو بنجلا

 . . .مدا ىريصق نم ءاوح قلخ» :143 ص

 ناسللا بحاص دروأ دقو .ةثنؤم ةملكلاو .ماللا نكست دقو ،ماللا حتفو داضلا رسكب : علضلا )2(

 : لاقف ماللا حتف ىلع دهاشك نايبذ نب بجاحل اتيب

 .اهراسكنا عولضلا ميوقت نإ الل اهميقت تنأ ءاجوصلا علضلا ينب
 :لاقف ماللا نوكس ىلع دهاشك عرفم نبال تيب دروأ مث

 هماقتسا اهل سيل علضلاك اهتدجوف اي قرو

 = نع نيثيدح ءاسنلاب ةاصولا بابو ،ءاسنلا عم ةارادملا باب ،حاكنلا باتك يف يراخبلا جرخأ (3)
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 2 - 1 :ءاسنلا

 ميقتست ال ، علض نم تقلخ ةأرملا نإ :ةي هللا لوسر لاق :لاق ةريره وبأ ركذ

 اهب تعتمتسا اهتكرت نإو اهترسك اهتمقأ نإف علضلاك يه امنإ ةدحاو ةقلخ ىلع

 .'"اهجوع ىلع

 .ءاسنو اريثك الاجر امهنم قلخو : يأ « اسن اريثك الاج امُهْنم ثبو » :هلوق
 يف ،اهوعطقت نأ ماحرألا اوقتاو : يأ ه ماحزلاو هب َنوُلاَسَت يزلا ةللا اوقاَو »

 . محرلابو هللاب كدشنأ :لئاقلا لوقك وهف رجلاب اهارق نمو .بصنلاب اهأرق نم ريسفت
 .ظيفح يأ ه ابيقر ْمُكيَلَع ناك ةللا نإ » :هلوق

 .اوغلب اذإ : يأ ،مهلاومأ ىماتيلا اوطعا يأ « مهلمأ ىَمتيلااوئاءَو» :هلوق
 لاقو .لالحلاب مارحلا اولدبتت الو :دهاجم لاق .4 بيطلاب ثيبخلا اوُلَدَبتَت الو

 اورذت ال :لوقي ؛ هللا مكقزر يذلا : بيطلاو ، ىماتيلا لاومأ لكأ :ثيبخلا :نسحلا

 . مكيلع هللا مرح يذلا ثيبخلا اولكاتو بطلا

 ىلإ املظ مهلاومأ اولكأت ال يأ هه ْمكلومأ ىإ مُمَلوُما اولكأت الو » :هلوق

 لاقو .ريبك ابنذ :نسحلا لاق .هه اريبك ًابوح ناك هنإ » .مكلاومأ عم يأ ،مكلاومأ
 .رئابكلا نم ميتيلا لاومأ لكأ :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ .أريبك ًاملظ هريغ

 نإو ،علسض نم نقلخ نهنإف ،اريخ ءاسنلاب اوصوتساو . . .امهنم ريخألا يف ءاجو .ةريره يبا =
 . . هترسك هميقت تبهذ نإف هالعأ علضلا يف يف ءيش جوعأ

 يبأ نع (1468) ءاسنلاب ةيصولا باب .عاضرلا باتك يف ملسم هجرخأ ،ملسمو يراخبلا هجرخأ (1)

 .جوع اهبو اهب تعتمتسا اهب تعتمتسا نإف ،ةقيرط ىلع كل ميقتست نل . . . :هيف ءاج ةريره
 .اهقالط اهرسكو .اهترسك اهميقت تبهذ نإو

 نم لالحلاب ىماتيلا لاومأ نم مارحلا اولدبتت الو :اذكه 143 ص دهاجم ريسفت يف ظفللا (2)
 . !مكلاومأ

 لوق باب ىف يراخبلا هاور هيلع قفتم ثيدح يف درو هنكلو ،ظفللا اذهب ادرفنم اثيدح هدجأ مل (3)
 ةي يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع . . .املظ ىماتيلا لاومأ نولكأي نيذلا نإ : ىلاعت هللا
 باب ،ناميإلا باتك يف ملسم هاورو .ميتيلا لام لكأو :هيفو . . .تاقبوملا عبسلا اوبنتجا :لاق

 .ةريره يبأ نع (89) اهربكأو رئابكلا نايب
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 4 - 3 :ءاسنلا لوألا ءزجلا

 باط ام اوُخكناق ىَميلا يف » اولدعت الأ يأ اوسفن الأ مف ْنِإَو » :هلوق
 يف روجلا متفخ امك :لوقي :مهضعب لاق .4 ءاسنلا َنم » مكل لح ام يأ « مكل

 ةيلهاجلا يف جوزتي لجرلا ناكو .ءاسنلا (;}عمج يف اوفاخف كلذ مكممهو ىماتيلا

 ِاَسْنلا نم مكل باط ام اوحكناف) :لاقف ،اعبرأ هل هللا لحاف ؛كلذ نود امف رشعلا
 الأ متفخ نإو ثالث اوحكناف عبرأ يف ه اولدعت ل ُمَتفخ نإف عابرو ثالثو ىنثم »

 اوحكنا « ف ج نيتنثا يف اولدعت الأ متفخ نإف ،نيتنثا اوحكناف ثالث يف اولدعت

 .ءاشت مك كنيمي كلمب اطت .4 ْمُكْنَميأ تكلم ام وأ ةَدحاَو »

 ةفاخم نهيف متملع نإ :يأ ىماتيلا يف اوُطِسَقُت لأ ُمّفخ نإَق :نسحلا لاق
 . عبسلاو . عستلا . نهُلو وه ءاسنلا ىماتي هدنع نوكي ناك لجرلا نأ كلذو ؟ مثإ

 نتمي ىتح نهسبحي نأ ديري . نهجؤزي نأ هركيف . ةدحاول او .ثالثلاو . سمخل او

 .ءاشي نم نهنم جوزتي وأ ،نهثريف

 ؛ يلابي ال ميتيلا لامب جوزتي ةيلهاجلا يف لجرلا ناك :لاق هنأ دهاجم نع اوركذ

 لجأ نم عبرأ ىلع اورصق امنإ :لاق هنأ سابع نبا نع انغلبو .ا}كلذ نع هللا مهاهنف
 . ( ىماتيلا لاومأ

 :لاق دهاجم نع اوركذ .اولوعت الأ ردجأ : يأ هه اولوُعَت الأ ينذأ َكِلَد » :هلوق
 وهو ؛اوليمت الأ ىندأ :يأ 5اولوعت الأ ىندأ كلذ : مهضعب لاقو .اولضت الأ ىندأ كلذ

 . دحاو

 .()ةضيرف يأ ه ةلخن َنهِتنقُدَص ءاسنلا اوتاَةَو » :هلوق - ه ح 2 ى . م ِ

 .حصالا وهو «عمج» :ع و ق يفو ،«عيمج» :زو د يف (1)
 نإ :لوقي «ىماَتلا يف اوسفن لأ متفخ نإَو» :يلي ام 144 ص دهاجم ريسفت يف ءاج (2)

 .«مظعأ ءاسنلا مكعمج يف نوتات امف !قيدصتو اناميإ ؤ ىماتيلا لاومأ ةيالو نم متجّرحت
 امدنع ةيآلا هذهل اهنع هللا يضر ةشئاع ريسفت ىلإ ةيآلا ريسافت فلتخم ركذ امدنع فلؤملا رشي مل (3)

 يف يراخبلا حيحص يف هأرقا ،رابتعالاب ريدج اهريسفتو ،ريبزلا نب ةورع اهتخأ نبا اهنع اهلأس
 .531-533 ص 7 ج يربطلا ريسفت يف هرظناو .ءاسنلا ةروس لئاوأ نم ريسفتلا باتك

 = هلاق امو .ةيطعو ةبه :لوقي» :يلي امك ةيآلا هذه 256 ص 1 ج نآرقلا يناعم يف ءارفلا رسف (4)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 5 ۔ 4 :ءاسنلا

 اذإ ريثك وأ ليلق نم جوزت ام ىلع مكدحأ ىلع ال :لاق ةيتَي هللا لوسر نأ اوركذ

 .دهشأو ىمس ام

 ةئامعبرأ نينمؤملا ءاسن روهم لعج هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ اوركذ

 نوكي نأ نوهركي اوناك : مهضعب لاقو .زئاج وهف كلذ نود هيلع اوحلطصا امف ،مهرد

 . نيرشعلاو ةرشعلاب نكلو ،يبنلا رهم لثم

 اسفن هنم ءيش نع مكل َنبلم نإف » :هلوق
7 

 اهتادصب اهجوز ىلع تقدصت ةأرما اميأ :بتك زيزعلا دبع نب رمع نأ اوركذ

 ناوه وأ هرك ريغ يف اهسفن هب تباط ام :لوقي :مهضعب لاق .زئاج وهف سفن بيطب

 .ًائيرم ائينه هلكأي نأ هللا لحأ دقف

 .}ءاهفسلا نه ءاسنلا :يأ ه ُمُكَلاَوْمأ ءاَهَفُسلا اوتوت الو » :هلوق

 : يبلكلا لاقو .تاهمأ وأ تاوخأ وأ تانب :نك نم ءاسنلا نه :دهاجم لاقو

 قا دصلا نم ء يش نع : يأ « اسفن 1

 نع نهروهم يأ» :لاق :دوصقملاب ىفوأو اريبعت قدأ 117 ص 1 ج ،نآرقلا زاجم يف ةديبع وبأ =

 .«كلذب ةضيرفلاب سفن بيط
 ردلا يف يطويسلا هركذ ام هانعم نم بيرقو .رداصملا نم يدي نيب اميف ظفللا اذهب هدجأ مل (1)

 نأ ول :لاق ةت هللا لوسر نأ هللا دبع نب رباج نع دمحأ جرخأ» :لاق 120 ص 2 ج ثروثنملا
 . الالح هل تناك اماعط هيدي ء ءلم ةأرما ىطعأ الجر

 كلذك كلذ ناك ولو ؛لاجرلا نود هفسلاب نهفصوب ءاسنلا صيصخت ناعنمي ةيآلا قايسو ظفللا (2)
 ال :لثم ةءارقلا تناكف اهلبق يتلا ةيآلل ًاعبت نهيلإ ريمضلا عجرل وأ تاهيفسلاب ظفللا ءاجل
 ىلع .انه دراولا دهاجم لوقل هجو الو . باوصلاب ىلوأ كلذ يف هعبت نمو يبلكلا لوقو . نهوتوت
 ىلوأ وهو .ءاسنلاو لاجرلا نم ءاهفسلا» :هيف لوقي رخآ هل لوق 145 :ص هريسفت يف ءاج هنأ
 نم باوصلاو» :لوقي ذإ 565 ص 7 ج ؤهريسفت يف هحجرو يربطلا هيلإ بهذ ام اذهو .رابتعالاب
 ملف . (مُكَلاومَأ ى ءاَهَفُسلا اوبوت الؤر هلوقب مع هؤانث لج هللا نأ .اندنع كلذ ليوات يف لوقلا
 الجر وأ ناك اريغص ايبص .هلام ًاهيفس يتؤي نأ دحأل زئاج ريغف .هيفس نود اهيفس صصخي

 .«ىئنا وأ ناك اركذ ،اريبك
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 6 - 5 : ءاسنلا لوألا ءزجلا

 الف دسفم هيفس هنبا وأ ةدسفم ةهيفس هتأرما نأ لجرلا ملع اذإ ؛دالوألاو ءاسنلا نه

 .هلام ىلع امهنم ادحاو طلسي نأ هل يغبني

 ْمُموُقْززاَو » :لاق .مكحالصو مكشياعمل 4 اميق مكل هئلا َلَعَج يتلا » :هلوق
 لاقو .ةنسحلا ةيلا يأ 4 افورعم الوق ْمُهَل اولوقَو ْمُموُسَكاَو » مكلاومأ يف يأ ه اَهيِ

 الو ةهيفسلا ةأرملا هكلمت الو .)هتنازخ نّسحتف نزخي نأ لاملا اذهب هللا رمأ : مهضعب
 . ةيفسلا يبصلا

 اوَُلَب ادإ ىتَح » مهنيذو مهلوقع اوربتخا يأ « ْىَمتيلا اولَاَو » :هلوق
 يأ « ادش مهنم » متيار يا « مُسَناءْنإَف » .ملحلا ينعي :دهاجم لاق ه حاكنلا
 يأ 4 اوربكي نأ ارايو ًافاَرْسإ امموُلَكاَت ال هلومأ مهيلإ اوُعفذاف 3 مهنيد يف احالص

 .هلام مكعنميف ربكي نأ ميتيلاب نوردابت

 لاق .فورعملاب لكايلَق اريقف ناك ْنَمَو ففُعَتسَيلَق اينغ َناَك ْنَمَو » :هلوق

 .ةروعلا ىراوو عوجلا دس ام فورعملا :مهضعب

 ىلع موقيف ،لخنلا نم طئاحلا هل ،ميتيلا لام يلي لجرلا ناك : مهضعب لاقو

 يليو ،اهحالص ىلع موقيف ةيشاملا هل نوكتو .هرمث نم بيصيف ،هيقسو هحالص
 ،لاملا باقر اماف .اهلسرو اةاهضراوعو (اهزازج نم بيصيف .اهتنوؤمو اهجالع

 . هلكأي نأ الو هكلهتسي نأ هل سيلف

 لمع» :ةنازخلاو . حيحصلا وه ريخألا ظفللا اذهو «هتنازخ» :ع و ق يفو . «هنئازخ» :د ىيف )1(

 .نزخ :ناسللا رظنا «نزاخلا

 رازجلا امأ .«اهرزجج نم» (رزّج) ناسللا يفو حصالا وهو «اهزازج نم» :ز و د و ع و ق يف اذك (2)

 ام وهو ؛اهزازجج :لوألا ةمومضم ةملكلا نوكت دقو .ًازازَجو ًازازجو ازج زجي زج ردصم وهف

 لمعتسي ملو ةنس لك ةاشلا فوص نم زجي ام وهو .ةرج عمج يهف اهززج ةياور امأ .اهنم زج

 .هزج دعب
 لسرلاو .اهحبذ ىلإإاهبحاص رطضيف ءاد وأ ةفآ اهبيصت ةقانلاو ةاشلا يهو ةضراع عمج ضراوعلا (3)

 .نبللا وه
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 8 - 6 :ءاسنلا

 ْنَمَو) :لجو زع هللا لوق نع اولئس ةي هللا لوسر باحصأ نم آلاجر نأ اوركذ
 هل ميتيلا لام يلي لجرلا ناك ؛تلزن هللاو انيف :اولاقف (فوُرُعَمْلاب ْلُكاَيلَف اريقف ناك
 نيرجاتسم اوناك املثم . مهيديأ عم هديب تناك ةرمثلا تباط اذإف ث،اهيلع موقيف . لخنلا

 . اضرق لكأي :لاق هنأ ريبج نب ديعس نع اوركذ . اهيلع مايقلا يف هريغ هب

 هبرضا :لاقف ؟هبرضأفأ ًاميتي يرجح يف نإ : هللا لوسر اي :لاق الجر نأ اوركذ

 هلام نم لثأتم ريغ فورعملاب :لاق ؟هلام نم لكافأ لاق .كدلو هنم ابراض تنك امم
 .اهايإ هللا همعطأ ةمعط ىه :نسحلاو دهاجم لاق .")هلامب كلام قاو الو ،آلام

 ً ھ < ۔۔ ٤ِ . 2 -[ ٥ ه ٤.,2. . .ه ه. .. -
 : يأ ابيسَح هللاب ىفكو مهِيلَع اوذهشاف مهلوما مهيلإ متعفد اذإف » :هلوق

 . مهنيبو مكنيب اميف اظيفح
 ۔۔.۔ رو ى ّ ٤, .إ ۔ وإ ٥ . ۔ .., ه ,۔ ي مى ُ . 2 ه

 كرت امم بيصن ءاسنللو نوبرق الاو ن ١ دلول ١ كرت امم بيصن ل اجرلل « : هلوق
 ى ٥2. ه ۔ ,8۔ ٤ وه ة ۔ ه 2 م۔٥گ,۔ .,2۔- ,6

 ضئارف هللا نيب نيح اذه .ه اضوفم ابيصن رثك ؤا هنم لق امم نوبزقالاؤو نادلولا
 لهأ ناكف ؛فيلأتلا ىف اهدعب ىهو .ةيآلا هذه لبق ثيراوملا ةيا تلزن ؛ثيراوملا
 نم نوطعي اوناك امنإو ،ًائيش ريغصلا الو ،ائيش ثاريملا نم ءاسنلا نوطعي ال ةيلهاجلا
 . ًاضورفم ًايصن رثك و أ هنم لق امم كلذ نم مهل هللا لعجف ‘ عف ديو عفنيو فرتحي

 . م 2 ر.م.,2\ ه ,- 2-!¡,- ' - ,۔۔م,- ٠6 . 2 4 ۔. .. ھ { ۔ ,ة, - . -
 هنم مهوقوزراف نيكسمل او ىمتيل او ىبرقل ١ ولو ١ ةمسقل ١ رصح ١ دإو ج . هلوق .,

 ةيآلاو ثيراوملا ةيآ دعب ىلوألا ةيآلا عم ةيآلا هذهو .4 افورعم الؤق مهل اولوقو

 .فيلأتلا يف اهلبق ىلوألا

 اوناك نإو ،هنم اوُطعأ ًاعاتم وأ الام نومستقي اوناك نإ :لاق نسحلا نع اوركذ

 الوق مهل اوُلوُقَو ( : هلوق وهف © هللا مكمحر اوعجر ا : مهل ليق اقيقر و [ (2) ب اود نومستقي

 هجرخأو ث ينَرَعلا نسحلا نع رانيد نب ورمع نع فيرط نب رصن نع مالس نب ىحي هجرخا (1) .
 ز يف امك « ينرعل ١ نسحل او هلعلو ؛ يرصبلا نسحل ا نع 593 ص 7 ج هريسفت يف يربطل ا

 . 12 ص 2 ح .روثنملا ردلا ينو .59 : ةقرو

 . «ارود» :9 ةقرو .ز يفو ٥ «باود» :د و .ع و ٠فق يف اذك )2(
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 لوألا ءزجلا
 10 - 9 : ءاسنلا

 .'}كيلع هللا كراب يأ :لاق افورعم آلوق مهل اولوق :نسحلا نع مهضعب لاقو (افورْعَ

 ةمسق : ريبج نب ديعس لاقو . ثيراوملا ةمسق ةمسقلا : بيسملا نب ديعس لاق

 نسحلا ناكو .ثيراوملا ةيا اهتخسن ةخوسنم يه :ريبج نب ديعس لاقو .ثلثلا

 ءاطع نع اوركذ . اضيأ اهيف يرعشألا ىسوم يبأ لوق كلذكو .ةح وسنمب تسيل ل : لوقي

 .ةخوسنم اهنأ ىلع ةماعلاو ت[ىيحي] لاق .ةخوسنمب تسيل :لاق هنأ سابع نبا نع
 دعب يأ 4 ممِهْيَلَع اوفاخ افعض ةيرذ مهفْلَع نم اوكرت ول نيذلا ُشخَيلَو » :هلوق

 .4 اديدس الؤق اولوقّيلَو ةئلا اوقتيلف » .مهتوم

 ىماتيلاو ىبرقلا ولوأ ةمسقلا رضح اذإ :لاق سابع نبا نع ءاطع نع اوركذ
 ةيرذ كرت )اذإ فاخي ايك مهيلع فخحّيلو مهوطعي نأ ىلع مهثحيلف نيكاسملاو

 نع ههنيلو ناسحإلاو لدعلاب هرمأيلف اتيم رضح نم :لوقي مهضعب ناكو .ًافاعض

 .فيحلا

 :هل نولوقيف نيكسملاو ميتيلا مهرضحي :لاق هنأ ريبج نب ديعس نع اوركذ

 يف رجت الو 6 مه دالوأ اوعفني ن أ اوبحأل مه اون اك ولو ئ مهطع أو مهلضو هللا قت أ

 .توملا هرضح اذإ هلايع ىلع افئاخ ناك ام هلايع ىلع شخيلو ،هتيصو

 . هتثروب فحجي الو لدعي نأ هورمأ رثكأف ىصو أ دق هوأر ا ذإ : مهضعب لاقو

 .ثلثلا ةيصولا نم زاجأ ةي هللا لوسر نآ اوركذ

 امنإ :يلع هل لاقف . يصوي نأ دارأف هدوعي هموق نم لجر ىلع لخد ًايلع نأ اوركذ

 .كل لام ال رِقُم تنأو [180 :ةرقبلا] (آريَخ كرت نإ) : هللا لاق

 .هدر نوديري ال هب نوبهذي يأ ه ايلط ىماتيلا لوأ نولكاي نيذلا نإ » :هلوق

 . «كيف هلللا كراب» :ع و .ق يفو ٠ «كيلع هللا كراب» : د يف اذك (1)

 . مالس نب ىحي وهو .. 59 ةقرو ز نم ةدايز )2(

 . . . «كرت ول فاخي امك» .9 ةقرو ز ينو { د و ع و ق يف اذك )3(
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 11 - 10 :ءاسنلا

 .هه ًاريمّس َنوَلْضَيَسَو اران مهنوطب يف نولكاي امنإ » .هل لالحتسا يا

 لاجر ىلع تيتأ : لاقف هب يرسأ ةليل ثيدح يف ركذ ني هللا لوسر نأ اوركذ

 ءالؤه :لاق . ليربج اي ءالؤه نم : تلقف :لاق . هربد نم جرخيف رجحلا مهدحأ مقلي

 ريسفتو .ريعس نولصيس وأ اران مهنوطب يف نولكأي امنإ املظ ىماتيلا لاومأ نولكأي نيذلا
 نم ميتيلا لام لكأ :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ .آران هيف نولكأي امنإ :نسحلا

 . ( ئابكلا |

 7 َ , ء ه ۔ ه ٤, 2 ِ ء ه ۔ د 77 . ., م , 1

 قوف ءاسن نك نإف نييثنالا ظح لثم ركذلل مكدلوا يف هنلا مكيصوي ه :هلوق

 تتاك نإو % .لاملا اثلث نهلف كلذ نم رثكأف نيتنثا كرت نإو 4 كرت امم ال نهَلف نيتنثا

 نبالف يقب امو فصنلا تنبللف نبا نباو هتنبا كرت نإو (ه4 فضنلا اَهَلَف ةنحا

 .نييثنالا ظح لثم ركذلل امهنيب يقب ايف تخأ نبالا نبا عم ناك نإو ؛نبالا

 نإو .يقب ام نبالا نبالو ،ناثلثلا تانبللف نبا نباو رثكأ وأ نيتنبا كرت نإو

 .نييثنالا ظح لثم ركذلل .امهنيب يقب ايف (}تخأ هعم تناك

 نإو نيثلثلا ةلمكت سدسلا نبالا ةنبالو ،ؤفصنلا هتنبالف هنبا ةنباو هتنبا كرت نإو

 نم تانبلا ,بل سيلو . نيثلثلا ةلمكت نهخيب سدسلا نهلف 6 هتنبا عم نبا تانب نك

 . اثانأ وأ اوناك اروكذ . ءيش ثاريملا

 يربطلا ريرج نبا هجرخأو 5124 ص 2 ج روثنملا ردلا يف انه امم ةبيرق ظافلأب يطويسلا هجرخأ (1)
 . يردخلا ديعس يبا نع 7 ص 8 ج هريسفت يف

 .1 :قيلعت .210 ص ابيرق فلس ام رظنا )2(

 لاق» :انه هتابثإ ةدئافلا نم تيأر نينمز يبأ نب دمحم هللا دبع يبأل قيلعت ز ةطوطخم يف درو (3)

 هللا لق + ( : هلوق ليلدلا او .امهل ىمسم ضرفب ال ليلدب نيثلثل ١ ناتنبلا تيطعأ : : دمحم

 دقف [176 :ءاسنلا] كر ام فضن اَهَل تخأ هلو دَنَو هل سيل كلم رما نإ ةنالكلا يف مكيتْفُ
 تيطعاف (كَرَت امم ناللا اَمَهَلَف نيتنثا اَناَك نإَم) .فصنلا ةنبإلل نأ امك فصنلا تخألل راص
 يف هللا ربخأ ام ىلع ًاسايق نيثلثلا تاوخالا ةلمج ىطعأو ،ناتخالا تيطعأ امك نيثلثلا ناتنبلا
 . «تانبلا ةلمج

 ريخألا اذهو .«‘تخأ نبالا نبا عم ناك نإو» :د يفو ،«‘تخأ هعم تناك نإو» :ع و ق يف اذك (4)
 .دحاو ىنعملاو .حضوأ
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 11 :ءاسنلا لوألا ءزجلا

 تانبلو ،ثفصنلا هتنبالف ‘كلذ نم لفسأ نبا نباو نبا تانبو هتنبا كرت نإو

 ايف تخأ هعم تناك نإو .يقب ام لفسألا نبالا نبالو ،نيثلثلا ةلمكت سدسلا نبالا

 .ءيش اهل سيلف خأ اهل نكي مل نإو .نييثنالا ظح لثم ركذلل .امهنيب يقب

 نم لفسأ نبا نباو ،كلذ نم لفسأ نبا تانبو ،هنبا تانبو هتنبا كرت نإو

 لفسالا نبالا مساقيو ،نيثلثلا ةلمكت سدسلا نبالا تانبلو فصنلا هتنبالف كلذ

 .نييثنألا ظح لثم ركذلل ،هقوف اللا نبالا نبا تانب

 دلو وأ .ركذ « دو هل ناك نإ كرت ام سُدُسلا امهنم دجاو لكل ِهنوَبألَو » :هلوق

 .سدسلا نيوبألا نم دحاو لكلف لل(ة)ركذ نبا

 ركب وبأو مالسلا هيلع يبنلا ينعاجف تضرم :لاق هنأ هللا دبع نب رباج نع اوركذ
 هئوضو نم يلع بصف .مالسلا هيلع يبنلا أضوت ىتح قفأ ملف يلع يمغأ دقو رمعو

 : هللا لزنأف ،لوقي ام ردي ملف ؛يلام مسقأ فيك ،هللا لوسر اي :تلقف ،تقفاف

 .ةيآلا رخآ ىلإ . . .نييثنألا ظح لثم ركذلل مكدالوأ يف هللا مكيصوي

 هتنبالف هيوبأو هتنبا كرت نإو .ًاضيأ كلذكف هيوبأو رثكأ وأ نيتنبا كرت نإو
 وأ ناك ادحاو ،دلولا عم مألل سيلو .باللف يقب امو يقب ام ثلث مأللو ؤفصنلا

 .سدسلا الإ ىثنأ وأ ناك اركذ .رثكأ

 ثراو نكي مل اذإ اذه « ُتثلا هملق هاوبأ هقروو دلو هل نكي م نإَت » :هلوق
 . ةماعلاو ديز لوق يف .امهريغ

 ةثالث :عبرلا هتأرمالف ؛اهس رشع ينثا نم يهف هيوبأو هتأرما لجر كرت نإو

 .مهسأ ةتس :يقب ام باللو .مهسأ ةثالث :يقب ام ثلث ماللو .مهسأ

 هللا نإف ؛هب لاق ادحا ملعأ الو انه ةروكذلاب دلولا صيصختل اهجو ىرأ الو .د وع و ق يف اذك (1)
 ريرج نبا هلاق ام رظناو .ءاوسلا ىلع هنم ىثنألاو ركذلا دلولا ىلإ فرصنا همهبأو دلولا قلطأ امل

 دجاو لكل تيملا يوبالو : ينعي هنإف (هيوبالؤ) :هلوق اماوو :36 ص 8 ج هريسفت يف يربطلا
 امهنم دحاولا دادزي ال دلاولاو ةدلاولا هيف ءاوس ؤهلام نم فلخ امو هتكرت نم (ُسُدُسلا امهنم
 .ةعامج وأ ناك ادحاو ،ىثنأ وأ دلولا ناك اركذ (َدَلَو هل ناَك نإ) .سدسلا ىلع
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 11 :ءابيللا

 :فصنلا جوزللف ؛مهسأ ةتس نم يهف اهيوبأو اهجوز تكرت ةأرتتا تناك نإو

 .نامهس : يقب ام بأللو مهس :يقب ام ثلث مأللو ،مهسأ ةثالث

 ،ثري ال مألا بأ :دجلاو ."ابأ دجلا لعجي ناك قيدصلا ركب ابأ نأ نسحلا ركذ

 مألا مأ :ناتدجلاو .مأ نكت مل اذإ سدسلا اهل ةدجلاو .ائيش مألا عم نثري ال تادجلاو

 .سدسلا ايهنيب بألا مأو

 مألا لبق ةدجلا تناك اذإ مألا بأ مأ :ةعبارلا ثرت الو ثالث تادجلا نم ثريو

 الو . اےهغيب وهف ،ءاوس اتناك اذإو . برقأ ىرخألا تناك اذإو . ىرخألا نود اهل وهف برقأ

 )2( ىح اهنباو ةدحلا ثرت

 نم نيتنثا :ءايلعلا تلاق ؛سدسلا تادج ثالث معطأ ةي هللا لوسر نأ اوركذ
 . همأ لبق نم ةدحاوو .هيبأ لبق

 نم ةدحاوو هيبأ لبق نم نيتنثا ڵتادج ثالث ثروي ناك تباث نب ديز نأ اوركذ
 . همأ لبق

 مألا اوبجح رثكاف ناوخأ هل ناك اذإ .4 سُدُسلا هملق ةو هل ناك نإف > :هلوق
 . سدسلا لإ ثلثلا نم دحاولا خألا اهبجح الو . سدسلا اهل ناكو ثلثلا نع

 كلذ يف نوعبتم مهو . .ءيش دجلا عم ةوخالل سيلف . اثيدحو ًاميدق ةيضابالا هيلإ بهذ ام اذهو (1)

 ةشئاعو سابع نباو ركب وبأ : ةباحصلا نم ابأ دجلا لعج نممف ؛فلسلا ءاملع نم ةَلج هب لاق ام
 وهو ،حيرشو يرصبلا نسحلاو ديز نب رباج :نيعباتلا نمو ،ءادردلا وب أو ؤ يبأو دوعسم نباو
 8 ج يبطرقلا ريسفتو .591-595 ص 2 ج عماجلا ،ةكرب نبا رظنا .ًاضيأ ةفينح وبأ هيلإ بهذ ام
 .68 ص

 اوعمجأ ءاملعلا نإف اهركذل ىنعم الو "ي ةيح اهتنباو :ع يفو .كيح ااهنىاو» :د و ق يف اذك (2)
 انه فلؤملا بهذف 3 يح اهنباو ةدجلا ثيروت يف اوفلتخاو . بالا مأو اهمأ بجحت مألا نأ ىلع

 لاق نممو . يلعو نامثعو ،تباث نب ديز هيلإ بهذ ام اذهو ؛ يح اهنباو ةدجلا ثرت ال هنأ ىلإ

 ديز نب رباج اضيأ هب لاقو .يرعشألا ىسوم وبأو دوعسم نباو رمع يح اهنباو ةدجلا ثيروتب
 . ةيضابإلا ذخأ ريخألا لوقلا اذهبو .نيعباتلا نم حيرشو
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 11 :ءاسنلا لوألا ءزجلا

 مهضعب وأ .همأل هتوخإ وأ ] هيبأل هتوخإ وأ . همأو هيأ نم ةوخإ اوناك اذإ ةوخالاو

 نوبجحي ،ثانإ مهضعبو روكذ مهضعب وأ 5ثانإ وأ اوناك اروكذ دحاو وهف ،مألا نم

 . سدسلا الإ ذخأت الو ثلثلا نع مألا

 نع مألا ةوخالا بجح امنإ :لوقي ملعلا لهأ ضعب ناك :لاقف مهضعب ركذ

 .مهُممأ نود مهيلع ةقفنلاو مهحاكنإ ِلي مهابا نأل ،نوثري الو ثلثلا

 يبأ نب يلع نع اوركذ .ميدقت اهيف .4 نيد ؤ ابب يصوي ٍةّيِصَو دعب نم »» :هلوق

 نأ ةلي هلا لوسر ىضقو ،نيد وأ اهب يصوي ةيصو دعب نم نوأرقت متنأ :لاق بلاط

 .اهب يصوي ةيصو وأ هيلع نوكي نيد دعب نم :لوقي .ةيصولا لبق نيدلا

 مث { ةيصولا لبق نيدلا :ةي هللا لوسر لاق :لاق بلاط يأ نب ىلع نع اوركذ

 . ")ثاريملا مث ،ةيصولا

 هللا نإ هللا َنُم ةضيرف ًاعفت مكل برقأ مهنأ نوزذت ال مكوبأ مكؤاباء» : هلوق
 وه ناك اذإ ؛ةرخآلا يف اعفن مكل برقأ مهيأ نوردت ال : يبلكلا لاق ه ًايكح ًايِلَع َناَك
 نإو .ائيش هقزر نم هصقني الو .ةنجلا يف هنيبو هنيب عمجي نأ هللا لأس هدلو نم لضفأ

 نم هصقني الو ،هدلاو نيبو هنيب عمجي نأ هللا لأس دلاولا نم لمع ريخ وه دلولا ناك

 مه انأ ناميإب مهتيرذ مهناو اونما نيلاو) : هلوق لثم يهو :لاق . ائيش هقزر

 .[21 :روطلا] (عْيش 7 مهلمع :7 مهانصقنأ امو : يأ . مها 7 مهتيرذ

 يف هعم نمؤملا ةيرذ عفري هللا نإ :لاق هنأ سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع اوركذ -{

 ْمهتَعََتاَو اونما َنيِذلاو) :أرق مث هنيع هب قبل لمعلا يف هنود اوناك نإ ةجردلا يف ةنجلا
 . ء ه۔ ٠ د۔ و ٥٤ ..ا ۔ و .۔ س 7
 ف : يأ (اعفن مكل برقا مهيا نوردت ال) :دهاجم لاقو .ةيآلا . . .(ٍناميِإب مهتيرذ

 .ايندلا

 ريغو ريسلاو ضئارفلا باتك يف إهننس يف ينطقرادلا هاور دقو .اهلك ظافلألا هذهب هدجأ مل (1)

 يبأ نب يلع نع .ةرمض نب مصاع نع ينادمهلا قاحسإ يبأ قيرط نم .97 :ص 2 : ج ؤ كلذ

 . ةيصو ثراول سيلو ،ةيصولا لبق نيذلا :لاق يي هللا لوسر نع بلاط
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 12 :ءاسنلا

 دلوو .نبا دلو وأ .ه دلو ف نكت ا نإ مكو زأ كرتام فض مكل » :هلوق
 ُمُكَلَف » ىثنأ وأ ركذ « دو ر ناك نإ < ث)[اثراو] نوبجمي الو ائيش نوثري ل تاانبلا

 .ىلوألا لثم يهو « نيد و اهب يصوي ٍةّيِصَو دغب نم نكرت امم ء عبرلا

 دلو ْمكَل َناَك نإف » دلو دلو وأ « دو مكل نكي 1 نإ ُمتكَرَت ام ء مب فو ,
 نغيب عبرلاف . ًاعبرأو اثالث وأ نيتأرما وأ ةأرما لجر كرت نإو 4 متر م مشلا نهَلف

 6 ىثنأ وأ ركذ ؤدلو دلو وأ .دلو هل ناك نإف ؤدلو دلو وأ دلو هل نكي مل اذإ ،ءاوس

 .ىلوألا لثم يهو « ني و اهيب يصوي ٍةّيِصَو دمب نُم » .ءاوس نهنيب نمثلاف

 دجاو ركلف » مألا نم « تا أ وأ حأ ُهَلو ةأرما وأ لالك تو : لج ناك نإو <

 نم ةوخإلا مهنأ اوركذ .4 ثلثلا يف َاَكَرُش مُهَق كلذ نم غك اوناك نإف سدلا امهنم

 .ثلثلا يف ءاكرش مهف كلذ نم رثكأ اوناك نإو كسدسلا هلف ادحاو ناك نإف ؛ مألا

 .ءاوس هيف مهاثنأو مهركذ

 .دج الو دلاو الو هل دلو ال يذلا ةلالكلا :لاق نيرسفملا ضعب ركذ

 ةروس لوأ ىف ىتلا ةيآلا هذه نإ الإ :هتبطخ يف لاق قيدصلا ركب ابأ نأ اوركذ

 يف هللا اهلزنأ اهدعب يتلا ةيآلاو ،دلاولاو دلولا يف هللا اهلزنأ ضئارفلا نأش نم ءاسنلا

 رخآ يف هللا اهلزنأ يتلا ةيآلاو ،مألا نم ةوخالا يف اهدعب يتلا ةيآلاو .ةجوزلاو جوزلا
 ينعي © لافنألا ةروس اهب متخ يتلا ةيآلاو . مالاو بالا نم ةوخالا يف اهلزنأ ءاسنلا

 ترج امم [75 :لافنألا] (هللا باتك يف ,ضعي ىلوأ ُمُهْضح ماحزألا ولور : هلوق

 ةيآلا يف هانرّسف دق ه نيد ؤ اهب يوي ةّيِصَو دعب نم » :هلوق .ةبصعلا نم محرلا

 . ىلوألا

 .هيلع سيل قحب َرقي ال :لوقي .هلهأ ثاريملا يف :يأ « ْراَضُم َرْيَع » :هلوق
 .ةمسقلا كلت يأ هه هللا َنُم ةَيِصَو » :هلوق .مهل ةراضم ثلثلا نم رثكأب يصوي الو

7 
 .60 ةقرو ،ز نم ةدايزلاو د و ع و ق نم ةملكلا تطقس (1)
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 14 - 13 :ءاسنلا لوألا ءزجلا

 نَمَو » .ثيراوملا ةمسق يف هرمأو هتنس :يأ ه هللا دودح كلت » :هلوق

 نم يرجت تنج هلخدن » }هللا هرمأ امك ثيراوملا ةمسق يف يأ ه هَلوُسَرَو ةنا عل
 اذه لبق ميظعلا زوفلا انرَّسف دق ٩ ميظعلا وقلا كلذو اهيف َنيدلخ راهنألا هتح

 .")عضوملا

 ثاريملا نم مهنيب هضئارفو ،هقلخل دح يتلا هللا دودح كلت :مهضعب لاقو

 .هريغ ىلإ كلذ اودعتت الو .اهيلإ اوهتناف هتمسقو

 .ةنا هرمأ امك اهمسقي ملو ثيراوملا ةمسق يف (هلوُسََو ةنلا ,صمي نَمَو » :لاق
 مهو مالسإلا نورهظي اوناك راغصلا نايبصلا الو ءاسنلا نوثروي ال اوناك نيقفانملا ] نأ كلذو

 امنإو ،نايبصلاو ءاسنلا نوثروي ال ةيلهاجلا لهأ »[ناكو كرشلا يف هيلع اوناك ام ىلع

 يف هرمأ فلاخي يأ 4 هَدوُذح دعتو » :هلوق . عفديو عفنيو فرتحي نم نوثروي اوناك
 .ناوهلا نم يأ 4 ٌنيهُم ْباَذَع ُهلَو اهيف ًادلا¡خ اران هلخدن » ثيراوملا ةمسق

 ناك اذإ ىتح ،ةنجلا لهأ لمعب لمعيل لجرلا نإ :لاق رمع نب هللا دبع نع ركذ
 .رانلا هلخدأف هلمع ةمتاخ كلذ لعجف .هتيصو يف فاح هتوم دنع

٠ 
١ 

  1ا

 .338 ص ًابيرق فلس ام رظنا (1)
 نم مويلا ىرن نحنف .ةدحاو ةلم رفكلاؤ .اهتابثإ بسانملا نم تيأر 560 ةقرو ز نم ةدايز (2)

 يف فرصتلا نم ۔ ةجوز وأ امأ نوكت دقو ۔ ةأرملا نوعنميف ثيراوملا ىف هلوسرو هللا نوصعي

 هللا دودح نودعتي نيرخآ دجنو .ةلاض ديلاقتو ةلطاب ىواعدب اهمأ وأ اهيبأ نم هتثرو يذلا اهبيصن
 هلك يرمعل اذهو .جتنتو اضيا يه لمعت اهنأ ىوعدب ثاريملا يف ركذلاب ىثنألا ةيوستب نودانيف

 نتف نم هللاب ذوعنو .ناطلس نم اهب هللا لزنأ ام ةيرشب نيناوقل ميكحتو ،هللا تايآب حيرص رفك
 يمالسإلا عيرشتلا رارسأب نيلهاجلا يديأ نيب تكرت وأ .اهلهأ ريغل رومألا تدنسأ ام اذإ انلظت
 يف مهيلع هضرف امبو ،نينمؤملا هدابع هب هللا ىصوأ امب نيرتهتسملا نيثباعلا .همكجو

 . مهثيراوم

 هجرخأو .متأ ظفلب هدنسم يف دمحأ هجرخأ ثيدح صن وه رمع نبال انه بوسنملا رثألا اذه (3)
 هجرخاو ]©(2867 مقر) ةيصولا يف رارضإلا ةيهارك يف ءاج ام باب .اياصولا باتك يف دواد وبا
 يبأ نع هنووري مهلك (2704 مقر) ةيصولا يف فيحلا باب ،اياصولا باتك يف اضيأ هجام نبا

 .اعوفرم ةريره
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت . 15-17 :ءاسنلا

 يف غرفت ("ىولأ يداو يف هب تكلس هتيصو يف فنجأ نم :مهضعب لاقو

 .منهج
 َنهْيَلَع اودهشتسا » انزلا ينعي مكيس نم ةشجافلا َنيِتا يتلاو :هلوق

 ّنهَل هنلا لعجي ؤأ توَملا نُهيَفوَتي ىنح تويبلا يف ٌنُهوُكيماف اودهش ْنإَف مكنم ةَعَبزَأ

 .فيلأتلا يف اهدعب يتلا ةيآلا دعب تلزن ةيآلا هذه :ليق ه اليبس

 : يأ هم امُهوُذاَعق » ،لاجرلا نم « مكنم » ةشحافلا ينعي اهنانتاَي ناذلاو »
 هذه تلزن مث .4 اميج ًاباؤَت ناك ةئنا نإ امهنع اوضر اَحَلضأَو بات ْنإَق » ةنسلألاب

 . م 2

 د مث .« ليبس َنُهَل هنلا لعجأ توملا َنُهيقَوَي ىتح توبلا يف َنُشوُكىيماَف) ةيآلا
 2 :رونلا] (ٍةَدْلَج ةئام امهنم دحاو لُك اوُدِلجاَ ينازلاو ةَيارلا) :رونلا ة ةروس يف

 . نسحلا ريسفت ريسفت يف اذهو

 ؤأ توملا نهيَقوَتي ىتح تويبلا يف ٌنُموكِيماف اودهش نإف) :هريغ لاقو
 اَمْهْنَع اوضرغأف احلص ابا نإف اَمُموذآف اف مكنم اَهْناَيتأَي ناذلاو اليبس نهل هللا لعج

 نايذؤيو سبحت ةأرملا تناك .انزلا ةبوقع ءدب اذه ناك :لاق (ًاميج ًاباوَت ناك ةللا نإ

 لعجف .(اليبَس َنُهَل هئلا َلُعجَ ؤ توملا ٌنهيَفوَعَي ىتح) :لاق 5ةميتشلاو لوقلاب اعيمج

 دحاو لك دلج نينصحم ريغ اناك نإو ،امجر نينصحماناك نإ :مجرلاو دلجلا نهليبس
 .ةدلج ةئام امهنم

 اوءاج نإو دحلا مهتداهشب ميقأ ًاعيمج ةعبرألا دوهشلا ءاج نإ :نسحلا لاق

 . نينامث فذاقلا دلج مهنم ناسنإ لك دلج نيقرتفم

 امك لخدي هوأر مهنأ اودهشي ىتح دحلا ماقي ال :لاق سابع نبا نع ةمركع ركذ
 . ةلحكملا يف دورملا لخدي

 وسلا ًنوُنَمْعَي نيذلل » هللا نم زواجتلا امنإ يا هغلا ىلع تلا امنإ » :هلوق
 ناك نإ فيحصت نم ةملكلا يف امل دتهأ ملو ٠ «ىرلا يداو» :دو عو ق تاط طخملا يف اذك )1(

 .ز يف دوجوم ريغ وهو . ءاملعلا دحأل لوقلا اذه ىلع رثعأ ملو ،اهانعمل الو
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 19 - 17 :ءاسنلا لوألا ءزجلا

 ًنوُبوَتي مت » :لاق .ةلاهجب وهف دبع هاتأ بنذ لك :لاق ءاملعلا ضعب ركذ ه ةَلاَهَجب
 هللا بون كئلوا » .(")هسفنب رغرغي مل ام :لاقي ؛توملا نود ام : يأ ه بيرق نم

 . ه اميكح ًاميلعةئلا َناَكَو ْمهْيلَع

 ٍتَستلَو » :لاقف رافكلا ركذ مث :نينمؤملا يف ةيآلا هذه تلزن :نسحلا لاق

 « توا ْمُهَدَحا رضح اذإ ىتح هلاب كرشلا ىنعي ه تاتسلا َنوُنَمُعَي َنيزليل ةبونلا
 يأ « نآلا تبث ينإ لا » ايندلا نم هسفن جرخت نأ لبق توملا كلم ةنياعم دنع

 ُ 79 ه 2 .2.23 ۔ ۔ ٤ , ةد هو إ ۔ ع مإ .لش 27 -
 . ه اميلا اباذع مهل انذتعأ كئلوا زافك مهو نوتومي نيذلا الو » نآلا تعجر

 بحاص ةبوت الو هتبوت الو تومل ا دنع رفاكل ا ناميإ لبقي ال : نسحل ا لاق

 .رئابكلا

 سمخلا تاولصلا نإ الأ :ةلي هللا لوسر لاق :لاق هنأ نسحلا نع اوركذ

 .رئابكلا بنتجا نمل امهنيب امل ةرافك ،ةعمجلا ىلإ ةعمجلاو
 قرافأ ال كتزعو :لاق ضرألا ىلإ طبهأ امل سيلبإ نإ :لاق نسحلا نع اوركذ

 .هسفنب رغرغي مل ام ةبوتلا هعنمأ ال يتزعو : هللا لاقف هدسج يف هحور ماد ام مدا نبا

 . ةريبك وهف تومي ىتح دبعلا هيلع ماقأ بنذ لك :لاق هنأ سابع نبا نع اوركذ

 . ةريبكب سيلف تومي نأ لبق دبعلا هنم بات بنذ لكو :لاق

 .ه اهز ءاسنلا اورت نأ مكل لجي ل اونماع نيذلا اهأ اي » :هلوق
 نأ بحأ نإف كبوث اهيلع هيلو يققلُيف هتأرما نع تومي ةيلهاجلا يف لجرلا ناك

 .رغرغي مل ام دبعلا ةبوت لبقي هللا نإ :لاق ةني يبنلا نع رمع نبا نع يذمرتلاو دمحأ جرخأ (1)

 هذه :لاق ،ةيآلا . . .(هللا ىلع ةبونلا اَمْنإ) :هلوق يف ةيلاعلا وبأ لاقو .سابع نبا لوق اذه (2)
 يفو }قافنلا لهأل هذه :لاق (. . .تابسلا نوُلَمْعَي نيذلل ةبوتلا تَسيَلَو) :هلوق يفو ،نينمؤملل
 .كرشلا لهال هذه :لاق رافك ْمُمَو َنوّتوُمَي نيذلا الور :هلوق

 ةعمجلا ىلإ ةعمجلاو سمخلا تاولصلا باب .ةراهطلا باتك يف ملسم هجرخأ حيحص ثيدح (3)
 . نيت يبنلا نع ةريره يبأ نع (233)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 19 :ءاسنلا

 يقلي نأ لبق اهلهأ ىلإ بهذت نأ الإ ،اهثريف تومت ىتح اهكرت الإو ،اهجؤزت اهجوزتي
 .اهسفنب قحأ نوكتف .ابوث اهيلع

 اهيف ابغار ناك نإف 7اهايإ هجيوزت كلذ ناك بوث اهيلع ىقلأ اذإ :مهضعب لاقو

 يدتفت ىتح اهب لخدي ملف ،اهسبح ةبغر اهيف هل نكت مل نإو ،اهب لوخدلا لجع

 .هضعبب وأ اهلامب

 اهجؤزت ءاش نإف هلام تثرو امك هتأرما تثرو :لوقي هيلو ناك :نسحلا لاق

 .اهقادص ذخأو اهجوز ءاش نإو ،لوألا قادصلاب

 يلو دصق تيم مهل تام اذإ ؛ راصنألا نم يح يف اذه ناك : مهضعب لاقو

 نهولضعي وأ إاهّمع وأ اهابأ نكي مل ام .ءاش نم اهحكنأ وأ اهحكنف ةأرملا يلو تيملا

 .(")كلذ نع هللا مهاهنف ،نهلاومأب نيدتفي ىتح
 2 م م م

 2 م م 4

 «نهومتيتاع ام ,ضب اوب ذَنِل » نهوسبحت ال يأ ه َنُمولضُعت الو » :هلوق
 « ةشحنفب ب نيت نأ الإ » .قادصلا ينعي :نسحلا لاق .نهومتيطعأ ام ضعبب : :يا

 اهسبحيف اهراضي نأ ةجاح هتأرماب هل نكي مل اذإ لجرلا ج يهن : : مهضعب لاق .4 ة ةنيبم
 علتختف ةزشانلا يه نوكت نأ الإ : : مهضعب لاق . ةنيبم ةشحافب نيتأي نأ الإ ،هنم يدتفتل

 .اهزوشنو اهنايصع : ةنيبملا ةشحافلاو .هنم

 ركذ .(}2تاقفانملا نه تاعزتنملا تاعلتخملا :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ
 ذئموي لعفلا نم اذه هابشأو دودحلا هذه بيصي نم ةماع ناك امنإ :لاق نسحلا

 حتف رجح نبا رظناو .140 :ص لوزنلا بابسأ ؤ يدحاولا يف ةيآلا هذه لوزن بابسأ رظنا (1)
 .104-110 ص 8 ج يربطلا ريسفت يف ىفوأ ليصفت رظناو 246-247 ص 8 ج يرابلا

 نه تاعلتخملا» ظفلب نابوث نع تاعلتخملا يف ءاج ام باب ،قالطلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأ (2)

 نه تاعزتنملاو تاعلتخملا» : ظفلب ةريره يبا قيرط نع دمحأو يئاسنلا هجرخأو .«تاقفانملا

 :ظفلب 16:4 ج (937) ديز نب رباج لسارم يف بيبح نب عيبرلا دنسم بززم هجرخأو «تاقفانملا

 .اهلامب يدتفت يتلا : ةعلتخملاو» : الئاق هحرشو «تاقفانملا نم تاعزتنملاو تاعلتخملا نإ»

 .210:2 ةحيحصلا ثيداحألا : : ينابلألا رظناو .«اهجوز نم رفت يتلا ةعزتنملاو
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 21 - 19 :ءاسنلا لوألا ءزجلا

 اهيلع موقت نأ الإ انزلا :يأ شةنيبم ةشحافب نيتأي نأ الإ :نسحلا ركذو .نيقفانملا

 . ةخوسنم يهو . ةنيبلا

 نإف » فورعملاب نهوبحصا :يأ « فورعملاب َنُموُرِشاَعَو » :هلوق
 لجرلا هركي :يأ .4 اريبك اريخ هيف ةللا لعجو ايش اوُهَرُعَت نأ ىَسَعَق نُموُمَنهرَ
 مث ى دلو اهنم هقزري نأ هللا ىسعف شهراك اهل وهو اهكسميو ،اهسبحيف .ةأرملا

 .اريثك اريخ اهيف اهجؤزت يذلل هللا لعجيف هريغ اهجوزتيف اهقلطي وأ 5اهيلع هللا هفطعي
 ("}ىرخا حاكنو ةأرما قالط يأ « جؤز َناَكَم جؤز َلاَدْبتْسا متدرأ نإَو » :هلوق

 راطنقلا :لاق هنأ نسحلا نع اوركذ .4 راطنق َنُهاَدإ جل متيطعأو يأ « متيتاََو »

 افلأ نونامث وأ بهذلا نم لطر ةئام راطنقلا :لاق مهضعب ركذو .رانيد اتئامو رانيد فلأ

 .قرولا نم

 املظ : يا ه انتب » ماهفتسالا ىلع هَنوُذشاَتأ اتيش هنم اوذخا لق » :لاق

 .نيب يأ نيبم امثإو ناتهب ناك كلذ ىلع هومتذخأ نإ يأ هم انيبُم امثإ

 نأ هل لحي الو هنم يدتفتف زشنت نأ الإ ائيش اهاطعأ امم ذخأي نأ هل لحي ال
 .هنم يدتفتف اهراضي

 يف ةعماجملا ينعي « ضغب ىلإ مضب ىضفأ دقو هنوُمأَت فيكو » :هلوق
 تناك نإو .الماك قادصلا اهلف اهب لوخدم لك :[مهضعب] لاق .هريغو دهاجم ريسفت
 نسحلا ناكو .الماك قادصلا اهلف ءاهب لخدف .ملعي ال وهو ،اهجيوزت هنم امرحم

 . يقب امب هعبتت الو هنم تذخأ ام اهلف هل لحت ال تناك نإ :لوقي

 يرست وأ فورعمب كاسمإ ) :هلوق وه « ظيلغ اقيم مكنم َنذَحأَو » :لاق
 حاكنلا ةملك يه :دهاجم لاقو .هريغو نسحلا لوق وهو [[229 :ةرقبلا] (ٍناَسحاب

 .جورفلا اهب َلحَتست يتلا

 .«ىرخأ حاكنو» :ز يف ءاج ام تبثأو «ةأرما جيوزتو ةأرما قالط»ه :د و ع يف (1)
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 23 - 22 :ءاسنلا

 نكسمتل كيلع م")هللاء: مهحاكنإ دنع نيملسملا دقع يف ناك دقو :مهضعب لاق

 دنع ةيآلا هذه ولتي ناك هنأ فلسلا ضعب نع انثدحو .ناسحإب نَحْرستل وأ فورعمب

 . حاكنلا

 دق ام الإ يأ هب فَلَس ذ ام إ ءاسنلا َنَم مكؤاباغ حمكَن ام اوخكنت الو » : هلوق

 4 ليبس ءاَسَو » هللا نم ًاضغبو يأ ه اتقو ةجف ناك هنإ » .ميرحتلا لبق ىضم
 . كلسملا سئب :يأ

 اهب لخد اهنع تام وأ بألا اهقلط اذإ هنبال لحت مل ةأرملا لجرلا جوزت اذإ

 ةمأ وأ هتمأ لجرلا ءىطو اذإو .كلذك مألا بأ دجلاو كلذك دجلاو .اهب لخدي مل وأ

 .هنبال الو هيبأل لحت مل ةوهشب ائيش اهنم سم وأ ،اهدرج وأ .ةرح وأ ،هريغ

 مألا بأ مأو .مألا لثم نهلك تادجلاو .4 مكنم ُمُكَلَع تمرح » :هلوق
 .مأ يهف هتدلو ام ثيح نم

 ام ثيح نم كلذ نم لفسأو ةنبالا تانبو نبالا تانبو ه ْمُكناَنبَو » :هلوق
 . هتنبا يهف اهدلو

 .تخأ يهف {همأل وأ .هيبأل وأ 3همأو هيبأل تناك نإ « ممكَتوَحأَو » :هلوق

 يهف كلذ قوف امو همأ ةمع وأ هيبأ ةمع وأ هتمع تناك نإف 4 ممُكَتُمَعَو » :هلوق

 يهف كلذ قوف امو هيبأ ةلاخ وأ همأ ةلاخ وأ هتلاخ تناك نإف ه ممكتْلَْحَو » :هلوق
 . ةلاخ

 :اذكه ةرابعلا تدرو 128:8 ، يربطلا ريسفت يفو «كيلع هللاو :61 ةقرو ز يفو .د و .ع يف اذك (1)

 . :ناسحإب نحرستلو فورعمب نكسمتل كيلع هتلا ميأ :نهحاكن دنع نيملسملا ةدقع يف ناكو

 ديفت يربطلا ةرابعو «هتلا كتدشان»ه ىنعمب انه تدرو يتلا ةرابعلاب ينأكو .ةداتقل لوقلاو

 حاحص رظناو . هتلا ميإو هتنا ميأ :اولاقف هتلا نميأ نون تفذح ثيح مسقلا ىنعم ۔ كش الو

 نمي :يرهوجلا
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 ١ ل و ُل أ ءزحل ١ ءاسنل : 23

 هيبأل وأ }همأو هيبأل هيخأ نبا ةنبا وأ هيخأ ةنبا تناك نإف ئ خألا تانو ل :هلوق

 .خأ تنب يهف ‘كلذ نم لفسأ امو هيخأ ةنبا ةنبا وأ 5همأل وأ

 هتخأ ةنبا ةنبا وأ هتخأ نبا ةنبا وأ هتخأ ةنبا تناك نإ ه تخألا تاَنَبَو » :هلوق
 .تخأ ةنبا يهف كلذ نم لفسأو

 عاضرلا نم مرحي .ه ةعاضرلا نم مكئوَعأَو مكنتَضزأ يتلا ممكْعنهَمأَو » :هلوق
 هتخأ الو .تاهمألا نم اهقوف ام الو ةعاضرلا نم همأ هل لحت الف .بسنلا نم مرحي ام

 نم همأ ةمع الو .ةعاضرلا نم هيبأ ةمع الو ةعاضرلا نم هتمع الو ةعاضرلا نم

 الو ةعاضرلا نم هيبأ ةلاخ الو ةعاضرلا نم هتلاخ الو .كلذ قوف ام الو .ةعاضرلا

 هيخأ نبا ةنبا الو ةعاضرلا نم هيخأ ةنبا الو .كلذ قوف ام الو .ةعاضرلا نم همأ ةلاخ

 نم هتخأ ةنبا ةنبا الو ،هتخأ نبا ةنبا الو ةعاضرلا نم هتخأ ةنبا الو ةعاضرلا نم
 .كلذ نم لفسأ ام الو ةعاضرلا

 دلو دق ام ال .اهتانب نم ائيش مالغلا كلذ جوزتي مل ًامالغ ةأرملا تعضرأ اذإو
 تعضرأ اذإ كلذكو .اوءاش نإ اهتانب نم 0هتوخإ جوزتيو .هدعب الو كلذ لبق الو هعم

 .هدعب ام الو اهعاضر لبق دلؤ ام ال .اتاهدالوأ نم دحأ ةيراجلا كلت جوزتي مل ةيراج
 .اوءاش نإ اهدالوأ نم اهتوخإ جوزتيو

 لاقو بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 يذلا مالغلا ةوخإ جوزتيو :يأ .«هتوخإ» :هتبثأ ام هباوص أطخ وهو «اهتوخإ جوزتيو» :ع يف (1)

 : مهوخأ عضر يذلا امنإ إمه اوعضري مل مهنأل تعضرأ يتلا مألا تانب نم عضر
 د يفو .اريبعت قدأ ةرابعلا هذهو «اهدالوأ نم دحأ ةيراجلا كلت جوزتي مل» :62 ةقرو ،ز يف اذك (2)

 .دحاو ىنعملاو !اهدالوأ نم ائيش ةيراجلا كلت جوزتت مل» :ع و

 ةي هودارأ امدنع سابع نبا نع ديز نب رباج نع باسنألا ىلع ةداهشلا باب يف يراخبلا هجرخأ (3)
 .بسنلا نم مرحي ام ةعاضرلا نم مرحي هنإو ،ةعاضرلا نم يخأ ةنبا اهنإ : لاقف ةزمح ةنبا ىلع
 نب رباج نع (1447) ةعاضرلا نم خألا ةنبا ميرحت باب عاضرلا باتك يف كلذك ملسم هجرخأو

 .اعوفرم سابع نبا نع ديز
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 23 :ءاسنلا

 . (1)ةدالولا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي : ةلم هللا لوسر لاق . نسحلا

 . هريثكو هليلق عاضرل ١ نم مرحي :الاق دوعسم نب او ايلع ن أ اوركذ

 .ائيش نيلوحلا دعب عاضرلا نايري ال اناك امهنأ سابع نباو رمع نبا نع اوركذ
 ةلزنمب يهف ةيراج وأ امالغ هنبل نم لجرلا ةأرما تعضرأ اذإف كلحفلا نبل امأو

 لحفلا نبل هرك نمو .بأ لحفلا ىري ال نم مهنمو .لحفلا نبل مرحي نم لوق يف هدلو

 نم نبللاف هنبل نم عضرأ اذإ :يأ (ممكبالضا نم نيلا مكئانبا لئالَحَو) :لوقي وهف
 .هنبا وهف ‘ هبلص

 نإ :لوقي ؛دحاو ركذ نم جرخ ؛لجرلل عاضرلا :لاق هنأ سابع نبا نع اوركذ

 همأ يه :ءاوس اوهف لجرلا اذه نبل نم هتعضرأ امنإ يبصلا اذه تعضرأ يتلا ةأرملا

 .هوبأ وهو
 ه 4 ۔۔۔ ه دع ۔ذےر٤ا م. دم۔. ٥ ي م - . . .

 مكتانبو مكتاهما مكيلع تمرح) :لاق لحفلا نبل يف صخر نمو
 ۔ ے . . ٨ ِ۔٤ا إ ه ع۔ه ۔ م .. و. “۔ .مح 1 ٨. غ ۔٤
 :لقي ملو .(ةعاضرلا َنَم مكتاوخاَو مكنعضزا يتلا مكتاهماوؤ) :لاق (. . .مكتاوخاو
 . مكتانب تمرح امك تمّرحل ةنبا تناك ولف :لاق .ةعاضرلا نم مكتانبو

  ,, 1م ٨٠ .

 . اهتاهمأ الو هتأرما مُأ لجرلل لحي الف 4 مكئاسن تاهماو « : هلوق

 عبس رهصلا نم مرحو بسنلا لثم ةعاضرلاو ةوسن عبس بسنلا نم هللا مرح
 تخأ الو هتخأ الو .هتأرما ةنبا الو هتنبا الو ،هتأرما مأ الو همأ لجرلا جوزتي الف ؛ةوسن

 خأ ةنبا الو هيخأ ةنبا الو ،هتأرما ةلاخ الو هتلاخ الو ،هتأرما ةمع الو هتمع الو 3 هتأرما

 . هللا نهمَّرح ةأرما رشع ةعبرألا ءالؤهف ،هتأرما تخأ ةنبا الو هتخأ ةنبا الو 5هتأرما

 .سابع نبا نع ديز نب رباج نع (524 مقر) 42 ص 2 ج هدنسم يف بيبح نب عيبرلا هجرخأ (1)
 امدنع ةشئاع نع ةدالولا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي باب عاضرلا باتك يف ملسم هجرخأو

 مرحت ام مرحت ةعاضرلا نإ معن :ثيدحلا رخآ يفو . ةصفح تيب يف نذأتسي لجر توص تعمس

 . ةدالولا

 . «ءاوس امهف» :هباوص لعلو ءاوس وهف :دو ،ع يف اذك (2)
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 23 :ءاسنلا لوألا ءزجلا

 .(ارهصو بسن ُهَلَعَجَف رشب ِءاَملا َنم َقّلَخ يزلا وُهَو) :54 :ناقرفلا ةروس يف لاقو
 .اهمأ هل لحت مل لخدي مل وأ اهب لخد ،تتام وأ اهقلط مث ةأرملا لجرلا جزت اذإف

 مل نإف نهب ْمتلَعَد ينلا مكئاسن نُم مُكروُحج يف يتلا ممكئابَرَو » :هلوق
 لخدي نأ لبق اهقلطف ةارملا لجرلا جؤرت اذإف « مُكَيلَع حاتُج لق نه مُتلَحَد اووكَ
 جؤزتي مل اهب لخد دق ناك نإو .ءاش نإ اهتنبا جوزت ءاهب لخدي ملو تتام وأ .اهب
 .كلذ نم لفسأ ام الو .اهتنبا ةنبا الو ثاهتنبا

 الو) . ىلوألا ةيآلا يف لاقف نبالا ةأرماو بألا ةأرما : نييرخأ ن نيتأرما هللا حد

 َنِم َنيذلا ُءكِان ُلثالَحَو » :انهاه لاقو ءاسنلا َُم ه مكؤاباَغ حك كن ام اوحن

 امنإو .كلذ نم لفسأ امو هنبا تنب نبا ةأرماو .هنبا نبا ةأرماو ،هنبا ةأرما 4 ْمكبالضأ

 . ةيلهاجلا يف لجرلا ىنبتي ناك لجرلا نأل (مكبالضأ نم) :لاق

 دقو .اونبت نيذلا ءاسن حاكن هللا لحاف ،اديز ىنبت مالسلا هيلع يبنلا ناك دقو
 .ديز اهقلط ام دعب ديز ةأرما مالسلا هيلع يبنلا جؤزت

 لبق ىضم ام الإ يأ « فَلَس ذق امم آلإ نيتلا نيب اوُعَمجت نأو » :هلوق

 اهتخأ وأ .اهنأو اهيبال اهتخأ تناك نإف « اميج ًاروُفَع َناَك ةثلا نإ » (")ميرحتلا
 .تخأ يهف شاهمأل اهتخأ وأ ،اهيبأل

 . رئارحلا نم مرحي ام ءامالا نم مرحي : لاق هنأ قورسم نع اوركذ

 نأ ن هللا لوسر هرمأف ناتخأ هدنعو ملسأ نيكرشملا نم الجر نأ مهضعب ركذ

 . ,)امهادحإ قلطي

 .هتبثأ ام هباوص اطخ وهو «ميرحتلا نم ىضم ام» :دو ع يف )1(

 يذلا وهو .ةريثك ثيداحأ هنع ىورو ةي يبنلا ىلع دفو .سراف ءانبأ نم ، يمليدلا زوريف وه (2)
 لئس نيح حالصلاب ةێتَي لوسرلا هل دهشف ،نميلاب ةوبنلا ىعذا يذلا يسنعلا بعك نب دوسالا لتق

 . يمليدلا زوريف حلاصلا لجرلا هلتق :لاقو ةايتَي لوسرلا ربخاف باذكلا يبنتملا اذه لتقت نع
 ٥5335 ص فراعملا شةبيتق نبا رظنا .نيكرابم تيب لهأ نم كرابم لجر هلتق :هيف لاق :ليقو

 .136 ص 2 ج روثنملا ردلا يطويسلاو 51266 ص 3 ج باعيتسالا ربلا دبع نباو
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 زيزعلا هللا باتك ميسقت 24 :ءاسنلا

 ًاعيمج لجرلا امهاطيأ نيتمألا نيتخألا نع لئس دوعسم نب هللا دبع نأ اوركذ
 امم كريعب :لاقف { مكناميأ تكلم ام الإ : هللا لوقي :هل ليقف .ال :لاقف نيميلا كلمب

 يسفن ىهنأ انأو ،ىرخأ ةيآ اهتمرحو ةيآ اهتلحأ :لاقف اهنع لئس يلع نأ اوركذ
 نأؤ) ىرخالاو ،(منكئاميأ تمكلَم امو :نيتيالاب ينعي مهضعب لاق .اهنع يدلوو
 . (نيتخالا نيب اوعمجت

 ىتح ىرخألا أطي ملو امهادحإ ءىطوف ناتخأ هدنع ناك هنأ رمع نبا نع اوركذ

 جرخي ىتح ىرخألا أطي ال :لاق هنأ نسحلا نع اوركذ .هكلم نم ىلوألا تجرخ

 لفساف اهنبا ةنبا الو اهتنبا الو اهمأ الو اهتنبا نيبو ةمألا نيب عمجي ال هكلم نم ىلوألا

 ءامإلا نم عاضرلاو بسنلا عيمجو .كلذ قوف امف اهمأ بأ مأ الو اهمأ الو لفسأ نم

 .رئارحلا ةلزنمب

 .جاوزألا نهل ىتاللا انهاه تانصحملاو ه ِءاَسنلا َنم ُتاَتَصحُملاو » :هلوق
 نم تانصحملاو :لاق مث ةيآلا هذه ىلإ . . .مكتانبو مكتاهمأ مكيلع تمرح :لوقي
 4 مكنميا تَلَم ام الإ % :لاق .ءاسنلا نم تانصحملا مكيلع تمرحو يأ .ءاسنلا

 مهس يف تعقو مث جوز اهلو كرشلا اضرأ نم ةأرما تيبس اذإف .ايابسلا نم يأ

 نإو .اهلمح عضت ىتح اهاطي مل الماح تناكو باتكلا لهأ نم تناك نإف كلجر

 نإو .ًاضيأ كلذكف جوز اهل نكي مل نإو .ضيحت ىتح اهبرقي مل لماحب تسيل تناك
 هلإ ال تلاق اذإف .}»يلصتو مالسإلاب ملكتت ىتح اهاطي مل باتكلا لهأ ريغ نم تناك

 نوكت نأ الإ ةضيحب اهأربتسا تلصو }قح هب ءاج امو هللا لوسر دمحم هللا الإ

 .اهلمح عضت ىتح اهنع فكيف الماح

 .«كرشلا لهأ» :62 ةقرو ز يفو كرشلا ضرأ :د يف اذك (1)
 ملف ز يف امأ © يراوهلا دوه خيشلا بهذمل قفاوم اذهو «تلصو» . . .«يلصتو» :د يف اذك (2)

 هللا الإ هلإ ال تلاق اذإف مالسإلاب ملكتت ىتح» :هيف ءاجو .تلصو ،يلصتو ةملك هيف درت
 .(«ةضيحب اهأربتسا
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 24 :ءاسنلا لو ألا ءزحلا

 نهباسنأ فرعن ايابس ("ساطوأ موي انبصأ :لاق يردخلا ديعس وبأ ركذ

 تكلم ام الإ ءاسنلا نم تانصحملاو : ةيآلا هذه تلزنف . نهنم انعنتتماف 6 نهجاوزأو

 . ايابسلا نم يأ ‘ مكناميأ

 مكتاوخأو مكتانبو مكتاهمأ مكيلع تمرح ينعي ه ممُكيَلَع هللا بت » :هلوق
 .(2ركذ لق ام ميرحتب ينعي . 6 مكيلع هللا باتك :لاق مث ئ ه ، عضوملا اذه ىلإ

 وع نا { . ءاسنلا نم مكلذ لعب ام ينعي 4 ْمُكِلَذ َءاَرَو ام ْمُكَل لحأو « : هلوق

 َرَْع نيِنِصحُم » .عبرأ قوف نوجوزتت ال .مكلاوماب اوجؤزتت :يأ « مكلاب ب
 نيناز ريغ نيحكان يأ ه َنيجفاَسُم

 يأ «َنُموتائَ» ةعتملا حاكن . حاكنلا نم يا هنم هب منْعَْمَتْسا اق :لاق
 . ةعتملا يف ناك ءيش اذهو .ه ة ةضيرف « نهتاقُدَص يأ 4 ٌرُهَروجأ % نهوطعاف

 ىلع ،لجأ ىلإ ةكم حتف موي ةعتملا يف صخر ةلي هللا لوسر نأ مهضعب معز

 اهخسن ،ةخوسنم تراصف :لاق ،مايأ ةثالث دعب اهنع ىهن مث 5اوثروي الو اوثري ال نأ

 . ةدعلاو ثاريملا

 سابع نبا ناكو .اهخسني ملو اهميرحت لزني ملو هللا اهلحأ لب : مهضعب لاقو

 الإ انزلا يف دلجي مل ةعتملا يف رمع ينعاطأ ول :لوقيو هب يتفّيو كلذ لوقي نمم
 يقش . (3)

 اهيف رصتنا دقو 6 ةرجهلل نامث ةنس كلذو نينح ةوزغ هيف تناك . نزاوه ينب رايد يف داو ساطوأ )1(

 توقاي ايل نا دلبل ١ مجعم رظن ١ .ًذع اهيصحي ال ل اومأو ًايبس اوباص و ] ةريثك من :انغ اومنغو نوملسمل ١

 .437-438 ص 4 ج ،ماشه نبا ةريس رظناو 281 ص 1 ج يومحلا

 .ركذ ام ميرحتب :ز يف ءاج ام تبثأو ركذ ام 1 :د و ع يف (2)

 مرح ةعتملا حاكن نأ ةيمالسإلا بهاذملا فلتخم يف ءاملعلا روهمج هيلع يذلا لصفلا لوقلاو (3)
 صخل دقو .ةصاخ فورظ يف لوسرلا هيف نذأو أحابم ناك نأ دعب ةمايقلا موي ىلإ دبؤم اميرحت
 =ةعتملا حاكن باب» : لاقف ةعتملا حاكن مكح بابلا ناونع يف حاكنلا باتك . هححص يف ملسم
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 25 - 24 :ءاسنلا

 اميلع ناك ةللا نإ ةضيرقلا دغب ني هب ممعيَضارَت اميف ْمُكيلَع انج الو » :هلوق
 .ه اميكح

 اهل ضرف يذلا اهقادص نم ةأرملا هل عدت نأ لجرلا ىلع سأب ال :نسحلا لاق
 9 ٠ م ز

 .[4 :ءاسنلا] (ائيرُم ًائيِنمم ُهولَكَف اسفن اسفن هنم يش نَع ْمُكَ َنبط نإف : هلوقك

 ام :لوقي (ةضيرقلا دعب نم هب مّْيَضرَت اميف ْمُكيلَع حانج الؤ) :مهضعب لاقو

 .هل هللا هلحأ ريثك وأ ليلق نم هيلع ايضارت

 ناك نإف ،امهنيب هالَجأ اناك يذلا لجألا ىضم اذإ ةعتملا يف اذه :مهضعب لاقو

 حاَتُج الؤ) :هلوق كلذف ،قادصلا يف كديزأو لجألا يف ينيديز :اهل لاق اهب ةجاح هل

 .اذه وهو .ىلوألا ةضيرفلا يأ ،(ةضيرقلا دمعَب نم هب ْمُْيَضاَرَت اميف مكيل

 وهو .ةعس :مهضعب لاقو }ىنغ يأ « الوط مكنم عطت ل نمو » :هلوق
 تَكَلَم اممف » تانمؤملا رئارحلا يأ ه تتمؤُمملا تتضخملا حكني نأ .دحاو
 لهأ ءامإ حاكن لحي الو .ه تنتمؤمملا» مكئامإ نم ينعي 4 مكيف ن م مكئاَميأ
 نم :لوقي .ميدقت ةيآلا يفو « ضفخب م كشن ْمُكياَميب ملعأ هللاو » .باتكلا
 مهركذ . مهكولممو مهرح : : نينمؤملا ينعي ٥ ١ ضعب نم مكضعب تانمؤمل ١ مكتاي ايتف

 . مكناميإب ملعأ هللاو مهاثنأو

 م م و

 امنإ . ةرحلا ةأرملا كلذكو . نهتاداس يأ : نهِلُهأ نذإب ُرهوحخكناف» : هلوق

 .اهيلو اهحكني

 سابع نبا لاق نئلو .ةمايقلا موي ىلإ هميرحت رقتساو ؤخسن مث حيبأ مث خسن مث حيبأ هنأ نايبو =
 .«ًاراهج انزلا راصل ةعتملا نع ىهن هنأ الول رمع هللا محر» :لاق بيسملا نب ديعس نإف لاق ام

 بيبح نب عيبرلا دنسم رظناو (1404 مقر) ملسم حيحص يف بابلا ثيداحأ عوضوملا يف رظنا
 .597-600 :ص .رمع هقف ةعوسوم .يج هعلق رظناو .(518 : مقر) ءايلوالا باب .حاكنلا باتك
 .عوضوملا .يف ءاملعلا لاوقأل صيخلت هيفف 3011-0302 ص 2 ج ريسفتلا ريسيت ،كشيفطا رظناو
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 25 :ءاسنلا لوألا ءزجلا

 نب ةورع هركذ ."هل يلو ال نم يلو ناطلسلا :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ
 . ةيم هللا لوسر })[نع ةشئاع] نع هاورو ريبزلا

 ىلإ كلذ :الاق اهيلو ريغ اهجؤزي ةأرملا يف ه (بيسملا نب ديعسو نسحلا ركذ

 .در ءاش نإو زاجأ ءاش نإ 6 يلولا

 .رهملا نم هيلع اوضارت ام :يأ 4 فورعملاب ٌنُهَروجأ ٌنمهوُتاَو + : هلوق

 4 اد تذختُم الو » تايناز ريغ تاحكان يأ ه تحفتُم ريع تتَصخُم »

 :دهاجم لاقو .رسلا يف ليلخ اهل يتلا ندخلا تاذو .انزلاب ةرهاجملا يه ةحفاسملاو

 الو حافسب سيل حاكن :لوقيو ،ليلخلا ذختت ةأرملاو لجرلا اهذختي ةليلخلا يه

 .رسلا يف ليلخ

 .ندخلا تاذ الو اهجؤزتي نأ ملسمل ةحاسملا لحت ال :نسحلا لاقو

 تاذو ،اهل ضّرَع نم اهسفن رجاوت يتلا يبلا ةحفاسملا نإ مهضعب ركذو

 .لوألا ريسفتلا ىلع ةماعلاو .دحاولا ليلخلا تاذ ندخلا

 انزلا ينعي 4 ةمقب َنَْتأ نإف » ةلوعبلا نهتنصحأ :يأ . ٌنِصخأ اذإف > :هلوق
 نم يأ « باذملا نم » رئارحلا ينعي « تّنَصحُملا ىلَع ام فض َنهْنَلَعَف »
 ؛جوز اهل ناك نإو دلجت :لوقي .جوز اهل نكي مل نإ ةدلج نيسمخ دلجف ؛دلجلا

 كلذكو .باذعلا اهيلإ لصي ام تدلج اذإ بايثلا نم اهنع ىقليو .مجر اهيلع سيل

 .نم كعم امب اهكانجوز :ةيم يبنلا لوقب يلو ناطلسلا باب :حاكنلا باتك يف يراخبلا مجرت (1)

 ًاحيحص ثيدح دواد وبأ ىورو .دعس نب لهس نع ةرصتخم اهسفن ةبهاولا ةصق ىورو نآرقلا

 لطاب اهحاكنف اهيلو نذإ ريغب تحكن ةأرما اميأ :ةي يبنلا لاق :تلاق ةشئاع نع ةورع نع

 اورجتشا نإف اهجرف نم لحتسا امب رهملا اهلف اهب لخد نإف .لطاب اهحاكنف لطاب اهحاكنف

 يلو ناطلسلاف يلو اهل نكي مل نإف :ثيدحلل ىرخأ ةياور يفو .هل يلو ال نم يلو ناطلسلاف

 .(2083 مقر) . يلولا باب حاكنلا باتك دواد يبأ ننس رظنا .هل يلو ال نم

 .ةشئاع هتلاخ نع اهاور هثيداحأ رثكأو . ايباحص سيل ةورع نإف اهنم دب ال ةدايز (2)

 .«ريبج نب ديعسو» :د يفو 8،ع يف اذك (3)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 25 :ءاسنلا

 . ةأرما هل نكت مل وأ . ةكولمم وأ ةرح ةأرما هل تناك . نيسمخ دلجي ًاضيأ كولمملا

 .دلج اذإ هبايث هنع عضوتو

 ةيدوهيلا نصحت الو . )1( ةكولمملا ل ا نصحي الو . حل ةكولممل | نصحت الو

 . نيملسم نيرح انوكي ىتح امهيلع مجر ال :لاق هنأ ميهاربإ نع اوركذ . ةينارصنلا الو

 مث .۔(تاهفنعي الو اهدلجيلف مكدحأ ةمأ تنز اذإ :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 ولو اهعبيلف تنز نإ مث اهفنعي الو اهدلجيلف تنز نإ مث ،اهفنعي الو اهدلجيلف تنز نإ

 امهدح لزني نأ لبق اناك نيينازلا نإ ؛اهفنعي الو :هلوق .لبحلا ريفضلاو .اريفضب

 .انزلا دح لزن ىتح .ةأرملا سبحتو نامتشيو ناريعي

 ءامإلا حاكن هللا لحأ امنإ يأ « مكنم تنعلا َيِشَخ ْنَمِل كلذ » :هلوق

 ام دجي ال يأ ؛انزلا ينعي 0 قيضلا تنعلاو ؛تنعلا يشخ نم نهجوزتي نأ تانمؤملا

 . ينزيف ربصي الو هب فعتسي

 ركذ (ِتانموُملا تاَنَصخُملا حكني نأ الؤَط عطتسي مل نَمَو) :ةيآلا لوأ يف لاقو
 الإ ةمألا حاكن لحي ال :لاق هنأ سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع بياسلا نب ءاطع

 .ةدحاو ةمأ الإ رحلا جوزتي الو .تنعلا يشخو الوط دجي ال نمل

 امو اليلق الإ انزلا نع ةمألا حكان (©)فحلزا ام :لاق هنأ ريبج نب ديعس ركذ
 .تنعلا يشخو الوط دجي مل اذإ الإ هل صخر

 .ةكولمملا نصحي رحلا نأ حيحصلاو .اطخ وهو .ةكولمملا رحلا نصحي الو»ه :د و ع يف اذك (1)
 . هنصحت يه ليقو لوق يف هنصحت ال يهو

 . «اهفنعي الو» :هتبثأ ام هباوص فيحصت وهو .«اهقتعي الو» :ع و ق يف (2)

 (1703) ةريره ىبأ نع ى ىنزلا ىف ةمذلا لهأ دوهيلا مجر باب دودحلا باتك يف ملسم هجرخأ (3)

 تنز نإ مث ،اهيلع بزثي الو ،دحلا اهدلجيلف .اهانز نيبتف مكدحا ةمأ تنز اذإ» :هظفلو
 .«رعش نم لبحب ولو اهعبيلف اهانز نيبتف ةثلاثلا تنز نإ مث ،اهيلع برثي الو دحلا اهدلجيلف

 يف اذه ريبج نب ديعس لوق ناسللا بحاص روظنم نبا دروأ دقو .دعابتو ىحنت يأ :فحلزا (4)

 .(فحلزا) و (فلحزا) يظفل
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 27 - 25 :ءاسنلا لوألا ءزجلا

 .ةرحلا ىلع ةمألا جيوزت نع ةي هللا لوسر ىهن :لاق هنأ نسحلا نع اوركذ

 اذإ :نسحلا لاقو .رئارحلا ىلع َنْجْوُز اذإ ءامإلا عزني ناك باطخلا نب رمع نأ اوركذ

 .ةمألا ىلع ةرحلا جوزتي نأ ساب الو .اهنيبو هنيب قرف ةرحلا ىلع ةمألا لجرلا جوزت

 نوكيف .ةمألا ىلع ةرحلا جؤزت ءاش نإ :لاق هنأ بلاط يبأ نب يلع نع اوركذ

 . موي ةماللو ناموي ةرحلل

 نإ ةمألا ىلع ةرحلا جؤزتي :الاق امهنأ بيسملا نب ديعسو نسحلا نع اوركذ

 ىلع ةمألا جوزتي الو .كلذك ةقفنلاو ،ةمألل امويو ةرحلل نيموي :امهنيب مسقيو ءاش

 :امهنيب مسقيو ةمألا ىلع ةينارصنلاو ةيدوهيلا جوزتيو { ةينارصنلا ىلع الو ةيدوهيلا

 . موي ةماللو ناموي ةينارصنلاو ةيدوهيلل

 دهاجم ريسفت يف 4 مكل ريع ءامإلا حاكن نع يأ « اوربصت نأَو » :هلوق
 .« ميجر روفغ هللاو » .هريغو

 نم نيذلا ننس مكَيدهَو » همارحو هلالح يأ « ْمُكَل نيل ةللا ديري » :هلوق

 تانبلاو تاهمألا نم مرح اميف نينمؤملا نم مكلبق نم نيذلا عئارش يأ ه مكيب
 نم ناك امع زواجتي يأ « ْمكيَلَع َبوَتََو » :هلوق .ةيالا رخآ ىلإ . . .تاوخالاو
 .هرمأ يف ميكح هقلخب ميلع يأ « ٌميِكَح ُميِلَع هلا , ميرحتلا لبق نهايإ مكحاكن

 نيلا ديريو » :لاق . ىلوألا لثم يهو . 4 ْمكَلَع بوتي نأ ديري هللاو » :هلوق
 الم اوُليِمَت نأ » تاوخألا حاكن مهلالحتسا يف دوهيلا مهو تاوهشلا نوعني

 نأ) : هلوقو ،انزلا : (توَهُشلا) : دهاجم لاقو .اميظع أطخ اوئطخت نأ يأ ه اميظع

 .اونزت نأ : اميظع التَم اوليمت

 رمخ نم دم الو ،نانم الو ،قاع ةنجلا لخدي ال :لاق هنأ دهاجم نع اوركذ

 (")هتيبارعأ ىلإ عجر رجاهم الو ،مرحم تاذ ىتأ نم الو

 ال :لاق هنأ نيي هللا لوسر نع يردخلا ديعس يبأ نع دمحأ هجرخأ ثيدح لوقلا اذه لصأ (1)

 .رمخ نمدم الو قاع الو نانم ةنجلا لخدي
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 زيزعلا هللا باتك ريسقت 30 - 28 : ءاسنلا

 نهحاكن لحأ نكي ملو ،ءامإلا حاكن يف ه ْمُكْنَع فْقَحُي نأ هللا ديري » :هلوق
 هيف نوكي عيش لك يفو :دهاجم لاقو . هريغو دهاجم ريسفت يف . مكلبق ناك نمل

 .رسي

 .ءاسنلا نع ربصي ال يأ « افيعض تنإ قلخو » :هلوق

 ٢ث)[ملظلاب ينعي] « لطابلاب مكنيب اونُكاَت آل اونَماَع نيذلا اهبأ اب ) :هلوق

 سفن بيطب الإ ملسم ءىرما لام لحي ال :ةلي هللا لوسر لاق لاق نسحلا نع اوركذ
 .( اوملظت الف

 .ابر اهيف سيل لالح ةراجت يأ 4 مكنم ضارت نع ةراجت نوكت نأ الإ » :هلوق

 اضعب مكضعب لتقي ال يأ اميج مكب ناَك ةللا نإ ْمُكَسْفنأ اولتقت الو » : هلوق
 .هسفن مكدحأ لتقي الو

 ىلصف ةبانج هيلع هتباصاف .ملك هباصاف ةيرس يف الجر ثعب ةلي يبنلا نأ اوركذ
 ءاجف هل كلذ اوركذ ةلي يبنلا ىلع اومدق املف .هباحصأ كلذ هيلع باعف ؛لستغي ملو

 .ةميحر مكب ناك ةللا نإ مكسفنأ اولفَت الو :هللا لزناف ،هربخاف
 . ى ه و

 هللا ىلَع كِلَد َناَكَو اران هيلضن تؤوَسَق املظ ًانوذُغ كلد لعفي نَمَو » :هلوق
 .انيه هللا ىلع هباذع ناكو يأ ه ريي

 .63 ةقرو ،ز نم ةدايز (1)

 ةلصلاو ربلا باتك يف ملسم هاور ام اهنم ثيداحأ يف هانعم درو نكلو ظفللا اذهب هدجأ مل (2)

 هنأ ىلاعتو كرابت هللا نع ىور اميف ةي يبنلا نع رذ يبأ نع» (2577) ملظلا ميرحت باب بادالاو

 مكلك يدابع اي .اوملاظت الف امرحم مكنيب هتلعجو يسفن ىلع ملظلا تمرح ينإ يدابع اي :لاق
 .2 :قيلعت ©179ص ءءزجلا اذه نم فلس ام رظناو . . .«مكدهأ ينودهتساف هتيده نم الإ لاض

 ةدراب ةليل يف ملتحاف ةي هللا لوسر هثعب يذلا صاعلا نب ورمع ةصق ريغ ةصقلا هذه نأ ودبي (3)

 يتلا ةيرسلا مسا الو لجرلا مسا انه فلؤملا ركذي مل .سانلاب ىلصو مُمميتف ،هسفن ىلع قفشاف
 نع دمحم نب ميهاربإ نع ىحي» :يلاتلا دنسلاب ربخلا اذه مالس نبا دروأ دقو ،اهيف ثمُب

 .«فينح نب لهس نب ةمامأ يبأ نع ةمامأ يبأ نب نمحرلا دبع نع ركب يبا
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 لوألا ءزجلا
 31 :ءاسنلا

 يف هنطب يف اهب اجوي وهف ةديدحب هسفن لتق نم :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 ًادلاخ منهج ران يف هعّرجتي وهف مسب هسفن لتق نمو ادبأ اهيف ادلخم ادلاخ منهج ران
 منهج ران يف وهف لبجلا سأر نم هسفن ىقلأ :لاق وأ ،ىدرت نمو .ادبأ اهيف ادلخم

 .("أديأ اهيف ادلخم ادلاخ

 ى - .ى ھ ٥ .ىذ ه ى -. ي ٥ .؟ م ٥. ۔ظ 4 ه ٥٩2. .ذ غ .- . {۔م.۔ د .

 الخذُم مكلجخذنؤ ممكِتاَْيَس مكنع زفكن هنع نؤهنت ام رئابك اوُبنَتْخَت نإ » :هلوق

 سأر ىلإ ءاسنلا ةروس لوأ نم رئابكلا :لاق دوعسم نب هللا دبع نع اوركذ .ه اميرك
 .(...هنَع َنوَهنَت ام َرِئاَبَك اوُبيَتجَت نإ) :لاق مث ،نيثالثلا

 سفنلا لتقو © هللاب كارشإلا : عست رئابكلا :لاق ةت هللا لوسر نأ اوركذ

 1 ميتيلا لام لكأو ابرلا لكأو ٥ تانصحملا فذقو .نيملسملا نيدلاولا قوقعو

 .نوُهُجَوَت اهيلإ يتلا مكتلبق مارحلا تيبلا لالحتساو ؤفحزلا نم رارفلاو رحسلاو

 : مهضعب لاقو .رئابكلا نم ردب موي فحزلا نم رارفلا :لاق نسحلا نع اوركذ

 اوناك امك ذئموي نوعمتجم نيملسملا نأل رئابكلا نم ىربكل ١ مورل ا ةمحلم موي رارفل ١

 .ردب موي

 نيميلا نودعت نيأ :لاقف مالسلا هيلع يبنلا دنع رئابكلا تركذ :نسحلا لاق

 . (قسومفلا

 .هيف فاخي امو هب ءاودلاو مسلا برش باب ‘بطلا باتك يف يراخبلا هجرخأ هيلع قفتم ثيدح (1)
 . ةريره يبأ نع (109) هسفن ناسنإلا لتق ميرحت طلغ باي .ناميإلا باتك يف ملسم هجرخأو

 تيبلا لالحتسا» لدب روزلا ةداهشو» :63 ةقرو لز يفو دو ع يف ثيدحلا اذه درو اذك (2)

 رظناو حيحصلا نم باوبأ يفو درفملا بدألا يف يراخبلا هجرخأ حيحص ثيدحلاو .«مارحلا
 باب ،ناميإلا باتك يف ملسم هجرخاو ،تاقبوملا عبسلا اوبنتجا :باب ،نيبراحملا يف الثم

 قيرط نع 239 ص 8 ج هريسفت يف يربطلا هجرخأو إةريره يبأ نع (89) اهربكأو رئابكلا نايب
 .رمع نبا نع سايم نب ةلسيط

 ثيداحأ يف رئابكلا نم تركذ سومغلا نيميلا نكلو ،لاؤسلا اذهبو ظفللا اذهب هدجأ مل (3)

 .274 ص فلس ام رظناو ةحيحص
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 31 :ءاسنلا

 عبسو ًاعبس اهارأ انأو ،عبس رئابكلا :نولوقي :لاق يحايرلا ةيلاعلا ابأ نأ اوركذ

 ايندلا يف دحلا هيلع هللا بجوأ ام لك نأ رئابكلا عامج .رثكأ وأ نيعبرأ دع ىتح ًاعبسو

 .ةريبك وهف
 ؟رمخلا برشو انزلاو ةقرسلا نودعت ام :ةي هللا لوسر لاق نسحلا لاقو

 كارشإلا رئابكلا ربكأ :لاق مث .ةبوقع نهيفو شحاوف :لاق .ملعأ هلوسرو هللا اولاق

 الأ ،روزلا لوقو الأ :لاق مث كسلجف أئكتم ناكو نيدلاولا قوقعو سفنلا لتقو هللاب

 6هربد دنع زكري هتردغ ردقب ةمايقلا موي هب فرعي ءاول رداغ لكل نإو الأ .روزلا لوقو

 .(آةماع ريمأ ةردغ نم ربكأ ةردغ الو الأ

 الو نمؤم وهو ينازلا ينزي ال :يي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع اوركذ

 ةقبر علخ دقف كلذ لعف اذإف نمؤم وهو سفنلا لتقي الو نمؤم وهو قراسلا قرسي
 .(هقنع نم مالسالا

 نود يتلا يأ (ممكِتاَعيَس مكنع زفككن هنع َنوهَنت ام رِئاَبَك اوُبيتَجَت نإ) :هلوقو

 .ةنجلا يأ اميرك الخدم مكلخدنو :رئابكلا
 ىلإ ةعمجلاو سمخلا تاولصلا نإ الأ :ةي هللا لوسر لاق :نسحلا لاق

 .رئابكلا بنتجا نمل امهنيب امل تارافك ةعمجلا

 يطويسلا هركذ امك نيصح نب نارمع نع يقهيبلاو يناربطلاو درفملا بدألا يف يراخبلا هجرخأ )1(

 هجرخاو .ءاول رداغ لكل نإو الأ :ةريخالا ةلمجلا هيف سيلو 0147 ص 2 ج روثنملا ردلا يف
 .هيبأ نع ةركب يبأ نب نمحرلا دبع نع اهربكأو رئابكلا ربكأ نايب باب ،ناميإلا باتك يف ملسم
 .لسرم نسحلا نع ةداتق نع فيرط نب رصن نع مالس نب ىيحي هجرخأو

 هجرخأو ،ةريره ىبأ نع دودحلا باتك لوأ يف يراخبلا هجرخأ .هتحص ىلع قفتم ثيدح (2)

 هجرخأو .ًاضيأ ةريره يبأ نع (57) يصاعملاب ناميإلا ناصقن باب ناميإلا باتك يف ملسم

 بات نإف» :ثيدحلا رخآ يف ءاجو (983) 27 ص 4 ج ،ديز نب رباج ليسارم يف بيبح نب عيبرلا
 . «هيلع هللا بات

 ءزجلا اذه يف ًابيرق فلس ام رظناو . «رئابكلا تبنتجا ام نهنيب امل تارافك» :د يفو ع يف اذك (3)
 .3 :قيلعت 359 : ص

374 



 33 ۔ 32 : ءاسنلا لوألا ءزجلا

 ركت هنع نوه امم رئابك اوُبيَتُجَت نإ) ةيآلا هذه أرق هنأ كلام نب سنأ نع اوركذ
 لاب امف ،تائيسلا نع مكل زواجت دق :لاقف (اميرمك الَحْذَم مكْلخذنَو ْمُكَتاََيَس ْمُكْنَع
 .رئابكلا

 نإ الأ :لتقلا اهمظعاف تاجرد بونذلا :لاق يبنلا باحصأ نم الجر نأ اوركذ

 .ةلتقم هللاب كارشإلا
 ر 8 ى

 امس ُبيِصَن .لاجرلل ,ضعب ىلَع مكضعب هب هب هللا لضف ام اوُنَمَتَ آلو ا :هلوق

 ال ةيلهاجلا لهأ ناك :لاق مهضعب ركذ .4 َنْبَسَتَكا اَمُم بيصن ءاسنللو اوبستكا

 .عفديو عفنيو فرتحي نمل ثاريملا نولعجي امنإو ؛يبصلا الو ائيش ةأرملا نوثروي

 تلاق نييثنألا ظح لثم ركذلل لعجو هبيصن يبصللو اهبيصن ةأرملل () هللا قحلأ املف
 وجرنل انإ لاجرلا تلاقو ،لاجرلا ءابصنأك ثاريملا ىف انءابصنأ لعج ناك ول :ءاسنل

 هللا لزنأف ثاريملا يف نهيلع انلضف امك ةرخآلا يف انتانسحب ءاسنلا ىلع لضفن نأ

 اهتانسحب ىزجت ةأرملا :لوقي ؛(َنْبَسَتكا اًمُم بيصت ِءاَسنللَو) :هلوق ىلإ ةيآلا هذه

 .لجرلا ىزجي امك اهلاثمأ رشع

 .لاجرلا غلبي ام غلبنو وزغنف آلاجر انك انتيل اي :ءاسنلا لوقت :دهاجم ريسفتو

 ال :نسحلا لاقو .4 اميلع ءْيَش لكب ناك هللا ًنإ هلضف نم ةللا اولأساو » :لاق
 .هيف هكاله نوكي هلعل ،نالف راد الو نالف لام ىنمتي

 لاق .مالا ونب .4 َنوُبَرفألا ناةلؤلا رت امم يلوم انْلَعَج لكلو » :هلوق
 .ةبصعلا مه :مهضعب

 نود نوثراوتي ،مألا ونب ينايعأ :لاق هنأ بلاط يبأ نب يلع نع اوركذ

 ءاج امبو 0265 ص 8 ج يربطلا ريسفت يف امب نراق حيحصلا وهو . «قحلأ» :ع و ق يف اذك (1)

 .149 ص 2 ج يطويسلل روثنملا ردلا يف
 نيرسفملا رثكأ بهذو .انه مألا ينب صيصختل اهجو رأ ملو ' مألا ونب» :ز و د نود ع يف درو اذك (2)

 .ةبصعلا انه ىيلاوملاب دوصقملا نأ ىلإ
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 33 :ءاسنلا

 بألا نم خألاو .هيبأل هيخأ نود همأو هيبأل هاخأ ثري لجرلا ؛تالعلا ينب

 نباو .مالاو بالل خألا نبا نم ىلوأ بألل خألاو .بالل خالا نم ىلوأ مالاو

 خألا نبا نبا نم ىلوأ بالل خألا نباو .بألل خألا نبا نم ىلوأ مألاو بألل خألا

 نم ىلوأ مألاو بألل بألا وخأ معلاو .معلا نم ىلوأ بألل خألا نباو .مألاو بألل

 نباو .مألاو بألل معلا نبا نم ىلوأ بالل بألا وخأ معلاو .بألل بألا خأ معلا

 معلا نبا نبا نم ىلوأ بالل معلا نباو .بألل معلا نبا نم ىلوأ مألاو بألل معلا

 .مألاو بألل

 وأ ،مألاو بألا نم تاوخألا نكلو .ءالو الو ةبارق يف ةبصع ءاسنلا نوكت الو

 الإ :لضفلا نهل ،ةبصع تانبلا عم نهنإف ، مأو بأ نم تاوخألا نكت مل اذإ بألا نم

 .ةبصع ًاعيمج نوريصيف خأ وأ ةوخإ تاوخالا عم نوكي نأ

 امف ضئارفلاب لاملا اوقحلأ :ةلي هللا لوسر لاق :لاق هنأ سابع نبا نع اوركذ

 .0"ركذ محر ىلوألف ضئارفلا تقبأ

 .ةجوزلاو جوزلا الإ همهس ردقب مهس يذ لك ىلع دري ناك هنأ يلع نع اوركذ

 لام تيب يف ىقبي ام لعجي تباث نب ديز ناكو :مهضعب لاق .دري ال دوعسم نبا ناكو

 .لضفل ثري ركذ محر وذ نكي زوب هبيصن .1 يذ لك ذخأ اذإ اذهو ؛نيملسملا
 م م ٠ م

  .كمد يمد : لوقيو ةيلهاجلا { يف لجرلا دقاعي لجرلا ناك : : مهضعب لاق .4 اديهش

 نم سدسلا هل لعجف . كب بلطأو يب بلطتو © كثرأو ينئرتو ] (2كمذده 7

 ماحزألا وُنوأو) : ةيآلا هذه اهتخسنف مهثاريم ثاريملا لهأ مسقي مسقي مث لاملا عيمج

 ،همأو هيبأ نم دلولا ثاريم باب ضئارفلا باتك يف يراخبلا هجرخأ ؛هيلع قفتم ثيدح (1)
 نبا نع هيوري امهالك . . .اهلهأب ضئارفلا اوقحلا باب ضئارفلا باتك يف ملسم هجرخاو
 .ًاعوفرم سابع

 لجرلا لزنم ىمسو ،مدهنا ام :حتفلاب مدهلاو ،ليتقلا مد رادهإ وه ؛ اهناكسو لادلا حتفب ىرري )2(

 .(مده) ناسللا يف الصفم هانعم رظناو .ًامده
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 34 :ءاسنلا لوالا ءزجلا

 ام بهذف [75 :لافنألا] (ُميِلَع ءْيش لكب ةللا نإ هللا باتك يف ضغب ىلوأ مهضعب

 . ماحرألا يوذل ثيراوملا تراصو هب ثراوتي دقع نم ناك

 ذخألاو ءاسنلا بدأ ىلع نوُطْلسم يأ 4 ءاسنلا ىّلَع نوش اجرلا » :هلوق
 لجر ةداهش نيتأرما ةداهش لعج 4 ,ضعب ; ىلع مُهضَع 7 هللا لضف امب « . نهيديأ ىلع

 .قادصلا ينعي 4 ْمهِلاَوْمأ نم ه اوقفنأ امبو , ثاريملا يف ذ اولضفو دحاو

 ناك نإو :ليق .جوز اهل نكي مل ام ةنيكسم ةأرملا :"لاق هلل لوسر نأ اوركذ

 .ءاسنلا ىلع ًنوُماوَق ُلاَجْرلا) لام اهل ناك نإو :معن لاق .لام اهل

 تتاف مالسلا هيلع يبنلا دهع ىلع هتأرما مطل الجر نأ انل ركذ :لاق مهضعب ركذ

 ىّلَع َنوُماَوَق لاجرلا :هللا لزناف .هنم اهّصَقَي نأ هللا يبن داراف .هللا يبن ةأرملا

 ام سئب :لاقف يبنلا ىلإ كلذ عرق هتارما مطل الجر نأ نسحلا نع اوركذ .جاتنلا

 .ِءاَسَنلا ىلَع َنوُماوَق لاجرلا : هللا لزناف تعنص

 هنأ : يأ .ةحضوملا نود اميف صاصق هتأرماو لجرلا نيب سيل :نسحلا لاقو

 . ايدأ كلذ ىري

 :يأ تق » نهجاوزأ ىلإ تانسحملا ينعي ه تحلص اف % :هلوق

 نهجاوزاألو هلل تاعيطم : هريغ لاقو . نسحلا ريسمت يف نهجاوزأل تاعيطم

 يأ ه هنلا ظفَح امب » .نهجورف يف نهجاوزأ بيغل يأ & بيغلل تظفح »

 هقح نم هللا نهعدوتسا امل تاظفاح : هريغ لاقو . نسحلا ريسفت يف نمهايإ هللا ظفحب

 . نهجاوزأ بيغل تاظفاح

 2 ج يطويسلل روثنملا ردلا رظنا . ... جوز اهل سيل سيل ةأرما ةنيكسم ةنيكسم ةنيكسم و . . . لجر

 .311 ص

 : ةرابعلا هذه ةيآلا لوزن ببسل تضرعت يتلا ثيدحلاو ريسفتلا بتك نم يدي نيب اميف دجأ مل (2)

 هجرخأ ثيدح يف 151:2 ،روثنملا ردلا يف يطويسلا هدروأ ام ركذ ام برقأو «تعنص ام ستب»

 .«كلذ هل سيل» :هلوق يلع نع هيودرم نبا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 35 - 34 :ءاسنلا

 هعدت الف اهجوز ىلع زشنت ينعي ،نهنايصع] هنُهَزوُشن نوفاخت يتلاو » :هلوق
 .ه َنُموُبرضاَو ,عجاضملا يف نُموُرُْجمهاَو َنُموْظِف » (ة[اهاشغي نا

 ابرض اهبرض تبأ نإف ،اهرجه ,)تبأ نإف لوقلاب اهظعيف أدبي :مهضعب لاق
 .ناطلسلا ىلإ ناعفتري مث :مهضعب لاق .نئاش ريغ يأ ،حربم ريغ

 بلطي الف اهاشخي هتكرت اذإ يأ هم ليبس نهيلع اوعبت الف ْمكَنْعطأ نإَف » :هلوق

 لاقو .اهبرقي ال : عجاضملا يف نهورجهاو :هلوق يف نسحلا لاقو .للعلا اهيلع

 تلعج امنإف :بحلا نهوفلكت آل : يأ (اليبس نهيلع اوغب الف ْمُكَنْعَطأ نإف) : يبلكلا

 سيل ؛عجضملا يف برضلاو .عجضملا يف بسلاو عجضملا يف نهل ةظعوملا

 .« اريبك الَع ناك ةئلا نإ » .اهيلإ هتجاح ىلع نكلو ‘َبحلا ىلع
 ىتح ةأرملا تزشن نإ : يأ . افالتخا : يأ هم امهنيب قاقش متفخ نإو » :هلوق

 « اهمأ نُم ًامكَحَو » لجرلا لها نم يا هلهأ نُم امكح اوُنعباف » اهجوز قاشت
 .© اريبخ ًاميلغ ناك ةللا نإ امهنيب ةئلا قفوي احتلضإ ادير نإ » ةارملا لهأ نم :يا

 ًامكحو ةأرملا لهأ نم ًامكح مامإلا ثعب مامإلا ىلإ كلذ عفرو تزشن اذإ يأ

 ررضلا يتأي نيأ نم نارظنيو ،ناقّرفُي الو ناعمجيو امهنيب ناحلصي لجرلا لهأ نم
 (4اهفقو زوشنلا الإ ةأرملا تبأو كلذ ايبأ نإو ث هللا نم وهف احلطصا نإف ؛ةعفادملاو

 دنع زئاج علخلاو ءاهعلخي نأ هل لح اهجوز نم تدتفا نإف ؛زوشنلا ىلع مامإلا
 .هريغو ناطلسلا

 لجرلا لهأ نم الدع ًامكَحو اهلهأ نم لدع ًامكَح اوثعباف : مهضعب لاقو

 تزشنو .هبحاص امهنم لك ةهارك وهو نيجوزلا نيب نوكي زوشنلاو .64 ةقرو ز نم ةدايز (1)
 تجرخو ،هتضغبأو هيلع تصعتساو هيلع تعفترا اذإو :زشان يهو اهجوز ىلعو اهجوزب ةأرملا
 . (زشن) .ناسللا يف امك .«هتكرفو هتعاط نع

 .«تصع» :ز ىفو .«تبأ» :هتبثأ ام هباوص فيحصت وهو ،توبأ :د يفو ©'تزنا» :ع يف (2)

 .هل ريسفت يلي ام نأل انه هتابثإ باوصلاو 5ةيآلا هذه رخآ د و ٥ع ناتطوطخملا دروت مل (3)

 هرطخ اهل حضوأو هنيب : يأ ،حيحصلا وهو ديدشتلاب «اهفقو» :64 ةقرو ز يفو ع يف اذك (4)

 .هررضو
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 35 : ءاسنلا لوألا ءزحلا

 :لوقيف لجرلاب لجرلا مكح ولخي هنأ كلذو . ملاظلا ناظعيف امهل ةحيصنلا يف نارظني

 وه لجرلا ناك نإف .كرمأب الإ عمجأ وأ قّرفأ نأ عيطتسأ ال ينإف كسفن يف امب ينربخأ

 لاق زشانلا وه نكي مل نإو .اهيف يل ةجاح الف ،اهنيبو ينيب قرف :هل لاق ملاظلا زشانلا
 ةأرملاب ةأرملا مكح ولخيو .اهنيبو ينيب قّرفت الو تّبحأ امب يلام نم اهضرأ :هل

 ام يلام نم هطعا :هل تلاق ةزشانلا يه تناك نإف .كسفن يف امب ينيربخأ :لوقيف

 .هنيبو ينيب قرفت الو هللا قتا :هل تلاق ةزشانلا يه نكت مل نإف .هنيبو ينيب قرفو ءاش

 لك ملع دقو .نامكحلا يقتلي مث . يلإ نسحي نأ هرمو ، يتقفن يف يل هدزتسا نكلو

 ىلع امهنم لك ذخأ ةأرملاو لجرلا نيب احالصإ ادارأ نإف .هبحاص هل لاق ام امهنم
 (1)يأ نم افرع هبحاص امهنم دحاو لك قدص اذإف .كقدصأو ىنقدصتل انيمي هبحاص

 زشانلا ملاظلا تنأ كنإف فللا قتا :هل الاق لجرلا لبق نم ناك نإف .زوشنلا ءاج

 الو هللا رمأ ىلإ عجري ىتح ةقفنلاب هناذخأيو لدعلاب هنارمأيف ثهللا رمأ ىلإ عجراف

 ةملاظلا زشانلا تنأ :اهل الاق .اهجوزل ةملاظلا زشانلا ىه ةأرملا تناك نإو .اهقلطي

 .امهيديأ ىلع امهنيب ام حلصي هللا لعل لدعلاب اهنارمأيف كجوزل

 امهنيب احلص نأ امهايعأ نإف .احلصُيل نامكحلا ثعبي امنإ :مهضعب لاقو

 .كلذ ناكلمي الو ةقرفلا امهيديأب سيلو هملظب ملاظلا ىلع ادهش

 اقرفت نأ امتيأر نإ امكيلإ كلذ : نيمكحلل لاق هنأ بلاط يبأ نب يلع نع انغلبو

 . (ثاقّرفف

 . «نيأ نم» :د يفو . حصفأ وهو . «ْىأ نم» :ع يف اذك (1)

 ةأرملا نأ» ىري ناك .يأرلا اذه ىلإ ليمي اضيأ ضويب ميهاربإ مامإلا موحرملا انذاتسأ ناكو (2)

 ضعب يف اذه تدجو .«اهعلخي نأ ناطلسلل زاج زوشنلا الإ تبأو اهجوز نم تدتفا اذإ زشانلا

 وأ هل ىوتف يف ناك وأ ،هريسفت سورد نم سرد يف ناك له .هردصم ركذأ ال نكلو هنع تديق ام
 يضاقلا قيرفت نوزيجي باحصالا نم ةقراشملاف :بهذملا يف ةيفالخ ةلأسملاو .ثيدح
 اضيأ ذخأ يأرلا اذهبو .ةقراشملا . يأر ىلإ لام موحرملا انذاتسأ ناكو . كلذ نوري ال ةبراغملاو

 .168-173 ص 2 ج يلكي خيشلل يركلا ىواتف رظنا عيلكب نمحرلا دبع خيشلا موحرملا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 36 : ءاسنلا

 و

 .0[هريغ هب اولدعت ال يا] ه اثْيَش هب اوكرشت الو ةللا اوُدْبعاَو » :هلوق

 راجلا يأ « ىبرقلا يذ راجلاو نيكاسملاو ىماتيلاو رقلا يه ًانسحخإ نيدلولايز »
 بجاصلاَ ج ةبارق هل تسيل يذلا يبنجألا يأ « بنجلا راجلاو ه .ةبارق هل يذلا

 .رفسلا يف ليزنلاو قيفرلا يأ « بنجلاب

 كبنجو ،كبنجب اهبنج قصلي يتلا ةأرملا يه بنجلاب بحاصلا : مهضعب لاقو
 .كيلإ قلخلا برقأ اهنأل ؟اهب هللا كاصوأ ڵاهبنجب

 ةثالث هل راج :ةثالث ناريجلا :الي هللا لوسر لاق :لاق يناسارخلا ءاطع ركذ

 راجلاف قوقح ةثالث هل يذلا راجلا امأف .دحاو قح هل راجو ،ناقح هل راجو ،قوقح

 هل يذلا راجلا امأو راوجلا قحو .ةبارقلا قحو مالسإلا قح هل ؛ةبارقلا وذ ملسملا

 راجلاف دحاو قح هل يذلا امأو راوجلا قحو مالسإلا قح هل ؛ملسملا راجلاف ناقح

 .راوجلا ىقح هل ؛كرشملا

 .محرلا قحو راوجلا قح :ناقح هلف محر هل راج هل ناك اذإ :مهضعب لاق

 .رفسلا يف ليزنلاو قيفرلا وهو بنجلاب بحاصلاو .راوجلا قح هل بنجلا راجلاو

 .فيضلا وه « ليبسلا نباو » :هلوق

 .اراد نوعبرأ راوجلا :لاق بلاط يبأ نب يلع نع اوركذ

 مويلاو هللاب نمؤي ناك نم :ةلي هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ نع ليلخلا

 نمؤي ناك نمو ،هفيض مركيلف رخآلا مويلاو هئلاب نمؤي ناك نمو ،هراج مركيلف رخآلا

 .(}تكسيل وأ اريخ لقيلف رخآلا مويلاو هللا

 .64 ةقرو ،ز نم ةدايز (1)

 .قي ىبنلا نع هللا دبع نب رباج نع نسحلا نع يناسارخلا ءاطع نع رازبلا ركب وبأ هاور (2)
 باب . بدألا باتك ىفو .ةريره ىبأ نع ناسللا ظفح باب ،قاقرلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (3)

 ماركإ ىلع ثحلا باب ناميإلا باتك يف ملسم هجرخأو .«هراج ذؤي الف» :هيفو فيضلا ماركإ
 . يعازخلا حيرش يبأ نع (48) و ،ةريره يبأ نع (47) . . .تمصلا موزلو فيضلاو راجلا
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 37 ۔ 36 :ءاسنلا لوألا ءزجلا

 تننظ ىتح راجلاب ينيصوي لاز امف ليربج يناتأ :لاق نل هللا لوسر نأ اوركذ

 . (1])هترويس هنأ تيأر وأ

 هللاب نمؤي ناك نم :ةي هللا لوسر لاق :لاق يعازخلا حيرش يبأ نع اوركذ
 وهف كلذ ىوس امو ،مايأ ةثالث ةفايضلاو ،ةليلو اموي هتزئاج هفيض مركيلف رخآلا مويلاو

 .(2 ةقدص

 ه ث ع .ء ه ۔ إ ..ش

 ةي هللا لوسر نإ :تلاق ةملس مأ نع اوركذ .4 ْمكنَميا تكلم اَمَو » :هلوق

 يف اهلجلجي لعج ىتح 6 مكن اميأ تكلم امو ةالصل ا : هتوم دنع هتيصو رخآ نم ناك

 .اهناسل اهب ضيفي امو .هردص

 8 هعم ذخف زجع نإف كوخأ كولمملا :ةلي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا ركذ

 .“قلخ يذلا هللا قلخ اوبذعت الو هعبيلف ههرك نمو هكسميلف هكولمم يضر نمو

 : نيكولمملا يف لوقي نيت هللا لوسر تعمس : لاق هنأ رذ يبأ نع اوركذ

 .(ثنوقيطي ال ام مهوفلكت الو ،نوسبلت امم مهوسكاو .نولكأت امم مهومعطأ
  2ىم ٥

 سانل ا نوُرُماَيَو ن نولحي نير ذلا اروخف ل اتخُم ن راك نم بحي ; آل ةللا 7 ١ { : هلوق

 © رمع نبا نع راجلاب ةاصولا باب ،©بدألا باتك ىف يراخبلا هجرخأ .هتحص ىلع قفتم ثيدح (1)

 نع (2624) هيلإ ناسحإلاو راجلاب ةيصولا باب ،بدالاو ةلصلاو ربلا باتك يف ملسم هجرخأو
 .رمع نبا نع (2625) و ةشئاع

 مويلاو هللاب نمؤي ناك نم باب ‘بدألا باتك يف يراخبلا هجرخأ .هتحص ىلع قفتم ثيدح )2(

 حيرش نع ٬اهوحنو ةفايضلا باب !ةطقللا باتك يف ملسم هجرخأو .هراج ذؤي الف رخآلا

 ‘ لسرم ديز نب رباج نع (681 مقر) 88 ص 2 ج هدنسم يف بيبح نب عيبرلا هجرخأو . يعازخلا

 .«هجرحي ىتح هدنع ىوثي نأ هل لحي الو» : هرخآ يفنو

 ةملس مأ نع لئالدلا يف يقهيبلا هجرخأو كسنأ نع ناميإلا بعش يف يقهيبلاو دمحأ هجرخأ (3)

 اثيدح يقهيبلاو دمحأ جرخاو .ثيدحلاو ريسفتلا بتك نم يدي نيب اميف ظفللا اذهب هدجأ مل (4)

 .رذ يبآ نع هانعمب

 ام هفلكي الو سبلي امم هسابلإو لكاي امم كولمملا ماعطإ باب .ناميإلا باتك يف ملسم هجرخأ (5)
 .لوطأ ظفلب رذ يبأ نع (1661) .هبلغي
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 40 - 37 :ءاسنلا

 للا قوقح اوعنم ،دوهيلا مه :نسحلا لاق ه هلضت نم نلا مُهَتاة امم َنوُمتَكَيَو لخلاب
 لاقو .مهدنع ابوتكم هللا لوسر هنأ نوملعي مهو ةي ادمحم اومتكو 9مهلاومأ يف

 مهو 5ادمحمو مالسإلا اومتكو ،مهيلع هللا قحب اولخب باتكلا لهأ مه :مهضعب

 .دمحم نامتك وهف لخبلاب سانلا نورمأيو : مهضعب لاقو . مهدنع ابوتكم هنودجي

 زم (ًانيهُم) هلوقو .رافك مهنأ ربخاف « نيهم اباذع نيرفك انذَنََو » :لاق
 .ناوهلا

 مويل اب الو هلل اب نونموي الو س انلا ءائر مهلوم ا نوقفني نيزلاو » :هلوق 1١5 ه 2 “ ٨ برن- َ ه مح.ه٤ } .هه ۔ ...ه .

 نكي نمو « . نوقفانمل ١ مه : مهضعب لاقو ٠ دوهيلا مه : مهضعب لاق . 4 رخالا

 . نيرقلا سئبف يأ « انير ءاَسف نيرق هل هأ نيشلا

 ينعي « هللا مهقَرَر امم اوقفناو رخآلا مويلاو هللاب اونماع ول مهيل اذامو إ : هلوق وم ھ۔۔.۔ .ة م ۔ت ٥۔,, ۔ 2ِ 2 ه 0 اآ- ,},۔- -
 .نوكرشم مه ذإ مهب ميلع وهف ه اميلع مهب هللا ناكو »» ةبجاولا ةاكزلا

 كت ْنإَو » .ةرذ لاقثم نزو رصتني ال يا 4 مَرَد لاقثم ملظي ال ةللا نإ » :هلوق
 . ةنجلا يأ 4 اميظع ارجأ هند نم ي طعيو : يأ 4 ت ؤيو اَهفعضُي ةنسح

 الإ هل لضفي مل اذإف ى هتائيسو هتانسحب نمؤملا بسوح اذإ :لاق مهضعب ركذ
 ارجأ ا هن :دل نم تويو اَهْفعاَضُي ة ةنسح كت نإو ( : هلوق وهو . هل هللا اهفعاض ةدحاو ةنسح

 . (اميظع
 ه م

 ايندلا نم ريخ نه تايآ ءاسنلا ةروس يف نإ :لاق هنأ دوعسم نبا نع اوركذ ا

 نم تو اَهْفِعاَضُي سح ك نإو ٍمَرَد َلاَقتِم ملي آل ةئلا ًنإ) :هلوق ىلوألا :اعيمج عيمج
 فكن هنع َنوَهْنَت ام رئابك اوُبنَتجَت نإ) :هلوق ةيناثلاو .[40 :ءاسنلا] (ًاميظغ ارج ندل
 نأ رِفْعَي ال ةللا ًنإر :ةثلاثلاو .[31 :ءاسنلا] (ًاميرك الَخذُم مكلخذنَو ممُكِتاَيَس ْمكنَ
 وأ ًاءوُس لَمُْعَي نَمَو) :ةعبارلاو .8 :ءاسنلا] ءاشي نَمِل كيذ نود ام رِفْعَيَو هب كرشي

 ٠ م م 7 - ه -٥ ‘

 نيذلاؤ) : ةسماخلاو .[112 :ءاسنلا] (اميجر ًاروُمَع ةللا دجي ةثلا رِفْعَتسي مث هسفن ملظي
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 42 - 1 : ءاسنلا لوألا ءزحلا

 هللا ناكو مهَروجا ممهيِتؤن تفوس كئلوا مهنم دحا َنيَب اوقرفي ملو هلسرو هلاب اونما . , ۔.۔۔ هه۔ هؤؤ . ل ..ه ۔ 3-2,إ -< ٤ م, ره ذا ۔.ه 2٢ رم ع ۔ ر . ِ

 . ]152 : ءاسنلا] (اميجر ًاروُفَع

 ۔ ٤, 2 ء ه ۔ إ -٥

 هنأ هموق ىلع دهشي ةمايقلا موي يأ 4 ديهش ةما لك نم انج اذإ فيَكَف » :هلوق
 ىلع » دمحم اي « ب انئجو » .ةمأ لك نم اهيبن اهدهاش :مهضعب لاق .مهغلب دق
 م ١٠ ه۔ 4 ه2¡ -. م,,, ,ه ء ۔۔ , ٨22 ۔ے ۔ .,. ۔۔ . ۔ه۔ , ء ۔ < .ؤ

 مهب ىوست ؤل لوسرلا اوَصَعَو اورفك َنيِذلا دوي ٍزِيَموَي » :لاق .ه اديهش ِءالؤنَم
 ُ 7 م ن

 . اهيف اوخاسف مهب تقرخت ضرألا نأ ول اودو : مهضعب لاق . 4 ضرالا

 ضعب نم مهضعبل صق ةمايقلا موي قئالخلا رشح اذإ هللا نإ : مهضعب لاقو

 لهأ مهيلع أطي .ابارت ينوك :لاق مث ثءانرقلا ةاشلا نم ءامجلا ةاشلل صتقي ىتح

 [40 :ابنلا] ابارت تنك ىنتيل اي رفاكلا 15 كلذ دنعف .نيلقثلا ىوس ام اذه . عمجلا

 ه .ع .م . ه ۔ ه2۔ ۔ م و,, ,د ۔۔۔ , مج ۔ ۔ .,, ۔۔ . ۔ه۔ ِ

 .(ضرالا مهب ىوست ول لوسرلا اوصعو اورفك نيذلا دوي ذِئَموي) :هلوق وهو

 هللاو) :هلوق يف سابع نبا نع مزاح وبأ ركذ ه اثيدح ةئلا َنوُمْتكَي الو » :هلوق

 (اثيدح ةللا َنوُمَْكَي الؤ) :هلوق امأو 8 مهتنسلأبف [23 :ماعنألا] (َنيِكرشُم انك امم اَنبَر

 . مهحراوجبف

 هللا متخف (َنيكرشُم انك ام انبر هللاو اولاق) :لاق يرعشألا ىسوم يبأ نع اوركذ
 لاق .هذخفل مهدحأ نم ملكتي ام لوأ ناف 6 يقطنا حراوجلل لاقف مههاوفأ ىلع

 ىلع متخن مويلا) :سي ةروس يف اذهو .ىرسيلا مأ لاق ىنميلا تيسن :نسحلا
 ۔ ه كا ه ۔ إ ه مث و نل م إذ٠٥۔۔ . مك ۔م.ة۔ ث . ٥٤٣

 لاقو ٠ ]55 : سي] ٠ (نوبسكي اوناك امب مهلجرا دهشتو مهيديا انملكتو مهمماوفا

 نطوم يفو . م ادقألا ءطو يأ ااسمه الإ عمست الو نوملكتي ال نطوم يف : نسحلا

 هللاو : اولاق) و 0 ]28 : لحنلا] (عوُس نم لَمْعَن ك ام) : اولاقو ئ نوبذكيف نوملكتي رخآ

 ٥ ےگ
 .رفكلاب مهسفنأ ىلع نوفرتعي نطوم يفو .[23 :ماعنألا] (َنيِكرْشُم انك امم اَنبَ ء

 لاق ةي يبنلا نأ مساقلا نع يدوعسملا نع . . .» : يلي ام 370 ص 8 ج يربطلا ريسفت يف ءاج (1)

 . يريغ نم هعمسأ نأ بحأ ينإ :لاق ؟لزنأ كيلعو كيلع أرقأ :لاق . يلع أرقا :دوعسم نبال

 ىلع كب انئجو ديهشب ةمأ لك نم انئج اذإ فيكف) :غلب ىتح (ءاسنلا) دوعسم نيا ارقف :لاق

 .دوعسم نبا فكو !ةي يبنلا ربعتسا :لاق (اديهش ءالؤه
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 43 :ءاسنلا

 6 مههاوفأ ىلع متخي نأ نطاوملا كلت رخاو .اونمؤيف ايندلا ىلإ مهدري نأ هللا نولأسيو

 .مهلجرأو مهيديأ ملكتتو

 ام اوُمَلْعَت ىنح ىىَرنَكُس متنأو ةوَلَصلا اوبرقت ل اونما نيذلا اَهُيأل » :هلوق

 رسيملاو (ريِيَملاَو رمحلا نمع كنولأسي تلزن امل :لاق مهضعب ركذ .4 ولوقت

 [219 :ةرقبلا] (امهمفَن نم ربكأ اَمُهُمنِإَو ,سانلل عات ريبك مثإ امهيف لُف) هلك رامقلا
 نأ انغلبف :لاق .لالح ذئموي مهل يهو .اهمرحي ملو ةيآلا هذه يف هللا اهّمذف

 لزنأ مث ."رمخلا ميرحت يف برقي دق هللا نإ : ةيآلا هذه تلزن امل لاق ةلي هللا لوسر

 نأو ةوصلا اوُبَرَقَت ال اوّنَماَة نيلا اهيأ اير :اهنم دشأ يه ةيآ اهدعب رمخلا يف
 ىوس ام مهل لجأو ،امارح اهنم مهيلع ركسلا ناكف (وُلوقَت ام اوُملْعَت ىتح ىىَراَكُس
 اهميرحت هللا لزنأ مث .اهنع اوكسمأ ةالصلا ترضح اذإ ىتح .اهنوبرشي اوناكف ؛كلذ

 سخي مالزألاو باصنألا ُرِسْيَملاَو رمحلا امنإ !اونما نيذلا اهبأ اير :ةدئاملا ةروس ي
 هذه يف اهميرحت ءاجف .[90 :ةدئاملا] .(َنوحِلْفت ْمُكَنَعَل وبيت ناطيشلا .لع ن م

 ركسي مل امو اهنم ركسأ ام ،اهريثكو اهليلق ةيال

 :لاق سابع نبا نع اوركذ .ه اوُنىسَتغَت ىتح ,ليبس يرباع آلإ بنج الو » :هلوق
 الو ‘"دجسملا ربعي بنجلا : مهضعب لاقو . ىلصو مميت ءاملا دجي مل اذإ رفاسملا وه

 75 الإ ابنج الو :ةيآلا هذه ولتيو ،هيف دعقي

 و ٥ م

 ُمتْسَمال وأ طئاغلا نم م مكنم دحأ ءاج ؤ رفس ىلع وا أ ىضرم متنك نإو ث : هلوق

 . افيظن ًابارت (ة[اودممعت] يأ 4 اط ًاديعص اوُمَمَيَتف ءام اودجت ملف ءاسنلا

 نب ا ناكو . عامجل ١ وه )4 ديبعو نسحل او س ابع نب او يلع لوق يف ةسمالمل او

 .108 ص ءزجلا اذه يف ىضم ام رظنا (1)

 .«دجسملا يف رمي» :د يفو .ربعي :ع يف اذك (2)

 .65 ةقرو ،ز نم ةدايز (3)

 = نب ريمع ني ديبع مصاع وبأ وهو ،«ديبع» و :د يف ءاج ام باوصلا نأ ودبيو «مهريغو» :ع يف (4)
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 43 :ءاسنلا لوألا ءزجلا

 نم ري مل عامجلا هنإ :لاق نمو .ءوضولا هنم ىريو ،ديلاب سمللا وه :لوقي دوعسم

 .‘"ءوضو ةلبقلا نم الو ديلاب سمللا

 قلطني مث .اهلبقي مث ،اضوتي ناك ةي هللا لوسر نإ :تلاق ةشئاع نع اوركذ

 . (ق[ضوتي الو ةالصلا ىلإ

 .4 ًاروُمَع ًاوُمَع ناك ةللا نإ ُمُكيدينأو مكهوجو اوُحَسُماَف » :هلوق

 لمرلا يف تكمعمتف ،لبإلا يف انأو تبنجأ :لاق رساي نب رامع نع اوركذ

 :لاقف هتربخاف 3 يتيحلو يسأر يف لمرلا لخد دقو ةي يبنلا تيتأ مث .ةبادلا ٍكُعمتك
 امهب حسمف ،امهضفن مث ضرألا ىلإ هيفكب برضو .اذكه لوقت نأ كيفكي ناك امنإ

 .}[اذكه عنصت نأ كيفكي ناك :لاق مث] هيفكو ههجو

 .ا“ةدحاو ةبرض مميتلا :ةي هللا لوسر لاق :لاق هنأ رساي نب رامع نع اوركذ

 .نيعارذلل ةبرضو هجولل ةبرض :نيتبرض مميتي ناك هنأ رمع نبا نع اوركذ

 . كلذ لثم نسحلا نع او ركذو

 وهو .هآر هنأ يراخبلا ركذو .ةي هلا لوسر دهع ىلع دلو دقو .ةكم لهأ يضاق ،يثيللا ةداتق =
 ىورو .بعك نب يبأو رمع نع ىورو ةباحصلا نم ريثك نم عمس دقو .نيعباتلا رابك نم دعي
 .ةرجهلل نيعبسو عبرأ ةنس يفوت .رانيد نب ورمعو ءاطعو دهاجم هنع

 فالتخا رظنا ،ءوضولا ضقنت ال ةلبقلا نأو .عامجلا ىنعمب انه سمللا نأ روهمجلا هيلع يذلا (1)

 .390-369 ص 8 ج هريسفت يف يربطلا حيجرتو ةسمالملا ىنعم يف نيعباتلاو ةباحصلا

 ةشئاع نع» :ريبزلا نب ةورع نع (179) ةلبقلا نم ءوضولا باب .ةراهطلا باتك يف دواد وبأ هجرخأ (2)
 نم :اهل تلقف :ةورع لاق .اضوتي ملو ةالصلا ىلإ جرخ مث هئاسن نم ةأرما لتق ةلق يبنلا نأ

 .«تكحضف .تنأ الإ يه

 :باتك يف يراخبلا هجرخأ ،هيلع قفتم ثيدحلاو .66 ةقرو ز نم ةدايز نيفوقعملا نيب ام (3)

 .(368) مميتلا باب ؤ،ضيحلا باتك يف ملسم هجرخأو ،اهيف خفني له مميتملا باب ،مميتلا

 ركذو .ةبرض مميتلا باب : مميتلا باتك يف يراخبلا مجرت دقو هانعمب نكلو ظفللا اذهب دري مل (4)
 .«. . .اهضفن مث ضرالا ىلع ةبرض هفكب برضف» :هيفو رساي نب رامع ةصق
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 زيزعلا هللا باتك يسفت 46 ۔ 44 :ءاسنلا

 حورقملاو رودجملاو ئ حيرجلا :لاق هنأ سابع نبا نع ريبج نب ديعس ركذ]

 .([ممميت هسفن ىلع يشخ اذإ
 . م۔٥ َ ي ى ۔ هم ٤ إ . ۔ /. ي ِ ٤

 نورتشي » دوهيلا ينعي ه بتكلا نم ابيصن اوتوا نيذلا ىلإ رت ملا » :هلوق
 ةلالضلا نوبحتسي هريغ لاقو . نسحل ا ريسفت ىف . ةلالضلا نوراتخي ىأ 4 ةلالضلا

 ى ّ ح ۔ ٥٤ ۔ وم . : َ

 ادمحم ينعي « ليبسلا اولضت نا َنوُديرُيَو » .هللا باتك اوفرح .ىدهلا ىلع
 م 1 ۔ ٥

 دوهيلا ىنعي همي مكئادغاب ملعا هللاو » .مهنيد د مهنأ كلذو .هباحصأ
 يس ,مك . ملع . , . م ِ و مو . ِ ۔- ر ُ
 : ةدئاملا] (اوكرشا نيزلاو دوهيلا اونما نيذلل ةواذع سانلا ذشا نذجتل) :هلوقك وهو

 .« ًاريصت هللاب ىقَكَو ايلو هللاب ْىفَكَو » :لاق 2

 ليدبت :دهاجم لاق .ه همِضاوَم نع ملكلا نوقرحي اوُداَم نيذلا َنم » :هلوق
 لبق نم اوعضو يذلا وهو ،هللا مالك اوفرح ؛مهفيرحت :نسحلا لاقو .ةاروتلا دوهيلا

 باتكلا َنوُبَتَكَي َنيِذَلَل ُلْيَوَف) :لاق . هللا باتك نم هنأ اوعدا مث ،باتكلا نم مهسفنأ
 ٨ ث .ء

 .[79 :ةرقبلا] .(هللا دنع نِم ادنم نولوقي من مهيديأب

 لاق .دوهيلا مهو « ,عمسم َرْيَغ غتشاو اصعو انعمس نولو » :هلوق
 لاقو ٠. بحت ام انم عمسم ريغ : نسحلا لاقو . تعمس ال : يأ ( عمسم ريغ) : يبلكلا

 ( عممْسُم ريغ عممْساَو) .كعيطن الو لوقت ام انعمس :يأ (انْيَصَعَو انغمَس) :دهاجم

 .لوقت ام لوبقم ريغ :يأ

 ةروس يف هانرّسف دقو .بسلاب هناسل يولي :يبلكلا لاق ه انععزَو » :هلوق
 نوولي ام ينعي ه مهتنسلأ ًابل) :لوقلا نم ّيرخسلا :(اًنِعار) :نسحلا لاقو .(ةرقبلا
 ينعرا : لوقي مهدحأ ناك : دهاجم لاقو . مالسإلاو ادمحم مهنامتك نم مهتنسلأ هر

 . مالسالا يف يأ ؛ نيلا يف ًانُعطَو ي :لاق .هناسل كلذب يولي كعمس

 نب ءاطع نع ةملس نب دامح نع ىحي اهاور دقو .. اهتدئافل 66 ةقرو ز نم ةدايزلا هذه تبثأ )1(

 . سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع بياسلا
 .134 :ص ءزجلا اذه نم فلس ام رظنا (2)
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 48 ۔ 46 :ءاسنلا لوألا ءزحلا

 2.7 ۔و ٥ ۔ ه۔ ه ,۔ ,۔ه, ا 2٥, ۔ : ه م 2 -

 ناكل ط مهفتن ىتح 4 انرظن او عمس او انعط او انعمس اول اق مهب ١ ولو ط : هلوق

 . ه. ء . ى وم - .| ٠ , . م۔} 7 17 ه م ى .-

 .« اليلق الإ نونموي الف مهرفك هللا مهنغل نكلو » .مهرمال « موقاو مهل اريخ
 ادحأ ملعن ام :لاق نيريس نب دمحم ركذ . دوهيلا نم نمآ نم لق : مهضعب لاق

 نسحلاو ٠ مالس نب هللا لبع ريغ مالسلا هيلع دمحم يبنلا دهع ىلع ملسأ دوهيلا نم

 .وه نم يردأ ام رخا ركذي

 هب مه هلبق نم باتكلا مُهانيتاَة َنيِذلا) :هلوق يف يظرقلا ةعافر نع اوركذ

 1 مهدحأ انأ دوهيلا نم ملسأ نمم ةرشع يف تلزن :لاق ]52 ( صصقل ا (َنونِموُي

 نم ةرشع ينقدصو ينعبتاو يب نما ول :ةلي هللا لوتر لاق :لاق ةريره وبأ ركذ

 ثيدح يفو .رشع انثا :بعك لاقف . (]ىينعبتا الإ يدوهي اهرهظ ىلع قبي مل دوهيلا
 ۔ .. 5 ۔۔1 ..

 ليئارسإ يبب قاثيم هللا ذخا دقلو) : هللا باتك ىف كلذ قادصمو . ةرشع : نسحلا

 اذه لاق نكي مل نإ :ءاملعلا ضعب لاقو .[12 :ةدئاملا] (ًابيقَن َرَشَع يتا ْمُهنِم انثعب ُ م ےم ےم
 .وه ام يردأ امف نيريس نب دمحم لاق ناذللا نانثالا ملسأ امدعب يبلا

 نأ لبق نم مكعم اَمِل قدصم انلزن امب اوناع بتكلا اوُنوأ نيذلا اَهْيأي » :هلوق

 لاقو .اهئافقأ لق نم اهدرنف :مهضعب لاق .4 امعراَبذأ ْىَلَع اََدُرَنَق اهوجو سمن
 نع اهسمطن :نسحلا لاقو .ةلالضلا يف اهرابدأ ىلع اهدرنف :دهاجمو نسحلا

 .ىدهلا

 .ةدرق تبسلا باحصأ خسم .4 تبسلا بحأ اَنَعَل امك مهنعل ؤأ » : هلوق

 .نوكيف نك هل لوقي نأ ارمأ هللا دارأ اذإ يأ ه ًالوُعَفَم هللا أ ناكو »

 ام ُرْفْغَيَو » ([هريغ هب لدعي نأ يا] ه هب كرشي نأ رفغي ال هنلا نإ » :هلوق

 .ه اميظغ امثإ ىىَرَفإ دقف .ةناب كرشي نمو » ه ءاشي نمل كلد َنوُذ

 .124 :ص ءزجلا اذه نم فلس اميف هجيرخت رظنا (1)

 .66 ةقرو ز نم ةدايز (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 49 :ءاسنلا

 نم :لاقف نيتبجوملا نع ةلي هللا لوسر لئس :لاق هللا دبع نب رباج نع ركذ
 . ")رانلا لخد هللاب كرشم وهو تام نمو ،ةنجلا لخد ائيش هللاب كرشي ال تام

 ۔ ٨ ۔ڵا. .م ۔ هه ۔إ 4٥ ۔ ام. ۔ . 2 ا۔2 ه;ٌ ,

 لاق .هي ءاشي نم يكزي ةللا لب مهسفنا نوكزي نيلا ىلإ رت ملا ه :هلوق
 مو ,و ۔مع م. ه - - .. . .

 (هؤابجاَ هللا ءانبا نخن) :اولاقو ،هوغلبي مل رمأب مهسفنأ اوكز ،دوهيلا مه :مهضعب
 .انل بونذ ال :اولاقو [18 :ةدئاملا]

 .ةالصلا يف مهنوممؤيف مهنايبص نومآقي اوناك ؛دوهي مه :لاق دهاجم نع اوركذ
 .ةيكزت مهل بونذ ال :نولوقي

 وأ ًادوُه َناَك ْنَم ألإ ةنجلا َلُخذُي ن اولاق) نيباتكلا لهأ مه :نسحلا لاقو

 .[111 :ةرقبلا] (ىراضن

 اي :اولاقف مالسلا هيلع يبنلا ىلإ الافطأ مهئانبأب اوءاج دوهيلا مه : يبلكلا لاقو
 :اولاقف لاق امك وأ ال :لاق ؟اوفرتقا اميف بونذ نم ءالؤه اندالوأ ىلع له دمحم

 © ليللاب انع رمك الإ راهنلاب هلمعن بنذ نم ام ،مهتئيهك الإ نحن نإ هب فلحي يذلاوف
 . مهسفنأ هب اوكز يذلا وهف ،راهنلاب انع رفك الإ ليللاب هلمعن بنذ نم امو

 نطب يف يذلا :ليتفلا هم ليتق » نوصقني ال يأ ه َنوُمَلظُي الو » :هلوق
 امف ضعبب اهضعب كعباصأ ككلد وه :دهاجم لاقو .ةماعلا ريسفت وهو .ةاونلا

 .ليتفلا وهف اهنم جرخ

 يبأ نع يروثلا نايفس نع ىحي» : يلاتلاك دنسب درو 66 ةقرو ز يفو ؟ع يف ثيدحلا درو اذك (1)
 باب ناميإلا باتك يف ملسم اضيأ هجرخأ حيحص ثيدحلاو ... هللا دبع نب رباج نع ريبزلا
 : ةداقب ثيدحلا اذه درو د ةطوطخم يفو .رباج نع (93 مقر) . . .ائيش هللاب كرشي ال تام نم
 ،ةاورلا وأ خاسنلا دحأ نم ةدايز يهو «. . .هيلع هللا ضرتفا امب ىنفوأو هتلاب كرشي ال تام نم»
 ائيش هللا لوسر مالك يف محقي نأ هملع غلب امهم دحال يغبني ناك امو .مالس نباو ملسم دعب

 هيلع لوسرلا مالك نم ال وه همالك نم هنأ نيبي نا الإ مهللا - فلكتلا نم هللاب ذوعنو هنم سيل
 . مالسلا

 .اريبعت قدأ اذهو "ةاونلا قش يف يذلا ليتفلاه 129 ص ! ج ةديبع يبأ زاجم يف (2)
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 53 - 50 :ءاسنلا لوألا ءزجلا

 انيب :يا ه نيهم مثإ هب ىقَعَو بنكلا هئلا ىلع نوُرَتفَي يك رظنا » :هلوق
 اذه :اولاقو ،هيلع اورتفاو هللا باتك اوفرح ىراصنلاو دوهيلا مه :نسحلا لاق

 . هللا مالك

 « ِتوُمملاَو تنجلاب نوُنموُي بتكلا نم ابيصن اوئوأ نيذلا ىلإ رت ملأ » :هلوق
 :دهاجم لاقو .نهاكلا توغاطلاو ناطيشلا وه تبجلا نأ ثدحن انك : مهضعب لاق

 توغاطلاو نهاكلا تبجلا :دهاجم لاقو .ناسنإ ةروص يف ناطيشلا توغاطلا

 .رحسلا :تبجلا :نسحلا لاقو .ناطيشلا

 م 0ِ ى . .ي , ١ ه ۔م . م۔۔ . . ۔ مم ب , ِ

 لاق .«اليبَس اونما نيذلا نم ىىدهمها ِءالؤونَم اورفك نيذلل نولوقيو ه :هلوق
 . ليبس اونمآ نيذلا نم ىدهأ مهنأ دوهيلا نم مهباحصأ هب نونعي :نسحلا

 ٥بطخأ نب ييحو فرشألا نب بعك مهيف ،دوهيلا نم موق مه : يبلكلا لاقو
 دجسملا اذه رمعن نحن :شيرق تلاقف ؛نافطغ نم سانأو شيرق مهتلأسف ةكم اوتأ

 :دوهيلا تلاقف ؟هباحصأو دمحم مأ لثمأ نحنفأ .جاحلا يقسنو تيبلا اذه بجحنو

 مهيف ام اودع دقف شيرق امأ :هعم نيذلا هباحصأو نصح نب ةنييع لاقف . لثمأ متنأ لب

 : اولاقف ؟هباحصأو دمحم مأ ىدهأ نحنأ : مهودشانف ،هباحصأو دمحم ىلع اولضف

 نلف هللا نحلي نمو هللا ُمُهْنَعل نيذلا كئلوأ » : هللا لاقف .ىدهأ هللاو متنأ لب 7 هللاو ال

 .ه ريصت هل دجت

 نييدوهيلا بطخأ نب ييحو فرشألا نب بعك يف تلزن اهنإ :لاق مهضعب ركذ

 دمحم مأ ىدهأ نحنأ :نوكرشملا مهل لاقف مسوملاب اشيرق ايقل ؛ريضنلا ينب نم
 نم ىدهأ متنأ لب :الاقف .مرحلا لهأو ةياقسلا لهأو ،ةنادسلا لهأ انإف ؟هباحصأو
 دمحم دسح كلذ ىلع امهلمح امنإو 0نابذاك امهنأ ناملعي امهو .هباحصأو دمحم

 .(هللا مُهََعَل نيذلا كيَلوأ) :ةيآلا هذه هللا لزناف ؛هباحصأو

 ةرقنلا ريقنلاو 4 ريقن سانلا نوتؤي ال اذإف كلملا َنَم بيصت ز مُهْل مأ » :هلوق
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 56 ۔ 54 :ءاسنلا

 ام كلملا اوطعأ ول مهنأ : ىنعملا] .هريغو دهاجم ريسفت يف ةاونلا رهظ يف نوكت

 .'")[ريقنلا رادقم سانلا اوطعأ

 مه :نسحلا لاق ه هلضق نم هللا مُهتاَع ام ىلع سانلا نوُدُسحَن أ » :هلوق

 .نيدلا يف هلضف نم هللا مهاتآ ام ىلع هباحصأو ادمحم نودسحي دوهيلا

 ىلإ اورظنا :دوهيلا تلاق . مالسلا هيلع دمحم ةيآلا هذه يف سانلا : يبلكلا لاق

 هئاسن ةرثكل هودسح إ؛ ءاسنلا الإ 7 هل ام هللاو الو . ماعطلا نم عبشي ال يذلا اذه

 :لاقف هللا مهبذكأف .ءاسنلا ةرثك يف بغر ام يبن ناك ول :اولاقو ،كلذب هوباعو
 اكلُم ْمُهتيَتاو» ةوبنلا ىنعي « ةمكحلاو بتكلا مميِهاَرْبِإ لآ انيتاَع دقف ف 2 ٥ 2

 دنعو ،ةأرما فلأ ناميلس دنع ناك دقو ؛ ميهاربإ لآ نم دواد نب ناميلسف « اميظع

 .ةوسن عست ىلع دمحم اي كنودسحي فيكف شةئام دواد

 .ةوبنلا كلم ،(ًاميظع اكلُم مُهانيناَو) : نسحلا لاقو
 ٥ ه 2

 مُهْنِمَو « . مالسالاو ةوبنلا نم هللا مهاتأ امب يأ « هب نما نم ْمُهنِمف ج :هلوق

 نم مهنمو ،دمحم ىلع لزنأ امب : يأ .هب نمآ نم مهنمف : دهاجم لاق ُهنَع َدَص نم

 :هنع دص ليوأتو . هنع دص نمل يأ 4 اريجَس م منهج ىفكو » :لاق .هنع دص

 .هدحح

 مُمدولَج ت تجضن ه اَمنُك اران ْمهيِلصن تفوس انتيائب اوُرَقَك نيزلا نإ » :هلوق ه . . -٨ و

 :لاق .ىرخأ ًادولج مهل هللا ددج مهدولج ترتحا املك : يأ 4 اهريغ دولج مُهَلَد

 .هرمأ يف ًاميكح .هتمقن يف ازيزع يأ .4 اميكح ازيزع ناك ةللا نإ باذعلا اوقوُذَيِل <

 الف ،داؤفلا جضنيف ،داؤفلا ىلإ يهتنت ىتح ءيش لك لكات :مهضعب لاق
 .اهنوكس :اهوبخو تبخ مهنم هب قلعتت ائيش دجت مل اذإف ؛مهتدئفأ لكأت نأ هللا ديري

 . مهقلخ ديعأ املك مهلكاتف .اديدج ًاقلخ نوداعي مث

 . مالس نبال تسيلو 6 نينمز يبأ نب لمحم يبأل يهو 6 66 ةقرو .ز نم اهتبثأ ةدايز )1(
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 58 ۔ 57 :ءاسنلا لوألا ءزجلا

 ۔ ,١-, 7 { . -٠ ي ] غ 57 ...م .  ث هو و

 اهتحت نم يرجت تنج مهلجدنُس تحللصلا اولمعو اونما نيذلاو » : هلوق
 َ % ي .۔2م مه ,ه . . ٠ و ى ,/ . - , ء ٥٤

 الو نلبي الو ندلي الو نضحي ال يأ 4٩ ةرهطم جوزا اهيف مهل ادبا اهيف نيدلنخ رلهنالا

 ء ۔ .ى ه وم؛ .ش . ه . . 7 ,

 لاق ٩. اليلظ الظ مهلجخدنو ه :لاق .رذق اهيف سيل ؛نطختمي الو ةجاح نيضقي

 .لالظ لظلا كلذل : مهضعب لاقو . ًامئاد : يأ : نسحلا

 ۔ ..؟ ۔ ء ء ٥٤ ر.و . د ِ

 .4 اهيأ ىنإ تننمالا اوَوَن نأ مكرمأي ةللا نإ > :هلوق

 املف .حاتفملا ىانرأ :لاقف (""ةحلط نب نامثع اعد ةكم ةلي هللا لوسر حتف امل

 نأ ةفاخم هدي نامثع فكف .ةياقسلا عم يل هعمجا هللا لوسر اي :سابعلا لاق هب هاتأ

 رخآلا مويلاو هللاب نمؤت تنك نإ ،نامثع اي :ةلي هللا لوسر لاقف سابعلا ىلإ هعفدي

 .ةبعكلا باب حتفف ثةثَي هللا لوسر هذخأف . هللا ةنامأ ىف كاه :لاقف . حاتفملا انرأف

 فاط مث .هعضو ثيح هعضوف ميهاربإ ماقم جرخأو ،ليثامتلا نم اهيف ناك ام دسفاف

 نب نامثع اعدف . هلهأ ىلإ حاتفملا درب هرمأف 6 ليربج هيلع لزنف . نيترم وأ ةرم تيبلاب

 .اهلهأ ىلإ تانامألا اودأ :لوقي هلللا نإ . حاتفملا كاه :لاقف ةحلط

 هب مُكْظَِي امعن ةللا نإ ,لذمغلاب اوُمُكحَت نأ سانلا نيب ْمُْمَكَح اذلو » :لاق

 . اريصب ًاعيمَس َناَك ةللا نإ

 هيلإ ىمرو . كاه : ذئموي ايبجحلل لاق نت هللا لوسر نأ مهضعب ركذ

 . مالسالاو ةيلهاجلا يف اهل مكيضر دق هللا نإف اهذخ . حاتفملاب

 ةنده يف ةرجهلل نامث ةنس ملسأ .رادلا دبع ينب نم ، يشرقلا ةحلط يبأ نب ةحلط نب نامثع وه (1)

 2 ج يدقاولا يزاغم يف صاعلا نب ورمعو ديلولا نب دلاخ عم همالسإ ةصق رظنا) ةيبيدحلا
 ةبيش همع نبا ىلإو هيلإ ةبعكلا حاتفم ةلي يبنلا درو .ًاطايخ اذه نامثع ناكو .(748 و .743 ص

 ال ةحلط يبأ ينب اي ةدلات ةدلاخ اهاذخ :ةريسلا بتك هيورت اميف لاقو ةحلط يبأ نب نامثع نبا

 .ةيم هللا لوسر يفوت نأ ىلإ اهب ماقأف { ةنيدملا ةحلط نب نامثع لزن دقو . ملاظ الإ مكنم اهعزني

 نبال باعيتسالا لثم مجارتلا بتك يف هتمجرت رظنا .ه 42 ةنس اهب يفوت ثيح ةكم نكس مث
 . 5 و .27 ص ةبيتق نبال فراعملاو .534 ص 3 ح ربلا دبع

 . ؛ىنرأ» :175 ص 2 ج ؛روثنملا ردلا يفو انرأ» :67 ةقرو 3ز و د و ع يف اذك (2)

 .تيبلا ةباجح يلي ناك هنأل ةحلط ىبأ نب ةحلط نب نامثع بقل وه (3)
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 59 :ءاسنلا

 تحت ةيلهاجلا يف تناك ةرثأم لك :ةلي هثلا لوسر لاق :لاق نسحلا نع اوركذ

 .ك")امهلهأل امهتيضمأ دق ينإف 5ةياقسلاو ةنادسلا الإ يمدق

 .4 مكنم رمألا يلوأو لوسرلا اوعيطأو ةللا اوُعيأ اونماغ نيذلا اهيأ اي » :هلوق
 ولوأ :لاق هنأ دحاو ريغ . يأرلاو ملعلاو هقفلا لهأ :مكنم رمألا ولوأ :نسحلا لاق

 املعلا : مكنم رمألا

 اوعيطأو ،هباتك ينعي ،هللا اوعبطأ اونماة نيذلا اهيأ اي :لاق هنأ ءاطع نع اوركذ

 امثيحو 7اوناك نم ءاملعلا :مكنم رمألا يلوأو ،هللا لوسر نَس ام ينعي ،لوسرلا

 . لقعلاو نيدلا يف هقفلا ولوأ :دهاجم ريسفتو .اوناك

 ىده اهب ذخألا ةضيرف يف ةنس :ناتنس ةنسلا :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 . ةئيطخب سيل اهكرتو ةليضف اهب ذخألا ةضيرف ريغ يف ةنسو ،ةلالض اهكرتو

 .ايارسلا ءارمأ مكنم رمألا ولوأ :لوقي يبلكلا ناكو

 دقف يريمأ عاطأ نمو . هللا عاطأ دقف ينعاطأ نم :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 .يناصع دقف يريمأ ىصع نمو شهللا ىصع دقف يناصع نمو ،ينعاطأ

 6هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال :لاق مث ةبعكلا باب ىلع فقوف .ةكم حتف موي ةلي هتبطخ نم (1)
 وهف ،ىعذُي لام وأ ،مد وأ 5ةرثأم لك الأ .هدحو بازحألا مزهو هدبع رصنو ،هدعو قدص
 لهأل هلوقب اهمتخ يتلا ةبطخلا رخآ ىلإ . . .جاحلا ةياقسو تيبلا ةنادس الإ نيتاه يمدق تحت
 نبا ةريس لثم رظنا ثيدحلاو خيراتلاو ةريسلا بتك يف ةبطخلا رظنا .ءاقلطلا متناف اوبهذا : ةكم
 .412 ص 3 ج .ماشه

 ‘ ةالولاو ءارمألا مه رمألا ولوأ لاق نم لوق 502 ص 8 ج ؤ هريسفت يف يربطلا رفعج وبأ راتخا (2)
 اثيدحو ًاميدق نيققحملا روهمج هيلإ بهذ ام حيحصلاو . ًادج افيعض اثيدح كلذ يف دمتعا هنكلو

 . يأرلاو نيدلا يف هقفلا لهأ مه رمألا يلوأ نأ

 هللا اوعيطأ ىلاعت هللا لوق باب 3 ماكحألا باتك لوأ يف يراخبلا هاور ، هتحص ىلع قفتم ثيدح (3)

 يف ءارمألا ةعاط بوجو باب شةرامإلا باتك يف ملسم هاورو ث مكنم رمألا يلوأو لوسرلا اوعيطأو

 . ةريره يبأ نع هيوري امهالك .(1835 مقر) ةيصعملا يف اهميرحتو ةيصعم ريغ
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 61 - 59 :ءاسنلا لوالا ءزحلا

 ىلإ هودرف ينعي « .لوسرلاو هللا ىلإ ؛ودرَف ء ءيش يف ممتْمَرَتَت نإو » :هلوق
 نسحأو ري خ كلذ رخآلا مونلاو هللاب َنونموت متنك نإ « :لاق . هلوسر ة هنسو هللا باتك

 . ةبقاع ريخو اباوث نسحأ يأ 4 اليوات

 يتان موي) : هلوق لثم وه لاق . ءازج نسحأ : يأ اباوث نسحأ :دهاجم لاقو

 .ةرخآلا يف هباوث يأ [53 :فارعألا] (ةليوات

 هللا ىلإ هودرف اهريمأو ةيرسلا يف ينعي ئ ءيش يف متعز زانت نإف : يبلكلا لاقو

 .لوسرلاو

 كلبق نم لزنا اَمَو كيإ إ لزنأ امب اونما متأ نوُمَعزَ نيذلا ىلإ َرت أ ن :لاوق

 . 4 4 هب اوُرُدُكَي نأ اورمأ ذَقَو توعنلا ىلإ اوُمكاحَتَي نأ نويري

 هاعدف قح نيقفانملا نم لجر ىلع هل ناك نيملسملا نم الجر نإ : نسحلا لاق

 ةيلهاجلا لهأ ناك يذلا نالف ينب نثو ىلإ قفانملا هاعدو ةي هللا لوسر ىلإ ملسملا

 .اذكو اذكب امكنيب ىضق :نيمصخلل لوقي لجر نثولا كلذ دنعو .هيلإ نومكاحتي

 . تيغاوطلا يه ناثوألاو . ناطيشلا ةدابع نثولا ةدابع امنإو

 ةموصخ دوهيلا نم لجر نيبو هنيب ناك نيقفانملا نم الجر نإ : يبلكلا لاقو

 نب بعك ىلإ لب :قفانملا لاقو .هيلإ مصتخن دمحم ىلإ انب قلطنا : يدوهيلا لاقف
 نأ دارأ : : مهضعب لاقو : يبلكلا لوق يف توغاطلا [انهاه] ىمسي ; ىذلا وهو فرشألا

 اورمأ دّقَو توغاطلا ىلإ اوُمَكاحَت نأ نوُيرُي) : : هللا لاقف ةنيدملاب نهاك ىلإ إ همكاحي

 . (هب اورمي نا

 ىأ اولاعت مهل لي اذإو ًاديمب الص مُهَلضُي نأ نيشلا ديرُبَو » : ىلاعت لاق
 توغاطلاو .4 ادوص كنع نودصي َنيِقفاتُملا تيأر ,لوسرلا ىلإو ةلا َلَرْنَأ ام

 رفك هللاب ناميإلاو { هناب رفك ناطيشلاب ناميإلاو .ناطيشلا رمأ نم نهاكلاو .ناطيشلا
 (ىىقثؤلا ةورُعْلاب ًكَسُمَتْسا دق هللاب ْنموُيَو ٍتوغاطلاب رفحي نمَو) : هللا لاق .ناطيشلاب
 . [256 :ةرقبلا]
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 61 :ءاسنلا

 لوقي اميف هقدصف ًافارع ىتأ نم :ةي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع اوركذ

 . ("دمحم ىلع لزنأ امب رفك لقف

 امب رفك دقف لوقي امب هقدصف انهاك ىتأ نم :لاق دوعسم نب هللا دبع نأ اوركذ

 .'}دمحم ىلع لزنأ

 نأ الإ يدوهيلا ىبأو . يبنلا ىلإ همصاخي نأ قفانملا ىبأف : يبلكلا لاق

 هدنع نم اجرخ املف . يدوهيلل ىضقف .ةي يبنلا ىلإ امصتخاف . يبنلا ىلإ همصاخي

 هعم لبقأف .هيلإ كمصاخأ باطخلا نب رمع ىلإ انب قلطنا :يدوهيلل قفانملا لاق
 ىلإ اذهو انأ انمصتخا دق انإ رمع اي :يدوهيلا لاقف كرمع ىلع الخدف ،يدوهيلا

 رمع لاقف كيلإ ينمصاخي هنأ معزو .هئاضقب اذه ضري ملف ،هيلع يل ىضقف دمحم
 تيبلا لخدف .امكيلإ جرخأ ىتح امكديور :رمع لاق .معن :لاق ؟كلذكأ :قفانملل

 امور هيبن ىلع هللا لزناف .ةدرب ىتح هبرضف قفانملا ىلإ جرخ مث ،هفيس ىلع لمتشاف
 ةللا اوُرَقْعَتْساَف كواَج ْمُهَسُفنأ اوُمَلَط ذإ مهنأ وو هللا نذإب عاظُبل آلإ ,لوُسَر نم انلَسزا

 رجش ايف كوُمَكَي قح نونموُي ال كبَرَو الف ايج باوت ةللا اودجَوَل لوُسرلا مت َرَقْعَْساو

 ةراهطلا باتك يف يذمرتلا هجرخأو .(3904) نهاكلا يف باب ،©بطلا باتك يف دواد وبأ هجرخأ (1)

 يف ةأرما وأ ًاضئاح ىتأ نم» :ظفلب ةريره يبأ نع (639) ضئاحلا نايتإ نع يهنلا باب اهننسو
 يف بيبح نب عيبرلا هجرخأو .«دمحم ىلع لزنأ امب رفك دقف لوقي امب هقدصف نهاك وأ 5اهربد
 هقدصف ارحاس وأ انهاك وأ ًافيرع ىتأ نم» :ظفلب (971 مقر) 24 ص 4 ج ؤديز نب رباج ليسارم

 ميرحت باب ،مالسلا باتك يف ملسم هجرخأو .ةت دمحم يلع لزنأ امم ءيرب وهف لوقي اميف
 ىتأ نم» :لاق ةنيت يبنلا نع ةفق يبنلا جاوزأ ضعب نع ةصفح نع (2230) ناهكلا نايتإو ةناهكلا
 .«ةليل نيعبرأ ةالص هل لبقت مل ءيش نع هلأسف فارع

 انهاك ىتأ نم :دوعسم نبا نع ةداتق لاقو» :اذكه 182 ص 12 ج ،ةنسلا حرش يف يوغبلا هركذ (2)
 . هةيَي دمحم ىلع لزنأ امب رفك دقف لوقي امب هقدصو هلأسف

 5 ج ،هريسفت يف يبطرقلا اهدروأ يتلا سابع نبا نع حلاص يبأ ةياور فيضتو .تام ىتح : يأ (3)

 برهو .هلوسر ءاضقو هتلا ءاضقب ضري مل نم ىلع يضقأ اذكه :رمع لاق» :263-264 ص

 قرف رمع نإ :لاقو ليربج لزنو .قورافلا تنأ :ةي هتنا لوسر لاقو .ةيآلا تلزنو .يدوهيلا

 .«قورافلا يمسف . لطابلاو قحلا نيب
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 64 - 62 :ءاسنلا لوألا ءزجلا

 ي ه

 .[65 - 64 : ءاسنلا] اميلست اوُمَلَسْبَ تيضق امم ًاجَرَح : يف او دجي ل ث مُهْنيَ زا

 دوهيلا نم لجر يفو ؤ")رشب هل لاقي راصنألا نم لجر يف تلزن اهنأ مهضعب ركذ

 .هللا يبن اكرتو امهنيب مكحيل ةنيدملا يف ناك نهاك ىلإ ارفانتف ،امهنيب ناك قح يف

 لعجف هيلع روجي نل هنأ ملع دقو ،امهنيب مكحيل يبنلا ىلإ هوعدي يدوهيلا نأ انل ركذو
 .ةيآلا هذه امهيف تلزنف ،ملسم هنأ معزيو . ىبأي يراصنألا

 اذه :نسحلا لاق .4 مهيديأ تمدق امب ةَبيِصُم ْمُهْتَبَْصَأ اذإ تفْيَكَف » :هلوق
 مهقافنب اونيابت نإ ينعي { ةبيصم مهتباصأ اذإ :لوقي .هدعب امعو هلبق امع عطقنم مالك

 مل ةبيصم مهتباصأ اذإ :لوقي :هيف يذلا رامضإلاو .رامضإ هيفو . هللا لوسر مهلتقيف

 (ًادوُدُص كْنَع نودصي : هلوق ىلإ ،لواألا مالكلا ىلإ عجر مث .مهنغي ملو اهنم مهجني

 .ةميخلا الإ اندرأ نإ يا] 4 اقيفوت ًاناَسخإ إ انذرأ نإ هناب َنوُفلَْي كواَج مت »

 م
 م

 ضوغأف » قافنلا نم يأ 4 مهبولُت يف ام ةللا مَلْعَي نيذلا كيلوأ » : هللا لاق
 ْمُهْظِعَو » :لاق .كلوقل قيدصتلاو كنيدب رارقإلا كل اورهظأ ام مهلتقت الو هه مُهْنَع

 اذهف ؛مكتلتق مكقافنب متنياب نإ :مهل لوقي ينعي .4 غيلب الؤق مهسفنأ يف ممُهَل لفو
 . غيلبلا لوقلا

 هنلا بجوأ :دهاجم لاق .4 هتنا نذإب عاظُبل إ ,لوُسَر نم انلَسْزأ اَمَو » :هلوق
 مهعيطي ال اة[هنأ ربخأ مث كسانلا نم] هتلا ءاش نم مهعيطي نأ كلسرلا ينعي ،مهل

 . هللا نذإب الإ دحأ

 يفو .سيق مساب 154 ص لوزنلا بابسأ "يدحاولا دنع مسالا دروو .«رشب» :د و ع يف اذك (1)

 يدوهيلا عم هتصق تهتنا يذلا قفانملا وه ارشب ىمسملا اذه ناك 263 ص 5 ج ، يبطرقلا ريسفت

 ريبزلا ةصق وهو إانه فلؤملا هيلإ رشي مل ةيآلا لوزنل رخآ اببس كلانه نأ ىلع .هلتقف رمع ىلإ

 يدحاولل لوزنلا بابسأ يف ةصقلا ارقا .ناتسب يقس يف امهمصاختو راصنألا نم لجر عم
 .ةاقاسملا باتك يف يراخبلا يفو .كال ص 8 ج يربطلا ريسفت يفو .156 ص

 .67 ةقرو ز نم ةدايز (2):

 .ةرابعلا ميقتست ىتح اهتابثإ نم دب ال !65 : ص دهاجم ريسفت نم ةدايز (3)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 66 ۔ 64 :ءاسنلا

 ,م م مح ذ<٩٥۔ ه . .ھ<٠۔ه ,ش 2 ,, ۔ هد ۔ذ٥4ع .ة ! ه م ۔. -
 لوسرلا مُهَل رفغتساو ةللا اوُرقغَتْساف كوُاَج مهسفنا اوُمَلظ ذإ مهنا ولو » :هلوق

 .4 اميج باوت ةللا اوُدَجَوَ

 ٥قافنلا نم رمأ ىلع اوعمتجا نيقفانملا نم الجر رشع ينثا نإ :نسحلا لاق
 اولخد دقو .كلذب هربخاف ةلي هللا لوسر ىلإ ليربج ىتاف ،مهنيب اميف هب اورمتئاو

 ىلع اوعمجأ دق نيقفانملا نم لجر رشع ينثا نإ :6"[هللا لوسر لاقف] ةلي هللا لوسر ىلع
 .مهل عفشأ ىتح مهبونذب اوفرتعيلو ، مهبر اورفغتسيلف ،كئلوأ مقيلف ،قافنلا نم رمأ

 اي مق :لاق مث ،ارارم ؟نوموقي الأ ؟نوموقي الأ : هللا لوسر لاقف ؛نوموقي ال اولعجف

 ، هللا لوسر رفغتسن نحن ش هللا لوسر اي :اولاقف .نالف اي تنأو نالف اي تنأو ،نالف
 .ةعافشلاب اسفن بيطأ ةرم لوأ تنك انأل ؟نآلآ :لاقف .انل عفشاف شهيلإ بوتنو

 . 7 مل ىتح هدنع نم مهجرخأف ، ينع اوجرخا . ةباجالاب عرسأ هللا ناكو

 يف اودجي ال مث مهنيب رجش اميف وُمَكَحُي ىنح نونموُي ال كبرو الف » :هلوق
 . ۔.ً هو ٠  7م - .“ . - ٠ ٠. م ث م 8 م م م ٥ . ه

 . (3) عضوملا اذه لبق هانرسف دق . ه اميلست اوملسيو تيضق امم اجرح مهيفنا

 َ م   َ ك و ٠ً م م ٠ ع ٥ و م ه ممه - ٥ 2ً . ٥2 , ٤ ٠

 الإ هولعف ام مكرنيد نم اوجرخا وا مكسفنا اولتقا ن أ مهيلع انبتك انا ولو » : هلوق

 . ىسومب مهنم نمآ نم برعلا وكرشمو دوهيلا مه :دهاجم ريسفت .4 مُهَنُم ليق
 :دوهيلا تلاقف ًاسولج دوهيلا نم لاجرو نيملسملا نم لجر ناك : يبلكلا لاق

 هتعاط يف انسفنأ انلتق ؛انريغ دحأب هلعفيل ناك امو ،هنم هيلإ انبتف رمأ نم هللا انباتتسا دقل

8 
 .اعم دو ع نم ةرابعلا تطقس دقو ،ىنعملا ميقتسيل اهنم دب ال ةدايز (1)

 ربخلل ناكو .ثيدحلاو ريسفتلا بتك نم تثحب اميف انه نسحلا هاور يذلا ربخلا اذه دجأ مل (2)
 نبا ةريس يف ءاج اميف الجر رشع ينثا مهددع ناك دقف 5رارضلا دجسم اوذختا نيذلاب ةقالع
 نإو مهنإف .مهئامسأب نيقفانملا حضف ةي لوسرلا نوكي نأ دعبتسأو .530 ص 4 ج ،ماشه

 مهئامسأب قيقحتلا ىلع نيفورعم ريغ ۔لولس نب يبأ نب هللا دبعك اروهشم مهضعب قافن ناك
 هيلع همتكتسا دقف ةلي هللا لوسر رس بحاص .ناميلا نب ةفيذح الإ { ةباحصلا ىدل مهنايعأو
 مهنع لاؤسلا يف هيلع حلي ناك باطخلا نب رمع نإ ىتح دحأل مهركذي ملو ، مهءامسأ مالسلا
 . مهنم سيل هناب رمع نأمط ناب ةفيذح ىفتكاف 3 مهدحأ نوكي نأ ةفاخم

 .اهلبق يتلاو تفلس يتلا ةحفصلا يف كلذ رظنا (3)
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 71 - 66 :ءاسنلا لوألا ءزجلا

 [54 :ةرقبلا] (مكَسفنا اولتفاف مكئراب ىإ اوُبوتق) :هلوق كلذب نونعي ؛انع يضر ىتح
 تلتقل انسفنأ لتقن نأ دمحم انرمأ ول ملعي هتنا نإ : :سامش نب سيق نب تباث لاقف

 هولعف ام مكرايد نم اوجرخا ؤأ مكسفنأ اونفا نأ مهلع انبتك انأ ولو : هللا لزناف . يسفن
 . هملعب هللا ربخأ : : نسحلا لاق ٤ (ْمُهْنَ ريلم لإ

 ُدَشاَو » ةبقاعلا يف يا « ْمُهَل ًارْيَع ناكل هب َنوُظَعوُي امم اولعف ْمُهَنأ ولو ه :هلوق

 . ناطيشلا نم ةعنملاو ةمصعلا يف ي أ 4 اتيبثت

 اطزص مُهنيَدَهَلو ٥ "ةنجلا يأ 4 اميظع ارجأ اند م مهنيتال اذإو «

 .ةنجلا ىلإ هم ًاميِقَْسُم

 نم مهيلع هلل ١ مغن : نيز ذلا عم يتوأ اف لوسرل و هلل ١ عطت نمو : هلوق

 .4 اقيفر ر كئلوأ نسحو َنيحلصل او ِ ءا َدَهّشل او نيقي دصل او

 يف اماف ،ايندلا يف هارن هللا يبن اذه :اولاق ًألاجر نأ انل ركذ :لاق مهضعب ركذ

 .ةيآلا هذه هللا لزنأف ،هارن الف هلضفب عفريف ةرخآلا

 طق ائيش هتببحأ ام ح كتببحأ دقل هللا لوسر اي : : ( لجر لاق: يبلكلا لاقو

 تلخد انأ نإ هللا ,لوسر ة هيؤرب يل فيكن ] سانلاو يدلوو يدل او نم يلإ بحأ تنالو

 نيذلا مم عم كيو لوسرلاو هللا .عطي نُمَو) : : هللا لزنأف . ًائيش هيلع دري ملف .ةنجلا

 هاعدف .ةيآلا رخآ ىلإ .. .(ءادههُشلاَو نيقيدصلاو ريبلا َنَم مهييَلَع هلا َمَعنأ

 . هيلع اهالتف هللا لوسر

 .4 اميلع هللاب ىفكو هللا نم لضفلا كِلَد »» :لاق

 4 اعيمج اورفنا وأ تابث اورفناق ْمُكَرْذح اوذخ اونما نيذلا اهيأي » :هلوق

 هتمجرت رظنا .158 ص لوزنلا بابسأ يف يدحاولا هركذ امك .ةي هللا لوسر ىلوم ،نايوث وه (1)

 3 ج 6 ءالبنلا مالعأ ريس يف يبهذلا هل مجرتو . . 8 ص 1 ج ٬ربلا دبع نبال باعيتسالا يف

 . وا نابوث :ناونع تحت 12 و11 ص
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 74 - 72 :ءاسنلا

 .رمزلا :تابثلا :دهاجم لاقو .فحزلا عيمجلاو .ايارسلا :تابثلا

 ريسفت يف ،ئلا ليبس يف داهجلاو وزغلا نع نيل نمل مكنم نإو » :هلوق
 نذي لع تا مدنأ هفل ه ب ا ع ةيم متأ ت » :لاق .هريغو نسحلا

 ينعي ه هلا م لضف مكبأ نئلو » ت[آرضاح يأ] ٩ اديهش مهعم نأ
 7 اميظع ًازؤق زوفأ ْمهَعَم تنك ينتيل اي ةدوم هنيبو ْمُكَن نك ل نأك َنلوُقيَل ه

 نإف ؛لاجر ءىطبيف ێايارسلاب رمأي يبنلا ناك نيح كلذو .نوقفانملا ءالؤهو

 ام ينبيصيف اديهش مهعم نكأ مل ذإ يلع هللا معن دق : : أطبأ ن نم لاق ةبكن ةيرسلا تيقل

 تنك ينيل اير نلوقيل .ةمالسلاو ةمينغلا يأ .(لا نم لضف كباصأ نلو مهباصأ
 .ةمينغلا نم بيصأ يأ ،(ًاميظغ ازوف زوفأف ممُهَعَم

 دنع الإ مكنيد يف لخدي مل هنأك :يأ د ٣ هنيبو مكنيب نك ل نأَكر : هلوقو

 مكنيب نكي مل نأك :نيملسملل هللا لوقي .نيملسملا عم كلذ لبق نكي مل نأك .كلذ

 .هب رارقإلاو مالسإلا يف ةقفاوم يأ {ةدوم هنيبو

 : ىأ ه ةرجالاب ايندلا ةوَيحلا َنوُرشَ نيزلا هللا ,ليبس يف لِتَقُلَق » :هلوق

 مهلاومأو مهسفنأ َنيِنِموُملا نم ىىَرَعْشا هنلا نإ) :هلوقك .ةرخآلاب ايندلا ةايحلا نوعيبي

 هللا ليبس يف لتاقي نمو « 1 : ةبوتلا] (هللا .ليس ين نولاق ةنجلا مهل نأب

 : يأ .ه اميظع ارجأ هيتو فوسف بلغ أ لتقيف

 امك نيتجرد لك نيب ،ةجرد ةئامل ةنجلا يف نإ :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 الو يتمأ ىلع قشأ نأ الولو . هللا ليبس يف نيدهاجملل اهدعأ ضرألاو ءامسلا نيب

 يف لتاقأ ول تددولو ،وزغت ةيرس فلخ تدعق ام يدعب اوفلختي نأ مهسفنأ بيطت

 .(ةلتقأ مث ىيحأ مث ه ،لتقأ مث ىيحأ مل ه { لتقأف هللا ليبس

 .ةديبع يبأ زاجم رظنا .«ةقرفت يف تاعامج» يأ .ةباصعلاو ةعامجلا يأ ،ةبث عمج :تابثلا (1)
 . 12 ص 1 ج

 .68 ةقرو ؤ8ز نم ةدايز )2(

 = نع ةداهشلا ىنمت باب ىفو ، نيدهاجملا ةجرد باب يف ريسلاو داهجلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (3)
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 76 - 75 :ءاسنلا لوألا ءزجلا

 هللا دنع اهل تومت سفن نم ام هديب ىسفن يذلاو :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 ىلإ عجر ول دوي هنإف ،ديهشلا الإ ايندلا ميعن اهل نأو ايندلا ىلإ عجرت نأ اهرسيو ريخ
 .(.) نياعو ىأر دق ام لضفل تارم رشع لتقيف ايندلا

 سفن نم ام هديب يسفن يذلاو : نيت هللا لوسر لاق : لاق نسحلا نع اوركذ

 هنإف ديهشلا الإ ايندلا ميعن اهل نأو ايندلا ىلإ عجرت نأ اهرسي ريخ هللا دنع اهل تومت

 .رجألا ميظعتل ىرخأ ةرم هللا ليبس يف لتقيف ايندلا ىلإ عجر ول دوي

 ينعي :نسحلا لاق 4 َنيِفَعضَتْسُملاو هللا ليبس يف نولتقت آل مكل امو » :هلوق
 .4 نذلولاو ءاسنلاو ,لاجرلا َنم » .نيملسملا نم ةكم لهأ نم نيفعضتسملا نعو

 َنوُلوُمَي َنيذلا» ةكمب اوناك نيفعضتسم نع اولتاقي نأ نينمؤملا هللا رمأ :دهاجم لاق
 م 7 ِ م. ح ۔۔ ٥ِ . ۔ -| ع 79

 نم انل لعجاو » ةكم لهأ وكرشم مهو ه اهلما ملاظلا ةيرقلا هذه نم انجرخا انبر
 .نسحلا ريسفت يف انئادعأ ىلع يأ « ًاريصن كندل نم انل لعجاو ايلو كندل

 ىلع دتشاف ةكم ىلع ريمأ (2 ديسأ نب باتع ةلم هللا لوسر ثعب : ىبلكلا لاق

 .ديدشلا نم فيعضلا فصنأ ىتح نيملسملل نالو اهلهأ نم نيملاظلا

 ,ليبس يف نولتقي اوُرَقَك نيذلاو هللا ليبس يف نولتقي اونما نيذلا » : هلوق
 مهو }ه نلطيشل ا الوا اولاقف % :هللا لاق .ناطيشلا توغاطلاو هم توغلطل ا

 نأ مهسفنأ بيطت ال نينمؤملا نم لاجر نأ الول هديب يسفن يذلاو» :ةظفلو اعوفرم ةريره يبا =
 يسفن يذلاو ث هللا ليبس يف وزغت ةيرس نع تفلخت ام هيلع مهلمحأ ام دجأ الو ينع اوفلختي

 ."لتقأ مث ايحا مث ،لتقا مث ايحا مث لتقأ مث ايحأ مث هللا ليبس يف لتقأ ينأ تددول هديب
 ملسم هجرخأو سنأ نع مهتفصو نيعلا روحلا باب .ريسلاو داهجلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (1)

 سنأ نع (1877) ىلاعت هللا ليبس يف ةداهشلا لضف باب ،ةرامإلا باتك يف هيلي يذلا ثيدحلاو

 . كلام نبا

 موي ملسأ .يشرقلا سمش دبع نب ةيمأ نب صيعلا يبأ نب ديسأ نب باتع نمحرلا دبع وبأ وه (2)
 .ةيم هتافو ىلإ كلذك لظو .ةكم ىلع اريمأ نينح ىلإ جرخ نيح ةلي هللا لوسر هلمعتساو حتفلا
 نبا رظنا .دحاو موي يف ليقو .دحاو تقو يف ركب وبأو وه يفوت نأ ىلإ ركب يبأ دهع يف مث
 .1023 ص 3 ج ؤ باعيتسالا كربلا دبع نباو .283 ص فراعملا .ةبيتق
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 77 - 76 :ءاسنلا

 ى ۔ ۔ ۔ / .۔ه ت 7

 ريسفت يف مهيلع نورهظي مهنأ مهربخأ هم افيعض ناك َنلطيشلا ديك نإ » نوكرشملا

 .نسحلا
 2۔, -ه 2 إ ۔,۔ ح و 2 ٥ 5 2 م ه و 2- . ۔ . 2, “ؤ 7 -

 ةوَكرلا اوتاةَو ةوصلا اوُميِقَو مكيديأ اوفك ْمُهَل ليق نيذلا ىلإ َرَت ملا » :هلوق
 ك ٥ ۔ , ۔ع ن . ۔٥ ۔ ۔ ۔ ,,, ح ٥ 8 ۔ ه و٥ے د 2 ,:, “.3ؤ . ه¡ة۔ ۔ د .د
 : يأ هم ةّيشخ ذشا وا هللا ةّيشخك سانلا نوشخب مهنم قيرف اذإ لاتقلا مهيلع بتك املف

 .ةيشخ دشأ لب

 لبق ةكمب ذئموي مهو . مالسلا هيلع يبنلا باحصأ نم موق ءالؤه : مهضعب لاتق

 لواعم ذختن انرذ ،هللا يبن اي :اولاق ىتح هيلإ اوعراسو لاتقلا ىلإ اوعزانت ةرجهلا
 هرك لاتقلاب اورمأو ّ ةرجهلا تناك املف .كلذ نع يبنلا مهاهنف ؛ نيكرشملا اهب لتاقنف
 4 بيرت لجأ ىنإ انزعأ الول لاتقلا انيلع َتبَتَك ميل انبر اولاقو » .كلذ موقلا
 جحلا ة ةروس يف لاتقلاب اورمأ اوناكو ه ليلق ايندلا تم % دمحم اي ه ل { : هللا لاقف

 ملأ) توبكنعلا ةروس يفو 39[0 :جحلا] اومل مهنأ نوناق نيزل نأ) :هلوق يف
 :هلوق ىلإ . . .نولتاقي ال يأ (نونتْفيال م م نما اولوقي نأ اوكرتي نأ سانلا بسحأ
 .[1-6 :توبكنعلا] (َنيمَلاَعلا نع يِنَعْل ةللا نإ هسفنل دهاجي اَمَنإَف دمماَج نَمَو)

 . ةنيدملا ىلإ هللا لوسر رجاهي نأ لبق ةكمب ةلت يبنلا عم اوناك : يبلكلا لاقو
 ءالؤه لاتق يف انل نذات الأ }هللا لوسر اي :اولاقف اريثك ىذأ نيكرشملا نم نوقلي اوناكو
 رجاه املف ،‘")مهلاتقب رموأ مل ينإف مهنع مكيديأ اوفك :هللا لوسر مهل لاقف ؟موقلا

 ميض وأ اوهرك ،لاتقلا هنأ اوفرعف ردب ىلإ راسو ةي هللا لوسر
 ص .

 وأ هللا ةَيِشَحَك سانلا َن :. يي مهنم يرق ادإ لاقلا ْمهْيَلَع بك املق : هللا لاق
 ىلإ يأ كبيرق لجأ ىل انرشأ آلو َلاَتَقلا اَنَُلَع تنك مل انبر اولاقو ., دشأ

 .ةيآلا رخآ ىلإ . . .(ْليلَق ايندلا عئاتَم :دمحم اي ْلُم :هيبنل هللا لاق .توملا

 يف ربخ يفو باتكلا يف امل اقفاوم مالسلا هيلع يبنلا لوق درو 68 ةقرو ز يفو د و ع يف اذك (1)
 امأ .«اولتاقت الف وفعلاب ترمأ ينإ» :ظفلب درو سابع نبا ةياور نم 549 ص 8 ج .يربطلا ريسفت

 .8 ص لوزنلا بابسأ ىف يدحاولا هدروأ امل ةقفاوم يهف انه تدرو ىتلا يبلكلا ةياور .

400 



 79 - 77 :ءاسنلا لوألا ءزجلا

 يف مهلتقنف انلواعمب نيكرشملا يتأن الا ،لوسر اي :اولاق :نسحلا لاقو
 قيرف اذإ لاتقلا مهيلع بك امل .هباحصأو فوع نب نمحرلا دبع كلذ لاق . مهلاحر

 امل .ةيشخلا نم مهبولق يف امل كلذو .ًةَيْفَح دشأ ؤأ هللا ةَيشَحَك سانلا نومحي مهن 2 ٥ و ٥ ٠.
 .نونمؤم مهو نويمدآلا هيلع عبط

 .مهسفنا يف هولاق .بيرق لجأ ىلإ انوع اله : يأ الول لاتقلا انْيَلَع تبتك مل

 نشف ىلع تومن ىتح انترخأ الول يأ كلجأ ىلإ انترخأ الول . مهلجأ بيرقلا لجاألاو
 نإو) : : ىلاعت هلوق وهو .مهناوخإو مهئانبأو مهئابآ لاتقل مهتهاركل كلذو ؛لاتق ريغب

 ؛ هيبن رمأو هللا رمأ اهيف نودري ةيهاركب سيلو [5 :لافنألا] (نوُمِراَكَل َنيِنِموُملا َنُم اقيرف
 لتقلاو نوتيم لاح لك ىلع مكنإ :يأ (ْليلَ ايندلا عئاَتَم) مهل لُف :دمحمل هتلا لاقف

 يف يذلا وه ليتفلاو .4 اليتق َنوُمَلْضن الو ْىَقَنا نمل رْيَخ ةرخآلاو ه : هتنا لاق
 . ةاونلا نطب

 متنكو توملا مككيذُل رنوكت ا ام يأ » :لاقف "مهربصيو مهيزعيل مهربخأ مث
 هنصحم روصق يف :مهضعب ل لاق & ةديشم جورب يف

 :يأ « ةنسح ْمُهْبِصَت 3 » :لاقف ةصاخ نيقفانملا ركذ مث :نسحلا لاق

 ودعلا نم ةبكن :يأ ه ةئيس ْمُهْبِصُت نإو هنلا دنع نم هذنمم اوُلوُقَي » ةمينغلاو رصنلا
 .هب نومءاشتي ،انيف تجرخ ذم ةبوقع هذه انتباصأ امنإ يأ ه كدْنِع نم هلمم اولومَي »
 .ةبوقع دحأ موي اوبكن ؛ةبكنلاو ءادعألا ىلع رصنلا :يأ هه هقلا دنمع نم لك لق :

 ٩ ةََسَح نم كباَصأ امم اثيدح وهف نوداكي ال موقلا ِءالؤنمم ل امف :لاق مث
 ةبكن نم : يأ « تس ني كباصأ امو هللا نمف » نيكرشملا ىلع ترصنو اهب ترفظف

 هللا لوسر مهتيصعمب هللا نم ةبوقع] دحأ موي تناكو ،مهبونذب يأ ه كفن نمف »

 وهو .69 ةقرو ز يف ءاج ام تبثأو .ةبسانمو هجو هلو «مهريصمو مهبرقب مهربخأ مث» :د يف (1)
 . باوصلاب قحأ -
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 82 - 79 :ءاسنلا

 .ردب لهأ ىراسأ نم ةيدفلا مهذخأبو .(ة)[نيربدملا اوعبتا ثيح

 : مهضعب ل اقو . ةصاخ نيقف انملا يف ةيصعمل ا هذه تسيل : نسحل ١ ريسمت يفو

 .كبنذب ةبوقع :يأ ،كيفَن نمف ةس نم كباصأ ام
 .هدابع ىلع يأ ه اديهش هللاب ْىَقَكَو الوُسَر ,سانلل كنتلَسزأَو» :لاق
 تماقو هتعاط هلوسر ةعاط هنلا لعج ه ةئلا عاطأ َدَقَف لوسرلا عطي نمم » :هلوق

 انق » رفك يا « ىلوت ْنَمَو » .نيعمجا قلخلا ىلعو نيملسملا ىلع ةجحلا هب
 .اهب مهيزاجت ىتح مهلامعأ مهيلع ظفحت يأ ه اظيفَح مهيلع ةلّتلَسزا

 .ق هللا لوسرل كلذ نولوقي ؤنيقفانملا هب ينعي ةَعاَط َنوُلوقَيَو » :هلوق
 ع ٥ و ٥

 :مهضعب لاق ه ْمُهْنَم ةقاط تيب » كدنع نم اوجرخ :يا « كينع نم اوري اف »
 :نسحلا لاق . هللا يبن ىلإ اودهع ام : يأ هم لوق يذلا ريغ » . مهنم ةفئاط تريغ

 ام بتكي هنلا »» . يبنلا مهل لاق ام مهنم ةفئاط تريغ :دهاجم لاقو . يبنلا فالخ يف

 ضرغأف % .مالكلا تييبت نم نوريغي ام :نسحلا لاقو .نوريغي ام :يأ ه نوت

 .(2ةعاطلا كوطعأ ام نيكرشملا ماكحأب مهيلع مكحت الو مهلتقت ال يأ ٩ ْمُهنَع

 .هيلع لكوت نمل :يأ ه اليكو هللاب ىَقكَو » .مهكيفكيس هنإف ه هفلا ىلَع لكوو »

 ناك وَلَو « . اونمآلو اوقفاني مل هوربدت ول : لوقي 4 نآرقلا َنوُربَذَنَ لقأ ط : هلوق

 . هه اريثك افالتخا هيف اوُدَجَوَل هللا رْيَغ نمع نم
 سانلا لوق نإو ،لطاب هيف سيل قح وه .فلتخي ال هنلا لوق :مهضعب لاق

 ..... ..... ...... ...... ............. : مهضعب لاق .(ة©فلتخم

 .69 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 .ةعاطلا كوطعأ كوقل اذإ اوناك امه :69 ةقرو ز يفو ،'ةعاطلا كوطعأ امه :ع و د يف اذك (2)

 8 ج هريسفت يف يربطلا ريرج نبا هاور ام عردبأ امو .«فلتخي» :ز يفو «فلتخم» ،ع و د يف اذك (3)

 ىلع نولوَقتي نيذلا هوجو يف هب برضن ،نارقلا رارسأب فراع لوق وهو ،ديز نبا نع . 567 ص

 = قح هوربدتي ملو ؤهدصاقم اولهج مهنأل الإ ءيشل ال فالتخالاو ضقانتلاب نومهُميو نارقلا
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 ١ ءزحل ١ ءاسنلا ل و ال : 83

 . )1( صعبب هضعب هللا باتك اوب رضت ال : ثيدحل ١ ضعب يف تعمسو

 متفلتخا اذإف { متعمتجا ام نآرقلا اوأرقا :لاق هنأ دوعسم نب هللا دبع نع اوركذ
 , (2) اوموقف

 .ح و ء

 وأ ط نورهاظ نونمآ مهناوخإ نأ نم . يأ 4 نمألا نم رما مهاج اذِإَو : : هلوق

 ىلإ هوُذَر لو » .هوشفأو هوعاشأ يأ ه هب اوُئاَذأ » ةميزهلاو لتقلا ينعي هي فوخلا
 نيذلا ُهَمِلَعَل » :لاق .ا)ءاهقفلا :نسحلا لاق ه ممُهنِم رمالا يلوا ىل لوسرلا 2 ڵ؛ 21 .ء٠ ه. ٤ 2ِ . ر

 ٥ و -

 هنوعبتي نب ذل ١ : ده اجم ل اقو . كلذ د مهممهيو هنع نوصحمي ني ذل ١ ي ا : مهنم هنوطبنتسي

 . مهنم هنوسسحتيو

 ذلا لضف الولو . هليلق آلإ نيشلا متعي ُهَنَمُحَرَو مكَْلَع هللا لضف الوَلَوإ» : هلوق

 سانلا لهج ام .اضعب هضعب ضقني الو اضعب هضعب بذكي ال نآرقلا نإ :ديز نبا لاق» .هربدت =
 هيف اوُدَجَوَل 4 هللا 7 دنع نم ناك لور : أرقو . مهتلاهجو مهلوقع ريصقت نم وه امنإف .رمأ نم

 الو هباشتملاب نمزيو . هللا دنع نم ٌلُك) :لوقي نا نمؤملا ىلع قحف :لاق .(أريثك افالتخا

 هللا نأ فرعيو . قح هللا لاق يذلا : :لوقي نأ هفرعي ملو ارمأ لهج اذإو . ضعبب هضعب برضي

 ؛ديز نبا مالك ىهتنا .هنلا نم ءاج ام ةقيقحب نمؤي نأ يغبني ؛هضقنيو الوق لقي مل ىلاعت

 . سيفن مالك هنإف هلَمأتف

 هيبأ نع بيعش نب ورمع نع دمحأ مل هاور ثيدح ىف هانعم درو نكلو ظفللا اذهب هدجأ مل (1)

 7 جرخف مهتاوصأ تعفتراو ةث هللا لوسر ةباحص نم ةخيشم ىدامت امدنع هدج نع

 ىلع مهنالتخاب : مكلبق نم ممالا تكلهأ اذهب ؤ موق اي الهم» :لاقو ًابضغم مالسلاو ةالصلا هيلع

 قدصي لب }ءآاضعب هضعب بذكيل لزني مل نآرقلا نإ ؛ضعبب اهضعب بتكلا مهبرضو مهئايبنأ

 ٥ 226:2 ج ريثك نبا ريسفت رظنا .«هملاع ىلإ هودرف متلهج امو هب اولمعاف متفرع امف اضعب هضعب

 ! :نيقيلعتلاو .226:30 ركاش دمحأ قيقحتو رايتخا ،ريثك نبا ظفاحلا نع ريسفتلا ةدمع رظناو
 .2 و

 نم ريذحتلاو نآرقلا هباشتم عابتا نع يهنلا باب ملعلا باتك يف ملسم جرخأ ىنعملا اذه يفو (2)

 تفلتئا ام نآرقلا اوأرقا :ةب هللا لوسر لاق لاق ىلجبلا هتلا دبع نب بدنج نع (2667) هيعبتم
 ' . .اوموقف هيف متفلتخا اذإف ،مكبولق هيلع

 .«مهنم ملعلا يلوأ»ه :69 ةقرو ز يفو ،ءاهقفلا :د و ع يف اذك (3)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 85 - 84 :ءاسنلا

 ؛ ريخأتو ميدقت هنإف (اليلق الإ ناطيشلا ُمسعََال : هلوق امأو . نارقلا هتمحرو . مالسإلا

 متعبتال هتمحرو مكيلع هللا لضف ولو ئ اليلق الإ مهنم هنوطبنتسي نيذل ا هملعل : لوقي

 . ناطيشلا

 ىلع يأ « نينموملا ,ضرحو كسفن آلإ ُفلَكَت آل هللا ليبس يف لتاقف » :لاق 2 م م

 سسأب فكي نأ هللا ىسع « ءادهشلل ةرخآلا يف هللا باوث نسحب مهربخأ يأ .لاتقلا

 دشأ يأ ه اليكنت دشأو ًاسأب دشأ ةئلاو % .ةبجاو هللا نم ىسعو .4 اورفك نيزلا

 .دحاو وهو ،ةبوقع :مهضعب لاقو .اباقع دشأو اباذع

 .اهنم ظح :مهضعب لاق اَهْنَم بيصت هل هل نكي ةح ةعفش :عش نم » : هلوق

 مثالا :لفكلاو .« اهنم لف هل نكي ةنس ةعفش عشي نمو »
 ةئيسلا ةعافشلاو ،هيف عفشي نأ نيدلا يف زوجي ام ةنسحلا ةعافشلا :نسحلا لاق

 نولمحت مهو :هلوقك بنذلا وهو ،رزولا لفكلاو .هيف عفشي نأ نيدلا يف مرحي ام

 انليبس اوعبتا اوُرَمَك نيلا لاقَو) :هلوقو 31[50 :ماعنألا] مهروهظ ىلع مرا

 رْلمحَيَلَو َنوُبذاَكَ مهنإ ءْيَش نم ممُهاياَطَخ نم َنيِلماحب مُه و مكاطخ لمخنلو
 ريغ نم ةئيسلا ىلع مهعبتا نم : يأ [2-13 :توبكنعلا] مهلاقثأ عم م لاقثأ مهلاقثأ

 . ًائبش مهرازوأ نم صقني نأ

 ."ردتقم يأ ه تيقم ءيش َلُك ىلع هنلا َناكَو » :هلوق

 يفو . اطيحم اظفاح : يأ . ًاتيقم :ةديبع يبأ زاجم يفو .ردتقم : يأ : : ًاتيقم» .ع و ق يف اذك (1)

 نيينعمللو .«ينافك : يأ اذه ينبسحأ :لاقي .ردتقم ايفاك يأ» :ًابيسح ءيش لك ىلع :هلوق

 . 132-133 ص نآرقلا بيرغ ريسفت يف ةبيتق نبا امهدروأ رعشلا نم دهاش

 : رعاشلا لاق

 ًاتيقمم هتةاسإ ىلع تنكو هنع نزسفنلا تففك نغِض يذو

 .اردتقم :يأ

 : رخآ لاقو

 = ُتيقُم باسحلا ىلع ينإ تببس وح اذإ يلَع مأ لضفلا يلأ
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 ١ :ءاسنلا ل و لا ءزجل 86

 م ح م
 2 ٠

 مكيلع السلا :هيلع در مكيلع مالسلا لجلا © لاق ا اذإ :اهنم نسحأ ىنعم :نسحلا

 هللا ةمحرو مكيلع مالسلا هيلع در هللا ةمحرو مكيلع مالسلا :لاق اذإو 5هتلا ةمحرو

 كيلع ملس اذإ اذهو . ملس ام لثم هيلع اودر يأ :يأ .(امموُدُز ؤأ) : هلوق .هتاكربو

 .ه ايح ءيش لك ىلع ناك هتلا نإ » . ملسملا

 لاقف مكيلع مالسلا :لاقف لجر ءاج ذإ اسلاج ناك هتنا لوسر نأ مهضعب ركذ

 .هللا ةمحرو مكيلع مالسلا :لاقف رخا ءاج مث .تانسح رشع : يأ رشع : هتلا لوسر

 هللا ةمحرو مكيلع مالسلا لاقف رخا ءاج مث ةنسح نورشع :مالسلا هيلع يبنلا لاقف

 دعق نم سانلا لضافت اذكه :لاق مث . .ةنسح نوثالث :ةي هتلا لوسر لاقف هتاكربو

 يسن ام ع رس أ ام : : هلل ١ لوسر ل اقف ملسي ملف لجر م اق مث . . مّلسيلف 1 اق نمو - ملسيلف

 . )1 ١١ذه

 . مالسلا ىهتنا هتاكربو ىلإ :لاق رمع نب هتلا دبع نع اوركذ

 لاقف .مكيلع ماسلا :لاقف مالسلا هيلع يبنلاب رم دوهيلا نم الجر نأ اوركذ

 لاقف .مكيلع ماسلا :لاق هنأ يبنلا ليربج ربخاف .مالسلا مكيلعو :ي

 ام كيلع ىأ . اثفكيلع : اولوقف باتكلا لهأ نم دحأ مكيلع ملس اذإ : نينم هللا لوسر

 يناتسجسلا هركذ امك «هيلع فوقوم» :ريخألا تيبلا اذه يف هانعم ليقو .«هل ظفاحو دهاش» :يأ =
 .184 ص :نآرقلا بيرغ هباتك يف

 نيصح نب نارمع نع مالسلا فيك باب بدألا باتك يف دواد وبأ هاورو دمحأ مامإلا هاور (1)

 هرخا ىلإ ةريره يبأ نع هحيحص يف نابح نبا هاورو .نوثالث :مالسلا هيلع هلوق ىلإ (5195)

 .انه يه امم ةبيرق ظافلأب

 نبا نع ةمذلا لهأ ىلع دري فيك باب "ناذئتسالا باتك يف يراخبلا هجرخأ ،هيلع قفتم ثيدح (2)
 نب سنأ نع (3697) ةمذلا لهأ ىلع مالسلا در باب بدألا باتك يف هجام نبا هجرخأو رمع
 فيكو مالسلاب باتكلا لهأ ءادتبا نع يهنلا باب ،مالسلا باتك يف ملسم ًاضيأ هجرخأو .كلام

 .كلام نب سنأ نع (2163) مهيلع دري
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 89 - 87 :ءاسنلا

 اذإو۔ ، مالسلاب ىراصنلاو دوهيلا اوأدبت ال :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذو

 (")هقيضأ ىلإ مهورطضاف قيرطلا يف مهومتيقل

 كش ال يأ ه هيف بيز ال ةمقلا موي ىنإ ُمُكَنعَمجَيَلوُم ألإ نإ ال هنلا » :هلوق
 .دحأ ال :يأ .ماهفتسالا ىلع .ه اثيدح هنلا نم قدصأ نمو » هيف

 .ةنيدملاب اوناك نيقفانملا نم موق مه .« نيف َنيِقِاَتُملا يف مكل امف » :هلوق

 مالسإلا نع اودتراف] اراجت ةماميلا ىلإ اهنم اوجرخ مث {ةكم ىلإ اهنم اوجرخف
 مهيقلف ؛ةرجهلا يف هللا يبن نع اوفلختو ا)[كرشلا نم مهبولق يف ام اورهظأو

 مهو مهؤامد تلح دق :مهنم قيرف لاق] .نيتقرف يأ نيتئف مهيف اوناكف نوملسملا

 .ةنتف مهيلع تضرع موق مه ،مهؤامد لحت مل :مهضعب لاقو ،نودتزم نوكرشم

 اورهظأ يتلا لاحلا كلت يف مهنأ ينعي سيلو ،نيتئف نيقفانملا يف مكل امف : هتلا لاقف

 نم مهبولق يف ناك امب هيلع اوناك يذلا مهلصأ ىلإ هبسن هنكلو ،نوقفانم كرشلا اهيف

 ملو] ةدحاو ةئف مهيف متنك الهف كاذك مكضعب لاقو اذك مكضعب لاق :[لوقي ؛ قافنلا

 : هللا لاق مث . .[مهلت يف اوفلتخت

 .قافنلا نم اوفرتقا امب [كرشلا ىلإ مهدر يأ] ه اوُبَسك اممِب مهسأ هللاو «

 > ل اوذ .اليبس ُهَل دجت نلف هتلا للضي نمو هتلا لضأ نم ه اوُدهَت نأ َنوُديرئأ ط

 4 ءالأ ُمُهْنم اودجت الق] .(ة)[ءاوس اعرش رفكلا يف يأ] ه ءاوس ًنونوكَف اورفك امك
 اوجرخ يتلا رادلا ىلإ اوعجريف « هلا ,ليهس يف اوُراَهُي ىتح » .مهولاوت ال :يأ
 ثيح ْمُهوُلَتقاَو ْمُموُدُحَ » (4ةرجهلا اوبأ يأ ه اولو نإف ه .ةنيدملا ينعي .اهنم

 دواد وبأ هجرخأو {ةريره يبأ نع (2166) افنآ روكذملا بابلا يف مالسلا باتك يف ملسم هجرخأ (1)
 .ةريره ىبأ نع (5195) ةمذلا لهأ ىلع مالسلا باب بدألا باتك يف

 از نم هتابثإ ةدئافلا نم تيأرف 85د و ع نم طقاس ةرقفلا هذه يف نيفوقعملا نيسوقلا نيب ام (2)
 .نايب نسحأ ىنعملا نيبيو ةيآلا حضوي هنأل 70 ةقرو

 .70 ةقرو ز نم ةدايز ((3)

 .70 ةقرو ،ز نم ةدايز ((4)
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 90 ۔ 89 :ءاسنلا لوألا ءزجلا

 ٥ 2 . م م

 .( 1( 4 ريصت الو تل مهنم او ..ب الو م ددجو

 مكنيب مق ىنإ نولصي نيذلا آلإ » :لاقف مهلاتق نع ىهنف اموق ىننتسا مث
 هللا لوسر نيب ناكو \دهع شيرق نيبو مهنيب ناك جام تونب ءالؤه هه فيه مهنيبو
 هتخسن خوسنم اذ دهو . . شي رق نم مرح ام ت لم ينب نم( _) هنر ١ مرحف كدهع شي رق نيبو

 .[5 : ةبوتلا] (ْمُهوُمَتدَجَو ثح َنيكرشُملا 55 : ةءارب يف ىتلا ةيآلا

 زا مولي نأ ٢ مهرودص ةهراك يأ 4 مهرودص ترصح ْمكوُءاَج وا » :لاق

 اوقلأو كول ملو ْمُكولزَُ ا نإف ا ْمُكَلَع هطلس هللا ءاش ولو مهموق رات

 نيكرشملا اولتفآَف) ةيآلا هذه اهتخسن ٩ اليبس ْمهْيَلَع ْمُكَل ةلل هللا َلَعَج امف ملسلا م
 ٥ ى و د م م

 . (مهومتدجو ثيح

 دق اناكو ، ةكمب نيكرشملا عم اناك شيرق نم نالجر امهنأ انل ركذ : مهضعب لاق

 هيلع يبنلا باحصأ نم سانأ امهيقلف ؛ةأيَي هللا لوسر ىلإارجاهي ملو مالسإلاب ملكت
 لاقو لالح امهلاومأو امهءامد نإ :مهضعب لاقف ؛ةكم ىلإ نالبقم امهو مالسلا

 ىلإ ىهتنا ىتح نيف نيقفانُملا يف ْمكَ اَمف) : هللا لزنأف كلذ مكل لحي ال : : مهضعب
 ه , ث م و -

 . مهرودص ةهراك ىأ . (مهرودص ترصح ْمُكوُءاَج وأ . . . هلوق

 اوتأيل ةنيدملا اوتأ ىتح ةكم لهأ نم اوجرخ موق مه : لاق ادهاجم نأ اوركذ

 . مهلاتقب رمأو مهقافن هللا نيبف سانلا مهيف فلتخاف ؛اهيف نورجتي مهل عئاضبب

 يزوجلا نبا اهنم ددعو اهضعب ىلإ انه فلؤملا راشأ ةفلتخم ابابسأ ةيآلا لوزنل نورسفملا ركذ (1)
 اهنم ةثالث لوزنلا بابسأ يف يدحاولا ركذو }153-154 ص يف لاوقأ ةعبس ريسملا داز هريسفت يف

 هريسفت يف تباث نب ديز نع هاور اهنم ببس ىلإ هحيحص ىف يراخبلا راشأ امك 160-162 ص ىف

 ناكو دحأ نم اوعجر ةيب يبنلا باحصأ نم ساناب قلعتي يذلا وهو ريسفتلا باتك يف ةيآلل

 . نيتقرف مهيف سانلا
 نبا رظنا .ةنانك نب ةانم دبع نب ةرم نب جلدم ىلإ نوبستني برعلا نوطب نم نطب ،جيلدم ونب (2)

 .187 ص برعلا باسنأ ةرهمج ،مزح نباو © 195 ص قاقتشالا ديرد

 :70 ةقرو ز يف ءاج ام هنم حصأو ٦ خاسنلا نم وهس هنأ ودبيو «هللا لوسر مرح» دو ع يف )3(

 .مكحلا تدافأ يتلا يه ةينارقلا ةيآلا نأل «هللا مَّرحف»
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 92 - 91 :ءاسنلا

 :نسحلا لاق .هم ْمُهَمْوَق اوُنَمأَيَو ْمُكوُنَمأَب نأ نوديري نيرخآ نوُدجََس » :هلوق
 اوُدز اَمَلُك » . مكنم انإ :اولاق نيكرشملا اوقل اذإو مكنم انإ :اولاق نينمؤملا اوقل اذإ

 نع يأ « مهيأ اوُمُكيَو ملسلا مكيلإ اولو مُكورتعي مل نإف اهيف اوسكزل ةتفلا ىإ
 «نيبُ انظلُس مهيلع مكل انلَعَج مكيلأو مُموُمْتفمَ تح مُمولتقاو مُموذخف» مكلاتف
 . ةنب ةجح يأ

 .... هد مم ٤, 2 . . ذل ۔۔ ث . ۔۔ . .  0٥۔ 2 ٥

 اوناك ،(مهُموق اونَمأَيَو مكونُمأي نا نوديري نيرخا نودجتس) :مهضعب لاقو
 تلا ىبن اونمأي نأ اودارأو ،انموق لتاقن الو كلتاقن ال هللا يبن اي :اولاقف زاجحلاب م"أيح

 . مهنع كلذ هللا ىبأف ،مهموق اونمأيو

 نومّلسيف مالسلا هيلع يبنلا نوتأي اوناك .ةكم لهأ نم سانأ مه :دهاجم لاقو

 اونمأي نأ كلذب نوغتبي ناثوألا يف نوسكتريف شيرق ىلإ نوعجري مث 5اءاير هيلع
َ : 

 . اوفكيو اولزتعي مل نإ مهلاتقب اورماف ] انهاهو انهاه

 ناك ام :نسحلا لاق .هاطخ آلإ ًانمؤُم رتفي نأ نمؤمل ناك امَو » :هلوق
 الإ يأ .اطخ الإ .انمؤم لتقي نأ ،نمؤملا هيخأ قح نم هيلع هللا ضرف اميف ،نمؤمل
 .هدممعتي مل اطخ هايإ هلتق نوكي نأ

 .هيلإ هدهع يذلا هللا دهع ىف هبر نم هاتأ اميف كلذ هل ناك ام : مهضعب لاقو

 عابتا يف لهج يبأ عم هبذعي ناك انمؤم الجر لتق ناك ةعيبر يبأ نب شايع نإ لاقو
 .ناك امك رفاك لجرلا كلذ نأ بسحي شايعو ،يبنلا ,شايع

 يح » 28 ص 9 ج يربطلا ريسفت يفو .زاجحلاب موق ناك» :د يفو \ ايح اوناك» :ع يف اذك (1)

 .«ةماهتب اوناك

 © 169 ص دهاجم ريسفت يفو .ميلستلا نم «هيلع نومُلَسيف» :70 ةقرو ز يفو }د يفو ع يف اذك (2)

 ىلإ برقأ ريخألا اذهو .مالسإلا نم «ءاير نوملُسي» :27 ص 9 ج ،يربطلا ريسفت يفو
 ٠ باوصلا

. 

 نيقباسلا نم ناك دقو .همأل ماشه نب لهج يبأ وخأ 5ةعيبر يبأ نب شايع نمحرلا دبع وبأ وه (3)
 = نيترجهلا نيب عمج هنإ لاقيو .مقرألا راد مالسلا هيلع يبنلا لخدي نأ لبق ملسأ مالسإلا ىلإ
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 92 :ءاسنلا لوألا ءزحلا

 8 ىه م

 (ٍةنموُم ةبقر :مهضعب لاق .4 ةنموُم ةبقر ريِرحَتف ط أنموُم لتق ْنَمَو » :لاق
 تماصو تلص دق ةبقر الإ يزجت ال :لاق هنأ نسحلا نع تربخأو . هنيد لقع م

 . ةريغص تسيل

 .لوتقملا ءايلوأ ىلإ :يأ ه هلهأ ىلإ ةَمَنَسُم ةَيِدَو » :هلوق

 . ("ثاريملا ىلع ةيدلاو ةبصعلا ىلع لقعلا :لاق ةلت هللا لوسر نأ اوركذ

 .أطخلا ةيد ىنعي ،ةبصعلا ىلع لقعلا

 بلطت باطخلا نب رمع ىلإ تءاج ةأرما نإ :لاق بيسملا نب ديعس نع اوركذ

 ماقف .ئيش اذه يف هتلا لوسر نم عمس مكيأ :رمع لاقف ،اهجوز ةيد نم اهثاريم

 نأ مالسلا هيلع هللا لوسر يلإ بتك ينأ دهشأ :لاقف ( يبالكلا نايفس نب كاحضلا

 يف اماف .اطخلا لتق يف اذه لاق .رمع اهثّرَوف ؛اهجوز ةيد نم يباَبّضلا ةأرما ثروأ

 ةكمب نيفعضتسملل وعدي أرهش هتنا لوسر تنق املو .ةنيدملا ىلإ ةرجهلاو ةشبحلا ىلإ ةرجهلا =

 ليقو كومريلا موي لتق هنإ :ليق . ماشه نب ةملسو ديلولا نب ديلولا عم همساب ًأشايع ركذي ناك

 مجارتلا بتك يفو 0123 ص 3 ج .ربلا دبع نبال باعيتسالا يف هتمجرت رظنا .ةكمب تام
 جرخأ دقف .هئاضق يفو هللا لوسر ةنس يف تباث هانعم نكلو ،ظفللا اذهب ثيدحلا اذه دجأ مل (1)

 ىلع ال دلاولا ةبصعو دلاولا ىلع لقعلا نأو ةأرملا نينج باب تايدلا باتك يف يراخبلا

 نإ مث .ةمأ وأ دبع ةرغب نايحل ينب نم ةأرما نينج يف ىضق هتلا لوسر نأ ةريره يبأ نع» .دلولا

 لقعلا نأو اهجوزو اهينبل اهثاريم نأ ةي هللا لوسر ىضقف تيفوت ةرغلاب اهيلع ىضق ىتلا ةأرملا
 ةبصع مهو ۔ ةلقاعلا تيمسو .247-253 ص 12 ج ،يرابلا حتف ارجح نبا رظنا .ءاهتبصع ىلع
 .لوتقملا يلو باب ىلع لبإلا لقعب ناك ةيدلا عفد نال ةلقاع - بالا لبق نم هنبارقو لجرلا

 يبأ نعو (4575) هللا دبع نب رباج نع ،نينجلا ةيد باب .تايدلا باتك ،دواد يبأ ننس رظناو

 ٥٤591 :ص لوتقملا ةيد ثاريم ديز نب رباج مامالا هقف ©شوكب ىحي :رظناو . (4576) ةريره

 . ةلأسملا يف لاوقألا فلتخمل ًاصيخلتو اقيقحت دجت

 هآلو .اهتيدابب لزان ناك نإو ةنيدملا لهأ يف دودعم . يبالكلا نايفس نب , كاحضلا ديعس وبأ و هه (2)

 سراف ةئامب دعي ناك ؛ريواغملا لاطبألا دحأ وهو .هموق نم ملسأ نم ىلع مالسلا هيلع هتلا لوسر

 أطوملا يف كلام هدروأ . مهريغو كلامو يذمرتلاو دمحأ هدروأف رمع عم هربخ امأ .هدحو

 .هيف ظيلغتلاو لقعلا ثاريم يف ءاج ام باب ؛لوقعلا باتك يف 752 : ص
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 92 :ءاسنلا

 لهأ نم مهريغ نود مهل تناك ةيدلاب اوضر نإف ةبصعلا ىلإ وهف دمعلا لتق

 .ثاريملا

 نمف أطخلا ةيد ينعي ،ريعب ةئام ةيدلا :ةي هللا لوسر لاق :لاق مهضعب ركذ

 .(0)ةيلهاجلا لهأ نم وهف ريعب دادزا

 ضاخم تانب نورشع :سامخأ ىه :لاق هنأ دوعسم نب هللا دبع نع اوركذ

 .(ث)ةعذج نورشعو ،اروكذ نوبل ينب نورشعو } ةقح نورشعو ،نوبل تانب نورشعو
 در 2 ٤, ت

 نع اوزواجتيف لوتقملا ءايلوأ قدصي نأ الإ يأ ه اوقدصي نا الإ » :هلوق
 . مهيلع بجاوب سيلو ريخلا نم هدابع هيلع هللا ضح امل كلذو : نسحلا لاق . ةيدلا

 لاق .ه ٍةنموُم ٍةبقَر ُريِرخَتَف نِمؤُم وُمَو ْمُكَل وذَع موق نم ناك نإف » :هلو
 ريرحت هيفف اطخ نيملسملا نم لجر هلتقيف برح هموقو ملسي لجرلا ناك :نسحلا
 وهو ،مالسإلا هموقل رهظي ال نمؤم وهو ،هموق يف ناك نإو .هموقل ةيد الو ةنمؤم ةبقر
 . ةيد نوطعي الف شةيقتلاب مهيف

 ةبقَر ريرحتو هلمأ ىنإ ةَمّنَسُم ةيدف ٌىنتيَم مهنيبَو مكنيب موق نم ناك نإو »
 .ه ةَنموُم

 نابح نباو ةميزخ نبا هجرخأو ،ننسلا باحصأ هجرخأو ةماسقلا باتك يف يئاسنلا هجرخأ (1)

 .«لبإلا نم ةئام 5ةيدلا سفنلا يف نإ» :هيفو اباتك نميلا لهأ ىلإ بتك ةي هنلا لوسر نأ ًاعوفرم
 يف باب ،روذنلاو ناميألا باتك يف ًاعوفرم سابع نبا نع هدنسم يف بيبح نب عيبرلا هجرخأو
 : .«لبإلا نم ةئام ةيدلا» :هظفلو (661) لقعلاو تايدلا

 . يه مك ةيلا باب تايدلا باتك يف دوعسم نب هللا دبع نع اعوفرم اثيدح دواد وبأ هجرخأ )2(

 هلا لوسر نأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع اثيدح بابلا يف كلذ لبق جرخأو 4545(5)
 نوثالثو ،نوبل تنب نوثالثو ضاخم تنب نوثالث :لبإلا نم ةئام هتيدف أطخ لتق نم نأ ىضق

 وأ عابرأ يه له أطخلا لتق ةيد يف ءاملعلا فلتخا دقو .(4541 مقر) ركذ نوبل ينب ةرشعو ى ةقح
 باتك رظناو .45-49 ص 9 ج يربطلا ريسفت الثم رظنا .هدمتعم لكلو لبإلا نانسأ يفو سامخأ
 .307-310 ص ،فسري يبأل جارخلا
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 93 ۔ 92 : ءاسنلا لوألا ءزجلا

 لتق نمف ؛مولعم لجأ ىلإ دهع برعلا يكرشم نم موق نيبو يبنلا نيب ناك
 نم ناك امف :لاق . ةبقر قتع هلتاق ىلعو { ةيدلا هئايلوأ ىلإ عفد دهعلا كلذ يف مهنم

 نيب دهع نم ناك امو .لاتقلا هخسن . خوسنم وهف برعلا يكرشم نيبو يبنلا نيب دهع

 © لجر مهنم لتقف ةيزجلا نودوي ةمذلا لهأو برعلا ريغ نم نيكرشملا نيبو نيملسملا

 .ةنمؤم ةبقر قتعو هئايلوأل ةيدلا هيفف

 هلا نم ازواجت يأ ه هتلا نم ةبوت عاتم يرهش ماصف ذ مل نمق ) » : هلوق

 .هرمأ يف ًاميكح !هقلخب ًاميلع يأ ه اميكح ًاميلع هتنا َناَكَو ل

 ةيدالو ةنمؤم ةبقر ريرحتف نمؤم وهو مكل ودع موق نم ناك نإو : مهضعب لاقو

 .ادمع هب هللا يقل همتكف ًاطخ امد باصأ نم :لاق هنأ مهضعب نع اوركذ

 هيَلَع هللا َبضعَو اَهيِف ادلاخ ممّنَهَج هزاَرَجف ًادُمَعَتُم ًانموُم لتف نمو و ل : هلوق
 82 .< ۔

 . 4 اميظع ًاباّذَع ُهَل ًدَعأَو ةنعلو

 .هحاتفم لض لفق كلذ :لاقف نمؤملا لتاق نع لئس هنأ سابع نبا نع اوركذ

 دقو .ةني يبنلا باحصأ نم الجر لأس الجر نإ :لاق هنأ سابع نبا نع اوركذ

 :لاق .يمأ معن :لاق ؟يح كيدلاو نم دحأ له :لاق مث ،هيلع ددشف ،لتق ناك

 . هل لاق يذلاك وأ © هللا هدعبأ نم دعبأف رانلا دعبالا لخد نإف اهلمحاو اهرب . كليو

 ام ةيندم ةرقبلا يف يتلاو {ةيندم ةيآلا هذه نإ :لاق هنأ سابع نبا نع اوركد

 :لاق ؟أنمؤم لتق نميف لوقت ام :لاقف سابع نبا ىلإ ىتأ الجر نأ اوركذ

 تنك ام : لاقف . اميظع اباذع ُهَل دمع ُهنَعَلَو ه هبلع هنلا بِضغَو اهيف ًادلاخ ُمنَهَج هؤارج)

 هل ىنأو :لاق [82:هط] (ىََتما مث احلاص َلِمَعَو َنَماََو بات نمل رافع ينإَو) : فرعت
 هتلكث : لوقي ةي هللا لوسر تعمسل هديب سابع نبا سفن يذلاو .همأ هتلكث . ىدهلا
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 زيزعلا هفا باتك ريسفت 94 :ءاسنلا

 اكسمم { هنيميب هلتاق اذخآ ةمايقلا موي ءيجي ادمعتم انمؤم لتق يذلا (!)آاجر همأ

 ميف اذه لس ©‘بر اي :لوقي شرعلا لبق يف ًامد هجادوأ بخشت ىرخألا هديب هسأر

 لزن امو . ةيا نم اهتخسن امو مكيبن دهع يف ةيال ا هذه تلزن دقل هللا مي و . ينلتق

 . ناهرب اهدعب

 موي سانلا نيب ىضقي ام لوأ : ايت هللا لوسر لاق :لاق هنأ دوعسم نبا نع اوركذ

 .ءامدلا ىف ةمايقلا
 ِ , م . ِ  -. . 2۔ه٥ ٥ . َ 7. .- 2  ٤ ,

 ىقلا نمل اولوقت الو اونيبتف هللا ليپس يف متبرض اذإ اونما نيذلااَهُيأيي < : هلوق

 . م هلا ۔ ه 2 ۔.۔مر م . 3

 نم لجر سادرم نأش يف تلزن مهنأ مهضعب ركد 4 انم ؤم ! تسل ملسلا مكيلإ

 .(4)نافطغ

 الجر همأ هتلكث : هباوصو .أطخ امهتيلك يفو .«لتق يذلاو لجر» :د يفو . ؛الجر» :ع يف اذك (1)

 ثيدحلاو . . .ادمعتم الجر لتق لجر 863 ص 9 ج يربطلا ريسفت يفو ... ادمعتم أنمؤم لتق

 .انه تدرو يتلاب ةهيبش ظافلأب دمحا هجرخأ حيحص
 ادصق امهفذح يراوهلا دوه خيشلاب ينأكو .مالس نب ىحي امهدروأ ناربخ 70 ةقرو .ز يف ءاج (2)

 :امهلوأ :امهتابثإ ةدئافلا مامت نم تيارف

 رانلا اهيلع بجوأ يتلا تابجوملا هتا لزنأ امل :لاق باطخلا نب رمع نأ ينغلب : ىحي لاق»

 هذه تلزن ىتح ةداهشلا هيلع تبن انك كلذ هابشأو (. . .ادمعتم أنمؤُم ْلتفَي نمو) :اهب لمع نمل
 نع انففكف [ :ءاسنلا] (ُاَشَي نمل كلذ َنوُد امم ُرِفْعَيَو هب كَرْشي نأ رغي ال ةللا َنإ) :ةيآلا
 . «ةداهشلا

 نع روسيم نب هتلا دبع نع ةميرك يبأ نب دلاخ نع ميكح نب مصاع نع ىحي» :امهيناثو

 وه هتنا نوكي ىتح رانلا الو ةنجلا نيثدحملا نيفراعلا اولزنت ال :لاق يلع نع ةيفنحلا نب دمحم

 . !ةمايقلا موي مهيف يضقي ىذلا

 دوعسم نب هللا دبع نع تايدلا باتك لئاوأ ىف يراخبلا هجرخأ .هتحص ىلع قفتم ثيدح (3)

 .ًاضيأ هتا دبع نع (1678) ةرخآلا يف ءامدلاب ةازاجملا باب ،ةماسقلا باتك يف ملسم هجرخأو
 رظنا .ةداتقل ىه ىلت ىتلا ةياورلاو 5هلتاق ىف ةاورلا فلتخا نكلو ، يرازفلا كيهن نب سادرم وه ((4)

 ربلا دبع نباو ى 167 ص لوزنلا بابسأ يدحاولاو .77-81 ص 9 ج ،يربطلا ريسفت
 .1386 ص 3 ج باعيتسالا
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 95 ۔ 94 :ءاسنلا لوألا ءزجلا

 نم سانأ هبو ‘كدف لهأ ىلإ يثيللا بلاغ مهيلع اشيج ثعب هللا يبن نأ انل ركذ
 ريغ ينإو نمؤم ينإ : سادرم مهل لاقن ئ هباحصأ رقف ٤ مهنم سادرم ناكو . نافطغ

 هعم ناك ام او ذخأو ‘ هولتقف ‘ مهيلع ملس هوقل املف .. ةودغ ليخل ١ هتحًّبصف . مكعب اتم

 اولوق الو اونبت هللا ليبس يف ممُتبَرَض اذإ انماع نيذلا اهيأ اير : هللا لزناف ؛عاتم نم
 . ه و ۔ .2 ۔۔ 2 ,. . . ٥٤

 اهبو ،نوفراعتي اهب ،مالسلا نينمؤملا ةيحت نأل .(انموم تسل ملسلا مكيلإ ىقلا نمل

 .ةنجلا له ا ةيحت يهو . ًاضعب مهضعب ىقلي

 نسحلا ريسفت يف كلذو .4 ةريَِك مِناعَم هللا دنعف ايندلا ةيحلا ضَرَع َنوُعتيَت
 ىلع وهو هيف بغرف هل عاتم هعمو هريس يف ملسمل ١ هيشغ امل نيكرشمل ا نم الجر ن أ

 : ةيآلا هذه هللا لزنأف هعاتم ذخأف ؛هلتقف هيقلف ملسم ينإ :لاقف هلتقيل بهذف هل رامح

 .ةيآلا رخآ ىلإ . . .اهومكيطعي (ةَريِثَك مناَعَم هللا دنجق)

 .هل مكادهو مالسإلاب « مكيع هنلا نمف » اللض يا ه لبق نم متك تييذَك »
 لبقف مكاطعأ ام متيطعاف مهلثم نيكرشم لبق نم متنك كلذك :نسحلا لاقو

 .4 اريبخ َنوُلَمْعَت امب َناَك ةئلا نإ .اونبف » .مهنم هومتلبق الهف ،مكنم
 ح ه , ۔م,,۔ ؟ ٤ .2 ۔ ,, ۔ 0 2 .[ ۔ه۔ ح -

 يف نودههاجملاو ررضلا يلوا ريغ نينموملا نم نودعقلا يوتسي ال » :هلوق
 77 ,هع . 7
 : ةيالا هذه تلزن امل :لاق بزاع نب ءاربلا نع اوركذ .4 مهِسفناو مهلوماب هللا ,ليبس

 ىلإ موتكم مأ نبا ءاج هللا ليبس يف نودهاجملاو نينمؤملا نم نودعاقلا يوتسي ال

 لاقف ‘ ىمعأ ناك 6ىرت امك انأ © هللا لوسر اي :لاقف مالسلا هيلع يبنلا

 يلوأ ريغ : هللا لزنأف .فتكلا وأ حوللاب ينتأيلو ًاديز يل اوعدا :ةلي هللا لوسر

 . (1)هرذع هللا لزنأف ] (رَرَضلا

 “,۔ ٨ م م ۔ ه گ . ں۔ ه ۔۔ .ا ۔هگ ؟. - ك -

 الو جرح .جرعالا ىلع الو جرح ىمعالا ىلع سيل) : : هلوقك وه : : نسحلا لاقو

 .[17 :حتفلا] (جَرَح ,ضيرملا ىلَع

 :هظافلأ ضعب يفو ‘بزاع نب ءاربلا نع ءاسنلا ةروس ،ريسفتلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (1)

 .«فتكلا وأ حرللاو ةاودلا هعمو هءاجف . انالف يل اوعدا »
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 98 ۔ 95 :ءاسنلا

 8 . ك ۔۔۔ ۔ 3 ,۔ م. ه ٤٥4۔ | ,.ه ۔ , ۔“ ., ,, - ِ
 ه الكو ةجرد نيدعقلا ىلغ مهيفناو مهلوماب اب نيد دهجمل ا هلا لضف » : هلوق

 نم نيدهاجملا هللا دعو . ةنجلا ىنسحلاو ه ىنسحلا هنلا دَعَو » دعاقلاو دهاجملا يأ

 . ًاعوطت داهجلا راص ام دعب تلزن هذهو .ةنجلا نينمؤملا

 ةَمخرَو ةرفغمو نم تحر اميظع ارجأ نيدمقلا ىلع نيدهجُملا ةلا َلْضَفَو »
 .4 اميج اروفغ ةللا ناكو

 هللاب كرشي ال تامو ةاكزلا ىتاو ةالصلا ماقأ نم :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 .")دعق وأ دهاج .هل رفغي نأ هللا ىلع اقح نإف

 نع اوركذ (َنيدعقلا ىلَع مهنأو مهلوأب َنيدهجُملا هلل َلَضَف) :هلوق يفو

 فعض ةئامعبس مهرد لكب هل ناك هللا ليبس يف لامب هريغ زهج نم :لاق هنأ ءاطع

 فلأ نوعبس فعض لكبو فعض ةئامعبس مهرد لكب هل ناك هلامو هسفنب جرخ نمو

 .[27 :ةدئاملا] (َنيِقتُملا َنِم هللا لبقتي اَمَنإ) و ؤفعض

 مهل تلاق يا هم اولاق مهنأ يملا ةكالملا مهفو نيلا نإ » :هلوق
 ة[ضرأ يف نيروهقم] ينعي ٩ ,ضزألا يف َنيفَعضَتسُم ك اولاق تنك ميف , ةكئالملا

 4 اهيف اوُرج اهت ة ةعسو . هللا ضرأ نكت أ < ةكئالملا مهلا تلاق يأ ه اولاق » ةكم

 نم ريصملا سئب يأ هم ريصم تاَسَو ُمنَهَج ممم كيلوأ » :هللا لاق .اهيلإ يا

 . منهج ىلإ راص

 وبأ جرخ املف .مالسإلاب اوملكت ةكمب اوناك موق ءالؤه :لاق مهضعب نع اوركذ
 كلذ لبقي نأ هللا ىبأف رذع ريغب اورذتعاف ،ردب موي اولتقف هعم اوجرخ هباحصأو لهج

 ءاَسّنلاَو ,لاجرلا َنِم َنيِفَعْضَتْسُملا آلإ )» :لاقف مهانثتساو ةكمب نيذلا رذع مث .مهنع

 الو »[ةنيدملا ىلإ ةكم نم نوجرخيف مهل ةوق ال يأ] 4 ةليح َنوُميطَتْسَي ال نذلولاو
 هللاب نمآ نم :ظفلب ةريره يبأ نع نيدهاجملا تاجرد باب .داهجلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (1)

 وأ هللا ليبس يف دهاج ،ةنجلا هلخدي نأ هللا ىلع اقح ناك ناضمر ماصو ةالصلا ماقأو هلوسربو

 . .اهيف دلو ىتلا هضرأ يف سلج

 .72 ةقرو ز نم ةدايز (2)
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 100 - 99 :ءاسنلا لوألا ءزجلا

 َوُفْعب نأ هئلا ىسع كئلوا , ةنيدملا ىلإ اقيرط نوفرعي ال يأ ه اليبس َنوُدَنهَ

 .4 ًاروُمع ًوُفَع هللا ن راكَو + .ةبج او هللا نم ىسعو 4 مهنع

 ٥ مهعم اوجرخي ن أ اوعيطتسي مل ةكمب اوناك سان أ مه :ده اجم لاقو

 قيرط :دهاجم لاق .(اليبَس نودتهي الو ةليح َنوُعيطَتْسَي آل) :هلوقو . هللا مهرذعف
 ..ةنيدملا

 ث ۔ ث .ء ٥ . ٠٤. 2- ى ُ . - 4. 2 ٠٥
 لاق .4 اريثك امغرم ضرالا يف دجي هللا ليپس يف رجاهي نمو « : هلوق

 ضرأل ا يف دجي : مهضعب ل اقو . 4 ةعسو ح . بلطل ١ نم ةريثك اهوجو : نسحل ١

 :دهاجم ريسفتو .نيكرشملل امغارمو ارجاهم جرخي ؛هيلإ رجاهي ارجاهم :امغارم
 . )2( ةعس و هركي امع ًاحزحزتم : يأ .امغ ارم

 م ه ٥ 7 ه 2 ٥

 قو ذقف توملا هرذ ذُي مث : هِلوُسََو هللا ىلإ رجاهم ه هتين ني جرخي نَمَو ل :هلوق

 نأ عمس امل ةنانك ينب نم الجر نأ اوركذ . 4 ًاميجر اروفغ للا َناَكَو هللا ىلَع رجأ

 لاق توملل فندأ دقو ثردب موي مهرابدأو مههوجو ةكئالملا تبرض دق ةنانك ينب

 هذه هيف هللا لزناف قيرطلا يف تامف مالسلا هيلع يبنلا ىلإ هولمحف ؛ينولمحا هلهأل
 .(ةيآلا

 حيحص يفنو .ليبس نودتهي الو ةليح نوعيطتسي ال نمم يمأو انأ تنك :لوقي سابع نبا ناكو (1)

 تناك :لاق «َنيِفَعضَنسُمْلا الإو :امهنع هللا يضر سابع نبا نع ةكيلُم يبأ نبا نع يراخبلا

 . هللا رذع نمم يمأ

 :ع يفو ٥171 ص دهاجم ريسفت يف درو ظفللا اذهبو . حيحصلا وهو . !احزحزتم» :د يف اذك (2)

 .«ناردصم ةمغارمو ًامغارم» :284 ص 1 ج ءارفلا يناعم يفو .ةغللا يف هجو هلو «ازيحتم»

 :134 ص نآرقلا بيرغ ريسفت يف ةبتق نبا لاقو .ضرألا يف بهذملاو برطضملا : مغارملاف

 ملسأ اذإ ناك لجرلا نأ هلصأو .[يموق] ت ترجاهو تمغار :لوقت ؛ دحاو رجاهملاو مغغارملا»

 : بهذملل ليقف .نارجهلا نم ًاعطاقم يأ . ًأرجاهمو ٦ ًابضاغم يأ . .مهل ًامغارم هموق نع جرخ

 يبأ نبا لقن دقو .«هموق لجرلا ةرجهب تناك اهنأل - ةرجه :لي يبنلا ىلإ ريصمللو ،مغارم
 ةبيتق نبا نأ ىلع .هلئاقل هبسني ملو ايفرح اذه ةبيتق نبا لوق رثكأ 72 ةقرو ز ةطوطخم يف نينمز

 .138 ص 1 ج ةديبع يبأ زاجم نم ىلوألا ةلمجلا لقن هسفن

 = يدحاولل لوزنلا بابسأ يف ةيآلا هذه هيف تلزن يذلا لجرلا مسا يف ءاملعلا فالتخا رظنا (3)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 102 - 101 :ءاسنلا

 ةولصلا َنِم ا . م اورصق ن 1 حانج مكيلع سيلف ضزألا يف تبرض ذإو :هلوقا

 ًاوُدَع مك اوناك َنيرفكلا نإ اورفك نيزلا » مكلتقي نأ يأ « مكنتفي نأ مف :
 ى

 . فوخلا ةالص رصق اذه ه انيبم

 اوذخاو كعم مهن ةفئاط مقف ة ةلصلا ه تمقف م ميف تنك اذإو » :لاق
 ٥ - 2ه م 8

 كعم ولص اولص مل ىرخ أ ةَمْئاَط تانو مك ارو نم اونوكيل و دجس اذإف مهتحلسأ

 مكيع و مكحل أ نع ولف ول اورفك نيزلا و مهَتَحيسأ او ممذ اوذخاو

 و 1 رطم م ىذ دا مكي ناك نإ ١ مكيل حانج الو 0 ةدجو ةلم مكيلع ًنوُليمق
 م

 4 ٥ ٥ هم

 نورذح مهو مهتحلس أ نوعضي ي أ 4 ْمُكرذج اوذ ذخو مكتخأ ا اوعضت ن أ . ىضرم متنك

 يف فوخلا ةالص انرّسف دقو .ناوهلا نم يأ 4٩. نيهم اباذع نيرفاكلل ٌدَعأ ةللا نإ ث

 .")ةالصلا ننس

 (©نانججَضب نوكرشملاو (2نافسممب اوناك هباحصأو ةلي ىبنلا نأ دهاجم ريسفتو
 ً "7 . (4ل .۔, ..
 مهمايقو مهدوجسو مهعوكر .اثاعبرأ رهظلا هباحصأب ةي يبنل ا ىلصف . اوفقاوتف

 .207 ص 2 ج يطويسلل روثنملا ردلا يفو 170-30171 ص =

 .ةصاخ ماكحألا تايآ ريسفت يف ارارم ةرابعلا هذه تدرو دقو ،هقفلا يف فلؤملل باتك اذه (1)

 .121 ص 4 ج نادلبلا مجعم توقاي رظنا .ةنيدملا قيرط ىلع ةكم نم نيتلحرم ىلع عضوم (2)

 رظناو «نجض» :قئافلا يرشخمزلا رظنا .ةكم نم ديرب ىلع ليبج ليقو .ةماهت ةيحانب لبج (3)
 .453 ص 3 ج نادلبلا مجعم ،توقاي

 ىلع فاقلا ميدقتب «اوفقاوت» :72 ةقرو ز و }د يف ءاج ام هباوص أطخ وهو «اوقفاوتف» :ع يف (4)
 . ماحتلالاو موجهلا لبق لاتقلل اولباقت : يأ .ءافلا

 9 ج هريسفت يف يربطلا هاور ام امأ .حيحصلا وهو اعبرأ رهظلا هباحصاب» :زو ،د و ع يف اذك (5)
 :لاق ثيح (10321) ةرقفلا يف مصاع يبأ كش هدضعي ،اطخ وهف (10322) ةرقفلا .130 ص

 ام اعبرأ رهظلا ةالص ىلص مالسلا هيلع هنأ نم انه ءاج ام ديؤيو . اعبرأ وأ نيتعكر رهظلا ة ةالص»
 نافسعب ةلي هللا لوسر عم انك :لاق يقرزلا شايع يبأ نع دهاجم نع» (10323) ةرقفلا يف

 ول لاح ىلع اوناك دقل :نوكرشملا لاقف رهظلا انيلصف :لاق .ديلولا نب دلاخ نيكرشملا "
 تناك رهظلا ةالصف «. . .رصعلاو رهظلا نيب رصقلا ةيآ تلزناف ،ةلفغ انبصأل 5ةَّرغ انبصال اندرأ

 .نيتعكر ىلإ رصعلا ةالص ترصقف ،زصقلا ةيآ تلزن مث ،اعبرأ اهلصأ ىلع اذإ
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 لوألا ءزجلا
 102 : ءاسنلا

 لا لزناف ،مهلاقثأو مهتعتمأ ىلع اوريغي نأ نوكرشملا هب مهف ؛ًاعيمج مهدوعقو

 رخآ ىلإ .. .(َكَعُم ْمُهَنُ ةفئاط مقف ةولصلا مهل تقف مهيف تنك اًذإَو) :هيلع

 اوربكو مهب ربك مث ،نيفص هفلخ هباحصأ ٌفصف ؛رصعلا هللا لوسر ىلصف .ةيآلا

 ماق نيح نورخآلا دجس مث ؛مايق نورخآلاو ، يبنلا دوجسب نولوألا دجسف ؛ ًاعيمج

 تصلا رخاتو رخآلا فصلا مدقتف .اعيمج اوربكو مهب ربك مث ،لوألا تصلاو يبنلا
 . نيتعكر ىلإ رصعلا ترصقف .ةرم لوأ اولعف امك دوجسلا .)اوبقاعتف ،لواألا

 . ناهبصأ نم ريدلاب فوخلا ةالص هباحصأب ىلص يرعشألا ىسوم ابأ نأ اوركذ
 ةفئاطو هءارو ةفئاط لعجف ؛مهنيد مهملعي نأ دارأ هنأ الإ فوخ ريثك ذئموي مهب امو

 مهباقعأ ىلع اورخات مث }ةعكر هعم نيذلاب ىلصف ؛حالسلا مهعم مهودع ىلع ةلبقم

 6 مهباحصأ ماقم اوماق ىتح مهنوللختي نورخآلا ءاجو .مهباحصأ ماقم اوماق ىتح

 هنيمي ىلع مهنم ناسنإ لك ملس مث ،ةعكر اولصف اوماق مث ىرخأ ةعكر مهب ىلصف

 . هراسي ىلعو

 ةقرف :نيتقرف نونوكي :فوخلا ةالص يف لوقي ناك هنأ رمع نبا نع اوركذ
 ىلع نورخاتي مث ،ةعكر هنولي نيذلاب يلصيف ؛ مهسرحت ةفئاطو .مامإلا عم يلصت

 مث ىرخأ ةعكر هب يلصيف نورخآلا مدقتيو ،مهناوخإ فاصم يف نوموقيف ،مهباقعأ

 .ةعكر مهنم ناسنإ لك يلصي مث ؛ملسي

 ؛ؤدعلا ةلابق ةفئاطو هفلخ ةفئاط :نيتفئاط نونوكي :لاق ميهاربإ نع اوركذ

 ءيجيو إمهباحصأ ماقم يف اوموقي ىتح نورخاتي مث ةعكر هفلخ نيذلاب يلصيف

 مث .ملسي مث ةعكر مهب يلصيف ،مامإلا فلخ ماقم يف اوموقي ىتح نورخالا
 ماقم ىلإ نوعجري مث ،ةعكر نولصيف مهباحصأ ءيجيو { مهباحصأ ماقم ىلإ نوعجري
 .نوملسي مث ةعكر نولصيف مهباحصأ ماقم ىلإ نورخآلا ءيجيو . مهباحصأ

 .127 ص دهاجم ريسفت نم باوصلا تبثأو !دوجسلا يف اولعفف» :د و ع يف (1)

 ملو «ناهبصأ نم ريدلابه :153 ص 9 ج يربطلا ريسفت يفو «ناهبصأ نم نيذلاب» :د و ع يف (2)
 .نادلبلاو نكامألا ءامسأ يف همسا دجأ ملو ،ناهبصأب صاخ ريد هلعلو هيف باوصلل دتهأ
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 102 :ءاسنلا

 ةالص هباحصأب ةلي هللا لوسر ىلص :لاق هنأ هللا دبع نب رباج نع اوركذ

 هسأر عفر مث ى اعيمج اوعكرف عكر مث . ًاعيمج اوربكف ربك مث ،هفلخ مهقصف فوخلا

 نم مهسوؤر اوعفر املف .مايق نورخآلاو هنولي نيذلا دجسف دجس مث 3 اعيمج اوعفرف

 .ةلبقلا نيبو مهنيب اميفو مهيديأ نيب اميف ودعلا ناك : مهضعب لاق .اودجس دوجسلا

 فوخلا ةالص مهب ىلص ةلي هللا لوسر نأ هللا دبع نب رباج نع :مهضعب لاقو

 مث © نيتعكر هفلخ نيذلاب ىلصف .ودعلا ىلع ةلبقم هفلخ ةفئاطو .هءارو ةفئاط تماقف

 سانللو تاعكر عبرأ يبنلل تمتف ؛ ملس مث نيتعكر مهب ىلصف نورخا ءاجو ،اورخات

 .ةالصلا رصقت نأ لبق اذه ناك امنإ هنأ ىرن :مهضعب لاق .ناتعكر

 نورصقي ال اذكه اولص مهتنيدم يف موق ىلع ودعلا مجه اذإ :مهضعب لاق

 ارخا مهب ىلص نيذلا م) نأ : مهؤاضق نوكيو .نيتعكر نيتعكر نوضقي مث ،ةالصلا

 نوضقيف مهناكم ىلإ مهباحصأ ءيجي مث ،مهباحصأ ماقم يف اوموقي ىتح نورخاتي

 ىلإ مهباحصأ يجي مث مهباحصأ ماقم ىلإ نورخاتي مث ،نوملسي مث ؤنيتعكر
 .نوملسي مث نيتعكر نوضقيف مهنكامأ

 مث ،نيتعكر ىلوألا ةفئاطلاب يلصي : مهضعب لاقف فوخلا يف برغملا ةالص امأ

 ماقم ىلإ نورخاتي مث .ملسي مث ةعكر مهب يلصيف نورخآلا مدقتيو نورخاتي
 ىلإ نوعجري مث ،مهيلع تيقب يتلا ةعكرلا نولصيف مهباحصأ ءيجي مث ،مهباحصأ

 . نوملسي مث نيتعكر نولصيو . نورخآلا مدقتيو . مهباحصأ ماقم

 ةنيدملاو ةكم نيب يلصي ةي هللا لوسر ناك :لاق هنأ سابع نبا نع اوركذ

 . هللا الإ فاخي ال نيتعكر

 ىنمب هللا لوسر عم تيلص :لاق هنأ ةيعازخلا بهو نب ةثراح نع اوركذ

 . مهنماو سانلا ناك ام رثكأ .نيتعكر

 .«نيذلا نأ» :هباوص أطخ وهو «نيذلا يا» :د و ع يف (1)

 = هوخأ وهف > هللا ديع هل تدلوو باطخلا نب رمع تحت همأ تناك . يعازخل ١ بهو نب ةثراح وه )2(
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 103 :ءاسنلا لوألا ءزجلا

 فيكف نيرحبلا ىلإ رجتا رجات لجر ينإ ،هللا لوسر اي :لاق الجر نأ اوركذ
 .(1) نيتعكر لص :لاق ؟ةالصلاب ينرمأت

 لاق 4 ْمكيونُج ىلَعَو أ ادوم اميق ةللا اوُرُكذاَف ةوَلَصلا مَتْيَضَق اًدإَق » :هلوق

 ىلع دجسيو ادعاق ىلص ًاضيرم ناك اذإو ،امئاق ىلص اضيرم نكي مل اذإ : مهضعب

 هدوجس لعجيو .ءاميإ أموأ ضرألا ىلع دجسي نأ عطتسي مل نإف عاطتسا نإ ضرألا

 هبنج ىلع ًاعجطضم ىلص ادعاق يلصي نأ عيطتسي ال ناك نإف ،هعوكر نم ضفخأ
 دشأ هضرم ناك نإو ،ايقلتسم ىلص كلذ نم دشأ هضرم ناك نإو شةلبقلا ىلإ نميألا
 هيلع تناك امايأ وأ اموي هيلع يمغأ نإو .ةالصلا كلت ريبكت ددع :لاقيو ،ربك كلذ نم

 .ةالصلا ننس يف وهو ؛فالتخا هيفو شةليلو موي ةداعإ

 لاق (مكبونج ىلعو دوعق امايق هللا اوُرُكذاَق) : هلوق يف نيرسفملا ضعب , لاقو

 وأ امئاق هللا ركذي ،هبلق يف نمؤملا ةوق :نسحلا لاقو .لاتقلا دنع هركذ هللا ضرتفا

 .هشارف ىلع ًاعجطضم وأ ادعاق

 اومتاف :لوقي] « ةلصلا اوميقأ » اث متنمأ اذإف يأ 4 ُتنَنأَمْطا اذإف » :هلوق

 اباتك :نسحلا لاق 4 أتوقْوُم اباتك : ىّلَع تناك ةوَلّصلا ن » ([ةالصلا

 حيحص ثيدحلاو .عادولا ةجح يف وهو هذه رصقلا ةالص ةلي هللا لوسر عم ىلص دقو .همأل =

 ىنمب ةالصلا باب .ريصقتلا باوبأ يف ،ةالصلا باتك يف يراخبلا هجرخأ

 نبا هتياورب درفنا امم هلعلو ريسفتلاو ثيدحلا بتك نم يدي نيب اميف ثيدحلا اذه دجأ مل (1)

 . مالس

 لاقو .«مكرلصمأ يف ينعي» :72 ةقرو ز ينو .«متمقأ اذإف» :د يفو .«متنمآ اذإف» :ع يف اذك (2)

 اومتاف ينعي (ةالضلا اوُميِأَف) متمقأ اذإف :لوقي (ْمْتنَنأَمْا اذإَف)» :فيراصتلا هباتك يف " نبا

 !ةالصلا

 رصق وه له .ةالصلا رصق يف ءاملعلا فالتخا لوح ايفاو ًاقيقحت رظناو .72 ةقرو ز نم ةدايز (3)

 ةالص باتك يف ملسم هاور يذلا سابع نبا لوق أرقاو .روهمجلا يأر وه امك ةيمك رصق وأ ةيفيك
 هللا ضرف :لاق ثيدحلا ةمئأ . نم هريغ هاورو ((7 مقر) هنم باب لوأ يف اهرصقو نيرفاسملا

 هلك كلذ رظنا .ةدحاو فوخلا يفو نيتعكر رفسلا يفو ًاعبرأ رضحلا يف مكيبن ناسل ىلع ةالصلا

 .254-258 ص 3 ج ؛ركاش دمحم دمحأ قيقحت ،ريثك نبا ظفاحلا نع ريسفتلا ةدمع يف
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 105 ۔ 104 :ءاسنلا

 . ابجاو اباتك :دهاجم لاقو . (ةاضورفم

 : يأ (ةالصلا اوميقأف) مكرفس ىضقنا اذإ : يأ (متننأامطا اذإف) : مهضعب لاقو

 .ةالصلا اومتأف : يأ (ةالصلا اوميقأف) :دهاجم لاقو .اعبرأ ةالصلا اوميقأف

 كلذو © موقلا بلط يف اوفعضت ال :يأ 4 . موقل ا ءاغتبا يف اونهت الو )» :هلوق

 امم َنوُمَلاي ْمُهْنإَ َنوُمَلاَت اوُنوُكَت نإ » .عضوملا اذه لبق كلذ انرسف دقو .دحأ موي

 نم كلذ يف « هللا نم نوُجْرتَو » حارجلا نم عجولا ينعي :نسحلا لاق « نوُملات
 .داهجلا يف كلذب مهبغري .نوكرشملا وجري ال ام :يأ « نوُجْرَي ال امم »» هباون

 .نوعجيت امك (}نوعجيي : : ىأ ) نوُمَل ات امك نوُمَلاَي اي مهنإ اق ) :مهضعب لاقو
2 ٥ 4 2 ٥2 

 .(ًاميكح اميلع ةللا َناَكَو) .ةرخآلا يف باوثلا نم (نوُجرَي آل امم هللا نم نوجرتو)

 يف يأ ه هللا كزأ امب سانلا نيب مكحتل قحلاب بتكلا فيإ انلزنأ انإ » :هلوق

 رظنا . حيحص ليوأتلا نم هجو وهو . 7 اباتك ... ًاضورفم ًاباتك» :ز يفو ادو ع يف اذك (1)

 يف ةجحلا يف ، يسرافلا دنعو 0172 ص ،فيراصتلا يف مالس نبا دنع (َبتك) يناعم فلتخم

 يذلا وهو (اتوقوَم) ظفلل رخآلا ىنعملا ىلإ فلؤملا رشي ملو .332 ص 2 ج .عبسلا تاءارقلا

 هق اتقوم يأ» :131 ص 1 ج نآرقلا زاجم يف ةديبع وبأ لاق .نوريثك نويرغلو نورّسفم هدروأ
 هللا هتقو : لاقي . اتقوم : يأ» :135 ص ثناءرقلا بيرغ ريسفت يف ةبيتق نبا لاقو .«مهيلع هللا

 تاقوأب ًاددحم» : :561 ص 1 ج فاشكلا يف يرشخمزلا لاقو ..«تاقواأل هلعج : : يأ هتقوو مهيلع

 بيرغ يف يناتسجسلا لاقو .«نمأ وأ فوخ : متنك لاح يأ ىلعا اهتقو نع اهجارخإ زوجي ال

 نإ : هلوقو اهلضفو ةالصلا تيقاوم باب» : يراخبلا مجرتو . .«اتقؤم يأ :أتوقوم» : نآرقلا

 ؛اردقم ًاتّقوُم : : يأ ًاتوقوم اباتك :ناسللا يفو .«هتقو أتوقوَم اباتك َنيِنمؤُملا ىلَع تناك ةالصلا

 نم ىلوأ سيساتلا :ةدعاقلا اندمتعا اذإو .«هيف لعفُي اتقو لعفلل نيب اذإ توقوم وهف هتقو :لوقت
 نينمؤملا ىلع تناك ةالصلا نإ : ىنعملا نوكيف ليوأتلا نم ريخألا بناجلا اذه انحججر .ديكوتلا

 .نايب نسحأ هنيبو 170 ص 9 ج هريسفت يف يربطلا هيلإ لام ام اذهو .تقوب ددحمو اردقم ًاضرف

 ليقف ناكملا ديدحت ىلإ نامزلا ديدحت نم تقولا ىنعم عستا فيك (تقو) ناسللا يف رظناو

 . جاحلا تاقيم هنمو .تاقيم عضوملل

 .حيحص لكو ،عجايو عجنو ،عجؤي ،عجو :ةغللا يف درو دقو .عجولا نم «نوعجيي» اذك (2)
 . (عجو) ناسللا رظنا
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 108 - 105 :ءاسنلا لوألا ءزجلا

 قرس راصنألا نم الجر نأ نسحلا نع ركذ .4 ًاميصخ َنينئاَحْلَل نكت الو » يحولا
 هموق ىتأ مث .دوهيلا نم الجر اهعدوتسا ةلاقلا هيلع تشف املف .اهيلع مهتاف ًاعرد

 ىتح اهنع لأسأ تلز ام هتلاوف عردلاب ينومهت نيذلا ءالؤه ىلإ اورت ملأ :لاقف

 ام هللاو :لاقف ؛عردلا هدنع اودجوف يدوهيلا اوتأف . يدوهيلا نالف دنع اهتدجو

 مالسا هيلع يبنلا ىلإ اوقلطنا :هموقل يراصنألا لاق مث .اهينعدوتسا امنإ ،اهتقرس

 :اولاقف هللا لوسر هُموق ىتاف .ةلاقلا ينع طقستف ينرذعيلف جرخيلف هل اولوقف

 .لف نأ هللا لوسر داراف .ةلاقلا هنع طقست ىتح نالف رذعاف جرخا © هللا لوسر

 نكت الو ةنلا كارأ امب سانلا نيب مكحتل قحلاب باتكلا يإ انلا انإ) : هللا لزناف

 0")يراصنألا ينعي (ًاميصخ َنيِنِئاَحْلَل

 رومع ناك ةلا نإ ل .هرذعت نأ هب تممه تنك امم ه ةللا رْفْغَتْس او

 . ه اميجًر

 يذلا وه يراصنالا نأ يأ 4 مهسفنأ نوات نيذلا نع لداجت الو % :هلوق

 وهو . ميثأ ناؤَ ناك نَم بجي ال ةللا نإ » ءىرب اهنم وهف يدوهيلا امأ ،اهقرس
 . نسحلا ثيدح ىف .اقفانم ناكو .(2,يراصنألا قريبأ نب ةمعط

 سانلا نم نويحتسي يأ هللا َنِ َنوُفْخَنْسَن ٢ .سانلا نم َنوُفْخَنْسَي » :لاق

 نوتيبي ريسمفت . 4 .لوقلا ١ نم ىضري ر ال ام نوب ذا إ ْمُهَعَم ؤ ط هللا نم نويحتسي الو

 .)نوقلي : يأ نوتيبي : مهضعب لاقو .نورتفي يأ

 ركذيو .73 ةقرو ،ز نم اهمامتو اهتحص تبثاف .ع و ق يف ةصقان ةبرطضم ةصقلا هذه تدرو (1)

 اهركذ اهنم ةبيرق ىرخأ بابسأ كلانهو ،تايآلا لوزن ببس ىه ةصقلا هذه نأ يدحاولا

 .215-219 ص 2 ج روثنملا ردلا رظناو 1765-0189 ص 9 ج يربطلا ريسفت الثم رظنا .نورسفملا

 نيذلا نيقفانملا ءامسأ يف 343 ص ،فراعملا يف ةبيتق نبا هركذ يراصنألا قريبأ نب ةمعط وه (2)

 اوكراش نيذلا ءامسأو ةصقلا ليصافت رظنا .كوبت ةوزغ ىف ةينثلا نم ةي هللا لوسر اوقلي نأ اودارأ

 .176-183 ص 9 ج يربطلا ريسفت يف اهيف
 = نيزر يبأ نع يربطلا هاور ريسفت وهو «نوفلؤي» لعفلا نم فيحصت هنأ ودبيو «نوقلزي» :ع يف (3)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 115 ۔ 108 :ءاسنلا

 ناَكَو » .اهقرس يدوهيلا نإ : يراصنألا لاق ام وهو 5(!)نورذعي : مهضعب لاقو

 . ٩ ًاطيحُم َنوُلَمْعَي امب هللا

 ةويَحلا يف ْمُهنَ ْمتْلَاَج ءالؤنم متنا امه ج : لاقن يراصنألا موق ىلع لبقأ مد

 اظفاح يأ « اليكو ممهْيَلَع نوكي ْنَم مأ ةميقلا موي ْمُهْنَع ةنا لداجي نمق ايندلا
 : لاقف هللا هباتتسا مث : نسحلا لاق .نسحلا ريسفت يف مهلامعأل

 ً ى . . ۔ ى .٥{۔ه۔ د ء۔ذ٠٤؛ب} .,8٠۔ ٥٤ ع م ٥ ۔هد ۔۔
 . 4 اميحر اروفغ هللا لجي ةللا رمعتسي مد هسمي ملظي وا اءوس لمعي نمو <

 نَمَو اميكح اميلع هثلا َناَكَو هيفن ىلع هبسكي امئاق امثإ بيك نمو » :لاق
 لمتحا دقف 5 ءيرب اهنم هنأ يدوهيلا ينعي ٩ ائيرب هب مر ث امنإو ة ةئيطخ بسكي

 . اني يأ 4 انيبم امثإَو « بذكلا ناتهبلاو 4 انه

 تل ُهنَمْخَرَ كيَلَع هللا لضف آلَلَو » :لاقو يبنلا ىلع لبقأ مث :نسحلا لاق
 م و,٥ر / ڵ

 لا َنولضُي اَمَو » مهبحاص رذعي نأ يبنلا نم اودارأ اميف 4 ولضُ نأ هس ةفئاط

 نكت ْمَل ام َكَمَلَعَو ةمكحلاو بتكلا َكيَلَع هنلا َلَزن و ِ ءيش نم كنوُرضَ اَمَو مهسفنا

 . 4 اميظع كيلع هللا لضف ناكَو و مل

 "  4م ٥ 4 ً

 حالضإ وأ فورعم أ ةلصب رمأ م ه الا إ مهوجن نم ريثك يف ريخ ال ط :لاق مث

 لاق .ه ًاميظع ارجأ هيت ؤن فوسف هللا تاضزَم ءاغتبا كللذ لعفي نمو ل نيب

 (}[نيملسملا نيب ميقي نا محتسا] لزن ام يراصنألا يف هللا لزنأ املف :نسحلا

 . هللا لزنأف نيكرشملاب قحلف
 -١۔ ۔ مد 7 « ٥

 : مهضعب لاقو .)قارفلا مهضعب ريسفت يف قاقشلاو ه لوسرلا قاشي نمو »

 © قلو : لعفلا نم نوكيف ريخألا اذهب حص اذإو . «نوقلي» :د يفو .2 ص 9 ح هريسفت يف =

 . (ْمُكتَنسْلاب ُهَنوُمِلَت ذا) 15 :رونلا ةروس نم ةشئاع تارق امك ؛ بذك : يأ

 رمأ ريبدت وه امنإ تييبتلا ىنعم نأ ىلع .اهجو انه ةملكلل رأ ملو ،نورذعي :دو ع يف اذك (1)

 .ليلب
 .3 ةقرو .ز نم ةدايز )2(

 .بسنأ لوألاو .ةجو لكلو «قافنلاه :د يفو ،«قرافي نمو» :ز يفو 5«قاّرمفلاه ع يف اذك (3)
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 117 - 115 :ءاسنلا لوألا ءزجلا

 ريغ عبتيو ىهلا هل نيبت ام دُعَب نم » لوسرلا فلاخي نمو :يأ لوسرلا ققاشي نمو

 اسو منهج هلصو ىلوت ام هلوت » نينمؤملا نيد ريغ يأ « نينموُملا .ليهس
 .4 ريصم

 ۔ و .ذاو ©. ۔ , ٥ ا , ٥ِ ۔ . و

 نود امم رِفْعَيَو هب كرشي نا ُرفْعَي آل ةئلا نإ » :لاقف هللا هباتتسا مث :نسحلا لاق

 عجر ةيآلا هذه تلزن املف .4 ًاديمب الص لض دقق هئلاب كرشي نمو ءاشي نمل كلذ
 طئاحلا هيلع عقو دقو كرداف ،اتيب نيملسملا نم تيب ىلع بقن هنإ مث .نيملسملا ىلإ
 . هلتقف

 )1 . ۔٩ . . ھه۔ هع ۔۔۔۔ ..ع . يت -
 ضرقلا فورعملاو (بفورعمم وا ٍةقدّصب رما نم الإ) :هلوقو

 .لطابلا ةهلآ نم يأ (ّلَوُت امم ِهلوُن) :هلوق امأو
 6 و ث 42 , ه ى .٩“-ه۔ 2 م ٠. ۔ م ع . - 7 :. ٥٠

 ) اميحر اروفغ هللا لجي هللا رمغتسي مث هسمن ملظي و ا ا ءوس لمعي نمو ( : هلوق

 رفغف اورفغتسا مهانتف اذإ ؛ الطاب انلمع بهذ :هدونجو سيلبإ لاق تلزن امل اهنأ انغلبف

 . اضعب مهضعب لتقيف هب نونيدي رمأ ىلع مهنلمحأل : سيلب ١ ل اقف . مهل

 نكلو نولصملا هدبعي نأ سئي دق ناطيشلا نإ :ةلي هللا لوسر لاق : نسحلا لاق

 ,2 ) .ن ىصر دق مهلامعأ نم نورقحي امو مهنيب شيرحتلا يف ١

 مهضعب نأ ريغ . تاومأ الإ : 7 لاق « اثنتإ الإ هنوذ نم نوعي نإ ج :هلوق

 نم نوعذت َنيِلاَو) :هلوق لثم وه مهضعب لاق .هيف حور ال تيم ًائيش :لاق هنأ هنع ىور

 فيراصتلا هباتك يف هلعج دقو .انه مالس نبا فلؤملا هراتخا فورعملا يناعم هوجو نم هجو اذه (1)

 يفو .5114 :ةيآلا هذه يف فورعملا رسف هبو .ةسمخلا ةملكلا هوجو نم هجو لوأ 204 ص

 ؛ آومش رثكأو ىنعم كلذ نم معأ فورعملا ةملك نأ قحلاو .ةروسلا هذه لئاوأ نم 6 :ةيآلا
 ضرقلا ىلع اهانعم رصقي > 6 نيققحملا نم ريثك هيلإ بهذ امك ربلا عاونأ لك لوانتت يهف

 نب ا ة هريس : لثم رظن ١ . خيراتلاو ننسلا بتك يف تدرو دقو .عا دول ١ ةجح يف نيتم هتبطخ نم )2

 هجرخأو .150 ص 3 ج يربطلا خيراتو .113 ص 3 ج يدقاولا يزاغمو 3604 ص 4 ج ماشه

 نع 2812 مقر) . . .ناطيشلا شيرحت باب ٠ .هحا نيقفانملا تافص باتك يف ملسم

 اح
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 119 - 117 :ءاسنلا

 ينعي [20-21 :لحنلا (ءاَيخأ ريع تاو َنوَقلَحُ مو ايش نوملحي آل هللا نو ۔ ٥ وم ه م ۔

 .ةيصعملا ىلع دّرَم :مهضعب لاق .هه ًاديرم انظطْيَش آلإ َنوُغذَي نإو » .. ") ههمانصأ

 ىلإ مهعدت مل هللا نود نم اهودبع ىتلا ناثوألا كلت نأ يأ :نسحلا لاقو

 .ناطيشلا اهتدابع ىلإ مهاعد امنإو اهتدابع

 ًاضورفُم ًابيصت كدابع نم تذختال »» سيلبإ ه َلاَقَو لا ُهَنَعَل » :هلوق
 يأ [62 :ءارسإلا] (اليلق الإ هذ ٌنَكْنَتخأل) : : هلوقك ؛مُهنيوغال يأ }هپ ْمُهَنلضالو

 .نظ ام ىلع رمألا ناكو .هنم نظ كلذو .آليلق الإ مهنلا يأ ،مهيلع َنَيلوتساأل

 .[20 :ابس] (ننينموُمملا نم اقيرف آلإ هوعبتاف ُهنلظ سيلبإ ُمهْيلَع قدص ذقلَو) :هلوقك وهو

 .رانلا لهأ ثعب ثعباف مق :مدآل هللا لوقي :ةلي هللا لوسر لاق لاق نسحلا ركذ

 .}”نوعستو عستو ةئامعست فلأ لك نم :لاق .رانلا لهأ ثعب امو بر اي :لاق

 ناذا نكتلف ْمُهَنَرُمالَو « مهيلع باذع ال هنأب : : يأ 4 نينما ط : هلوق

 .مهسفنأ ىلع اهنومّرحيو اهناذأ فارطأ نوعطقي اوناك ؛ ةريحبلا يهو ماغنألا

 .كرشلاب مهرمأي يأ 5‘هئلا نيد :دهاجم لاق . هللا َىلَح نيعيل مُهَنَرُمالَو »

 اهيديأ يف ءاسنلا مشت ام وه : نسحلا لاقو . ءاصخالا وه : سابع نبا لاقو

 . كلذ نلعفي ةيلهاجلا لهأ ءاسن ناك . مشولا اذه نم اههوجوو

 يأ ه نيهم ًانارسُ رس ذقَق هللا نود نُم ايلو َلظْيشلا دجي نمَو » : هللا لاق

 تاللا لثم ثانإلا ءامساب هومس ام الإ : ىنعملا ليقو :دمحم لاق» : يلي ام 73 ةقرو ©ز يف ءاج [1)

 . «ةانمو ىزعلاو

 .جوحايو جوجاي ةصق باب ،قلخلا ءدب باتك يف يراخبلا هجرخأ هتحص ىلع قفتم ثيدح (2)
 هيوري امهالك (222) رانلا ثعب جرخأ مدآل هللا لوقي : هلوق باب } ناميإلا باتك يف ملسم هجرخأو

 . يردخلا ديعس يبا نع

 يتلا ه هللا ةَرظف) 20 : : مورلا ةروس نم ىلاعت هلوق اودمتعا هللا نيد رييغتب را قلخ رييغت اولوأ نيذلا (3)
 نب كاحضلاو دهاجم هيلإ بهذ ام وهو . ميقلا نيشلا ا كيذ هللا رْلَحِل ليدبت آل اَهْيَلَع سانلا رطف

 .222 ص 9 ج ؤ ريسفت يف يربطلا هحجرو .،مهريغو محازم
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 123 - 120 :ءاسنلا لوألا ءزجلا

 ۔ وم .,. ءً۔۔ ه ِ ۔ ۔ ٨, ٤ ك هم ٤. ١ و و م . , ۔۔ ه 7 ۔ م ۔ ه 2 2 . ٤ِ

 نودجي آل ُمنَهَج مُهيواَم كئلوا ارورغ الإ نلطيشلا مهدي اًمَو مهينمميَو مهدي » انين

 .- . 7 هذ هو .. , ھ ]] }٨ إ ] .... ِ
 اَهبْخَت نم يرجت تانج مُهلخذنَس تلصلا اولمعَو اونما نيذلاو » :هلوق

 نمو اقح هللا دعَو » ادبأ اهنم نوجرخي الو نوتومي ال ىأ 4 ادبا اًهيِف نيدلخ راهنالا ه ۔۔ 2ً ێ . ص . َ . م ع . ,2 ۔,۔گ
 م
 .دحأ ال يأ ي ليق هللا َنِم قدصأ ٥ ۔ .

 ٥ ه , .هو وم ٠ .ه ّ ُ ه . ,ا تا۔ ه ء ه ٤. . ه 7

 دجي الو هب زجي اءوس لمي نم باتكلا لهأ ينامأ الو مكيناماب سيل ط : هلوق

 . 4 ريص ال ايلو هللا نوُد نم هل

 مكيبن لبق انيبنو ،مكباتك لبق انباتك :نينمؤملل دوهيلا تلاق :نسحلا لاق

 انباتكب متبذكو مكيبنو مكباتكب انقدص انإ .؛ متبذك :نونمؤملا لاقو . مكنم ىدهأ نحنو
 ينامأ الو مُكَيناَمأب سير :هللا لزناف ؛بتكلا نم هلبق ام ىلع يضاقلا انباتكو .انيبنو م ٤ ۔ا۔ ه م .. م ؟

 ى ۔ ن۔ ۔.,۔ ., . . ۔ ه ۔ .۔..۔ ّ ِ ٤.

 .(اريصن الو ايلو هللا نود نم هل ذجي الو هب َرْجُي اءوس لمعي نَم باتكلا لها

 ؟ةيالا هذه دعب حالصلا فيك ءهللا لوسر اي :لاق قيدصلا ركب ابأ نأ اوركذ

 رجي اءوُس لمعي نم) :هللا لوقي لاق ؟ركب ابأ اي ةيآ يأ :مالسلا هيلع يبنلا هل لاقف

 كبيصت تسلأ نزحت تسلأ ضرمت تسلأ ،ركب ابأ اي كل هللا رفغي :لاق .(هب

 . (!)هب نوزجت ام وهف :لاق . ىلب : لاق ؟ءاوأللا

 .بذعن نلو ثعبن نل :اولاق :شيرق يكرشم يف اذه :دهاجم لاق
 م رم ّ ,.! ه م

 مكييفنا يف ام اودبت نإ لق) : ىلاعت هلوق نع ةشئاع تلأس اهنأ ةيمأ نع اوركذ
 (هب زجي اءوس لمعي نم) :هلوق نعو {[284 :ةرقبلا] (هللا هب : بساحي هوفخت م ه .رم مم .ا م م ه ه ؟

 هذه ةشئاع اي : لاقف الت هللا لوسر اهنع تلأس ذنم دحأ اهنع يل أس ام :تلاقف

 دنسم يف يزورملا ركب وبأ هجرخأو . يفقثلا ريهز يبأ نبا نع هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأ (1)

 ثيدحلا ناك نإو فيعض دنسب ركب يبأ نع يفقثلا ريهز يبأ نب ركب يبأ نع قيدصلا ركي يبأ

 (ىأل) :ناسللا رظنا .ةشيعملا قيضو ةنحملاو ةدشلا :ءاوأللاو .(112 مقر ثيدحلا) احيحص

 .ريهز نب ركب يبأ نع دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع لاله نب ىلعملا نع مالس نبا هجرخأو
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 زيزعلا هفا باتك ريسفت 127 - 124 :ءاسنلا

 يف اهعضي ةعاضبلا ىتح ةكوشلاو نزحلاو ىمحلا نم هبيصي امب دبعلا ىلع هللا ةعباتم

 امك هاياطخ .نم جرخيل نمؤملا نأ ىتح ،هنبض يف اهدجيف اهل عزفيف اهدقفيف همك
 .(”ريكلا نم رمحألا ربتلا جرخي

 َنوُلُخذَي كْنَلوأَق ٌنِموُمَوُمَو ىقنأ وأ ركد نم تنحلُصلا نم زم نَمَو » :هلوق
 . ةاونلا رهظ يف يتلا ة ةرقنلا يهو . 4 ريقن َنوُمَلظي الو ةنحلا

 يذلا وهف ليتفلا امأ .ريمطقلاو ريقنلاو ليتفلا :ةاونلا يف ةثالث :لاق مهضعب ركذ

 ىلع نوكي يذلا ريمطقلاو .ةاونلا رهظ يف نوكي يذلا ريقنلاو {ةاونلا نطب يف نوكي

 . (ةبنعلا عقب فورعملاو ةاونلا

 نىسحخُم هو . هلل ههجوو + صلخأ : يأ 4 َمَلْسُأ ُمُم ه انيد نسحأ نمو و : هلوق

 . 4 اليلخ ميهربإ هللا ذختاو + . هنم انيد نسحأ دحأ ال يأ 4 ًافينخ ميهاربإ ةلم باو

 لبت انيبنو ،مكباتك لبق انباتك نإ :نينمؤملل دوهيلا تلاق امل : يبلكلا لاق

 ْمكَياَمأب سيل) : : هللا لزنأف ئ اولاق ام نونمؤملا مهل لاق .مكنم ىدهأ نحنو > مكيبن

 نينمؤملا هللا لصفف (اليل¡غ ميهاربإ هللا َدْحَئاَو :هلوق ىلإ . .:. باتكلا ,لهنأ ينامأ الو
 .دوهيلا ىلع

 4 ًاطيجُم ءيش لكب ةللا َناَكَو ضرألا يف امَو توملا يف امم .هللو » :هلوق
 . ءيش لكب هملع طاحأ يأ

 بتكل ا يف مكل ىلتي امو نهيف مكيف هللا ,لف ء ءاسنلا يف كنوَتفسَ { : هلوق

 يبلكلا ريسفت ريسفت يف ثاريملا نم يأ 4 نهل تك ام نهنوتوت وت آل يتنا ءاسنلا ىم يف

 يف ام اودب نإ) : ىلاعت هلوق يف ةرقبلا ةروس ريسفت يف يذمرتلا هجرخاو ٤ يقهيبلاو دمحأ هجرخأ )1(

 ةشئاع نع هللا دبع تنب ةيمأ نع ٢٨٤[ :ةيآلا] هللا هب ْمُكْبِساَحُي فحت ؤ مكسفن

 . . ىمحلا نم هبيصي امب دبعلا هللا ةبتاعم هذه» :ةظفل يفو 5 مقر)

 :ناسللا رظنا . ةينلاو ةرمتلا ىلع ام وهو ،عَمِق اضيأ لاقيو ،عممق :حيحصلا وهو .ع يف اذك (2)

 .(عمق)
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 127 :ءاسنلا لوألا ءزجلا

 عبرلا هللا لزنأف ،ثاريملا نم نهل ام :ةي هللا لوسر لئس : يبلكلا لاق .هريغو

 .4 ٌنُموُحكنَت نا َنوُبَعْرََو » :هلوق .نمثلاو

 سمخلاو عبسلاو عستلا ىماتيلا نم هدنع نوكي لجرلا ناك :نسحلا لاق
 هركيو ،نهجوزتي نأ نهحاكن نع بغريف ؛نهثٹراوو (1]) رهبصاع وهو ةدحاولاو ثالثلاو

 ٌنهنوئوت ال يتلا) : هللا لزنف :نهثريف نتميل نهسبحيف ،نهٹري نأ ديري ،َنُهَجَوزي نا
 .نهوحكنت نأ نوبغرتو جيوزتلا نم نهل هللا لحأ ام يأ (َنُهَل يك ام

 هركيف ،ةميمد نوكت ةيلهاجلا يف ةميتيلا ةأرملا تناك :لاق دهاجم نع اوركذ

 ميمح تام اذإو ؛لام اهل نكي مل اذإ هريغ اهجؤزتيف ،اهتمامد لجأل اهجوزتي نأ لجرلا

 اوناكو .اهجوزت لام تاذ هجولا ةنسح تناك اذإو .ائيش اهثاريم نم اهطعي مل اهل

 . ائيش ءاسنلا الو راغصلا نادلولا نوطعي الو لجرلا نم نانسألا يوذل ثاريملا نوطعي

 يف باتكلا يف مكيلع ىب امو :هلوق يف لاق هنأ بلاط يبأ نب يلع نع اوركذ

 ءهمع تنب لجرلا دنع ةأرملا نوكت :لاق (َنهَل بيك ام َنُهَتوُتوُت ال يتنا ءاسنلا ىما
 هللا لزناف ،اهثري ىتح اهسبحي نكلو .اهتمامدل اهجؤزتي الف لام اهلو هرجح يف ةميتي
 .نهثاريم :لاق (َنُهَل َبِتَك امم َنُهَنوُئوُت ال) :لاقو كلذ نع اوهنف .ةيآلا هذه

 نيفعضتسملا يفو نهيف مكيتفي :لوقي .4 نذلولا نم َنيِفَعِضَتسُملاَو » :لاق

 . مهلاومأ اولكأت الأ نادلولا نم

 فرتحي نم نوثروي اوناك ([امنإو ريغصلا نوثروي ال اوناكو] :مهضعب لاقو
 . عفديو عفنيو

 .ةمينغلا زاحو ،ماوقألا لتاق نم الإ ثاريملا نوطعي ال اوناك : يبلكلا لاقو

 ضئارف هللا لزنأ املف .انسح مهنيد يف كلذ نوري اوناكو { ةيراجلا نوثروي ال اوناكو

 انب اوقلطنا : هموق نم طهرل نصح نب ةنييع لاقف اديدش ادجو كلذ نم اودجو ثاريملا

 .هتبثأ ام هباوص أطخ وهو «نهتبصع» :د و ع نيتطوطخملا يف (1)

 .74 ةقرو ز نم ةدايز (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 128 ۔ 127 :ءاسنلا

 ىطعتأ : هللا لوسر اي :اولاقف هوتأف .هريغ ىلإ هعدي هلعلف ،هل ركذن ةلي هللا لوسر ىلإ
 ةأرملا ىطعتو ،هلك ثاريملا يبصلا ىطعيو ،اهوخأو اهوبأ كرت ام فصن ةيراجلا

 ؟دحأ لتاقي وأ ةمينغلا زوحي وأ سرفلا بكري نم ءالؤه نم سيلو ،نمثلاو عبرلا
 .(ّترمأ كلذب معن :لاق

 ؛لوألا مالكلل عبت وهو .لدعلاب يأ « طسقلاب ىماَتيلِ اوُموقَت نأو ه :هلوق

 نأ يفو ،نادلولا نم نيفعضتسملا يفو ،ءاسنلا ىماتي يفو ،نهيف مكيتفي هللا لق

 نأ هللا مهرماف .اهنوقفنيو ىماتيلا لاومأ نودسفي اوناكو .طسقلاب ىماتيلل اوموقت
 .4 اميلع هب َناَك ةللا نإف رْيَخ نم اولعفت امو » :لاق .مهلاومأ اوحلصي

 ينعي , ًازوشن » اهجوز نم تملع يأ « اَهِلعب ن تفاخ ةارما نإو » :هلوق
 .« رْيَع حلصلاو ًاحلُص امهنيب احِلْضُي نأ امهيلَع حانج لق أضارنإ ؤأ » .ًاضغب

 اهيلع جوزتي نأ ديريف ،دلت الف ربكتف لجرلا دنع نوكت ةأرملا يه : مهضعب لاق

 الإو كيلع اهرثوأ نأ تيضر نإ :اهل لوقيف شةريبكلا ىلع اهرثويو ،اهنم بشاأ
 حانج الف :هلوق وهو ؛ةباشلا اهيلع رثزي نأ ىضرت نأ ىلع هلام نم اهيطعي وأ ؛كتقلط
 نم ريخ حلصلاو ؤًاحلص امهنيب احلصي نأ هتأرماو جوزلا ىلع جرح ال يأ امهيلع
 . هريغ

 لاملا ىلع صرحلا ينعي :مهضعب لاق .4 كشلا سمنلا ٍترِضخأَو » :هلوق
 اهجوز نم اهبيصنب تحش : يبلكلا لاقو .اهجوز نم اهبيصنب اهيطعي امب ىضرتف
 نهيف روجلاو ليملا ه اومر لعبلا « اوح نو » .ضرت ملف :يأ ىرخالل
 .ه اريبخ َنوُنَمْعَت امب َناَك ةللا َنإَق »

 لوسرلا باوجو هموقو نصح نب ةنييعب صاخلا ربخلا اذه رداصملا نم يدي نيب اميف دجأ مل )1(

 رظنا ، ىنعملا اذه يف ةرفاضتم تاياورلا تناك نإو ،مالس نبا هتياورب درفنا امم هلعلو . مهايإ

 .2553-2257 ص 9 ج يربطلا ريسفت الثم

 هنم لعفلاو .جوزك ة ةرشعلا نسح : : يأ . حيحصلا وهو «لعبلا» : : ةيلصألا هتطوطخمو د يف اذك (2)

 .(لعب) :ناسللا رظنا ،ةلوعبو لعب لعبي لعب
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 133 - 129 :ءاسنلا . لوألا ءزجلا

 حاكنلا يف يأ 4 مُئْضَرَح ونو ءاسنلا نيب اولدعت نأ اوُعيطَنْسَت ْنَلَو » :هلوق
 4 لێملا لك اوليمت لف » نهنيب لدعلا اوعيطتست نل :يأ :دهاجم لاق ."بحلاو
 كرتتو ةدحاو يتاتف ( ليملا لك ؟ اوليمت الَق) :نسحلا لاقو .ةءاسإلا اودممعت ال يأ

 ميأ ال يأ :نسحلا لاق .'ةنوجسملاك يأ 4 ةَقَلَعُمْلاَك اَموُرَذََق ل :لاق .ىرخألا

 روجلاو ليملا « اوفتََو » نهرمأ يف لعفلا ه اوُحِلْصَت نو » .لعب تاذ الو
 .4 اميج ًاروُمَع َناَك ةئلا نإف لط

 هلضف نم يأ « هتعس ْنُم لك هللا ن نغي ل قالطلاب يأ ه اقرف نإو » :هلوق

 .هرمأ يف اميكح قزرلا يف امهل اعساو ينعي « اميكح اعساو هنلا َناَكَو »

 بتكل ١ اوُنو أ نيز ذلا 7 دقلو ,ضزال ا يف امو تمسلا ١ يف ام هللو : : هلوق

 يف امو توممّسلا يف ام هلل نإ اورفك نإَو ةئلا اوق نأ مكا مكلبق م
 .مهيلع معنأ امب اديمح هقلخ نع اينغ يأ ه اديمح ًاََنَع هللا ناكو ضزألا

 لكوت نمل يأ « اليكو هللاب ىَقَعَو ضزألا يف امَو توممَئلا يف امم .هلو ه
 . هلع

 تاأّيَو » لاصئتسالا باذعب يأ سانلا اهبأ ُمُكبِهذي ش نإ » :هلوق

 لدتسن اولو نإو) : هلوقك وهو 4 ريدق كلذ ىلَع هللا ناكو ط هنوعيطي يآ ٩ نيرخآ

 اذهب ينعي :ةيصعملاو فالخلا يف [38 :دمحم] (مُكَلاعمأ اونوكي ال مث مُكَرْيَع اموق

 . نيكرشملا

 اهب قلعتي الف .نلعن امو يفخن ام ملعي يذلا ريبخلا فيطللا اهب ربخأ شةتباث ةيسفن ةقيقح هذهو (1)
 لدعي نأ لجرلا ىلع نإف ؛لدعلا ققحت مدع ىوعدب مالسإلا يف تاجوزلا ددعت نوركني نيذلا
 ام كلذف بحلاو يسفنلا ليملا امأ ؛ةرشملا نسح نم ةرهاظلا رومألا رئاسو ىنكسلاو ةقفنلا يف

 مهللا :لوقي مث لدعيو هئاسن نيب مسقي ناك يذلا ةيتيب هللا لوسر قدصو .هيف لدعلا عيطتسي نل
 .كلمأ الو كلمت اميف ينملت الف كلمأ اميف يمسق اذه

 .291 ص 1 ج 4 نارقلا يناعم يف ءارفلا هركذ امك !ةنوجسملاك» :ريسفت ةءارق يبأ اهأرق كلذكو (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 136 ۔ 134 :ءاسنلا

 هدنغف : يأ ه ةَرجخآلاو ايندلا باوت هللا دنف ايندلا باوت ديري ناك ْنَم » :هلوق

 دير ناك نم) : هلوقك وهو ه اريص ًاعيمس هللا ناكو + ةرخآلا دارأ نمل ةرخألا باوث

 اروحم ًاموُمذَم اممالضَي منهج هل \ :7 ديرن نمل ءاشن امم اَهيِف هل اَْلجَع ةلجاعلا 8 ه
 : ءارسال ١ [ ) اروكشم مهيعس ناك كلوق نموم وهو اهيعس اهل ىعسو و ةَرجخآل ا دار نمو

19-8]. 

 وَلَو .هلب َاَدَهُش » لدعلاب يأ ه طنلا : نيمو اونوك اونما نيذلااهُئأي » :هلوق
 ةداهشلا يف ه امهب ىوأ ةثلاف اريقف ؤأ ابيع ْنُكَي نإ نيبرقألا نيدلولا وأ ُمُكِسُفنأ ىلع
 مكتاهمأو مكئاباو مكئانبأ ىلع ىأ . مكسفنأ ىلع اودهشا :لوقي .هدنع تناك اذإ

 يأ (امهِب ىلوأ ةئلاق ًاريقق وأ ًابيَغ نكي نإ) :هلوق وهو .ءارقف وأ اوناك ءاينغأ ،مكتبارقو

 .هرقفو هانغب ىلوأ

 نوملعت امب هيلع اودهشت نأ ريقف رقف الو ، ينغ ىنغ مكعنمي ال :مهضعب لاقو

 . مهرقفو مهانغب ملعأ هللا :لاق

 اوميقتف 4 اول نأ » .)ةداهشلا اوعدتف ه ىوهلا اوك لف » :هلوق

 « اوضرعت أ » ةداهشلا اوفرحتف اوجلجلت يأ .مكتنسلاب 4 اوت نإَو » مةداهشلا
 اهومتكت يأ ،اوضرعت وأ {ةداهشلا اولذبت يأ 5اوولت نإ :دهاجم لاقو .اهب اودهشت الف

 . ه اريبخ نولمعت امب ناك ةثلا ناق «

 هلوسر ىلغ لون يزل ١ بتكلا لوسرو هللاب ب اونمآ ونم ع نيلا هبان . :هلوق

 هللاب ونيا لب : : هللا لاقف ؛هاوس امب زفكنو ل دمحم باتكب نمؤن : مهمالسإ دنع ء اولاق

 رفكي نمو . لبق نم لزنأ يذلا باتكلاو هلوسر ىلع لزن يذلا باتكلاو هلوسرو

 . هي اديب الَلَض لض دقف رجآلا مويلاو هلسرو هنك هتَكْئلَمَو هتلاب

 نأ) ةداهشلا اوعدتف (ىََهلا اوع الف) :ع يفو .حيحصلا وهو .ةداهشلا اوميقتف :د يفا اذك (1)

 .أطخ ةريخألا هذهو ٠ ةداهشلا اومتكتف ( اولدعت
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 141 - 137 :ءاسنلا لوألا ءزجلا

 ةللا نكي مل ارفك اوداذزا مت اورفك مُئاوُنَماَع مت اورفك م اونما نيذلا نإ »: هلوق } .ء ٠ م. ۔. :د مج۔ 2 ..إ 2 , ء<۔ 2 4۔ .إ ۔ .,, 2ً ِ
 .نيباتكلا لهأ مه .4 اليبس ْمُهَيِدهَيِل الو مل َرِفْعَل

 مث ،ليجنإلاب ليجنإلا لهأ نمآو .ةاروتلاب ةاروتلا لهأ نمآ :لاق مهضعب ركذ
 ةللا نكي مَل) .نآرقلاب :يأ ،ًارفك مهلك اودادزا مث 5امهنم اوفرح ام ينعي ،امهب اورفك
 يأ (الييس ْمُهيدهَبل الؤ) ،هرفك ىلع مهنم تام نم ينعي :نسحلا لاق (مُهَل َرفْع
 مهيدهيل الو : : مهضعب لاقو . مهنم ةصاخلا ملسأ دقو ؟ ؛ مهتماع ينعي > ىدهلا ليبس

 . هللا باتكب اورفك دقو ©“=ىده قيرط يأ ئ اليبس

 نم ني ةالو نيركلا نوخت نيذلا ميلأ اباذع ْمُهْل نأب َنيقفنُملا رشن تب ل : هلوق

 نوعسي » .هيلإ اوباجأو ناميإلا اورهظأ دقو دوهيلا نولوتي اوناك ه َنيِنموملا نو

 .4 اعيمج .هلل ةزعلا نإ » ةزعلا مهب نوديريأ يأ هه ةزعلا ُمُهَدنِع

 ارهَتْبَو اهب رفكي هللا تنباغمنْغمَس اذإ نأ بتكلا ي مكيل لزن دَقَو » :هلوق

 عماج ةللا ن مهل اذإ كنإ هريغ ثيدح يف اوضوخي ىمح ْمُهَعَم اوُدُعقَت الف اهب

 لهأ نم نيرفاكلاو رارقإلا لهأ نم « َنيرفنكلاو » رارقإلا لها نم هه نيقفنتملا

 .ه اعيمج : من يف » راكنإلا

 مهوعمس اذإ رافكلاو نيقفانملا اوسلاجي نأ نونمؤملا يهن : يبلكلا لاق

 (باتكلا يف مكل رن دقو :هلوق امأو .هنوبيعيو هللا باتك نم ءيشب نوئزهتسي

 يف َنوُضوُحَي نيذلا تيأر اذإَؤ) :ةرجهلا لبق ةكمب ماعنألا ة ةروس يف لزنأ ام ينعيف
 نأ لبق كلذ ناكو [68 :ماعنألا] (هرْيَغ ثيدَح يف اوضوخي ىنح مهن ضوغأق انتياَع

 ،ناميإلا اورهظأ نيذلا نوقفانملا امأف .مهلاتقب رمأ مث برعلا يكرشم لاتقب رمؤي

 .نولتاقي الف .ةيزجلا اودأ اذإ دوهيلاو

 نوصبرتي اون اك ؛ . ؛نيقفان انملا يعي 5 مكب نوضري ي ذلا « :
 م م م 8 م

 « اولاق » نينمؤملا ىلع ة ةبكن يأ « بيصن : نيرفك ناك ةو : نكن أ
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 143 - 141 :ءاسنلا

 مكايإ انتدومب (" مكيلع بلغن ملأ : ىأ « ْمُكيلَع ذوحَتْسَن نأ « نيرفاكلل

 مكيت 7 انويع مكل انكو .دمحمب اونم آ مهب ز : نولوقي 4 َنيِنموُمل ١ نم ه مكعَنمَنَو »

 .رسلا يف كلذ ناكو ؛ ؛ مهيلع مكنيغنو ‘ مهرابخأب

 نيرفاكلا لعجيو ةنجلا يف نينمؤملا لعجيف ه مكنيب ُمُكحَي هللاف » : هللا لاق

 دقو ؛ةرخآلا يف ةجح يأ هم اليبس نينموملا ىلع َنيرفلكلل ةللا َلَعجي نلو »» رانلا يف

 .نونمؤملا يلتبا امبرو ؛نيرفاكلل ةلودلا ايندلا يف نوكت

 ماع اولاق اوُنَماَع نيذلا اومل اًذإ) مهنوكب ه ةنا ًوُمدْحُيَنيقفتُملا نإ » :هلوق
 .هم مُهُعدَْح وُمَو » [14 :ةرقبلا] (مكَعَم انإ اولاق مهنيِاَيَش ىإ اولخ اذإو

 مهتالصب ه سانلا َنواَرُي اهنع ىلاسك اوُماَق ةوصلا ىإ اوماق اإَو » :هلوق
 ديحوتلا :يأ هم اليلق آلإ هنلا نوركذي الو » نينمؤمب اوسيلو ،نونمؤم مهنأ اونظيل
 . هللا ريغل هنأل لق امنإ :نسحلا لاقو . مهلبق يذلا

 الو نينمؤملا ىلإ ال ه ِالؤنَم ىإ الو ِالؤنَم ىلإ آل كلذ نيب َنيبَذبَذَم » :هلوق
 .'ّ»كرشلاب نيحَرصمب الو نيصلخم نينمؤمب اوسيل :مهضعب لاقو .نيكرشملا ىلإ

 ةرئاعلا ةاشلا لثمك قفانملا لثم : ةلم هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع اوركذ

 (3) عبتت امهيأ يردت ال . ةرم هذه ىلإ ريعتو ةرم هذه ىلإ ريعت . نيمنغلا نيب

 ةثالث طهر لثمك رفاكلاو نمؤملل الثم برضي ناك هللا يبن نأ مهضعب ركذو
 نمؤملا ىلإ لصي نأ داك اذإ ىتح ،قفانملا عقو مث }عطقف نمؤملا عقوف رهن ىلإ اوعفد

 .141 ص 1 ج .ةديبع يبأ زاجم يف درو امك . حيحصلا وهو «مكيلع بلغن ملا» :ع و د يف اذك (1)

 .«نينمؤملا نم مكعنمنو ؛مكنيدب (اذك) نيدن : يأ ،مكيلع ذوحتسن ملا» :75 ةقرو ز يفو
 اذهو .«نيحرصم نيكرشمب الو» :76 ةقرو ز يفو .« كرشلاب نيحرصمب الو» :د و ع يف اذك (2)

 لوقل او .( كرشلاب نبحرصم نيكرشم الو » :4 ص 9 ج 6 يربطل ١ ريسفت يف ءاج امل قو ذاوم

 . ةداتقل

 يف يربطلا ريرج نبا هجرخأو 2784 مقر) مهماكحأو نيقفانملا تافص باتك يف ملسم هجرخأ )3(

 . رمع نب ا ثيدح نم هيوري مهلك 333 ص 1 ح هريسفت
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 148 ۔ 143 :ءاسنلا لوألا ءزجلا

 يدنع نإف يلإ مله :نمؤملا هادانو ،كيلع ىشخأ يننإف يلإ مله :رفاكلا هادان

 نإو .هقرغف "")ىذآ هيلع ىتأ ىتح ددرتي قفانملا لاز امف .هدنع ام هل يصحي { يدنعو

 .(2توملا هيلع ىتأ ىتح كشو ةهبش يف لزي مل قفانملا

 ه ۔ مإ ۔ 2 "٠ ., ٥٠2 8 ۔۔ . ١ ۔
 .ىدهلا ليبس يأ « اليبس هل دجت نلف هنلا للضي نمو » :هلوق
 : يأ « نينموملا نو نم ايلأ نيرفنكلا اوجن ال اونما نيذلا اهيأي » :هلوق م م ه ۔, ه ۔ 8 ]۔ ۔ إ ۔ . مع , -

 نود نم ءةدوملا ىف يأ .ءايلوأ نيكرشملا اوذختا نيقفانملا لعفك اولعفت ال
 ّ َ ى \ 2٥ مو ن ث ع ى ۔ ٠ ۔ م, مع َ

 ريسفت يف ةنيب ةجح يأ ه أنيبُم انطلُس مكيلع .هلب اولَعخَت نا نوديرتا » .نينمؤملا
 .(ةةجح :دهاجم لاقو .سابع نبا

 ۔ ه و ۔ هحا ... ۔ ه ى ح . ۔ .,,, 3ً -
 وهو « ارين مهل دجت نلو رانلا نم لفسالا كردلا يف نيقفنملا نإ % : هلوق

 . ةيواهلا وهو لفسألا عباسلا بابلا

 ةبوتلا دعب يأ 4 اوُحَلْصأَو » مهقافن نم يأ ه اوبات نيلا لإ » :هلوق

 َننموُملا ةللا تؤي توَسَو نينموملا م كيتواق .ه مهنيد اوُصَلخأو هللاب اوُمَصَتعاَو »
 - ِھ ى ه

 . ةنحلا يأ » اميظع ارجا

 اركاش 4 اميلع أركاش هللا ناَكَو متنَماََو ُمتْرَكَش نإ مكباَذمعب للا َلَعفَي ام » :هلوق

 ال :مهضعب لاق .دابعلا لاعفأب اميلع .هب هيزاجي ىتح هلمع نمؤملل ركشي :يأ

 . (4ًنمؤم الو اركاش هللا بذعي

 رهجلا هللا بحي ال :لوقي 4 ,لوقلا َنم ءوُسلاب رهجلا هنلا بحي آل » :هلوق

 .ديدشلا جوملا :ءايلا ديدشتو ةزمهلا دمب ىذألا (1)
 .لسرم ةداتق نع 334 ص 9 ج هريسفت يف يربطلا ريرج نبا هاور (2)
 .هسفن دهاجم ريسفت يفو اةجح :337 ص 9 ج يربطلا ريسفت يفو .ةجح ،د و ع يف اذك (3)

 .« ةنيب ةجح» :179 ص

 ألإ لوقلا نم ءوسلاب رهجلا هللا بجي ال) : ىلاعت هلوق ريسفت دعب ع و د يف درو .ةداتقل لوق اذه (4)
 .بسانملا هناكم يف انه هتبثأف (ملظ نم

433 



 زيزعلا هلا باتك ريسفت 153 ۔ 148 :ءاسنلا

 نأ مولظملل صخر :لاق هنأ نسحلا نع اوركذ ه ملم ّنَم لإ » .لوقلا نم متشلاب
 .هملظ نم ىلع وعدي

 هبحاصل رهجي هنإف هلحر لؤوحيف لزني فيضلا وه :لاق هنأ دهاجم نع اوركذ

 . ه اميلع ًاعيمَس ةللا َناَكَو » :لاق . ينلزني مل ،هب هللا لعف :لوقيو ءوسلاب
 ه ۔ ل م ف ٥ ى ع ي ۔

 وه 4 ريدق ًاوُفَع ناك هللا ناق وُس نع اوُفعَت وا هوفخت وا اريخ اود نإ 9 : هلوق

 , ه ك 0- 2 ه : ه

 .[29 :نارمع لآ] (ةللا هملعي هوذي ؤ ُمُكِروُدُص يف ان اوُفْخن نإ) :هلوقك

 رو هللا َنيَب اوُفرَقُي نأ نوديريو هلسرو هللاب َنوُرُفُكَي نيذلا نإ »» :هلوق
 "77 و م ر ك إ إ

 .ىراصنلاو دوهيلا مه :مهضعب لاق ه ضغب رفكو ,ضغبب ُنمون نولوقيو
 ىسيعبو ليجنإلاب ىراصنلا تنماو ، ىسيعبو ليجنإلاب اورفكو ىسومبو ةاروتلاب دوهيلا

 كلد َنيب اودجي نأ نوديريو » :هلوق .مالسلا مهعيمج ىلع دمحمبو نآرقلاب اورفكو
 : هللا لاق . مالسإلا اوكرتو ةينارصنلاو ةيدوهيلا اوذختا نيذلل هلوقي ؛ايند يأ « اليبس

 . ه انيهُم اباذع نيرفك انذّنحناو اقح نورفْكلا مه كئلوأ <

 تفوس كوأ مهنم ب دحأ ني اوقرفي مَلَو هلسرو هلاب ون ا نيذلاو » :هلوق

 انيلإ لزنأ امو هللاب اّتَماَع اولوُف) : هلوق لثم يهو ه اميج اروُمَع هللا َناَكَو مُهَروُجأ ي ؤئ
 :ةرقبلا] ةيآلا . . .(طاّبْسألاو بوقعيو قاَحْسإَو َليِعاَمْسِإَو ميهاربإ ىلإ لزنأ امو

6] . 

 :مهضعب لاق ه ِءاَمَسلا ش ابتك مه لزت نأ بتكلا مهأ كلأسي » :هلوق
 هللا انر ولاق كلذ نم ربكأ ىَسوُم اولأس ذَقَ , .مهيلع ةصاخ يأ ءامسلا نم ا باتك

 نمون ه نل سوم ه ات متلق ذإَو) : هلوق ومو 4 مهملظ ةَقعلَصلا م همعد ج انايع يا 4 ة ةرهَج

 م م 3 ى

 .[55 : ةرقبلا ] (َتوُرظَتَت من ةَععاَصلا > ةرهج هللا ىرن ىتح كل

 انيَتاَو كلذ نع اَنْوَقَعْف تلا مهتءاج ام دعب نم لجعلا اودحتا ن و : : هلوق

 ى م 0 م

 .)ةرقبلا ةروس يف كلذ انرّسف دقو .ةنيب ةجح يأ « انيبم اننطلُس ْىَسوُم

 .اهدعب امف 104 .ص فلس اميف كلذ رظنا (1)
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 157 ۔ 154 :ءاسنلا لوألا ءزجلا

 ٠. 0 ِھ ,ً 2٥ ح ۔ ۔ - و ح
 ىلع مهقاثيم ذخأ يأ ٩ مهقشيمب » لبجلا يأ « روطلا مهقوف انعفرو » :هلوق

 لاق 4٩ ادس بالا اولخدا مه الم ث دجب يأ ئ ةوقب هب مهرمأ ام اوذخأي نأ

 اح ١2 [و:1 % ث :؟. ٠:1٨ ٥٠242. ۔ 77
 > اظيلغ اقلثيم مهنم انذخاو تبسلا ي اودعت ال مهل انلقو + .ةطح باب وه : مهصعب

 . )1( ةرقبل ١ ةروس يف تبسل ١ يف مهيدعت انرسق دقو

 ه وذ ذو

 هللا تياثب مهرفك » مهتاثيم مهضقنبف يأ 4 ْمُهَقكيَم مهضقن اميق » :هلوق
 لاق .دمحم اي كلوق هقفن ال يأ « فْلُع ابوت مُهِلوَقَو قح ريغب انينألا مهل
 .عبطلا ينعي :دهاجم لاقو .دمحم اي كلوقل نتخت مل فلق :يأ فلُع نسحلا
 نم لق :مهضعب لاق اليلق لإ َنوُنموُي لق ْمهرفُكب اَهيَلَع هللا عَبَط لب » : هللا لاق
 .دوهيلا نم نما

 .ميرم هب اوفذق ام وه .4 اميظع انتب ميَْم ىلع ْمهِلَْقَو ْمِهرْفُكِيَو » :هلوق

 .دوهيلا مهو . بذكلا ميظعلا ناتهبلاو
ِ 
 م© مم م

 امو هللا لوسر » ةكربلاب حسم يأ « مَيْرَم َنب ىّسيِع حيسملا انلتق انإ مهلوقو

 كلذ لتقف ىسيع هبش لجر ىلع هللا ىقلا يأ « مُهَل ةبش نكتلو ةوُبَلَص اَمَو ولتق
 .لجرلا

 . هوبلصو هولتق مهن أ اومعزو ىسيع لتقب اورمتئ ا : مهضعب ل اقو

 : لجر لاقف ؟لوتقم هنأو يهبش هيلع ىقلي مكيأ : هباحصأل لاق ىسيع نأ اوركذ

 . هيلإ هعفرو هين هللا عنمو لجرل ا كلذ لتقف . هللا لوسر اي ان أ

 .ايح ىسيع هللا عفرو ،هايإ هنوبسحي ىسيع ريغ الجر اوبلص :دهاجم لاقو

 ىراصنلا مه :لوقي مهضعب ناك هنم كش يفل هيف اوُمَلَخا َنيذلا نإو :هلوق

 .اهدعب امف 106 ص فلس اميف كلذ ليصفت رظنا (1)

 مل فالغ يف انبولق نإ : يأ ؛رهاظ اهانعمو ؛دمحم اي كلوقل نتخت مل فلق» :د و ع يف اذك (2)

 ريسفت رظناو .ةبارغلا نم عيش ةيزاجملا ةرابعلا يف ودبيو .لوقت ام هقفت ىتح اهفالغ اهنع عزني

 . 324 ص 2 ح يربطلا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 159 ۔ 157 :ءاسنلا

 :نيتقرف هيف ىراصنلا تراص :مهضعب لاقو .قرف ثالث هيف اوراصف هيف اوفلتخا

 .لتقي مل هنأ معز نم مهنمو }لتق هنأ دهش نم مهنمف

 مهنظ اولتق ام يأ نيق ولق امو نظلا اتا الإ ملع نمهب مهل ام : هللا لاق

 يف ركذ ةلي هللا لوسر نأ اوركذ .4 اميكح ازيزع هللا ناكو هيلإ هللا هعفر لب » (")نيقي

 . ةيناثلا ءامسلا يف ىسيعو ىيحي ىلع ىتأ هنأ هب يرسأ ةليل ثيدح

 ىسيع توم لبق :لوقي « هم لبق ٌنَتِموُيَل ألإ بتكلا ,لمهأ نم نإو » :هلوق
 موي ًاديهش مهيلع نوكي يأ اديهش ْمهيلَع نوكي ةميقلا وَيَو » .مهيلع لزن اذإ
 .هسفن ىلع ةيدوبعلاب رقأو ،هبر ةلاسر غلب دق هنأ ةمايقلا

 مهدحأ توم دنع :لوقي (ِهتوَم لبق ِهب ننم ) :لوقي مهضعبو

 توم لبق باتك بحاص لك ينعي (هتؤَم لبق هب َننِموُيل آلإ) :دهاجم لاقو
 . باتكلا بحاص

 ىتش مهتاهمأ ؤ“تالعل ةوخإ ءايبنألا :ةلي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا ركذ

 اذإف ، ةلاحم ال لزان هنإو . يبن هنيبو ينيب سيل هنأل ىسيعب سانلا ىلوأ انأو .دحاو مهنيدو

 ،ضايبلاو نيترمحلا ىلإ نيترصمم نيب ،قلخلا عوبرم لجر هنإف ،هوفرعاف هومتيأر
 .ريزنخلا لتقيو بيلصلا قديف ،للب هبصي .مل نإو رطقي هسأر نأك سأرلا طبس

 عقتو .مالسإلا الإ اهلك للملا هنامز يف هللا كلهيف ،مالسإلا ىلع سانلا لتاقيو

 ٦ نارقلا يناعم يف ءارفلا هيلإ بهذ ام وهو .هب ىفتكاو فلؤملا هدروأ ليوأتلا هوجو نم هجو اذه (1)

 هتلتقو ًاملع هتلتق :لوقت امك ٥ ملعلل انهاه ءاهلا انيقي ُهوُلََق امو) :هلوقو» :لاق ذإ 294 ص 1 ج

 وهو ًاضيأ هتميق هل ليوأتلا نم رخآ ًاهجو نيرسفملا ضعب ركذو .«نظلاو ثيدحلاو يأرلل . انيقي

 ¡ ج فاشكلا يف يرشخمزلا هركذ امك ىنعملا نوكيف ىسيع ىلع دوعت هوف يف ءاهلا لعج
 .ًاقح ىسيع اولتق ام يأ .«نينقيتم هولتق ام وأ . انيقي التق هولتق اموو :587 ص

 الف هلوسرو هللا دبع هنأ ىسيعب نمؤي ىتح دحأ مهنم تومي ال :لوقي» : يلي ام 76 ةقرو ز يف ءاج (2)

 .«توملا كلم ةنياعم دنع كلذ هعفني
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 162 - 160 :ءاسنلا لوألا ءزجلا

 8 منغلا عم بائذلاو ،رقبلا عم رومنلاو ،لبإلا عم دسألا عترت ىتح ضرألا يف ةنامألا

 ` . .ضعب مهضعب رضي ال تاّيحلاب ناملغلا بعليو

 نع مهُدَصبَو لا تلحأ تابيط ْمهْنلَع انمرح اودامم نيذلا م ملق « : هلوق

 ذقَو اوبرلا مهذخأو » . مهريغ اودصو مهسفنأ اودص :دهاجم لاق , اريثك هللا .ليس

 .نارمع لآ ةروس يف كلذ انرّسف دقو 4 لطنبلاب سانلا لاومأ مهلكو ُهْنَع اوه

 يأ « ميلأ اباذع » نمؤي مل نم « مُهنم » نيملاظلل يا « َنيرفكْلل اذاو ه
 .باتكلا لهأ نم نمؤي مل نم ينعي .ًاعجوم

 تلجأ تابيط مهْيَلَع انمَرَح اوداه نيلا َنُم مْلظَق) تلزن امل : يبلكلا لاق

 ىذلا اذه ناك نإو ؛طق الالح انيلع هللا مرح ام هللاو ال :كلذ دنع دوهيلا تلاق (ْمُهَ

 ٨متبذك :مهنم نمآ نم لاقف ؛اذه انموي ىلإ هدعب نمو مدآ ىلع ًامارحل انيلع مرح
 : هللا لاقف (اهب مهنومصخي ةاروتلا نم تايآ مهيلع اوأرقو

 لزنأ امو كيلإ لزنأ امب ونمو َنونِموُملاَو م مهنم .ملعلا يف َنوُحسزلا نكل «

 يلوأ رخآلا مويلاو هللاب نونموُمملاَو ةوَكلا َنوتوُملاَو ةوصلا َنيِميُِمل او كلبق نم

 .ةنجلا يأ 4 ًاميظَع ارجأ ُمهيِتونَس

 امو مهيلع لزنأ امو هللاب نمؤي نم مهنم ن اكف ؛ مهنم هللا ىنثتسا : مهضعي لاق
 . ىنثتسم مالك اذه (ْمُهنِم ملعلا يف نوخِارلا نكل) : نسحلا لاق . هللا يبن ىلع لزنأ

 يف ملسم الثم هجرخأ .امهريغو ملسمو يراخبلا هجرخأ ،هتحص ىلع قفتم ثيدحلا ردص (1)
 ثيدحلا ىورو ،(2365 مقر) ةريره يبأ نع مالسلا هيلع ىسيع لئاضف باب .لئاضفلا باتك

 6459 ص 6 ج يربطلا ريسفت يف كلذ قيقحت رظنا .هححصو مكاحلا هاور امك هدنسم يف دمحأ

 ضرالا ىلإ مالسلا هيلع ىسيع انديس لوزن يف تدرو يتلا ثيداحألا رظناو .اهب يتلا قيلاعتلاو
 .اهدعب امف 436 ص 2 ج ريثك نبا ريسفت يف نامزلا رخا يف

 . همصخف همصاخ :لاقي .دوصقملا ىلع َلدأو اريبعت حصأ ريخألا اذهو . «مهنومصخي» ع يف (2)

 .ةجحلاب هبلغف :يأ

 . . .ناك نم مهنم هللا ىنثتسا :76 ةقرو ز يفنو . . .ناكف مهنم هللا ىنثتسا :دو ع يف اذك (3)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 166 - 163 : ءاسنلا

 2٥ 2٠ ۔ ه ٥ه۔ ّ 6 . ۔. .۔ه۔هع , ۔ذ۔ “2۔,ه2ح . ,۔ه۔ هع ى -

 ىلإ انيحواو هدعب نم نييبنلاو حون ىلإ انيحوا امك كيلإ انيحوا انإ » :هلوق
 ۔ ٥ گ,.۔ ۔ / ه۔۔ ,- ٠٥ م { ,- ٠ ,-{ م ٥.

 « طابسالاؤو بوقعيو قحسإو ليعممسإَو » ميهاربإ ىلإ انيحوأ امكو :يأ « ميهربإ
 م و. م

 ۔ و م , . م ۔ ع م ّ - ح ٠ ه . ٠

 نورلنهو سنويو بوياو ىسيعو » :لاق .رشع انثالا ءايبن ألا هتوخإو فسوي مهو

 . ىسيعو ىسوم نيب دواد ناكو .اباتك ينعي « اروُبَز داد انيتآو نميل

 ديمحتو ديجمت وه امنإ ،مارح الو لالح روبزلا يف سيل :مهضعب لاق

 . ميظعتو

 كلع مُهضُْسفن مل السو لبق ني كيلع مهتصق ذف لسزو » :هلو
 .(0[يحو ريغ نم امالك يأ] .ه اميلكت ىسوُم ةللا َمّلَكَو

 ةعضبو ةئامثالث :لاق ؟نولسرملا مك :هللا لوسر اي :لاق ةبالق يبأ نع اوركذ

 :لاق ؟ملكم ريغ وأ ًاملكم ايبن مدآ ناكأ 5 هللا لوسر اي :ليق .(أريفغ امج الجر رشع

 .(ةأملكم ايبن ناك لب

 .رانلا نم نيرذنمو ةنجلاب نيرشبم يأ ه َنيِذْنُمَو َنيِرْشَبُم الُسُر » :هلوق
 يف ازيزع يأ ه اميك ازيزع هفلا ناكو ,لسلا دعب ةجح هللا ىلع ,سانلل نوكي الكل »
 .هرمأ يف اميكح شهتمقن

 ةكََّملاَو همل هلزنأ » نآرقلا ينعي 4 كيإ لزنأ امب دَهْشَي هللا نكل » :هلوق
 م م

 .ه اديهش كلاب قَكَو » كيلإ هلزنا هنأ « َنوُدَهشَ

 .77 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 قثوي ثيدح مهددع يف تبثي ملو نيلسرمل او ءايبنأل ا ةدع يف نوخرؤمل او ءاملعلا فلتخا )2(

 اذهو رذ يبأ نع هريسمت ر يف هيودرم نبا هاور ليوط ثيدح مهددع يف يور ام رهشأو . هتحصب

 ل اجر ضعب فعض دقو . ريفغ مج رشع ةنالثو ةئامنالث» : ظفلب نيلسرمل ا ةدع يف هنم ءزج

 .246 ص 2 ج روثنملا ردلاو 0 ص 2 ج ريثك نبا ريسقت رظنا .ثيدحلا اذه ليدعتلاو حرجلا

 مدآ نأ روثنملا ردلا يفو ريثك نبا ريسفت يفف ءاطخ هنأ ودبيو .«املكم» ز يفو ،د و ع يف اذك (3)

 ءايبنألا عيمج ىلعو هيلعو انيبت ىلع ىسوم الإ هايإ هللا ميلكتب ءايبنألا نم صخي ملو .لسرم يبن

 . مالسلا نيلسرملاو
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 172 - 167 :ءاسنلا لوألا ءزجلا

 م ٥ ىم

 ث اديعب لالض اولض ق هللا ليس نع اوُدَصَو اوُرَقَك نيذلا نإ « : هلوق

 رِفَعيِل هللا نكي مل » رفكلاب مهسفنأ اوملظو ىأ 4 اوُمَلَظَو اوُرَقَك نيزلا نإ % :لاق

 ع اودَصَو اوُرَنَك نيذلا نإ) : هلوقك وهو . مهرفك ىلع اوتام اذإ ينعي 4 مهل

 مهيدل الو » [34 :دمحم ةروس] (ممُهَل هللا رفغي نلق افك مهو اوتام مث . هللا .ليس

 قيرط ألإ » .باتكلا لهأ مهو . مهئايحأ نم ةماعلا ينعي .ىدهلا قيرط يأ ٩ اقيرط
 م « م

 .4 اريسي هللا ىلَع َكلَد ناَكَو ادبأ اهيف َنيدلنت َمنَهَج

 مك نم قحلاب » ادمحم ينعي « لوسرلا مكءاج ذق لوُسَرل اهيأي » :هلوق
 اميلع هنلا َناَكَ ؛ضزألا توممّسلا يف امم هلل ناَق اوُرُمكَ نو مك ًاريَح اونمائف

 . هرمأ يف ًاميكح هقلخب ًاميلع يأ هه ًاميكح

 اوُلوَقَت الو » .قحلا يعت ولغلا 4 مكنيد يف اولع ال بتكلا لها اي ر » :هلوق

 ميرم ىلإ اهَقْلأ هملكو هللا لوُسَ ميرم نبا ىسي يملا امنإ قحلا آلإ هللا ىلع
 : يأ 4ةَئل ولو الو لسو هللاب : اونماثفإ» )1( [رشب ريغ نم ناك هنأ يأ] 4 حورو

 هزني .4 دلو هل نوكي نأ ُهَنحْبُس دجا ةلإ هئلا امنإ مك اريخ اوُهَتْنا » ةثالث انتهلآ

 يأ « اليكو هللاب ىفكو ضزألا يف امو تومُسلا يف ام هَل » .دلو هل نوكي نأ هسفن

 .هيلع لكوت نمل

 نل :مهضعب لاق .4 .ه ادْبَع َنوُكَي نأ حبيَملا تمنتسَي نل » :هلوق
 اونوكي نأ يأ 4 نوُبَرَقُملا ةكلملا الو » هلل ادبع نوكي نأ حيسملا اةمشتحي

 نيرفاكلا يأ 4 اعيمج هيإ ُمُهْرُشحَيَسَ زبكتسيو هتدابع نَع فكنتسي نمو » ه داب ادابع

 . نينمؤملاو

 .77 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 حصا وهف 5«ةالث انتهلآ يأ» :77 ةقرو ؤ،ز يف ءاج ام تبثأو 5«ةثالث ثلاث يأ» :د و ع يف )2(

 ةمال َنوُلوُقَيَس) : ىلاعت هلوقك .شةثالث مه» 6 ص 1 ج ءارفلل نآرقلا يناعم يفو .اريدقت

 .«مسالا كلذل عفار مسا رامضإ هيفف هعم عفار الو ًاعوفرم :7" دعب هتيأر ام لكف . . .(ممُهعياَر

 ربكتسيو فناي نله :296 ص 1 ج ةديبع يبأ زاجم يفو .«مشتحي نل» :ز يفو 4 يف اذك (3)

 . اليوات نسحأو ًاظفل قدأ اذهو . «مظعتيو
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 زيزعلا هفا باتك ريسفت 176 ۔ 173 :ءاسنلا

 ٤ِ . م 7 .-, ؟ & إ إ . ث ِ ۔ ٤ ح . ه و ىو ۔ذ۔ ه . ومو ©

 يأ هلضف نم مهديزي مهروجا مهيفؤيف تلصلا اولمعو اونمماع نيذلا اماف
 . م ۔ن,۔ ؟ ع ه < ۔ ٠٥ ۔ َ ۔٩ 2 ه , و ه " . . ٤

 نوذجّي الو اميلا اباذع مُهْبذَعْيف اوُربكتْساو اوفكنتسا نيذلا امأو » تانسحلا فيعضت

 .4 ريصن الو الو هللا نوُد نم مُهَ
 ناهربلا :دهاجم لاق هم مكبر نُم نهرب مكءاج ذَق سانلا اهاي % :هلوق

 امأف » .نآرقلا ينعي هأنيبم ارون مكيلإ انلزنأَو » :لاق .ةنيب :هريغ لاقو .ةجحلا
 ةنجلا يهو « هنم ٍةَمحَر يف ْمُهْلخذُيَسَف هب اوُمَضتغاو هللاب اونما نيذلا

 ه ًاميقَتسُم اطرص هنذإ » ايندلا يف يأ يممهيدُهََو» ةنجلا يف قزرلا وهو « ,لضفو »
 .ةنجلا ىلإ يأ

 يذلا ةلالكلا : مهضعب لاق] ه ةَلالَكْلا يف مُكيتْفي ةللا لق كَنوتْفَتْسَي » :هلوق
 مأو بأ نم هم تخأ هلو دو هل سيل كَلَم ؤرما نإ » .ا"[دج الو دلاو الو هل دلو ال
 4 نو اَهَل نمكي مل نإ اهي وُمَو كَرَت ام فض اَهَلَف » ماو بأ نم نكت مل اذإ بأ نم وأ
 .دلو دلو وأ دلو امهل نكي مل نإ اثراوت تام امهيأ

 لثم رَكَذلِلق ءاَسِنَو الاجر ةوخإ اوناك ْنإَو كرت ام ناَقلُتلا اَمُهَل نيتنا اََئاَك ن ,

 .4 نينألا ظح

 ظح لثم ركذلل ةبصع اوناك مأو بأل ةوخإ وأ خأ اهعم تخأ تناك نإف

 . نييثنالا

 بألا نم ةوخالا نإف بأل الاجر ةوخإو 3 مأو بأ نم ءاسنو الاجر ةوخإ اوناك نإو

 .ءيش مهعم بألا نم ةوخالل سيلو ،‘بال ةوخإلا نم ىلوأ مألاو

 تخأللو فصنلا مألاو بالل تخاللف بال تخأو ماو بال تخأ تناك نإف
 دعب يقب ام راص ةوخإو خأ بألل تخألا عم ناك نإو .نيثلثلا ةلمكت سدسلا بالل

 . نييثنألا ظح لثم ركذلل ، بألل تاوخألاو ةوخإلل فصنلا

 .77 ةقرو 8ز نم ةدايز (1)



 176 :ءاسنلا لوألا ءزجلا

 مألاو بألا نم نيتخاللف ،بال تاوخأو تخأو ماو بأل نيتخأ اتناك نإو

 .نييثنألا ظح لثم ركذلل تاوخالاو ةوخالا نيب وهف يقب امو ،ناثلثلا

 © ءيش نيثلثلا دعب اهل سيلف بألا نم ةدحاو تخأو مأو بأل نيتخأ اتناك نإف

 .نييثنالا ظح لثم ركذلل 5 يقب اميف ةبصع ناريصيف ركذ اهعم نوكي نأ الإ

 ينب نود نوثراوتي ،مألا ونب ينايعأ :لاق هنأ بلاط يبأ نب يلع نع اوركذ

 ةوخإو همأو هيبأل ةوخإ كرت نإو .هيبأل هيخأ نود همأو هيبأل هاخأ ثري لجرلا ؛تالعلا

 وأ ،مألاو بألا نم هتوخإلو إءاوس هيف مهاثنأو مهركذ ثلثلا همأ نم هتوخإلف همأل
 .ناثلثلا ،مأو بأ نم ةوخإ نكي مل اذإ بألا نم

 اهجوزلف اهمأو اهيبأل اهتوخإو اهمأل اهتوخإو اهمأو اهجوز ةأرما تكرت نإو

 بالا نم ةوخإلا نيبو مألا نم ةوخإلا نيب يقابلا ثلثلاو ،سدسلا اهمألو فصنلا
 .ةكرتشملا هذهو .ءاوس هيف مهاثنأو مهركذ . مألاو

 نوكرشي اوناك تباث نب ديزو دوعسم نب هللا دبعو باطخلا نب رمع نأ اوركذ

 اوركذ .ثلثلا الإ قبي مل اذإ مهنيب كرشي ناك باطخلا نب رمع نأ مهضعب ركذ .مهنيب

 . مالا نم ةوخإلل يقابلا ثلثلا لعجيو مهنيب كرشي ال ناك هنأ بلاط يبأ نب يلع نع

 نوبجعت الأ :لاق ةلالكلا نع هلأس الجر نأ ا")ىنهجلا رماع نب ةبقع نع اوركذ
 يمع ام عيش دمحم باحصأ ىلع ىمع ام هللاوف .ةلالكلا نع ىنلأسي اذه نم

 . ةلالكلا رمأ نم مهيلع

 ائيش دجلا يف لقأ ملو مكقرافم ينأ مكدهشأ :لاق باطخلا نب رمع نع اوركذ

 . ةلالكلا يف الو

 مدقم لدعب ملسأ . ةنيهج نم 8 سبع نب رماع نب ةبقع دامح وبأ ليقو 6“ورمع وبأ يباحصلا وه )1(

 اهب ىنبو رصم لزن .اهلابنو اهباعجب اسوق نيعبس كرت تام املو .ًايمار ناكو .ةنيدملا ةلي يبنلا
 نمو .ةمامأ وبأو سابع نباو رباج ةباحصلا نم هنع ىور دقو 5 ةيواعم ةفالخ رخآ يف يفوتو .اراد

 .ريثك قلخ نيعباتلا
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 زيزعلا هفا باتك ريسفت 176 :ءاسنلا

 رمأ نم لا مهأ ائيش يدعب فلخأ ام : لاق باطخلا نب رمع نع اوركذ

 يبنج يف هعبصأب نعط ىتح اهيف هتعجار ام عيش يف هللا لوسر تعجار امو .ةلالكلا
 . ؟٨")ءاسنلا رخا يف تلزنأ يتلا فيصلا ةيا كيفكت امأ رمع اي :لاقف

 : ؟ةيآلا هذه أرقت امأ :لاقف ةلالكلا نع دنع هللا لوسر لأس الجر نأ اوركذ

 .'»مةلالكلا يف ْمُكيِتْف هللا لق َكَنوُنْفَسي)

 ۔ & و ه كم
 .4 ْميِلَع عيش لكب هللاو » اولضت الئل يأ ه اولض نأ مك هللا نيبي » :هلوق

 .رمع نع (1617 مقر) ةلالكلا ثاريم باب ضئارفلا باتك يف ملسم هجرخأ حيحص ثيدح (1)
 فيصلا ىف تلزن اهنأل فيصلا ةيآ تيمس امنإو .«يردص يف هعبصأب نعط ىتح» :هيفو

 .عادولا ةجح يف ةكم ىلإ رفسلل زهجتي لوسرلاو
 مكاحلا هجرخأو نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع يقهيبلا هجرخأو . لسرم دواد وبأ هجرخا )2(

 .249 ص 2 ج روثنملا ردلا ، يطويسلا رظنا .ةدايز هيفو .ةريره يبأ نع ةمدس يبأ نع الوصوم
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 1 :ةدئاملا لو ألا ءزجلا

 اهلك ةيندم يهو ةذئاَملا ةروس ريسفت

 « دوتملاباوفؤا اونما نيذلا اهيأي » :هلوق .4 ميجرلا نمحرلا هئلا مشي »
 الإ هديزي ال مالسإلا نإف {ةيلهاجلا يف دقع نم ناك ام :لاقيو .ةيلهاجلا دوقع ينعي

 ءايشألا كلت خسن ان انرسف دقو .اهنم خسن ام الإ :لوقي مالسإلا يف فلح الو .ةدش

 .(مُهَنيصن مُموناق ْمكْئاَميأ تَدَقاَع نيذلاو) :اهنم .)اهعضاوم يف ةخوسنملا

 الإ مالسإلا هديزي ال مالسإلا يف فلحلا :لاقي ناك :مهضعب لاق .[33 :ءاسنلا]

 .سانلا نيب اميف دهعلا :مهضعب لاقو .هللا هَلذأ هللا يصاعمب ززعت نم هنإو ،لذ

 .مهيلع مرحو مهل لحا اميف دهعلا نم دابعلا ىلع هللا ذخأ ام : يبلكلا لاقو

 ام ل 7 منغلاو رقبلاو لبإلا :ماعنألاو . متنألا ةَميهَب ْمُكَل لجأ » :هلوق

 ها امو ريزنخلا محل ,مدلاو ةتيَملا) نم : :يأ ٠ مكيلع أرقي ام الإ يأ هم مُكيَلَع ىلتي

 حبذ امو مَنيكَذ ام آلإ إ عبسل ا لكأ ا امو ةحيطنل او ة ة : او ةَدوقومل او ٌةَقنْحَنُمل او هب هللا ريغل

 : : ىلوألا ةيالا لبق ءايشألا هذه تمرح يتلا ]3 : : ةدئاملا] ةيآلا هذه تلزن (ُبُصَنلا ىّلَع

 ٤ همه ۔٥م ,ذ ة ,ه م إ إ ., ثع۔ ه ة ّ

 اهلبق يهو ؤ}“يىمس يتلا ءايشألا هذه نم (مكيلع ىلتي ام الإ ماعنالا ةميهب مكل تلحا)

 فيلأتلا يف

 .هلكف رعشأ اذإ ؛اهنوطب يف ام :ةميهبلا :مهضعب لاق

 .377 - 375 ص :فلس ام رظنا (1)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 2 - 1 :ةدئاملا

 متناو ديصلا اولحت نا ريغ نم يا « مرح متنو ديصلا يلجُم َرْيَغ » :لاق
 4 ديري ام ُمُكحَب هللا نإ » :لاق .مرحم وهو ديصلا دحأل لحي ال :دهاجم لاق . مرح

 .ديري ام مكحي هللاو مكحي يذلا هللا مكح وه :نسحلا لاق

 ,يذهلا الو مارحلا َرْهْشلا آلو هلا َرعَعَش اولجُت آل اونما نيذلا اهيأي » :هلوف
 .4 ًماَرَحلا تيبلا نيماع الو علقلا ال

 اذه ؟هنم تنأ كش يفوأ :لاقف رئاعشلا مظعأ نع رمع نبا لأس الجر نأ اوركذ

 .تيبلا ينعي ،رئاعشلا مظعأ

 .ةفاك نيكرشملا لاتقب رمؤي نأ لبق اذه ناكف (ماَرَحلا رهشلا الور :هلوق
 ءاحل نوقنعي اوناك :لاق ادهاجم نأ اوزكذ .(ئالقلا آلو َيذَهلا آلو) .:هلوق

 اذه :مالسلا هيلع يبنلا باحصأ لاقف ؛ "رئاعشلا نم اذه ناكو مهقانعأ يف رجشلا
 اولجت ال) :ةيآلا ينعي ،مالسإلا يف هلك كلذ هللا مرحف .ةيلهاجلا لامعأ نم

 ينعي ،(مماَرَحلا تيبلا نيمآ الو دئالقلا الو يذههلا الو ماَرَلا رهشلا الو هللا رِئاَعَش
 اهيأ اير :لاقف نيكرشملا لاتقب رمأ مث .كرت هنإف سانلا قانعأ يف دئالقلا الإ ؛جاجحلا
 :ةبوتلا (اذَه ممهماَع عب ماَرَحلا دجسملا اوُبرقَي لق سجن نوكرُملا امنإ اونماع نيذلا
 .)ناذألاب يلع هيف ىدانو ركب وبأ هيف جح يذلا ماعلا وهو 8

 ةكم نم جرخ اذإ (©رمسلا ءاحل نم ةدالق قلعي مهدحأ ناك :مهضعب لاق

 يهو ،مهل نامأ مئاهبلاو سانلا باقر يف ءاحللا» :183 ص ؛دهاجم ريسفت يفو ،ع و د يف اذك (1)

 .رئاعشلا نم

 ردص نم ىلوألا تايآلا لوزن مث. .جحلا ىلع اريمأ سانلاب ركب يبأ جورخ ىلإ فلؤملا ريشي (2)
 هذهب نذؤيل هعم نوكيو ،ركب ابأ قحلي ناب بلاط يبأ نب يلع ةي هللا لوسر رماف ،ةبوتلا ةروس
 يف كلذ ليصفت رظنا هدهع دهع يذ لك ىلإ ذبنيو ،ىنمب رحنلا ديع موي مسوملا يف تايآلا
 . 3-548 ص 4 ح 6 ماشه نبا ةريس

 ] حلطلا رجش نم ةرجش يهو ٠ ةرُمس هتدحاو رمسلاو . «رجشلا » :د يفو ئ «رمسلا ( : ع يف اذك (3)

 ن اوضرل ا ةعيب دنع حتفل ا ةروس يف اهركذ درو يتل ١ ةرجشل ا تناكو . عاونال ١ دوجأ نم ةبشخو

 . اهرشق : ةرجشلا ءاحلو (رمس) ناسللا رظنا . ةرُمَس
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 2 :ةدئاملا لو ألا ءزحل ا

 مهو .مارحلا تيبلا نيمآ خسنف ؛هججوت امثيح هل ضرعي الف ،يمرح اذه :لوقيف

 .نومؤي ،نيمآ ريسفتو .مهومتدجو ثيح نيكرشملا اولتقا :لاقف نيكرشملا جاجح
 . مارحلا تيبلا [نودصقي]

 .دئالقلا باحصأو يدهلا نوبيصيف نولحتسي اوناك امنإ : يبلكلا لاقو

 لعج يده هعم سيل رمتعم وأ اجاح هلهأ نم جرخ اذإ لجرلا نأ دئالقلا تناكو

 ءاحل نم قلعي ةكم نم جرخ اذإو .ةكم ىلإ هب نيأف ربو وأ رعش نم ةدالق هقنع يف

 .هضرأ ىلإ هب نمأف ةكم رجش

 ناوضرلاو لضفلا :مهضعب لاق .4 ًانؤضرو هللا َنَم لضَقا َنوُعتبَي » :هلوق
 .اهيف ةبوقعلا مهل لجعي الو ،ايندلا يف مهتشيعم هللا حلصي نأ نوغتبي اوناك ناذللا

 2 ث © ٥ ى م

 .ةراجتلا :(ممهبَر نُم الضف َنوُعَتَي) :دهاجم لاقو

 نب سيق ينب نم لئاو نب ركب ينب نم لجر يف ۔ انغلب اميف ۔ تلزن : يبلكلا لاق

 هربخأف ؟هنع اناهنت امو هب انرمأت ام ،دمحم اي :لاقف ةنيدملاب يبنلا ىلع مدق ؛("ةبلعث

 ضرعاف يموق ىلإ عجرأ :لاقف ضري ملف .مالسإلا يف هيلع يذلابو هل يذلاب يبنلا

 لاقف ؛اذه ىلع مهعم تنك اوربدأ نإو . مهعم تنك اولبق نإف ،تركذ ام مهيلع

 لجرلا امو رداغ افقب يدنع نم جرخو ،رفاك هجوب يلع لخد دقل :لي هللا لوسر

 غلبف ،هب قلطناف ةنيدملا لهأ نم حرسب َرم ةنيدملا ضرأ نم جرخ املف .املسم
 كلذ غلبف اجاح ارجات لبقاف ،جحلا رضحو .مهقبسف هوبلطف ةنيدملا لهأ ربخلا

 . ةيآلا هذه يف هنع اوهنف {هعم ام اودخايف هولتقيف هوبلطي نأ اودارأف ةي يبنلا باحصأ

 .نيكرشملا لاتقب اورمؤي نأ لبق كلذ ناكو

 نبا هركذ امك «ةدرلا يف نيكرشملا بحاص» ناكو .ليبحرش نب ةعيبض نب حيرش ،مطحلا وه (1)

 دقو .181 ص يدحاولل لوزنلا بابسأ يف هتصق رظناو .320 ص برعلا باسنأ ةرهمج يف مزح

 رظنا .يمرضحلا نب ءالعلا ةدايقب اوناك نيذلا نوملسملا هلتق ،ةدرلا بورح يف مطحلا لتق
 .308-309 ص 3 ج يربطلا خيرات يف كلذ ليصافت

 2 جن روثنملا ردلا رظناو .ةمركع نع 473472 ص 9 ج هريسفت يف يربطلا ريرج نبا هجرخأ (2)

 .2514 ص
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 2 :ةدئاملا

 .جحلا دعب ةراجتلا : (ًاناوضِرَو مهبر نُم الضف َنوغَتَ) :هلوق يف. يبلكلا لاقو
 اهت اير :ةيآلا هذه لزنت نأ لبق رفاكو ملسم نيب نوجحي اوناك سانلاف ناوضرلا امأو

 :ةبوتلا] (اذمه مهما دعب مارحلا دجسملا اوُبَرَقَي الف سجن : َنوُكرْشُملااَمإ اونما نيذلا

 . نوملسملا ناوضرلا باحصأو [8

 رحنلا موي ةبقعلا ةرمج مكدحأ ىمر اذإ يأ ه اوداَْضاَف ْمْتلَلَح اإَو » :هلوق
 ءاش نإ ةصخر يهو .تيبلاب فوطي ىتحف بيطلاو ءاسنلا الإ .ءيش لك هل لح دقف

 اهيبأ اي) :ىرخأ ةيا يف لاقو (اوداطضاف متللح اذإ) :لوقي .كرت ءاش نإو داطصا

 .[95 :ةدئاملا] .(مرُح متنأو ديصلا اولقن ال اونمآ نيذلا

 ن 1 ح موق ضغب مكنلمحي ال : : مهضعب ل اق 4 موق ن راعش ْمُكَنَمرخَ الو { : هلوق

 ؛ةكم لهأ موقلاب ينعي : يبلكلا لاق 4٩. اوُدَنْعَت نأ مارحلا دجسملا نع ْمُكوُدَص

 رمؤي نأ لبق كلذو ؛ ؛ م ارحل ١ دجسملا نع مكودص نال مهيلع اودتعت ال : :لوقي

 .مهلاتقب

 نم نايفس يبال ًافيلح لتق ةلي يبنلا ءافلح نم نمؤم لجر وه :دهاجم لاقو
 نم هللا نعل : ةنيم هللا لوسر لاقف . يبنلا ءافلح لتقي ناك هنأل . ةفرعب حتفلا موي ليذه

 .ةيلهاجلا لخب لتقي
 ةللا اوقتاو ِناوذُملاَو مئإلا ىلع اوّنَاَعَت الو ىوقتلاو زبلا ىّلَع اونواَعَتَو » :لاق

 دجسملا نع ةيبيدحلا موي هودص نيح اذه . نسحلا لاق 6 4 باقعلا ديدش هللا نإ

 . مارحلا

 رداصم نم يدي نيب اميف ظفللا اذهب ثيدحلا دجأ ملو .ةوادعلاو دقحلا :ليقو 5راثلا : لحلا (1)
 نم نإ» :هصن اذه دنس نودب اثيدح 245 ص 2 جح هريسفت يف دروأ يبطرقلا نأ الإ .ثيدحلا

 ذخأ لجرو ،مرحلا يف لتق لجرو ،هلتاق ريغ لتق لجر :ةثالث ةمايقلا موي هللا ىلع سانلا ىتغأ

 © لضفملا نب رشب : : يلي ام 7 ص 2 ح لادتعالا نازيم يف يبهذلا ىورو .«ةيلهاجلا لوحب

 نإ :اعوفرم ۔ حيرش يبأ نع © ديري نب ءاطع نع 6 يرهزلا نع 0 قاحسإ نب نمحرلا دبع انثدح

 نب مساقلا ديبع وبأ هاورو . ةيلهاجلا لحب بلط نمو شهلتاق ريغ لتق نم هللا ىلع سانلا ىتعأ

 .145 ص لاومالا باتك يف دنسب مالس
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 3 :ةدئاملا لو ألا ءزحلا

 : يا هب هئلا ريغل لهأ امو ريزنخلا محلو مدلاو ةنملا مكيلع تمرح » :هلوق
 اهلبح يف قنتخت يتلا :ةقنخنملا :مهضعب لاق .4 ةَقنَحْنُملا % . هللا ريغل حبذ ام

 مث تومت ىتح ةبشخلاب اهنوبرضي اوناك 4 ةدوقْوَملاو » .اهنولكأي اوناك تومتف
 ناشبكلا ةحيلينلاو » .اهنولكايف تومتف رئب يف ىرتت يتلا ه ُةَدرَتُملاَو » .اهنولكأي

 ام الإ يا 4 ْمُيَكَد ام الإ عبسلا َلَكأ اَمَو » .هنولكاي اوناك امهدحأ توميف ناحطتني ور ر
 . هتاكذ متكردأ

 وأ . فرطت نيع نم ريزنخلا الخ ام !هلك اذه نم متكردأ ام لك : مهضعب لاق

 هللا لحأ دقف ،هيلع هللا مسا تركذف ،هتاكذ تكردأف كرحتي بنذ وأ ڵضكترت ةمئاق

 .هلكأ كل

 مث . . لجرلاو فرطلاو نيعلا ىف ذ ةاكذلا نركت امنإ :لاق مهضعب نع اوركذ

« 2 

 مكل لج باتكلا اوبأ نيلا ُاَعطَو تابيطلا مك لجأ َموَيلا) :كلذ دعب هللا لزنأ

 .(" رسانلاو دهاجم ريسفت يف ةحيبذلا ماعطلاو . ]5 : :ةدئاملا] (ْمُهَل لج مُكُماَعْطَو

 لهأ اهدبعي ناك ةراجح يه :مهضعب لاق .4 بصنلا ىلَع حبذ امو » :هلوق

 .اهل نوحبذيف ةيلهاجلا

 اهب نومسيقتسي اوناك حا دق : مهضعب لاق 4 ِ مالزأل اب اوُمىسَقَسسَت نو ٠ : هلوق

 اناو ،جورخلاب ينرمأي اذه :لاقف ًاحدق ذخأ ًارفس دارأ اذإ لجرلا ناكف ،رومألا يف

 تسلو ،ثوكملاب ينرمأي اذه :لوقيو رخآ ًاحدق ذخايو ؤاريخ يرفس يف بيصم

 .( كلذ نع اوهف امهنيب حينمل او . اريخ يرفس يف بيصمب

 رضحللو امهس لجر لكل اولعج (ةةارادم امهنيب تناك اذإ : يبلكلا لاقو

 .نيتيآ دعب ةلضفم ةرسفم ىتأتسو ٫انه ةيآلا هذه داريإ هجو ىلإ دتهأ مل )1(

 هرمأي اذه» :بئاغلا ةغيصب تءاج د يفو 4 ةصقان ز يف تءاجو ،ع يف ةبرطضم ةرابعلا تءاج (2)

 . ىنعملا ميقتسي ! ىتح باوص وه ام تبثأف .«ثوكملاب هرمأي اذه» و «جورخلاب

 ةلداجملا ىنعمب ؛«ةارامم» اهباوص ًافيحصت ةملكلا يف نأ ودبيو "«ةارادم» :دو ع يف اذك (3)

 .انه بسانم ريغ اذه نكلو ءةلتاخملا ةارادملا يناعم نمو . ماصخلاو
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 يزعلا هلا باتك ريسفت 3 :ةدئاملا

 رفسلل نولعجي اوناكو .قحلاب ىلوأ وهف همهس جرخ نمف .ماهسلا اولاجأ مث امهس
 جرخ امهيأف ؛هجرخاف نالفل اريخ ناك مهيأ انبر :نولوقي مث ى امهس رضحللو امهس

 .هب يضر

 .ةراجتو برحو رفس لكل كلذ نولعجي اوناك :دهاجم لاقو

 .همرح هللا نأ ينعي « قسف ْمُكِلذ » :هلوق

 تلمكأ مويلا نوَشحاَو ْمُهْوَشْخَت الف مكنيد نم اورفك نيذلا س مويلا » :هلوق
 .ةعمج موي ،ةفرع موي هللا يبن ىلع تلزن اهنأ انل ركذ :مهضعب لاق .4 مكنيد ْمكَ
 :لاق .مهججح نيملسملل هللا صلخأو مارحلا دجسملا نع نيكرشملا هللا ىفن نيح

 .كرشم عب جحي ملف :مهضعب ريسفت يفو
 لجر هدنعو (مكَنيد ْمُكَل تلمكأ مويلا :ةيآلا هذه أرق هنأ سابع نبا نع اوركذ

 لاقف .اديع مويلا كلذ انذختال انيلع تلزن ةيآلا هذه نأ ول : يدوهيلا لاقف دوهيلا نم

 .(1)ةفرع مويو ةعمج موي :نينثا نيديع موي يف تلزن اهنإف :سابع نبا

 لزني ملف مارحلاو لالحلا ليزنت نم غرف نيح ةفرع موي تلزن : يبلكلا لاقو

 اوُمَتاَو) : ةيآ يتئامو نينامث سأر ىلع ةرقبلا ةروس يف هنأ ريغ { مارح الو لالح اهدعب

 ةروس] .(َوُمَلْظُي ال ْمُمَو ْتَبَسَع ام سفت ْلُك ىفو م هئلا ىإ هيف َنوُمَجَْت مو
 :اهل لاقي يتلا هللا لوسر ةجح يف رحنلا موي دعب ىنمب ةيآلا هذه تلزن .[281 :ةرقبلا

 َكنوتْفَتْسَي :عادولا ةجح ىلإ ُهَجَرْخُم ءاسنلا ةروس رخآ يف يتلا ةيآلاو عادولا ةجح

 .فيصلا ةيآ اهل لاقي ناكو ؛ةروسلا رخآ ىلإ . . .(ةلالكلا يف ْمُكيتْفي هللا لق

 ام هيف اولحتسي نأ اوسئي يأ (ممُكنيد نم اوُرَقَك نيلا سئي مْوَيلا) :نسحلا لاقو
 . (ِنوَمخاَو ْمُمْوَشْحَت الَق) مهنيد يف اولحتسا

 يف ًاعم نيرثألا هريسفت يف يربطلا ىور دقو . ًاضيأ باطخلا نب رمع ىلإ رثألا اذه لثم بسن (1)
 .5254 ص 9 ج
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 4 - 3 :ةدئاملا لوألا ءزجلا

 هلك مالسلا هيلع يبنلا نامز مويلاب ينعي « مكنيد مكل تلمكأ مويلا
 .4 ايد مالسإلا ُمُكَل ُتيِضَرَو » :لاق .ةنجلاب يأ « يتمعن مكَلَع تمَمَنأَو »

 ىلإ عجر .هنطب اهل صمخ ةعاجم يف يأ « ٍةَصَمْحَم يف رطضا نَمَق » :هلوق
 ةيآلا رخآ ىلإ . . .ريزنخلا مخَلَو دلاو ةيملا مك تَمْرُح) :هلوق يف لوألا مالكلا

 ريغ :مهضعب لاقو .نسحلا ريسفت يف . مثإلا .دمعتم ريغ يأ « مئإل ب فنزاجتُم ريغ ح

 .4 م ميجر ) روفغ هللا نإ { : : هللا لاق .")هللا ةيصعمل ضزّرعتم

 نم لالحلا ينعي 4 تتطلا ُكَ ) مُهْل لجأ اام نونأ % :هلوق

 .بالكلاو ريطلا نم يه :دهاجم لاق « حراوجلا َنُم مّتُمَلَع امو » حئابذلا
 ْمُكَلَع َنكَسُمأ امم اولكف ةلا ُكَمْلَع ام هَنوُمْلعت { نيرضُم : يأ هي َنيَلَكُم ط

 . 4 باّسجلا عيرس هللا نإ هللا اوقتاو هيلَع هللا مسآ اوركذاو

 اهلسرن ةبلكم ابالك انل نإ © هللا لوسر اي :تلق :لاق متاح نب ١ يدع نع اوركذ

 بلك اهطلاخي مل ام نلتق نإو لاق نلتق نإو :تلق لك : لاق . لتقتو ديصلا ذخأتف

 . )اهريغ نم

 .لكف يزابلا وأ رقصلا وأ بلكلا لتق ام :لاق نسحلا نع اوركذ

 ؟هب ديصي ينارصنلاو يدوهيلا بلك ريعتسي لجر يف لوقت ام :مهضعبل ليقو

 ،كلذ ىلإ لئام فرحنم يأ ،مثإل فناجتم ريغ» :141 ص ،نآرقلا بيرغ ىف ةبيتق نبا لاق (1)

 .ءعبشلا قوف لكأيف رارطضالا دنع ىدعتي نأ :مثإلاو .ليملا :فنجلاو
 هتدحاو حراوج بالكلاو ريطلا حراوج تيمسو .هب هارغأو ديصلا هدوع اذإ بلكلا ىرضأ (2)

 : يا 6 هحرتجاو ءيشلا حرج ¡ :لاقي .ديصلا نم مهل بسكت يأ شاهلهأل حرجت اهنأل .ةحراج

 ْمُمخَرَج ام ُمَلْعيَو ليألاب ْمُكاْفوَتَ يذلا ؤمُهو) 60 : : ماعنألا ةروس يف ىلاعت هلوق هنمو .هبسك

 .543 ص 9 ج يربطلا ريسفت رظناو (حرج) ناسللا :رظنا .متبسك ام :يأ . «راهنلاب

 ضارعملا باصأ ام باب ديصلاو حئابذلا باتك يف يراخبلا هجرخأ }هتحص ىلع قفتم ثيدح (3)

 امهالك (1929) ةملعملا بالكلاب ديصلا باب .حئابذلاو ديصلا باتك يف ملسم هجرخأو ،هضرعب

 . متاح نب يدع ثيدح نم
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 5 :ةدئاملا

 ديص ام حلصي الو .(:)هتحيبذ لثم ينعي ،هترفش ةلزنمب وه امنإ ،هب ساب ال :لاق

 . مهبالك تذخأ ام الو سوجملا بالكب

 ام الإ :لوقي ،نيملسملا بالك ىوس ام هركي :لاق هنأ نسحلا نع اوركذ

 . (هللا ُمكَمْلَع امم ٌنُهَنوُمْلَعَت) :هلوقل متنأ متملع

 .هيثلث لكأ نإو لك :لاق .بلكلا لكأ امع لئس هنأ رمع نبا نع اوركذ

 . يسرافلا ناملس نع :لاق ؟نّمع :تلق

 لكأ ام :لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع بياسلا نب ءاطع نع اوركذ
 ال كنإف هلكف يزابلاو رقصلا لكأ امو ،هعنمت نأ عيطتست كنإف هلكات الف بلكلا

 .سانلا هرك اميف صخرو ،سانلا هيف صخر ام هرك : مهضعب لاق .هعنمت نأ عيطتست

 امو لكف بلكلا لتق ام :بلاط يبأ نب يلع باتك يف تأرق :لاق عفان ركذ

 .لكأت الف يزابلاو رقصلا لتق

 ينعي « ْمكَل لج بتكلا اوئوأ نيذلا مماَعَو تلا مكل لجأ ميلا » :هلوق
 . مهحئابذ باتكلا اوتوأ نيذلا ماعطب

 ،حيسملا مساب :اولاق اوحبذ اذإ ىراصنلا نإ :هل ليق هنأ نسحلا نع اوركذ

 .(»نولوقي ام ملعي وهو مهحئابذ لحأ دق هللا نإف .مهحئابذ اولك :لاق

 (4سلوبلو (©سيجرجل حبذي اينارصن تعمس ول :لاق هنأ مساقلا نع اوركذ

 .اهتلكأل مهسئانكلو

 ةرفش ترعتسا ول :لاق هنأك .ةحيبذلا سفن ال ۔ىسوملا .حبذلا ةلآ .ةرفشلاب ينعي هنأ باوصلا (1)

 ترعتسا اذإ كلذكف ،آالالح كتحيبذو ةيعرش كتاكذ تناك اهب تحبذف ينارصنلا وأ يدوهيلا

 . عيرشتلا رارسأب هتفرعمو نسحلا هقف نم اذهو (2)

 يف شاع .مهنع ذخأو ىسيع ييراوح ضعب كردأ دقو ىسيع عابتأ نم نمؤم حلاص لجر (3)
 .24-36 ص 2 ج يربطلا خيرات يف هرابخأ رظنا . هنيد ليبس يف يذوأو رابج كلم تحت نيطسلف

 . ةيغاطلا نورين هلتق دقو . سرطف بحاص . ىسيع عابتأ نم اضيأ وه (4)
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 5 :ةدئاملا لوألا ءزجلا

 نالغالاو ْمُهَرْضإ ْمُهْنَع مضَيَو) :هلوق لثم اذه .4 مُهَل لج ْمكُماَعَطَو » :هلوق ۔ ۔ ه ؟ . ه ل ء ٥ ه ,9 . و 2ِ - ٠ . هرم ى ٠ ث إ ك . -
 تبسلا رمأ نم هيف مهيلع ددش ناك ام :يأ [157 :فارعألا] (مهْيَلَع تناك يتلا

 ء يش نيملسمل ١ ىلع مرحي سيلف مهيلع مرح ناك ام لكو . رفظ يد لكو موحشل او
 هك ِ و و ؟ ۔ ى إ إ و, و ۔٠ِ ٥٤ م, ۔ - م

 (اوقتاو هوعبتاف كرابم هانلزنا باتك اذهو) : هللا لاق . ءايشألا كلت نم مهيلع مرح امم

 .مارح مهيلع مويلا رمخلاف .هيف مرح ام اوقتاو هيف لحأ ام اوعبتا يأ [155 : ماعنألا]

 .مارح مهيلع وهف نيملسملا ىلع هللا مرح ام لكو
 ه ,ه. ه 4 539 . ّ & ۔ إ ه ,. ۔ ومو ّ 2 ۔ |, ه و ..

 4 مكلبق نم بتكل ١ اوتو ١ نيزل ا نرم تنصحمل او تنمؤمل ١ نم تنصحمل او

 .نيميلا كلمب ناطويو ،باتكلا لهأ ءامإ حاكن لحي الو ،رئارحلا انه تانصحملاو

 تكلم اممف تانموُملا تانضحخُملا حكني نأ الوط مكنم عسي مل نم) :هللا لوقي
 ةمالا ملسملا دبعلا جؤزتي الو .[25 :ءاسنلا] .(تانيؤُملا مكێايتف نم مكناميا ۔ وم و } ]۔۔ ه ه ث .ع

 .(1) ذخان هبو :نسحلا لوق ىف ةينارصنلا الو ةيدوهيلا

 . . ُ .. 7 ة .ه۔ذ .ؤ , و .. -
 ناب ساب الف اهل هامس اذإف .نهقادص يأ « َنُمَروُجا ٌنُهوُمَتيَتاَ اذإ » :هلوق

 ..ائيش اهيطعي نأ لبق اهيلع لخدي

 لاق ،نيناز ريغ نيحكان :دهاجم لاق .4 َنيجفاَسُم َرْيَغ َنيِنِصحخُم » :هلوق
 .١١٠- . . .,,۔ ٠٤ . ةه ت,۔ .. ۔ . ؟ ِ
 ؛رسلا يف ةليلخلاو رسلا يف ليلخلا يأ 4 نادخا يِذختُم الو ل . ىنز ريغ اجيوزت

 -. . ما 121 .:. كن ممم . . ع ,ے. ١ ۔
 اهذختم ريغ (ِنادخا يذختم الو) .رهاظلا انزلا حافسلاو . حافس ريغ احاكن لوقي

 .الالح احاكن نكلو ةليلخ

 .« نيسحلا نم ةرخآلا يف مو ُهنَمَع طبح ذقف نميلاب رمحي نممَو » :هلوق
 نم ءاسن جوزتن فيك : مهضعب لاق باتكلا لهأ ءاسن ليلحت لزن امل هنأ مهضعب ركذ

 نمو :كلذ ريسفت .(ُهلَمَع طبخ دقف ناميإلاب ْرُمُكَي نم) : هللا لزناف اننيد لهأ ريغ

 يف ةيضابإلا يار لثمت اهنإف يراوهلا مكخم نب دوه خيشلا نم ةريخألا ةلمجلا هذهب ينأك (1)
 حاكنلا باتك يف رمعم ىحي يلع خيشلا موحرملل عوضوملا يف يفاض اقيلعت رظنا .ةلأسملا
 .28-31 ص ينوانجلا ىيحي ءايركز يبال
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 زيزعلا هللا باتك . ت 6 : ةدئاملا

 : يأ .(ِاميإلاب رفحي نَمَور) :دهاجم لاق .هلمع طبح دقف نهليلحت قيدصتب رفكي
 . هللاب

 مكيديأ ْمُكَموُجو اونِسغاَف ةوصلا ىلإ - اذا إ اونما نيذلا اهيبأب ه :هلوق

 .4 نيبعكلا ىلإ مكلجا و ْمُكسوُ ُرب اوخَسُماَو قفارَملا ىإ

 6 اثالث وشنت قشنتساو ٠ ث الث ضمضمف اًضوت ايلع تيأر : ل اق مهضعب نع اوركذ

 غرف املف .هيلجر لسغو .اثالث هسأرب حسمو إاثالث اثالث هيعارذ لسغو ههجو لسغو

 تيأر ينإ :لاق مث . مئاق وهو هبرشف هئوضو لضف ذخأف امئاق ْمتتسا هئوضو نم

 .مكيرأ نأ تببحاف تلعف ام لعف هللا لوسر

 اعدف ةي هللا لوسر يلع لخد :تلاق "ءارفع نب ذوعم تنب عّيبرلا نأ اوركذ
 نأ لبق] اثالث هيدي لسغف ،عبرو دم وأ ثلثو دم ردق ءام هيف ءانإب هتيتاف ،ءوض

 لسغو .اثالث ههجو لسغو ،أثالث قشنتساو ،أثالث ضمضم مث .ة)[ءانإلا يف امهلخدي

 .امهنطابو امهرهاظ هينذأ حسمو ،ربدأ امو هنم لبقأ ام هسأرب حسم مث 5اثالث هيعارذ

12 

 عم دهش .ذوعم اهوبأو .تايباحصلا تايلضف نم .ةيراصنألا ءارفع نب ذوعم تنب عيبرلا يه (1)

 عم فقاوم عيبرلا تدهشو .ماشه نب لهج ابأ لتق امدعب اهب دهشتساو ثاردب ةلي هللا لوسر
 ريسلاو داهجلا لضف باتك يف يراخبلا جرخأ دقو .هتاوزغ ضعب يف هتبحصو .ةي هللا لوسر

 يقسن ةي يبنلا عم انك :تلاق ذّوعم تنب عيبرلا نع ،وزغلا يف ىحرجلا ءاسنلا ةاوادم باب
 . ناوضرلا ةعيب ةرجشلا تحت تاعيابملا نم تناكو . ةنيدملا ىلإ ىلتقلا درنو ، ىحرجلا يوادنو

 ةباحصلا نم ةنيدملا لهأ اهنع ىور .اهب تثدحو ةي هللا لوسر نع ثيداحأ تور دقو

 ربلا دبع نبال باعيتسالا يف اهتمجرت رظنا .نيدلا لئاسم ضعب يف اهنولأسي اوناكو .نيعباتلاو
 . مجارتلا بتك نم هريغو 01838 ص 4 ج

 نع دمحم نب ميهاربإ نع مالس نب ىيحي ثيدحلا اذه جرخأ دقو .اهتابثإ نم دب ال ،ز نم ةدايز (2)
 يقهيبلا هجرخأو .79 ةقرواز ةطوطخم رظنا .ذوعم تنب عيبرلا نع ليقع نب دمحم نب هللا دبع
 ةراهطلا باتك يف هجام نبا هجرخأو .نيديلا لضفب حسملا باب ،ةراهطلا باتك يف ارصتخم

 . (390 مقر) هيلع بصيف هئوضو ىلع نيعتسي لجرلا باب !اهننسو
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 6 :ةدئاملا لوألا ءزجلا

 الإ هللا باتك ىف دجأ الو ،لسفلا الإ سانلا ىبأ :لاقف ،هتربخأف ثيدحلا اذه

 . حسملا

 ئ نيترم ضمضمنف ثدح نم جرخ باطخل ١ نب رمع ى أر هنأ مهضعب ركذ

 .نيترم هسأرب حسمو ،نيترم نيترم هيعارذو نيترم ههجو لسغو ،نيترم قشنتساو

 متسَمَل وأ طئاغلا نم مكدحأ ءاج وأ رقَس ىلع وأ ىضرم مُنك نِإَو » :هلوق

 .افيظن ابارت :يأ ه ًابنَط ًاديوص اوُمَمَيَتَق ءام اودجت ْمَلَم اسنلا

 حورقملاو رودجملاو حيرجلا :لاق هنأ سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع اوركذ

 دازو كلذ لثم سابع نباو يلعو ريبج نب ديعس نع اوركذ . ممميت هسفن ىلع يشخ اذإ

 . ضيرم لكو :مهضعب هيف

 لاقف ةسمالملا يف اوفلتخا مهنأ ريبج نب ديعسو ءاطعو ريمع نب ديبع نع اوركذ
 مهيلع جرخف .عامجلا وه :ريمع نب ديبع لاقو .عامجلا نود ام وه :ءاطعو ديعس

 6ا"يبرعلا باصأو نايلوملا اطخأ :لاقف اولاق امع هوربخأو هولأسف سابع نبا

 .فعيو ينكي هللا نكلو عامجلا :ةسمالملا

 :دوعسم نبا لاقو . ىنك هنكلو .عامجلا :سمللا :لاق هنأ يلع نع اوركذ

 .(ذخان هبو ؤ يلعو سابع نبا لوق اندنع لوقلاو ،ديلاب سمللا :ةسمالملا

 :لاق رساي نب رامع نع اوركذ .4 هنم ممكيديأو مكهوجو اوُخسُماَف ل :هلوق

 ىلإ تئج مث .ةبادلا كعمتك لمرلا يف ةتكمعمتف ،لبإلا يف انأو ةبانج ينتباصأ
 لوقت نأ كيفكي :لاقف هتربخأف يتيحلو يسأر يف لمرلا لخد دقو ةلي هللا لوسر

 .ةدحاو ةرم هيفكو ههجو امهب حسم مث ،امهضفن مث ضرألا هيفكي برضو ،اذكه

 .ةكم لهأ يضاق ،يشيللا ةداتق نب ريمع نب ديبع هب ينعي (1)

 .ز يف درت ملو ،كش الو ، يراوهلا دوه خيشلا نم ةرابعلاو . ةيضابإلا نم باحصالا لوق وهو (2)

 .385 :ص ؛فلس اميف ثيدحلا جيرخت رظناو .هيف غرمتلاو بارتلا يف بلقتلا :كمعمتلا (3)
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 زيزعلا هلا باتك رينسفت 9 - 6 :ةدئاملا

 ىلع:ردقي ال هنأ ملعي وهو ،ارفاسم نوكي لجرلا نع لئس هنأ نسحلا نع اوركذ
 . مميتيو هلهأ أطي :لاق .ءامل

 أطي الف اموي هدجي الو اموي ءاملا دجي رفاسملا ناك اذإ :لاق هنأ يلع نع اوركذ
 .هلهأ

 ديرب نكلو » قيض نم يأ ه ,جرح ن ْنُم مكيلع لعل هللا ديري ام » :هلوق
 مكلعلو » .ةنجلا لوخدب يا ه ْمُكيلَع هتمع ميلو » بونذلا نم يا ه مُكَرُهطل
 .ةنجلا اولخدتف ةمعنلا اوركشت يكل يأ ه نوركشت

 ٩ انْعَطأَو اعمس متلق هب ْمكَقَئاَو يزلا ُهقتيمَو مكلَع هللا ةمعن اورُكْذاو » :هلوق
 لاقو .(زفارعألا ةروس يف كلذ ريسفتو . مدا بلص يف مهيلع ذخأ يذلا قاثيملا وهو

 هللا نإ ةئلا اوقتاو » :لاق .مالسلا هيلع مدآ رهظ يف مدا ينب هب قثاو يذلا :دهاجم

 .رودصلا يف امب يأ « رودصلا تاذب ميِلَع

 .لدعلاب :يا طساب :ادهش .هلب َنيِماوَق اونوك اوُنَماع نيذلا اهيأ اي » :هلوق
 4 اوُلد دت الأ ىلَع موق ناش مكنم آلو » :هلوق .لجرلا دنع نوكت ةداهشلا يهو

 اشيرق هب ينعي يبلكلا لاق .اولدعت الأ ىلع موق ضغب مكنلمحي الو :مهضعب لاق
 ملو © مهيف لدعلاب هلوسر هللا رمأف ، يدهلا اودصو مارحلا دجسملا نع مهودص نيذلا

 . ةماع ذئموي نيكرشملا لاتقب رمأ نكي

 :لاق .([ىوقتلا نم هنإف ٍيا] 4 ىفلل برقأ وم : اوليغا « :هلوق ا
 ةَرفْعُم مهل ت تحلصلا اونمََو اونما نيذلا هللا دعو َنوُلَمُعَت امب ر ب ريبخ ةللا نإ ةللا اوقتاو /
 ٥ تاحلاضلا اولمعو اونمآ نيذلا هللا لدعو اهرامضإ نأل تعفترا امنإو . 4 ميظع أو

 . ةنجلا يأ : : :(3) ميظع رجأو مهبوب ذل يأ ] ةرفغم مهل دعول ١ يفو

 مدا ينب نم كبر ذخأ ذإَو) : ىلاعت هلوق يف 0172 :فارعألا ةروس يف هللا ءاش نإ هريسفت يتايس )1(

 .(ةيآلا . . .مهتيرذ مهروهظ نم

 .79 ةقرو ز نم ةدايز (2)

 = دارأ نمو .زاجيإبف لعف اذإو بارعإلاو ةغللا لئاسمل هريسفت يف باتكلا فلؤم ضرعتي املق (3)
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 12 - 10 :ةدئاملا لوألا ءزجلا

 باحصأ يأ « ميجججلا باحصأ كلو انتايآب ا اوُبَذَكَو اوُرَقَك نيذلاو » :هلوق

 .منهج باوبأ ءامسأ نم مسا وهو ©رانلا

 مكيلإ اوطت نأ و م ذا !مكيلع هللا تمعن هز اوركذا اونما نيذلا ه ي «: هلوق

 .4 نونموُمْلا لكوَتيلَق هللا ىلَعَو ةلا اوتناو ْمُكْنَع مهيدي :أ تفق مهي دأ

 ؛ هفيس دلقتم وهو . نافطغ ارص احم لخن نطبب نيم هللا لوسر ناك : نسحل ا لاق

 اذه كفيس ينرأ دمحم اي :لاقو ةلت هللا لوسرب كتفيل هتثعب شيرق تن اك لجر هءاجف

 .ةرم هللا لوسر ىلإو ةرم فيسلا ىلإ رظني لعجف هذخأف .هكاه :لاقف .هيلإ رظنأ ىتح
 .ال : لاق ؟ىنفاخت امأ © لمحم اي : لاقن

 ةعباسلا ةوزغلا يف لخنب وهو هللا يبن ىلع تلزن اهنأ انل ركذ : مهضعب لاقو

 الجر نأ انل ركذو .كلذ ىلع هللا هعلطاف ،هب اوكتفي نأ براحم ونبو بلغت ونب داراف
 ؟هلسأ : لاق .هذخ : لاق ؟هذخآ : لاقف .عوضوم هفيسو هللا يبن ىتاف ئ هلتقل بدتنا

 يبنلا باحصأ هددهتف .كنم ينعنمي هللا لاق ؟كعنمي ام :لاق هاضتنا املف .هلس :لاق
 ةالص هيلع تلزنأو . ليحرلاب ةنلتع هللا لوسر رمأف هدرف فيسلا ماشف ..هل اوظلغأو

 .كلذ دنع فوخلا

 (" ةعباسلا ةوزغلا يف فوخلا ةالص تلزن : :لاق هتلا دبع نب رباج ركذ

 ركذ « ابيقن رشع يا مهنم انتَعَبَو ليِئاَرْسِإ ىنب َقكيم هللا دحأ ذَقَلَو » :هلوق

 .هموق ىلع دهاش ط لك نم ؛ًادهاش :يأ :لاق مهضعب

 ةبسنلاب عوضوملا يف ةدمعلا وهف ءارفلل نآرقلا يناعم باتكب هيلعف نايب ةدايزو اذه يف اليصفت =
 . ىمادقلا نيرّسفملل

 رشي مل يتلا ةيناثلاو .امهادحإ انه فلؤملا دروأ نيتصق ةيآلا لوزن ببس يف نورسفملا ركذي )1(

 ه نم ناك امو «نيلجرلا ةيد يف مهيلا ةيم هللا لوسر جرخمو ريضنلا ينب ثيدح» يه اهيلإ

 6 هيلع ةميظع احر مهئاقلإب مالسلا هيلع هللا يبن لتق 6 فرشألا نب بعك مهسأر ىلعو 6 دوهيلا

 هللا فك دقو !هب دوهيلا ردغ ةلواحمب هربخأف ليربج هاتأف ى مهل طئاح يف هباحصأ عم سلاج وهو

 لوزن ببس يف ةريخألا ةصقلا هذه حجري 106-107 ص 0 ج هريسفت يف يربطلاو . مهنع مهيديأ

 .185-187 :ص لوزنلا بابسأ 0 يدحاولا رظناو .ةيآلا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 13 - 12 :ةدئاملا

 .هولباق هل نونماض مهف نيدلا نم هولبق عيش نم مهنع اونمض ام : نسحلا لاق

 نم :دهاجم لاقو .ةبقعلا ةليل ًابيقن رشع ينثا هللا هرمأ امب ًاضيأ هللا لوسر لعج دقو

 . نيرابجلا ىلإ ىسوم مهلسراف الجر طبس لك

 ياو ةوَلَصلا متنأ نيل » طرشلا ىلع ْمكَعَم ينإ :ةللا َلاَقَو » :هلوق

 ه انسح اضرق هللا ُمتْضَر او « مهومترصنو ي أ ٢ ْمُموُمَنْْزَعَو يسوب من متنماََو ةوكزلا
 يرجت تانج ممكنلخذالو مك ْمُكْنَع نَرَقَكأل » .قحلا يف ةقفنلاو ةقدصلا :يأ

 (ْمُكِدَهَعب يفوأ يدهب 5 : ةرقبلا ةروس يف هلوقك وهو .ه راهنألا اهن نم
 . ةرقبلا ةروس يف كلذ انرّسف دقو [40 :ةرقبلا]

 مهودجوف نيرابجلا ىلإ طبس لك نم ًابيقن لسرأ ىسوم نإ :دهاجم ريسفتو
 .مهلاتق نع 0)هطبس ىهني مهلك ءابقنلا عجرف مهنم نانثا مهدحأ مك يف لخدي

 امهوصعف { مهتدهاجمو نيرابجلا لاتقب طابسألا ارمأ امهنإف ت)تولاطو نون نب عشوي
 .ةنس نيعبرأ ليئارسإ ونب تهاتف

 .قيرطلا دصق يأ ه ليبسلا اَوَس لض دقف مُهْنم كلد دعب َرَفَك ْنَمَف » :هلوق
 . قيرطلا لدع :مهضعب لاقو

 ينعي .مهانعل مهقاثيم مهضقنبف يأ « مُهانَعَ مهفتي مهضقت امبف » :هلوق
 نامز يفو ،ةدرق دواد نامز يف اوخسم ؛ريزانخو ةدرق مهنم لعجف . خسملا نعللاب

 نع ميلكلا َنوُفّرَحُي » ةظيلغ يأ ه ةيساق ْمُهَبولُف انلَعَجَو » :لاق .ريزانخ ىسيع
 اوُرُك امم ًاظَح » اوكرت يأ ه اوُسَنَو » :لاق . هللا باتك نم اوفرح ام وهو « هِضاَوُم

 رفنلا عجرف» :189 : ص دهاجم ريسفت يفو ٥«هطبس ىهني مهلك ءابقنلا عجر» :دو ع يف اذك (1)

 ؛هطبس ىهني مهنم لك ءابقنلا عجرف» :113 ص 10 ج ،يربطلا ريسفت يفو «هطبس ىهني مهلك
 .باوصلا وهو

 وأ بولاك :ريسفتلا بتك يف درو ام هباوص كش الو اطخ وهو «تولاطو» :دو ع يف اذك (2)

 :124 ص 10 ج ًاضيأ يربطلا ريسفت يفو 189 ص دهاجم ريسفت يف ءاج امك ةنفاي نب بلاك
 . «انفوي نب بلاك»
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 16 - 13 :ةدئاملا لوألا ءزجلا

 .مهنيد ىرع اوكرت :نسحلا لاقو .باتكلا يف ي هب

 6مهيلإ هدهع يذلا هدهعو ،مهروهظ ءارو هللا باتك اوسن :مهضعب لاقو
 .هدودح اولطعو هضئارف اوعّيضو

 دوهيلل ًاطئاح يبنلا لخد ثيح ينعي « مهنم ٍةنئاَح ىلَع ملت لازت الو » :هلوق

 .مهنم نمآ نم يأ « ْمُهنُم اليلق ألإ » :لاق .عضوملا اذه ريغ يف هريسفتو .هب اومهف
 :مهضعب لاق .4 َنيِنيخُملا بجي ةللا نإ حقضاَو ْمُهْنَع فغغاَق » :هلوق

 ام نوُمرحُي الو رجآلا مويلاب الو هللاب ًنونموُي ال نيذلا اولتاق :ةيآلا هذه اهتخسن
 نع ةيزجلا اوطغُي تح باتكلا اوتوأ نيذلا نم يحلا نيد نونيدي الو ُهلوُسَرَو ةئلا رح

 .[29 :ةبوتلا] (َنوُرغناَص ممُمَو

 .دوهيلا قاثيم انذخأ امك « ْمُهَقاَيِم انذَحأ ىَراَصَت انإ اولاق نيذلا َنِمَو » :هلوق

 اهلزن 0"ةرصان اهل لاقي ةيرقب اوناك مهنأل ىراصن اومس امنإ :مهضعب لاق

 .هب اورمؤي ملو هب اوُمَست مسا وهو . ىسيع

 هني انيرغأَف » :هلوق . ىلوالا لثم يهو ه هب اوركذ امم اظح اوُسَنَف » :لاق
 اولعف امب باتكلا لهأ هب ينعي ،مهرفكب « ةمايقلا موي ىإ َءاَضغَبلاَو .ةوادعلا
 .« َنوُعَنْضَي اوناك امب هللا مهنب فْوَسَو » .ءاضغبلاو ةوادعلا مهنيب هللا ىقلأ

 ريي ْمُكَل نبي » ةني دمحم وه « انلوُسَر ْمُكَءاَج ذ بتكلا لمأي » :هلوق
 اوفُعَيَو » هيف قحلا نم اوفخاو باتكلا نم اوفرح ام يأ « بتكلا نم َنوُفْخَت متنك امم
 .مهل هلحاف مهيلع مرح ناك امم ه ٍيِنَك نع

.٥ -" 
 يدهي » .نآرقلا هب ينعي نيبم بتكو 'زون هللا َنَم ميكءاَج ذَق » :هلوق

 .توقاي لوقي امك اليم رشع ةثالث ةيربط نيبو اهنيب ،نيطسلف يلامش ليلجلا ضرأ يف ةنيدم (1)
 ." يهو .اذه انموي ىلا لازت الو

 ؛ًاضيا هيولاخ نبا ىلإو جاجزلا ىلإ بسن لوق وهو "مالسلا هيلع ادمحم رونلاب ينعي :ةداتق لاق(2)
 . مالسإلا وه :مهريغ لاقو
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 18 - 16 :ةدئاملا

 (انلُبُس ْمُهنَيدَهنَل : هلوقك © هللا وه مالسلاو 4 مسلا لبس ُهنوضر عبتا نم هللا هب

 .[25 :سنوي] ( مالسلا راد ىلإ وُعذَي هللاؤ) :هلوقكو .[69 :توبكنعلا]

 .(1)هللا ءامسأ نم مسا مالسلا :ةلي هللا لوسر لاق لاق نسحلا نع اوركذ

 هنذإب » ناميإلا ىلإ رفكلا نم يأ رونلا ىإ تنمُدْملا نم مُهُجِرْخُبَو » :هلوق
 .ةنجلا ىلإ يأ « ميقتْنُم طارِص ىنإ هيدهيو

 هلا نم كيشي نمق لف مرَ نئابلا وم ةلل نإ اولاق نيذلا رفك ذقَل ل :هلوق { . م ۔ ٥ م ©, : و
 جتحي « اعيمج ضزالا يف ْنَمَو هماو ميْرَم َنبا حيسملا كلهي نا ارا نإ ائيش

 ُاَشَي ام ىلحي امهب امو ضزالاو توملا كلُم .هلو » :لاق .نوفرعي امب مهيلع َ ود ٥ ۔ ۔مَ۔ه۔ .ز ٥ ىگ,. ۔ ٠ ٠ هھى & ٥ و ّ

 .« ريدق ءيش لُك ىّلَع هلاو

 .اهسفنأل دوهيلا تلاق يوبأو هللا اؤنبأ ن ىىَراَصَنلاَ دوهيلا تلاقو :هلوق
 دلولا برقك انايإ هبحو هللا نم انبرق :نولوقي :نسحلا لاقو ،اهسفنأل ىراصنلا تلاقو

 يبنلل هللا لاق . ىسيعل ىراصنلا تلاق ام دح ىلع سيل ،هلو دلاولا بحكو هدلاو نم

 ناك ول ؛ريزانخلاو ةدرقلا مكنم لعجيف ه مكبونذ ْمُكبَذَعُ ملف ل » :مالسلا هيلع

 .ًادبأ مكبّذع ام ةبحملا هذهو برقلا اذه مكل

 © لجعلا اهيف اودبع يتلا مايألا ددع مهبذعم هللا نأ نورقي مهنإ : يبلكلا لاقو

 .هب نورقي امب مهيلع جتحاف كلذ ءارو امب نورقي سيلو
 ۔ و ۔۔و۔ ., ع 8 ۔¡م .- ۔[[۔- 1 2ِ . ١. ۔- ه 22 .د 2۔۔. ه

 نمم بذَعيَو » نينمؤملل يأ هه ءاشي نممِل رفغي قلخ نمم رشب متنا لب » :هلوق
 ,<٥ ه , ۔ 42 ٥۔ , ۔۔ ٥ گ,. ۔ ٠ ٠ هد ه ٥ . ۔ . ُ .

 يأ ه ريصملا هيَلإَو اَمُهَنْيَب امو ضزالاو توممشلا كلم .هبو » نيرفاكلا يأ ه ءاشي
 . عجرملا

 هللا ءامسأ نم مسا مالسلا نإ : ظفلب سنأ نع درفملا بدألا يف يراخبلا هجرخأ حيحص ثيدح (1)

 باب ةالصلا باتك يف هحيحص يف هجرخأو ،مكنيب مالسلا اوشفأف .ضرألا يف هعضو .ىلاعت

 باتك يف ظفللا سفنبو ح مالسلا وه هللا نإ : ظفلب دوعسم نب هللا دبع نع ةرخآلا يف دهشتلا

 . نميهملا نموملا مالسلا :ىلاعت هتلا لوق باب ديحوتلا
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 21 - 19 :ةدئاملا لوألا ءزجلا

 نأ ,لسلا ن رم ةرق ىلع ْمُكَل ن انلوُسَر مُكءاَج ذق باتكلا لمهأ اي » :هلوق
 « ري مكءاَج ذق ريذن الو رمب ني اناج ام » ةمايقلا موي اولوقت الئل : يأ ه اولوقت

 ءيش ز ىڵلَع هللاو » ةنيت ادمحم ينعي ءرانلا نم رذني ه ُريذنَو % ةنجلاب رشبي

 ةئامتس :مهضعب ريسفت يفو {ةنس ةئامسمخ دمحمو ىسيع نيب ام ةرتفلاو .ه ريدق

 .كلذ نم هللا ءاش ام وأ ةنس

 ييب سيل هنأل ىسيعب سانلا ىلوأ انأ : ةي هللا لوسر لاق لاق نسحلا نع اوركذ

 . )1( ىبن هنيبو

 ءايبنأ مكيف َلَعَج ذإ إ ْمُكيَلَع هللا ةمعن اوركذا موق اي هموقل ىَسوُم َلاَق ذو » :هلوق .

 نانثا ىسوم ةايح يف مهنم ناك : :ابنأ مكيف لعج ذإ : يبلكلا لاق . هم كولم مُكَلَعَجَو

 الإ هيلع لخدي ال هتيب كلم لجرلا :( اكوم مُكَلَعَجَو ) :هلوق يف لاقو . ايبن نوعبسو

 . نذإب

 : نسحلا لاقو . ًامدخو تويبو اجاوزأ مكل لعج :لاق ادهاجم نأ اوركذ

 مهجرخاف انيف ةيزجل ا له أ ةلزنمب نوعرف موق يف اون اك مهن ل { ر ارحأ . ًاكولم مكلعجو

 .لذلا كلذ نم

 ٠ مامغلا نم مهيلع للظ امين ىأ 4َنيمَلَلا م ادحأ ت ؤي ل ام ْمكنتاَءَو» : هلوق

 نملا ينعي :دهاجم لاقو .اوتوأ امم كلذ هابشأو ىولسلاو نملا نم مهيلع لزنأو

 . مامغلاو رجحلاو ىولسلاو

 : مهضعب لاق .اهيف كروب يتلا 4 ةَسَدَقُملا ضزألا اولخذا .موق اي » :هلوق

 يأ 4 ْمكَ هللا بتك يتلا ط : هلوق .هلوح امو روطلا ينعي : دهاجم لاقو ماشلا ينعي

 لخدي ملو ز مهؤانبأ اهلخدن اهولخدي نأ ليئارسإ ينب رمأ يأ ] ليئارسإ ينبل هللا بتك

 ىلع اوُدَترَ الو » .ليئارسإ ونب مهو . مهؤانبأو (2بولاكو نون نب عشوي نالجر الإ

 .437 ص :ابيرق فلس اميف هيلع قيلعتلا رظنا ،انه ارصتخم حيحصلا ثيدحلا اذه درو اذك (1)
 = خيرات يف بلاكو بولاك ظفلب مسالا اذه درو دقو .كش الو أطخ وهو تولاط :د و ع يف )2(
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 زيزعلا هفلا باتك ريسفت 26 - 21 :ةدئاملا

 .ةنجلا مترسخ دق يأ « َنيرِسنَع » ةرخآلا ىلإ اوُبلَقنتَف » نيرفاك يا « ممكرابذأ
 اولسراف ،اهولخدي نأ موقلا نبجف ندرألا نم احيرأ لابجب اوناك : يبلكلا لاق

 هؤانث لج هللا لاق .ةسدقملا ضرألا ربخب مهوتأيل الجر طبس لك نم ،سيساوج

 ضرألا هذه نإ ميهاربإ اي :نيطسلف ضرأب كاذ ذإ ميهاربإو مالسلا هيلع ميهاربإل
 .ةليل نيعبرأ اهيف اوثكمف رشع انثالا لخدف كدعب نم كدلول ثاريم اهيف تنأ يتلا

 انيأرو اهلهأ 0")لكات اضرأ انيأر :ةرشعلا تلاقف ؛ةرشع بذكو نانثا قدَصف ،اوجرخ مث

 ليئارسإ ونب تنُبجف ،انم ةئام مهنم لجرل يغبني ةربابج لاجر انيأرو ،ةعينم ًانوصح اهيف

 .اهلخدن ال هللاو :اولاقو

 اَهَنخذن ن انإو نيرابج اموق اهيف نإ ىَسوُم اي » مالسلا هيلع ىسومل 4 اوا ,
 نون نب عشوي امهدحأ 4 نالُجَر اق .وُنخذ انإف اهنم اوجرخي نإف اهنم اوجرخي ىح

 « امهيلع امهْيَلَع هللا َمَعْنأ نوفاخي نيذلا َنِم » امهيف هللا لاق ناذللا امهو ،بلاك رخآلاو

 اودا » .ابعر انم اوئلم دق موقلا نإ ،ءالؤه نم موقلاب ملعأ نحن :هللا امهتفاخمب

 َنوُبِلَع مكنإف ُهوُمْتلَخَد اًذإَف » نيرابجلا ةنيدم باب :دهاجم لاق « بابلا مهيل

 .4 نينموُم متنك نإ اولكو هللا ىلَع
 ىسوُمتااولا » ؟نانثا قدصيو ةرشع انم بذكأ ىسوم اي :اولاق : يبلكلا لاق

 ناكو . 4 نود انهم انإ التققا كبرو تنأ َبممْذاَف اهيف اوُماَد ا ادبأ اهلخدن نل نإ

 4 يجأو ييف الإ كلمأ ال ينإ بر َلاَق ل ف ًاديدح ءايبنألا عيمج ىلعو ةلي ىسوم

 .هموق ينعي ه نيقلا موقلا ني ريبو انيب قرفا » هسفن الإ كلمي ال يخأو :يأ
 م

 م

 ةَنَس َنيِعَبْزأ ُمهْيَلَع ةم ّرحُم اَهَنإَف ل :نيقساف مهتيمس ذإ :ىسومل هللا 4 لاق

 نيعبرأ اوهاتف ه َنيِقِسَفلا موقلا ىلَع » نزحت الف اف يا « زسات الف ,ضزألا يف نوهي
 . ةنس

 :ًابيرق فلاسلا قيلعتلا رظناو .رداصملا نبم امهريغو يبطرقلا ريسفت يفو ،هريسفت يفو يربطلا ه
 ص .6

 .اهلهأ لكات» :د يف ءاج ام هباوص فيحصت هيفو إاهلهأ لطاب ًاضرأ» :ع يف (1)
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 26 :ةدئاملا لوألا ءزجلا

 .ادبأ مهيلع ةمرحم اهنإف : للا لاق ادبأ اَهَلُخْذُن نل انإ اولاق امل : يبلكلا لاق
 ؛ ىسوم عم ناك نمم دحأ اهلخدي ملف :لاق .ةنس نيعبرأ ضرألا يف نوهيتي كلذ عم

 كلت يف مهيلع هتلا لزنأو ،بولاكو نون نب عشوي :نيلجر الإ هيتلا يف نوعمجأ اوكله
 ال افافخو ريغصلا عم بشت ٥©سندت الو قرخت ال بايثو ىولسلاو نملا ةنس نيعبرألا

 ةافو دعب نون نب عشوي عم (!)أحيرا اولخد ىتح مههيت يف كلذ مهل ناكف .قرخت

 .ءايبنألا عيمج ىلعو ةلي ىسوم

 لك نم الجر رشع ينثا اوثعب بولاكو نون نب عشوي نأ انل ركذ : مهضعب لاقو
 . مهيل لوخدل ١ اوهركو اونبجف ةرشع ام ف . موقل ١ رماب ن مهوتأيل مهل انويع الجر طبس

 لاقو . كلذ ي امهموق ابغرو هللا رمأ ىلع اماقتساف لوخدلاب ارمأف هبحاصو عشوي امأو

 ْمهَْلَع ةَمْرَحُم اهن ( :هللا لاق .مهبر رمأ اوكرتو مهودع نع موقلا نبج :مهضعب

 الو اهل نودتهي ال } ارصم الو ة ةيرق نوطبهي ال رابآلا ءام نوبرشي امنإ ] (ةََس َنيِعبزأ

 . كلذ ىلع نوردقي

 موق اهيف ناك هنأ انل ركذ : :مهضعب لاق .(يج اموق اَهيِف نإ ىَسوُم اي اوار

 جرخي ىتح يأ ،(اهني اوجرخي ىتح اَهَلُخذَ ن انإو :هلوق .ركنم قلخو ماسجأ مهل

 نوفاخي نيذلا َنِم ِنالججَر َلاَ .نولا انإف اهنم اوجرخ نإف) .اهنم نورابجلا

 متلخد اذإف يأ . (و كنإف ه ؛وُمتلَحَ اذإف بابلا مهلع اولخدا اَمِهْيَلَع هلل هللا َمَعنأ

 ىسوم ات اولاق . .َنيِنِموُم متنك نإ اولُكَوَتف هللا يلعَور . نوبلاغ مكنإف نيرابجلا ةنيدم باب
 , ث . ه

 .(نوُدعاق انمهامم انإ التاقف كنزو تنأ ْبَمْذاَق اهيف اوُماَد ام ادبأ اَهَلخذَت نل انإ

 :لاق مث .رامضإلا يف ادبأ (مهْيَلَع ةَمْرَحُم اهنإَ) :هللا لاق :نسحلا لاق

 روغلا يف نيرابجلا ةنيدم رصق من د ةلمهم ءاحو ةنكاس ءاي اهدعب ءارلا رسكو ةزمهلا حتفب :احيرأ )1(

 ( لازت الو . مالسلا هيلع حون نب دشخفرأ .: نب كلام . نب نب احيراأب تيمس ليق ماشلاب ندرألا را نم

 . مويلا ىلإ ةفورعم
 لخادتم قيقر اثيدر اطخ حبصيف ضع فرحب اهل زمرأ يتلا فطعلا ةطوطخم يف طخلا ريغتي انه نم (2)

 .فورحلا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 27 :ةدئاملا

 نورينسيف لزنملا نم نولحتري اوناك ةنس نيعبرأ . "} ضزألا يف ّنوُهيتَن ةَنَس َنيِعَبَرأ)

 ةوعدب هللا مهبذع اباذع ةنس نيعبرأ اولحترا ثيح نوحبصي مث ،مهتليلو مهموي

 . ىسوم

 مههيت يفو ،اوحبصأ ثيح نوسميو اوسمأ ثيح نوحبصي اوناك :دهاجم لاق

 . (َنيِقِساَقلا موقلا ىلَع سسات الق) :هللا لاق .رجحلا ىسوم مهل برض كلذ

 نم بثوو ،عرذأ ةعبس هاصع لوطو عرذأ ةعبس ىسوم لوط ناك هنأ انل ركذ
 فرشأ هنأ انغلب هنأ كلذو .لتق يذلا رابجلا كلذ بعك باصأف عرذأ ةعبس ضرألا

 . مهديري مهركسع ىلع
 انابرق بر ذا ل مدا يتبا ربخ يأ « قحلاب َمَداَ ينبا ا ميلع لئاو » :هلوق

 .4 َنيِقَملا نم هللا لبقت امنإ لاق َكَلُيمأل لاق رخآلا ن َنِم لبقتي ملو امهدحأ نم لبقتف

 يف تدلوف ؛ةيراجو امالغ :نينثا نطب لك يف دلت ءاوح تناك : يبلكلا لاق

 نأ مدآ رمأ اوكردأ املف .هتخأو ليباه يناثلا نطبلا يفو ،هتخاو مدآ نبا ليباق نطب لوا
 هتركذف ؛هب رمأ يذلا هتأرمال مدا لاقف .ليباق تخأ ليباهو ليباه تخأ ليباق حكني

 ام :لاقف ،امهنسحأ هتخأ نأل ليباق طخسو .،هب رمأ يذلاب ليباه يضرف .اهينبال

 ناك امكێاف امكنابرق ابّرقف : مدآ لاق . مدا اي كرمأ نع اذه نكلو ،طق اذهب هللا ارمأ

 ناكو ليباه دمعف .كلذب ايضرف .نابرقلا تلكأف ءامسلا نم اران هللا لزنأ اهب قحأ

 مث ،هعرز ءوس نم ذخاف ًاعارز ليباق ناكو نبلو دبزو همنغ رايخ ىلإ { ةيشام بحاص

 (ةنس نيعبرأ) :هلوق لعجو ،(مهتلَع ةَمرَحُم) :هلوق يف امات فقولا لعج نم ةءارق ىلع اذه (1)
 (ةمرحم) هلوقب ًابوصنم (نيعبرأ) لعج نم نيرسفملا نمو .نوهيتي :هلوقب ةيفرظلا ىلع ًابوصنم
 اذهل هحيجرت 198 ص 0 ج هريسفت يف يربطلا للع فيك رظنا .ةنس نيعبرأ مهيلع ة ةمرحم يأ

 . نيهجولا بوص دقف 305 ص 1 ج نآرقلا يناعم يف ءارفلا امأ .ريخألا هجولا

 هذهو ،«همنغ رايخ ىلإ» :ع يف ام تبثأو «نبلو دبزو همنغ ءاذغ ريخ ىلإ» :81 ةقرو ز يفو د يف (2)
 اذه يف نبللاو دبزلل اركذ ريسفتلا بتك نم يدي نيب اميف دجأ ملو .حصأو بسنأ ةريخألا ةرابعلا
 .قايسلا
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 31 - 28 :ةدئاملا لوألا ءزجلا

 يف ليباق لاقو ،هبر مدا اعدف ،لبجلا ىلع نابرقلا اعضوف .امهعم مداو لبجلا دغص

 نابرق تلكأف رانلا تلزنف .أدبأ يتخأ ليباه حكني ال ال مأ ينم لبقيأ يردا ال :هسفن

 قلطناف .لبجلا نم اولزنف .بلقلا يكاز نكي مل هنأل ليباق نابرق تبنجتو ليباه

 ذرو كنم لقت هللا نأل :لاق 5َمِل :لاق ©كنلتقأل :لاقف همنغ يف وهو ليباه ىلإ ليباق

 مويلا دعب سانلا ثدحتيو ،ةحيبقلا كتخأ حكنأو ءانسحلا يتخأ حكنتو ث ينابرق يلع

 : ليباه هل لاقف . ينم ريخ كنأ

 ةلا ثاعأ يئإ كلتل كيلإ يي طاني انأ ام ينفل كدي يلإ تطسب نئل »

 اوذخف الثم مدآ ينبا مكل برض هللا نإ :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ نيملعلا ًبَر

 .(")امهرش اوعدو امهريخب

 هيملع تلزن مهنم هللا لبقتف نابرقب اوبرقت اذإ مكلبق نم ناك :لاق مهضعب ركذ

 .رويطلاو عابسلا هتلكأف هنع اولخ مهيلع در اذإف ،هتلكأف ران ءامسلا نم

 نم نوكتف ٹ كمثإو يمثإ بجوتست يأ 4 كمثإَو يمئإب َءوُبت نأ ديرأ ينإ ن

 نإ يمئإب ءوبت نأ ديرأ ينإ :مهضعب لاقو .4 َنيملظلا ءارج كلذَو رانلا باخضأ

 . يلتق لبق نم ىضم يذلا كمثإو ،يتتلتق

 لاقو .هسفن هتعجشف :دهاجم لاق .4 هلقت هيخأ لتق هسفن هل ثَعَوطَق » : :هلوق

 :نسحلا لاق .4 نيرسنلا نم حَبْأَق » .هلتقف هيخأ لتق هسفن هل تنُيَزف :هريغ
 .ةنجلا اورسخ نيذلا

 ليواي :لاق هيج ةَعوَس يياوُي تيك ةيرثل ضزألا يف تح بارع ةللا تعق »
 نيبارغ هللا ثعب :نسحلا لاق 4 يأ ةوَس َيراَوأق بارعلا اذم لف وكأ نأ تزجع
 اتليو اي :لاقف رظني مدا نباو بارتلا هيلع يثحي لعج مث ،هبحاص امهدحأ لتقف

 . يخأ ةءوس يراوأف بارغلا اذه لثم نوكأ نأ تزجعأ

 10 ج هريسفت يف يربطلا هجرخاو لسرم نسحلا نع دلاخ نع ىبحي :اذكه مالس نبا هجرخأ (1)
 ةثالثلا هذه» : يربطلا ريسفت هت ققحم لاقو .نسحلا قيرط نم امهنم نانثإ قرط ةثالث نم0 ص

 .«ةنسلا نيواود يف اهنم عيش ىلإ دتهأ مل ةلسرم رابخأ
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 32 - 31 :ةدئاملا

 ىلع يثحي يحلا لعجف رخآلا امهدحأ لتقف نيبارغ اناك :لاق مهضعب ركذ

 ام رظنيل ةودغ هيلإ ادغو ،ةيشع هلتق ناكو : يبلكلا لاق . .مدا نبا نيعب كلذو تيملا

 نأ تزجعأ اتليو اي :لاقف “تيم بارغ ىلع بارتلا ىثحي يثحي يح بارغب وه اذإف لعف

 اعدف هيخأ ةءوس بارغلا اذه يراوي امك يخأ ةءوس ىراواف بارغلا اذه لثم نوكأ

 .ه نيمثلا نم حّبضأَق » ليولاب
 مدآ نباو ،سيلبإ :ادبأ ةبوت مهنم هللا لبقي ال ةثالث :لاق هنأ يدسلا نع اوركذ

 .ايبن لتق نمو .ةئيطخلا سأر ،هاخأ لتق يذلا

 داسف وإ سفن ريغب اسفن لتق نم هنأ ليئارسإ ينب ىلع انبتك كلذ لجأ نم » : هلوق

 .هه اعيمج سانلا لع اَمتأَكَ « . :لتقلا هب بجوتسي ام يأ 4 ضزألا ين

 لحي ال :ةي هللا لوسر لاق :لاق هنأ هنع هللا ىضر نافع نب نامثع نع اوركذ

 وأ ،أدمعتم ًاسفن لتق وأ ،همالسإ دعب رفك لجر :ثالث ىدحإب الإ ملسم ءىرما مد

 يتلا اولَتاَ) : هللا باتك نم ةعبارلا لوقأ انأو :ديز نب رباج لاق ."هناصحإ دعب ىنز

 . [9 : تارجحلا] (هللا رمأ ىلإ َءيت ىتح يغبت

 .اديهش هلام نود ليتقلا :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 :لاق . ىلامو يسفن ديري يل ضرعي لجرلا © هللا لوسر اي :لاق الجر نأ اوركذ

 هب حابي ام باب ،ةماسقلا باتك يف ملسم هجرخأو .يراخبلا هجرخأ ،هتحص ىلع قفتم ثيدح (1)
 هللا الإ هلإ ال نأ دهشي ملسم ءىرما مد لحي ال : هظفلو دوعسم نب هللا دبع نع (1676) ملسملا مد

 قرافملا هنيدل كراتلاو سفنلاب سفنلاو .نازلا بيثلا ثالث ىدحإب الإ هللا لوسر ينأو

 .ةعامجلل

 نود لتاق نم باب ‘بصخغلاو ملاظملا باتك يف يراخبلا هجرخأ هتحص ىلع قفتم ثيدح (2)

 ريغب هلام ذخأ دصق نم نأ ىلع ليلدلا باب ناميإلا باتك يف ملسم هجرخأو .هلام

 هدنسم يف بيبح نب عيبرلا هجرخأو ورمع نب هللا دبع ثيدح نم هيوري امهالك (141) . . .قح

 ءادهشلا ةدع يف باب داهجلا باتك يف .ديهش هلام نود لوتقملا ظفلب ًاعوفرم سابع , نع

 .(448 مقر)
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 32 :ةدئاملا لوألا ءزجلا

 سيل :لاق ،ناطلسلا هيلع دعتسا :لاق ،هتني ملف هللاب هتدشان :لاق ،هللاب هدشانت
 انبرق سيل ةالف ضرأب نحن :لاق نيملسملاب هيلع نعتسا :لاق .ناطلس انترضحب

 ;(آةنجلا يف ةرخآلا ءادهش يف بتكت وأ هعنمت ىتح كلام نود هدهاجف :لاق . دحأ

 سفن لتقت ال :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ .(ًاعيمَج سانلا لتق اممَئأَكَف) :هلوق
 !(ا©زتقلا نس هنأل اهمد نم لفك لوألا مدآ نبا ىلع ناك الإ املظ

 انلضأ نيذلا انيأ انبر اورك نيذلا لاقو : ىلاعت هلوق يف لاق ادهاجم نأ اوركذ
 :لاق [29 :تلصن] (َنيِلَفْسألا نم انوكيل مادقأ تحت اَمُهْلَعجَن سنإلاو نجلا نم
 .هاخأ لتق يذلا مدا نباو سيلبإ امه

 [5 :راطفنالا] (تَرُعأَو تمدق ام ُسْفَن ثمملَع) :هلوق يف دوعسم نبا نع اوركذ
 ةنسح ةنس نم ترخأ ام يأ (تَرَغأ اًمَو) ريخ نم تمدق ام : يأ (تَمَذَق اَم) :لاق

 ةئيس ةنس وأ ،أئيش هرجأ نم صقني الو اهب لمع نم رجأ لثم هل نإف .هدعب اهب لمعف
 .ئيش هرازوأ نم صقني الو اهب لمع نم رزو لثم هيلع نإف هدعب اهب لمعف

 هيلع عبتاف ىده ىلإ اعد عاد اميأ :ةي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع اوركذ

 .ا}أئيش هرجا نم صقني الو هعبت نم رجأ هل ناك

 يف لتقلا نم اهايحأ نم يأ 4 ًاعيمَج سانلا ايأ امنأكف امايأ ْنَمَو » :هلوق

 .هريغو يبلكلا ريسفت

 كلذكو 5هيبأ نع قراخملا نب سوباق نع برح نب كامس نع ىلعملا نع مالس نب ىيحي هاورا(1)

 7 ج يطويسلل يئاسنلا ننس حرش رظنا ،مدلا ميرحت باتك يف قيرطلا اذه نم يئاسنلا هاور
 .هلامل ضرعت نم لعفي امو .113 ص

 لعاج ينإ ةكئالملل كبر لاق ذإو) : ىلاعت هللا لوق باب }قلخلا ءدب باتك ىف يراخبلا هجرخأ (2)

 نع (1677) لتقلا نس نم مثإ نايب باب .ةماسقلا باتك يف ملسم هجرخاو 5(ةفيلخ ضرالا يف
 .اعوفرم دوعسم نب هللا دبع

 ثحلا باب .ةاكزلا باتك يف هيبأ نع ريرج نب رذنملا نع ثيدح نم ملسم هاور حيحص ثيدح )3(

 وأ ةنسح ةنس نس نم باب هننس نم ةمدقملا يف هجام نبا هاورو (1017 مقر) . . .ةقدصلا ىلع

 .(206) ةريره يبأ نعو (205 مقر) كلام نب سنأ نع ةئيس

465 



 زيزعلا ها باتك ريسفت 33 - 32 :ةدئاملا

 ودعلا نم اهيدافيو . اهنع وفعيف دوقلا نم اهيجني نأ اهئايحإ نم : نسحلا لاقو

 اهرفك نم اهيجني نأ اهئايحإ لضفأو ،عبسلا نمو قرحلا نمو قرغلا نم اهيجنيو

 .اهتلالضو

 يلع اي ملع او :لاق مث هرم ب هرم و شيج ىلع ايلع ثعب ةلي هللا لوسر ن أ اوركذ

 . (!)اهيف امو ايندلا نم كل ريخ الجر كب هللا ييحي نأ هنأ

 مهنم اريثك نإ مت » باتكلا لهأ ينعي ه تانبلاب اَننُسُر مُهْناَج دَقَلَو » :هلوق ه و و ه ٥

 ينعي امنإو .فرس قوف فرس وهو ،نوكرشمل يأ ه َنوفرْسُمَل ,ضزألا يف كيذ َدعب

 .مهنم نمؤي مل نم اذهب

 نأ ًاداَسَق ضزألا يف َنوَعْسَيَو ُهَلوُسَرَو ةئلا نوُبِراَحُي نيلا ءارج امنإ » :هلوق

 ْمُمَل كيد ضزألا نم اوَقْنُيؤأ فلخ نم مهلأو مهيديأ عطقت ؤأ اوُبَلَصْي وأ اوق
 .ه ٌميِظَع باذع ةرخألا يف ْمُهَلَو انلا يف يزج

 اومخوتساف ،اوملساف ةنيدملا ىبنلا ىلع اومدق (ةنيرع نم اسانأ نأ اوركذ

 اهنابلأ نم اوبرشيف ةقدصلا لبا يف اوجرخي نأ ةي هللا لوسر مهرماف .ةنيدملا

 دعب اورفكو لبإلا اوقاسو ةي هللا لوسر يعار اولتقف اوخحص ىتح اولعفف .(ة)[اهلاوبآو]

 نم مهلجرأو مهيديأ عطقف ،مهب عيجف ،مهبلط يف ةلي هللا لوسر ثعبف .مهمالسإ
 .اوتام ىتح ةرحلا يف مهكرتو مهنيعأ رمسو فالخ

 نع ربيخ ةوزغ باب يفو ،بلاط يبأ نب يلع بقانم باب يف يراخبلا هجرخأ حيحص ثيدح (1)
 رمح كل نوكي نأ نم كل ريخ ادحاو الجر كب هللا يدهي نأل هللاوف :ظفلب لهس نب دعس
 . !معنلا

 طهرلا ءالؤه يف نورسفملا فلتخا دقو «ةنيرعو لكع نم» :ز يفو «ةنيرع نم» د و ع يف اذك (2)

 يف يربطلا رظنا ننسلا بتك يف ةفورعم ةيورم مهتصقو ،ةنيرعو لكع نم وأ ةنيرع نم مه له
 .«ةنيرعو لكع ةصق باب» يزاغملا يف يراخبلا مجرتو 244-0251 ص 10 ج هريسفت

 منغلاو باودلاو لبإلا لاوبأ باب :ءوضولا باتك يف يراخبلا مجرتو .82 ةقرو ز نم ةدايز (3)

 .ثيدحلا . . .ةنيرعو لكع نم سانأ مدق :لاق سنأ نع هيفو ،اهضبارمو
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 36 - 34 :ةدئاملا لوألا ءزجلا

 امل مهنأ ةريره وبأ ركذو .دودحلا لزنت نأ لبق نم ناك اذه نإ : : مهضعب لاق

 ءارج امنإ : ةيآلا هذه تلزن مهنيعأ رمم رمسو فالخ نم مهلجرأو مهيديأ عطقف مهب ءيج

 .نيعالا رمس كرتف ،ةيآلا رخآ ىلإ . . .(ُهَلوُسَرَو ةئنا نوُبِراَحُي نيذلا

 لتقو لاملا ذخأف براح اذإ : هللا اهلزنأ دودح كلت :لاق هنأ مهضعب نع اوركذو

 تعطق لتقي ملو لاملا ذخاف براح اذإو ،لتق الام ذخاي ملو لتقف براح اذإو ؤبلُص

 . يفن الام ذخأي ملو لتقي ملف براح اذإو ؤفالخ نم هلجرو هدي

 عنصي يلاولا ىلإ كلذ :لاق هنع ركذو .فيسلاب يفن :لاق هنأ نسحلا نع ركذ
 عنصي يلاولا ىلإ :نسحلا لوق ىلع انئاهقف نم ةماعلاو .("[رّبخم] هنأ ينعي ،ءاش ام

 ءيش كلذ نم يلولل سيلو ،ءاش ام كلذ نم

 عضوملا اذه نم اهذخايف ضام نيملسملا يف مكح اذه نأ ىار نمو

 اوَقْني ؤأ) :هلوق يف سابع نبا نع ةمركع نع اوركذ .اداس ,ضزألا يف نوعسيو

 هدي عطقت هنإف (بفالجخ نم) :هلوق امأو .مهيلع ردقي الف اوزجعي نأ يأ ( ضزألا ن
 .فالخ نم :هلوق ريسفت كلذف .ىرسيلا هلجرو ىنميلا

 ؟ ميجو وُمَع ةللا نأ اوُمَلغا ْمهْيَلَع اوردقت نأ لبق نم اوبات نيذلا الإ ل : هلوق

 نأ لبق نم) :لاق دهاجم نع اوركذ .ةصاخ كرشلا لهأ يف تناك هذه نأ اوركذ

 .لوسرلا دهع ىلع (ْمهَْلَع اوردقت

 لاق .هيلإ ةبرقلا يأ 4 ةليسلا هيآإ اوعَتاَو ةللا اوقتا اونما نيذلا اهيأي » : هلوق

 مكلعل هليبس يف اوُدهلَجَو » :لاق .هيضري امب لمعلاو هتعاطب هيلإ اوبرقت يأ : مهضعب
 .اوحلفت يكل يا ه نوحلفت

 هب اوُدَنفل ُهَعَم هلو اعيمج ,ضزألا يف ام مهل نأ و اوُرَقَك َنيِذلا نإ » :هلوق

 _ .قايسلا اهيضتقي يتلا ةملكلا هذه هيف تبثأ ةملك ردق ضايب لصألا يف (1)

 يلولا امأ .ابسانم هاري يذلا دحلا ذيفنت يف رايخلا هل يذلا مامإلا انه يلاولا ظفلب فلؤملا ينعي (2)

 .دوق الو وفع هل سيل شهبراقأ نم لوتقملا يلو وهف
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 38 - 36 :ةدئاملا

 لآ ةروس يف هانرّسف دق « مميِلا باذع ممُهَلَو مهنم لبقت ام ةميقلا موي باذع نم ٠ . <  _ . . 7هد , ه ,ج ۔ هم۔. ه و٥ ۔ وع .ذ  -

 .(}»نارمع

 ى . < م ٥ِ ..< ٥ م ,. ٥ ى م م ك م م م © و .؟ 4 و م . -

 باذع مهلو اهنم نيجرخب مه امو رانلا نم اوجرخي نا نوديري ه :هلوق
 ٠ - ٠ .. ٠ ء م ٥

 ىلإ اوعفتري ىتح اهبهلب مهتعفر املك :نسحلا لاق .مهنع رتفي ال مئاد يأ « ميقم

 اهنم اوجرخت ن ا اوُداَرُ 5 : هلوق وهو .اهيف اوديعأ اهنم اوجرخي ل اوبلطو اهالعأ

 .[20 :ةدجسلا] (اهيف اوديعأ

 :دوعسم نبا ةءارق يف يهو ه اَمُهَبِديأ اوُعَظفاف قراسلا قراُسلاو » :هلوق
 هللا نم ًاباذع يأ ه هللا َنم ه االحتن » المع امب يأ ه ابسك امب ءاَرَج » امهناميأ اوعطقاف

 .هرمأ يف « ميِكَح » هتمقن يف « زيزع هللاو » ةبوقعو

 ةرشعو رانيدلا يف الإ قراسلا دي عطقت ال :لاق هنأ دوعسم نب هللا دبع نع اوركذ

 . مهاردلا

 دي عطقت ال :ةلي هللا لوسر لاق تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع اوركذ

 . رانيد عبر نم لقأ يف قراسلا

 يف الإ ةسمخلا عطقت ال :لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ اوركذ

 . مهارد ةسمخ ىنعي ؛ ةسمخلا

 . نذإب تيبلا لخدي يذلا دي عطقت ال :لاق ميهاربإ نأ اوركذ

 نم عاتملا جرخي ىتح قراسلا دي عطقت ال :لاق نافع نب نامثع نأ اوركذ

 .تيبلا

 نم لبقي ْنَلف رافك ْمُمَو اوتاَمَو اوُرَمَك نيذلا ٌنإ) : ىلاعت هلوق ريسفت دنع 299 ص فلس ام رظنا (1)
 .[91 :نارمع لا] (هب ىدفا ولو ابهذ ضزألا ٤ لم مهدحأ

 يف ديلا عطقت : هظفلو ةشئاع نع دودحلا باتك يف يراخبلا هجرخأ .هتحص ىلع قفتم ثيدح (2)

 ةشئاع نع اهباصنو ةقرسلا دح باب . دودحلا باتك يف ًاضيأ ملسم هجرخأو . ادعاصف رانيد عبر

 .ادعاصف رانيد عبر يف الإ قراسلا دي عطقت ال :هظفلو
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 41 - 39 :ةدئاملا لوألا ءزجلا

 .("اهمسحو عوكلا نم قراس دي عطق يي هللا لوسر نأ اوركذ

 بو ةلا نإف َحَلصأَو » هتقرس دعب نم يأ ه هملظ دغب نم بات ْنَمَق » :هلوق
 قوف ملظو ملظ نود ملظ هنأ ىلع ليلد ةيآلا هذه يفو .4 ميجر روُفَع ةثلا ن هيلع
 .رفك قوف رفكو رفك نود رفك رفكلا كلذكو ملظ

 : يبلا هل لاقف ؛قرس هنأ هدنع رقأف مالسلا هيلع .يبنلا ىلإ ءاج الجر نأ اوركذ

 :يبنلا هل لاق مث .عطقف ،هعطقب رمأف .هللا لوسر اي ىلب :لاق .تقرس كلاخأ ام
 بت مهللا : يبنلا لاقف ؛هيلإ بوتأو هللا رفغتسأ :لاقف .هيلإ بوتأو هللا رفغتسا :لق

 . هيلع

 دجوت نأ الإ ٠ قرس ام مرغي ال هنأ عطق اذإ قراسلا ىف لاتق هنأ مهضعب نع ركذ

 ةقرسلا

 تملع دق كنإ يأ 4 ضزألاو تومُسلا كلم هل ةللا نأ مّلْعَت ملأ » :هلوق
 ْنَمِل ُرفْعَيَو » رفاكلا يأ « اي نم ُبَذَعُب و ضرألاو تاوامسلا كلم هل هللا نأ

 .( ريدق » هديري « ءيش لك ىّلَع هللاو » نمؤملل :يا ه اش
 انماع اولاق نيذلا َنم رفكلا يف َنوُمرَْسُي نيذلا كنزخُي آل لوسرلا اهيأي » : هلوق 8ِ 2 ۔ .,, ۔ 2 . ح 2 ,ث ۔ .,, 2.٠٨ , & ة , ٤

 املف ةلمش قرس يذلا لجرلا ةصق يهو ةدحاو ةصق يف هيلي يذلاو ثيدحلا اذه نأ حيحصلا (1)

 فزني الثل هارك عطقلا دعب قرعلاو حرجلا مسحو .اهمسحو هدي عطقب مالسلا هيلع يبنلا رمأ رقأ

 مالس نبا هاورو !اعوفرم ةريره يبا نع 102 ص 3 ج هننس يف ينطقرادلا هاور ثيذحلاو .همد
 .لسرم ردكنملا نب دمحم نع 83 ةقرو ز ةطوطخم يف امك

 ماكحأ ذيفنت ىلإ اودوعيل مهنيد نوهقفي نيملسملا تيلو . عطقف مكحف رع يذلا هللا ءاضق اذه (2)

 سوفنب اهلبقتي يذلا ملسملا عمتجملا اودجوي نأ ىلع }اهب مكح يتلا دودحلا يف مهتعيرش

 مساحلا جالعلا هماكحأ قيبطتو هللا رماوأل لاثتمالا يف اودجول اولعف ول مهنإ .ةيضار ةنئمطم

 سانلا حبصأ ىتح . .مهارقو مهندم يف يرشتسملا داسفلا اوحلصي ىتح ةيعامتجالا مهضارمال

 دمحم دمحأ خيشلل ًأسيفن مالكو ًاديفم قيلعت عوضوملا يف ف أرقا . مهلاومأو مهسفنأ يف نينمآ ريغ

 .146-147 ص ،4 ج ڵريثك نبا ظفاحلا نع ريسفتلا ةدمع يف ركاش
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 42 - 41 :ةدئاملا

 ه .ه. ث . 4 ٤ (٢
 ال كلذ ن إف ] مهرفك كنزحي ال : لوقي . نوقف انملا مهو ٩ مهبولق نموت ملو مههه اوف اب

 . مهيلع هرض امنإ . كرضي

 كوتاي مل نيرخا موقل نوُعمَس بذكلل َنوُعُْمَس اوامم نيذلا َنمَو » :لاق مث

 كوتأي مل نيذلا لوقي يأ هم نولوقي » دوهيلا مهو « هيِضاوَم دغب نم ملكلا نوفَرحُي
 7 مء0

 هلا َنم هل كلت نلق هنتف هللا دري نمو اورذحاف ُهوتوُت مل نإو ُهوُذْحَف اذم متيتوأ نإ ه

 ةرخالا يف ْمُهَلَو يزج ايندلا يف مهل مهلف رهطي نأ ةللا دري مل نيذلا بوأ ات
 .« ميِظَع باذع

 .دمع ليتق ناكو ،ريضنلا هتلتق ةظيرق ينب نم ليتق ناك :لاق مهضعب ركذ

 تلتق اذإو . ةيدلا مهنوطعيو دوقلا مهوطعي مل اليتق ةظيرق نم تلتق اذإ ريضنلا تناكو

 هللا يبن مدق ىتح كلذ ىلع اوناكف ،دوقلا نود اوضري مل اليتق ريضنلا نم ةظيرق
 نم لجر لاقف .مهنيب مكحيل هيلإ كلذ اوعفري نأ اودارأف ؛مهليتق (")ةئفت ىلع ةنيدملا

 نإف ،دوقلا مكيلع ىشخأ دمحم ىلإ هوعفرت ىتمو 5ادمع لتق مكليتق نإ :نيقفانملا
 :لاق مث ةيآلا هذه هللا لزنأف .رذح ىلع هنم اونوكف الإو ،هوذخف ةيدلا مكنم لبق

 ةواج نف » دوهيلا ينعي ،ىشرلا يأ 4 تخُسلل نوكأ بذكلل َنوُمُمَس »
 مكا تْنَعَح نإ اتش كورب نلق مهنع ضيتت ذإو هنع ضيغا وأ مهن مكف
 .4 َنيطسفُملا بجي ةئلا نإ » لدعلاب يأ « طشقلاب مه

 ناك :لاق (تشُشلِل نوُئاَمأ بذكلل َنوُعاَمَس) :هلوق يف نسحلا نع اوركذ
 الف يضاقلا اهاريل هدي يف هتوشرب ءيجيو يضاقلا ىلإ همصخ عم ءيجي مهدحأ

 وأ ُمُهَنب مكحاف كوغاَج ْنإَقر :هلوق امأو .اهيلإ الإ رظني الو اهل الإ يضاقلا عمسي
 وأ مهنيب مكحي نأ اوءاج نإ ةيآلا هذه يف هل صخر ناك هنإف ةيآلا . . .(ممُهنَع ضوغآ

 و ۔ م ٥ ّ .- ۔ ه ۔٥ ] ٠ . ٥ م . .

 اقًدَصُم قحلاب باتكلا كيلإ انلزناو) :لاقف دعب كلذ خسن مث ،ءاش نإ مهنع ضرعي
 ث ۔ ه ء ّ .ء ة۔ ّ 7 ِ ٥٤ ّ ه .- ٥ 2 ه .- ٠2 ۔ ء و ۔ 2 ى ُ م ٥ ه هم م ٥م ة

 امع" مه ُءاوها عبتت الو هللا لزنا امب مهنيب مكحاف هيلع انميهمو باتكلا نمم هيدي نيب امل

 . هرثإ ىلعو . هنامزو هنيح ىلع يأ ©}كلذ ةثئفت ىلع )1(
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 43 :ةدئاملا لوألا ءزجلا

 . ىلوألا ةيآلا ةيآلا هذه تخسنف [48 :ةدئاملا] (ّقحلا َنِم ءاج

 دغب ني نوي مث هلا مكح اهيف ةنزوتلا مهدنعو كَنوُمَكَحُي تيَكَو » ::هلوق
 نايب يأ (لا مكح اهيف ةاروّنلا ُمُهَدْنَو) :مهضعب لاق .4 َنيِنموُممْلاب كئلوأ اَمَو كلذ

 .سفنلاب سفنلا نأ ةليزوتلا يف نإ يأ ؛دؤقلا ينعي ،مهليتق نأش نم هيف اورجاشت ام

 مهرابحأ هعفرف نصحم وهو ىنز دوهيلا فارشأ نم الجر نإ :")نسحلا لاق

 ناكو .هللا لوسر هنأ اوملع دقو ةصخر هدنع اوبيصي نأ اوجرو .ةي هللا لوسر ىلإ

 نصحم وهو ىنز دق اذه نإ دمحم اي :اولاقو هب هوتأف . مجرلا ةاروتلا يف مهدنع

 :ةي هللا لوسر مهل لاقف ،مهررقي نأ الإ هللا ىباف ؟كنيد يف هيلع اذامف

 .كمكحب انيضر دق انإو ،اذه درن مل انإ .مساقلا ابأ اي :اولاقف ؟هيلع ام هللاب مكدشانأ

 ةاروتلا لزنأ يذلا هللاب مكدشانأ :هللا لوسر مهل لاقف ،هل مهرّرقي نأ الإ هللا ىباف

 مهل لاقف .هل مهررقي نأ الإ هلوسرل هللا ىبأف .كلذ لثم اولاقف ؟هيلع ام ىسوم ىلع

 .}مجرف ةي هللا لوسر هب رمأف .مجرلا :اولاقف .كلذ لثم

 يف ام :لاقف ةلي يبنلا ىلإ اعفرف ةشحاف اباصأ نييدوهي نأ رمع نبا نع اوركذ

 نع ناجرخي مث ؛لوقلا يف امهل ظلغيو نادلجيو ناهبجيو ناممحي :اولاقف ؟مكباتك

 .هللا لوسر اي مجرلا مهباتك يف ؛اوبذك :مالس نب هللا دبع لاقف .نادرطيو امهناطوا
 اوتاف :لاق .©}[93 :نارمع لآ] (َنيقداَص متنك نإ امعولتاق ةاروتلاب اوئاق) :مهل لاقف

 تدرو دقو .ةيآلا لوزن ببس يف نورسفملا اهيوري ةروهشم ةصقل تاياور ةدع انه فلؤملا ركذي (1)

 ىنزلا يف . ةمذلا لهأ دوهيلا مجر باب دودحلا باتك يف ملسم حيحص لثم ةنسلا بتك يف

 هجام نباو دواد يبأ ننسو (1700 مقر) و (9 مقر) بزاع نب ءاربلا نعو رمع نب هللا دبع نع

 35282 ص 2 ج روثنملا ردلا يف يطويسلاو ؛اهدعب امف 312 ص 10 ج هريسفت يف يربطلا اهدروأو

 .188 ص لوزنلا بابسأ يف يدحاولاو

 .ريسفتلا بتك نم اهتحص تبثأف ءاطخأ اهبو ةبرطضم د و ع يف ةلمجلا تدرو (2)

 عباتتت نأ بسانملا نم تيارف { ةيلاتلا 44 ةيآلا نم ءزج ع و د يتطوطخم يف .عضوملا اذه يف محقأ (3)

 ىلإ ةيآلا تاجراو ةي هللا لوسر ىلإ امهرمأ عفر نيذللا نييدوهيلا ةصق يف ةفلتخملا تاياورلا

 . ينآرقلا صنلا يف تدرو امبسح اهعضوم
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 43 :ةدئاملا

 :مالس نب هللا دبع لاقف .أرقي لعجو مجرلا ةيا ىلع هدي عضوف مهئراقب اوءاجف اهب
 نبا لاق .امهمجرب ةي هللا لوسر رمأف .حولت مجرلا ةيا اذإف ،اهدعابف .كفك خرأ

 .هسفنب مجرلا اهيقيل هنإو نامجري امهو امهتيأر دقلف رمع

 ةشحاف اباصأ دقو ةي هللا لوسر ىلإ اعفر نييدوهي نإ :لاق ةمركع نع اوركذ
 ةلم هللا لوسر هلأسف .روعأ لجر .،ايروص نبا :اولاقف ؟ملعأ مكيأ : لاقف مهلأسف

 قلف يذلاب كدشانأ ينإ : لاقف .كلذ نولوقيل مهنإ :لاقف ؟دوهيلا ملعأ تنأ :لاقف

 ام ،ىولسلاو نملا مهيلع لزنأو ىسوم ىلع ةاروتلا لزنأو ،ليئارسإ ينبل رحبلا

 انباتك يف ؛كمتكأ نأ يل يغبني الو ميظعب ينتلأس دقل :لاقف ؟مكباتك يف نودجت

 . هللا لوسر امهمجرف .اننيب همتاكتن انك انكلو ،مجرلا

 نأ انغلب هنإ ؛مهنم لجرلا كلذ ىنز نيح تلاق دوهيلا نأ انغلب : مهضعب لاقو

 ضعب مهل لاقف .هيلإ اذه عفرنف ،مجرلا انباتك يفو {ةئام ينازلا دلجي ادمحم

 .اورذحاف مجرلاب مكربخأ نإو ،هولبقاف دلجلاب مكربخأ نإف كلذ نع هولس :نيقفانملا
 نورخآ موق نيقفانملا نإ يأ ؛ مهنم اوسيل : يأ . (َنيرخآ موقل َنوُئاَمَس) :هلوق وهو

 ةروس] (ممُهْنم الو ممُكْنَم ممه ام) :هلوقك ،نينمؤملا نم الو نيكرشملا دوهيلا نم اوسيل
 :لاقف [143 :ءاسنلا] (ِءالؤمم ىلإ الو ِءالؤَه ىلإ ال) :هلوقكو [14 :ةلداجملا

 يتوأ نإ وُلوُقَ) هعضاوم دعب نم ملكلا نوفرحُي واي مل َنيرَحآ موقل َوُئاَمَسر
 (ُوُدْحخَف) دلجلا يأ ،اذه متيطعأ نإ يأ ،متيتوأ نإ :دوهيلل نوقفانملا لوقي (اذَم
 ةني يبنلا اوتأ املف .(اوُرَذحاَق) هوطعت مل نإو :يأ ن(هوَتوت مل نإو) ادمحم نم :يا
 لاقي روعأ باش نع مهلس دمحم اي :لاقف مالسلا هيلع يبنلا ىلإ ليربج ءاج هولأسف
 ىلع لزنأ امب ايندلا لهأ ملعأ وه :اولاقف هنع مهلأسف ؟مهيف هلاح ام :ايروص نبا هل

 .ءاجف ايروص نبا ىلإ اوثعبف .معن اولاقف ؟هب نوضرتأ : هللا لوسر مهل لاقف . ىسوم
 :لاق ؟دوهيلا ملعأ تنأ :لاقف .معن لاقف ؟ايروص نبا تنأ : هللا لوسر هل لاقف

 هدشانو ؟مكباتك يف نصحملا ينازلا ىلع ام :هللا لوسر لاقف .دوهيلا لوقت كلذك

 نملا مكيلع لزنأو رحبلا مكل قلفو ،نوعرف لآ نم مكاجن يذلاب :هل لاقف هللاب
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 44 :ةدئاملا لوألا ءزجلا

 نبا لاقف .مكباتك يف امب ينتربخأ امل ىسوم ىلع ةاروتلا لزنأ يذلابو ،ىولسلاو
 نع يبنلا لأسف .كتربخأ ام ةاروتلا ينقرحت نأ تفّوخت ينأ الولو . مجرلا :ايروص

 امل ل اه تنك ام هللاو :دوهيلا هل تلاقف . ايروص نبا نماف . يبنلا اهب هربخأف ءايشأ

 بئاغ تنأو ،‘}كبيعن نأ انهرك نكلو .كيلع هب انينثأ

 .ه اوُمَلْسأ نيذلا ونل ا اهب مكحن رونو ىده اهيف ةنرونلا الون انإ » :هلوق

 اهب مكحي :لوقي ؛اعيمج مجرلاب اومكح دمحمو ىسيعو ىسوم ينعي :نسحلا لاق
 اوعفر نيذلا مهءاملع ينعي 4 ابألاو نوُينْبرلاَو اوذامم َنيزلِل % نوملسملا نويبنلا

 اوئاكَو » مهئايبنأ دعب يأ هللا باتك نم اوُظِفخْسا امب » . يبنلا ىلإ ينازلا يدوهيلا
 اوَشحَت لف » .)ءاملعلا رابحألاو !دابعلا نوينابرلا : مهضعب لاق .ه َءاَدَهْش ِهيَلَ

 اهتماقإ يف يأ « نشخ ) اوناك نم اهلهأ ىلع دودحلا ةماقإ يف يا ؛ سانلا

 .4 نورفكلا 7 كوا هللا نأ ا انب مكح ل مو اليلق نمت يتيائب اوُرَتشَت الو

 ةيآلاو .درقلاب هيف اورمأ اوناك ؛ ادمع ليتقلا يف ذ دوهيلا يف تلزن : : مهضعب لاق

 اورمأ اوناك ؛ ىراصنلا يف (َنوُمِالا مه كوا هللا لزنأ امب , مكح ل نُمو) ىرخألا

 مه كيلوأ هللا لزنأ امب مكح ل نمؤو) :ىرخألا ةيآلاو . ادمع ليتقلا يف وفعلاب

 .باتكلا لهأ يف يالا هذه لك :لاق .'[مهلك رافكلا يف] (َنوقِساَقلا

 مل نَمَو) :هلوق :ثالثلا يآلا هذه نع ناميلا نب ةفيذح لئس :رباج لاقو
 : - ا... ة ف ,(- ح “١,ت؛,۔ 2 “., ,, ه ه 2۔, ح ٤ . , - ۔٤٥ , ۔ ه ء ه ۔
 لهأ يف ةصاخ يأ (نوقسافلاو نوملاظلاو نورفاكلا مه كلئلواف هللا لزنا امب مكحي

 لاقف ؟هب نادو مالسإلاب رقأ نميفو مهيف ةماع يه مأ ىراصنلاو دوهيلا نم باتكلا

 .كباتغن نأ :ع يفو «كبيعن نأ» :د يف اذك (1)
 يفو .«مهؤاملع رابحألاو دوهيلا ءاهقف نوينابرلا :ةداتق لاق» :83 ةقرو ز يفو :ع و د يف اذك (2)

 ةسايسب ءارصبلا ءامكحلا ءاملعلا مهو } ينابر عمج نوينابرلاوو :341 ص 0 ج ٥ يربطلا ريسفت

 عمج مهنإف رابحالا امأ» و «. . .ءاملعلا مه رابحألاو مهحلاصمب مايقلاو مهرومأ ريبدتو سانلا

 !. . .رابحألا بعك :بعكل ليق هنمو . ءيشلل مكحملا ملاعلا وهو ربخ

 .386 ص 2 ج روثنملا ردلا يف اضيأ ةدوجوم يهو 583 ةقرو ز نم ةدايز (3)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 45 - 44 :ةدئاملا

 يه لب ،اهرم مهيلعو اهولح مكل ناك نإ ليئارسإ ونب ةوخإلا معن 0"خب خب :ةفيذح

 نم باتكلا لهأل ةماع اهنأ ينعي .ا)ةذقلا ىلع ىذحت ةذقلاك ةنسلا رثإ يف ةنسلا

 دهع امبو هباتك يف امب اعيمج مهنم مكحي مل نم ؛مالسإلا لهألو ىراصنلاو دوهيلا

 يف باتكلا لهأ رفك نأ ريغ ،قساف ملاظ رفاك وهف ةلي دمحم هيبن هب هرمأو هبر هيلإ
 ركش كرت وهو ،قافن رفك يبنلاو هللاب رارقإلا لهأ رفكو كرش وهو دوحج رفك كلذ
 .قسف نود قسفو ملظ نود ملظو رفك نود رفك وهو .ةمعنلا

 ةيو انيد هللا لزنأ ام ذختي مل نم : يأ هللا لزنأ امب مكحي مل نمو :نسحلا لاق

 . قساف مل اظ رفاك وهف هب

 نآلاو نيعلاب نيعلاو سفنلاب سفنلا نأ ةاروتلا يف يأ اهيف ْمهْنَلَع انبَنَكَو]» : هلوق ا 7 ٥

 . خب خب :ءاخلا رسكتو ةغلابملل رركتو .هب اضرلاو ءيشلا حدم دنع لاقت ةملك . .خ ر (1)
 اذه برضيو .اهتليثم ىلع عطقتو ردقت ةذقلاف .عطقو ردق :وذحي اذحو ،مهسلا شير : :ةلقلا (2)

 وذح مكلبق ناك نم ننس نبكرتل» :ثيدحلا يفو . نيئيشلا نيب ةلماكلا ةقيقدلا ةيوستلل الثم

 . (ذذق) ناسللا يف امك «ةذقلاب ةذقلا

 يعباتلا يرتخبلا يبأ نع ةثالث قرط نم ةفيذح ربخ 349-350 ص 10 ج هريسفت يف يربطلا ىور (3)

 ريسفتلا بتك يف قلطأ اذإ رباج مساو ؛رباج وه انه ربخلا يوارو .ةفيذح نم عمسي مل يذلا
 ظافحلا نم دعي وهو . يراصنألا هللا دبع نب رباج هللا دبع يبأ ىلإ ايلاغ فرصني هنإف ثيدحلاو

 دقف .ةرجهلل نيعبسو نامث ةنس هللا دبع نب رباج يفوت دقو .مالسلا هيلع يبنلا ةنس اوور نيذلا

 اذه .ةرجهلل نيثالثو تس ةنس يفوت يذلا ةفيذح نع ، يباحص نع يباحص ةياور ىور نوكي
 6نيرشعلا نود وهو ،كردأ هنإف ديز نب رباج ءاثعشلا ابأ وه انه روكذملا رباج نوكي نأ دعبي الو

 ةفيذحل لاوقأ ديز نب رباج ىور دقو .. يردب نيعبس نع ىور امك هنع ىورو ناميلا نب ةفيذح
 .931 .29 ماقرأ) 14-15 ص 4 ج بيبح نب عيبرلا دنسم يف ءاج امبسح نيقفانملاو قافنلا لوح
 ىذحت ةذقلاك» :هلوق ىلإ ريسفتلا اذه يفو يربطلا ريسفت يف يهتني ةفيذح مالك نإ .(933 2

 وأ ،مالس نبا مالك نم وأ ربخلا يوار ،رباج مالك نم نوكي نأ ودعي ال هدعب امو ،«ةذقلا ىلع
 هريبعت ىلإ وهف ؛دوه خيشلا حرش نم مالكلا اذه نأ يل ودبيو .يراوهلا دوه خيشلا مالك نم

 هحرشو اذه ةفيذح ربخ نأ وه ۔ هب مزجأ الو ۔ حيجرتلا اذه يوقي اممو .هشأ هيولسأبو .برقأ
 .نينمز يبأ نبال مالس نبا ريسفت رصتخم يه يتلا ز ةطوطخم يف نيدراو ريغ
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 45 :ةدئاملا . لوألا ءزجلا

 هذه ىلع, ةضورفم ةيآلا هذهو .4ّصاَصق حورجلاو نسلاب نسلاو نذألاب نذألاو فالاب

 نارقلا يف هخسني مل مث ىلوألا بتكلا يف هلزنأ هنأ نارقلا يف هللا ركذ ام لكو .ةمألا

 مل نم نأ ىلع ليلد كلذ يفو .هخسني ملو هللا باتك يف هنأل ،هب لمعي تباث وهف

 مكح نم هب رفكي ناك امك قساف ملاظ رفاك وهف هيف هللا لزنأ امب نآرقلا لهأ نم مكحي

 لثم انباتك يف انيلع نأ ىرت الأ .ليجنإلاو ةاروتلا يف هللا لزنأ ام ريغب باتكلا لهأ نم

 كلذك .ةيآلا رخا ىلإ . . .نيعلاب نيعلاو سفنلاب سفنلا نأ نم مهبتك يف مهيلع ام

 ملاظ رفاك وهف هلسر ةنسلأ ىلعو هباتك يف هللا لزنأ امب مهنمو انم مكحي مل نم

 . (1قساف

 هنم عاطتسي ال امين سيل :الاق رمعو ركب ابأ نأ اوركذ .صاصق حورجل او : هلوق

 . صاصق صاصق

 وهف :هلوق ىلإ .. .ةمألا هذه ىلع ةضورفم ةيآلا هذهو» :ةقباسلا ةلمجلل حاضيإو ديكأت اذه (1)

 نم هدعب امو .83 ةقرو ز ةطوطخم يف ءاج امك مالس نبا مالك ديؤي وهف .«هب لمعي تباث

 ةهج نم ريشي هنأكو ،ةهج نم مالس نبا يار ديؤي وهف .كش الو دوه خيشلا مالك نم لالدتسالا

 له انلبق نم عرش يهو سءاملعلا اهيف فلتخا ةيلوصأ ةلأسم يف ةيضابإلا هيلإ بهذي ام ىلإ ىرخأ

 يف يسخرسلا لاق ؛انل عرش وه انلبق نم عرش ناب نولوقي الثم ةيفنحلاف .ال وأ انل عرش وه

 نايبب وأ انلبق نم ةعيرش ناك هنأ هنا مالكب تبث ام نأ اندنع لاوقألا حصأو» :99 ص 2 ج هلوصأ

 ةيضابإلاو .«هخسان رهظي مل ام انيبنل ةعيرش هنأ ىلع هب لمعلا انيلع نإف ةي هللا لوسر نم

 سمش :هتموظنم يف يملاسلا ديمح نب هللا دبع دمحم وبأ لوقي ؛نيطرشب كلذك هب نولوقي

 : لوصألا

 لدعألا لاقملا ىلع انل عرش لدبي مل اذإ ىضم نم عرشو

 راكنإ نكي ملو انل اعرش راتخملا وأ هللا هصق ذنإ

 باحصأ ضعبو ةيكلاملا ضعب بهذو .60 ص 2 ج يملاسلل سمشلا ةعلط حرش رظنا

 .انل اعرش نوكي ال كلذ نأ دمحأ نع ةياور يفو ،يعفاشلا

 ملاظ رفاك وهف نايدألا عيمج نم هللا لزنأ امب مكحي مل نم نأ وه هدقتعنو هب هللا نيدن يذلاو
 ىلإ انقفوي نأ لأسن هتناو . رخآ نيد عابتأ نود نيد عابتأ الو ماوقأ نود ماوقأ هب صخي ال قساف

 .نيمآ .هلسر ةنسلأ ىلعو هبتك يف هللا هعرش امب مكحلا ىلإو اننيد يف هقفتلا
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 45 :ةدئاملا

 ةلقنملاو ةفئاجلاو ةمآلا :صاصق نهيف سيل عبرأ :لاق هنأ نسحلا نع اوركذ

 .(")ةمشاهلاو

 هنم عاطتسي ال اميف لاقي ؛رسكلا يف صاصق ال :لاقي ناك :لاق مهضعب ركذو

 .شرألا هيف نإ :صاصقلا

 يف نايوتسي :ءاسنلاو لاجرلا تاحارج يف لاق هنأ دوعسم نب هللا دبع نع اوركذ

 اوركذ “تفصنلا ىلع ةأرملا ريصت :لوقي كلذ قوف اميف نافلتخيو ةحضوملاو نسلا

 ثلثلا يف نايوتسي :لاق نسحلا نع اوركذ .ءيش لك نم فصنلا اهل :لاق ًايلع نأ

 .كلذ قوف اميف نافلتخيو

 .هبنذل ةرافك ينعي . هل ةرافك وه هب قدصت ْنَمَف » :هلرق

 هل ةرافك وهف هب قدصت نمف :ةلي هللا لوسر لاق لاق راصنألا نم لجر نع اوركذ

 نم افع ام ردقب هنع طحيف ،وفعيف هدسج يف حرجي وأ هنس رسكت لجرلا وه :لاق
 ناك نإو هاياطخ ثلثف ةيدلا ثلث ناك نإو ،هاياطخ عبرف ةيدلا عبر ناك نإف ؛هاياطخ

 ؛ نسحلا ريسفت وهو .()اهلك هاياطخف اهلك ةيدلا تناك نإو هاياطخ فصنف ةيدلا فصن

 هوحنو اذه ىف طرتشي نسحلا ناكو .هللا هجو كلذب دارأ نإ هل ةراقك :لاق هنأ ريغ

 َنم هنلا ربق اَمَنإَو) ؛ هللا هجو هب دارأ اذإ هل ةراقك هنإ ؛نسحلا هللاو قدص .قدصلا

 .[27 :ةدئاملا] (َنيِقتُملا

 .(ة)احراجلل ةرافك وه :لاق ادهاجم نأ اوركذ

 لقنت يتلا ةلقنملاو ؤفوجلا ىلإ ذفنت ةنعطلا يه ةفئاجلاو 3 غامدلا مأ بيصت ةجشلا يه :ةمآلا (1)

 .مظعلا مشهت ةجشلا :ةمشاهلاو هعضوم نم مظعلا

 نع راصنألا نم لجر نع هيودرم نبا هجرخأو .ةنيت يبنلا نع رمع نبا نع يمليدلا هجرخأ (2)

 نبا لاق» :365 ص 10 ج يربطلا ريسفت يفو .288 ص 2 ج روثنملا ردلا رظناو .ةي هللا لوسر

 هبونذ هنع رفك .اهب قدصتف ةحارج هدسج يف حرج نم :لوقي ةي هللا لوسر تعمس :تماصلا

 .«هب قدصت ام لثمب

 امك «هللا ىلع بيصأ يذلا رجأو ،حراجلل ةرافك :لاق» ،سابع نبا ىلإ اضيا بسن لوق وهو ((3)
 .366 ص 10 ج يربطلا ريسفت يف ءاج
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 48 ۔ 45 :ةدئاملا لوألا ءزجلا

 ةيآلا يف هانرّسف دق ًنوُمِلاظلا مه كيلواق ةلا َلََنأ امب مكحن ل نَمَو » :هلوق

 . ىلوألا

 ةنروُنلا َنِم هيدي نيب امل اقَّدَصُ منم نا ىسيعب ممراناعىلَع انيَقَق » :هلوق
 ةظعومو ىدمو ةنزوتلا ن نم هيدي نيب امل ًاقدَصُم رونو ىمه هيف ليجنالا هانيتاو

 ةللا َلَزنأ امب مكب ل نمو هيف هنلا َلَزنأ امب ليجنإلا مهأ مكحي {. 4 نيمل

 يف هانرّسف دقو .دوهجلا لهأ قسف وهو .كرشلا اتهاه قسفلاو ه َنوقسَقلا 7 كوأ

 .رفكلاو ملظلا كلذكو .قسف نود قسفو قسف قوف قسف هنأ انرّسفو ىلوألا ةيآلا

 اورمأ ليجنإلا لهأ ناكو !درقلاب ادمع ليتقلا ىف ذ اورمأ ةاروتلا لهأ ناك دق

 مهو . هللا باتك نم اوفرح امب ةيآلا هذه يف ىراصنلاو دوهيلا هللا بتاعف ڵوفعلاب

 ىلإ مهاعدف نارقلا هللا لزنأ مث ،مهيدياب اباتك اوبتكف هللا باتك نم هنأ هيلع نودهشي

 .هب ءاج اميف ادمحم اوعبتي نأ مهباتك يف هللا لزنأ امب مهمكح نمو .هيف امب اولمعي نأ

 ينعي «بتكلا نم هيدي ني امل أقدصُم قحلاب بتكلا كيإ انلزنو » :لاق
 ةَعرِش مُكْنمانلَعَج لكل :لاق .دحاو نيدلا نإف عئارشلا تفلتخا نإو ليجنإلاو ةاروتلا

 .[48 :ةدئاملا] (اجاُهنمو

 سابع نبا تلاس :لاق(")ميمت ينب نم لجر نع اوركذ ه ِهيَلَع انمِنَهُمَو » : هلوق
 :لاق ريبزلا نب هللا دبع نع اوركذ .هيلع ًانمتؤمو :لاقف هيلع ًانميهمو :هلوق نع

 اديهش :يأ 5هيلع ًانميهمو : يبلكلا ريسفتو .بتكلا نم هلبق ام ىلع يضاقلا نميهملا

 دق يتلا بتكلا ىلع دهاشو هيلع انيمأ : يأ إهيلع انميهم :لاق ممدمب ركذ ركذو .هيلع

 .4 قحلا نم كتاج امع ممءاوأ عبت ة الو هللا َلَزْنأ امب ب مهنيب مكحاف » :هلوق

 اذإف مهماكح نيبو مهنيب ىلخي :امهدحأ لاق ؛ ؛ملعلا لهأ نم لجرو نسحلا لاق

 .مهباتك يف امب :رخآلا لاقو !انباتك يف امب مهيلع انمكح انيلإ اوعفترا

 . سابع نبا نع ريسفتلا يوري . ةقث يعبات ٠ يميمتلا دبرأ ليقو ءابلا رسكب . ةدبرأ وه )1(
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 48 :ةدئاملا

 لاقو اينز ةأرماو دوهيلا نم الجر مجر ةي هللا لوسر نأ هللا دبع نب رباج ركذ

 تلزن امل هللا ىبن .ن نأ انل ركذ :لاق مهضعب ركذ , (1) مويلا مكيلع مكحن نحن : :دوهيلل

 :لاق ةيآلا رخآ ولإ . . . (اوذامم نيذلل اوُمَلْسَأ نيذلا نوينلا اهب مكحن : ةيآلا هذه

 . '")نايدألا لهأ نم مهاوس نم ىلعو دوهيلا ىلع مويلا مكحن

 : ةي هللا لوسر لاقف نصحم وهو ىنز دوهيلا نم الجر نأ نيريس نب دمحم ركذ
 (")هوعّيض دإ مهباتك يف امب مهيلع مكحن اولاعت

 م ا ۔٥ ۔ ێ۔ه م ه ود٥ ۔٥ إ | . ] د 1

 ميمت ينب نم لجر نع اوركذ .ه اجاهنيو ةعرش مكنم انلعج لكل » :هلوق
 :لاق .(اجاهنمَو ةعرِش مكنم اًنْلَعَج لكل) : ىلاعت هللا لوق نع سابع نبا تلأس :لاق

 ةنسلا ةعرشلا :دهاجم ريسفتو .دهاجم ريسفت وهو .ةنسو اليبس :جاهنمو ةعرش
 عئارشلاو . ةنسو اليبس :ًاجاهنمو ةعرش :لاق هنأ مهضعب نع اوركذ .ليبسلا جاهنملاو
 مرحيو ءاشي ام هللا َلحُي ةعيرش نآرقللو ،ةعيرش ليجنإللو .ةعيرش ةاروتلل ؛ ةفلتخم
 ءافولا الإ هللا لبقي ال دحاو نيدلا نكلو {©كاهيصعي نمم هعيطي نم ملعيل ءاشي ام

 .هل ديحوتلاو صالخإلاو

 اميف مكل ْنكَلَو » ةدحاو ةلم يأ « ةدحاو مأ مكلعج ًاَعَجَل هللا ءاش ولو » :هلوق

 هللا ءاش ولو : نسحلا لاقو .ننسلاو بتكلا نم مكاطعأ اميف مكربتخيل يأ . «مكتاع

 (ىدههلا ىلَع ْمُهُعَمَجَل هنلا ءاش ؤلَو) :هلوقك ،ىدهلا ىلع يأ ،ةدحاو ةمأ مكلعجل

 .[35 : ماعنألا]

 اعيمج مُكُعجْرَم هللا ىلإ » مكتهجو يف يأ « ِتارْيَحلا اوقَْسآَف » :لاقو

 هجرخأ دقف حاحصلا بتك بلغأ يف تدرو دقو .ةدحاو ةصق لوح اهلك ةثالثلا ثيداحالا هذه (1)
 يف هجام نبا هجرخأو ((0 مقر) ىنزلا يف ةمذلا لهأو دوهيلا مجر باب .دودحلا باتك يف ملسم

 :امهظفلو .بزاع نب ءاربلا نع هيوري امهالك .ةيدوهيلاو دوهيلا مجر باب دودحلا باتك

 ثيدحلا 338 ص 10 ج هريسفت يف يربطلا جرخأ دقو .هوتامأ ذإ كرمأ ايحأ نم لوأ ينإ مهللا»

 . !نايدألا لهأ نم مهاوس نم ىلعو دوهيلا ىلع مكحن نحن» :ظفلب لسرم ةداتق نع يناثلا

 .ةداتق نع ديمح نب دبع ىلإ 285 ص 2 ج روثنملا ردلا يف يطويسلا هبسنو
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 51 - 48 :ةدئاملا لوألا ءزجلا

 م وو ه ٥ م

 . « نوفلتخت هيف هبف ذ مننُك امب مكنيف

 ةيألا يف هانرسف دق 4 ماوأ عت ت لو هللا َلَزنأ امب : مهن مكحا ناو : : هلوق

 هللا لزنأ ام ضعب نع ) كودصي : ىأ 4 ونيف نأ مهزذخاو ط : هلوق . ىلوألا

 يذلا هتنا مكح نع ىأ 6 .كيلإ هللا لزنا ام , ضعب نع دوهيلا ينعي ر ه اولوت نإف كيلإ

 مهيلجيو مهلتقيف 4 مهبون ذ ذ ضغب مه ْمُهَنِص ن 1 هللا ديري مت 1 ملع اف + لمحم هب مكحي

 .مهب كلذ هللا لعفف "لذلاو راغصلاب ةيزجلا مهنم ذخؤتو مهيزخيو

 ةريزج نم دوهيلا جرخي نأ رمأ هللا لوسر نأ هللا دبع نب رباج نع اوركذ

 . برعلا

 نجرخأل هللا ءاش نإ تشع نئل :ةي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع اوركذ

 .لعفي نأ لبق تامف . (")ملسم الإ اهيف ىقبي ال ىتح برعلا ةريزج نم دوهيلا

 قسف وهو سرافكلا نم مهريغو دوهيلا ينعي ًنوقِسق س انلا َنُم اريثك نو «

 .رفك قوف رفكو ،قسف نود قسفو ؤ،قسف قوف

 وهف همكحو هللا باتك فلاخ ام : يأ 4٩ نوعب ةيلهاجلا محقأ : : لاق مث

 نسحأ دحأ ال ىأ 4 َنونقوُي موقل امكح هللا َنم نسحأ ْنَمَو » :لاق . ةيلهاجلا مكح

 . امكح هللا نم

 ٠. ”7 . ٠. .. ۔ مه 8 ء۔ ۔ 2 7 مع ,

 يف يأ] 4 غايلؤا ىراصنلاو ةوهلا اوذختت آل اونما نيذلا اهيأ » :لاق مث
 موقلا يدهن ال هلللا نإ مهنم هنا مكنم مُهَلوَُ مو ,ضعب :انلز مُهضح ب نيدل

 .4 َنيملضلا

 نع برعلا ةريزج نم ىراصنلاو دوهيلا جارخإ باب ،ريسلاو داهجلا باتك يف ملسم هجرخأ (1)

 عدأ ال ىتح برعلا ةريزج نم ىراصنلاو دوهيلا نجرخأل» :هظفلو (7 مقر) باطخلا نب رمع

 نع مالس نب مساقلا ديبع وبأ هجرخأ امك دمحأو يذمرتلاو دواد وبأ ًاضيأ هجرخأو .املسم الا

 نارجن لهأو نيكرشملاو ىراصنلاو دوهيلا ءالجإ ربخ رظنا . «رمع مهجرخاف » :رباج دازو .رباج

 .130 - 127 ص مالس نب مساقلا ديبع يبأل لاومألا باتك يف

 .84 ةقرو ز نم ةدايز (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 54 - 52 :ةدئاملا

 4 مم مهيف نوُعرَسي » نيقفانملا ينعي « ضرم مهبولق يف َنيِذلا ىرتف » :هلوق
 اًنَبيصت ن ا ىشخن نولوقي ي مهتحيصنو مهتدوم يف نوعراسي ي أ 6 باتكلا له أ يف ي أ

 . ٥ ةدوم مهنيبو اننيب انذختا دق نوكنف ٠ انيلع اورصنيف دوهيلل 4 ر ةرئاد

 نم رمأ وأل نيباتكلا لهأ يلع يأ « محتلاب يتاي نأ هللا ىسعف » :هللا لاق

 يف اوُدَسأ ام ىلع اوخبضْيف % .نولتقيف مهقافنب نوقفانملا نيابيف :لوقي « ؛ِ هدنع

 مالسإلل مهشغ نمو دوهيلل مهتداوم نم مهسفنأ يف اورسأ ام ىلع يأ ه شنأ

 .نينمؤملا نود مهنوحصانيو دوهيلا نوتاوي اوناك دوهيلا نم سانأ مهو .4 َنيمدن »
 انبِصُت نأ ىّشحخَن) :دهاجم لاقو .لصفلاب :يأ .حتفلاب يتاي نأ هللا ىسعف : هللا لاق
 .ذئنيح حتفلاب يتأي نأ هللا ىسعف هللا لاق .دوهيلل ةرئادلا نوكت نأ ىشخن :يأ (ةَرْئاَد

 نم ءارب نينمؤملا نأ هللا ملع دقو تلزن اهنإ :ةيآلا هذه يف يبلكلا ريسفت يفو

 نيقفانملا ينعي (ّضَرَم مهبولق يف نيذلا ىررَتَف) :لاق .ىراصنلاو دوهيلا ةيالو
 نم هللا رمأ ءاجو .هيبن رصنف حتفلاب هللا ءاجف ،دوهيلا ةدوم يف يأ (مهيِف نوُمراَسْي)
 نيح نوقفانملا مدنف ،مهيرارذ ىبسو ةظيرق ينب لتقو ،ريضنلا ينب ىلجاف 5هدنع

 نع مهذو لمهأ ,ىلجأو ريضنلا ينب ىلجأ املو .نينمؤملل هورهظأو مهقافنب اونياب
 دهج هللاب اوُمَسقأ َنيذلا ءالؤممأ ) :ضعبل مهضعب اونمآ نيذلا لاق كلذ دنعف مهضرأ

 . (َنيرِساخ اوحبصأف مهلامعأ تطبخ عمل نإ مهناميأ

 موقب هللا يتاي فوسف هنيد ْنَع مكنم دترت نم ه اونما نيذلا اهأ » :هلوق

 ىلع ُادِضأ) :هلوقك وه .4 نيركلا ىلع ةزع نينموملا ىلع ة ةلأ نوبحيو مهبح
 كلذ مئال ةمول نوفاخي آلو هللا ليس يف نودهجي ]29 :حتفلا] مني ُءاَمَحْر رافكلا

 .« ٌميِلَع عِساَو ةئلاو ءاشي نمم ِهيتوي هللا لض

 ضبق املف .."”نودترم دتريس هنأ ملع دقو ةيآلا هذه هللا لزنأ :مهضعب لاق

 دجسمو ةنيدملا دجسم دجاسم ةثالث لهأ الإ مالسإلا نع سانلا دترا ةلي هللا لوسر

 .«دتري نم دتريس» :ع يفنو ©«نودترم» :د يف اذك (1)
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 55 :ةدئاملا لوألا ءزجلا

 ةاكزلا امأو يلّضنف ةالصلا امأ :اولاقف نيرحبلا نم سيقلا دبع نم (ةلاثاوج دجسمو ةكم

 مهنإ :هل ليقو مهنع يلخي نأو مهنع زواجتي نأ ركب وبأ ملكف .انلاومأ يطعن ال هللاوف
 عمج نينثا نيب قفأ ال :لاقو ركب وبأ ىباف .نيعئاط ةاكزلا اوطعأ اوهقُف دق ول
 هللا ضرف امم الاقعع ينوعنم ول هللاو ةاكزلاو ةالصلا :هلوسر امهنيب عمجو هللا امهنيب

 .هيلع مهانلتاقل هلوسرو

 بجو نم هنأ هلوسرو هللا ضرف امم لاقع ينوعنم ول :لاق امنإ ركب ابأ نأ اوركذو
 يبأ عم ةباصع هللا ثعبف .لاقع ريعبلا عم يطعي نأ هيلع بجو ريعب ةاكزلا يف هيلع
 .ةضورفملا ةاكزلا يهو ،نوعاملاب اورقأ ىتح هللا يبن هيلع لتاق ام ىلع اولتاقف ركب

 ةيزخُم ةطخ وأ ةيلجُم برح نيب مهريخف كلذ دعب هوتأ برعلا دوفو نإ مث
 نأو رانلا يف مهالتق نأ اودهشي نأ مهيلع نوهأ تناكو ؛ةيزخملا ةطخلا اوراتخاف

 ام نأو ،مهيلع ذرف نيملسملا لام نم اوباصأ ام نأو ؛ةّنجلا يف نيملسملا ىلتق

 .(ا2لالح مهل وهف مهلاومأ نم نوملسملا باصأ

 نونو ةلصلا ن نوُميِق نيذلا اونَماع نيذلاو ُةنوُسَرَو هتا مكيل اَمّنإ » :هلوق

 مُهْضن تانموُملاَو نونموُمل اؤ) :هلوقك وه :نسحلا لاق .ه نومعكز مهو ةوكزلا

 :هلوقكو [257 :ةرقبلا] (اونَماََنيذلا ىلو ةللا) :هلوقكو [71 :ةبوتلا] ( ,ضعب ايل

 .[196 :فارعألا] (َنيجِلاَصلا ىلوتي وُمَور

 اوتأ باتكلا لهأ يملسم نم ًاطهرو مالس نب هللا دبع نأ انغلب : يبلكلا لاق

 نود اثدحتم دجن الو ،ةيصاق انتويب نإ ،هللا لوسر اي :اولاقف رهظلا ةالص دنع يبنلا

 ةعمجلا هيف تعمج عضوم لوأ اثاوج نإ :ليقو نيرحبلاب سيقلا دبعل نضح .ث ىثاؤج وأ 5،اثاوج (1)
 رظناو ،مطحلا ةدرو نيرحبلا لهأ ربخ 304 ص 3 ج هخيرات يف يربطلا دروأ دقو .ةنيدملا دعي

 . .174 ص 1 ج توقاي مجعم

 مهل نوملسملا باصأ ام نأو مهيلع هودر لام نم نيملسملل اوباصأ ام نأو» :د يفو ع يف اذك (2)

 .«لالح مهل وهف
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 59 - 56 :ةدئاملا

 انل اورهظأ مهنيدو مهانكرتو هلوسرو هللا ("لاندصق دق انوأر امل انموق نإو .دجسملا

 كلذ نوكشي مه امنيبف .انيلع كلذ قشف ،انوسلاجي الو انوطلاخي الأ اومسقأو .ةوادعلا

 هلوسرو هللا انيضر :اولاق ةلي هللا لوسر اهأرق املف ؟ةيآلا هذه تلزن ذإ يبنلا ىلإ

 مئاق نيب نولصي سانلاو ةلي هللا لوسر جرخف .ةالصلاب لالب نذأو .ءايلوأ نينمؤملاو

 .ةدجاسو عكارو

 لاق ه ًَنوُبلعلا مُه هللا بزح نإف اونماع نيلا هَلوُسَرَو لوَتَي نمو » :هلوق
 . نيكرشملا ىلع نوروصنم مهن أ ينعي : نسحلا

 نيذلا نم ه ابعل ازه مكنيد اوذختا نيذلا اوذختت ال اونما نيذلا اهت ي : هلوق

 هللا اومن او ه برعلا يكرشم انه رافكلاب ينعي . ءاّلؤأ أ رافكلاو مكب نم بتكل اوتو أ
2 . © 

 .« نينموم متنك نإ
 ه مت ۔

 ل وق مهناب كلذ ًابعَلَو اؤُرُه اَموُذَحَتا ةوصلا ىلإ ميد اذإو < : هلوق

 : نوكرشملاو دوهيلا لاق ةالصلل ةي هللا لوسر يدانم ىدان اذإ : يبلكلا لاق « َنوُلِقَْ

 : مالسلا هيلع هيبنل هللا لاقف اوكحضو مهب , اوأزهتسا اودجسو اوعكر اذإو ،اوماق دق

 ٠ ۔ ٥٤ ذإ ۔ے۔ ۔ ٥٤ ]. . ة ع ى م . و ٥ه۔ ٥ . ّ ۔ ما , ُ ٥

 نم لزنا اَمَو انيلإ لزنا اَمَو هللاب انماع نا الإ انم نومقنت لم بتكلا لها اي لق »

 ريخألا ظفللا ناك نإو ،لوبقم هجو لكلو .«انقدص» :84 ةقرو ؤز و د يفو «اندصق» :ع يف اذك (1)
 .بسنأ

 له :هل لاقف هللا لوسر هاعدف لأسي نيكسمب وه اذإو» : يلي ام اذه دعب 85 ةقرو ز يف ءاج (2)
 لاق }هكاطعأ لاح يأ ىلع :لاق .يلع وه اذإف ،مئاقلا لجرلا كلذ :لاقف ؟ائيش دحأ كاطعأ
 .«كلذ دنع ربك هنلا لوسر نإ :لاق . . . عكار وهو هيناطعأ

 ددم دقو .رهاظلا فْلكتلا نم هيف امل ًادصق ربخلا اذه فذح دق ًادوه خيشلا نأ كش الو

 5597 ص 2 ج ريثك نبا ريسفت رظنا .هلبقي ملو هيلع ريثك نبا درو ،ريسافتلا ضعب يف ربخلا
 ىلع ركاش دمحم دومحم خبشلا ققحملا قيلعت يفو 426-1427 ص 10 ج يربطلا ريسفت رظناو
 اذهو .(ةاكَرلا َوُتؤُي) نم الاح (نوعكاَر مُهو) : : هلوق سيلف نذإو» . . .لاق .لصفلا لوقلا ربخلا

 .ضحملا باوصلا وه
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 63 - 59 :ةدئاملا لوألا ءزجلا

 ۔هَع حك

 مكقسفب :لوقي (نوُمِساف ْمُكَرَْعأ ُنأؤ) :نسحلا لاق ؛ه َنوقِسق ممُكَرََعأ نأو لب
 .انيلع كلذ متمقن

 نمم » هللا دنع أباوث ىأ ؛ هنلا َذْنِع ةيوعم كلذ م رش مكنا لمم لق » :لاق مث

 :نسحلا لاق « َتوُغلطلا َدْبَعَو ريزانخلاو ةدرقلا ُمُهْنم لعجو هَلَع , هللا نت

 نم هوملع دق رمأب مهركذي ناطيشلا ينعي .توغاطلا اودبع امب كلذ هللا لعج

 رانلا يف مهنأل ةرخآلا يف يأ ؛ اناكم م كوأ % :هلوق .نيلؤألا مهباحصأ

 .قيرطلا دصق نع :يأ 4 ليبسلا ِءاَوَس نَع ُلَضأَو »

 لاق « هب اوُجَرَخ ذق ْمُمَو رفكلاب اولخد دقو انماع اولاق مُكوءاَج ادإَو » :هلوق

 .انما اولاق ةيتَي هللا لوسر ىلع اولخد اذإ اوناك باتكلا لهأ وقفانم ءالؤه : : يبلكلا

 امب اوعفتني مل رافك مهو هدنع نم اوجرخو ل ارافك يبنلا ىلع اولخد نيح اولخد دقو

 اوناك : ىأ « َنوُمْتَكَ اوناك امب ب ملعأ ةللاو » :لاق .دوهيلا نم مهو . ءيشب هنم اوعمس

 .دوهيلا نيد نومتكي

 مهنأ هنوربخيف يبنلا ىلع نولخدي اوناك دوهيلا نم سانأ مه :مهضعب لاقو

 نولخدي اوناكف ،رفكلاب مهتلالضب نوكسمتسم مهو ،هب ءاج يذلاب نوضار نونمؤم

 .هللا يبن دنع نم هب نوجرخيو كلذب

 ناؤدُملاَو مثالا يف نوُمرَْسُي » دوهيلا ينعي 4 مهنم أ اريثك ىرتو » :هلوق
 مكحلا ىلع ةوشرلا مهذخأ ينعي ه تحسلا ُمهلَكأَو ه ('[ملظلاو ةيصعملا ينعي]

 . مهءاملعو مهماكح ىنعي ه َنوُلَمَعَي اوناك ام سيبل «

 مثالا ُمهلؤَق نع رابخالاو وبرلا » مهاهني اله يا ه ُمُهنَْنَي الؤت » :لاق

 ليجنإلا ءاملع نوينابرلا :نسحلا لاق .ةوشرلا مهذخأ ينعي , هب تحسلا ُهِلَكأَو

 .دهاجم ريسفت وهو .ةاروتلا لهأ ءاملع رابحألاو

 .85 ةقرو ز نم ةدايز (1)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 64 - 63 :ةدئاملا

 .نوراه دلو نم ناك نم رابحألاو ،ءاهقفلاو ءاملعلا نوينابرلا : يبلكلا لاقو

 مهلؤق ْنَع رابخألاو َنوُتاَبرلا ُمُهاَهْنَي الؤَ) :لاقف رابحالاو نيينابرلا كلذب كباعف
 .(تخُسلا مهلكو مئال

 اذه ناك :لاق مهضعب ركذ .ءاملعلا رابحألاو ،دابعلا نوينابرلا :مهضعب لاقو

 اوناك ام سيبل » .رابحألاو نوينابرلا مهاهني الو مكيديأ نيب دوهيلا ماكح يف

 .4 نوُعَنَضِي

 مهلكأو ناودعلاو مثإلا يف اوعراس نيح نوعنصي اوناك ام سيبل :نسحلا لاق

 .كلذ نع مهوهني مل نيح رابحألاو نوينابرلا عنص ام سيبو ؛ةوشرلا : يأ تحسلا

 .داوج ريغ ليخب :اولاق :مهضعب لاق .4 ةَلوُلْغَم هللا دي ُدوُهَيلا تَلاَقَو » :هلوق

 هللا اوصع املف ،اريخ مهرثكأو سانلا بصخأ نم اوناك : يبلكلا لاق ؟انضرقتسي مل

 تلاق كلذ دنعف ،مهل طسب ناك يذلا ضعب مهنع هللا فك ارفك هللا ةمعن اولذبو
 نع اولاق نكلو ،هقنع ىلإ ةلولغم :اولوقي ملو .ةلولغم يهف لانع هدي هللا تفك :دوهيلا

 آلؤ) ائيش قفنت الف يأ (َكَقْنُع ىلإ ةَلوُلْعَم كدي لَعِخَت الور :مالسلا هيلع يبنلل هللا لوق
 : ىبلكلا لاق .هللا ةيصعم ىف قفني نأ كلذو .[29 :ءارسإلا] (طشسبلا لك اَهظُسِبَت
 ءيشب انيلع اهطسي الف (ةَلوُلْغَم هللا دي :دوهيلا تلاق كلذكو

 هدي لعج ىتح ،ليئارسإ ينب اي :هلوقب هللا اندممحت دقل :اولاق :دهاجم لاقو

 .(2اوبذكو هرحن ىلإ

 .رانلا ىف مهيديأ تڵلغ : نسحلا لاق 4 اولا امب اولو هيدي تلع ط : هلوق

 ءاج لب “©بيعلا نم «باع» ىنعمب «باعأ» ةغللا بتك ركذت ملو . أطخ وهو .«باعأ» :د و ع يف (1)

 .«بيعت» و «بّيع» هانعم يف

 يف ءاج امل قفاوم وهو هللا اندّمحت» : هباوصو «. . .هلوقب هللا اندمحي دقل اولاق» :ع و ق يف )2(
 :لاقيو» ناسللا يفو .452-453 ص 10 ج يربطلا ريسفت رظناو .199-200 ص ،دهاجم ريسفت
 : يأ . « يلع دممحتي نالفو» : ًاضيأ هيفو .دومحم هنأ مهيري يأ هدوجب سانلا دَمحتي نالف

 . نتمي
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 66 - 64 :ةدئاملا لوألا ءزجلا

 : ىأ 3 ناتطوسبم داوج يأ ءاشي فيك ئ قفني ر ناتطوُسبَم هاَدَي لب % : هلوق

 .[26 :دعرلا] ردقيو اشت نمل قزرلا طُسبي) :هلوق لثم وه ءاشي فيك قفني ةقفنلاب

 دوهيلا مهو 4 اركو ًانْيغط كبز نم كيلإ ل زنا اًم مُهْنَم اريثك ن َديزَيَلَو » : هبلوق
 نأ ىلع برعلاو دمحم دسح مهلمح : مهضعب لاقو .هب اورفكف مهل نيبت ام دعب نم

 ..مهدنع ابوتكم هنودجي مهو هب اورفك

 دوهيلا ينعي ؟ ةميقلا موي ىإ ءاضغبلاو ةوذَعلا مهن انقو ] » :لاق

 (برحْلل) :دهاجمو نسحلا لاق « هنلا امماَفْأ برحلل اران اوُدقْؤأ اَمَنُك » .ىراصنلاو

 .مهيلع هرصنو هللا مهلذأف :نسحلا لاق .دمحم برح ىنعي

 كئلوأ :مهضعب لاقو .مهركم ران هللا افطأ ًاركم اوركم املك : ىبلكلا لاق

 مهو ءاج نيح مالسالا ءاج دقل .هلهأ لذأ مهتدجو الإ دلبب دوهيلا دجت ملف ،دوهيلا

 .ءوسلا لامعأ .مهلامعأب مهل أريغصتو ةمقن ،هيلإ هللا قلخ ضغبأ سوجملا ىديأ تحت

 نوعدي ينعي ه َنيديفُملا بجي ال هللاو اداسف رضزألا يف َنْوَعْسَيَو » :لاق

 .كلذ نوملعي مهو هللا نيد فالخ ىلإ اهيف

 امب اونمآ ول : :مهضعب لاق .4 اوقاو اونما بتكلا منأ نأ ولو » :لاق مث

 وو » 4 ,مينلا ت تننج مهلعلو مهاس مُهْنَع ارفك » هللا مرح ام اوقتاو م لزنأ

 تحت 2 مهقوف نم اوُنَكأل م مهبَر نُم مهيلإ لزنأ امو ليجنإلاو ةنولا اوماقأ مهنا

 ضرألاو .اهتكرب :لاق وأ اهرطق ءامسلا مهتطعأل اذإ : مهضعب لاق ه هلجأ

 . اهتابن

 اوُماَقَتْسا ول نأؤ) :هلوق وهو .رطملا اذهب قزرلا يف مهل انعسوأل :نسحلا لاقو
 . ءاور يأ ]16 :نجلا] ًاقَدَع ءام ممئانيقْس 6 ناميإلا ىلع يأ . ةقي ةقيرطلا ىلَع

 :حون] (ًارارذُم مكيل ءامسلا ,ليزي اراقع ناك هنإ مكب اوُرفْعَتْسا تْلَقَق) : هلوقكو

 اورمأ دق مهنأل ،هب ءاج امو دمحمب اونمؤي نأ ليجنإلاو ةاروتلا مهتماقإو .[11-0

 . مهباتك يف كلذب
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 زيزعلا هللا باتك ہسفت 67 - 66 :ةدئاملا

 - 7 د ۔هو هد,٤ا م, ره

 باتكلا لهأ نم نما نم ينعي . ةعبتم يأ : ةدصتقم ةما مهنم « : هلوق

 مهنم تبث نم ينعي ه َنولَمُعَي ام ءاس مهنم ريِثَكَو » :لاق .هب ءاج امبو هللا لوسرب
 ٠ ةينارصنلاو ةيدوهيلا ىلع

 ه ٥٩4 , إ ۔ ه ٥, م ۔ ۔ . ۔م۔ ۔ ٠ِ | ٥٤ ه مم ك ,

 تلب اممَك لعفت مل نإو كبر نم كيلإ زنا ام غلب لوُسَرلا اهيأي » :هلوق
 مل ىحولا نم ائيش صقن ادمحم نأ معز نم : تلات اهنأ ةشئاع نع اوركذ . 4 هتلاسر

 2 . ۔ ه , ٥ إ ء ممح ح . . . : ً َ

 كيإ لزنا ام غلب لوُسَرلا اهيأ اير :لوقي هللا نأل ؛ةيرفلا هللا ىلع مظعأ دقف هب ربخي

 .0}ميبالاَسي تلب امف لعفت مل نإو كبز نم
 هللا نع غلبت ىتح كيلإ نولصي الف يأ « سانلا َنم َكُمِصعَي ناو » :هلوق

 انلق ذإَو) :ليئارسإ ينب ةروس يف لاقو « َنيرفْكلا موقلا ي يبه آل ةللا نإ » ةلاسرلا

 هللا نع غلبت ىتح كيلإ نولصي الف يأ ]50 : ءارسإلا] ) .سانلاب طاحأ كنر نإ كل

 . ةلاسرلا

 نإ بر اي :لاقف هموق نم ىقلي ام هبر ىلإ اكش هللا لوسر نإ :نسحلا لاقو
 يتأي نأ هيلإ ىحواف . يلع ةفاخم ال ينأ ملعأ ةيا كلبق نم ينطعاف ينوفؤخ يموق
 اهنم ًانصغ اعدف يداولا ىلإ قلطناف .هتأي اهنم أنصغ عديلف ،ةرجش هيف اذكو اذك يداو
 مث ،هسبحي نأ هللا ءاش ام هسبحف ،هيدي نيب بصتنا ىتح اطخ ضرألا يف طخي ءاجف
 .ةيلع ةفاخم الأ بر اي تملع : هللا لوسر لاقف .عجرف ‘تئج امك عجرا : هل لاق

 ،‘كبر نم كيلإ لزنأ ام غلب لوسرلا اهيأ اي باب {ةدئاملا ريسفتلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (1)

 ملسم هجرخأو .«بذك دقف هيلع لزنأ امم ائيش متك ادمحم نأ كثدح نم» :ةشئاع نع هظفلو

 هللا باتك نم أئيش متك أي هللا لوسر نأ معز نم» :هظفلو لوطم ثيدح نم ناميإلا باتك يف
 . «ةيرفلا هللا ىلع مظعأ دقف

 بتك نم يدي نيب اميف هدجأ ملو 85 ةقرو ز يف ءاج امك نسحلا نع ةيمأ يبأ نع ىيحي هاور (2)
 هنئمطت ةمالع ىلإ ةجاح نم مالسلا هيلع لوسرلاب لهف ،هيلع ةيدابل عضولا راثا نإو ‘ثيدحلا

 نكلو .هللاو الك ؟ةياعرلاو ظفحلا هدعوو غيلبتلاب هرمأ نأ دعب همصاعو هظفاح هللا نأ ىلع

 نود ةي لوسرلا ماقمب قيلي ال ام ةبسن يف نوددرتي ال ةبيرغلا ثيداحالاو تايليئارسإلاب نيعلوملا
 .ءايح وأ لجخ
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 72 - 68 :ةدئاملا لوألا ءزجلا

 او ليجنالاو ةنازوّتلااوُميِقَن ىنح يش ىلع ْمُئْسَل باتكلا لمهأ اي لق » :هلوت
 همكحو دمحم نيد يف لوخدلا ليجنإلاو ةاروتلا ةماقإ يفو « مكبو م مكيلإ لزنأ

 كبر نم كيإ لزن ام مهنم اريثك ديزيو » :لاق .مهبتك يف كلذ نأل هتعيرشو
 نزحت الف يأ 4 سان ال 1 :لاق .ىلوألا ةيآلا يف كلذ انرّسف دقو ه ًارفُكَو نيع

 .ةجحلا مهيلع تمقأ دقو اونمؤي مل اذإ مهيلع نزحت ال يأ « َنيرفلكلا مْوَقْلا ىلَع »

 انرّسف دقو « ًنوئباصلاو » اودزهت يأ 4 اوُداَم نيزلا اونما نيذلا نإ % :هلوق

 ةنا مهنم َنَماع نَم» اورصنت نيذلاو :يأ « رصنلاو "ةرقبلا ةروس يف مهرمأ

 هتعيرشو هنيد لخدو دمحمب مهنم نما نم يعي 4 ًاحلض لمَعَو رجآلا ,مويلاو

 .4 نونح 7 الو مهْنَلَع توخ الف ل .همكحو
 لآ ةروس يف قاثيملا رمأ انرسف دق « ليئارسإ يت ة َقتيم انذأ دقل % :هلوق

 اقيرف مهنف ىوهت آل امب لوُسَر م مهءاج اَمَلُك 4 7 هنإ ا اَننَسْأَو « . (2) نارمع

 (ٌقحلا ريغب نييب ا نولتقيو » :هلوق لثم وه .مهيلوأ ينعي « نولتقي قي .رفو اوبذك

 .[61 :ةرقبلا]

 ريسفتو .ءالب نوكي الأ اوبسح :نسحلا لاق .4 ةنتف نوكت آلأ اوُبِسحَو » :هلوق

 مهيلع ضرفتو هيف نودهاجي يأ ،نيدلا يف اولتبُي الأ اوبسحو :نسحلا نع ورمع
 .ةنتف نوكت الأ اوبسح نيذلا ينعي 4 اوُمَصَو اوُمَعَف » :لاق .دمحمل هيف ةعاطلا

 مهذقنتساف ًاباتم مهل لعج يأ 4 مهيلع ةنا بات مث » .ىدهلا نع يأ (اوُمَصَو اوممع)
 ٥ه م 97 ى ى م م

 مهنم رفك نم ينعي « مهنم ريثَك اومَصَو اوُمَع مث » ةلي دمحمب

 :لاق ) اوُمَصَو اوُمَع ث م هللا بات ث اوُمَصَو اوُمَعف ( :لاق مهضعب ركذ

 . 4 َنوُلَمَعَ امب ريصب هلل و ط :لاق .هيف اوكله اولتب او ءالب ضرع املك

 م مه 30 و

 يبب ر اي خيبيَملا لاَقَو ميرم نبا حيسملا و ه ةللا نإ اولا نيذلا رفك قل . : هلوق

 .112 ص فلس ام رظنا (1)

 .297 - 296 :ص ءزجلا اذه نم فلس ام رظنا (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 78 - 72 :ةدناملا

 م ى ى م و ة م و

 رانلا هنَوأَمَو ةنسلا هيلع هللا مرح دقف هللاب كرشي نم هنا إ ُمُكبَرَو يبر هللا اودبعا ليئارسإ

 . ٩ راصنأ نم َنيملظلل ان

 .هلإ ىسيع :اولاق :مهضعب لاق ه ٍةَََت تلات ةئلا نإ اولاق نيذلا َرَقَك ذَقَل »
 ..نارمع لا ةروس يف ةثالثلا ىراصنلا فانصأ انرّسف دقو .هلإ هللاو هلإ همأو

 ف 2 ۔۔<7

 نيذلا نسميل َنوُلوقَي امَع اوهس ل نإو ُذحاَو هلإ لا هلإ نم امو « : هللا لاق

 . مهنم رفكلا ىلع تبث نم ينعي ،عجوم يأ .4ه : ٌباذَع ْمُهنِم اورفك

 َمَيْزَم نبا حيِيَملا ام . 2 ُروُفَع ةثلاؤ هنوُرِفعَتسَو هللا ىلإ َنوُبوتي الف أ » :لاق

 نانوكي فيكف يأ ه َءاَعطلا نالا اناك ةقيدص همأو لسرلا ه هلبق نم تلخ ذَق ُلوُسَر الإ

 اا نايقبي الو { هب الإ ناموقي ال امهنأل ءاذغلا ىلإ ناحاتحم ناقولخم امهو 6 نيهلا

 ىا أ رظن ث : ججحلا يأ 4 تنآلا ُمُهَل ن نب فك « لمحم اي 4 رظنا < .هيلع

 تايآلا نع يأ 6 اهنع نوفرصي فيك يأ 6 مهلوقع نوكفوي فيك يأ 4 نوكي

 . اهب مهيلع هللا جتحا يتل ١ ججحل او

 يمسلا وه هنلا ًاعفت الو ًارَض مكل كلمي ال ام هللا نوُد نم َنوُدَيعَتأ لق » :لاق

 ةزواجم ولغلاو 4 قحلا َرْيَغ ع مكنيد يف ولعت ل بتكلا نمأب ل « : هلوق

 يأ ه اريثك اولصاو » دوهيل ا ينعي « لْبَق نم اولض دق موق ى اغ أ اوُعَتَت الو » .قحلا

 قحلا قيرط وهو ،ليبسلا دصق نع يأ 4 ليبسلا ءاوس ْنَع اوُلَضَو » .مهعبتا نمم
 .ىدهلاو

 َمَيْرَم نبا ىَسيِعَو واد ِناَسِل ىلَع َليِئاَرْسِإ ينب نم اورقَك نيزلا نل » :هلوق

 . 4 نودتعي اوناكو اوصع امب كلذ

 نيح ةدرق اوخسُمف دواد نامز يف يأ (ًدْؤاَد ِناَسِل ىّلَع) : نيرسفملا ضعب لاق

 .274 :ص ٬ءزجلا اذه نم فلس ام رظنا ا(1)
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 82 - 79 :ةدئاملا لوألا ءزجلا ا

 ْمُكيَلَع اهلزنم ينإ) : هللا لاق ثيح ريزانحخ اوجيمف ىسيع نامز يف و د ناتيحلا اولكا

 [115 :ةدئاملا] (نيملاعلا نم ادحأ بذعأ ال اباذع بذعأ َيّنإَف مكنم ذعب رمحي نمف
 . ريزانخ اوخسمف اورفكف

 نعللاب مهيلع اعد ،تبسلا يف اودتعا امل دواد ناسل ىلع اون : يبلكلا لاقو

 { ىسيع ةنعل امأو . نيئساخ ةدرق اوحبص ف ة كقلخل الثمو ةيآ مهلعج ا مهلل ا :ل اقو

 مل نم تدعو دق كنإ مهللا :اورفك نيح ىسيع لاق نمؤي ملو ةدئاملا نم لكأ نمف
 مهللا .نيملاعلا نم ادحأ هبذعت ال اباذع هبذعت ةدئاملا نم لكأي ام دعب رفكو كب نمؤي

 .ريزانخ اوحبصأف ؛ تبسلا باحصأ تنعل امك مهنعلا

 رسفنسو .4 َدنوُلَعْفَي اوناك ام سبل ُهولَعف ركنُم نع نوماني ال اوناك » :لاق

 !"فارعألا ةروس يف كلذ

 ه ٥ِ,

 4 اورفك نيز ذلا نوو { . .مهنم نمؤي مل نم ينعي 4 مهنم اريثك ىرت % : هلوق

 هللا طخس نأ ُهُهَسْفنأ مهل تمدق اَم سئب { : : هللا لاق .برعلا يكرشم نولوتي يأ

 . 4 نودلخ م مه باذمعلا يفو » ا)[مهيلع هللا طخس نأل ي ] : مهيلع

 اريبك نكلو :ايلؤأ م ُمُموُذْحَت ام هلا إ رن امو ينلا هللاب , نونموُي اوناك ولو : :لاق

 نوقنيو هللا نوقتي :يأ ( ( يبنلاو هلاب نونموُي اوناك ولو ) :دهاجم لاق َنوقِسق مهنم
 م 7 .ء و مم . 1

 . مهوحصان الو مهوداو ام يأ (َايلوا ُهُموُذْحَن ام) ٠ نيقفانملا ينعي ئ يبنلا

 يعي 4 اوكَرشأ نيذلاو دوهيلا اوُنماء َنيذلَل ةَواَدَع سانلا دشأ نَدجَتَل» : هلوق

 ن دجتل + . ذئموي نيكرشمل ١ نم يبنل ١ هرصحب اون اك نب ذلا مهو ئ برعل أ يكرشم

 ىلع ناكو مهنم نمآ نم ينعي “ىىَرَضَن انإ اولاق نيزلا اونما نيل ةدو مُهَنَرْقأ
 . نماف لصألا ىف ةينارصنلا

 :ةيآلا رخبلا ةَرِضاَح تناك يتلا ةيرقلا نغ ْمُهْلأْساَوه : ىلاعت هلوق ريسفت يف الصفم اذه يتأيس (1)
 .اهدعب امف 3

 .86 ةقرو .ز نم ةدايز (2)
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 87 - 82 :ةدئاملا

 ۔ ن رم - ى .هرم ۔ . ۔ ...0 .14 -. ِ

 ال مهن او + مهنم نم ١ نم ينعي 4 ان ابهرو َنيِسيسق مهنم ں اب كلذ « :لاق

 .هب ناميإلاو هللا ةدابع نع « َنوُربكَتْسي
 ه ء۔..ع , 3 ً م ح ۔ إ - ٥٤ ۔ .ه ۔ ... ,
 مهنيعا ىرت » ادمحم ينعي « لوسرلا ىلع لزن ا ام اوعمس اذإؤ ج :هلوق

 ِ ة ,| ۔۔ ,ه ٥ 2 ,ء۔. إ ,۔ة۔ ح ث 2۔ ي ۔ إ ۔ .. .ة هة,, ۔ ._ ێ

 يأ هي َنيدهنشلا عم انبتكاف انماع انبر نولوقي قحلا نم اوفرع امم عمذلا نم ضيقن
 . قح هنأ دمحم هب ءاج امب دهشي نم عم يأ . نيدهاشلا عم انلعجاف

 موي نودهشي نيذلا دمحم ةمأ عم يأ (نيدههاشلا عم انبتك : مهضعب لاقو

 .اهتغلب دق اهلسر نأ ممألا ىلع ةمايقلا

 موقلا غم انبر انلخدي نأ مَمظَنَو قحلا نم انعاَج امو هفلاب نمؤن ال انل امو »
 .ةنجلا لهأ مهو « َنيجللصلا

 انإ اولاق نيذلا اونما نيذلل ةدوم مهبرقا نذجتلو) :هلوق يف : يبلكلا لاقو 7 ح ٥ . ٠ . 2.3 ه۔۔ءك ة ُ ؟ - - ٠

 نوثالثو نانثا :ىراصنلا نم مالسلا هيلع يبنلاب اونما الجر نوعبرأ مه :لاق (ىزاضن

 مهموق مهمال مهضرأ ىلإ اوعجر املف .ماشلا نابهر نم ةينامثو ،ةشبحلا نم الجر

 اًمَو هللاب ُنِمون آل انل امم) :اولاقو مهيلع اودرف ،مكئابآ نيدو ىسيع ةلم متكرت :اولاقو
 7 ٥ .. ,22۔ , 2.0 ٤ و إ,٠٭۔۔ ث ۔ 7 2 .

 . (َنيجِلاَصلا موقلا عم انبر انلخد نا عمطنو قحلا نم انءاج

 ۔ .| ى َ . ٥٤ ۔ ه ه ٥ ح . , ۔ ث 2 , ۔ , , 25 : . -{ .

 ُبنحضأ لوأ اتييأب اوبذك اوُرقَك نيلاو نينيخُملا ءازج كو » ةنجلا يف :يا
 .رانلا لهأ يأ 4 ميججل . ١

 لهأ نم سانأ مه :لاق .(اناَبْمُرَو َنيِسيَسَت مهنم ن : داب كِلَذ) :مهضعب لاقو
 هوقدص ًادمحم هللا ثعب املف ؛ ىسيع هب ءاج امم قحلا نم ةعيرش ىلع اوناك باتكلا
 مُمَرَجأ َنْوَتوي كَئَلوأز : صصقلا يف لاقو .نوعمست ام مهيلع هتلا ىنثأف ،هب اونمآو

 . مالسلا امهيلع دمحمب مهناميإو ىسيعب مهناميإب يأ [54 :صصقلا] (نْئتَرَم
 ةتنا نإ اوُذَتْعَت الو ْمكَل هتلا لحأ ام تيع اوُمَرَحَن آل اونما نيذلا اَهُبأي» : هلوق

 .4 ںيدتْغُملا بجي ال
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 89 - 88 :ةدئاملا لوألا ءزجلا

 ىلع مهدحأ لعج مالسلا هيلع يبنلا باحصأ نم ةثالث نأ نسحلا نع اوركذ

 ىلع رخآلا لعجو .ادبأ اراهن رطفي الأ هسفن ىلع رخآلا لعجو .دبأ ماني الأ هسفن
 ىشغي الأ هسفن ىلع لعج نمم نوعظم نب نامثع ناكو] ادبأ ءاسنلا ىشغي الأ هسفن
 نامثع لعج املف .ةبيط حيرو ةنسح ةراش يف يبنلا جاوزأ يتأت هتأرما تناكو .ءاسنلا

 عنصت امنإ :تلاقف ،اهيلع نركنأف ،ةراشلا كلت ريغ ىلع نهتتأ لعج ام هسفن ىلع

 هللا لوسر ءاج املف .اذكو اذك مهسفنأ ىلع اولعج نالفو انالف نإو اهجوزل ةأرملا

 (١[ىلب :اولاق ؟اذكو اذكب مكنع ثحأ مأ: لاقف مهيلإ ثعبو بضغف ،هل كلذ نركذ

 يتنس نع بغر نمف ،عدأو ءاسنلا ىشغأو 5مانأو موقأو رطفأو موصأ انأ ينكل :لاق

 .لوألا مهرمأ اوعجارو كلذ نم موقلا رفغتساف .اينم سيلف

 ماوع الو مكل هللا لحأ ام تابيط اوُمَرحَت ال) : نسحلا نع ورمع ريسفت يفو
 . ءادتعا كلذ ناف

 .4 ًونموُم هب متا يزلا ةللا اوُقَناو ابيط الالح ها ُمُكَقَزَر امم اولكو » :هلوق
 محللاو ءاسنلا اوضفر مالسلا هيلع يبنلا باحصأ نم الاجر نأ انل ركذ : مهضعب لاق

 ءاسنلا كرت ينيد يف سيل :لاق هللا يبن كلذ غلب املف .عماوص اوذختي نأ اودارأو

 .عماوصلا ذاختا الو محللاو

 ٠ ,۔ه٤ . َ.. , | ه ش4 . ..ه ب -
 4٩. مكنميا يف وغللاب هللا مكدخ ؤي ال : : هلوق

 86 ةقرو ،ز ةطوطخم يف درو امك هتابثإ ديفملا نم تيأر ةصقلل ليصفت نيفوقعملا نيب ام (1)
 يف 1 نوعظم نب نامئع ةأرما ٠ ءالوحلاب قلعتت يهو رثكأ ليصفتب ةصقلا هذه أرقأو ّ حاضيإلل

 .517 ص 10 ج يربطلا ريسفت

 باتك يف اضيأ ملسم هجرخاو .حاكنلا يف بيغرتلا باب ى حاكنلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (2)
 نب سنأ نع نايوري امهو (1401 مقر) . . .هيلإ هسفن تقات نمل حاكنلا بابحتسا باب .حاكنلا

 .كلام

 .لسرم ةداتق نع 6 ص 10 ج هريسفت يف يربطلا ريرج نبا هجرخأ (3)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 89 :ةدئاملا

 آل) :هللا لوق :ريبج نب ديعسل تلق :لاق ةيشحو يبأ نب رفعج نع اوركذ

 كلذك هنأ ىري وهو ءيشلا ىلع فلحي لجرلا وهأ (ْمُكناَميأ يف ولاب هللا مكحاو
 يذلا كلذف كنيمي يف كل هللا لحأ ام كميرحت هنكلو .ال :لاق ؟كلذك نوكي الف

 .هكرتب هللا كذخاؤي ال

 الف كلذك هنأ ىري وهو لجرلا هيلع فلحي ءيشلا وه :هريغو نسحلا لاقو

 .("كلذك نوكي

 نع اهانلأسف ةشئاع ىلع ريمع نب ديبعو انأ تلخد :لاق هنأ ءاطع نع اوركذ

 . 2هللاو ىلبو ،هلللاو ال :لجرلا لوق وه ::تلاقف ةيآلا هذه

 لاقو .نيدممعم هيف متفلح ام :يأ «“َنميألا مقع امب مكدي نكلو »
 . ةرافكلا هيف كيلعف مثأملا هيف تدممعت ام : مهضعب

 م وم إذ٠. ٤. ه د , نع ۔ م ٥2, . ه ّ ه. ۔2۔ . م, ۔,٥ه , مث. ى .

 مهتوسك وا مكيلها نوممطت امم طسوا نم نيكسم ةرشع ماعطإ هترلفكف » :لاق
 ه۔ . ذ .ء ۔ مع 2۔ ۔ ,] ٤, .[[ ,ف : | ۔ ٥8 2 .۔۔۔ ه ه ه
 اوظفحاو متفلخ اذإ مكنا ةرفك كلذ مايا ةثالث ُماَيِصف دجي مل نمف هبفر ريرحت وا

 .« نوركشت مكلعل هتنياع مكل ةئنا نيبي كلذك مكناميا ۔ .د ٥ه۔ ه ة . | م طع إ | محم -.. ۔ ه ح ۔ه

 دبع اي : نيع هللا لوسر لاق : لاق ةرمس نب نمحرلا لدبع نع نسحلا نع اوركذ

 ريغ نع اَهَطْعَت نإو .،اهيلإ كت ةلأسم نع اَهطعَت نإ كنإف .ةرامإلا لأست ال نمحرلا

 ريخ وه يذلا تأف اهنم اريخ اهريغ تيأرف نيمي ىلع تفلح اذإو .اهيلع نت ةلأسم
 .( كنيمي نع رفكو

 تأيلف اهنم اريخ اهريغ ىأرف نيمي ىلع فلح نم :لاق هنأ نسحلا نع اوركذ

 .قاتعوأقالطالإ هنيمي نع رقكيلو ريخ وه يذلا
 كلذو ؛دمعلا ريغ أطخلا وه :الاق ةداتقو نسحلا نع» : يلي ام 87 ةقرو ،ز يفو .د و ع يف اذك (1)

 .هيلع تثنح امك نوكي الف كلذك هنأ ىرت تنأو ءيشلا ىلع فلحت نأ

 ةورع نب ماشه نع مكناميأ يف وغللاب هنلا مكذخاؤي ال باب ،ريسفتلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (2)
 .ةشئاع نع هيبأ نع

 .213 ص ءزجلا اذه نم ىضم اميف هجيرخت رظنا (3)
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 89 :ةدئاملا لوألا ءزجلا

 هد ,.؟ ۔ , ٠ ۔ ه . ّ ه. ۔۔ . مم,۔,8٥ , مثإ ة ۔ِ .
 يأ 6 (مكيلها نوممطت ام طسوا نم نيكاسم ةرشع ماعطإ هترافكف) : هلوق

 ءاش نإو ادحاو ادم ءاش نإو ،احمق نيم مهنم ناسنإ لك ىطعأ ءاش نإ .مهعبشي

 ءاش نإ ؛ نبلو ربخ وأ 6كتيزو زبخ وأ ك نمسو زبخ وأ ز محلو زبخب ديرث ىلع مهعمج

 . ءاشعو ءادفغف راغص اوناك نإو ؛ ءاشع وأ ءادع ةدحاو ةلكأ ءاش نإو . ءاشعو ءادغ

 مث ادغ مهمعط أ مث ‘ مويل ا مهنم دجو نم معط أ اعيمج نيكاسم ةرشع دجي مل نإو

 .ةرشع اومتي ىتح دغ دعب مهمعطأ

 .أدحاو ابوث ءاش نإو نيبوث مهنم دحاو لك اسك ءاش نإف مهتوسك وأ : هلوق امأو

 . ةفحلمو ءاسك ًاعماج ابوث ناك 1 لح او ابوث اسك ن { : : مهضعب ل اقو

 نيبوث نيكسم لكل نيميلا ةرافك يف اسك يرعشألا .ىسوم ابأ نأ نسحلا ركذو
 .نسحلا ذخأي ناك هبو . نيرحبلا دقعم نم نيدقعم

 ٠ - - . - س ٠ .۔۔ ه. ا ٥ {ێ .ء -

 لهأ نم تناك نإو ٠ ةريبك وأ هريعص هبفر قتعأ ءاش نإ (هبفر ريرحت وا ( : هلوق

 .سأب الف باتكلا

 ٠ . . ء ۔[ .ح ,. ب | . ة 4 7

 ءايشالا هذه نم دجي مل نمف :يأ ( ماي ةنال ماَيِصَف ذجَي مل نممَف) :هلوق

 .ءاش كلذ يأ لعفي رّيخم كلذ يف وهف قتعلا وأ ةوسكلا وأ ماعطإلا نم ًائيش ةثالثلا

 6 اذكو اذك نارقلا يف ءيش لكو ريخم كلذ يف وهف وأ وأ ] يف ءيش لكو

 .لوالاف لوالاب ادبي هنإف اذكو اذكف عطتسي مل نمف ،اذكو اذكف دجي مل نمف

 :دوعسم نب هللا لبع ةءارق يف يهو ‘ ةعباتتم : يأ .( مايأ ةنالَت ماَِصفر : هلوق

 .(ٍتاَعباَتتُم ,مايأ ة ةَئالث)
 و لم

 هتنباع مكل هللا نيبي كلذك ْمُكَنَميأ اوُطَقحخاَو تفل اذإ ُمُكيَميأةَرشَك كل :لاق .

 ةمعن اوركشت يكل يأ (َنوركشَت ْمُكْلَعَل

 ناتللا اماف نارقكت ال نانيميو ،نارفكت نانيمي :ةعبرأ ناميألا :لاق مهضعب ركذ

 © لعفي ال مث نلعفأل هللاو :لوقي وأ كلعفيف لعفأ ال هللاو لجرلا لوقي نأ وهف] نارفكت
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 89 :ةدئاملا

 هللاو :لوقي لجرلاو ،لعف دقو تلعف ام هللاو :لوقي لجرلاف 0!)[نارفكت ال ناتللا امأو

 . كلذ لعفي ملو تلعف دق

 ةنيبلا يعدملا فلكف ةلي يبنلا ىلإ امصاخت نيلجر نأ سابع نبا نع اوركذ

 يذلا هئلاب فلحف شوه الإ هلإ ال يذلا هللاب هيلع ىعدملا فلحتساف ،ةنيب هل نكت ملف

 هقح لجرلا ىلع دري هل لق :هل لاقف ليربج لزنف .قح يدنع هلام وه الإ هلإ ال

 . هللا الإ هلإ ال نأ هتفرعم وأ هتداهش هترافكو

 ؛لعفي ال وأ لعفي نأ فلح اذإ لبقتسملا يف ةرافكلا نوكت امنإ :مهضعب لاق

 نإف © مثأم هيف هيلع سيلف دمعتي مل ناك نإو .ةرافك هيلع سيلف ىضم امع ربخأ اذإف

 .دوعي الو هللا رفغتسي نكلو ٥ةرافك امهنم دحاو ىلع سيلو 4 مثا وهف بذكلا ديعت

 ال هللاو :رخآلا لوقيو نلعفتل هللاو ؛لجرلل لوقي لجرلا يف نسحلا نع اوركذو

 اذإ هيلع ةرافكلا نوكت امنإ :لوقي ؛ةرافك امهنم دحأ ىلع سيلف لعفي الف لعفأ

 ىلع فلحي نأ يغبني سيلو .ةرافك الف هريغ ىلع فلح اذإ امأو .هسفن ىلع فلح

 ينإ ءيشلل ّنَلوَقَت الور :هلوق وهو ؛هللا ءاش نإ :لوقي ىتح لعفي ال وأ لعفي نأ ريغلا
 .هللا ءاش نإ :لوقت :يأ [23-24 :فهكلا] (لا ءاشي نأ لإ ادع كِلَد لعاف

 هلف ءيشب امهنيب ملكتي نأ لبق نيميلا يف ىنثتسا اذإ :لاقي مهضعب ناكو
 . (3)هاينث

 ريسفت نم حيحصتلاو .هنايضتقي ىنعملاو قايسلاو د و ع نم نيفوقعملا نيسوقلا نيب ام طقس (1)
 / . كانه عجاري ليصفت عم 265 ص 6 ج يبطرقلا

 اضيأ هجو هلو «بيغلا ىلع» : د يفو .هديؤي مالكلا قايس نم قبس امو ؛ريغلا ىلع» ع يف اذك (2)

 .بيغ دغلا نأل هديؤي هدعب ةيآلا داريإو

 ةرابعلا هذه «ءيشب امهنيب ملكتي نأ لبق» :د يفو .«يشب اهلبق ملكتي نأ لبق» :ع يف ءاج (3)

 نع نيحيحصلا يف درو ام هتروصو .شنيميلاو ءانثتسالا نيب : يأ باوصلاب ىلوأ ةريخألا

 يذلا تيتأ الإ اهنم اريخ اهريغ ىراف نيمي ىلع فلحأ ال هللا ءاش نإ هللاو ينإ :ةي هللا لوسر

 . ينيمي نع ترفكو ريخ وه
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 91 - 90 :ةدئاملا لوألا ءزجلا

 .ا"هاينث هلف ىنثتسا نإ :ةي هللا لوسر لاق لاق سابع نبا نع اوركذ

 .نيميلاب رهجي ىتح ءيشب ءانثتسالا سيل :مهضعب لاقو

 ناكو .ةدحاو ةرافك :لاقف دحاولا ءيشلا ىلع فلحي لجرلا نع مهضعب لئسو

 نيمي لكلف قرف نإو ةدحاو ةرافكف عمج نإ :ةديبع وبأ لاقو .كلذ لوقي نسحلا
 . ةرافك

 نم سجر ملزألاو ُباَصنألاو رسيملاو رمحلا امنإ اونما نيذلااَهُيأي» :هلوق

 .ه نوحلفت ْمُكَلَعل ُهوبيتجاف ناطيشلا ,لم
 نم اهنودبعي اوناك يتلا مهمانصأ يه باصنألاو .هلك رامقلا وهف رسيملا امأ

 نيحدق ذخأ ارفس دارأ اذإ مهدحأ ناك .ماهسلا يهو ،حادقلا مالزألاو . هللا نود

 حينملاو .اذه امهيلع بوتكم ،ماقملاب ينرمأي اذهو .جورخلاب ينرمأي اذه :لاقف

 رمخلا ميرحت لزن اهيفف ةيآلا هذه يف رمخلا ركذ امأو .هب لمع جرخ امهياف ؛امهنيب

 .ةرقبلا ةروس يف هانرّسف دقو

 رمحلا يف اَضْنبلاَو ةودعلا مكنيب عقوي نأ نيشلا ديري امنإ » :هلوق

 نورماقتي اوناكف ضعب ىلع مهضعب ادع اوركسف رمخلا اوبرش اذإ اوناك رتملاو

 .ةوادع مهنيب كلذ ثروي ناكف .ءيش مهدحأل ىقبي ال ىتح

 نع ىهن ةي هللا يبن نأ انل ركذو :لاق .هلك رامقلا رسيملا : مهضعب لاقو

 . (ةمجعلا رسيم وه :لاقو ،نيبعكلاب بعللا

 ىلإ رظني ًابيلس انيزح دعقيف هلهأو هلام زع ىلع رماقي ةيلهاجلا يف لجرلا ناكو
 .كلذ نع هللا ىهنف ةوادع مهنيب ثروت تناكف هريغ دي يف هلام

 نم :ظفلب ةريره يبأ نع (2104 مقر) نيميلا يف ءانثتسالا باب ؛تارافكلا يف هجام نبا هجرخأ (1)

 .هاينث هلف هللا ءاش نإ لاقف فلح

 ِ .207 - 205 ص ءزجلا اذه نم فلس ام رظنا (2)

 ارجز رجزت يتلا ةموسوملا باعكلا هذهو مكايإ :ظفلب دوعسم نبا نع يقهيبلاو دمحأ هجرخأ (3)

 . مجعلا رسيم اهنإف
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 93 - 91 :ةدئاملا

 يف لزنأ ناك .ه َنوُهَنُم متنأ لهف ةوصلا نعو هللا ركذ ْنَع ْمُكَدُصَيَو » :هلوق

 امُهُمثِإَو ,سانلل انمو ريبك مثإ امهيف لق رسيملاو رمحلا نع كَوأسي) :ةرقبلا ةروس
 نأ انغلبو .لالح ذئموي يهو ةيآلا هذه يف اهّمذف [219 :ةرقبلا] (امهِفن نم بحأ

 تلزن مث ."رمخلا ميرحت يف برقي هللا نإ :لاق ةيآلا هذه تلزن امل ةي هللا لوسر

 ام اوُمَلْعَت ىّنَح ىراكس ممُتنأَو ةوَلصلا اوُبَرقَت آلاونماع نيذلا اهنأ اير :اهنم دشأ ةيآ

 ناكو .اوكسمأ ةالصلا ترضح اذإ ىتح اهنوبرشي اوناكف .[43 :ءاسنلا] (َنوُلوُقت
 :ةيآلا هذه يف اهميرحت ءاج مث .كلذ ىوس ام مهل لحأو امارح اهنم مهيلع ركسلا

 ناطيشلا لممَع ْنُم سجر مالزألاو ُباَصْنألاو ُرسَْملاَو رمحلا امنإ انماع نيذلا اهيأ اير

 رمحلا يف ءاضتبلاَو ةوادعلا مكنيب قوي نأ ِناطْيَشلا ديري امنإ نوحلفت مكنعل وبيت

 رمخلا ميرحت ءاجق] (َنوُهَتُم منأ لهق ةوَلُصلا نعو هللا رذ نَع مُكَدُصَيو رسيملاو
 .}»[ركسي مل امو اهنم ركسأ ام اهريثكو اهليلق

 هللا ضرعأ ركسي مل مث رمخلا برش نم :ةي هللا لوسر لاق لاق مهضعب ركذ
 نيعبرأ الدع الو افرص هنم هللا لبقي مل ركس مث رمخلا برش نمو .ةليل نيعبرأ هنع

 ةنيط نم هللا هيقسي نأ هللا ىلع ًاقح ناكو ،ناثوألا دباعك تام اهيف تام نإف .ةليل
 حيقلا :رانلا يف رانلا لهأ ةراصع :لاق ؟لابخلا ةنيط امو هللا لوسر اي ليق .لابخلا

 .مدلاو

 ىّلَع اَمْئأ اوُمَلُعاَق مُتيَوَت نإَق اورَذخاَو َلوُسَرلا اوعيطأو ةللا اوُميِطأَو » :هلوق 7 4 2 ه, م همل ۔ ٥ - < ه ,۔ إ ى ه , ء . ,  ٤
 .« نيبملا غنبلا انلوسر

 2٤ ,۔ ,-ً م مم ,۔ . ه ,32 . ,,, ث ]. , 27 ۔ . ؟ 4- ؟
 اوقتا ام ا ذإ اوعمط اميف حانج تخحلصل ا اولمعو اونما نيزلا ىلع سيل <

 رظناو رمخلا ميرحت يف برقت دق هللا نأ ظفلب السرم ةداتق نع ديمح نب ديبع هجرخأ (1)
 .216 ص 2 ج روثنملا ردلا ، يطويسلا

 .87 ةقرو ز نم ةدايز (2)

 نع مالس نب ىيحي هاورو .ةيراصنألا ديزي تنب ءامسأ نع هانعمب هدنسم يف دمحأ هاور (3),

 . السرم ردكنملا نب دمحم نع ديمح يبأ نب دمحم
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 95 ۔ 93 :ةدئاملا لوألا ءزحلا

 مهل ذنموي يهو ،ناسحإو هللا نم ىوقت ىلع موقلا اهبرش :مهضعب لاق . «اونماؤ
 : يدسلا لاقو ميرحتلا لبق اوبرش اميف مهيلع حانج الف .مهدعب تمرح مث لالح

 اوق ث » .اهميرحت لبق تيملاو مهنم يحلا ينعي ؤاوبرش اميف يأ (اوُممط اميف

 دعب لمعلا « اوُنَسخأَو » اهبرش اوقتا يأ 4 اوققا مت » اهميرحتب اوقدص يا هاونماةؤ

 يأ « َنيِنيخُملا بجي هللاو » .نسحم وهف كلذ لعف نمو ،اهوبرشي ملف اهميرحت
 . ةنسلاب نوذخأي نيذلا

 َنُم ءيش » هللا مكنربتخيل يا ه ةللا مُكَنولنَلاوُنماَع نيزلا اهيأ » :هلوق
 .ديصلا ريبك لانت مكلابنو مكحامر :دهاجم لاق 4 ْمُكُحاَمِرَو مكيديأ هلانت ديصلا

 ىنغا نمف بيغلاب هفاخي نمم للا ملعيل » :هلوق .اذخأ ديصلا ريغص لانت مكيديأو

 هيلعف هلتقل دمعتم ريغ همارحإل ًايسان هلتق نإ :دهاجم لاق ه ٌميِلأ باَذَع ُهَنَف كيد دمب

 همارحإل اركاذ هلتق نإو ،ءازجلا هيلعف هلتقل دمعتم ريغ همارحإل اركاذ هلتق نإو .ءازجلا

 دغب ىتا نَمف) :نسحلا لاق .ءازجلا هيلع سيل نكل ٨ ميلأ باذع هلف هلتقل ادمعتم

 . ميلأ باذع هلف مارحالا يف (!")[داصو] ميرحتلا دعب يأ (كِلْذ

 ًادُمَعَُم مكنم هلتق نَمَو مُرُح متنأو ديصلا اولتقت ل اونما نيذلا اهيأي » :هلوق

 ماعط ةَافَك وأ ةبعكلا غاب ًايذَم مكنم ,لذغ اوذ هب مكحي مملا نم لتق ام لتم اَرَجَ
 ريإ كل

 . 4 اماَيِص كلذ لذع ؤا َنيِكاَسُم

 مكح امب نامكحلا مكحي دقو .أدبأ ضام نيمكحلا مكح :لوقي نسحلا ناك

 .امكحي نأ دب ال نكلو ض هللا لوسر هب

 نم لثم هيلع مكح اديص لجرلا باصأ اذإ :الاق امهنأ ءاطعو نسحلا نع اوركذ

 لاقو ءاطع لوق يف اموي دم لكل ماص مث اماعط موق مث أاقي موق دجي مل نإف ©معنلا

 .اموي نيدم لكل :نسحلا

 اماعط اممَكَح معنلا غلبي مل اديص ناك اذإف 8 معنلا يف نامكحي : مهضعب لاقو

 !مرحم وهو داصو» :هيفو 587 ةقرو ز نم ةدايز (1)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 95 :ةدئاملا

 غلبي مل اميف موصلاو ماعطلا امنإو معنلا يف نامكحي :ريبج نب ديعس لاق .ًاموصو

 . مايأ ةرشع ىلإ مايأ ةثالث نم هيف موصلاو .معنلا نمث

 يفو ،اشبك عبضلا يفو ،ةاش يبظلا يف لعج باطخلا نب رمع نأ اوركذ

 .ّةرفج عوبريلا يفو مأقانع بنرألا

 يف :ءاطع لاقو .اشبك عبضلا يف لعج ةلي هللا لوسر نأ ‘}»يندملا ديزي وبأ ركذ

 ةاش يبظلا يف لعج ب''دخلا نب رمع نأ )حيلملا وبأ ركذ .يدجن شبك عبضلا

 .ةندب ةماعنلا يف :لاق دوعسم نب هللا دبع نأ يلذهلا حيلملا وبأ ركذ .ءارفع

 اي :لاق ،مرحم انأو بنرأ دلو تبصأ :رمع نب هللا دبعل لاق الجر نأ اوركذ

 اوذ هب مكحي :لوقي هللا نكلو لجأ :لاق .لوقت نأ قحأ تنأ :تلق .اهيف لق رمع

 .ةاش دلو :لاقف .ةاش دلو :تلقف ،مكنم لدع

 لجر يف لاق هنأ ءاطع نع اوركذ .ةرقب ةيشحولا ةرقبلا يف :لاق مهضعب ركذ

 باصأ لجر يف ءاطع نع اوركذو .لماح جوتن ةرقب اهيف :لاقف ،اجوتن ةرقب باصأ

 .دلاو ةاش اهيف :لاقف شدلاو ةيبظ

 مهريسمت .ةماعلا لوق وهو . دمعل او اطخل ١ يف هيلع مكحي :لاق مهضعب ركذ

 همارحإل ًايسان لثق نم ىلع اضيأ نوبجويو ؛اطخ هلتق ناك نإو ،همارحإل ركاذ هنأ ىلع
 .ءازجلا

 .ةنس اهيلع تات مل ام ليقو .ةنس اهيلع تتأ اذإ ىزعملا دالوأ نم ىثنألا : قونلا ةدحاو قانعلا (1)

 .اهمأ نع تنغتساو رجشلاو لقبلا نم تعبش اذإ قانعلا :ةرفجلا (2)

 .ع يف امك «!دعلا» وأ د يف امك ،«يندملا» ديزي يبأ مسا مجارتلا بتك نم يدي نيب اميفدجأ مل (3)

 .ًاعوفرم رباج نع ريبزلا وبأ هاور :لاقو .311 ص 6 ج هريسفت يف يبطرقلا ربخلا اذه دروأ دقو
 هل جرخأ ةقث يعبات وهو رباج نع يوري يذلا يكملا سردت نب دمحم وه اذه ريبزلا وباو

 .50 ص ظافحلا تاقبط ، يطويسلا :الثم رظنا ،مجارتلا بتك يف مجرتم وهو ةعامجلا

 مكاحلا هل جرخ :هنع لاقو }.ک76 ص 4 ج لادتعالا نازيم يف يبهذلا هركذ { يلذهلا حيلملا وبأ (4)

 .ءاعدلا باتك يف كردتسملا يف
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 96 - 95 :ةدئاملا لوألا ءزجلا

 هنأ سابع نبا نع ءاطع نع اوركذ . هباصأ ثيح هيلع مكحي : مهضعب لاق

 .رذن وأ ءادف وأ ديصلا ءازج نم الإ يدهلا نم لكؤي :لاق

 داع ْنَمَو فّلَس امَع ةللا اًفَع ل .هلعف ةبوقع يأ « هرمأ َلاَبَو قوذل » :هلوق

 نود ءازج ال :لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع اوركذ .« هنم هللا مقتني
 اوركذ .داع املك هيلع مكحي :لاق حيرش نع بياسلا نب ءاطع نع اوركذ . هللا ةمقن

 .داع املك هيلع مكحي :لاق ريبج نب ديعس نع

 ادمع هباصأ ناك نإو ،داع املك هيلع مكحي أطخ هباصأ ناك نإ : : مهضعب لاق

 :هلوق . هتلكاف ران هيلع هللا ثعبف داع لجر نا انل ركذ : مهضعب لاقو .ةمقنلاو كرت

 .4 ماقتنا وذ » هتمقن يف زيزع لاق « زيِزَع هللاو »
 ُ ٥ ۔ مه . ه 2 ة 1 -

 اسأب ىري ال ناك هنأ نسحلا نع ورمع ركذ .4 رخبلا ُدْيَص مُكَل لجا » :هلوق
 . هلوق . هب ساب ال :لاقف كلذ نع يرهزلا لئسو . ناتيحلا مرحملا ديصي نأ

 .كلذ لوقي رمع نبا ناكو ("”فذق ام هماعطب ىنعي هي ُهُماَعَطَو

 لاق .نيرفاسملل يأ ٩ ةرايسلل » مكل اغالب يأ ه مكل ًاعّتَم » :هلوق
 و 2 ى

 . مهرافسأل سانلا هدؤزتي يذلا حولمملا كمسلا وه (ةَراتَسللَو مكل اعاتمم) : : مهضعب

 .نوشخت هنآإ يذلا ةللا اوُقناَو امح ْتمُد ام ربلا ُدْيَص ْمُكيَلَع مّرُحَو» : هلوق

 هداص ديص محل ىلع نيرحبلاب موق يناتفتسا :لاق هنأ ةريره يبأ نع اوركذ

 لاق تمدق املف . باطخلا نب رمع كلذ غلبف . هلكأب مهتيتفأف ؟مرحملا هلكأيأ لالح

 ىلإ رحبلا هفذق يذلا توحلا هنأ ىلع روهمجلاو .«هماعطب» دوصقملا يف ء ءاملعلا فلتخا (1)

 توحلا وه امنإ رحبلا ماعط نأ ىلإ ريبج نب ديعسو يدسلاو ديز نب رباج بهذو .. اتيم لحاسلا

 هركيو }هحيلم هماعط نأ ثدحن انك» :لاق ديز نب رباج نع رانيد نب ورمع ىور دقو .حيلملا

 يف هماعطب دوصقملا نأ 80 ص ةيآ ةئامسمخ ريسفت هباتك يف يراوحلا وبأ ركذو .«هنم يفاطلا

 11 ج هريسفت يف يربطلا حيجرتو فالتخالا اذه ليصفت رظنا .حلاملا كمسلا» ةيآلا

 .65-71 ص
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 97 :ةدئاملا

 :لاقو ؛ًابرض كتعجواأل اذه ريغب تيتفأ ول :لاقف 5هتربخاف موقلا هب تيتفأ ام : يل
 .(”هديصت نأ :يأ كهديص كيلع مرحي امنإ

 :لاقف ،نافجلا يف لجحلاب يتوأ ديدقب لزن امل نافع نب نامثع نأ اوركذ

 .هتلكأل يلجأ. نم تيمأ وأ يلجأ نم ديص هنأ نظأ الول :لاقو لكأي ملو شاولك

 لالح مكل ربلا ديص :ةي هللا لوسر لاق :لاق هنأ هللا دبع نب رباج نع اوركذ

 .مارحإلا يف ينعي .مكل ديص وأ متدص ام الإ

 رامح مث[لجر] و ماعن تاضيب يبارعأ هيلإ ىدهأ ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 .}مُرح موق انإف كلهأ مهمعطأ :لاقف يشحو

 مرُخَو) :هلوق يأ ،ةمهبم يه :لوقيو ههركي ناك هنأ سابع نبا نع ةمركع ركذ
 وم ى ه .. م ٥2 ٥ ٥ أ

 .(امُرُح متمد ام بلا ديص ْمُكيلَع

 نسحلا نع اوركذ .ه سانلل املق مارحلا تيبلا ةبعكلا هللا َلَعَج » :هلوق
 لاق هنأ سابع نبا نع اوركذ .هوملتساو تيبلا اوجح ام نيد ىلع سانلا لازي ام :لاق

 :اورطم ام ًادحاو ًاماع تيبلا اذه اوكرت ول

 هقف ةعوسوم ©يج ةعلق ساور دمحم رظنا رمع نب هللا دبع ىلإ ربخلا اذه لثم بسن (1)

 .97 ص 11 ج يربطلا رظناو .83 ص رمع نب هللا دبع

 . ةنيدملا ىلإ قيرطلا يف ةكم برق زاجحلاب عضوم . ريغصتلاب . ديق )2(

 نع مرحملل ديصلا محل باب ،كسانملا يف دواد وبأ هاورو ، يئاسنلاو دمحأ هاور حيحص ثيدح (3)

 نم مرحملا هنع ىهني ام باب اضيأ كسانملا يف هجام نبا هاورو (1851 مقر) هللا دبع نب رباج
 . ةماثج نب بعص نع (3090 مقر) ديصلا

 .86 ص 11 ج يربطلا ريسفت نم ةدايز (4)

 هاورو 86 ص 11 ج هريسفت يف يربطلا ريرج نبا هجرخأو كسانملا يف هجام نبا هجرخأ (5)
 مرحملا يدهأ اذإ باب يف ةماثج نب بعصلا نع سابع نب هللا دبع نع حيحصلا يف يراخبلا

 باب يف ربلا دبع نبا هل مجرت . . يثيللا ةماثج نب بعصلا وهف يدهشملا امأ .لبقي مل ًايشحو ًارامح

 يف يفوتو زاجحلا ضرأ نم نادو لزني ناك :لاقو 03739 ص 3 ج داصلا فرح يف دارفألا

 .ركب يبأ ةفالخ
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 !01 - 97 :ةدئاملا لواألا ءزجلا

 .ةمايقلا موي ىلإ اهميرحت مئاد ةعبرألا مرحلا رهشالا ه مارحلا رهشلاو » : هلوق
 يف امو تومُسلا يف ام مَلْعَي ةللا نأ اوُمَلْعَتل ًكِلَد َدعَلَقلاَو َيذَهلاَو » :هلوق

 4٩. ميِلَع عيش لكب ةئلا نأو ضزألا

 لك رج ول لجرلا ناك :لاق .زجاوح ةيلهاجلا يف هذه تناك :مهضعب لاق

 مل مارحلا رهشلا يف هيبأ لتاق يقل ول لجرلا ناكو .لوانتي مل مرحلا ىلإ اجل مث ةريرج

 ناكو .هسمي مل عوجلا نم بصعلا لكاي وهو اذّلقم يدهلا ىقل ول لجرلا ناكو .هسمي

 ردصي نأ دارأ اذإو .ةكم غلبي ىتح رَعش نم ةدالق َدَلَقَت مارحلا تيبلا دارأ اذإ لجرلا

 .هلهأ يتأي ىتح هعنمتف رخذإلا نم وأ رمسلا ءاحل نم ةدالق دلقت ةكم نم

 دئالقلا رمأ انرّسف دقو .نيلعن هيده َدَلق ةني هلا لوسر نأ سابع نبا نع اوركذ

 .العن هيده دلقي ناك اهابأ نأ دعس تنب ةشئاع نع اوركذ .")عضوملا اذه لبق

 هللا نأو , هنم مقتني نأ دارأ نمل يأ 4 باقعلا ديدش ةذلا أ اوُمَلغإ » :هلوق

 كيلع امنإف اول نإف :هلوقك 4 . 7 ُروُفَع
 .ه نوُمتَكت امو نودت ام مَلْعي هللاو » :لاق مث [20 :نارمع لآ] ه علا

 كبجغأوَلو » مارحلاو لالحلا ينعي ٩ بطلا ثيبخلا يوتسي آل لق »» :هلوق

 لوقعلا يوذ اي بتلأل يلوأ اي ةثلا اوقتا » مارحلا ةرثك يأ ه ثيبخلا ةَرْعك

 .اوحلفت يكل يأ . 4 َنوحِلفت ْمُكَلَعَ «

 اوئأست نإو ْمُكؤُسَت مكل دن نإ ايأ نع اولأست ال اونمآ نيزلا اهبأ ات » :هلوق

 .4 ُميِلَح ًروُفَع هللا اَهْنَع هللا افَع مكل دبت نآرقلا ُلزَُي نيج اَهْنَع

 هولأسو .ًاديذش ًابضغ بضغ ىتح اورثكأف ةي هللا لوسر اولأس :نسحلا لاق

 ينولأست ال هديب يسفن يذلاوف ، ينولس :لاق ؤاهنع هللا افع دق يتلا ةيلهاجلا رومأ نع
 ؟يبأ نم هللا لوسر اي :لاقف لجر ىتأ ىتح .ةمايقلا موي ىلإ هب مكتأبنأ الإ عيش نع

 .445 - 444 ص ةروسلا هذه لئاوأ يف ريسفت نم فلس ام رظنا (1)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 102 :ةدئاملا

 :هلأس يذلا وه سيق نب ةفاذح نبا نأ كلام نب سنأ نع اوركذ .ةفاذح كوبأ :لاقف

 هللا لوسر اي انأ نيأ :لاقف لجر هاتأف :نسحلا لاق .ةفاذح كوبأ :لاقف ،ىبأ نم

 . '!رانلا ىف تنأ :لاقف

 بضغو هللا بضغ نم هللاب ذوعأ :لاقف ماق باوجلا باطخلا نب رمع ىأر املف

 ةبقاع رش نم هللاب ذوعنو ؤ.ألوسر دمحمبو كنيد مالسإلابو ابر هللاب انيضر .هلوسر

 .ةيآلا رخآ ىلإ . . .(غاَيشأ ْنَع اولأست ال اوّنَماع نيذلا اهيأ اير :هللا لزناف .رومألا

 وهف هلللا مرح امو لالح رهف هللا لحأ ام : اق هنأ يسرافلا ناملس نع اوركذ

 : هللا لاق مث ه :نسحلا لاق . 2)هنع افع دقف هنع تكس امو 3 مارح

 ه ه ..-

 نأ نسحلا نع اوركذ هم ني رفك اهب اوبأ ئ مكب نم موق اهل اس ذ ;

 ]97 : نارمع لا] (ِتێبلا ُجَح . سانلا ىلَع .هللو) : : هللا لوق 6 هللا لوسر اي :لاق الجر

 تبجو ولو . تبجول معن تلق ول هديب يسفن يذلاو : لاقف ؟هللا لوسر اي ماع لك يفأ

 مكلبق ناك نم كله امن اف . مكتكرت ام ينور ذف . مترفكل اهومتكرت ولو اهب متمق ام

 وأ . متعطتسا ام هنم اوتأف عيشب مكترمأ امو . مهيلع مهفالتخاو مههءايبنأ مهلاؤس ةرثكب

 نع نسحلا نع : مهضعب هيذ دازو .( اوهتناف هنع مكتيهن امو . متعطتس ا ام هومتأف

 ام ىضق وأ ةضيرفلا ىضق دقف امهاضق نمف ةرمعو ةجح يه امنإ : مالسلا هيلع يبنلا

 . ةيآلا هذه تلزنأ اذه يفو : لوقي مهضعبو . (4ع وطت وهف كلذ دعب باصأ امف .هيلع

 . ماصتعالا باتك يف هجرخأو ْ سنأ نع نتفلا نم ذوعتلا باب ى نتفلا باتك يف يراخبلا هجرخأ )1(

 . يرعشألا ىسوم يبأ نع ،هينعي ال ام فلكتو لاؤسلا ةرثك نم هركي ام باب
 ةنييع نب نايفس ةياور نم ريمع نب ديبع ىلإ لوقلا اذه 311 ص 1 ج ةنسلا حرش يف يوغبلا بسن (2)

 )... لحأ امف . ًامارح مرحو الالح لحأ هللا نإ :لاق» ريمع نب ديبع نع رانيد نب ورمع نبا

 . خلا

 .301 :ص ءزجلا اذه نم فلس اميف هجيرخت رظنا (3)

 نع» :اذكه (1721 مقر) جحلا ضرف باب ،كسانملا باتك لوأ يف دواد وبأ اهدروأ ةدايزلا هذه (4)

 وأ ةنس لك يف جحلا .هللا لوسر اي :لاقف ةيتَي هللا لوسر لأس سباح نبا عرقألا نأ سابع نبا

 . «ع وطت وهف داز نمف . ةدحاو ةرم لب :لاق ؟ةدحاو ةرم
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 103 :ةدئاملا لوألا ءزجلا

 نع لأس نم امرج نيملسملا يف سانلا مظعأ نإ :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 .!رمارح كلذ لبق نكت مل هتلأسم لجأ نم تمرحف نكت مل ةلأسم

 مل امع لأس ءىرما لك ىلع (هللاب جرحأ :لاق هنأ باطخلا نب رمع نع اوركذ

 .نئاك وه اميف نيب دق هللا نإف نكي

 يبأ نع اوركذ « ماح ال ٍةَليِصَو ال ٍةَبئاَس الو ةريحب نم هنلا لَعَج ام » :هلوق

 .اهناذآ فارطأ عطقي يتلا ةريحبلا ؛شيرق رشعم انيف اذه ناك :لاق هنأ صوحألا

 ايدج عباسلا نطبأ ةعبس دلت ةاشلا ةليصولاو .مهتهلآل اهنوبّيسي اوناك يتلا ةبئاسلاو

 اهنوكرتيف ،اهاخأ تلصو دق :لوقي مهضعب تعمسو \تلصو دق :نولوقيف اقانعو

 مزي الف كرتيف هرهظ ىمح :نولوقيف هدلو نم ةرشعلا هبلصل برضي لمجلا : ماحلاو

 .تومي ىتح ءاملا ضوح نع دّرُي الو بكري الو مطخي الو
 رظن نطبأ ةسمخ تجتنأ اذإ ةقانلا تناك ،لبإلا نم ةريحبلا تناك : مهضعب لاق

 هيف كرتشا ةتيم ناك نإو ،ءاسنلا نود لاجرلا هلكأ (©}ابقس ناك نإف سماخلا نطبلا ىلا

 ملو ،ربو اهل َرجُي ملف ،تكرتو .اهنذأ (ث)كّتبتف ىثنأ يه تناك نإو ،مهاثنأو مهركذ

 نوبّيسي ،ةبئاسلا تناكو .مسا اهيلع هلل ركذُي ملو رهظ اهل بكري ملو نبل اهل برش

 .هيف عرشت ضوح نم الو ،هيف ىعرت ىعرم نم عنمت الف مهلاومأ نم مهل ادب ام
 عباسلا نطبلا ىلإ رظن همنغ نم ةعبس جتنأ اذإ لجرلا ناك ؛ءاشلا نم ةليصولا تناكو

 نع لاؤسلا ةرثك نم هركي ام باب . ماصتعالا باتك يف يراخبلا هجرخأ هتحص ىلع قفتم ثيدح )1(

 لجأ نم مرحف مرح مل ءيش نع لأس نم امرج نيملسملا مظعأ نا» : ظفلب صاقو يبأ نب دعس

 ... هلاؤس راثكإ كرتو زاب هريفوت باب ٠ لئاضفلا باتك يف ملسم هجرخأو ٠ هتلأسم

 . (2358 مقر)

 .ميئاتلاو قييضتلا :جيرحتلاو جارحإلاو ،مسق ةرابعلا ناك (2)

 .اركذ ناك اذإ ةقانلا دلو :بقسلا (3)

 . !تكرتو اهوقش يأ اهنذأ اورحب ىثنأ تناك نإو» :88 ةقرو ؤز يفو ،كتبت د و ع يف اذك (4)

 برشتو هدرت يأ «هين عرشت» : هتبثأ ام هباوص فيحصت هيفو « هيف حيرتست ضوح نم» : ع و د يف )5(

 . هنم
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 105 - 103 :ةدئاملا

 .ءاسنلاو لاجرلا هيف كرتشا ةتيم ناك نإو ،ءاسنلا نود لاجرلل ناكو حبذ اركذ ناك نإف

 هتعنمف اهاخأ تلصو دق :ليق اعيمج ىٹنأو ركذب تءاج نإو تكرت ىثنأ تناك نإو

 الف هرهظ ىمح ث ماح هل ليق ةرشع لحفلا هدلو دلو نم بكر اذإ يماحلا ناكو .حبذلا

 .بكري الو مطخي الو مزي

 قزَر نُم مكل هللا َلَزْنأ ام متيأرأ فر :ىلاعت هلوق لثم وه :نسحلا لاقو
 .[59 : سنوي] (َوُرَتْفَت هللا ىلَع ما ُمُكَل نذأ ةئلآة لق الالح امارح هنم ملَعَجف

 .ه توُنِمْعَي ل مُهْرَتَكأَو بذكلا هللا ىلع َنوُرَتْفَي اورفك نيذلا نكلو » :هلوق
 .مهيلع مرح يذلا ناطيشلا ميرحت نولقعي ال :مهضعب لاق

 اَنذَجَو ام اًبْسَح اولاق ,لوسرلا ىلإَو ةئلا لزنأ امم ىإ اولاعت مُهَل ليق اًذإَو » :هلوق
 ةدابعو كرشلا نم مهءابآ هيلع اودجو ام نونعي ،برعلا وكرشم مهو يانةابا هيلع
 ولو مهنوعيطي يأ «َوُدَنُهَي الو اتيش َنوُمَلْعَي ال مُهؤاباع َناَك ول وأ : هللا لاق .ناثوألا

 .نودتهي الو ائيش نوملعي ال اوناك

 مكنم لبقي مل اذإ :يأ ه مكسفنأ مكيلع اوّنماع نيذلا اهيأي » :هلوق

 نع لالض يف نكلو ،رفكلا لالض يف اذه سيل 4 متيَدَمها اذإ لض نم مكرضيآل »
 .ه نوُئَمْعَ متنك امي ْمُككتيَق اعيمج كعجرم هللا ىلإ » .مالسإلا يف قحلا

 .اههابشأ ىلعو اهيلع دمحلا كل مهللا :لاقف ةيآلا هذه أرق هنأ نسحلا نع ركذ

 اذه سيل] :لاقف دوعسم نب هللا دبع [دنع ةيآلا هذه تئرق :لاق نسحلا] نعو

 . مكسفنأ مكيلعف مكيلع تتر اذإف ،مكنم تلب ام اهولوق (هاهنامزب

 ىلإ تعفرف ،نافع نب نامثع ةايح يف ةنيدملا تمدق :لاق اانزام وبأ ركذ

 ٌنسأ نم لجر لاقف .ةيآلا هذه موقلا نم لجر التف .ةي هللا لوسر باحصأ نم ةقلح

 .صنلا متيو ةرابعلا ميقتستل 089 ةقرو ،ز نم ةدايز نيسوقلا نيب ام (1)
 ينب نم دزألا ءاحلص نم» ناك .نزام وبأ :هتبثأ ام هباوص فيحصت هيفو ،نامر وبأ د و ع يف (2)

 .141-142 ص 11 ج يربطلا ريسفت يف ربخلا اذه ةداتق هنع ىور ،«نادحلا
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 106 :ةدئاملا لوألا ءزجلا

 [اذإ] .اهليوأت ءاج دق :مهضعب لاق .نامزلا رخا يف اهليوات امنإف ةيآلا هذه عد : موقلا

 .ريخب الإ سانلا نم اهلو هسفن ىلع لجر لبقا

 وباو بعك هيف سلجم يف اةيباجلاب ًادوعق انك :لاق قشمد لهأ نم خيش ركذ
 قيلخل هبحاص نإ . هلل هتهرك ارمأ تيأر :لاقف سلج مث ملسف لجر مهءاجف .ءادردلا

 هللا نإ ،كنع سانلا عدو كسفن ىلع لبقأ :موقلا نم لجر لاقف .لكنُيو بقاعي نأ

 اذإ " م مكرضي ال ْمُكَسْفنأ ُهكيَلَ اونما نيذلا اهبأ اي) :زيزعلا هباتك يف لاق

 نع كذ هللا مراحم نع بذ ،هعطت ال :بعك لاقف (ًاعيمجج مُكُعجَرَم هللا ىلإ ميدن

 اذإ :لاقف ؟اهليوات عقي ىتم :ءادردلا وبأ لاقف .ةيآلا هذه ليوأت عقي ىتح }كتبنع

 ‘‘مسصعلا تيأر اذإو ى اهليوأت نم كاذف دجسم اهناكم ينبو تمده قشمد ةسينك تيأر

 .اهليوأت نم كلذف تايراعلا تايساكلا تيأر اذإو شاهليوأت نم كاذف

 م38 ۔,, - . هإ ,, دإ إ ا ] ۔ , , ه , هر إ إ]۔ ھ . ذم ..

 ةيصولا نيج توملا مكَدَحا رضح اذإ مكنيب ةَدنَهَش اونما نيذلا اَهُيأ اي ط : هلوق

 هيلإ نئمطت اهل حضاو ىنعمل دتهأ ملو .اهلوأ يف «اذإ» نودب د و ع يف ةرابعلا هذه تدرو اذك (1)

 مهركذ اذإ الإ مهكرتو سانلا نع اهل : ىنعملا نوكيف كرتو ضرعأ ينعت اهل ةملك لعلو .سفنلا

 ملعأ هللاو .ريخب

 باطخلا نب رمع اهب لزنو ،ركب يبأ دهع يف نوملسملا اهحتف قشمد لامعأ نم ةيرق :ةيباجلا (2)

 3 ج "يربطلا خيرات رظنا .سدقملا تيب حتفل ماشلا ىلإ مدق نيح اركسعم اهذختاو

 .607-608 ص

 هتصاخ لجرلا ةبيعو ؛هتبثأ ام هباوص فيحصت نيتملكلا يفو }كتبيغ :د يفو كينيع :ع يف (3)

 رظنا ،زيزع عاتم لكو بايثلا هيف لعجي :مدآ نم ءاعو :ةبيعلا لصأو .هرس عضومو هلهأ نم

 . (بيع) :ناسللا

 مث غبصي مث عمجي ،جردي يأ "بصعي هلزغ نال كلذك يمس :نميلا دورب نم برض :بضعلا (4)

 . كاحي

 ةباحصلا ةلج نم عمجي سلجم نع لصفم ربخلا اذه ريسفتلا بتك نم يدي نيب اميف دجأ مل (5)

 لوق الإ وري ملو ٨ةيآلا ريسفت يف ةرباع ةراشإ ريثك نبا هيلإ راشأ دقو .ءادردلا يبأو بعك لاثمأ
 ريسفت رظنا .ةيآلا هذه ليوات ذئنيحف ؤببصعلا سبل رهظو .قشمد ةسينك تمده اذإو :بعك
 .670 ص 2 ج ريثك نبا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 108 ۔ 106 :ةدئاملا

 اهيأ اي :لوقي :ميدقت ةيآلا هذه يفو مكريغ نم ارخا وأ مكنم ,لذع اود نانثا
 .مكنم لدع يوذ اودهشأف توملا مكدحأ رضح اذإ اونما نيذلا

 هدلوبو لجرلاب ملعأ ةريشعلا نأل ،ةريشعلا نم ،نيملسملا نم :يأ نسحلا لاق

 نم نارخاف 6 دحأ ةريشعلا نم نكي مل ناف . هيلع نودهشي ام اوسني الأ ردجأو ئ هلامو

 . ةريشعلا ريغ نم يأ 6 مكريغ

 نم اَمُهَنوُسِخَت تؤملا ةَبيِصُم مكنباَصأق ,ضزألا يف مرش متلا نإ » :لاق
 امهتداهش يف متبترا نإو ،امهتداهش تضم نالدع امهو ادهش نإف «ةوّلّصلا دمب

 لاق . . متبتر ا ن ةالصل ا دعب نم امهنوسبحت مث ؛ مي لقت اهيفو .رصعل ا ةالص لعب اسبح

 .ةالصلا ربد افلح ام ")ةالصلا لهأ ريغ نم اناك ولو :نسحلا

 او نمت هب يرتشن : ال متبتزا نإ هللاب نامسق » :لاق

 .امهتداهش يضمتف « َنيِمثآلا نمل اذإ انإ هللا ةَدلهَش

 تدر ،روزب ادهش يأ هه امثإ قحتسا امنأ ىلَع ط علطا يأ ه رغ نإ .

 قحتسا نيذلا َنِم اَمهَماَقَم ناَموَقَ ناَرحائف» :هلوق وهو ،نيدهاشلا ةثرولا ىلع ءايشألا
 انيَذَعحغا اَمَو اَمهِتَداَهَش نم ثحأ اَنَداَهَشَل , هللاب نامسقُيق < ةثرولا نم ينعي ٩ ننيؤأل مهيلع

 . 4 َنيملقلا نمل ذإ انإ

 وأ اههجو ىلع ةدشلاب اونا نأ » (ة[ردجا ياز نذأ كيذ » :هللا لاق
 .همهتي دعب نميأ ةَرُث نأ اوُفاحَب

 دنع نكت ملو ضعب ىلع مهضعب دوهشلا لكني نأ هتنا دارأ :نسحلا لاق

 . ةخوسنم نسحلا

 .ال :لاق ؟ءيش ةدئاملا نم خسن له :نسحلل تلق :لاق نوع نب هللا دبع ركذ

 م ] ك ّ

 ُمتُكَن ال

 .«ةالصلا لهأ» :د و ع يف ءاج ام هباوص اطخ وهو «باتكلا لهأ» :89 ةقرو ز يف (1)
 .نا‘) ةقرو ز نم ةدايز (2)
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 108 :ةدئاملا لوألا ءزجلا

 مهل صخر مث مهرئاشع نم اودهشي نأ اورمأ نوملسملا ناك :لاق نسحلا نع اوركذ

 . مهرئاشع ريغ نم اودهشي نأ لعب

 ىصوأو .هتريشع ريغ يف ضرألا نم ةبرغب تام لجر اذه :مهضعب لاق

 ناكو ؛رصعلا دعب افلختسا امهتداهش يف بيترا نإف .نيلجر اهيلع دهشأو ،ةيصوب

 امهنم عبطا نإف :لاق (أمنإ .7 امهنأ ىلَع رثع نإَق) . ناميألا ريصت اهدنعو :لاقي

 تزيجأ إهب ادهش ام ريغب نادهشي نادهاش ءاج وأ ،امتك وأ ابذك امهنأ ")ةنئاخ ىلع

 ىلَع ةداهشلاب اونب نأ نذأ ًكِلَد) :هللا لاق .نيلوألا ةداهش تلطبأو نيرخآلا ةداهش

 اوفاخي نأو اهيف اوقدصي نأ ىرحأ كلذ يأ (مهناَميأ دعب ناميأ ةر نأ اوفاخت وا اههجو

 . (بتَقعلا

 لها نم يا (مكِريَع نم نارخآ أ) :هلوق يف بئاسلا نب ءاطع نع اوركذ
 . باتكلا

 لجرو يرادلا ميمت هعمو ةراجت يف قلطنا (ةمهس ينبل الجر نإ : يبلكلا لاقو
 هلام يف اهلعج مث ةيصو بتك توملا لجرلا رضح املف .ذئموي ناينارصن امهو ،(ثرخآ
 .هيلإ اهجوت يذلا امههجول اقلطناف : يلهأ اذه اغلبأ :لاقف امهيلإ هعفد مث 3هعاتمو

 .تيملا لهأ ىلإ لاملاب اعجر مث {هيف امهبجعأ ام اذخاف هتوم دعب لجرلا عاتم اشّتفو

 ةيصولا يف اورظنو .هعم مهبحاص هب جرخ ام ضعب اودقتفا لاملا موقلا شتف املف

 ىرتشا وأ أئيش انبحاص عاب له :اولاقف هبحاصو ًاميمت اوملكف .امات اهيف لاملا اودجوف

 حيحص امهالكو «ةنايخ ىلع» :202 ص 1 ج ؤ يربطلا ريسفت يفو «ةنئاخ» :د و ع ىيف اذك (1)

 .ردصملا عضوم يف ةلعاف نزو يتأي دقف حيصف

 . ةبقاعلا ىنعمب «بقعلا» :205 ص 11 ج يربطلا ريسفت يفو «بيغلا»ه :د يفو ،«بيعلا» :ع يف (2)

 .امهتداهش درو بذكلا بيع اوفاخي : يأ ٦ ليوأتلا نم هجو ًاضيأ ىلوألا ةملكللو

 .صاعلا نب ورمع ىلوم ،ةيرام يبأ نب ليقو .ميرم يبأ نب ليدب وه (3)
 هل بهو دقو .همالسإ نسحو ةرجهلل عست ةنس ملسأ دقف يرادلا ميمت امأ .ءارب نب يدع وه (4)

 .باتك كلذ يف هل بتكو ،هنم بلطب محل تيب نم نيتيرق ةي لوسرلا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 108 :ةدئاملا

 :الاقف ؟هسفن ىلع قفناف هضرم لاطف ضرم له :اولاقف .ال :الاق ؟هيف عضف ائيش

 الو هب ىدبأ يذلاب انل ملع ال :الاقف ،انبحاص (2هب ىدبأ ام ضعب دقتفن انإ :اولاقف .ال

 ىلإ رمألا اوعفرف .وه امك هانغّلبف لاملا انيلإ عفد هنكلو هتيصو يف ناك امب
 ةالص ربد ةلي هللا لوسر ربنم دنع افلحف امدقف .ةيآلا هذه تلزنف ةلي هللا لوسر

 .ميمت دنع بهذ هومم شوقنم ةضف نم ءانإ ىلع علطاف .امهليبس ىلخف رصعلا

 ملو ائيش عبي مل هنأ امتمعز دقو ،انبحاص عم تناك يتلا انبحاص ةينا نم اذه :اولاقف

 ىلإ امهرمأ عفرف .هب مكربخن نأ انيسنف هنم هانيرتشا انك انإف ال :الاق .هرتشي

 ِناَموُقَي نارق امثإ اقَحَتْسا اَمْهَنأ ىلَع ريم نإق) .ةيآلا هذه هللا لزناف ةيتي هللا لوسر
 اَمَو امهِتَداَهش ن نم ثحأ انئَداهَشَل هللاب ناَمسَقْيَف نايؤألا ُمهيلَع ٌقجنسا نيللا م اَمْهَماَقَم

 امهنأ نامعزي .تيملا ءايلوأ نم نالجر ماقف .(َنيملاَشلا نمل اذإ انإ اَنيدَنا

 نإو ،قح هتيصو يف ام نإ هللاب افلحف ،ةعافر يبأ نب بلطملاو رمع نب هللا دبع

 امهدنع هيلع علطا امل هتيصوا يف دجو امب هبحاصو ميمت ذخاف .هبحاصو ميمتب ةنايخ
 ىلإ . . .(اَههجَو ىلَع ةداَهْشلاب اوتأ نأ ردجأ يأ ، ىتذأ كلَد) : هللا لوقل ةنايخلا نم

 .ةيآلا رخآ

 تزاج نيلدع اناك نإ ؛مويلا نادهاشلا فلحي ال .ةخوسنم يه :لوقي مهضعبو

 :282 : :ةرقبلا ةروس يف هللا لاق .امهتداهش زجت مل نيلدع انوكي مل نإو ،امهتداهش

 َنم نوضرت نمم ناتأرما لُجَرَق ِنَِلجَ انوك مل نإف مُكِلاَجَر نم نيديهش اودهشتساو)
 ىلع لعجي ملو (مكْنَم , لذع يوذ اودهشأو) : :2 :قالطلا ةروس يف لاقو .(ءادَهشلا
 لدع اوذ نادهاش هل دهش نإ قحلا هسفنب يعملا بجوتسي الو .فلحي نأ دهاشلا

 .هيلع ىعدملا هل فلحتسا ةنيب هل نكت مل نإو ،هل يضق

 .رسخو هيف نبغ :يأ .هيف عضؤ (1)
 ؟ةيدابلا ىلإ هب جرخ يأ .هب ادب :اهلعلو .ةرابعلا هذه ىنعمل دتهأ ملو .هب ىدبا :د و ع يف اذك (2)

 .342 ص 2 ج ثروثنملا ردلاو 1855-0189 ص 11 ج يربطلا ريسفت يف ةصقلا رظناو

 نب ورمع هنأ يرادلا 7 ميمت نع سابع نبا نع متاح يبا نبا ةياور يفو ،د يفو ع يف اذك (3)

 .تيملا ءايلوأ نم وهف مهس ينب نم صاعلا نب ورمع نأل حصأ ةياورلا هذه نأ ودبيو .صاعلا
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 110 - 108 :ةدئاملا لوألا ءزحنلا

 [20 :ض] (باطخلا لضفو ةمكحلا هانيتاَءو) : هلوق يف سابع نبا نع اوركذ

 .هيلع ىدملا ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا :لاق

 .")ةنيب نكت مل اذإ نيميلاب ىلوأ هيلع ىعدملا :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 ال }نارفاك وأ نانمؤم هتوم رضحيف نمؤملا تومي نأ وه :لاق ادهاجم نأ اوركذ

 نادهاشلا فلح الإو ،كاذف هتكرت نم هيلع اباغ امع هتثرو ىضر نإف .نينثا ريغ رضحي

 نم نانثا فلح .ةبس وأ سبل وأ خطل دجو نإ :يأ "رثع نإف ،ناقداص امهنأ

 . نيدهاشلا ناميأ الطبأو اقحتساف ةثرولا نم نييلوألا

 نيكرشملا يأ « َنيقِسنقلا موقلا يدهي ال هناو اوعمساو ةنا اومَتاَو » :لاق

 . مهكرش ىلع نوتومي نيذلا

 ُمَلَع تنأ كنإ انآ َمْلِع آل اولاق بجأ اام لوقيف لسرلا ةئلا عمجي موي » :هلوق

 مهيلإ درت مث] نوملعي الف مهتدئفأ عزنت :لاق دهاجم نع اوركذ ه بويغلا

 رهاظلا انملع امنإ مهرومأ نطابب مهل ملع ال مهنأ نونعي :نسحلا لاقو ([نوملعيف

 .نطابلا ملعن ملو

 لاق 4 كتذلو ىلعو كيلع يتمع ركذا َمَيرَم نبا ىَسيعُي هللا َلاَق ذإ » :هلوق

 [49 :رفاغ] (منَهَج ةََرَحِل رانلا يف نيذلا لاقَو) :هلوقك .ةمايقلا موي هلوقي :نسحلا

 نم كلذ هابشأو [33 :ابس] (اوفضْتْسا نيذلا لاقَو) : هلوقكو ‘كلذ نولوقيس مهنإ يأ
 . هللا باتك

 نم ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلاه :بعشلا يف يقهيبلا جرخأ دقو .ظفللا اذهب هدجأ مل (1)

 لاومألا يف هيلع ىعدملا ىلع نيميلا باب تاداهشلا باتك يف يراخبلا مجرتو .ركنأ
 .ةنيب وأ كادهاش : يبنلا لاقو دودحلاو

 } دهاجم ريسفت يفو 3 حصأ اذهو هبش :تاياورلا ضعب يفو ضايب :د يفو «ةبس» :ع يف اذك (2)

 . هيبشت 0 ص

 .89 ةقرو ز نم ةدايز (3)
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 112 - 110 :ةدئاملا

 .سدقلا حورب كتنعأ ذإ يأ ه سقلا حوب كندب ذإ » :لاق

 يف سانلا مَلََت » .حورلاو ليربج :نامسا هل ،ليربج حورلاو ،هللا :سدقلاو

 .ريبك يأ « الْهَكَو » .كما رجح يف يأ « دهملا

 ةتيهَك نيصلا نم ىلحت لو ليجنالاو ةنروّتلاو ةمكحلاو بتكلا نملع ذإو »
 :نسحلا لاق .ه ينذإب صّرْبالاو ةمكالا ىربتو ينذإب اريط نوكتف اهيف خفنتف ريطلا ٥8 ۔ ۔٥گ,۔ ۔۔غ ى . ٠۔ .:, ٤ ح : : ,۔ . 23 ه

 جرخت ذإو » .نينيعلا سومطم همأ هتدلو يذلا ىمعالا وه هريغ لاقو . ىمعألا همكألا
 م . -. ِ , ٥ ٠ . . . ٥ِ ٥22 4 7 ٠٥ -, % ٠ِ ٤ ٥ ٥. ٥ ۔

 نيذلا لاقف تنيبلاب مهتئج اذإ كنع ليئارسإ ينب تففك ذإو { :لاق « ينذإب ىتوملا

 . }نارمع لآ ةروس يف هانرّسف دقو .ه نيبم رخِس الإ اذَم نإ مهنم اورفك
 ث

 و ۔ ه ۔.۔ ۔ ه ..ع ِ 5 ٥

 5 .. ١ يب اونما نا ن ىسيع راصن أ نويراوحلاو هم نييراوحلا ىلإ تيحوا دإو » :هلوق
 ء 9 ة ِ م ِ .

 انناب ذَهشاَو انما اولاقف هوعبتي نأ مهرمأي نييراوحلا ىلإ هيحو ينعي ه يلوسربو
 . 4 7 و 1 ه م

 انيلع َلَزَنُي نا كُبَر ميِطَْسَي ْلَم ميْرَم َنبا ىسيعي ويراَوَحلا َلاَق ذإ » :هلوق ۔ے۔ . ۔ 2 ٤ً ۔ه . ٥ ۔ ۔۔ه۔ ۔ه ۔ ٠ - ۔۔١, , -

 مالك نم مالك وهو ؟كلذ لعاف كبر له :نولوقي :نسحلا لاق ه ِءاَمُسلا نم ةئام
 .ةغللا ىف فورعم وهو كلذ لعاف انأ ام : يأ كلذ عيطتسا ام ؛ برعلا

 ،كبر عيطتسي له :اولوقي نأ نم هللاب ملعأ اوناك مه :تلاق ةشئاع نع اوركذ

 . (2)هنم اذه ىلع ردقت له يأ ‘ كبر عيطتسي له : اولاق نكلو

 .284 ص ءزجلا اذه نم فلس ام رظنا (1)
 نب مساقلا نع بهشألا يبأ نع نامثع نع ىيحي» :اذكه ادنسم 89 ةقرو ز يف ربخلا اذه درو (2)

 نع عيكو نبا نع :رخا دنسب 219 ص 1 ج هريسفت يف يربطلا هدروأو .ةشئاع نع دمحم

 ال نويراوحلا ناك»ه :تلاق ةشئاع نع ةكيلم يبأ نع رمع نبا نع عفان نع ريشب نب دمحم

 هذهو .«؟كّبر عيطتست له ىسيع اي :اولاق نكلو ةدئام مهيلع لزني نأ ىلع رداق هللا نأ نوكشي

 يف يرابنألا نبا لاقو .219 ص 11 ج يربطلا ريسفت يف امك .ريبج نب ديعس ىلإ تبسن ةءارق

 ءاتلاب عىرق (َكْبَر عيطتسي ْلَم) : ىلاعت هلوق» :310 ص 1 ج 4 نآرقلا بارعإ بيرغ يف نايبلا

 .«هماقم هيلإ فاضملا ماقأو فاضملا فذحف ،©كبر لاؤس عيطتست له :هيف ريدقتلاو ڵبصنلاو
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 116 - 112 :ةدئاملا لوألا ءزجلا

 :لاق مهنم كلذ ىسيع عمس امل يأ « َنيِنموُم مننُك نإ ةنا اوقتا َلاَق » :هلوق
 . نينمؤم متنك نإ هللا اوقتا

 ىل انرظن ١ ل انبولق نكستو ىأ 4 انبولق نئَمطَتَو اهنم لكات ن ا لد ر اول اق

 لاق نموت ه ْمَلوأ) : هلوقك وهو . كملا هجو ىلع مهنم كلذ سيل : نسحلا لاق . ةدئاملا

 نوكنو » كلذب نوملاع مهو « اََفَدَص ذَق ن َمْلْغَنَو » .( يبل نئمطيل نكَلَو ىلب

 .هللا دنع نم تلزن اهنأ يأ ي َنيدهنشلا َنم اَهْيلَع

 اديع انز نوكت ءامسلا نم . ه ةدئام انيلع لزنأ انر مهل ميرم نبا ىسيع / ع لاق «

 :انلوأل :دهاجم لاقو . مهرخاو نيملسملا لوأ ىنعي د :نسحلا لاق 4 انرجا َو و انلوأ

 .4 َنيِقزرلا ري خ تأ انقزرا كد ةيآو ط .اندعب يتاب نم :انرخاو . اننامز لهأل

 ٩ بذعا يإ مكنم دعب زفي ن مف « طرش ش ىلع , رك اهم ا هللا لاق «

 .تلزن دق : ابنأ ولع ةئاعلاو : مهضعب لاق .اهلزني ملف طرشلا كلذ

 نبا نع هريغو ريبج نب ديعس نع اوركذ .تلزن دق :لاق رساي نب رامع نأ اوركذ

 زبخ مهيلع لزن : مهضعب لاق . محللا ريغ ءيش لك مهيلع لزنأ دق :لاق سابع

 . ناتيحو

 .اولزن ثيح مهيلع لزني ناك ماعط ةدئاملا :دهاجم لاقو

 ركذ :لاق مهضعب ركذ .(نيملاَعلا نم ادحأ هبَذَعا آل ًاباَذَع هبذع 5 : هلوق

 نأ انل ركذو .ريزانخ اولوح اهريغو ةنايخلا نم اوعنض ام ةدئاملا ىف اوعنص امل مهنأ انل

 رمأف ،هنم نولكأيف ناوخ ىلع ةنجلا رمث نم رمث مهيلع لزني ؛ ًاناوخ تناك ةدئاملا

 .دغل اورخذاو اوأبخو موقلا ناخف .دغل اورخدي الو اوأبخي الو هيف اونوخي ال نأ موقلا

 ميرم نبا ىّسيَِو ةوا ناسل ىلَع ليئاَرْسِإ ينب نم اورك نيذلا َنُل) :هلوق وهو :لاق
 .ريزانخ ىسيع نامز يف اوخسمو ةدرق دواد نامز يف اوخسُم يأ [78 :ةدئاملا]

 ينبل ينعي] 4 ,سانلل تلق تنا مَيْرَم نبا ىسيع هللا لاق ذإَو » :هلوق
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 120 - 116 :ةدئاملا

 ئنوُدخَتا » سانلل تلق تنأأ ةمايقلا موي هلوقي ؛نسحلا لاق .6"[ةصاخ ليئارسإ
 لوقأ نأ َيل نوكي امم » هلاق نوكي نأ هلا هزني ه كَنلحْبُس لاق هللا نوُد نم نيلإ يماو

 « يفت يف ام ملعأ الو يفن يف ام لع ةمع ذقق هئف نك ذإ يحب يل نسام
 هنأ هللا ملع دقو ه بويعلا ملع تنأ كنإ » تنأ ملعت ام ملعا الو ملعا ام ملعت يا
 .هلقي مل

 اًم اديهش مهييَلَع ُتْنُكَو ْمُكَبَرَو يئر فلا اودبعا نأ هب ينرمأ ام ألإ مُهَل تل ام >
 4 ممهْنلَع بيقرلا تنأ َتنُك » ءامسلا ىلإ عفرلا ةافو هذهو « ينتيو املف مهيف م

 .ه ديهش ءْيَش ْلُك ىلع تنأو » مهيلع ظيفحلا يا
 .ه ميكحلا زيزعلا تنا كنإف » مهنم تناك ٍةَبَنيَف « هت رينت نإو » مهرفك ىلع مهتمقابف :يا 4 ئاب مهف هندع نإ » ٥ 0 2 م و

 .نويبنلا مه انهاه نوقداصلاو ه ْمُهقذِص َنيقدنصلا مَقْنَي موي اذَم هئلا لاق »

 اذه :رخآ هجو ىلع أرقت يهو .ةلاسرلا اوغلب دق مهنأ :يأ مُهعذِص نيقداصلا ق
 . ۔٥گ ۔ ه 2- ه ٥ ه . , ة -.  ۔ ه 2 ٥ -{ ه م ى ه و 2 ٥۔

 دقو ه راهنالا اهتحت نم يرجت تنج مهل ٭ مهفدص نيقداصلا عمني { هونم . موي

 .اهنم نوجرخي الو نوتومي ال 4 اَهيِف َنيدللخ » .ا}2مضوملا اذه ريغ يف راهنألا انرّسف
 لاق .4 ميظعلا وقلا كِلَد » .باوثلا يأ ه هنع اوضرو ممُهنَع هللا َيِفَر »

 .ةميظعلا ةاجنلا :ميظعلا زوفلا :نسحلا لاقو .ةنجلا ىلإ رانلا نم اوزاف :مهضعب
 ؟ ه . ۔ 2 . , ۔۔ . ٠گ ّ . ٠.٠ و ى ٥ و

 ىلع وهو ] (4[نرهيف ام كلمو يأ] 4 نهيف امو ضرالاو تومسلا كلم .هلل ح

 . { 2 ى

 .« ريدق ءيش لك

 .90 ةقرو ©ز نم ةدايز (1)

 .90 : ص فلس ام رظنا (2)

 . بكأ هللا نم ناَوَضرَو) : ىلاعت هلوقك وهو ،باوثلا مظعأ كلذ : يأ ،«باوثلاه :ع و د يف اذك (3)
 .90 ةقرو ،ز نم ةدايز (4)
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 1 : ماعنألا لوالا ءزجلا

 م اعن ل ١ ةر ومس ريسفت

 ثالث ال :يبلكلا لاقو مهضعب لوق يف اهلحت ةيكم يهو

 ْمُكِبَر رح ام نا اولاع قر :اهرخآ يف تايندم تايا

 (وقتت ْمُكْلَعَل) :هلوق ىلإ . . .(ْمكََلَع

 .دمحلل لهأ وهو ،هسفن دمح 4 .هلب دمحلا .ميجلا نمحرلا هللا مشب ل

 دمحلا هيلإ بحأ دحأ سيل هنإ :ةي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع اوركذ

 ال ىتح هقلخ نيبو هنيب ىذلا رذعلا عطق هنأ يأ . ")هللا .. نم ريذاعم رثكأ الو هللا نم

 . ًارذع اودجي

 ّ 4 ٤85 ۔۔۔۔ ۔.هى . .ة ,, ۔۔- . ِ
 قلخو ي أ 4 رونل او تملظل ١ لعجو ضرال او تومسل ١ قلخ ي ذل ١ ط : هلوق

 تارامسلا قلخ مهضعب لاق .راهنلا ءوض رونلاو ز ليللا تاملظلا .رونلاو تاملظلا

 .رانلا لبق ةنجلاو ةملظلا لبق رونلاو ضرالا لبق

 ةهلآلا هب اولدع }نيكرشملا ينعي 4 نولدعي مهرب اوُرَقَك نيلا مت » :لاق
 . هللا نود نم اهودبع يتلا مهمانصأ يهو

 6 فارعألا ة هروص يفو ماعنألا ة هروس يف . ريسفتلا يف يراخبلا هجرخأ ١١ هتحص ىلع قفتم ثيدح ) 1(

 مرح كلذلف .هللا نم ريغأ ذحأ ال : هظفلو ©كهسفن ةللا مكرذحيو باب ‘ ديحوتلا باتك يفو

 هجرخأو اهسفن حدم كلذلف هللا نم دمحلا هيلإ بحأ دحأ الو ٠ نطب امو اهنم رهظ ام شحاوفلا

 .(1499 مقر) ةدابع نب دعس نع ناعللا باتك يف لوطأ ظفلب ملسم
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 3 - 2 :ماعنألا

 قلخ ىزلا .هلل دممحلا) :ةيآلا هذهب ةاروتلا تحتف :لاق بعك نع اوركذ

 تمتخو نول أدهي مهرب اورفك ني ذلا ث : رونلاو تامملا لعجو ضزألا تاومسلا

 َنُم يلو هل نكي مَلَو كلملا يف كيرش هل نكي ْمَلَو ادلو ذجَتَي مل يزلا .هلب دمحلا ارب
 .[111 :ءارسإلا] (اريبكت ُهرَبكَو لذلا ٢

 هلسن لعج مث ،نيط نم مدآ قلخ :لاق نيلب ْنُم مكَقَلَ يزلا وه » :هلوق
 .نيهم ءام نم ةلالس نم دعب

 لجأو ،توملا ينعي كلجأ ىضق ه ُهدْنِع ىُمَسُم لجأو لجأ ىضق مت ل :هلوق

 لاقو . هللا نم نيلجأ نيب مدا نبا اي تنأف .ثعبلا ىلإ توملا نيب ام هدنع ىمسم

 :هلوق .(")ةرخآلا ينعي ،هدنع ىمسم لجأو ،ايندلا لجأ :يأ .كلجأ ىضق :دهاجم

 .ةعاسلا يف نوكشت :يأ « َنوُرَنَْن منلا مت »

 ٥ م م ٥

 ام ملعيو ْمُكَرْهَجَو ْمُكَرِس ملع ض ز لاو تومُسلا يف ةللا وُمَو » :هلوق
 .هلك كلذ ملعي هنأل مهتينالعو مهرس مهرذحي .نولمعت ام يأ « َنوُبِسكَت

 ءامسلا نم تئح۔ : مهدحأ لاقن كالمأ ةعبرأ عمتجا : لاق نسحلا نع اوركذ

 لاقو © يبر دنع نم ىلفسلا ضرألا نم تئج : مهدحأ لاقو . يبر دنع نم ةعباسلا

 دنع نم برغملا نم تئح : مهدحأ لاقو © يبر دنع نم قرشملا نم تئج : مهدحأ

 (ُميِلَع ءيش لكب َوُمَو نطابلاو رهاطلاو رخآلاو لالا وُه) :ةيآلا هذه الت مث ،يبر

 .[3 :ديدحلا]

 شرعلا ةلمح نم كلم نع ثدحأ نأ يل نذأ :لاق ةني هتلا لوسر نأ اوركذ

 ناقفخ هقتاع ىلإ هنذأ ةمحش نيب ام شرعلا هنرق ىلعو ىلفسلا ضرألا يف هالجر

 (ُهَدْنِع ىمسم لججأَور ةرخالا ينعي ز الأ ىضق) : : 1 ص دهاجم ريسفت ينو ٥}كد و ع يف اذك (1)

 ايندلا لجأ :لاق الأ ىضق) دهاجم نع» 2538 ص 11 ج يربطلا ريسفت يفو ايندلا : ىنعي

 .«ثعبلا :لاق (ةدْنِع ىمسم :5
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 8 - 4 :ماعنألا لوألا ءزجلا

 همسا نأ انغلب : مهضعب لاق . (! كناحبس لوقي وهو . ةنس ةئامعبس ةريسم ريطلا

 اميف اوركفتو هللا يف اوركفتت ال :ةي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نع اوركذ

 اَهنَع اواك ألإ » نآرقلا ينعي 4 مهبر ت تيا نُم ةيا نم مهيتأت اًمَو :هلوق

 .برعلا يكرشم هب ينعي ه َنيِضرُعُم

 ام اؤبنأ مهيتأي فوسف » .نآرقلا ينعي « مُمءاَج امل قحلاب اوُبَذَك ذم » :لاق

 .رانلا مهلخديو هب هللا مهذخأيف ةرخآلا يف هملع مهيتأي يأ ه َنوُهزْهَنْسَي هب اوناك

 مهنكم { ربخلا ىلع اذه « ِنزَق نم مهلبق نم انُكَلُهآ : ؤ منأ % :هلوق

 نم يرجت :رهنألا اَنْلَعَجَو اراد مهيلَع ءامسلا انْنَسَأَو مك نكم ل ام ,ضزألا يف

 .مهلسرا اوبذك نيح ةفلاسلا ممألا نم كلهأ نم ينعي ه م مهبونذي مُهَتُكَلُهأَف م مهيح

 نم انمأ » .مهلسر اوبذك نيح ممألا هب كلهأ ام مهفوخيو برعلا يكرشم رذحي

 .4 نيرخا انزَق » مهدعب نم انقلخو يأ « مدع

 :مهضعب لاق « مهيديأب ُهوُسَملف ,ساق يف ابتك كيلع انلزن ولو » :هلوق
 باتكب مهيتأي نأ ةي هللا لوسر اولأس مهنأ كلذو .مهيدياب هوّسمو ةنياعم هونياعف

 ىلإ ،نالف نب نالف ىلإ هللا نم هأرقن اباتك انيلع لزنت ىتح كب نمؤن نل اولاق ؛هنوأرقي
 اذم نإ اورفك نيذلا َلاقَل » . يلوسر هنإف دمحمب نمآ نأ هيبأ مساو همساب لجر لك

 . نيب يأ ؛ نيبم رخس لإ

 اولاق دقو :دهاجم لاق .هتروص يف يأ ه كَلَم ِهَلَع زنأ آلؤَل اولاَقَو > : هلوق

 هيف سيلو (4727 مقر) هتلا دبع نب رباج نع .ةيمهجلا يف باب ؛ةنسلا باتك يف دواد وبأ هجرخأ (1)

 . !تنك ثيح كناحبس ه هرخآ يفو ،سنأ نع طسوألا يف يناربطلا هجرخأو «شرعلا هنرق ىلعو»

 ظافلأب لجو زع هللا يف ةركفلا نع يهنلا باب 6٥22 ص 3 ج هدنسم يف بيبح نب عيبرلا هجرخأ (2)

 يف ركفتلا نإف هتلا يف اوركفتت اله : ظفلب سابع نبا نع 9 مقر يفو .827-828 مقر يف ةبراقتم

 .«هقيدصتب الإ ركفتم ةركف هكردت ال هنإف لغاش هقلخ
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 12 - 8 :ماعنألا

 ى .- م. “3ؤ‘ ا ,هم ٨ ۔ . ا ۔ - ٥

 ريسفت يفو .[7 :ناقرفلا] (اريذن هعم نوكيف كلمم هيلإ لزنا الول) :ىرخأ ةيا يف

 .هعابتاب انرمأي يأ كلم هيلع لزنأ الول :نسحلا
 . وم ۔٥و ۔. ے ء . هه . . 4 ىو ۔ إ ۔٥ إ ٥ ۔]۔

 .4 نورظني ال مث » . مهباذعب يأ « رمالا َيِضقل اكلُم انلزنا ولو » : هللا لاق

 مل مث ا 6 اهب مهءاجف ةيآلا مهيبن اولأس اذإ موقلا نأل 6 كلملا لوزن لدعب نورخؤي ال يأ

 (ًنوُلَوألا لزأ امك ةياب نيلق :اولاقو . هلللا مهكلها يأ . اورخؤي مل . اونمؤي

 ىلع ]6- -5 :.ءايبنألا] (َتوُنِمؤُي مهفأ اَمماَنُحَلُهأ ةيرق نم نم مُهَلبَق تنما ام) : هللا لاق

 .نونمؤي ال مهنأ يأ ،ماهفتسالا

 يأ مهنيب ىضقل اونمؤي مل مث مهيلإ هانثعبف اكلم لزنأ ول :لوقي : : مهضعب لاقو

 .نورخؤي ال يأ نورظني ال مث ،ةبوقعلاو باذعلا

 -ال ىتح لجر ةروص يف : ده اجم لاق 4 الحر هلعجل اكلم :, وَلَو ط : هلوق

 نوسبلي اًم مهيلع انْسَبلَلَو » :لاق مث ،كلم هنأ اوفرعي

 نأ اوبلط مهن أل ى نوطلخي ام مهيلع انطلخلو يأ . طلخل ا ؤ سبلل ا : مهضعب لاق

 كلملا كلذ انلعجل يأ ،(الُجَر هانلَعَجل اكلم هانلعَج ؤلو) :لاق .يمدا عم كلم نوكي

 يف سبللا مهلخد امك كلملا يف سبللا مهيلع لخدل كلذ انلعف ولو ى يمدآ ةروص يف

 .كرمأ

 هب اوئامك ام مهنم اورخس نيلاب قحف كلبق نم ,لشب ىهشا دقلو » :هلوق
 ةبوقع ينعي ©،كمهؤازهتسا مهب لزنو مهيلع بجو يأ .مهب قاحف ي نوُزهتسُي
 . مهئازهتساو مهرفكب باذعلا مهذخاف 3 مهئازهتسا

 ناك ه نيبّذَكُملا ةَبِقنَع َناَك تيك اورظنا ًمُت ضزألا يف اوُريِس ل » :هلو
 .رانلا ىلإ مهرّيص مث مهيلع هللا رمد نأ مهتبقاع

 4 ةمرلا هيفن ىلَع َبَتَك .هلل لق ضزالاو تونلا يف ام نمل لق » :هلوق

 .(!)[اهبجوأ يأ]

 .91 ةقرو ز نم ةدايز (1)
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 16 - 12 :ماعنألا لوألا ءزجلا

 انلعل يلصي له كبر انل لس :ىسومل اولاق ليئارسإ ينب نأ نسحلا نع اوركذ

 ةلا ىحواف .(نينموُم متنك نإ ةقلا اوفتا) ليئارسإ ينب اي :لاقف كانبر ةالصب يلصن
 : تعمس دق ام نولوقي بر اي :لاق . مهنع يتغلبتو ينع مهمغلبتل كتلسرأ امنإ : هيلإ

 6 يلصأ ينأ مهربخأف : لاق . انبر ةالصب يلصن انلعل يلصي له كبر انل لس نولوقي

 .اوكلهل كلذ الولو . يبضغ يتمحر قبل يتالص ن او

 :بازحألا] (هتكِئالَمَو مكيَلَع يلضُي يزلا وُه) :: هلوق يف سابع نبا نع اوركذ
 .رافغتسالا ةكئالملا ةالصو ،ةمحرلا يه هللا ةالص :لاق 3

 نيلا » هيف كش ال يا « هبن بير ال ةمقلا موي ىنإ مكنعل » :هلوق
 ۔ ى :, ه 3ً ه . , ث 4

 .رانلا يف اوراصف مهسفنأ اورسخ ىأ : «نونم ؤي ال مهسفنا اورسخ

 هنم عمسأ الف يأ « مميِلَعلا عيمسلا وُمَو راهنلاو ليلا يف َنَكَس امم هلو » :هلوق

 . ملعأ الو

 يا «,ضزالاو توملا زلياف الو دنأ هللا ريعأ » دمحم اي « لم »
 يف لاقو .قزري الو قزري يأ « معطي الو مظي وهو » ضرألاو تاوامسلا قلاخ

 م, ى م .© 7 ٤ م م ٠

 .معطي الو :اهارقي مهضعبو [57 :تايراذلا] (نوُمِمَطُي نأ ديرا امور :تايراذلا
 ۔ 8 2 5 ٤. .ذ ۔ رع ۔ دع هع م , ٍ ٤

 نم ننوكت الو » هتمأ نم ينعي 4 مَلْسا نم لوا نوكا نا تزيا ينإ لق »

 .« نيكرشملا

 « يموي هنع فرصي نُم ميظع موي باذع يبر ُتيَصَع نإ فاخأ ينإ لم »
 .4 ُهَمجَر ذقَف » هباذع ذئموي هنع فرصي نم ينعي

 اي تنأ الو :ليق ،هلمع مكنم ًادحأ يجني نل :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 اودغاو ،اودتسو اوبراق نكلو ،هتمحرب هللا يندّمغتي نأ الإ انأ الو :لاق ؟هللا لوسر

 .ك)وغلبت دصقلا ةصقلاو ،ةجلألا نم عيشو ،اوحورو

 ىلع ةموادملاو دصقلا باب ‘ قاقرلا باتك يف يراخبلا هجرخأ { هتحص ىلع قفتم ثيدح )1(

 هلمعب ةنجلا دحأ لخدي نل باب ٠ مهماكحأو نيقفانملا تافص باتك يف ملسم هجرخأو ئ لمعلا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 19 -16 :ماعنألا

 (.عضوملا اذه ريغ يف هانرّسف دق نيبملا زوقلا كَِذَو » :هلوق

 وُم آلإ هل تشاك الف » ضرمب يأ ه رشب هنلا كسمي نإو » :هلوق

 « زيدق » كلذ نم « ءيش لُك ىلغ زه » ةيناعب يا « رحب سس
 « ميكحلا وُهَو » هرمأ نم ءاش امبو توملاب مهرهق ه دابع قؤف راقلا َوُمَو

 وهو ،هقلخب ريبخلا :لاقيو .نسحلا ريسفت يف هدابع لامعأب « ريبحلا ل هرمأ يف

 . لح او

 ةكم لهأ نم نوكرشملا لاق : يبلكلا لاق هدهش ربكأ ءيش يأ ل »» :هلوق
 ةَداَهَش ربكأ ءْيَش يأ قر :هللا لزناف ؟كل دهشيف هللا لوسر كنأ ملعي نم :يبنلل

 .هلوسر ينأ دهشي وهف 4 مكنيبو ينيب ديهش هنلا ,لق »
 نأ رمأ مث 9ََداَهَش ربكأ ءْيَش يأ :اشيرق لأسي نأ يبنلا رمأ :دهاجم لاقو

 ونمؤت مل نإ : يأ .مكبو يني ديهش هللا :لوقيف مهربخي

 يف هللا باذع :نسحلا لاق ه هب ْمُكَرِذنأل نآرقلا اذم يلإ َيجوأَو » :هلوق
 نأ انل ركذ : مهضعب لاق .نآرقلا هغلب نمو :يأ ه غلب ْنَمَو » :هلوق .ةرخآلاو ايندلا

 نم ةيآ هغلب نمف .هللا باتك نم ةيآ ولو اوغلب كسانلا اهيأ اي لاق ةي هللا لوسر
 .(2هكرت وأ هذخأ هللا رمأ هغلب دقف هللا باتك

_
۔
 

ح
 

 :نسحلا لاق . هللا ىلإ مهوعدي يشاجنلاو رصيقو ىرسك ىلإ بتك هنأ انل ركذو
 تماقو ةجحلا هتغلب دقف هللا الإ هلإ ال ىلإ وعدأ يننأ هغلب نم :ةي هللا لوسر لاق

 يف بيبح نب عيبرلا هجرخأو .ةريره يبا قيرط نم ةي هللا لوسر ىلإ هعفري امهالك (2816 مقر) =

 .ةي هللا لوسر نع سابع نبا نع ارصتخم هدنسم
 .338 ص فلس .ام رظنا (1)
 يراخبلا جرخاو .لسرم ةداتق نع دنسب 290 ص 11 ج هريسفت يف يربطلا ريرج نبا هجرخا (2)

 لاق :لاق ورمع نب هللا دبع نع ليئارسإ يبن نع ركذ ام باب .ءايبنالا يف ثيدحلا ضعب
 هدعقم أوبتيلف ادمعتم يلع بذك نمو ليئارسإ ينب نع اوثدحو ةيآ ولو ينع اوغلب :ةةيتي هللا لوسر
 .رانلا نم
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 21 - 19 :ماعنألا لوألا ءزجلا

 .مهريغو مجعلا نم ملسأ نم :يأ ،غلب نمو :دهاجم لاقو ."هيلع
 :لوقي ؛ ماهفتسالا ىلع اذهو ىرخأ ةلاع هللا عَم نأ َنوُدَهْشتل مكنأ » :هلو

 .ىرخأ ةهلا هللا عم نأ 4 دهشأ ل لق , .ىرخأ ةهلا هللا عم نأ متدهش ز دق .، معن

 اهوكرشأ مهناثوأ ينعي ]4 َنوكِرْشَت امم ىرب يننإو دجاو ةلإ وُه امنإ لق »
 . هللا ةدابعب

 .ىرخأ ةهلا هللا عم نأ نودهشتل مكنيأ :يبنلا مهل لاق امنإ : يبلكلا لاقو

 دجاو هلإ وه امنإ ,لف دَهْشأ ال لُم) .مالسلا هيلع يبنلل هللا لاقف .دهشن 3معن : اولاق

 .4 ًنوُكِرْشَت امم ىرب يننإو

 اوُرِسَخ نيذلا ُمُهاَنبأ نوفرعي امَك هنوفرعي باتكلا مُهتيَتا َنيذلا» :لاق مث

 .ةكم لها يكرشم ينعي « َنوُنموُي ال ممُهَق ممُهَسُفنأ

 هللا نإ :مالس نب هللا دبعل باطخلا نب رمع لاق ةنيدملا ةي هللا لوسر مدق امل

 هذه فيكف ،مهءانبأ نوفرعي امك هنوفرعي باتكلا لهأ نأ ةكمب وهو هيبن ىلع لزنا
 فرعي امك هانيأر اذإ هب هتعن يذلا تعنلل هللا يبن فرعن :لاق ؟مالس نبا اي ةفرعملا

 دشأ دمحمب انأل ،مالس نب هللا دبع هب فلحي يذلاو ؛ناملغلا عم هار اذإ هنبا اندحأ

 دهشأو انباتك يف انل هللا هتعن امب هتفرع لاق ؟كلذ فيك :رمع لاقف © ينباب ينم ةفرعم

 تبصأ دقف !هللا كقفو :رمع هل لاقف .همأ تثدحأ ام يردأ الف ينبا امأو 3 هللا يبن وه

 .تقدصو

 :هلوق .هللا لوسر ادمحم نأو فللا نيد مالسإلا نأ نوفرعي :مهضعب لاقو

 .باتكلا لهأ نم رفك نم ينعي (وُنموُي ال مهف مهسفنأ اوُريَح َنيزلا),
 بذك ؤأ » ناثوألا هعم دبعف ٩ ابذك هللا ىلَع ىىرتفا ِنُمِ ْمَلْظأ نَمَو » :هلوق

 يأ ه ًنوُمِلشلا لف آل ه إ » هنم ملظأ دحأ ال :لوقي ،ماهفتسالا ىلع اذهو هه هتيائب

 .نوكرشملا

 .7 ص 3 ج روثنملا ردلا رظناو قباسلا ثيدحلا ىنعمل ديكوت وهو ظفللا اذهب هدجأ مل (1)
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 26 - 22 :ماعنألا

 متنك نيلا ممكؤاَكَرش نيي :أ اوُكَرْشأ نيذلل لوق مث اعيمج مُهرْشحَن موَيَو » :هلوق

 يف كلذ .ةبرق يأ ، ىفلز هللا ىلإ مهبرقت اهنأ نومعزي نيذلا مهناثوأ ينعي « نوُمُعزت
 .ثعبلاب نورقي الو .مهل اهحلصيل مهايند رمأ

 : يبلكل ا لاقو . مهتر ذعم : هريغو ده اجم لاق ه مهتت نكت ل ث ط : هلوق

 كلذ اولاق :دهاجم لاق .ه َنيِكِرْشُم انك امم انبر هللاو اولاق نأ لإ » مهتجحو مهترذعم

 .رانلا يف اودلخ نيح

 اونوكي مل مهنأ اودحج :نسحلا لاق ه مهسفنأ ىلع اوُبَذَك فيك رطلا » :لاق
 بذكلاب مهراذتعاب مهسفنأ ىلع اوبذك فيك رظنا :مهضعب لاقو .نيكرشم ايندلا يف

 .نوكرشي يأ 4 نوتف اوناك ام مُهْنَع لضو » لطابلاو
 تلض اهودبع ىتلا ناثوألا : يأ (وُرتَ اوناك ام مهنَع لضو : نسحلا لاقو

 :(مهِسُفْنأ ىلَع اوُبَذَك تيك رَطْنا) :دهاجم لاقو .ائيش مهنع نغت ملف مهنع

 . مهايإ هللا بيذكتب
 3 ى رو م د ع , مم ه , 2٥ ] ] ] - ا و. -ه ۔ ه و 7 . ٥

 نا « (آ))افلغ يأ 4 ةنكا مهبولق ىلع انلعجو كيل كل هلإ عمتسي نم مهنمو « : هلوق

 .ىدهلا نع ًاممص يأ هأرقو مهنا يفو « ٥ هوهقمي الئل يأ 4 ٥ ُوهَمَفَي

 اونما ل { . تايآلا نم مالسلا هيلع يبنلا اولأس ام ينعي يام رُك اورت نإو ,

 الإ امه نإ اورَقَك َنيذلا لوقي » نأ مهتلداجمو هي كَنوُلدْجُي كوُاَج اذإ ,ىتح اه

 . نارقلا نونعي . مهلطابو نيلوألا بذك يأ 4 نيلوألا ُويطَْسأ

 نع ثيداحألا ريثك رادلا دبع ينب وخأ ثراحلا نب رضنلا ناك : يبلكلا لاقو

 ُريِطاَسُأ الإ اذم نإ) :رضنلا لاق ىلوألا نورقلا نع ةلي هللا يبن مهثدح املف .مجاعألا

 .(َنيِلَلا

 ناك ؛بلاط يبأ يف تلزن اهنأ اوركذ « هنع ن هنيو ُهنَع نوهني ْمُمَو » :هلوق

 .ءاطغلا وهو نانك عمج ةنكألاو ©فالغ عمج .اعم ماللاو نيغلا مضب :ًافُنُع (1)
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 30 - 26 :ماعنألا لوألا ءزجلا

 مُهَو) : نسحلا لاقو . هنع دعابتي ىأ هب ءاج امع ىانيو هيذؤي نم يبنلا نع ىهني

٥ 
 2۔ ه .؟.

 نإو ط رارف هنع نودعابتيو ىأ هنع نوانيو لمحم (.)[عابتا] نع يأ (ُهنَع نوهني

 2 مو ٥ ۔ . هوم 4٥ ىت 2 د .د
 .كلذب مهسفن أ نوكلهي مهن أ ٩ نورعشي امو ث كلذب 4 مهسفن ا الإ نوكلهي

 آلو » !ايندلا ىلإ] « درن انتيل اي اولاقف رانلا ىّلَع اوفقو ذإ ىرت وَلَو » :هلوق
 .4 نينموملا نم نوكنو انبر تيائب بذكن

 هيفخي ناك ام « َنوُفَخُي اوناك ام » ةرخآلا يف « مُهَل ادب ْلَب » :هللا لاق

 .ثعبلاب نوبذكي اوناكو ايندلا يف اوناك ذإ 4 لبت نم » ضعب ىلإ مهضعب

 هنكلو ،ثعبلاب ًابيذكت اذه مهبيذكت سيلو ؛نوقفانملا مه :مهضعب لاقو

 . هضئ ارف اوممتي ملو ‘ هولممكي مل ىذل ١ لمعل اب

 ثعبلاب بيذكت :نابيذكت بيذكتلا نإ :لوقيف نيقفانملا ىف اهنإ :لاق نمو

 .رخآ بيذكتو .ءآرب هنم نوقفانملاو نيكرشملا بيذكت وهو لامعألا ءازج هيف يذلا

 نينمؤم اهلهأ نوكي ال يتلا ضئارفلا صاقتناو ءافولا كرت وهو . نيقفانملا بيذكت وه

 راكنإلا ىلع ال ،ىنعملا اذهبو ةهجلا هذهب نوبذكما نوقفانملاف .اهلامكتساب الإ

 .ةمهبيذكت ناك ضئارفلا لامكتساو ءافولا كرت ىلع نكل دوحجلاو

 ُْهنإَو » بيذكتلا نم ةنع اوُهن ام اوُداعَل » ايندلا ىلإ « اود ولو » :هلوق

 .مهيف هملعب ربخأ ؛اونمؤيل اونوكي مل مهنإ يأ ه َنوُبِذاَكَ

 .ثعبلاب نوبذكي يأ « َنيِثوُعْبَمب نحن امو ايندلا اَئاَح لإ يه نإ اولاقو »

 متنك يذلا « ٌقجلاپ اذم رسيلا ناق مهبر ىلع اوُمقُو ذإ ىرت ولو » :لاق

 نبا هراتخا يذلا ليوأتلا وهو 4 ىنعملا ميقتسي ىتح .ع و د نم تطقس دقو ٠ اهب لب ال ةدايز :(1)

 . 315 ص 11 ح هريسقت يف يربطلا هححرو سابع

 .91 ةقرو ز نم ةدايز (2)

 يف ةدراو ريغ يهو 4 برقأ هبولسأبو ،هبشأ هركفب يهف . مكحم نب دوه خيشل ا نم ةرقفلا هذه (3)

 .ز ةطوطخم
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 32 - 30 :ماعنألا

 .ناميإلا مهعفني ال ثيح اونمآف ه انبَرَو ىلب اولاق » ايندلا يف متنأ ذإ هب نوبذكت

 .ايندلا يف يأ « نورفكت متنك امب باذعلا اوقوذف لاق »

 ةعاسلا مهيلع موقت نيذلا ينعي ه هللا الب اوُبذَك نيلا ريخ ذق » :هلوق
 ٩ انَتَرْسَحت اولاق ةنغب ةعاسلا ُمُهْناَج اذإ ىنح » هباحصأو لهج يبأ نيدب نينئادلا
 وه طيرفتلاو .اهب اونمؤي مل ذإ ةعاسلا يف يأ ه اهيف انطرف ام ىَلَع » منتلا رَّسحتلاو

 ىىَلَع مهرازوأ نولمحي مُمَو » :لاق .ناميإلا مهعفني ال ثيح اونمآف- .عييضتلا

 . مهبونذ يهو ،نولمحي ام ستب يأ نوز ام ءاس آلأ مهروهظ

 حبقأ يف هلمع هل لثم هربق نم جرخ اذإ رفاكلا نإ :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 هللاب ذوعأ تنأ نم :لوقيف انول (;هدوسأو احير هنتنأو اهجو هحبقأ .طق اهآر ةروص

 :لوقيف .انول كنم دوسأ الو احير كنم نتنأ الو اهجو كنم حبقأ تيأر امف ‘كنم

 هللاو ناك كلمع نإ .ثيبخلا كلمع هللاو انأ :لوقيف .معن لوقيف ؟يحبق نم بجعتأ

 ائيش ىري الف {هبكريف مويلا كّنبَكرأل هللاو يناو !ايندلا يف ينبكرت تنك كنإ .ثيبخ
 . ىنعي يذلا تنأو ،دارُي يذلا هللاو تنأ ،هللا ودع اي رشبأ :لاق الإ هعور الو هلو

 . ((نو ام ءاَس آلأ مهروهظ ىلَع ْمُمَراَزؤأ نولمحي ْمهو) : هلوق وهو

 بعل لهأ ايندلا لهأ نإ يأ] ه وهلو بعل إ ايندلا ةيحلا امو » :هلوق

 اهب اوُنأَمْظاَو ايندلا ةويحلاب اوَُرَو انءاقل َنوُجرَي ال نيذلا ًنإ) :هلوقك (ث[وهلو
 ةنجو نمؤملا نجس ايندلا ١ : ةلي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا ركذ [7 :سنوي]

 .(4رفاكلا

 .ءاظفل هأوسأ» :زو د يفو .حصا وهو هنول هدوسأ» :ع يف اذك (1)
 يربطلا هاور دقو .ثيدحلاو ريسفتلا بتك نم يدي نيب اميف اعوفرم اثيدح ثيدحلا اذه دجأ مل (2)

 .9 ص 3 ج روثنملا ردلا يف كلذك يطويسلا هنع هلقنو يدسلا ىلإ ابوسنم 348 ص 11 ج يف
 نب ليعامسإ نع هل بحاص نع ىيحي» : يلاتلا دنسلاب 92 ةقرو ،ز يف امك هعفريف مالس نبا امأ

 .ثيدحلا . . .«رفاكلا نإ :يتي هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع يربقملا ديعس نع عفار يبأ
 .92 ةقرو .ز نم ةدايز (3)

 = (2956 مقر) باتكلا ثيداحأ لوأ وهو إقئاقرلاو دهزلا باتك يف ملسم هجرخأ حيحص ثيدح (4)
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 36 - 32 : ماعنألا لوألا ءزجلا

 . و ي۔ ۔۔٤ ۔ م, إ .2 مو ۔ .. ٨ د ..ش ,

 .« نولقعت الفأ دوقي نيذلل رْيَع ةرخالا رادلل » :لاق
 .رعاش كنإو رحاس كنإ يأ 4 نولوقي يزلا كنزح هنإ مَلْعَن ذق » :هلوق

 هللا تنائب » نيكرشملا ينعي « َنيِملظلا نكلو » نونجم كنإو نهاك كنإو
 . نوبذكي يأ ه نودحجب

 هيلع يش بيذكتلاب شيرق هيلع ترهاظت امل ةي هللا لوسر نإ : ىبلكلا لاقو

 َنيمِلاَشلا ُنكَل) كفداص كنأ اوفرع دقو كنوبذكي ال مهنأ هللا هربخأف ٠ نزحو كلذ
 ,:و ى ٥٠ مهوو ه ۔٥-۔۔ه۔ه,۔ .۔ و ۔ ۔ .ش 1 ۔ ه ۔ه۔ , 7

 اولعو املظ مهسفنا اهتنقيتساو اهب اودحجو) :هلوق لثم يهو .(نودحجي هللا تاياب

 .[14 :لمنلا] (نيديْفُملا ةبقاَع َناَك فْيَك رظنا
 هين ىتح اوُوأو اوُبَذُك ام ىلع اوُربَصَف كلبق ْنُم لسر تبذك ذَقَلَو » :هلوق ,,ه ها

 نيذلا لسرلا رصن امك كنيد رهظيو هللا كرصنيس يأ ه هللا تملكل َلََبُم الو انرصن

 دق مهنأ نيلسرملا رابخأ نم يأ 4 نيلسرملا ىبن نم كءاج ذَقَلَو » كلبق نم اوبذُك
 لوسرلا لوقي ىح اولزْلزَو) :[ىرخأ ةيآ يف] لاق .دئادشلا دعبو ىذألا دعب اورصن

 [214:ةرقبلا] (ًبيرَق هللا َرضَن نإ أر :هللا لاق (هللا رضن ىتم ُهَعَم اونماَع نيذلاو
 .هرصنب هللا مهاتأف

 تعطتسا نإف » كايإ مهبيذكتو كنع 4 ْمُهضاَرحنِإ َكيَلَع َرُبَك َناَك نإو » :هلوق
 ىلإ يأ 4 ِءاَمّسلا يف ًامَلُس ؤ » هيف لخدتن ًابَرس يأ ه ضزألا يف قن يغبت نأ

 ةللا ءاش ولو » :لاق .ةيآلا هولأس نيح اذهو «ةياثب مهتاف » اهيلإ ىقرتف ءامسلا
 يف ْنَم نمال كب ءاش ونور :هلوقك 4 نيلهججلا نم َنَنوُكَت لق ىهلا ىلَع ْمُهعَمجَ

2 
  م ٥ م ري

 ز

 .[99 :سنوي] (اعيمَج مهلك ضرالا

 كل بيجتسي امنإ :نسحلا لاق .4 َنوُعَمْسَي نيذلا بيجتسي امنإ » :هلوق
 رمحلا يِشخَو ركذلا عبتا نمم رذنت امنإ) :هلوقك .نونمؤيف ةجحلا نوعمسي نيذلا ۔ 4{۔ . ؟ ة . و .,٥ع .ة .

 نع ين اربطلاو مكاحلا هجرخأو !ةريره يبأ نع مهلك .هجام نباو يذمرتلاو دمحأ هجرخأو =

 . ناملس
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 38 - 36 :ماعنألا

 ةرظنلا يح بلقلا يح ؛ يح نمؤملا :مهضعب لاق .[11 :سي] (بيقلاب

 . (!هلقعف هللا باتك عمس

 © مصلا نيكرشملا ىتوملاب ينعي :نسحلا لاق « هللا مُهنَعبَي ىتوملو » :لاق
 © هللا مهثعبي كرشلا ىلع ناك نمم ناميإلاب مهيلع هللا نم نم لك ينعي 0 هللا مهثعب

 .ةمايقلا موي « َنوُعَجْري هيلإ مث » اونمؤي ىتح مهكرش نم ةمهييحي يأ

 مه ىتوملاو 0ة)حركذلا نوعمسي] نونمؤملا مه نوعمسي نيذلا :دهاجم لاقو

 .(ة)[رافكلا عم يأ] ىتوملا عم هللا مهثعبي ىتح شرافكلا

 نأ ىلع زياق ةللا نإ ,ل هب نم ةياع هلع نأ » اله يا « ؤ اولاقَو » :هلوق
 .نوكرشملا مهو ه َنوُمَلعَي آل مُهَرََك أ نكلو ةيآ لي

 4 مكاتأ ممأ الإ هيحانجب ريطي رئلط الو ,ضزألا يف ة ةَناَد نم امو ه :هلوق

 .اهئامسأب فرعت ةفصم فانصأ مه : :لاق ادهاجم نأ اوركذ

 اهقازرأو اهلامعأو اهلاجآ نم ينعي ه ءيش نم باتكلا يف انطرف ام » :هلوق
 موي يأ ه نورضحي ْمهَبَر ىإ مث » .6 هللا دنع بوتكم هلك كلذ نإ :يأ .اهراثآو
 . ةمايقلا

 ةاشلا لعجتف ث مئاهبلا باسحلا ىلإ ىعدي ام لوأ :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ
 .ابارت ينوك .اهل لاقي مث ضعب نم اهضعبل ّصتقي ىتح ءاممج ءانرقلاو ءانرق ءامجلا
 .0ك© 40 :ابنلا] ابارت تنك ينتيل اير :رفاكلا لوقي كلذ دنعف

 : هلوقل ريسفت هنأل انه هتابثإ باوصلاو (هللا مهنع ىَتوَمْلاَو) : هلوق دعب عو د يف لوقلا اذه ءاج (1)

 .(َنوُعَمْسَي نيذلا بيجت اَمْنإ)

 . مهيجني :د يفو ،«مهييحي» :92 ةقرو ز يفو ع يف اذك (2)

 .92 ةقرو .ز نم ةدايز (3)

 .اليصات امإو اليصفت امإ نآرقلا يف هيلع انللد دقو الإ نيدلا رمأ نم ائيش انكرت ام :هانعم ليقو (4)

 = هاور كلذكو .ةريره يبأ ثيدح نم 347 ص 11 ج هريسفت يف يربطلا ريرج نيا هجرخأ ا(5)
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 44 - 39 :ماعنألا لوألا ءزجلا

 هنع « مكبو ) هنوعمسي الف ىدهلا نع يا ُمُصاتياناوبذَك نيذلاو » : : هلوق
 امب نمو ُهْلِلْضُي هنلا مي نم » رفكلا تاملظ يأ 4 تمُذْظلا يف » هب نوقطني الف
 عمسي ال مكبأ مصأ رفاكلا :مهضعب لاقو .ةنجلا يأ ه ميقتسم طزص ىلع هلعجي

 .هلبقي الو هب ملكتي الو ،هلقعي الو آريخ

 هللا باذع ينعي :نسحلا لاق ٤ هللا باذع ْمكيت نإ متأ لق « : هلوق

 « َنيندنص مك نإ ًدوُعذَت هنلا ريغأ » باذعلاب يا 4 ةعاسلا مكنأ ؤأ » لاصتتسالاب
 لوزن دنع ناميإلا لبقي ال ثيح نونمؤتف هللا الإ نوعدت ال مكنإ يأ . ماهفتسالا ىلع

 و و ي <

 يتلا هقلا َتْنُس) انباذع يأ انس اوأر امل مهناميإ ُمُهُعَفنَ ر كي مَلف) : هللا لاق .باذعلا

 .[85 :رفاغ] (ِهدابِع يف تلخ ق

 .ةردقلا ةئيشم هذهو 4 اش نإ هيلإ ًدوُعذَنت ام فشكيف َنوُعذَت هايإ لب ز» :لاق

 هذه نم هللاب « نوكرشت ام َنْوَسنَتَو » .باذعلا لوزن دنع ,مهنع فشكي نأ ءاشي الو

 .ايندلا يف رضلا مكباصأ اذإ يأ (نوُعذت هللا َرْيَعأ) : مهضعب لاقو .ناثوألا

 مهلعل ءارضلاو ِءاَسبلاب ْمُهانذَحأَف كلبق ن مأ ىلإ انْلَسزَا َدَقَلَو » :هلوق

 يه ءارضلاو .شاعملا ةدشو ةبودجلا نم دئادشلا ىهو سؤبلا ءاسابلاو هه َنوَُرَضَتَي

 .عاجوألاو ضارمألا نم ىذألا

 .اوعرضتي مل مهنإ يا 4 اوُمَرْضَت اَنُسأب ْمُهعاَج ذإ > الهف يأ ه الولف » :هلوق
 ممألا بيصي ناك يذلا اذهو .اونمؤي ملف مهبولق تظلغ يأ ه ْمُهْبوُلَن ثسَق نكلو »

 مل اذإف ،نونمؤي مهلعل باذعلا لبق هب هللا مهيلتبي عيش وه امنإ ءارضلاو ءاسأبلا نم

 .4 ًنوُلَمعَي اوناك ام نلظْيْشلا مُهَل َنّيَزَو » :لاق .هللا مهكلهأ اونمؤي

 هب مهتءاج ام اوكرت يأ 5هب اوظمعو ام يأ ه هب اوُرَكُد امم اوسن املق » :لاق

 يبأ نع ملظلا ميرحت باب: ،بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك يف ارصتخم ملسم هجرخأو ، يذمرتلا =

 نم ءاحلجلا ةاشلل داقي ىتح ةمايقلا م موي اهلهأ ىلإ قوقحلا ندؤتل» : هظفلو (2582 مقر) ةريره

 . «ءانرقلا ةاشلا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 47 - 44 :ماعنألا

 2 م .ء ع: ه ۔ ,ذ - ٥

 لك باوبا مهيلع انختف » .لسرلا هب تءاج امع اوضرعأ :نسحلا لوق يفو .لسرلا

 اذإ ىتح م .ايندلا ءاخر نم عيش لك باوبأ :دهاجم لاقو .قزرلا نم يأ ه ٍءْيَش
 ال مهو نينمآ ةأجف :دهاجم لاقو .ةأجف باذعلاب يأ « ةنغب ْمُهاَنذَخا اوتوا امب اوحرف - : ه . ۔٠ ۔٤؟ ه 1 َ م -

 ى , 2

 . (!")نوسمي يأ ٩ ن وسلبم ه اذإف + . نورعشي

 .هللا رمأ موقلا تغب يأ (ةَنغَب ْمُهاَنذَحأ) هللا رمأ نم هب اوركذ ام :مهضعب لاقو
 نيذلا موقلا رباد عطقف » :لاق .مهتطبغو مهتولس دنع الإ طق اموق هللا ذخأ ام لقو
 .4 نيملعلا ٌبَر .هلب دمحلاو » اوكرشأ نيذلا موقلا يأ ه اوملظ

 اهَنمهأ انذأ لإ يبن نُم ٍةَيرَق يف انلسرأ امور :فارعألا يف يتلا ةيآلا لثم يهو .

 يأ (ةنّسحلا) طحقلا يأ (ِةعَيَسلا ناَكَم انلذب مث َنوُعَرضَي ْمُهْلَعَل ءارضلاو ِءاَساَبلاب

 نكي ملف (ماّرَسلاو ُءاَرَضلا اناَباع سم ذق اولاَقَو) اورثك ىتح يأ (اوَقَع ىتَح) ءاخرلا
 ۔ مو ٥٠ ۔ نإ ه ه۔ ے۔٥۔ هو ؟.

 .[94-95 :فارعألا] (نورعشي ال مهو ةتغب مهانذخاف) : هللا لاق .ءيش

 َمَتَحَو]» اهامعاف «ممُكَرْضْبأَو» هبهذاف ه ممُكَعْمَس ةللا دحأ نإ منيأَرُأ لف » :هلوق

 نم بهذا امب يأ ه هب مكيتأي » هلإ هريغ سيل يأ ه هللا ريغ ةلإ نم مكبولق ىلع
 : هلوق .وه الإ ۔ ءاش نإ - مكيلع هدري ىتح كلذ لعفي سيل هنإف مكراصبأو مكعامسأ

 :لوقي « َوفدضي مه مث » تايآلا نيبن فيك :لوقي 4 ِتيآلا فّرَضن فيك زظنا »
 .اهنع نوضرعي

 ء ۔\ م 2 ۔ ٨ ٠ ,ء م ع۔. /ث ۔هد 1

 ا . اليل : ةتخب : نسحلا لاق 4 ةتغب هللا باذع مكيتا نإ مكتيءرا لق « : هلوق

 : سنوي] (اراهت وأ تايب هباَذَع مكنأ نإ ُمتيآرأ ل) :ىرخأ ةيآ يف لاقو .اراهن 4 ةَرْهَ ً ۔ ن ى ]. ريرب ۔< ۔ ه , ه مس ُ . - .ي . م 7 ,ه ۔
 ُموَقلا الإ ُكَلْهُي لَم » :هلوق .ةتغب الإ يتاي ال اراهن وأ ليل ءاج نإ هللا باذعو 0
 .باذعلا مهفوخي .نوملاظلا موقلا الإ كلهي ال هنأ يأ .4 َنوُمِلَظلا

 سئايلا :سلبملا»ه :335 ص 1 ج ءارفلل نآرقلا يناعم يفو . نوسيآ :د يفو ،نوسئي :زو ع يف (1)

 سالبإو . . .مئادلا نيزحلا :سلبملاو :192 ص 1 ج ةديبع يبأ زاجم يفو .هؤاجر عطقنملا
 : ناسللا رظنا .سأيلا :دحاو امهردصمو ،سئي يف ةغل سيأو .«نزحو فوسكو بائتكا :يأ

 .(سئيو سيأ)
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 52 - 48 :ماعنألا لواألا ءزجلا

 ةنجلاب نيرشبم .:لوقي ه َنيِرِذنُمَو َنيِرشبُم الإ َنيِلَسْرُملا .ليزن اَمَو » :هلوق
 يف ةنجلاو ايندلا يف ةمعنلاب اونمآ مه نإ نيرشبم :نسحلا لاق .رانلا نم نيرذنمو

 .ةرخآلا يف ؤ رانلا مهلخدأو ايندلا يف باذعلاب هللا مهكلها اونمؤي مل نإو .ةرخألا

 اوبذك نيزل او .نونزخَي م مه ه الو مهيلع توخ الف حلأ او م ا نمف 1 : هلوق
 و و 2 ۔ذ۔

 . نوكرشي اون اك امب ينعي 4 َنوقسَفَ اون اك امب ب ١ عل ١ مهسمي انت ي اب

 هيف يذلا هللا نئازخ ملع يأ هللا ٌنْئاَزَع يدنِع .مك نومأ ال لق » :هلوق
 ٩ بذلا عأ الو » :هلوق .32 :لافنالاز ) ميلأ باذعب انتيا) : مهلوقل باذعلا

 .ةكئالملا نم ينعي كَلَم ينإ ُمكَل لوقأ الو ه :هلوق .باذعلا مكيتأي ىتم يأ

 ىحوي ام آلإ إ عبن نإ » .هللا لوسر ينكلو }يبسن نوفرعتو ينوفرعت رشب انأ امنإو

 .هب هللا ينرمأ ام هللا نع غلبأ امنإ يأ ه يإ

 نيدلا يف ىمعالا يوتسي ال :لوقي 4 ُريِصبلاَو ىمعألا يوتسي لمم لف » :هلوق
 ال يذلاو ريصبلا يوتسي ال امك لوقي .'"[رفاكلاو نمؤملا لثم اذه] .هيف ريصبلاو
 .ماهفتسالا ىلع اذهو 4 َنوُرُكَفتَ لقأ » .رفاكلاو نمؤملا يوتسي ال كلذك ،رضبي

 . نايوتسي ال امهنإ يأ

 ينعي « مهبر ىلإ اورمي نأ َنوئاَحَي نيذلا » نآرقلاب يأ « هب رِذنأَو > : هلوق
 كنم لبقي امنإ :لوقي ،[11 :سيا ركذلا با نمم رذنت امنإ : هلوقك اذهو .نينمؤملا

 هباذع نم مهعنمي 4 ىلو 9 هللا نود نم يأ 4 هنود م مهل سيل % :هلوق .نما نم

 نيكرشملا لمل « ْمُهلَعَل» .نينمؤم اونوكي مل نإ مهل عفشي « عيِفَش الو »
 .اونمؤيف اذه « نومتي «

 نع دلاخ نب ةرق « يِثَعلاَو ةاَدَعْلاب مُهَبَر َنوُعذَي نيذلا درطت الو » :هلوق

 نأ لبق ،ةيشع نيتعكرو ةودغ نيتعكر تناك نيح ،ةكم ةالص ينعي :لاق نسحلا

 . سمخلا تاولصلا ضرفت

 .93 ةقرو ز نم نيسوقلا نيب هتدز امب اهحيحصت تبثأف ،د وع يف ةدساف ةبرطضم ةلمجلا اذه تدرو (1)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 54 - 52 :ماعنألا

 نب ںباّبخو بيهصو لالبو يسرافل ا ناملس يف تلزن :لاق مهضعب ركذو

 .هريغ اثيدح يف وأ وه مهضعب ثيدح يف يردأ ال { بابخ يف كشأ :لاق ؛ ترألا

 هيلع يبنلل اولاق مرحلا لهأ نم نيكرشملا نإ :لاق نسحلا نع دلاخ نب ةرق
 عمسنو كسلاجن نأ ديرت تنك نإف ،باسحأو راطخأ انل موق انإ دمحم اي :مالسلا

 انإف ،(‘[ركذلا يف مهنود اوناك سانأل] نالف ينب ىلومو نالف ينب يعد انع درطاف كنم

 .(يِشَعلاَو ةاَدَعْلاب ْمُهَبَر نوعدي نيذلا درطت الور : هللا لزناف ؛مهسلاجن نأ ييحتسن

 نم امَو ءيش نم مهباسج نم كيَلَع ام » هناوضرو هللا نوديزي يأ ه ههجو نوديري »
 ِ 8 ١ ۔ . { ءؤڵ۔ ه ءه۔ذ.,٥۔ث ه < ه ٠ ۔ م, ¡ -

 .مهتدرط نإ يا « نيللا نم نوكتف ْمُمدرطتف ءيش نم مهلَع كياج
 هللا ىلتبا .ضعبب مهضعب ىلتبا يأ ه ضخغَبب مهضعب انف َكِلَذَكَو » :هلوق

 نوكرشملا لوقيل ينعي ه اولوقيل » .نينمؤملاب نيكرشملاو نيكرشملاب نينمؤملا
 : هللا لاق ؛انم هللا دنع لضفأ ءالؤهأ :يأ ه اننيب م مهيلَع هللا نم الؤها <

 .نيركاشلاب ميلع هللا نإ :لوقي «ننيركلشلاب ملأب ةللا سيلأ »

 رمأ نيذلا ءالؤه ينعي :نسحلا لاق هانتيائب نونموُي نيذلا كءاج اًذلَو » :هلوق
 مهيلع ملسي نأ يبنلا هللا رمأ ه مكيَلَع ُملَس لقف » مهدرطب يبنلا نوكرشملا
 . هللا نم

 ۔ك,۔ وو ۔ إ إ ىع و. ه ع٥ '۔ ] ن ] ر 7 ه۔ ۔۔ هد۔ ّّ ِ

 بات مث ةهجب ًاءوُس مكنم َلمَع ْنَم ةنا ةمحرلا هسفن ىلع مكبر بتك » : هلوق

 . ةلاهجب وهف دبعلا هلمع بنذ لك :مهضعب لاق .4 ميجر روفغ ةنإف حلضاَو هدعب نم
 ة ۔

 م ۔ م ة 7737 ٥ِ َ ۔ ة -
 اسانأ نإ : يبلكلا لاقف (ْميحَر زوفغ هنإف حلصاو هدعب نم بات مث) : هلوق امأو

 انع درطاف كمع قدص :: هللا لوسر اي : اولاق مهيلا (2 .ثيروظنملا نم يبنلا باحصأ نم

 مهبتاعف :لاق .كلذ هل لاق يذلا وه بلاط ابأ نإ : يبلكلا ريسفت يفو. يلاوملا ةلفس

 .93 ةقرو ،ز نم ةدايز ا(1)

 . «مهنم هيلإ روظنملا نم» :د يفو .«مهيلإ نيروظنملا نم» :ع يف اذك !(2)
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 58 - 55 :ماعنألا لوألا ءزجلا

 وفعي نأ هنولأسيو ")مهتطقس نم هللا لوسر ولا نورذتعي اوءاجف . ىلوألا ةيآلا يف هللا

 ىلع مكبو بتك مكيلع ملس زق نا ونمو نيزلا كءاج اًذإَور : هللا لزناف مهنع
 ووُفَع هنإف حلأو هدمت نم بات مث ةلاهجب ًاءوُس مكنم َلمَعنَم هنأ ةمحرلا هسفن

 . (ُميحَر

 نيبتستلو ::يأ 4 َنيمرْجُملا ليبس َنيِتْسَتلَو تايآلا ُلصَقن َكِلَذَكَو » :هلوق
 ليبس نم نيدتهملا ليبس لصف شهللا اهلصف يتلا تايآلاب نيكرشملا ليبس
 . (2ةلالضلا

 .ناثوألا ينعي ه هللا نوُد نم وُمذَت نيذلا دبعا نأ َتيهُن ينا لف » :هلوق
 .ناثوألا ةدابع يف مكءاوهأ عبتأ الو }هللا دبعأ امنإ ينعي « ممُكاَوْهأ متأ ال لُ »
 .4 َنيدَنْهُملا نم انأ اَمَو اذإ ُتلَلَض ذق »

 :يأ 4 هب من » .ةؤبنلا :يا « يبَر نُم ةنيب ىلَع ينإ ل » :هلوق
 مان انل لجع :مهلوقل باذعلا نم يأ « هب َنوُلجُعَنْسَت ام يدنع امم » نآرقلاب

 لمأ كدنع نمم قحلا ؤُه اذم َناَك نا إ مهللا : : مهلوقلو كانباذع يأ ]16 : : ص ةروس]

 : هللا لاق .كلذ هابشأو ،[32 :لافنألا ( ميلأ باذعب انتيا وأ ءامسلا َنُم ةراجح انيَلَع

 .[47 :جحلا] (باذمعلاب كّنولجعتُسَيَو)

 ريخ ؤمهو قحلا صقب 9 .هلل الإ ءاضقلا نإ :يأ « .هلي الإ مكحلا نإ » :هلوق

 صقي ،رخا هجو ىلع أرقت يهو .نيلصافلا ريخ وهو قحلاب مكحي : يأ « نيصلا
 .لصفلا ةيآلا رخآ يف ركذ هنأل 6امهنسحأ لوألا هجولاو . صصقلا لبق نم .قحلا

 .نيضاقلا يأ ،نيلصافلا ريخ وهو .قحلا يضقي :لوقي ،ءاضقلا لصف لصفلاف

 ينيب رمألا يضق 9 هللا باذع نم يأ ٩ هب نولجع ام يدنع أ و لق %

. 

 .ملظ نود ملظو ملظ قوف ملظ وهو .نوكرشم

 .هجو اضيأ هلو .«مهصيقنت نم» :ع يفو حصأ وهو «مهتطقس نم» :د يف اذك (1)

 . ةلالضلا ليبس نم ىدهلا ليبس اهعم هللا نيب يتلا تايآلابه :49 ةقرو ز يفو :د و ع يف اذك (2)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 59 : ماعنألا

 اهملعي ال © بيغلا نئازخ يأ «و وه الإ اَهُمَلعَب ال بخلا تاق هدنعو « : هلوق

 حتافم :لوقي مهضعبو نسحلا ريسفت يف باذعلا مكيتأ ىتم ملعي وهف شوه الإ
 م م م ٥ ع ٥ ؤ 222 م

 امو ماحرالا يف ام ملعيو ثيغلا 7 ةعاسلا مل هدنع هللا نإ) : هلوق يه بيذلا

 (ريِبَح ْميِلَع ةللا نإ ُتوُمَت ضزأ يب سفن يرذت امو ادع بيت ادام سفن يرذ

 .[34 :نامقل]

 : هللا الإ َنهملعي ال سمخ :ةي هللا لوسر لاق :لاق هنأ رمع نبا نع اوركذ

 ."ةيآلا رخا ىلإ . . .ةعاسلا ملع هدنع هللا نإ

 ذإ ةيردنكسالاب صاعلا نب ورمع دنع تنك :لاق هيبأ نع يلع نب ىسوم ركذ

 بذك :لجر لاقف .ةليللا هب فسخي رمقلا نأ ةنيدملا هذه ة)راطسق معز :لجر لاق

 نب ورمع لاقف .ءامسلا يف ام نوملعت فيكف ضرألا يف ام نوملعت تننظ ال ،اذه
 كلذ ىوس امو ،ةيآلا رخآ ىلإ . . .(ةَعاَسلا ملع ُهَدنِع ةئلا نإ) :لوقي هللا نإ :صاعلا

 ( .نورخآ هلهجيو موق هملعي

 الجر يقلف ،اهبلطي بهذف هتلحار نيملسملا نم لجر لضأ :لاق نسحلا ركذ
 لوقت الفأ :لاق ؟يبن هنأ معزي يذلا اذه عم تسلأ : لاقف .هايإ اهدشنف نيكرشملا نم

 ىلإ ءاج املف .هتلحار هيلع هللا درف اليلق لجرلا ىضحف .كتلحار ناكمب كربخيف هل

 نم لجرل لوقأ نأ تيسع ام :لاقف ؟هل تلق امف :هل لاق ؛لجرلا لوقب هربخأ يبنلا

 © هللا الإ رطملا عىجي ىتم يردي ال باب ،ءاقستسالا باتك يف يراخبلا هجرخأ حيحص ثيدح (1)
 ام دحأ ملعي الو دغ يف نوكي ام دحأ منعي ال ،هللا الإ اهملعي ال سمخ بيغلا حاتفم» : هظفلو
 امو تومت ضرأ ياب سفن يردت امو ءادغ بسكت اذام سفن ملعت الو .ماحرألا يف نوكي

 ناميإلا باتك يف باب لوأ نم ثيدح رخآ يف ملسم هجرخاو .رطملا ءيجي ىتم دحأ يردي
 .(10 مقر) ةريره يبأ نع

 ام حيحصلا نأ ودبيو .طقن نودب «لاطس» اذكه د يفو . «لاطسق» :اذكه ع يف ةملكلا تدرو (2)

 مضب راطسقلاو راطسملا» : يلي ام 311 ص ٠ يقيلاوجلل برعملا يف درو دقف «راطسُم» : : هتبثأ

 ؛راطسق» :اهنوؤشو ةيرقلا رومأ يلي يذلل لاقيو . يبرعب سيلو ،نازيملا وه :اهرسكو فاقلا
 . !نازيملا ىنعم ىلإ عجار وهو
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 61 - 59 :ماعنألا لوألا ءزجلا

 مل سمشلا نإو ،هللا الإ هملعي ال بيغلا نإ :هل تلق الفأ :لاق .بكم نيكرشملا

 .")ناصقن وأ ةدايزب الإ طق علطت

 يف ةبح الو اهملعي ألإ ةقرو ني طقس امو ربلاو ربلا يف ام مَلْعَيَو » :هلوق
 . نيبم باتك يف الإ سباي الو بطر الو ضزألا تملظ

 :لاقف بتكا :هل لاقف ملقلا هللا قلخ ام لوأ :لاق هنأ سابع نبا نع اوركذ

 .ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه امب ملقلا ىرجف :لاق .نئاك وه ام :لاق بتكأ امو بر

 يف ام ىلع هنودجيف سيمخ مويو نينثا موي لك دابعلا ىلع ضرعت دابعلا لامعاف
 . باتكلا

 هذه عد ز .كلم فل أ نوعبس اهعّيش ز ةلمج اهلك تلزن م اعن ل ا ة هروس ن ا اوركذ

 . .ىه ألإ اهملعي ال بيغلا حِتاَفَم ةدنِعَو) :كلم فلأ رشع انثا اهنم ةدحاولا ةيآلا

 .ةيآلا رخا ىلإ

 « راهنلاب مْئخَرَج ام ملعي » مونلا ينعي 4 ليلاب ْمُكَفَوَتي يذلا وُمَو » :هلوق
 اهمظعأو . تاحارج بونذلا :لاق يرعشألا ىسوم ابأ نأ اوركذ .راهنلاب متلمع ام يأ

 .ةلتقم هللاب كارشإلاو ،لتقلا

 يف .هلجا يفوتسي ىتح هلجا يف مكدحا ثعبي يأ ه هبف مكنع مث » :لاق

 رجا ىضقيل » :لاقو .راهنلا يف يأ (ِهيف ْمُكَْعبَي ) :دهاجم لاقو .نسحلا ريسفت

 مث » ةمايقلا موي ه ْمكُعجرَم هنإ مث » .راهنلاو ليللا فالتخاب ةعاسلا ينعي 4 ىمسم

 .ه دوُلَمْعَت متنك امي ْمُكني
 هرمأ نم ءاش امبو توملاب مهرهق يأ « هدابع قوق رهاقلا َوُمَو , : هلوق

 هنوظفحيو .اهنوبتكيو دابعلا لامعأ نوظفحي ةكئالملا نم هه ةظفح مكل لسريو »

 .ردقلا يتأي ىتح هل ردقي مل امم

 ناكلم هعمو الإ يمدآ نم ام :لاق يبنلا باحصأ ضعب نع مهضعب ركذ

 .ثيدحلا اذه الو ربخلا اذه ثيدحلاو ريسفتلا رداصم نم يدي نيب اميف دجأ مل (1)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت . 63 - 61 :ماعنألا

 . م اوهل او عابشسل او ب اودلاو سن ال او نجل ١ نم 0 هتظقيو همونو . هراهنو هليل يف هناظفحي

 .ردقلا يتأي ىتح كيلإ : هل الاق ءيش هدارأ نإ ريطلاو :لاق هبسحأو

 كلمعو كقزر مدا نبا اي كيلع نوظفحي ( ةظفح ْمُكيلَع لِسريَو) : مهضعب لاقو

 .كبر ىلإ تضبق كلذ تيقو اذإف ،كلجأو
 , و ۔وء

 يف يأ 4 نوطرَقُ ال مهو السو هقوت ت توملا ُعُهَدَحأ ءاج اذإ : ىتخ :هلوق

 نم حورلا نولُسي نيذلا مه ةكئالملا نم ناوعأ توملا كلمل نأ انغلبو .هللا رمأ

 دابعلا لاجآ نوملعي الو توملا كلم اهضبق اهجورخ دنع تناك اذإ ىتح دسجلا

 . هللا لبق نم كلذ ملع مهيتأي ىتح

 ءامسأ نم مسا قحلاو ،مهكلام ينعي « قحلا مُهيَلْوَم هللا ىلإ اوذ مث » :لاق

 . 4 نيسحلا عرسأ ومو مكحلا هل ز الأ ط

 0"ل[مهباسح يف ذخأ اذإ] قلخلا نيب ءاضقلا نم هللا غرفي :لاق مهضعب ركذ

 , (2 اايندلا مايأ نم موي فصن ردق يف

 يأ 0 مهايإ هباسح ناك ايندلا يف اموق بذعي نأ هللا دارأ اذإ :نسحلا ريسفت يفو

 .رصبلا حمل نم عرسأ .مهايإ هباذع

 رحبلاو ربلا بورك نم يأ « رحبلاو بلا ٍتاَمْلُط ْنَم مكيجني نمم لق » :هلوق
 اَتَتْيَجْنأ َنئَل» عرضتلاب رسلا ةيفخلاو عوضخلاف عرضتلا امأ هةَْفْسَو عرضت هَنوُعذَنط

 . 4 ةقرو .ز نم ةدايز )1(

 . ءاضقلا نم هللا غرفي لوقي نييفوكلا ضعب تعمس » :هلوقب مالس نب ىيحي ربخلا اذه دروأ (2)
 خيراتلاو ريسفتلا بتك اهب نحشت ام ريثك يتلاو ،داعملا رومأب قلعتت يتلا رابخألا هذه لثمو .خلا
 الو هتقو اهب لغشي الأ نمؤملا ىلع بجيو .كش الو تايليئارسإلا ليبق نم يه . ميدقلا يف

 نارقلا يف ذ ءاج امب نمؤن نحنف . . حيحص ربخ موصعملا قداصلا نع اهنأش يف تبثي مل ام اهقدصي

 رادقم نع ثحبلا امأ . ىفكو نيبساحلا عرسأ هللاف .هزواجتن ال هدنع فقنو هللا هلزنأ امك المجم
 رادلا كلت ماكحأو» . ملع هب ناسنإلل سيل امل وفقو فلكتو بيذفلاب مجر كلذف اهتيفيك وأ هتعرس

 . ملعلا فرت نم هللاب ذوعنو .«هذهك تسيل
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 65 - 63 :ماعنألا لوألا ءزجلا

 .نينمؤملا ينعي 4َنيركشلا نم ْننوُكنَلِ ةدشلا ذم ن
 الإ بركلا نم يجني ال يأ 4 برك ْلُك نمو اهنم مكيجني ةا لق » : هلوق

 .« وكرت منأ » :لاق .هنم مكاجنأ يذلا وهف هنم متوجن برك لك يأ ؛وه

 ى . -٠

 تخت نم وأ مكقوف نم اباذغ مكيلع تعبي نأ ىَلَع رداقلا وه ل » :هلوق

 .4 ضعب ساب مكضعب َقيِذَُو ًاعَيِش ْمُكَسيلَ و مكلجأ

 مكنع نأ ىلع زقلا و لف تلزن امل . :لاق هللا دبع نب رباج نأ اوركذ

 ذوعأ ينإ مهلا :ة للا لوسر لاق مكيرأ تخت ني ؤأ ممكتوف ْنم ًباذَ
 دعب ناك ام وه :لاق ( ضغب سأب مكضعب قيذي ًاعَيِش ْمُكَسْلي أر :لاق .(!)كهجوب

 .فالتخالاو ةقرفلا نم مالسلا هيلع يبنلا

 اي :ليقف اهلاطاف ةالص ًاموي ىلص ةي هللا لوسر نأ نسحلا نع اوركذ

 ةبغر ةالص اهنإ :لاق اهيلصت كانيأر ام ةالص يلصت مويلا كانيأر دق : هللا لوسر

 الأ هتلأس ؛ةدحاو ينعنمو نيتنثا اهنم يناطعأف .انالث اهيف يبر تلأس ينإو {ةبهرو

 ةنسلا يتمأ ىلع طلسي الأ هتلأسو ێاهيناطعاف ؤاهريغ نم اودع يتمأ ىلع طلسي

 .ااهينعنمق مهنيب مهسأب لعجي الأ هتلأسو شاهيناطعاف ،مهكلهيف

 .ةالصلا مكلامعأ ريخو }متمقتسا نإ امنو اوميقتسا :لاق هللا لوسر نأ اوركذ

 .مكسفنأ الإ مكيلع فاخأ الو اوّلعَت نلو اوعوجت نلو

 ةيآلا هذه تلزن امل» :هظفلو .ماعنألا ةروس ،ريسفتلا باتك يف يراخبلا هجرخأ حيحص ثيدح (1)

 :لاق .كهجوب ذوعا :ةت هللا لوسر لاق (ممكِوَق نم اباذع مكيلع تعبي نأ ىع راقلا وم لتر

 لاق (ضعب سأب مكضعب قيذيو عيش مكسبلي وأ) ،كهجوب ذوعأ :لاق (مكيْجزَأ تخت نم وأر

 رخا يفو ،نآرقلا ريسفت باوبأ يف يذمرتلا جرخأو .«رسيأ اذه وأ نوهأ اذه» :ةلت هللا لوسر

 .422 ص 11 ج هريسفت يف يربطلا ريرج نبا هجرخأو ،«رسيأ ناتاه وأ نوهأ ناتاه» :ثيدحلا

 ثيدحلا ىورو ،كلام نب سنأ نع يئاسنلاو دمحأ ًاضيأ هاورو لبج نب ذاعم نع دمحأ هاور (2)

 .ةهباشتم ظافلأبو ةفلتخم قرط نم حيحص ثيدحلاف شهيبأ نع يعازخلا دلاخ نب عفان نع

 = ءوضولا ىلع ةظفاحملا باب إاهننسو ةراهطلا باتك يف ةمامأ يبأ نع هجام نبا هجرخأ (3)
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 زيزعلا هللا باتك ريسفت 68 - 65 : ماعنألا

 مكبصحيف يأ (مُكِتْوَق نم ًاباذَع) :هلوق يف نسحلا نع ورمع ريسفت يفو
 (مُكِيُجْزَأ تحت نم ؤأ) ©باذعلا نم لزني ام ضعبب وأ طول موق بصح امك ةراجحلاب

 َقيذُيَو) اضعب مكضعب فلاخي افالتخا يأ (ًاعَيِش مكسل ؤأ) ،ةفجرب وأ ةفسخب يأ
 يبر تلأس .ةلي هللا لوسر لاقو :لاق .ًاضعب مكضعب لتقيف يأ ( ضغب سأب مكضعب
 اعوج مهكلهي الأ هتلاسو ،كلذ يناطعاف مهريغ نيد لهأ يتمأ ىلع رهظي الأ
 مهسبلي الأ هتلأسو كلذ يناطعاف ةلالض ىلع مهعمجي الأ هتلأسو ‘كلذ يناطعاف

 .(٨"كلذ ىنعنمف ًاعينش

 4 َنوُهَقفَي مُهَلَعَل » تايآلا نّيبن فيك يأ 4 تنيآلا فّرَصن تيك رظنا » :هلوق
 .: اوهقفي يكل يأ

 4 ,ليكؤب مكيَلَع تشل لق قحلا وُمَو » نآرقلاب يأ ه َكُموَق هب بذكو » :هلوق
 مكل ىيزاجملا هللاو رذنم انأ امنإ .اهب مكيزاجأ ىتح مكلامعأل ظيفحب :يأ

 .مكلامعأ
 .اهبنذ لمع ىتح اهتبوقع تسبح :نسحلا لاق .ه رقتسم بن لكل » :هلوق ٠. . . ك}2-ه د ,2 ك گ ,

 ۔ -ه . م .٠ .. - - .؟ ه

 : (رمتسم ابن لكل ( : نسحل ١ نع ورمع ريسمب يفو . اهتبوقع تلسر أ اهبن د لمع املف

 اذهو .ةمايقلا موي يأ « َنوُمَلْعَت فْوَسَو » ..هب مكيزاجي ىتح ،هرشو هريخ هللا دنع
 . ثعبلاب نورقي ال اوناك مهنأل رافكلل هللا نم ديعو

 لاقو .انتايآب نوبذكي يأ «اَتتياَع يف َنوُصوُخَي نيذلا تيأر ادو » :هلوق
 ّ و . ] 7, ٥5 |.. ٠ه .ڵ 7

 اذه ناك هي هريغ ثيدح يف اوضوخي ْىتَح مهنع ضرعاف » انتاياب نوءزهتسي :دهاجم

 .مهلاتقب دعب رمأ .مث ةكمب ذئموي وهو ،مهلاتقب رمؤي نأ لبق

 مكلامعأ ريخو اولمعاو اوصحت نلو اوميقتسا :هظفلو أطوملا يف كلام هجرخأو (277-278 مقر) =

 (ءوضولا عماج باتك .ءاطوملا بانك رظنا) .نمؤم الإ ءوضولا ىلع ظفاحي الو ةالصلا
 .(33 مقر)

 .السرم نسحلا نع فالتخالا ضعبب 0427 ص 11 ج يف يربطلا ريرج نبا هجرخأ (1)
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 70 - 68 :ماعنألا لوألا ءزجلا

 لاق « َنيملظلا موقلا م ىركذلا دعب ذُعَقَت الف ُنْظْيشلا كنيس اًّمإَو » :لاق

 كلذو .مقيلف ركذ اذإف ،ىسني نأ الإ مهعم دعقي نأ 0"[ةَي هللا يبن] ىهن :دهاجم

 .(َنيِملاَملا موقلا عَم ىىَركَذلا دمعَب دُعَفَت الق) :هلوق

 يأ « ءيش ْنُم مهباسج نم » نينمؤملا ينعي « نومتي نيذلا ىّلَع اممَو » :لاق
 دعقت ال نكلو .مهعم اودعق نإ يأ :دهاجم لاق . .ءيش نم نيكرشملا باسح نم

 يا 4 َنوُمَ ْمُملَع » نآرقلاب (مهنوركذي :يأ ه ىركذ نكلو إ :لاق . مهعم

 .اونمؤيف

 اهب نوءزهتسي :يأ (انتاياة يف نوضوخي نيزلا تأر الور : ىبلكلا لاقو
- 

ِ 
 ] ٥ م ٥ م ُ

 انك نئل :اولاق هللا لوسر باحصأ نإ ؛(هِرْيَغ ثيدَح يف اوضوخي ىتح ْمُهَنَع ضرأف
 تيبلاب فوطن الو دحسملا لخدن ال مهانكرتو انمق هللا باتكب نوكرشملا أزهتسا املك

 ىركذ نكلو ءيش ْنُم مهباسج نم نوقتي نيذلا ىلَع امَو) :لاقف نينمؤملل هئلا صحترف

 .اوعاطتسا ام مهوركذي نأ نينمؤملا ىلع ناكف . (َنوُقَت ْمُهَلَعَل

 .لاتقلا ةيآ اهتخسن : ميض لاق « ًاوُهلَو ابي ْمُهَنيِ اوُذْحَنا نيذلا دو » : هلوق

 لاق .4 سفن لست نأ » نارقلاب ىأ هب , ركذو ايندلا ةوَيَحلا ُمُهَتَرَعَو » :لاق

 :لاق .رانلا يف ملست ىأ }تلمع امب ىأ 4 تبسك امب ب ه (3) رسفن ملست نأ :دهاجم

 اذهو !هدنع اهل عفشي 4 م عيفش الو ) هنم هنم اهعنمي 4٩ يلو هللا نو نم اَهَل سيل «

 يأ 4 اهنم ذخؤي ال » ةيدف لكب دتفت نإ يأ « ,لذَع زُك لدت نإو % :لاق .رفاكلا

 .اهنم لبقي ال
  .8٤۔ د مي ۔ «

 امب 4 اوبسك امب » رانلا يف اوملسأ يأ 4 اوليبا نيذلا كئلوا » : هللا لاق

 .95 ةقرو ز يف ةدوجوم يهو 217]5 ص ،دهاجم ريسفت نم ةدايز (1)

 .نوقتي نيذلا ىلإ عجار ريمضلا نأل .حصأ هتبثأ امو .مهركذي :ع و د يف (2)

 نبا لاقو .«ملستو نهترت : يأ (ُسفَن لست نأو 4 ص 1 ج نآرقلا زاجم يف ةديبع وبأ لاقو (3)

 .«ةكلهلل ملست نأ :155 ص ڵنارقلا بيرغ ريسفت يف ةبيتق
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 73 - 70 :ماعنألا

 باَذَعَو » .هرح ىهتنا دق يذلا راحلا ميمحلاو 4 ميمَح نم بارش ممُهَل » اولمع

 .نولمعي يأ « نورمك اوئاك امب » عجوم يا ه ميلأ
 ُهَرْثَو » لعفن ال يأ هم اَنُرُضَي ال انعفني ال اَم هللا نوُد نم وُعذنأ لف » :هلوق

 ةتوهَتْسا يذلاك » ناميإلا دعب رفكلا ىلإ عجرن يأ هللا انيذَم ذإ مب اباقع ىلع

 ه َناَرْيَح » هيلع تذوحتساو نيطايشلا هيلع تبلغ :يأ « ,ضزألا يف نيِطاَيشلا
 ةلزنمب يأ هم انتيا ىدهلا ىإ هَنوُعذَي باحصأ هل » ىدهلا رصبي ال رّيحتم هنأ ينعي

 .(ةريحتم وهف قيرطلا ىلإ هنوعدي مهلك باحصأ هل 5ةالف يف لض لجر
 لض نم لثم كلذو ،قيرطلا ىلإ هباحصأ هوعدي ناريح لجر وه :دهاجم لاقو

 لهأ اهب نومصاخي هباحصأو يبنلا هللا اهملع ةموصخ هذه :مهضعب لاقو .ىدهلا دعب

 . ةلالضلا

 انرمأو % .هيلع تنأ يذلا وهو هم ىدهلا وُه هللا ىتُه نإ لق % : يبنلل هللا لاق

 .« نيملعلا بري ميسنل
 .ةمايقلا موي يأ هب َنوُرَشحَت هيإ يزلا وَُو ُهوُقَئاَو ةوَلَصلا اوُميِقا َنأَو » :هلوق

 .داعيملا ينعي قحلل يأ ه قحلاب ضزألاو توملا قَلَع يزلا وُمَو »
 .ةمايقلا .موي ينعي « نوكيف ْنَك لوقي مْوَيَو »

 .روصلا بحاص هيف خفني يأ « روُصلا يف خفني موي ُكْلُملا هلو ىحلا هلوق »

 نم ةرخصلا نم :مهضعب لاقو .دوعسم نبا ريسفت يف ضرألاو ءامسلا نيب موقي كلم

 هدسج ىلإ حور لك بهذيف .(ث)قلخلا حاورأ هيف خفني نرق روصلاو .سدقملا تيب

 .(اسدقملا تيب ىلإ روصلا بحاص يدانملا ىلإ اعارس نوقلطني مث 5هيف لخديف

 . «ريحتم رهف» :95 ةقرو .ز يف ام تبلأو ٨6 اريحتم وهو» :د و ع يف )1(

 ىلإ حور لك بهذيف هيف خفنيف قلخلا حاورأ هيف نرق روصلاو» :95 ةقرو ز يفو &ع و ق يف اذك )2(

 .ا... هيف لخديف هدسح

 = ىلإ حاورالا ةدوعو هتيفيكو خفنلا عوضوم يف هيلإ نأمط ثيدح ةليتز يبنلا نع حصي مل هنأ قحلاو (3)
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 75 ۔ 73 :ماعنألا لوألا ءزجلا

 هرمأ يف « ميكحلا وُهَو » ةينالعلا ةداهشلاو رسلا بيغلاف ةدلَهْشلاو بيغلا ملغ»
 . هقلخب ميلعلا : لاقيو . هدابع لامعأب 4 ريبخلا

 هوباو منصلا رزآ ا)[دهاجم] لاق .«ززاغ هيبأل ميهر َلاَق ذإَو » :هلوق
 هذختتأ يأ « ةهلآء ًامانصأ ذختتأ » ؟رزآ :ماهفتسا ريسفتلا اذه ىلع رقملا .حرات

 .ةهلآ ًامانصأ ذختتأ ؛ُهيبأل ميهاربإ هلوقي .رزآ ؛معفرلاب نسحلا ارقمو ؟هلإ

 يف ماهفتسا ريغب اهأرقي ؛اةرزآ هيبأ مسا :لوقيو بصنلاب اهأرقي مهضعبو

 ماهفتسا كلذكو .اهرخآ يف مهفتسيو ،رزآ هيبأل ميهاربإ لاق ذإو :لوقي .اهلوأ

 . اهرخا يف نسحلا

 .نيب يأ « نيهم ,للض يف َفكَمْوقَو كيرا ينإ » :لاق
 ,ضزالاو توملا [كلُم يا توكلم ميهر ير كيذَكَو » :هلوق

 .نينمؤملا َنم نوكيلو

 برس يف لمج اث )فنم رابج نم هب ؤ ميهاربإ نأ انل ركذ : : مهضعب لاق

 امك ثعبلا ةخفنو قعصلا ةخفن :روصلا يف ناتخفن امهنأ هنقيتنو هب نمؤن ام لكو .داسجألا =

 ضزاألا تاوامسلا يف م قمصف روصلا يف عفنو : لوقي ثيح هباتك مكحم يف هللا هب انربخأ

 ةيفيكو روصلا ةروص امأ .[68 : رمزلا] (َنوُرظنَ مايق مه اذإف ىرخأ هيف حفن 4 هثلا ءاش م لا

 رومأ كلتف باسحلاو ثعبل اهيلإ اهتدوع مث داسجالا قرافت نأ دعب حاورألا رقتسمو ،هيف خفنلا

 .اهئراب ىلإ اهليصافت رمأ ضوفنو ةلمجم اهب نمؤن ةيبيغ
 يربطلا ريسافت يف ءاج امك ؛هلوق لوقلا نال دهاجم مسا تبثأو د و ع نم لئاقلا مسا طقس (1)

 . يزوجلا نباو يبطرقلاو

 .رزا اي :هيداني يأ (2)

 أرقأو مالسلا هيلع ميهاربإ يبأل ملع مسا رزآ ظفل نأ حجارلا لوقلاو :نايب فطع وأ لدب هنأ ىلع(3)

 ركاش دمحم دمحأ خبشلا ققحملا هب متخ 407-413 ص يقيلاوجلل برعملا يف امهم ًايملع اقيقحت

 حجارلا لوقلا اذه ناهربلاو ليلدلاب تبثأو برعملا باتك

 .96 ةقرو .ز نم ةدايز (4)

 = ريسفت نم هتبثأ ام هباوص اطخ امهالكو يفرشم نانج نم» :د يفو ،«كرشم رابج» :ع يف (5)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 75 :ماعنألا .

 .اقزر هيف دجو الإ هعباصأ نم ًاعبصإ صمي ال لعجف ،هعباصأ فارطأ يف هقزر لعجو

 ًاموجنو رمقو اسمش هارأ ؛تاوامسلا توكلم هللا هارأ برسلا كلذ نم جرخ امل هنإو
 نمو ًاراجشأو راهنأو ًاراحبو الابج هاراف ؛ضرألا توكلم هارأو .اميظع ًاقلخو ًامويغو

 .ًاميظع ًاقلخو باودلا لك
 . ه .. ى ۔. .ى . ه ۔ .

 . ضرألاو تاوامسلا تايا : يأ ) ضرالاو تاوامسلا توكلم) :دهاجم لاقو

 عم ناك هنأو شرابجلا ("دورمنلا نامز يف دلو ميهاربإ نأ انغلب : يبلكلا لاقو

 ىلإ وعديو ضرألا لهأ ةهلآ دسفي مالغ ةنسلا هذه يف دلوي هنأ هنوربخي ةنهك دورمن
 نأ : نيه اذه ءاود نإف :ذورمنلا لاقف .هدي ىلع هتيب لهأ كاله نوكيو . مهنيد ريغ

 يضمت نأ ىلإ ،لتق امالغ تدلو اذإف © ىلبح لك رظننو ،لاجرلا نع ءاسنلا لزعن
 نع لاجرلا لزعف ،دورمنلا لعفف .كل انلق يذلا وهف الإو كلذ لعفا :اولاق .ةنسلا

 لجر ةأرما ترهط اذإ ةرشعلا نيمأ ناكف ؛أنيمأ اليكو ةرشع لك ىلع لعجو ءءاسنلا

 ىلإ ميهاربإ وبأ عجرف .رهطت ىتح اهلهأ ىلإ اهكرت تضاح اذإف 5اهنيبو هنيب لاح مهنم
 هب لمح دق مالغلا نإ :ناهكلا لاقف .تلمحف اهعقاوف ترهط دق هتأرما دجوف هلهأ

 يئاللا اورظناو ،اهليبس اولخف اهلمح نابتسا دق ةأرما لك ىلإ اورظناف :لاق .ةليللا

 هَمأ ذخأو ،ميهاربإ (ةُدآلو اند املف .هولتقاف امالغ ةأرما تدلو املكو ،نيقبي

 مث .ءافلح تحت ةرفح يف هتقلأو سباي رهن يف هتعضوف ةبراه تجرخ ،ضاخملا
 هيلإ قلطناف .اذكو اذك ناكم يف هنأو ؤامالغ تدلو اهنأ هتربخأف اهجوز ىلإ تعجر

 همأ تناكو .عابسلا ةفاخم ةرخصب هيلع دسو .هيف هاراوف 5ابرس هل رفحف هذخف هوبأ

 .25 ص 3 ص روثنملا ردلا نمو 1474 ص 11 ج يربطلا =

 كلم مسا وهو شاهنودبو فيرعتلا ةادأبو ى اعم ةمجعملا لاذلابو ةلمهملا لادلاب دورمن مسا درو (1)

 نب شوك نب دورمن» وه :لاقو 207 ص 1 ج هخيرات يف يربطلا هبسنو برغملاو قرشملا كلم

 . نمحرلا ليلخ ميهاربإ بحاصو لباب بحاص وهو .مالسلا هيلع «حون نب ماح نب ناعنك
 : .«ةريشع لك ىلع :ع يفو «ةرشع» :د يف اذك (2)

 عضو ناح :انه هانعمو .ةأرملا دالو ناح :لاقي .ةيبرعلا يف حيصف دلو ردصم وهو :دالو اذك ((3)

 .هايإ همأ
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 {1 ۔ 76 : ماعنألا لوألا ءزجلا

 نمف :لاق .انأ :تلاقف ؟يبر نم :همأل لاقف لقعو مف ىتح هعضرتو هيلإ فلتخت
 ،تكسا :هل تلاقو هتبرضف 0؟يبأ بر نمف :لاقف ،كوبأ :تلاق ؟تنأ كبر

 نيد ريغي هنأ هب ثدحتن انك يذلا مالغلا تيأرأ :تلاقف اهجوز .ىلإ تعجرف .تكسف

 :لاق ؟يبر نم ،تبأ اي :لاق "ميهاربإ هلأسف ،هوبأ قلطناف .كنبا هنإف ضرألا لهأ

 .تكسا لاقو هبرضف ؟كبر نمف .انأ :لاق ؟يمأ بر نمف :لاق .كمأ

 ۔ ةرهزلا هنأ سانلا معزيو - بكوكلا اذإف برسلا باب نم ميهاربإ اند ىسمأ املف

 : ىلاعت هلوق كلذو . يبر اذه :لاق

 (نيلفالا بجل ال لاق لفأ اَمَلَف يئر اذه لا ابكوك ىاز ليلا ِهبلَع نج املف »
 . مئادب سيل بر بحأ ال يأ

 :لاق 7 يبلكلا ثيدح نم اذه سيلو .ًاعلاط يأ ه ًاغزاب َرَمَقلا ىأ املف «

 ىأز اُمَلف .نيلاضلا .موقلا نم نوكأل يبز ينهي ل نئل لاق لقأ املق يبَر اذم

 نع ة ةرخصلا مي ميهاربإ عفر تباغ يأ ه ْتَلفأ املق بأ اذه يبر اذه لاق ةمعزاَب سمشلا

 يإ .موقي لاق » مهل مانصأ ىلع نوفكاع مه اذإف 5هموق ىتأف جرخ مث برسلا باب

 .« نوُكِرشت امم ىرب

 ضزألاو تاومسلا رطف يزلل يهجو تمو ينإ » :لاق ؟دبعت نمف اولاق

 .4 َنيكرشُملا َنِم انأ امو » صلخملا :نسحلا لاقو ملسملا فينحلاو ه افينح

 امأ ميهاربإ اي لاق « ننم ذقو هللا يف ينوججاحئأ لاق هموق هّجاَحَو » : هللا لاق

 وكشت ام فاخأ ال , :لاقف ؟اهبست تنأو كدسفت وأ "٨"كلبخت نأ انتهلآ نم فاخت
 ۔ ى ٥ ع ح

 ام فاخأ فكو . نوركذت لقأ املع ءيش ك يبَر عيو اتش ير ءاشي نا الإ هب

 لبخلا نم كلبخت :د يف درو ام هنم حصأو .ةعيدخلا ىنعمب لتخلا نم «كلتخت» :ع يف (1)

 ناعم : اهيفف (لبخ) ناسللا رظناو .انه بسانملا ىنعملا وهو ‘نونجو سم :يأ .لابخلاو

 ةطوطخم خسان نأ خاسنلا رمأ بيجع نمو .مسجلا ءاضعأ نم وضع عطق ثاهنم :ىرخأ

 ام ؛هنم فرصت اذهو .ردغلا لتخلاه :بتكف ةملكلل احرش هدنع نم دازو ‘كلتخت :بتك ع

 .كلذ هل يغبني ناك
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 83 - 81 :ماعنألا

 ق ز ٥ ٥ 7 ٥

 مكيلع هب هب لون مل ام هللاب , ْمنكَرْشأ مكنأ نوفاخت ال "[ناثوالا هذه نم ىينعي] متكرشا

 نك نإ » ماهفتسالا ىلع « نمألاب قحأ قيرلا ياف » ةجح يأ ب انلظلُس
 اناركذ ىتش ةهلآ دبعي نم وأ نمأي نأ قحأ ادحاو اهلإ دبع نم :يأ « َنوُمَلُعَت

 فاخي ال فيكو ؟ريغصلاب هيوسي ذإ ريبكلا نم فاخي ال فيك .رابكو اراغص .ثانإو
 .نوملعت متنك نإ نمألاب قحأ نيقيرفلا يأ ينوربخا ؟ىتثنألاب هيوسي ذإ ركذلا نم

 : يأ » ملظب مُهَنَمي ٠ :.[ را !'")[اوطلخي ملو يأ] اوسبلي ملو اونما نيزلاو : هللا لاق

 . 4 َنوُذَتهُم مهو نمألا ُمُهْل كئلوأ ه كرشب

 كبر نإ اشت نم تجرد فزن هموق ىلَع ميهربإ اهلثيتاَ اتح َكْلَتَو » :هلوق

 . ميلَع ميِكَح
 .ضرالاو تاوامسلا كلم :ىأ ( ,ضزاألاو تاومسلا توكَلَم) :نسحلا لاقو

 بأ آل َلاَق لفأ املق يبر اذمم لاق ابكوك ىأر) لبللا هاتأ : يأ (لا هيلع ّنَج اُملَقر

 بهذ ىتح بكوكلا ىعارف "كلذ يف رظنلا همهأو .نيبهاذلا بحأ ال يأ (َنيلفآلا

 يأ . (ًاغزاب َرَمَقلا ىأر امَلَف) .رهشلا رخآ يف كلذ ناكو رمقلا علطو : لاق باغو

 ينه 4 نئل لاق) بهذ :يأ فأ اًمَلف) باغ ىتح هاعارف .(يبَر اذه لاق) ًاعلاط

 سمشلا ىأر اَمَلف) ؛ هللا ةفرعم نم ابرقت داراف :لاق .نيلاضلا موقلا نم نوكأل يبر
 ىتح اهاعارف لاق .بكوكلاو رمقلا نم يأ ربعأ اذم يبر امم لاق) ةعلاط ىأ . (ةعزاَب

 تهت ينإ َنوكرشَت امم امم ىرب ينإ .موق اي َلاق) تبهذ يأ . 5 م ٥ 2 ى

 . (ًافينَح) ضرألاو تاوامسلا قلخ يذلل يأ .( ضزألاو تاومسلا َرطف يزلل يهجو
 ذَقَو هللا يف ينوجاحَنأ لاق هُموَق هجاحو .َنيِكرشُملا ن انأ امور صلخملا فينحلاو

 نودبعي اوناك يتلا مهمانصأ ينعي (هب َنوُكرشت ام فا الور مالسإلا ىلإ :يأ (ِناذَه

 .96 ةقرو 5ز نم ةدايز (1)

 مهو» : د يفو ©«كلذ يف رئاصبلا لهأ رصبلا مهوو : اذكه ةدساف ةبرطضم ع يف ةرابعلا تدرو ا(2)

 . هللا ءاش نإ باوصلا وه هتبثأ امو }«‘كلذ ىف رظنلا
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 83 :مامنألا لوألا ءزجلا

 ان فاخأ فيكو .نوركذت الفأ امل ءيش لك يبر عيو اتيش يب ءاشي نأ الإر
 الور ةقولخملا ناثوألا هذه نم متكرشا ام فاخأ فيكو :نسحلا لاق .(ْمُتَكَرْشأ
 .ناثوألا ةدابعب يأ ،ةجح يأ (أناطْلُس مكيَلَع هب لزني مل ام هئاب مكَرْشأ مكنأ َنوُفاَحَت
 مكتوم كلمي يذلا نوفاخت ال متنأو ©كهسفن ةدابعب الإ رمأي ملو ئ اهتدابعب رمأي ملو

 ذبع نم وأ هللا دبع نم : :يأ : نك نإ نمألاب ثحأ نيقيرفلا أَ) . 7

 . ناثوألا

 مهناميإ اوسي مو اونما َنيذلا) : هللا لوقو ميهاربإ ةجح يه :دهاجم لاقو
 ب ه-۔هد م. هه م. إ ۔ 2 .٤ م

 ىلع .ايندلا يف :يأ (نودتهم مهؤ) ةمايقلا موي (نمالا ْمُهَل كيلوا) كرشب يأ ( ملظب

 . ةنجلا قيرط

 يف ةيأ رذنملا ابأ اي :بعك نب يبأل لاق باطخلا نب رمع نأ نسحلا ركذ

 و اونما نيذلا) : هللا لوق :لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي ةيآ يأو :لاق . ىتتنزحأ هللا باتك

 ثيح تسيل اهنإ نينمؤملا ريمأ اي :لاق ؟ملظي مل انيأ :لاق ( مب مُهَناَميِإ اوسبلي

 نإ هلاب كرشت ال [ ينب ب اي) :هنبال لوقي ثيح حلاصلا دبعلا لوق ىلإ عمست ملآ بهذت

 .اكرشلا وه امنإ }[13 :نامقل] (ٌميِظَع ُمْلظَل كرشلا

 .كرشب يا ( ملظب ْمُهناَميِإ اوسبلي ْمَلَو) :لاق قيدصلا ركب ابأ نأ اوركذ

 .اعيمج امهل ةعماج إقافنلا ملظو كرشلا ملظل ةلمتحم ةيآلا :مهضعب لاقو

 .ة ليواتل ا ةقيقح ا ذهو . ملظ نود ملظو ئ ملظ قوف ملظ وهو

 .ةوبنلاب :نسحلا لاق (ءاَشن نم تاجَجَرَد ُعفرَن) :هلوق

 .«مكتومو مكباسح» :د يفو «مكتايحو مكتوم» :ع يف اذك (1)

 امل :لاق هنع هلللا يضر هللا دبع نع) .: :ماعنألا ة هروس ريسفتلا باتك يف يراخبلا جرخأ هانعم يفو )2(

 ُمْلظَ كرشلا نإ) :تلزنف . ملظي مل انيأو :هباحصأ لاق ) ملظب مهناميإ اوسيل ْمَلَو) :تلزن

 7 (ميِظَع

 .ز ةطوطخم يف دراو ريغ وهو .هبشأ هيأرب وهف ؤكش الو دوه خيشلا مالك نم ريخألا لوقلا اذه (3)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 91 ۔ 84 .: ماعنألا

 نمس انيَدَه ًاحونو » ةوبنلاب ه انيَدَم الك بوقعيو قحسإ هل انبعَوَو » :هلوق
 ةأَد۔انيده حون ةيرذ نمو يأ ه هبر ْنمَو » :هلوق .ميهاربإ لبق نم يأ « لق
 ىيحيو اًيرَكَزَو نينسحلا يجن كذَكَو نوُرعَو َسوُمَو تفُسويَو بويأو َنميَلُسَو
 ىلع انلضف لكَو طون سنويو عسيلاو ًليعمْشسإَو نيجلُصلا نم ُلُك سايلاو سيو
 .مهنامز ملاع ىلع :يأ « نيملعلا

 ةوبنلل مهانصلختسا يأ ه مُهيتجاَو مهنوخإَو ممهَتْيَرُدَو مهئاباغ َنمَو »
 نم هب يدهي هللا ىمه كلد » .ةنجلا ىلإ :يا « ميقننُم طزِص ىلإ ْمُهنْيدَعَو »
 . نولمعي اوناك ام ْمُهْنَع طبخل اوكرشا ولو هدابع ن ُاشُ

 نإف ةَوئلاَو » لقعلاو مهفلا ينعي ه مكلاو بتكلا ممُهنيَاع نيذلا يلوأ

 اهب اوسيل ًامؤَق » ةوبنلاب يا ه اهب انلُكَو ذَقَف » نيكرشملا ينعي « ِالؤم اهب رفكي
 .("ركذ نيذلا نييبنلا ينعي 4 َنيرفكب

 ةوبنلاب يأ (اَهب اَُْكَو ذَقَف) ةكم لهأ ينعي (ءالؤمم اهب زْفُكَي نإَ) : مهضعب لاقو
 .ةنيدملا لهأ ينعي (نيِرفاكب اَهب اوسيل ًامؤقر

 اي « ةدتفا ُمُهذُهبق » هللا صق نيذلا نييبنلا ينعي « هللا ىدم نيذلا لوأ »
 ألإ » نآرقلا يأ همومه نإ ارجأ » نآرقلا ىلع :يأ ه هنَلَع ْمُكْأْسأ أل لف » .دمحم

 .4 َنيِمَلعْلل ىَرَكِذ
 ينعي .هتمظع قح هللا اومظع امو يأ « هرذق قَح ةللا اوردق اَمَو » :هلوق

 ريسفت يف نيكرشملا ينعي ،ه عيش ْنَم رَشَب ىلَع للا لزنأ ام اولاق إ » نيكرشملا
 يبنلا نونعي ،نومأ موق ءالؤه :نولوقي اوناك ،دوهيلا مه :نسحلا لاقو .مهضعب

 نأ يذلاب اونِماَ) : ضعبل مهضعب لوقي يأ .نولوقي اوناكف مهيلع اوسو { هباحصاو
- 

 ٥ ى ُ ۔< 3 م

 ْمُهْلَعَل ُهَرخآ اوُرفكاَو) راهنلا لوأ يأ (ِاَهتلا ةججَو) دمحمب يأ ى (اونَماَ نيذلا ىلع

 ءايبنألا هب ينعي» : لاق ذإ 518 ص 11 ح هريسفت يف يربطلا رقعج وبأ هححر ىذلا لوقلا وه اذهو )1(

 .«ةيآلا هذه لبق تايآلا يف هركذ ىلاعت هللا مهامس نيذلا رشع ةينامثلا
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 92 - 91 :ماعنألا لوألا ءزجلا

 .(; نارمع لآ ةروس يف ءانرّسف دقو ،دوهيلا نيد ىلإ يأ .[72 :نارمع لآ] (َنوُعجَرَي

 ملف هللا دنع نم ءيجت ءايبنألا تناك دقف (ءْيَش ْنُم رشب ىلَع للا لزنأ ام) :اولاق من
 . مالسلا هيلع دمحمل هتا لاق ؟باتكلا اذهب لمحم ءاح نياف ئ باتكلاب ء ىجت نكت

 4 ,سانلل ىدمو ارون ىَسوُم هب َاَج يذلا بتكلا نا َنَم » مهل هي لق ل

 اهَنوُدْبَت » .ءاتلا ىلع نسحلا أرقم 4 سيار ُهَنوُلَعَ % هب ىدتها نمل :يأ

 .ةاروتلا نم اوفرح امب مهيدياب اوبتك يتلا بتكلا سيطارقلاو ه اريثك ومح
 ًاملع مكل رصي ملفا املع متملع :لوقي 4ممكؤاباع الو منأ اوُمَلْعَت مل ام مُعُمَلَُو »

 مهضؤخ يف مهرذ مث ; باتكلا لزنأ ىذلا هب هنلا لق « . مكئابال الو هايإ مكعييضتب

 .باتكلا لهأ لاتقب رمؤي نأ لبق اذهو ه َنوُبهْلَ

 (ءيش نم رشن إ ىلع هللا زنل ام اوُلاَ ذ هرذق ىح ةللا اوردق امو) : :دهاجم لاقو

 سانلل ىدهو ارو ىَسوُم هب ءاج يزلا باتكلا لزنا م ْلَق) .برعلا يكرشم ينعي

 لهأ ينعي ،ءايلا ىلع دهاجم ارقم وهو (أريثَك َنوُفْخُبَو اَهَنوُدْبُي سيطارق هنولعجي

 . هلزنأ (هللا ل ْمكؤابا٤ الو منأ اوُمَلعَت مل ام) برعلا رشاعم متنأ (ْمُتُمَلُعَور باتكلا

 .نوبعلي مهضوَح يف ممُهرَد مر
 نم « هيدي نيب يزلا قّدَصُم » نآرقلا يا ه كراب هنل بتك اذَمَو » :هلوق

 لهأ رذنتل ؛ ضرأل تيحد اهنم .ةكم ىأ « ىىَرَقلا 1 َرِذنتلَو » .ليجنإلاو ةاروتلا

 يأ « هب ًنونمؤُ : ةرخآلاب نونمؤي نيذلاو » ضرالا رئاس يأ ه اَهلْوَح ْنَمَو » ةكم

 نيح {ةكم لهأ ةالص ينعي :نسحلا لاق .4 نوظفاحي ْمهِتالَص ىّلَع ْمُمَو » نآرقلاب

 .ةيشع نيتعكرو ةودغ نيتعكر ةالصلا تناك

 .292:- 291 ص فلس ام رظنا (1)

 اضيأ نيبو ،اهل جتحاو اهحجرو يربطلا اهيلإ لام يتلا يه دهاجم اهب أرق يتلا ةءارقلا هذهو (2)

 .شيرق وكرشم مه امنإ انه ةيآلاب نيينعملا نأ ةروسلا عوضومو تايآلا قايس ىلع ادامتعا

 11 ج يربطلا ريسفت رظنا .ةيآلل هيجو ليوات وهو رظنلا نم ريبك ظح هنايبو اذه هرايتخالو

 .524-525 ص
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 93 :ماعنألا

 اهئوضو ىلع نوظفاحي يأ (نوُظِفاحُي مهتالص ىلع ممُمَو) :مهضعب لاقو
 ضرفت نأ لبق يكملا يف ةالصلا نم ركذ ام لك :لاقو .اهدوجسو اهعوكرو اهتيقاومو
 ام دعب ناك امو ؛ةيشع نيتعكرو ةودغ نيتعكر ، ىلوألا تاولصلا وهف سمخلا تاولصلا

 تاولصلا هب ينعي ةليللا كلت سمخلا تاولصلا هيلع تضرتفاو يبنلاب ىرسأ

 نأ لبق ،انغلب اميف سمخلا تاولصلا هيلع تضرتفاف ، يبنلاب يرسأ ناكو .سمخلا

 .ةنسب ةكم نم جرخي
 :لوقي .ماهفتسالا ىلع اذهو 4 ابذك هللا ىلَع ىتفا نم ملظا نمو » :هلوق

 ام لثم لزنأس لاق ْنَمَو يش هيلإ حوُي ْمَلَو يلإ َيجوأ َلاَق ؤ » هنم ملظأ دحأ ال

 ."ه هلا لزنأ

 . نسحلا لوق وهو ‘ باذكلا ةمليسم يف تلزن :: مهضعب لاق

 يدي يف نأ مئانلا ىري اميف تيأر :لاق هللا يبن نأ انل ركذ :لاق مهضعب ركذ

 اراطف ،امهتخفنف امهخفنأ نأ يلإ هللا ىحواف . يناممهأو يلع اربكف بهذ نم نيراوس
 ءاعنص باذكو ،ةمليسم ةماميلا باذك :امهنيب انأ نيذللا نيباذكلا يمانم يف امهتلواف

 .دوسألا ىمسي ناكو .ا}ىيسنعلا

 مالسلا هيلع يبنلا لاق ماق املف 5 يبنلا دنع ًادعاق ناك ةمليسم نأ نسحلا ركذو
 .هموقل ةكله بقس اذه

 نع دترا مث لتم هللا لوسرل بتكي ناكو حرس يبأ نب دعس نب هللا دبع يف ةيآلا هذه تلزن ليق (1)

 لوزنلا بابسأ يفو 30344 ص 1 ج ءارفلل نارقلا يناعم يف كلذ ليصفت رظنا ،مالسإلا

 .216 ص ،يدحاولل

 هجرخأو ،مانملا يف خفنلا باب .ريبعتلا باتك يف يراخبلا هجرخأ .هتحص ىلع قفتم ثيدح (2)

 ةريره يبأ قيرط نم هيوري امهالك (2274 مقر) يتي هللا لوسر ايؤر باب شايؤرلا باتك يف ملسم
 نب ةفينح ينب نم بيبح نب ةمليسم ةمامث وبأ رهف باذكلا ةمليسم امأ . ةنتَي هللا لوسر نع

 بعك نب دوسألا وهف ءاعنص باذك امأو . ًاضيأ يه تابنت يتلا حاجسب جوزتو ةوبنلا ىعدا ،ميجل

 ةنس ةدرلا بورح يف ناباذكلا لتق دقو .ليلجلا يباحصلا رساي نب رامع طهر سنعو . يسنعلا

 . هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبا دهع يف ةرجهلل ةرشع ىدحإ

 = يراخبلا حيحص الاثم رظنا .خيراتلاو ثيدحلا بتك يف ةتباث باذكلا ةمليسمب يبنلا ءاقل ةصق :(3)
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 94 - 93 :ماعنألا لوألا ءزجلا

 مهيديأ او اوُطساَب ةكئالملاو توملا ترمغ يف َنوُملظلا ذ ذإ ىرت ولو « : : هلوق .

 .4 نوهلا َباَذَع َنوَرْجت مويلا مكسفنأ اوجرخا

 هنودعيو هحور نوضبقي ؛توملا دنع اذه :(!)لاق ىبنلا باحصأ ضعب ركذ

 .ةنجلاب هنودعيو نمؤملا حور نوضبقيو .هيلع نوهي هنأ متيأر نإو ،هيلع ددشيو رانلاب

 .هيلع ددشي هنأ متيأر نإو ،هيلع نوهيو

 مهنال متعطتسا نإ مكسفنأ اوجرخا :مهل لاقي ۔رانلا يف اذه :نسحلا لاقو

 تيمب ه امو ل اكَم لك نم تومل ١ هيد ةيو ( : هلوقك .نوتومي الو تومل ١ نونمتي

 .ناوهلا : يأ نوهلا باذع هلوق .[17 :ميهاربا]

 دهج هتلاب اوُمَسفأَو » :هلوقك « قحلا ريغ هللا ىلَع ولوقت متنك انب « : هلوق

 «نوُربكَتْسَت هت هتا نع متنكو ط :لاق .8 : لحنلا] (توُمت نم هللا ثمعْنَت ر ال مهناميأ

 .ايندلا يف يأ

 ادرف ناسنإ لك انقلخ يا « ةرم لوأ مُكتْفلَحاَمَك ىدارف انونج ذَقلَو » :هلوق

 ءارو » لوخو لام نم مكانيطعأ ام يأ « مكلوح ام مُتكَرَتو » ًادرف ةمايقلا موي انيتايو

 يف نوكرشملا لاق ام ءاعفشلاب ينعي 4 مُكءاَعَفُش ْمُكَعَ ىر اَمَو » :هلوق

 يف ءايندلا رمأ يف يأ [3 :رمزلا] (ىَفْل هللا ىلإ انوُبرَقيل الإ ُمُهَذْبعن ام) : مهتهلا

 4 ١ وكش مكيف مهنأ م متمعَز نيذلا 9 . ةرخالاب نورقي سيلو 6 مهشياعمو اهيف مهحالص

 . هللا نود نم مهومتدبعف مكيف هلل ءاكرش مهنأ يأ

 يف لزنف ةنيدملا مدق باذكلا ةمليسم نأ انغلب» : هيفو يسنعلا دوسألا ةصق براب ٠ ىزاغملا يف =

 يننكلو . ثيدحلا رخا ىلإ ... سيف نب تباث هعمو بت هلللا لوسر هاتأف . .. ثراحلا تنب راد

 ةكله بقس اذه :ةمليسم يف مالسلا هيلع يبنلا لوق ثيدحلا بتك نم يدي نيب اميف دجأ مل

 .هموقل

 دنع اذه :لاق ةمامأ يبا نع هثدح نمع نييفوكلا ضعب ينربخأ :اذكه مالس نب ىيحي ركذ (1)

 . .توملا
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 96 ۔ 94 :ماعنالا

 ناك يذلا :نسحلا لاقو .مكلصو :دهاجم لاق ه مكنيب عط دقَل » :لاق
 اهأرق نم ريسفت اذهو .هسفن لصولا ينعي ناثوألا ةدابع ىلع اضعب مكضعب هب لصاوي

 لضَو » ةلصاوملا نم مكنيب ام يأ (ْمُكَنْيب عطقت دقل) بصنلاب اهأرق نمو .عفرلاب
 مضا دنع اناتنم ءلؤم) :هلوغك .مكل عفشت اهنا يا ه ةو م ام م

 .[18 :سنوي]

 . نسحلا ريسفت يف تابنلا نع قلفني يأ ٩4 ىونلا بحلا يلاق ةللا نإ » :هلوق

 تّرَملا جرخُمو تّبَملا َنِم يحلا جرخي ; » .امهيف ناذللا ناقشلا امه :دهاجم لاقو

 © يحلا قلخلا ةتيملا ةفطنلا نم جرخي .ةبحلاو ةفطنلا يه :دهاجم لاق « يحلا نم

 جرخيو ، يحلا نم ةتّيملا ةفطنلا جرخيو ،يحلا تابنلا ةسبايلا ةبحلا نم جرخيو

 . ىحلا تابنلا نم ةسبايلا ةبحلا

 . نمؤملا نم رفاكلا جرخيو رفاكلا نم نمؤملا جرخي : نسحلا لاقو

 م م . م۔ هو , . . م .. ٨

 . مكلوقع فرصت فيكف يأ « نوكفوت ىناف هللا مكلذ

 نسحلا ريسفت يف م"”حبصلا عيضي نيح يأ « حابضإلا قلاف »» :هلوق

 نع اوركذ .})حابْضإلا اهتعامجو حبصو حبصو حّبض :نسحلا لاقو .دهاجمو

 نع اوركذ .حبصلا قلف :لاق (قَلَقلا برب ُدوُعأ لق) :هلوق يف هللا دبع نب رباج
 .منهج يف رجش قلفلا :ةلي هللا لوسر لاق لاق رمع نب هللا دبع

 ينعي حابصإلا قلاخ (حابصإلا قلاف)» 97 ةقرو ز يفو ،‘حبصلا عيضي نيح» :ع و د يف اذك (1)

 !عيضي نيح حبصلا
 موقلا ح بص ردصم رهف © حبصلا امأ . ىنعملا اذهب ةثلثم ةغللا بتك يف اهدجأ ملو :ع و د يف اذك (2)

 حبصلا امأ ل .حبصلا يف ةغلف داصلا رسكب حبصلا امأ احابص مهتتأو مهاتأ اذإ ليخلا مهتحّبصو

 رظنا .حابصلا نم ةففخم نوكت نأ الإ مهللا ،ةغللا بتك يف اهدجأ ملف ءابلاو داصلا حتفب

 .354-355 ص 2 ج .مالكلا ثيلثتب مالعإلا لامكإ ،كلام نبا رظناو (حبص) ناسللا

 لوأ يف هريسفت يف يربطلا دروأ دقو «منهج يف رجش» :ظفلب ع و د يف ثيدحلا اذه درو اذك (3)

 = .«منهج يف بج هنإ» يدسلل لوقو «منهج يف نجس قلفلا نإ»ه :سابع نبال الوق قلفلا ةروس
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 97 - 96 :ماعنألا لوألا ءزجلا

 هابح رمقلاو سمُئلاو» قلخلا هيف نكسي يأ هنكس ليلا َلَعَجَو» :هلوق
 لاقو .يرجت هب : نسحلا لاق .[9٥:ن نمحرلا] (ِناَبْسحب ََقْلاو ىسممشلار هلوقك

 ؛ قلعملا ءيشلا نابسحلا :مهضعب لاقو .يرجت ًاضيأ يهو ءاحرلا نابسحك : دهاجم

 اهب يرجي ئ ءامسلا نود رودي كلفلاو ]33 : ءايبنألا] . (نوحكَبْسَي كلف يف لكر : هلوقك

 : يبلكلا لاقو .ءايض يأ (اناَبْسُح) : : مهضعب لاقو .نورودي :(نوححَبْسَي) و كلفلا

 . لزنمب موي لك ‘ باسحلا لبق نم ىأ رمقلاو سمشلا لزانم باسح

 .هقلخب ميلعلا ،هناطلس يف زيزعلا يأ 4 ميلعلا زيزعلا ُريِدقَت كلق و :لاق

 ذق رحبلاو ربلا تملظ يف اهب اودَنهَنل موجنلا ُمكَل لَعَج يزلا َوُمَو » :هلوق

 .اهنم اهب ىدتهي ىتلا ينعي .« نوملعي . موقل تيآلا الصف

 مثآ فذاك وهف ثالثلا هذه ىرس ائيش موجنلا يف ذ لاق نم : ٠(افللا ضعب لاق

 (نم أموُج امماَنْلَعَجَو حيباصمب انلا ءامسلا اًنَبَز دقَلَو) : هللا لاق :عدتبم رتفم

 ربلا تاملظ يف اهب اودتهَنِل وجن ُكَل لعج ىزلا وُمَو) :لاقو .[5 :كلُمنلا]

 .اهب ىدتهيو موجرو حيباصم يهف (رخَلاَو

 ردقلاب بيذكتلاو ةمئألا فيح يتمأ ىلع فاخأ :لاق ةلت هللا لوسر نأ اوركذ

 1 )2( موجنلاب قيدصتلاو

 6 اوكسمأف ردقلا ركذ اذإ : ني هللا لوسر لاق : لاق دوعسم نب هللا ذبع نع اوركذ

 .اوكسماف موجنلا تركذ اذإو ،اوفكف ىباحصأ ركذ اذإو

 ظفاحلا هنع لاق ةيتي هللا لوسر ىلإ رر ةريره يبأ قيرط نم اثيدح هانعم يف يربطلا جرخاو =
 .«هعفر حصي الو بيرغ هدانسإو . . .ركنم ثيدح هنإو :419 ص 7 ج هريسفت يف ريثك نبا

 ينو اذه ةداتق لوق ركذو ] "7 يف براب :قلخلا ءلب باتك يف يراخبلا بؤبو .ةداتق 7 )1(

 . اهب ملع ال ام فلكتو هبيصن عاضأو أطخأ كلذ ريغب اهيف لوأت نمف» : هرحخ

 ًاييذكت : نيتلضخ يتمأ ىلع فاخأ : : ظفلب سنأ نع بيطخلاو هبودرم نباو ىلعي وبأ 7 )2(

 . موجنلاب اقذحو ظفل يفو .موجنلاب ًاقيدصتو ردقلاب

 نيثيدحلا نيذه دروأ دقو . دوعسم نبا نع بيطخلاو ةيلحلا يف ميعن وبأو يناربطلا هجرخأ )3(

 ١ .35 ص 3 ج روثنملا ردلا يف يطويسلا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 99 98 :ماعنألا

 ى ۔ ٥ ٥4 8 م ه .4 عا ۔ ه م 8 م

 « عدوتسمو رقتشسمف » مدآ ينعي ةذجاو ,سفن نُم مكاشنا يزلا وُمَو » : هلوق

 تنيآل ا اَنْلصَف دق ح عدوتسمو رقتسمف .عدوتسمو رقتسمف :نيهجو ىلع ارقت يهو

 .نونمؤيف هللا نع يأ 4 َنوُهَقفُي موق

 6محرلا :رقتسملاف (عّدوتسمو رقتسمف) اهأرقي ناك هنأ سابع نبا نع اوركذ

 رقتسم يأ ؛عدوتسمو [فاقلا رسكب] رقتسمف اهأرقي نسحلا ناكو .بلصلا عدوتسملاو
 موي ىلإ هيف عضوي موي نم هربق يف عدوتسمو ‘تومي موي ىلإ دلوي موي نم هلجأ نم

 ٠ ثعبي ا

 يف رِقنور :ىرخألا ةيآلا هذه يف محرلا رقتسملا :سابع نبا لوق نايبو

 يف ريتسمف :نسحلا لوق نايبو .[5 :جحلا] (ىُمَسُم لجأ ىإ اشن ام ماحزألا

 ُرَقَتْسُم ضزألا يف ممُكَلو) :ىرخالا ةيآلا هذه يف تومي موي ىلإ دلوي موي نم هلجا
 وه رقتسملا نأ نسحلا ريسفتو .توملا ىلإ يأ [24 :فارعألا] (نيج ىلإ اتمَو

 .قولخملا

 نم يأ ه عيش رُك تابن هب انجرخأف ءام ءامسلا نم َلَزنا يزلا وُهَو » :هلوق

 هضعب بكري يأ ه بكارم ابح هنم جرخن ارضح هنم اًنْجَرخأَف » .تبني يذلا تابنلا
 .(‘لقوذعلا ناونلاو ه ةّيِناَد ناونق اَهِمْلَط نم لخنلا نمو » عرزلا :بحلاو ًاضعب

 نم ةبيرق يبلكلا ريسفت يفو ضعب نم اهضعب بيرق :نسحلا ريسفت يف ةينادلاوز
 .ةلدهتم قوذع :ةيناد ناونق : : مهضعب لاقو .ضرألا

 :لوقي ه نامرلاو نوتيزلاو » بنعلا ينعي « بان أ نم ٍتْتَجَو » :هلوقو
 ريغو ،هنولو همعط يف اهبتشم لوقي 4 هباشَتُم ريغو اهبتشم » نامرلاو نوتيزلا انجرخأو
 اهبتشم : مهضعب لاقو .معطلا يف افلتخم رظنملا يف اهبتشم : يبلكلا لاقو .هباشتم

 نيعلا حتفب قذمملا امأ . قوذع ىلع عمجيو نيعلا رسكب قذعلا وه وهو ناونق ىلع عمجيو ونقلا )1(

 © «اهقاذعأ ترثك ذإ ةلخنلا تقذعأو» © نوجرعلا : يأ {ةسابكلا وه قذعلاف .اهلمحب ةلخنلا يهف

 : : ناسللاو .3 ص 2 ج قئافلا ] يرشخمزلا رظنا بنعلا نم دوقنعلاو لخنلا نم ونقلا : قذعلاو

 .(قذع)
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 101 ۔ 99 :ماعنألا لوألا ءزجلا

 َ ٠ ح 7 م و ث 2 « . -

 نوكي نيح ينعي « َرَمثا اذإ هرمث ىلإ اورظنا » :لوقي هارت الأ .هرمث افلتخم هقرو

 .هريغو نسحلا ريسفت يف هجضنو ي أ ه هعنيو « اضغ

 نم جرخأ يذلاف :نسحلا لاق ٩. َنونِموُ موقل تنيال كلذ يف نإ % :لاق

 ىيحي نأ ىلع رداق بانعألا هذهو تانجلا هذهو رضخلا اذهو تابنلا اذه ءاملا اذه

 . ىتوملا

 يه نيطايشلا نأل نجلا نم نيطايشلا ينعي « نجلا اكرش .هلل اولَعَجَو » :هلوق

 نجلا اوكرشأف ئ اهتدابع ىلإ ناثوألا مهعدت ملو . ناثوألا ةدابع ىلإ مهتعد ىتلا

 . هللا ةدابعب

 نينب هل اولعج يأ 4 انبو َنينَ هل اوقَرَحَو » مهقلخ هللا يأ 4 مُهَقَلََو » :لاق
 . تانبو نونب هل : اولاقو . تانبو نينب هل اوبذك : مهضعب لاقو . نسحلا ريسمقت يف تانبو

 ريغب » :هلوق [57 :لحنلا] (ُهَناَحْبُس تانبلا .هلب َنولَعْجَيَو) :هلوق ينعي :نسحلا لاق

 لبق نم يأ « ىلاعتو % :اولاق امع هسفن هزني 4 هناحبس ٭ هللا نم مهاتأ يأ ه ملع
 ح ؟ ۔ ,ة

 م

 .نوبذكي امع يأ « نوفصي امع » عفترا يأ ،عافترالاو ولعلا

 م م , ء 1 7 . ٠ م .

 نوكي ىنا » .لاثم ريغ ىلع اهعدتبا يأ 4 ضزالاو توُمّسلا ميِدَب » :هلوق

 لكب َوهَو ءيش لك قلخو ةبحاص هل نكت ْمَلَو » دلو هل نوكي ةفيك يأ ي دلو هل

 . ميلع ءيش
 مكحم نب دوه خيشلا نأ ودبيو .«ايندلا يف ينعي راصبألا هكردت الو :98 ةقرو ث8ز يف ءاج (1)

 يف ىلاعتو هناحبس ىلوملا كردت دق راصبألا نأ ديفي ديق اهنأل ،ادصق ةريخألا ةزابعلا هذه فذح
 لاق .ًاعم ةرخآلاو ايندلا يف اهنوفني مهف .هللا ةيؤر يف ةيضابإلا يأرل فلاخم اذهو .ةرخآلا

 .«لوقعلا راونأ» هتموظنم يف يملاسلا هللا دبع دمحم وبأ خيشلا

 لاح لكب مكحا ىرخأو ايند لاحمل ا نم يرابل ١ ةيؤرو

 ازيَحتلاو ضيعبتلاو فيكلاو ازّيمتلا اهمزال نم ذنأل

 . ةلأسملا يف فلخلاو فلسلا نم ةيضابألا بهذم وه اذهو

 نارقلا امهب درو نيليواتلا الكو 5 دلو هل نوكي نيأ نم» : 98 ةقرو . ر يفو س فيك» : ع يف ١ ذكو (2)

 .198 ص فيراصتلا يف مالس نبا هركذ امك
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 108 - 102 :ماعنألا

 ءيش لك ْىَلَع وُمَو هوُدْبعاَف عيش لك قلاخ َوُم الإ ةلإ آل مكبز هتنا مكلذ » :لاق

 .دابعلا لامعأل ظيفح يأ : 7

 م م ٠٩

 فيطللا يأ هم ريبخلا فيطللا وُمَو و َرَصْبألا كرذُي هو رنَصبألا 4 هكرذنت آل » : هلوق

 . مهلامعأب ريبخلا ٨ مهاطعأ اميف هقلخب

 ىدتها يا « َرَصْبأنَمف % نارقلا يأ ه ممُكَبَر نم رئاصب مكءاج ذ » : هلوق

 ْمُكيََ انأ اَمَو » هسفن ىلعف يأ « اهيلعف » ىدهلا نع يأ َيمَع ْنَمَو هيقلف »
 .اهب مكيزاجأ ىتح مكلامعأ ظفحأ يأ ه ظيفحب

 .هجو أ ةعب ر أ ىلع أرقت يهو : تشسَرَد اولوقيل تني ر آل ا فّرَصن ; كل اذكو < : هلوق

 تأرق : ىأ تسرد : لاق سابع نبا نع اوركذ . تّسَرَدَو تسر تشزراَدَو تسرد

 لهأ ت راق . : ىأ تسراد . : لوقي مهضعبو . كلذ لثم دهاجم لاقو .تملعتو

 دق :يأ . ْتَسَرَد :نسحلا ارقمو .تئرق :لوقي وهف تسرد :ارق نمو .نيباتكلا
 .هه َنوُمَلْعَي موَقِل ُهنَبنلَو » :لاق .'}مهلطابو نيلوألا بذك عم تبهذو تسرد

 الإ هلإ ال ئلإ مهعدا يأ هي وه الإ هلأ ال كبر نم كيلإ َيجوا ام عبتا » :هلوق

 .لاتقلا اهخسن دقو . 4 َنيِكرشُمل ١ نع ضرغ و + . هضئ ارفب لمعل او (2)وه

 يف ْنَم نمال كبز ءاش ولور :هلوقك وهو ه اوكرشأ ام هللا ةاش وَلَو » :هلوق
 م © 7

 .اهب مهيزاجت ىتح مهلامعأل : يأ 4 ًاظيفح مهيلع َكََلَعَج امو » (ًاعيمج مهلك ضزألا

 .4 ليكوب مهْيلَع تنأ اَمَو »
 . 4 ملع ريغب اودع ةئلا اوُبُسَيَق هللا نوُد نم نو نيذلا اوُبُسَت آلو » :هلوق

 . (3) ملظل ا ن او دعل او ض ن او دعلا نم وهو .اودعو اودع : : نيهجو ىلع أرقت يهو

 اهيناعم ليصافت هيلع لدت امبسح اهحيحصت تبثأف د و ع يف أطخ ةطوبضم ةملكلا ةذه تدرو (1)

 تاءارقلا يف ةجحلا شهيولاخ نباو .105 ص ء ريسيتلا ث ينادلا اهتءارق فالتخا يف رظناو

 .255 ص 1 ج بستحملا ©ينج نباو 122 ص ثعبسلا

 . حصأ وهو .هللا الإ هلإ ال ىلإ مهعدا :دو ز يفو ؤوه الإ هلإ ال هللا ىلإ مهعدا :ع يف (2)

 = حضوأ هنأل 98 ةقرو ز يف ءاج ام تبثأو ،كءادتعالا نم اوُدَعو ،ناودعلا نم اوذَغف» :د و ع يف (3)
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 110 - 108 :ماعنألا لوألا ءزجلا

 اهوّبس اذإف ،مهناثوأ يأ ،نيكرشملا ةهلا نوبسي نوملسملا ناك :نسحلا لاق

 نودريف راكلا ناثوأ نوبسي نوملسملا ناك :مهضعب لاقو .هللا نوكرشملا بس

 . مهبرب مهل ملع ال ةلهج اموق مهبرل اوّبستسي نأ هللا مهاهنف . مهيلع

 َّنَبسنل وأ انتهلآ بس نع دمحم نيهتنيل هللاو :نوكرشملا لاق : يبلكلا لاقو
 ( .ةيآلا هذه تلزنف شهبر

 ةرجالاب ونيو ال نيزلا نإ : هلوق لثم يهو : ممُهلَمَع ة ةمأ أ لكل ايز كلذك ظ

 ه« نولمعي اوناك امب , مهتن ذ ْمُهُعجْرُم مو ىلإ مث : » [4 :لمنلا] (ْمُهَلاَمغأ ُمُهَل انيز

 .ايندلا يف يأ

 ٥ ء مه ّ

 : مهلوقل 4 اهب نموي ةيا ُمُهَتَءاَج نئل مهناميا دهج هللاب اوُمَسفأو : : هلوق

 : .كلذ هابشأو [5 :ءايبنألا] (و َلِسزأ امك ةب اناق
 مهلبق تّنَماَع اَم :هلوقك ه َنونموُي ال تاج اذإ اهنأ مرش اًَمَو هللا دنع تيآلا امنإ

 .نونمؤي ال مهنإ : يأ ماهفتسالا ىلع [6 : ءايبنألا] (َنونموُي هأ امماَنُكَنُهأ ةيرق م

 .(!)اوكلهأ اونمؤي ملف مهتءاجف ةيآلا مهيب اولأس اذأ موقلا نأل

 ل اَمَك ل مهرفكب اهيلع عبطن : يأ ه ْمُمَراَصْبأَو ْمُهَنَدفأ بو » : هلوق

 نيح اونماف باذعلا مهءاج ا اذإف { اهب اونمؤي مل ةيآلا مهتءاج ول يأ هه ةر ةرم لوأ ه هب اونموُي

 مهئيجي نأ لبق نم يأ (ةَرَ لوأ هب اونموُي مل اَمك) ؛}مهنم لبقي مل باذعلا اوأر
 . باذعلا

 1 ج بستحملا يف ينج نبا حتفلا وبآ لاق .ءادتعالاو ناودعلا نيب ىنعملا يف قرف ال ذإ زجوأو =

 ناودلا امهلثمو .قحلل يدعتلاو ملظلا اعيمج ودعلاو ؤذَعلا» : : نيتاءعارقلا ركذ نأ دعب 226 ص

 . ءادعلاو

 ءادتبا ىلع ةروسكم اهنإ فلأ (تاج اذإ اَهَنإ)» : 'يلي ام 204 ص 1 ج ةديبع يبأ زاجم يف ءاج )1(

 مسا عضوم يف يهف .اهيف (ْمُكرمْشْي) لامعإ ىلعف اهنأ فلأ حتف نمو ؛اهنع ريبخت وأ اهنإ
 , .«بوصنم

 هيضتقي امبسح اهحيحصت تبثأف 398 ةقرو ،ز يف ةرصتخم د و ع يف ةبرطضم ةرابعلا تءاج (2)

 . ةيآلا ىنعمو مالكلا قايس
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 112 - 110 :ماعنألا

 لاقو ` .نوبعلي مهتلالض يف يأ « َنوُهَمْي مهنيع يف ممُهْرَذَنَو » :هلو
 . (!"ةنودامتي :نوهمعي :نسحلا

 ءيش لك مهِيلَع انرَمَحَو ىتوملا ُمُهَمَلَكَو ةكئالملا مهنإ انلزن اننأ ولو » :هلوق
 مأ لوقت ام قحأ مهلأسن اناتوم انل ثعبا اولاق نيح اذه :هريغو نسحلا لاق ه البق

 ؤأ) :مهلوقلو [21 :ناقرفلا] (اتبَر ىرن ؤأ ةكالملا انيلع لزنأ الؤل) :مهلوقل لطاب
 اموت انايع هوري ىتح مهب اذه انلعف ول: لوقي ؛[92 :ءارسإلا] (اليبق ةكئالملاو هللاب يتات
 ٌّنكَلَور :هلوقك :نوملعي ال يأ نولهجي مُهَرَتَكأ نكلو نلا ءاشي نأ آلإ اوّنموُيل اوناك
 ىلع مهنم تبث نم ينعي .مهتعامج يأ :لوقي [37 : ماعنألا] (نوُمَلَعِي ال ْمُمَرتَكأ

 .رفكلا

 ْمُهْضْعَب يجوي نجلاو .سنإلا َنيطيش اود اوُدُع يي يبن لكل انلَعَج كلذكو « : هلوق
 : نسحلا لاقو .2 ةنسلألاب لطابلا نييزت:دهاجم لاق «أروُرُع لوقلا فرخز ضغب ىلإ
 ىلإ مُهُضْعَب يجوُي) :نوكرشملا مهو .نجلاو سنإلا نيطايش ءايبنألا ءادعأ هللا لعج

 امم مهيلإ سوسوتو مدا ينب ىلإ نيطايشلا يحوت ام وهو (ًاروُرُغ ,لوقلا تفخ ,ضعب

 5 .هب مهنورغي

 .سنألا ىلإ نيطايشلا ىحوأ ام هللا ءاش ول يأ .4 ُهوْلَعَف ام 7 ءاش ولو »

 : نارقلا يف يف ءيش لك : : مهضعب لاق .دعب مهلاتقب ىحوأ مث 4 نورفي اَمَو ْمُهرَذف «

 .لاتقلا هخسن خوسن ه وهف مهرذو ،رذ

 ًاقيرفو سنإلا ىلإ اقيرف ثعبف ©نيقيرف هدونج ثعب سيلبإ نأ انغلب : يبلكلا لاق
  

 .«نوددرتي» 98 ةقرو ز :ةطوطخم يف )1(

 هجوأ نم ًادحاو اهجو الإ ركذي ملو (البق) ةملكل ةفلتخملا تاءارقلا ىلإ انه فلؤملا رشي مل (2)
 عمج اهنأ ىلع 6 ًاعم ءابلاو فاقلا عفرب اهتءارق نوكت نأ ءارفلا راتخا دقو ةنياعملا وهو اهيناعم

 0 ص 1 ج ءارفلا يناعم رظنا .ىرخأ ًاهجوأ ركذو ؛نمضي يذلا ليفكلا ىنعمب 6ليبق

 12 ج يربطلا ريسفت يفنو .222 ص دهاجم ريسفت يفو ءهابشالاب لطابلا نييزت» :د و ع يف (3)

 . «ةنسلاألاب لطابلا نييزت : 55 ص
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 112 :ماعنألا لوألا ءزجلا

 : هلوق كلذف ؛نولوقي ام ءالؤه ءالؤه ملعأو ،ءالؤه ءالؤه ملعأ اوقتلا اذإف .نجلا ىلإ

 . مهعابتأو هللا ءايبنأل هدونجو سيلبإ نم ةوادع كلذ لكو « (اروُرَغ لوقلا فرخز

 نم هللاب ذوعت ،رذ ابأ اي :ليي هللا لوسر لاقف ةالصلا ىلإ ماق رذ ابأ نأ اوركذ

 :لاقف ؟نجلا نيطايشك نيطايش سنإللوأ هللا لوسر اي :لاقف ؛نجلاو سنإلا نيطايش
.. )1( 
 . معي

 نأ نيطايشلا كشوت :لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع مهضعب ركذ

 .نيدلا يف مهنتفتو مهسلاجم يف سانلا سلاجت

 اهاقلأف دواد نب ناميلس اهقثوأ نيطايش نإ :لاق هنأ رمع نب هللا دبع نع اوركذ

 .انآرقلا سانلا ءعىرقت ىتح رهظت نأ كشوت رحبلا ءارو نم

 سيلبإ نإ :لوقي ةي هللا لوسر تعمس :لاق يرعشألا ىسوم ابأ نأ اوركذ

 هسبلأ املسم مويلا نتف مكيأ :لاقف هدونج بدن حبصأ اذإف رحبلا ىلع ًاشيرع ذختا

 :لوقيف رخآ بس ىتح لجرب مويلا لزأ مل :لوقيف مهدحأ ءيجيف :لاق .جاتلا

 .هيدلاو ّقع ىتح لجرب مويلا لزأ مل :لوقيف رخآ ءيجي مث .ناحلطصي فوس

 :لوقيف . ىنز ىتح لجرب مويلا لزأ مل :لوقيف رخآ ءيجي مث .امهّربي فوس :لوقيف
 ءيجي مث .تنأ :لوقيف .قرس ىتح لجرب مويلا لزأ مل :لوقيف رخآ عيجي مث .تنأ

 : مهضعب لاق .تنأ :لوقيف .رمخلا برش ىتح لجرب مويلا لزأ مل :لوقيف رخآ
 .(ة)رحبلا عضوم منهج نأ انغلب : مهضعب لاق .ةنتف مهمظعأ ةلزنم هدنع مهمظعأف

 يف يربطلا ريرج نبا هجرخأو {ةمامأ يبأ نع يناربطلاو متاح يبأ نباو هدنسم يف دمحأ هجرخأ (1)
 يف لاقو ةعطقتمو ةلصتم ديناسأب ةفلتخم قرط نم ريثك نبا هجرخأو 53-55 ص 12 ج هريسفت

 . ملعأ هتلاو هتحصو هتوق ديفي اهعومجمو ثيدحلا اذهل قرط هذهفه :83 ص 3 ج هريسفت

 حيحص ثيدح اهانعم يف تبثي مل ام ماركلا ةباحصلا ىلإ تبسن نإو لبقت ال رابخأو لاوقأ هذه (2)

 . مالسلا هيلع يبنلا نع

 نيقفانملا تافص باتك يف رباج نع ارصتخم ملسم هجرخأو .هدنسم يف دمحأ هجرخأ (و)
 .(2813 مقر) . . .سانلا ةنتفل هايارس هثعبو ناطيشلا نشيرحت باب .مهماكحأو
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت , | 118 - 113 :ماعنألا

 “-آلار نم ف ٦ ةرذلا ةدئفأ هلا ايض م » :هلق
 نيكرشملا ةدئفأ ينعي : ةرجالاب ںونموي ال نيذلا ةدئفا هيلإ ىغصتلو « : هلوق

 : يأ ىغصتلو : لوقي . ليملا ءاغصالاو . هاضرتو نيطايشلا اهيلإ يحوت ام ىلإ يغصت

 ف ۔2٥ م . ۔ , 2 ۔٥۔إ۔ ٥ 2 ه۔,۔ - . . . ٠١١ ۔ ... ِ
 : ںوعفرتمم مه ام اوفرتقيلو هوضريلو + . ةرخاأل اب ںونموي ال ني ذلا ةدئفأ هل ا ليمتلو

 . نولماع مه ام نولمعيس ي أ كنوبستكم مه ام اوبستكيلو : ي أ

 ى رو ۔ . . , ه ٥٤ ِ {- 2٥2 . هو ۔ ے ۔ ۔ ۔مع 8 ۔ه۔ڵ 7 ٤

 : يأ هم الصفم بتكلا مكيلإ لزنا يزلا هو امكَح يغتبا هللا ريغفا » :هلوق

 . مارحلاو لالحلاو ةلالضلاو ىدهلا هيف لصف أنتبم
 2 ِ ۔ هوم , = ,هي وم ۔ م۔ه۔ا . .- & ء -ه ۔ .,.۔

 لهأ ينعي « قحلاب كبر نم لزنم هنا نوملعي باتكلا مهنيتاة نيذلاو » : هلوق

 َنِم َنَئوُكَت لق » قحلاب كبر نم لزنم هنأ نوملعي باتكلا لهأ نم ةساردلا
 لهأ نم نيسرادلا نأو هللا دنع نم نآرقلا اذه نأ] نيكاشلا نم يأ ه َنيرَتُمُملا

 .(}مقحلاب كبر نُم لزنم هنأ َنوُمَلْعَي باتكلا

 لاقو .مكح اميف 4 الذَعَو » دعو اميف ه ًاقذص كبر تملك تمنو ل :هلوق

 :؛4 هتملكل َلَذَُم ال % . هللا دنع نم ءاج يذلا ديعولاو دعولاب الدعو اقدص : نسحلا

 اَمَو يدل لوقلا ُلَدَبي ام يعولا مكنإ ُتُمَذَق دقو يدل اوُمِصَعْخَت ال) :هلوقك ،دعو اميف
 عمسأ ال يأ ه ميلعلا غيمسلا وهو » :هلوق .[28-29 :ق ةروس] (دييغلل مالظي انا و , ۔ .م م ۔ ب ۔ - = . ه 7 ٤

 . هنم ملعأ الو هنم

 . ۔ ه ۔ ۔ د م . ٥ گ . ه ۔ ۔۔٤٠ 2 - ّ ٥

 نيكرشملا نأل « هللا ليبس نع كولضي ضرالا يف نم زثكا عطت نإو » :هلوق
 : يأ ه نظلا الإ » ناثوألا مهتدابعب ه َنوُكبتَي نإ » .ناثوألا ةدابع ىلإ هنوعدي اوناك
 . نوبذكي الأ يأ : نوصرحي الإ مه نإو ى . مهنم نظب ةهلآ مهنأ اوعدا

 ۔ 2323ه و 5 ۔ ه ۔ ً .؟ - . 3 ه .وه - . 4 -١

 وهف : يأ ه َنيدتُهَملاب ملغا وهو هليبس نَع لضي نمم ملعا وه كبر نإ » :هلوق
 .هليبس نع اولض نيذلا مه نيكرشملا نأو ىدهلا ىلع ادمحم نأ ملعأ

 : نسحلا لاق .(ث)[هتاكذ كردأ ام ىنعي] ه ِهبَلَع هتا مسا ركذ امم اولكف » : هلوق

 .99 ةقرو ز نم ةدايز (1)

 .الال ةقرو ز نم ةدايز (2)

  



 120 - 118 :ماعنألا لوألا ءزجلا

 ةيدرتملار ةذوقوملاو ةقنخنملاو مدلاو ةتيملا نولكأي اوناك برعلا يكرشم نأ كلذو

 اَم الإ) :هئلا لاق .هتاكذ كردأ ام الإ هلك كلذ هللا مرحف ،عبسلا لكأ امو ةحيطنلاو
 . ه َنيِنِموُم هتاياب متنك نإ % :لاق [3 :ةدئاملا] (ْمُنيَكَ

 مكل وهف هولكف :يأ ه هيلَع هللا مسا َركُذ امم اولكأت لأ مكَل اَمَو » :لاق مث

 رخآ ىلإ . . .ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا نم ه مُكيلَع مرح ام مكل لصف ذَقَو » لالح
 ام الإ :مهضعب لاقو .مرح يتلا ءايشألا كلت نم يأ ه هنإ مَتررُطضا ام آلإ » ةيآلا
 . ةتيملا نم هيلإ متررطضا

 مهاتأ ملع ريغب ، نيكرشملا ينعي « ,ملع ريب مهناو َنوُلِضَب اريثك َنإَو » :لاق
 نوكرشملا اهيأ مكنأ ملعي وهف « َنيِدَتْعُمْلاب ملعأ وُه َكبَر نإ » .ةجح الو هللا نم

 هللا رمأ نودتعت ،نودتعملا متنأ
٥ ٠ 0 

 هللا مرح املف (َنيِنموُم هتايآب متنك نإ ِهيَلَع هفلا ُمْسا رِكذ امم اوُلُكَف) : يبلكلا لاق

 مكنيكاكسب متلتق ام وأ هولكأت نأ قحأ مكل هنلا لتق ام :نينمؤملل نوكرشملا لاق ةتيملا

 هيلع متركذ امم امم متنأ نولكاتو مكل حبذ ام نولكأت الو هللا نودبعت مكنأ متمعز متنأو

 لصف ذَقَو هيَلَع هللا مسا ركذ امم اولكات ل ُهكَ اَمَو) :نينمؤملل هللا لاقف . هللا مسا

 .مكيلع مّرح ام مكل نيب يأ ،(مُكََلَع مرح اًم مكل
 لاقو . هَرسو هتينالع : نسحلا لاق . (" ةنطاب منإلا رهظ اورذَو ط : هلوق

 باوصلاو» : يلي ام هنطابو مثإلا رهاظ يف نيرسفملا فالتخا ىور نأ دعب يربطلا رفعج وبأ لاق )1(

 .هنطابو مثإلا رهاظ كرتب هقلخ ىلإ مدقت هركذ ىناعت هتنا نإ :لاقي نأ اندنع كلذ يف لوقلا نم

 انزلا رس كلذ يف لخدي دقو ،همراحم نم هب هتا ىصع ام لك مثإلاو .هتينالعو هرس كلذو
 ٥ تانبلاو تاهمألاو ءابألا لئالح حاكنو ا نهنم نادخألا تالوأو تايارلا لهأ ةرهاعمو .هتينالعو

 عيمج ناكو كلذك كلذ ناك ذإو .تنطب وأ ترهظ هتل ةيصعم لكو .انايرع تيبلاب فاوطلاو

 ام عيمجو مثالا نم رهظ ام عيمج هنطابو مئإلا رهاظ اوُرَذَو) : هلوقب مع هللا ناكو . ًامثإ كلذ

 رظنا . . .«ةعطاق رذعلل ةجحب الإ . ءيش نود ًائيش كلذ نم صخي نأ دحأل نكي مل . .نطب

 .75 ص 2 ج يربطلا ريسفت
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 122 - 120 :ماعنألا

 نولمعي يأ « مثإ ا نوبي نيذلا نإ » :لاق .هتينالعو هَرسو هريثكو هليلق : مهضعب
 .نولمعي يأ نوبستكي يأ ه َنوفرََقَ اوناك امب نوَرجيَس ط مثإلا

 هنإو : مهضعب لاق « ٌقسفل هنإو هيلَع هللا مسا َرَكْذُي مل امم اولُكات الو » :هلوق

 : يأ (ٌقْسفَل ةنإَو) : مهضعب لاقو . كرشل لالحتسالا ىلع ةتيملا لكأ نإ : يأ .كرشل

 . يصاعملا قوسفلاو ؛ ةيصعمل هنإو

 يف ه مكولدنجُيل » نيكرشملا نم يأ « ممهِئاَلْؤوا ىلإ نوُحوْيل نيطيشلا نإو »
 .ةتيملا لكأ

 اي :نولوقيو 0")[ةحيبذلا يف نيملسملا نولداجي نوكرشملا ناك :دهاجم لاق]

 متنأو هنولكأت الف هللا لتق ام امأو . نولكاأتف متلتقو متحبذ ام امأ .دمحم باحص

 هجو ىلع اهومتلكاف ةتيملا متللحتساف. يأ ه ْمُموُمْنْعَعأ نإو » :هللا لاق
 .4 نوُكرشُمَل مكنإ » نوكرشملا اهلحتسي امك اهل لالحتسالا

 هب اوجتحاو اولاق اميف نيكرشملا متقدص يأ (مُموُمَتْعَطَا َنإَو) :مهضعب لاقو

 دقف كلذ يف مهومتقدص نإ مكنأل .نيكرشملا مكقيدصت يف يأ (َنوكرشُمَل مكنإ)
 . نوكرشم هللا مكبيذكتو نيكرشملا مكقيدصتب متناف © هللا متبذك

 . نسحلا ريسفت يف مالسإلاب « هنتيَخأَق ل ارفاك يأ ه انبَم َناَك ْنَمَوأ »» :هلوق
 لاق :ه سانلا ىف هب ىشمي ارو ُهَل اَنْلَعَجَو « .دحاو وهو . هانيدهف الاض :دهاجم لاقو

 ً - 2 - مد م}۔ے -
 ريسفت يف رفكلا تاملظ يأ ه تّملظلا يف هلثم نمك » ىدهلا ينعي :دهاجم

 4 اهنم جراخب سيل 5 . دحاو وهو . ةلالضلا تاملظ يف : دهاحم لاقو . نسحلا

 . ةلالضلاو رفكلا تاملظ يف ميقم وه :يأ

 اهبو ،لمعي اهيلع شةنيب هللا نم هعم نمؤملا اذه (هاَنَْيخأَف) : مهضعب لاقو

 .100 ةقرو .ز نم ةدايز (1)

556 



 132 - 122 :ماعنألا لوألا ءزجلا

 اذه ؛ (اهنَم جراخي سيل تاملظلا يف ُهلَعَم نممكر :لاق .(;[ يهتني اهيلإو] . ذخأي

 ىلع ؟ناذه نايوتسي له يأ لثم نايوتسي له لاق .اهيف رّيحتم ةلالضلا يف رفاكلا

 . نايوتسي ال امهنإ يأ ‘ ماهفتسالا

 . ماشه نب لهج يباو باطخلا نب رمع يف تلزن اهأ انغلب :)[مهضعب لاق]
 .دعب ةماع يه مث

 وأ باطخلا نب رمعب (مالسإلا ديأ مهللا :ةلي هلا لوسر لاق :لاق نسحلا ركذ

 نب لهج ابأ كلهأو : لاق هبسحأو ئ باطخلا نب رمعب هديأف )4( ماشه نب لهج يباب

 .لاق امك وأ ماشه

 ۔ءعوءو

 .4 َنوُلَمْعَي اواَك ام نيرفاكلل َنّيز َكِلَذَك » :لاق
 . ه م ۔ ء ۔۔٥َ ح م . 2٥, 5۔ ۔ ۔ . ۔۔ . ,

 رباكأ : مهضعب لاق 4٩. اهيمرجم ربكا ةيرق لك ىيف انلعج كلذكو ل : هلوق

 اهيف اوركمَيِل » :لاق .دحاو وهو اهؤامظع :دهاجم لاقو .اهتربابج :اهيمرجم
 مي ٥ ۔ .. ه ي هع ۔ مد ه ۔

 نوكرشملا مهو ،مهسفنأب نوركمي امنإ مهنأ هم 7 مهىيفناب الإ نوركمي

 ٠ مهلسر اوبذك نيذلا

 م ےم

 امو

 .ةداتقل لوقلاو .44 ص 3 ج ،روثنملا ردلا نمو .91 ص 12 ج ،يربطلا ريسفت نم ةدايز (1)

 ©ز ةطوطخم يف ءاج امك مالس نب ىيحيل لوقلاو ،هلبق امع لصفنم مالكلاو ،اهنم دب ال ةدايز (2)

 .100 ةقرو

 .«نيدلا ديأ مهللا» :د يفو «مالسالا ديأ مهللا» :ع يف اذك (3)

 لئاضف يف باب . ةباحصلا لئاضف باتك ،ةنسلا حرش يف يوغبلا هجرخأ . حيحص نسح ثيدح )4(

 بقانملا يف يذمرتلا هجرخأ نكل (3885 مقر) فعض هيف دنسب سابع نبا نع ةمركع نع رمع

 بحاب مالسإلا زعأ مهللا» :ظفلب رمع نبا نع عفان نع باطخلا نب رمع صفح يبأ بقانم
 هححصو .رمع هيلإ امهبحأ ناكو :لاق .باطخلا نب رمعب وأ لهج ياب كيلإ نيلجرلا نيذه

 .د ةطوطخم يف انه درو امك .. . .نيدلا ديأ مهللا :ظفلب مكاحلا هححصو نابح نبا

 هترجهو ،ازع رمع مالسإ ناك» :لاق هنأ دوعسم نب هللا دبع نع يور ام درون نأ انب نسحيو
 .«رمع ملسأ ىتح نيرهاظ تيبلا لوح يلصن نأ انعطتسا ام هللاو ؛ةمحر هترامإو . ًارصن

 .هاضرأو هنع هللا يضر
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 127 - 124 :ماعنألا

 ةللا للا لسر يتوأ ام لم ىتون ىتح نمو نأ اولاق ةياة مهتءاج اذإو » :هلوق

 راص » اوكرشأ نيذلا يا ه اوُمرْجأ نيذلا ُبيِصْيس هتلاسر لَعخَي تيح ملعأ
 « نوُرُكمي اوناك امب » ةرخآلا يف يأ ه ديدش باَذَعَو » هللا دنع ةلذ يأ ه هتنا َدْنِع

 . نوكرشي : يأ

 .مالسإلل » هردص عسوي يأ ه هردص حرشي هيدهي نأ هنلا دري نمف » :هلوق

 وهو ىنثم مالك وهو .قيضلا جرحلاو ه اجرخ اقيض ُهَرذَص لعجي ُهلِضي نأ دري نمو
 يفو .ناميإلا نم هيلإ ىغذُي ام هيلع لقثي يأ ه ِءاَمّسلا يف دعصي اَمْئأَك » كشلا
 هللا لَعخَي كِلَذَك » :هللا لاق .ءامسلا يف دعصي نأ فلكي امنأك :نسحلا ريسفت

 .« ًنونموُي آل نيذلا ىلَع » رفكلا ةساجر ينعي « سجرلا
 .ةنجلا ىلإ ًاميقتسم ه ًاميقّنْسُم » مالسإلا يأ 4 كبر طزِص اذممَو » :هلوق

 .لبقم هللا دبع اذه :كلوقك !ةفرعملا باب نم هنأل بصتنا امنإو

 ركذتي امنإ يأ ه َنوُرُكَذَي موقل » تايالا انيب يأ 4 تنآلا انلضف ذق » :هلوق
 عبتا نم كتراذن لبقي امنإ :يأ [11 :سي] ركذلا عبتا نمم رذنت اممنإ) :هلوقك نمؤملا
 .ركذلا

 دْنِ) :لاق .ةنجلا هرادو هللا وه مالسلاو « مهبَر دنع ملسلا راد مُهَل » :هلوق
 :نوعرف ةأرما لوقكو .ءامسلا يف يأ [10 :ةيشاغلا] (ةّيلاَع ٍةَنَج يف) :هلوقك (ممهَبَر

 دَعقَم يف) :هلوقكو ،ءامسلا يف يأ [11 :ميرحتلا] ةنجلا يف اتيب كدنع يل نبا بَر)
 ءامسلا يف ةنجلا نإ :لوقي .ءامسلا يف يأ [55 :رمقلا] (ردَتقُم ٍكيِلَم دنع قدص

 ةنجلا عضومب ربخأ هنكلو ز هللا دنع اضيأ تناكل ضرالا يف ةنجلا تناك ولو إهللا دنع
 . هللا دنع ضرألا يف رانلا نأ امك هللا دنع ءامسلا يف اهنأ

 لاقف .اوءاج نيأ نم مهنيب اميف اولءاستف اوقتلا كالمأ ةعبرأ نأ رثؤي اميفو

 امهانعم قيضلاو جرحلا» :100 ةقرو ز يفو .رركم مالك يأ «ىنثم مالك»ه :دو ع يف اذك (1)

 . «دحاو
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 128 - 127 :ماعنألا لوألا ءزجلا

 ضرألا نم تئج : رخآلا لاقو . يبر دنع نم ةعباسلا ءامسلا نم تئج : مهدحأ

 : رخآلا لاقو . يبر دنع نم قرشملا نم تئج : رخآلا لاقو ١ يبر دنع نم ىلفسلا

 . يبر دنع نم برغملا نم تئج

 .(" هللا ءامسأ نم مسا مالسلا :يي هللا لوسر لاق :لاق نسحلا نأ اوركذ

 .« نولمعي اوناك امب ْمُهيِلَو وُمَو ل :لاق

 نجلا َرَضْعَم اي لوقن مث :يا « نجلا رشعم اعيمج ممُهرُشحَن موَيَو » :هلوق
 نم رثك دق يأ (ممتْرَتكَتْسا دَق) :لاق ادهاجم نأ اوركذ ه سنإلا َنَم مترثكتسا دق ل

 ٥ ۔ے مم ۔, ٥ ۔.۔۔ ِ . . .

 يأ « سنإلا َنم مهؤايلؤا لاقو » .نسحلا لوق وهو ،سنألا نم متللضأو متيوغا
 .ه ضغب انضعب عتمتسا انبر » سنإلا نم اولضأ نيذلا

 . مهب اودعو مهؤلوت ىتح سنإلا نم اريثك اولضأ دق نجلا تناك : يبلكلا لاق

 ءارفق ضرأب وهو لالضلا فاخ اذإ ناك لجرلا نأ نجلاب سنإلا عاتمتسا ناكو

 ن اكو هر اوج يف تييف هموق ع اهفس نم يد اول ا اذه ديسب ذوع ا : ل اق اهب شحوتس او

 افرش كلذب نودادزيف ث})نجلا عم سنإلا انتدوس دقل :اولوقي نأ سنإلاب نجلا عاتمتسا

 َنُم لاجرب َنوذوُعَي ,سنإلا َنِم لاجر ناك هنإَو) :نجلا ةروس يف لاقو .مهموق نم
 دّيسب ذوعأ :لاق فوخملا ناكملاب وأ رفقلا يداولاب سنإلا نم دحأ لح اذإ يأ (ٌنجلا

 ذإ ،مثإلا وه قهرلاو [6 :نجلا] (اقَمَر مُموُداَرَق) :لاق .هموق ءاهفس نم يداولا اذه

 .هب ذاعتسا نم ذيعي ي ذلا هلل اب او ذيعتسي ن أ اوكرتو ذيعي ال نمب اوذاعتسا

 رانلا َلاَق » توملا :يبلكلا لاق ه انل تلجأ يزلا اَنلَجأ اَنْعَلَبَو ل :هلوق
 نوجرخي ام ردق الإ 4 هللا ءاش ام الإ اهيف نيدللخ مكلزنمو مكريصم يأ 4 مكيؤثمم

 © مالسلا وه هللا نإ :ظفلب هللا دبع نع ةالصلا يف دهشتلا باب ،ةالصلا باتك يف ملسم هجرخأ (1)

 .458 ص ريسفتلا اذه نم فلس ام رظناو

 يربطلا ريسفت يف ءاج امك (ءاحلاب) نجلا هتبثأ ام باوصلا نأ ودبيو «نجلا عم سنالا» :ع يف (2)

 . (ننح) ناسللا رظناو .نجلا ءايحأ نم يح نجلاو سابع نيا نع ليوط ربخ يف 455 ص 1 ج
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 130 - 128 :: ماعنألا

 كلذلف .رانلا يف نودلختو اهيلع نوبقاعتف ةثيبخلا مكلامعأب نوبساحتف مكروبق نم

 ميكح يأ ه ميِلَع ٌميِكَح كبر نإ + .)انفصو ام ردق الإ انركذ ام دولخلا نم ىنثتسا

 . هقلخب ميلع هرمأ يف

 لاق .ه نوبي اوئاك امم ًاضغب نيملظلا ضغب يون كِلذََو » :هلوق
 لاق .ضعب ءايلوأ مهضعب نينمؤملا نأ امك ضعب ءايلوأ مهضعب نوكرشملا :نسحلا

 . ملظ نود ملظو ملظ قوف ملظ وهو ،نيملاظلا عيمجل ةعماج ةلمتخم ةيآلا مهضعب

 لسر مكاي ملأ » مهنم رفك نم ينعي « سنإلاو نجلا رشعم » :هلوق _

 لهأ نم الو ءاسنلا نم الو نجلا نم ايبن هللا ثعبي ملو ةصاخ سنإلا نم يأ هم مكنم
 مهيف لسرأو سنإلاو نجلا نم اعيمج نيلقثلا ةلاقملا هذهب بطاخ ناك نإو .ودبلا

 ْمكِتاَي ْمَنأ) :سنإلاو نجلا : :ًاعيمج مهبطاخي وهو لاقف .ةصاخ سنإلا نم لسرلا

 نيرحبلا نم يأ (اَمُهنِم جَرْخُي) :هلوقك .سنإلا نم يأ ،مكدحأ نم :يأ مكنم لس

 امهنم جرخي سيلو ،امهدحأ نم جرخي امنإو 22 :نمحرلا] (ْناَجَْملاَو ؤلؤلا
 نم يا مكنم لسر مك أ ,سنإلا نجلا رشعم ه اي) :هلوق كلذكو ،اعيمج

 لمأ َُم مهيلإ ىحوي الاجر الإ كيبَق نم انْلَسرأ اًمَو) :لاق .سنإلا وهو . مكدحا

 لهأ نم لضفأو ملعأ اوناك مهنأل رضحلا لهأ نم يأ [109 :فسوي] (ىىَرقلا
 . (ثدومعلا

 لهأ نم سانأ ءاجف ماشلا لهأ ىرق ضعب ىلع ناك لبج نب ذاعم نأ اوركذ

 لبق مكب أدبأ ال يرمعل لاقف 7انب تأدب ولف {ةماقإلا انيلع تقش دق :اولاقف ةيدابلا

 مهيلع لزنت :لوقي ةلي هللا لوسر تعمس دجاسملا لهأو ةدابعلا لهأ ةراضحلا لهأ

 .(ةةمايقلا موي أدبي مهبو ،ريخلا يتأي مهيلإو شةنيكسلا

 .ز ةطوطخم يف دوجوم ريغ وهو }مكحم نب دوه خيشلا ةدايز نم انه ءانثتسالل ريسفتلا اذه ناك (1)

 مهلاوحأ بلغأ يف مهو يداوبلا نونكسي نيذلا بارعألا مهو . . ةيبخالاو مايخلا باحصأ مه (2)

 .ناردغلا نودوريو ألكلا نوعجتني ،لاحرتو لح نيب .-
 .عجارملا نم يدي نيب اميف هدجأ مل (3)
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 135 - 130 :ماعنألا لوألا ءزجلا

 ۔رو . ٥ مش

 ىلع ان ذهش اوُلاَم اذم مكموي ءاقل ْمُكَن ذنيؤ يتايياَ ْمُكَلَع نوصقي + :هلوق

 .رانلا ىلإ اوراص ام دعب اذهو .ايندلا يف لسرلا انتءعاج دق هنأ ى انسفنأ

 ىأ ه هسفن ىّلَع اودهشو اهيف اوناك ذإ ايندلا ةايحلا ُمُهترَعَو » : هللا لوقي

 .ايندلا يف يأ «َنيرفك اوناك منأ % ةرخالا يف

 ثعبي مل :يأ دولف اَهنُهأَو ملظب ىرقلا كلهم كبَر نكي مل نأ كلد
 نكأ مل :لوقي . مهلسر اوبذك نيح ةفلاسلا ممألا نم كلهأ نم ينعي . الوسر

 لبق مهب ذع ف مهملظ ال نكأ ملو 6 مهيلع هب حتح ١ الوسر مهيف ثعب ا ىتح مهكله ل

 . بتكل اب جاجتح ال او لسرل ا ثعبم

 لهأ يف هللا لاق .مهلامعأ ردق ىلع :يأ ه اوع امس ًتَجَرَد لكو ا :هلوق
 ًءاَرَج) : : ةنجلا لهأ يف لاقو . ةثيبخلا مهلامعأ قفاو يأ ]26 : : أبنلا] قافو ًءاَرَج) رانلا

 . مهلامعأ ردق ىلع يأ [36 :ابنلا] (اباَسج ءاطع كبَر نم

 . مكلامعأب اهومستقاو يتمحرب ةنجلا اولخدا : هللا لوقي :لاق ءاهقفلا ضعب ركذ

 .4 َنوُلَمْعَي امع ,لفنتب كْبَر امو » :هلوق
 { ۔ ر ۔ ه ُ ع ێ ۔ ,2 ۔۔ -
 اشي نإ ةمحرلا وذ مهتدابع نعو هقلخ نع يأ « ىنغلا كبرو و :هلوق

 ءاشي ام مكدعب نم فلْخَنْسَيَو » نيكرشملا ينعي ،لاصئتسالا باذعب يأ « مُكَبِهذُي
 .« َنير{خاة موق ةَبَرُد نُم » مكقلخ امك يأ ه مكاسنا امك

 للا نوزجعي نيذلاب متنأ ام يأ ه َنيزجمُمب متنأ امَو تال نوذمعوُت امنإ ه :هلوق ٥ ى ٥

 . مكيلع ردقي ال ىتح هنوقبستف

 ىلع اولمعا يأ .ديعو اذهو ه مكناكم ىلع اولمعا موقت لق » :هلوق

 4 رالا ةَبقلَع هل نوكت نم ًنوُمَلْعَت فْوَسَف ٌلماَع ينإ » ،مكرفك ىلع يأ .مكتيحان
 لهأ مكنأو ةنجلا لهأ انأ ةمايقلا موي نوملعتسف يأ ،ةنجلا اهتبقاعو ،ةرخآلا راد يأ

 نود ملظو ،ملظ قوف ملظ وهو نوكرشملا يأ َنوُملَضلا حلفي ال 1 % .رانلا
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 136 :ماعنألا

 ةيآلا نوكت دقو ،مهريغو نيكرشملا نم نيملاظلا عيمج ىلع ةيآلا لمحت دقو .ملظ

 .معت مث ةصاخ

 ابص .مننألاؤ ثرحلا نم م » "}[قلخ امم يا] « ارق امم .هنب اولَعَجَو » :هلوق
 .هلل ناك اَمَو هللا ىلإ لصت الف ْمهِئاَكَرْشِ ناك امف اًنئاَكَرْشل اَمَو مهمعزب .هلب اذ اولاقف

 .« نوُمُكخَي ام ءاس مهئارش ىإ لصي هف
 أءزجو هلل ًاعزج مهثورحو مهماعنأ نم اولعج دق اوناك .ةيلهاجلا يف اذه ناك

 طخلا اذه نود ام :نولوقيف اطخ هيف نوطخيف ثرحلا نوثرحي اوناكف ؛مهتهلال

 رذبلا نم عيش هلل اومس اميف طقس نإف ،رذبلا نورذبي مث . هلل وهف هءارو امو .انتهلآل

 نإو ،مهتهلآل اميظعت مهتهلآل اولعج ام ىلإ هودرف )وطقل مهتهلآل هولعج 6"[يذلا]
 ءاملا نولسريو .هوكرت هل هولعج يذلا نم مهتهلآل اومس ام يف ءيش رذبلا نم طقس

 ،هيلإ ريقف اذه نإف هورقا :اولاق مهتهلال اومس يذلا يف رجفنا نإف ؛هلل اومس يذلا يف

 . يبلكلا ريسفت يف اذهو .هودس هلل هوطخ يذلا يف رجفنا نإو

 هولعج يذلا وه ناك نإ مهتهلآل هولعج عرزلا نسح اذإ :نسحلا ريسفت يفو

 8 مهتهلآل هولعج نسحأ هلل هولعج يذلا وه ناك نإو مهدنع اهل وهف ،مهتهلآل

 امم طلتخا اذإف ماعنألا يف امأو .ائيش نسح اذإ ،مهتهلآل اولعج امم هتل نولعجي

 اميف مهتهلآل اولعج امم طلتخا اذإف .زيمي الو هوكرت مهتهلآل هولعج اميف ءيش هلل اولعج

 ءاطو يف هوحبذ مهتهلآل ائيش اوحبذ اذإو .مهتهلآل هولعج يذلا يف هودر هلل اولعج

 يذلا ناكملا ىلإ مدلا ليسيف فرشم ىلع هوحبذ هلل هوحبذ اذإو { هناكم مدلا رقتساف

 .(َنوُمُكخَي ام ءاَس) :هللا لاق .مهتهلآل اوحبذ

 مهيشاوهو مهثورح نم اوأزجف ةلالضلا لهأ نم سان دمع :مهضعب لاقو

 . ىنعملا ميقتسي ىتح هتابثإ نم دب الو د و ع نم اذه لوصوملا مسا طقس (1)
 نم هذخأ يأ ٠ هطقتلي هطقتل او ٠ هطل هطَتَل : لاقي . .حيصف حيحص وهو . هوطقل :ع يف اذك )2 (

 .(طقل) ناسللا رظناو .«ةطقال ةطقاس ٌلكل» . لثملا هنمو ضرألا
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 138 - 137 :ماعنألا لوألا ءزجلا

 اوأزج امم ائيش هلل اوأزج امم عيش طلاخ اذإ اوناكف ؛مهئاكرشل ًاعزجو هلل ًاعزج

 ىلإ هودر هلل اوأزج امم أئيش مهئاكرشل اوأزج امم عيش طلاخ اذإو ،هوكرت مهئاكرشل

 . مهئاكرشل اوأزج ام اورفوو هلل اوأَرج امب اوناعتسا ةََس مهتباصأ اذإو .مهئاكرش
 ۔ ر . ه ۔ظ ۔ ےَ ع .

 .(نومكحيي) ام سئب يأ (َاَس الا) : هللا لاق

 تبهذ امف اءزج مهناثوألو ثرحلا نم ًاعزج هلل نومسي اوناك : ({[دهاجم لاقو]

 هر تبهذ امو كاذه نع ينغ هللا : اولاقو 6 هوكرت مهناثوأ ءعرج ىلإ هلل اومس امم حيرلا هر

 . مهناثوأ ءزج ىلإ هودر هلل اومس ام ىلإ مهناثوأ ءزج نم حيرلا

 ه هو , ۔ے۔ . ه ٠٤. ۔2٥ے . :7 ِ .ح ۔ < ؟ك¡١¡ - ,

 ينعي « مهؤاكرش مهدلوا لتق نيكرشملا نم ريثكل َنيَر كلذكو » :هلوق
 ةدابع ىلع مهتلمح يتلا يه نيطايشلا نأل ،هللا نود نم مهودبع نيذلا نيطايشلا

 .اتاومأ : يأ (ثانإ آلإ هنوُد نم َنوُعذَي نإ) : هللا لاق .نيطايشلا اودبع امنإو ،مهناثوأ
 ٥ .- ۔ ٥ 7 4 2 ع ,۔ه23۔ ت - ى 7

 مكيلإ دَهعا ملا) :لاقو [117 :ءاسنلا] (اديرُم اناطيش الإ نوعذي نإَو) ،مهناثوأ ينعي
 ۔ ر ريه ۔ و ۔ ٥ِ . - ۔ .۔ ه هوه ۔ ط, ۔۔ ۔ ,

 يأ (َنجلا نودبعي اوناك لب) :لاقو [60 :سيي] (ناطيشلا اودبعت الا مداع ينب ا

 .[41 :ًابس] .نجلا نم نيطايشلا

 لاقو . ةليعلا ةيشخ مهدالوأ لتقب مهورمأ ] مهنيطايش : مهؤاكرش : دهاجم لاقو

 همه ۔۔ذ 4 ه ,هع ۔٥۔ ۔ ٥ .,. ۔ء7 2١ ۔ة< ؟؛١ 1 . -٤

 مهؤاكرش :لوقي (مهؤاكرش مهدالوا لتق نيكرشملا نم ريثكل نيز كلذكو) :مهضعب
 . مهدالوأ لتق مهل اونيز

 وهو .مهوكلهيل :مهضعب لاقو .هللا نع مهودعبيل يأ ه ْمُموُدرُيِل » :لاق

 يأ .هب هنلا مهرمأ يذلا مهنيد مهيلع اوطلخيلو يأ ه ْمُهَنيِد ْمهْيَلَع اوسبلَيلَو » .دحاو
 ه رش ء . ٥ . ٥ه۔ ۔۔<ج, ۔,د۔ , ٠؟۔ ِ م ٨۔2 ا۔ ,۔ , ذ, ے ٥؟۔

 مهلك ضرالا ي نم نمال كبر ءاش ولو) : هلوقك :4 هولعف ام هتلا ءاش ولو ع . مالسإلا

 .ه نورتفَي امو مُهْرَذف ل :لاق .[99 :سنوي] (اعيمَج
 ه ِھ .م و ]ذ.٥ ]. ۔ . ه « ه ذإ وم ٥2 . ۔ ي ۔ ,

 ءاشن نم ال ا اهمعطي ال % م ارح ي أ : رجح ثرحو معن ا هده اول اقو : : هلوق

 يذلا دهاجم لوق نيبو ةداتقل لوق وهو قباسلا رثألا نيب د و ع يف ريخأتو ميدقتو بارطضا عقو (1)

 .132 ص 12 ج يربطلا ريسفت نمو 101 ةقرو ز نم هتبثأو د و ع يف همسا ركذي مل
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 زيزعلا ها باتك ريسفت 139 - 138 :ماعنألا

 .هذه لعب ىتلا ةيآلا يف هريسفتو ءاسنلا نود لاجرلا لكاي ناك ام اذهو 2 مهمعزب

 ُاَعْنأَو) : نسحلا لاقو . يبلكلا ريسفت يف ماحلا وهو امُروُهظ تمر معنأو » :لاق.

 رم أ انرّسف لقو .. م احل او ةليصول او ةبئ اسل او ةريحبل ا نم اومرح ام وه 4 اممْروُهُظ تمرح

 . (!)ةدئاملا ةروس ىف ماحلا

 ٥٤ ِ ٣ ۔ 9 و ٥2

 نم اولحتسا ام وه :نسحلا لاق ي اهيلع هللا مسا نوركذي ال معناو » :هلوق

 : ماعنألا] (هيَلَع هللا مسا ركذي مل اممِم اولكأت الور :هلوق وهو .كلذ هابشأو ةتيملا لكأ
 اومعز 4ه َنوُرَتفَي اوناك امب مهيزُجيَس » هللا ىلع يأ ه هيلع ءارتفا » :لاق .1
 .اذهب مهرمأ هللا نأ

 انجؤزأ ا ىىلع مْرحُمَو اًنروُكُذَل ةصلاخ من نألا هذمم نوب يف ام اولاقو « :هلوق

 . 4 ُءاَكَرُش هيف مهف ةتيم نكي نإو

 ةيآلا يف هلوق وهو ةعامج تراص .اهنأل] كلذف اًنروُكذل ةصِلاَخ) : هلوق امأ

 اهدعب يهو { ىلوألا لبق ةيآلا هذه تلزن .مهم ءاشن نمم آلإ اَهُمَعظَي ال) : ىلوألا
 وأ ركذ نم ماعنألا كلت نوطب يف ام يأ (انجازأ ىلَع ُمَرَحُمَو) : :لاق .فيلأتلا يف

 هلك ءاسنلا ىلع مرحم وهف ركذم امو . [اَم] ىلإ :لوألا مالكلا ىلإ عجر .. . ىثنأ

 . (3)مهدنع

 ىثنأ تناك نإو ،ءاسنلا نود لاجرلا هلكأي ركذ نم ماعنألا كلت نم دلو ام ناك
 لاجرلا اهلكأ ،ءاكرش هيف مهف ةتيم تناك نإو ،ءاسنلاو لاجرلا ىلع ةمرحم تكرت

 .دهاجم ركذ اميف اعيمج ءاسنلاو
 .504 - 503 :ص ابيرق فلس ام رظنا (1)
 . ىنعملا ميقتسيل اهنم دب ال ةدايز (2)

 امإ ريشت (ةصلاخ) يف ءاتلاو .(مّرحم) ةملك ريكذتو (ةّصِلاَخ) ةملك ثينأت هجو انه فلؤملا نيبي (3)
 «اهثينأتل تثناف اهملام اهنوطب يف ام نأل ماعنألا ثيناتل اهثينأتو» ،ماعنألا نوطب يف يتلا ماعنالا ىلإ

 هوجو ليلعتو كلذ ليصفت رظنا .ماعنألا نوطب يف يتلا نابلألاو ةنجألا ىلإ امإو ،ءارفلا لاق امك

 هيولاخ نبال ةجحلاو: .358 ص 1 ج ءارفلل نآرقلا يناعم يف ةيآلا هذه يف تدرو يتلا تاءارقلا
 .126-127 ص
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 140 - 139 ; ماعنألا لوألا ءزجلا

 لثم 7انروكذل صلاخ هنبَل يأ ،صلاخ نبل :يأ (صِلاَخ) اهارقي مهضعبو
 ىلع ةماعلاو .نبللا كلذ يأ (انچاؤزا ىلَع ْمَرَحُمَو) [66 :لحنلا] (اصياخخ انبر : هلوق
 .لوألا ريسفتلاو لوألا رقملا

 يف اولعف امب مهبذك يأ ٩ ُمُهَفْصَو % ةرخالا يف يأ : مهيزجيَس % :هلوق

 هنإ » .هب مهرمأ هللا نأ اومعز امب :نسحلا لاقو :دهاجمو نسحلا ريسفت يف ،كلذ

 .ه ميِلَع ميِكَح
 نطبأ ةعبس ةاشلا تدلو اذإ اوناكو :لاق ؛لوألا أرقملا ىلع سابع نبا نأ انغلبو

 تناك نإو ،ءاسنلا نود لاجرلل همحل ناكو حبذ اركذ ناك نإف ،عباسلا ىلإ اودمع

 لاجرلا هلكأ ىٹثنأوأ ركذ نم اتيم تدلو نإوأ ،اهاخأ تلصو يتلا ةليصولا اهومسو

 .(")ءاسنلاو

 ه ه وف { . ۔ ٥ . ۔ 2 م ِ 2 ۔. و ى . ي ۔ .ؤ

 مرحمو انروكذل ةصلاخ ماعنالا هذه نوطب يف ام اولاقو) : هلوق يف مهضعب لاقو

 تناك نإو ،ءاسنلا نود لاجرلل ةصلاخ اهنابلأ تناك ؛رئاحبلا نابلأ : يأ (اًتجاَوزأ ىلع
 هرمأ يف ميكح يأ (ُميِلَع ميِكَح ُهنإ) :هلوق .ثانإلاو روكذلا :ءاكرش هيف مهف ةتيم

 ريغب ، يأرلا هفس يأ هب ملع ريغب اهفَس مهذلؤا اولتق نيذلا رسخ ذق » : هلوق ٥ ه ع <۔ هد ۔ ,حو “۔۔ غ .إ ۔ - ه۔; ,
 نهو مهتانب نونفدي اوناك .ةدوءوملا يهو . مهدالوأ لتقب هيف مهرمأي هللا نم مهاتأ ملع

 اوقحلأف تانب بحاص هللاو ،هللا تانب ةكئالملا نإ :نولوقيو .ةقافلا ةيشخ ءايحأ

 ( .هب تانبلا

 .هبلك وذغيو هتنبا لتقي مهدحأ ناك ،ةيلهاجلا لهأ عينص اذه :مهضعب لاقو

 و ى م

 .ةيآلا حيرصل فلاخم ضحم اطخ وهو ؛«ءاسنلا نود لاجرلا هلكأ» :ع و د نيتطوطخملا يف (1)
 . (اَكَرش هيف ْمُهف) : ىلاعت هلوق وهو . ءاسنلاو لاجرلا هلكأ : هتبثأ ام حيحصلاو
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 141 - 140 :ماعنألا

 :لاق 5،هه هللا ىلَع ءارتفا » .ةماعلا ريسفت وهو .اذه لبق انرّسف يذلا وهو .مهسفنأ

 .4 َنيِدَتُهُم اوناك امَو » ىدهلا نع يأ ،قحلا نع « اولض دق »
 -٥ ۔ه; ۔ م

 يف تاشورعملاو .4 ٍتلشوَرُغَم َرْيَعَو تنتورغُم تنج اشن يزلا وهو » :هلوق

 هنم بنعلا :دهاجم ريسفت يفو . لخنلاو رجشلا تاشورعم ريغو }بنعلا يبلكلا ريسفت

 هنم : يبلكلا ريسفت .ه هلكا أ ًافَخُم علاو لحنلاو » :لاق .شورعم ريغو شورعم

 رظنملا يف ًاهباشتم يأ ه ٍهبَشَتُم ريو اهبش َناَمُرلاَو َنوّتيَرلاَو » .ءىدّرلا هنمو ديجلا
 .معطملا يف هباشتم ريغو

 مهضعب ريسفتو .رجشلاو معطلا فالتخا :لاق سابع نبا نع دهاجم نع اوركذ

 .رمثلا يف افلتخم قرولا يف اهباشتم :ىلوألا ةيآلا يف

 ةضورفملا ةاكزلا : يأ هب هداصح موي ُهَقَح اوُئاةَو َرَمْنأ اذإ هرممَت نم اولك » :هلوق
 ىه :ريبج نب ديعس لاق كلذكو .هيف ىتلا ةقدصلا ىه :هريغ لاقو .نسحلا ركذ اميف

 .ةاكزلا

 هنم لوانتي نأ رشعلا فصنو رشعلا ىوس وه :الاق دهاجمو رمع نبا نع اوركذ

 .دصحي موي

 ىحضُي وأ دصحي وأ ليل مرصُي نأ نع ةي هلا لوسر ىهن :لاق نسحلا ركذ

 يف ن ةروس يف هلوقك ؛نيكاسملا نم هرضحي نم لجأ نم هارن :مهضعب لاق ."ا اليل
 ويلا اهنلُخذَي ال نأ) هلوق ىلإ . . .(نيجبضُم اَهَنُمرْصََ اوُمَسفأ ذإ ةنحلا َباَحضأر

 .[17-24 :ت ةروس] (َنيِكْسُم مكيلع

 لظلا ىقس امو ةحئاسلا نويعلاو ءامسلا تقس اميف َنس ةلي هثلا لوسر نأ اوركذ

 فصن ينوسلاو يلاودلاب يقس امو .لماك .رشعلا لعب ناكو ۔ىدنلا لطلاو

 .رشعلا

 نب يلع نع هيبأ نع دمحم نب رفعج نع دنسب 127 ص جارخلا باتك يف مدآ نب ىيحي هاور (1)
 .422-423 مقر ثيدحلا .هداصحو ليللا ذاذج نع ةت هللا لوسر ىهن :لاق نيسح
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 141 : ماعنألا لوألا ءزجلا

 .(!")ةقدص قسوأ ةسمخ نود اميف سيل :لاق ةت هللا لوسر نأ اوركذ

 بحلا نم ذخؤي ال :نولوقي ملعلا لهأ نم لاجر ناك :لاق هنأ مهضعب ركذ

 .ةاكزلا هيفف عاص ةئامثالث غلب اذإف عاص ةئامثالث غلبي ىتح عيش سبايلا

 نم ةاكزلا ذخأي نأ هرمأف نميلا ىلإ لبج نب ذاعم ثعب ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 .ةرذلاو ريعشلاو ربلاو بيبزلاو رمتل

 .( ةقدص تاوارضخلا يف سيل :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ

 منغلاو رقبلاو لبإلاو ةضفلاو بهذلا :ةعست يف ةاكزلا :لاق نسحلا نع اوركذ

 .بيبزلاو رمتلاو ريعشلاو ربلاو

 لهأ مرح ام اومرحت ال يأ .ه نيفرشملا بجي ال هنإ اوفرْسَت الو » :هلوق

 هدنسم يف سابع نبا نع بيبح نب عيبرلا مامإلا هاور ؛ثيدحلا ةمئأ هجرخأ حيحص ثيدح (1)

 يبا نع ةقدص دوذ سمخ نود اميف سيل باب ،ةاكزلا باتك يف يراخبلا جرخأو (331 مقر)

 نب مساقلا ديبع وبأ هجرخأو 5}ةقدص رمتلا نم قسوأ ةسمخ نود اميف سيل :هيفو يردخلا ديعس
 ديعس يبأ نع مدآ نب ىيحي هجرخأو (1422 :ثيدحلا مقر) يردخلا ديعس يبأ نع دنسب مالس

 بيبزلاو رمتلاو ريعشلاو ةطنحلا نم قاسوأ ةسمخ نم لقأ يف سيل» :ظفلب اعوفرم يردخلا
 يبأل جارخلا باتك رظناو .ثيدحلا ةمئأ بلغأ هجرخأو .(513 :ثيدحلا مقر) .«ذخؤت ةقدص

 قسوأ ةسمخ نود اميف سيل :لاق هنأ ةنيم ىبنلا نع هللا دبع نب رباج نع ثيدحلا هيفف فسوي

 . .ةقدص

 ريعشلاو ةطنحلا نم ةقدصلا :لاق نم باب يف قرط نم جارخلا باتك يف مدا نب ىيحي هجرخأ (2)

 يقهيبلاو مكاحلا هجرخأو (502-513 ماقرأ) ةقدص رضخلا يف سيلو ةصاخ بيبزلاو رمتلاو

 ىلإ .مالسلا هيلع يبنلا امهلسرأ|نيح لبج نب ذاعمو يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح نم يناربطلاو
 بيبزلاو ةطنحلاو ريعشلا :ةعبرأ نم الإ ةقدصلا اذخاأت ال» :هيفو مهنيد رمأ سانلا ناملعي نميلا

 . «رمتلاو

 باتك يف مدا نب ىيحي هجرخأو © 122 ص (132 و 130 مقر) جارخلا باتك يف فسوي وبأ هجرخأ (3)

 نب ىسوم نع ينطقرادلا هجرخأو ،(502-503 مقر ثيدحلا) السرم ةحلط نب ىسوم نع جارخلا
 هدروأ عوضوملا يف امهم اقيقحت أرقاو .لسرم هننس يف مرثألا هاورو .ًاضيأ لسرم ةحلط
 أرقأ مث .102-104 ص 7 ج يبطرقلا ريسفت رظناو .151-152 ص 4 ج :راطوألا لين يف يناكوشلا

 .355 ص 1 ج ةاكزلا هقف يف يواضرقلا فسوي روتكدلا هبتك .هتميق هل اميق اقيقحت
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 143 - 142 :ماعنألا

 .اذه لبق انرّسف يذلا وهو ثرحلاو ماعنألا نم ةيلهاجلا

 مالكلل اعبت 3 ماعن ألا نم ١ اشن و : يأ 4 اشرو ةلوُمَح معن د أل ا نمو و ل : هلوق

 8 ه 2 م 8 م

 .ًاشرفو ةلومح قلخو :: ى .ةلومح أشنأو (تاشورُغَم ت تانج اشنا يذلا وهو) . لوألا

 قيطت ال ىتلا راغصلا شرفلاو لبإلا نم لمح ام ةلومحلا : مهضعب لاق

 . منغلا شرفلاو رقبلاو لبالا ةلومحلا : هريغو نسحلا ريسمتو . لمحلا

 ه ننظْيشلا تاَوظُم اوعبتت الو » هنم لالحلا يا ه هنلا ُمُكََزز امم اولك » :لاق
 ثرحلاو ماعنألا نم مهيلع مرح اميف ناطيشلا رمأ : : مهضعب لاقو ("ناطيشلا اياطخ يأ

 .ةوادعلا نيب :يأ « نيبم وُدَع ل هنإ » .عضوملا اذه لبق انركذ يذلا

 6 ىثنأو ركذ يا ه نت ٍزعَملا نمو نيا نأضلا نم , (2) ,جذزأ ةمق ج : هلوق

 ْتلَمَتشآ امأ نتنلا مأ » ماهفتسالا ىلع ه مرح - نييَرَكذلاحلف ه ) (ة )جوز دحاولاو |
 : م .ء

 . ائيش هنم مرحي مل هنإف 6 مارح كلذ لك مأ 6 ىشنأو ركذ نم ؟ نتنلا ماحرا ا هيَلَع

 ماعنألا نم اومرح ام وهو ،اذه مرح هللا نإ يأ .« َنيِقِدنَص متنك نإ ملمب ينوب »
 .عضوملا اذه لثم انركذ يتلا

 امك كاحضلاو ةداتقو دهاجم هيلإ بهذ ليوات اذهو ،ةئيطخ عمج وهو إاياطخ» :د و ع يف اذك (1)

 .301 ص 3 ج يربطلا ريسفت يف ءاج

 ظفل نإف .اطخ اذه نأ ودبيو .«©فانصأ :يأ ( جاوزأ ةّيِناَمت)» :100 ةقرو ز ةطوطخم يف ءاج ((2)

 يف ليواتلا اذه لوأ نم يدي نيب يتلا ريسافتلا بلغأ يف دجأ ملو .فنصلا ينعي ال انه جوزلا

 اَهَنُك جاوزألا قلخ يذلا ناحْبُس) : ىلاعت هلوق لثم يف فصلا ينعت جوزلا ةملك نإ . ةيآلا هذه

 يناتسجسلا هركذ امك اهلك فانصألا قلخ يذلا ناحبس يأ [36 :سي] (. ..ضزألا ُتيْنت ام
 ًافانصأ يأ [7 :ةعقاولا] َةَئالَت اجاوزأ ُمُتنكَو) : ىل ىلاعت هلوق يفو .104 ص نارقلا بيرغ يف

 .نورسفملا هركذ امك ًاعاونأو
 جوز ىثنألاو ركذلا نم لك نكلو .درفمب سيل ام ينعت ال انه جوزلا ةملك نال «جوز دحاولا» معن (3)

 نارقلا بيرغ ريسفت يف ةبيتق نبا لاق .(جوز) ناسللا رظنا .جوز دحاولاف .رخالل ةبسنلاب
 ؛هنكلو باوصلا وه اذهو .. .«جوز هل لاقي درفلاو ،دارفأ ةينامت يأ ) جاوزأ ةَيِناَمَت)» : :162 : ص

 . مهو هلعلو ؛فنّصلا ىنعمب ةيآلا هذه يف جوزلا لعجي 498 ص نآرقلا لكشم ليوأت هباتك يف
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 145 - 144 :ماعنألا لوألا ءزجلا

 امأ نلا مأ رح نيَرَكذلاءل نا رقبلا نمو نيا .لبإلا نمو » :لاق

 هنم مرحي مل هنإف مارح كلذ لك مأ ىشنأو ركذ نم 4 نيقلا ُءاَحْرَ هلَع تَلَمَتشا

 . ىشنأ الو اركذ ] ائيش هنم مرحأ مل ينإف ؟تمرح اذه لك يأ : :لوقي . ءيش

 نم ؟ميرحتلا ءاج نيأ نمف ى جاوزأ ةينامث اهلك ماعنألا امنإ :لوقي : يبلكلا لاق
 هيلع يبنلا مهلأسف . (نيِقِداَص متنك نإ ,مليب ينوب . نييثنألا لبق نم مأ نيركذلا لبق

 كلذ لاقف (اذهب هللا ُمُكاَصَو ذإ ذإ ُءاَدَهُش متنك أر : هللا لاق .هوبيجي ملو اوتكسف .مالسلا

 مهؤاباو انؤابآ همرح يذلا ميرحتلا اذه مبف :دمحم اي :اولاقف مالسلا هيلع يبنلا مهل

 . .امرحم يلإ يحوأ اميف دجأ ال دمحم اي لق :مالسلا هيلع يبنلل هللا لاقف ؟مهلبق

 . ةيآلا رخا ىلإ

 وأ ءاذه مرح هللا نأ مكمعزب « اذَهِب ةللا ُمُكنَصَو ذإ ءادهش مك مأ » :هلوق

 .اذهب هللا مكصوي ملو اذهل ءادهش اونوكت مل مكنإ :يأ .اذهب مكرمأ

 .هنم ملظأ دحأ ال :لوقي ه ابذك هللا ىلَع ىىَرَتفا ِنُمِم ُمَلْظأ نمف ا :لاق مث

 ينعي « نيملا موقلا يدهي ال ةنا نإ » هللا نم هءاج « ,ملع ريغب سانلا َلِضُيل »
 .هكرش ىلع تومي نم

 ىلع يا ه معطي مماط ىلع أمَرَحُم يلإ َيجوأ اميف دجأ آل لق » :لاق مث
 . ماحلاو ةليصولاو ةبئاسلاو ةريحبلا نم مهسفنأ ىلع اومرح اوناك امل يأ هلكأي لكا

 طلاخم وأ قرع يف مد امأو .قارهملا وهو ه احومسم امد أ ةنيم نوكي نأ لإ » :لاق
 امد وأ ةتيم نوكي نأ الإ : ميدقت اهيف ًاقسف ؤأ سجر هنإف ريخ مخل أ » .الف ًامحل
 اميف دجأ آل) :لوألا مالكلل عبت هنأل ًاقسف بصتنا امنإو ؛سجر هنإف ًاقسف وأ ًاحوفسم
 : هلوق . (ًاقشف ؤأ ًاحوُفسَم امد ؤ ةنم نمكي نأ الإ ُهُمَعطَي مععاط ىلَع امرحم يلإ َيجوأ

 . مهمانصأ ىلع اوحبذ ام يأ ه هب هللا ريغل لهأ «

 ىلع ءايشألا هذه نم لكاف يأ « داع الو غاب َرْيَع رطضا نممَق » :لاق
 .« ٌيجَر روفغ كبر نإَق » ذنم رارطضالا
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 145 :ماعنألا

 هابشأو ءابرحلاو دسألاو لاحطلا نع لئس ناك هنأ ةيفنحلا نب دمحم نع اوركذ

 . . (امّرحُم يلإ َىجوأ اميف دجأ ال لق) : ةيآلا هذه التف هركي امم كلذ

 رمحلا موحل نع ةي هللا لوسر ىهن :لاق هنأ هللا دبع نب رباج نع اوركذ
 :رانيد نب ورمع لاق .رحبلا يبأو :لاق ،كلذ لثم يرافغلا مكحلا نع ركذو !)ةيلهألا

 يلإ ىحوأ اميف دجأ ال لق :لاق .سابع نبا :لاق ؟رحبلا نم :تلق .رحبلا يب

 .(ةيآلا رخآ ىلإ . . .امرحم

 .اهنابلأو ةيلهألا رمحلا موحل نع ةلي هللا لوسر ىهن :لاق نسحلا ركذ

 ءاقبإ ربيخ موي ةيلهألا رمحلا موحل نع ةلي هللا لوسر ىهن امنإ : مهضعب لاقو

 اميف دجأ ل لق) : هلوق يف سابع نبا لوق دشي اذهو .اميرحت اهمرحي ملو رهظلا ىلع

 .امَرَحُم يإ يجو

 اذهو .عابسلا نم بان يذ لك لكأ نع ىهن ةي هللا لوسر نأ مهضعب ركذ
 .ثيدحلا اذه فرعن ال :ةنيدملا لهأ :لاقو .هيلع عمجملاب سيل ذاش ثيدح

 رمحلا موحل باب ديصلاو حئابذلا باتك يف يراخبلا هجرخأ .هيلع قفتم حيحص ثيدح (1)
 . هللا دبع نب رباج نع ليخلا موحل لكأ يف باب حئابذلاو ديصلا يف ملسم هجرخأو .ةيسنألا

 .«ليخلا موحل يف نذأو ةيلهألا رمحلا موحل نع ربيخ موي ىهن ةي هللا لوسر نأ» :ملسم
 باتك يف يراخبلا هجرخأ ام هباوصو 5،د و ع يتطوطخم يف رثألا اذه يف فذحو بارطضا عقو (2)

 نب يلع انثدح» :لاق بابلا ثيداحأ رخآ وهو 5ةيسنألا رمحلا موحل باب ديصلاو حئابذلا

 رمح نع ىهن ةي هللا لوسر نأ نومعزي ديز نب رباجل تلق :ورمع لاق نايفس انثدح هللا دبع

 رحبلا كاذ يبأ نكلو .ةرصبلاب اندنع يرافغلا ورمع نب مكحلا كاذ لوقي ناك دق :لاقف .ةيلهألا

 رايخ نم يرافغلا ورمع نب مكحلا ناكو . «(امّرَحُم يلإ َيجوأ اميف دجأ ل لق) : أرقو سابع نبا

 حالصو لضفو .ةياورو ةبحص هل» :339 ص 2 ج ءالبنلا مالعأ ريس يف يبهذلا هيف لاق ةباحصلا

 دقو .مهريغو تماصلا نب هتلا دبعو ديز نب رباج هنع ىور اهبو .ةرصبلا ,لزن .«مادقإو يأرو

 ةمول هتلا يف فاخي ال ناكو .ةرجهلل نيسمخ ةنس يفوت اهبو ناسارخ ىلع ايلاو هيبأ نب دايز هنيع

 ' .357 ص 1 ج باعيتسالا يف ربلا دبع نبا هاور امك دايز نم هفقوم رظنا .مئال

 .عابسلا نم بان يذ لكأ باب يف ةبلعث يبأ نع دنسب ديصلاو حئابذلا باتك يف يراخبلا هاور (3)
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 146 : ماعنألا لوألا ءزجلا

 دق :لاقف بابضلاو عابضلاو عابسلا نع نسحلا تلأس :لاق دلاخ نب ةرق ركذ

 لك نع ىهن ةلي هللا لوسر نأ كغلبأ :تلق .ءاعرلا هذه ماعط تناك ،اهنع هللا ىنغأ

 .كلذب انعمس ام ءهللاو ال :لاقف بان يذ عبس

 بان يذ لك لكأ نع ىهن ةي هللا لوسر نإ :لوقي ".تماصلا نب ةدابع ناكو

 نبا لاقو .ثيدحلا اذه ىلع سانلا عمجي ملو .ريطلا نم بلخم يذ لكو عابسلا نم

 . ةنيدملا لهأ هفرعي ال ثيدح اذه :بئذ يبأ
ُ 

 ىدعتي يأ ،داع الو هلكأ يف غاب ريغ :مهضعب لاق (ٍداَع الو غاب َرْيغ) :هلوق ٠ ٥0 م ء ٠

 .ليبسلا مهنع عطقي داع الو سانلا ىلع غاب ريغ :دهاجم لاقو .مارح ىلإ الالح

 اذإ :لاق .ةتيملا يلع مرحت ىتم ،هللا لوسر اي :لاق الجر نإ :لاق نسحلا ركذ
 .ااكلهأ ةريم تءاجو نبللا نم تيور

 اذه :لاقف باتك هدنع اذإف نسحلا ىلع تلخد :لاق اث نوع نب هللا دبع ركذ

 .قوبغ وأ حوبص ةروراضلا نم وأ ةرورضلا نم يزجي هيف اذإف هدلول ةرمس باتك

 لخد تامو برشي مل وأ لكأي ملف رطضا نم :لاق هنأ فلسلا ضعب نع اوركذ

 .رانلا

 ءايشأ يف ةماعنلاو ريعبلا ينعي ه رفظ يذ ّلُك اَْمَرَح اوداَم نيلا ىَلَعَو ه :هلوق
 نمو ،هل ةصيص ال ام ريطلا نم :نارمع لا ةروس يف هانرّسف دقو .ناتيحلاو ريطلا نم

 .(4هل ةفشرح ال ام ناتيحلا

 رفظ يذ وأ هب جرجي رفظ يذ لك : يبلكلا لاقو .ريعبلاو ةماعنلا : دهاجم لاقو

 .قاروأ ضعبب ق فرحب اهل زمرأ يتلا ةرارقلا ةطوطخم دوعت ةروسلا رخآ ىلإ انه نم (1)
 .1 :قيلعت .166 ص فلس ام رظنا (2)
 .حصأ امهيأ يردأ الو .نوع نب هتلا دبع نب لهس ىلإ ابوسنم 165ةحفص يف ربخلا اذه درو (3)

 .285 ص فلس ام رظنا (4)
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 150 ۔ 146 : ماعنألا

 ۔ مهو مد ے۔۔ إ۔ , ,۔ءع۔ ه 4 ه هم ۔ 3٥, ة ۔ ۔۔١!,۔ ۔۔,, ۔ 2- .
 و ا امهروهظ تلمح ام الإ امهموحش مهيلع انم ِ منغل او رقبل ١ نمو ح : هلوق

 ھ ٥ . .ه ز م. ۔ ى

 كلذ « :لاق . 4؛ مظعب طلتخا ام وا ج . ةماعلا ريسمقت يف رعبملا ينعي 4 اياوحلا

 .4 َنوقدنَص انإو » مهرفكب يأ « ميعنب مهنيرجج
 ام ليقو هكرش نم بات نمل يأ «ةعسو ةمحز وذ مكبر لقف كوبذك نإف » :هلوف . ي< : ِ :۔ ۔ .. ه۔ ث هئف ث مدت ثدل ..

 يف نيكرشملا يأ « َنيمرجُملا موقلا نع » هباذع يأ ه هُساَب دري الو » هللا لزنأ م ٥ 2٨ ٥ م ٠ م . .8 ے۔,۔
 ةمألا هذه رخا رافك اهب هللا كلهي يتلا ةخفنلا يأ ةعاسلا باذع ينعي ،عضوملا اذه

 .مالسلا هيلع يبنلا مهبيذكتب نسحلا ريسفت يف

 نم انمرح الو انئؤاباع الو انكَرْشأ امم هئا ءاش ؤ اومكَرشأ نيذلا ُلوُمَيَس »» :هلوق
 ول :برعلا وكرشم لاق .ثرحلاو ماعنألا نم مهسفنأ ىلع اومرح ام يأ ه ءيش

 .هنع انلوحل هيلع نحن ام هللا هرك

 ينعي انباذع يأ ه انَسأَب اوقاذ ىىَتَح مهلبق نم نيذلا بذك كلذك » : هللا لاق
 : مالسلا هيلع يبنلل هللا لاقف .مهلسر اوبذك نيح ةفلاسلا ممألا نم مهنم كلهأ نم
 هوجرختف » هب مكترمأ ينأ كرشلا نم هيلع متنأ يذلا نأ 4 ملم نم مكدنع لمم لق »
 ّ وم و ه ۔ ة رم دع , . ٠ 77 22 ۔ و ة ه 7

 يأ ه نوصزرخت الإ متنا نإو » .نظ الإ مكنم اذه نإ :يأ « نظلا الإ نوغعبتت نإ انل

 .نوبذكت

 مكءاجو ةجحلا مكيلع تماق دقف يأ ه علبلا ةجشلا هللف لف » :هلوق
 ٥ ر؟۔ , ۔, ۔ 2 ٠ م 2ِ ع ه ء -٠ , ّ ه.ا م د , ۔۔ێ{ ۔١ ء ٠ً"

 نكلو اماه سفن لك انيتال انئش ولؤ) :هلوقك « نيعمجا مكدهل اش ولف » .لوسرلا
 ً ع َ ه { / ة إ ة ٤0. د 4 .۔. ر ۔
 .[13 :ةدجسلا] .(َنيعَممجا سانلاو ةنجلا َنِم منَهَج نالمال ينم لوقلا قَح

 اومرح ام ينعي ه اذم مَرَح هلا نأ َنوُدَهْشَي نيذلا ممكءاَدَهش ملَم لق » :هلوق
 الف يأ ه اودهش ْنإَت » .ثرحلا نم اومرح امو ماحلاو ةليصولاو ةبئاسلاو ةريحبلا نم

 الو % كلذ نوكي الو .ةفص هذه امنإو 4 ْمُهَعَم ذَهْشَت الف ل مهل دهشي نم نودجي

 يأ ه نولدعي مهبر ْمُمَو ةرجالاب َنونموُي ال نيذلاو انتيائب اوبذَك نيذلا اوها عبتت
 .اهنودبعيف مانصألا هب نولدعي
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 151 : ماعنألا لوألا ءزحلا

 الأ » مكيلع مرح ام اذهو ه مكيل مكبر ( َرَح امم لت اوّلاَعَت ْلُم » :هلوق
 مهنفد :دأولا وهو « ىلإ م مكدو اولعفت الو ًاناَسحخا إ نىيدلولابؤ ائيش هب اوكرشت

 نع ةيآلا لوأ ريسفتو .مهضعب ريسفت يف يبسلا ةفاخمو ةقافلا ةفاخم ءايحأ تانبلا

 .ه مهايإو ْمُكَفْزْرَن نحن و .نسحلا

 رهظ امف ه َنطَب امَو اَهْنِم َرَهَظ ام » انزلا ينعي ه شحولا اوبرقت الو » :لاق
 انزلا ينعي ،حافُسلا اهنم رهظ ام :يبلكلا لاقو .اهتريرس نطب امو اهتينالع اهنم

 .اسأب ةنداخملاب نوري الو حافسلا نوحبقتسي اوناكو ؛ةنداخملا نطب امو شرهاظلا

 .اعيمج امهنع هللا مهاهنف

 نافع نب نامثع نأ اوركذ .ه قحلاب لإ هنلا َمَرَح يتلا لسنلا اولم الو » :هلوق
 لجر :ثالث ىدحإب الإ ءىرما مد لحي ال :ةي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر

 :لوقي مهضعبو ."دمعتم ًاسفن لتق وأ ،هناصحإ دعب ىنز وأ ،همالسإ دعب رفك
 . هللا رمأ ىلإ عيفت ىتح ةيغابلا ةئفلا لتق نم هللا مكح ام ةعبارلاو

 ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ :لاق هنأ مالسلا هيلع يبنلا نع رثؤي اميفو

 .)اهقحب الإ مهيرارذ يبسو مهلاومأو مهءامد ينم اومصع دقف اهولاق اذإف ى هللا الإ هلإ

 دعب رفك لجر نف انفصو ام اهمحو ؛اهقحب الإ : : ةتكنلا هذه ساانلا مهفتي نأ يغبنيف

 .هيلع لتقف يغبلا ىلع لتاق وأ .ادمعتم ًاسفن لتق وأ ،هناصحإ دعب ىنز وأ همالسإ

 .اولقعت يكل يأ ه َنوُلِقْعَن ْمُكَلَعَل هب ْمُكْصَو ْمُكِلَد » :لاق

 .1 :قيلعت 0464 ص فلس ام رظنا (1)

 اوتآو ةالصلا اوماقأو اوبات نإف باب ناميإلا باتك يف يراخبلا هجرخأ }هتحص ىلع قفتم ثيدح (2)

 نأ ترمأ باب ؛ناميإلا باتك يف ملسم هجرخأو اعوفرم رمع نبا نع مهليبس اولخف ةاكزلا
 رمع نباو رباجو ةريره يبأ نع قرط نم ،هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ

 هذه يف دجأ ملو .ًاعوفرم سابع نبا نع هدنسم يف بيبح نب عيبرلا هجرخأو (20-21-22 مقر)
 .ع و د يتطوطخم نود ق ةطوطخم يف انه تدرو يتلا «مهيرارذ يبسو» :ةرابع اهلك ثيداحألا

 .خسان نم ةدايز اهب يناكو
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 زيزعلا هلا باتك ريسفت 153 - 152 : ماعنألا

 تلزن . ه هدشأ ْلْ ىتح 7 ه يتلاب لا .ميتلا لام اوبرقت الو » :هلوق

 :لزنأ مث ،لكأملا يف الو لاملا يف مهوطلاخي الأ مهيلع ادهج تناكف ةيآلا هذه

 .اهتخسنف [220 :ةرقبلا] ( حلضُمملا نم ذيفُملا ملعي تلاو مكئاوخإَف مُموطلاَحت نور

 : لاقف هلام يف ميتيلا ةطلاخم نع محازم نب كاحضلا تلأس :لاق دلاخ نب ةرق

 يماعط طلخأف .ماتيأ يل تخأ ينب ىلإ رظنأ نأ هللا ءاش نإ ةفوكلا تمدق ول يسفن يف

 . هيحاون يف انيديأب برضن مث محسألا طيلخلا طلخي امك مهماعطو

 الإ اسفن فلكت ال » لدعلاب يأ ه طسقلاب نازيملاو َلْيَكلا اوُفْوأَو » :هلوق

 ""»عضوملا اذه لبق هانرًّسف دقو إاهتقاط الإ يأ ه اَهَعْسو

 تناك ولو يأ ىبرق اد ناك لو إ ةداهشلا ىنعي ه لياف ملق اَإَو » :لاق
 َنيماوَق اونوك اونما نيذلا اَهُبأ اير : هلوقك .نيملسملا ينعي . ىبرق يذ ىلع ةداهشلا

 : لاق ]135 : ءاسنلا] (نييَرفلا نييلاؤلا وأ يفنأ لع ولو .هلب :ادَهُش طسقلاب

 يأ هم نوركذت ْمُكَلَعَل هب , ُمُكنصَو مكلذ % .قحلا نم ناك ام يأ ه اوف هللا دهعب ت

 .اوركذتت يكل

 . ةنجلا ىلإ ًاميقتسم ًاقيرط . مالسإلا يأ ه ًاميقَتسُم يطرص اذم نأ % : هلوق

 .لبقم هللا دبع اذه :كلوقك ،ةفرعملا باب نم هنأل بصتنا امنإو

 مالسإلا ةنم ريغ ناك امو ةينارصنلاو ةيدوهيلا ه لبسلا اوك الو هوف » :لاق
 هب مكو مكلذ . مالسإلا يأ . هللا ليبس نع يأ : هليبس ْنَع مكب قرفتف «

 .اوقتت يكل يأ . ه نوقتت مكلعل :

 نأ اوركذ .تاوهشلاو عدبلا :يأ .(َلُبُسلا اوُمَتَت الو) :دهاجم لاقو

 . (2ةلالض ةعدب لك :لاق ةلي هللا لوسر

 .263 ص :ةرقبلا رخاوأ ريسفت يف فلس ام رظنا (1)

 قيرط نم ةبطخلاو ةالصلا فيفخت باب 6 ةعمجلا باتك يف ملسم هاور ثيدح نم ظفل اذه )2(

 . (867 مقر) هللا دبع نب رباج
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 158 - 154 :ماعنألا لوألا ءزجلا

 . نسحأ ىذلا ىلع امامت م .ةاروتلا يأ 4 بتكلا ىسوم ا اننا ث : . هلوق

 .ةنحلا ينعي 6 ةرخألا يف ةمعنلا هيلع تمت ايندلا يف نسحأ نم :لاق مهضعب ركذ

 : نسحلا لاقو .ءيش لكل نييبت : مهضعب لاق هم عيش َرُكَل اليِصْفَتَو » :هلوق

 نودتهي يأ ه ىدهو ل .ةلالضلاو ىدهلاو ماكحألاو مارحلاو لالحلا نم ءيش لكل
 . و ٥ 2 م م © م م

 .ثعبلا ينعي 4 نونم ؤب مهبر ءاقلب , مهلعل : اهنومستقي . ة ةَمحَرَو : . ةنجلا ىلإ هب

 ْمُكَلَعَل اوقتاو ُهوُعَتاَف » .نآرقلا ينعي هه ُكَرابُم هتلزنا باَتِك اذو » :هلوق

 . هيف مرح ام اوُمت او 3 هيف هللا لحأ ام اوعبت ا : مهضعب لاق . 4 َنوُمَحْرَت

 ينعي :دهاجم لاق .ةمايقلا موي اولوقت الئل يأ ةمايقلا موي ه اوُنوُمَت نأ ه :هلوق
 ىراصنلاو دوهيلا :مهضعب لاق ه انلبق نم نيتفئاط ىلَع باتكلا لزنأ اَمَنإ » .اشيرق

 :لاق ه َنيِلِفَعَل مهتَساَرِد ْنَع انك نو
 ه و٥ , مه ة.۔ م - ۔م۔ , ۔ ٥ے 2 ۔ مم ع۔ ى

 . باتكلا لهأ نم يا 4 7 ىذمها انكل .7 انيلع لزنا انا ول اولوقت وا

 نَمْف 4 نارقلا ينعي 4 ة ةَمحخَرَو ىمهو م ر رم نم » ةظعوم يأ ٤ ةن ماج ذف ,

 َءوُس انتياغ نع نوُئدصَ نيذلا يزجت {. هنم ملظأ ال يا .اهنع ضرعأو : هريغ

 لاقو . نسحلا ريسفت ت يف نودصي يأ 4 َنوفدضَي اوناك امب « هدشأ يأ :4 باذعلا

 . نوضرعي : هريغ

 ُمُهَيِتاَت نا آلإ » نيكرشملا ينعي ،نورظني ام يأ « نورظني لمم ل : هلوق
 ه كنر تيا ضعب يتات ؤ < مرماب يأ ه كبر يتاي وأ : توملاب يأ » >

 وهو . ةمايقلاب يأ (َكبَ يتا ) . توملاب ةكئالملا هيتأت نا الإ) : : مهضعب لاقو

 لمم : : هلوقكو . افص ًاًَفَص كلملاو . هرمأب يأ ][22 :رجفلا] (كْبَر َءاَجَو) : : هلوق

 .[220 :ةرقبلا] ةكئالملاو مامغلا نم للظ يف هللا مهناب نأ لإ نورظني

 عقني ال » اهبرغم نم سمشلا عولط : يأ «كْبَر ت تنا رضم ; يتأي موي » :لاق
 . ه اريخ اهنشسميإ يف تبسك أ لبق 7 تَنَماَع - نكت مل اَهنميِإ -
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 زي زعلا هنا باتك ريسفت 158 :ماعنألا

 .اهبرغم نم سمشلا علطت ىتح ةعاسلا موقت ال :لاق ةيم هللا لوسر نأ اوركذ

 نم تنمآ نكت مل اهناميإ اسفن عفني ال نيح كلذف }نوعمجأ مهلك اونمآ تعلط اذإف

 .0"ريخ اهناميإ يف تبسك وأ لبق

 ةريسم برغملا لبق نم حوتفم ةبوتلا باب نإ :لاق ةي هللا لوسر نأ اوركذ
 تعلط اذإف ،اهبرغم نم سمشلا علطت مل ام ةبوتلل احوتفم لازي ال ماع ةئامسمخ

 .}قلغأ

 © رجفلا علطي ثيح نم علطت سمشلا نإ :لاق رمع نب هللا دبع نع اوركذ

 دمعلاب برضت ىتح تسعاقت برغت نأ تدارأ اذإف رجفلا برغي ثيح نم برغتو
 ىلإ يرجتف .مهلك مدآ دلو ىلع علطتف ،كنود تدبُع تعلط اذإ ينإ ‘بر اي :لوقتف

 ىلإ يرجتف اهل نذؤيف نذأتست مث .اهيلإ رظنيف دجستف اهيلع دريف ملستف برغملا
 .اهيلع دري الو ملستف ،هيف برغت موي اهيلع يتأي ىتح .كلذك رمقلاو قرشملا

 امتئج ثيح نم اعجرا :امهل لاقي مث .اهل نذؤي الف نذأتست مث ؤاهيلإ رظني الف دجستو

 . نينرتقملا نيريعبلاك برغملا نم ناعلطيف

 اهبرغم نم سمشلا علطت اهتحيبص يتلا ةليللا :لاق هنأ سابع نبا نع اوركذ

 .لايل ثالث اهردق

 . ماعنألا ةروس ريسفت يف ثيدح رخآ وهو .ةريره يبأ نع ريسفتلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (1)

 نع هللا دبع نب ميعن نع نامثع نع ةيتي هللا لوسر ىلإ هعفري دنسب مالس نب ىيحي ًاضيأ هجرخأو
 . ةريره يبأ

 بابحتسا باب كرافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا باتك يف ملسم هجرخأ حيحص ثيدح (2)

 علطت نأ لبق بات نم :هظفلو ةريره يبأ قيرط نم 2703(5 مقر) هنم راثكتسالاو رافغتسالا

 لاسع نب ناوفص نع ليوط ثيدح نم يذمرتلا هجرخاو .هيلع هللا بات اهبرغم نم سمشلا
 قلغي ال ةبوتلل اماع نيعبس ةريسم هضرع اباب برغملاب لعج لجو زع هللا نإ» :ظفلب يدارملا

 عقني ال كبر تايآ ضعب يتاي وي) : ىلاعتو كرابت هللا لوق كلذو .هلبق نم سمشلا علطت ىتح
 .حيحص نسح ثيدح اذه يذمرتلا لاقو .«اهنامميِ اسفن
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 160 - 158 :ماعنألا لوألا ءزجلا

 لبقت ال : يبلكلا لاق .اريخ اهناميإ يف تبسك ؤأ لبق نم تنما نمكت مَل) :هلوق
 نونمؤملا اماف .ءافو ريغب ناميإلا يعدي ناك نمم الو ،انمؤم نكي مل نمم ذئموي ةبوتلا
 .كلذ لبق لبقي ناك امك مهنم لبقي لمعلا نإف نوقداصلا

 مالسلا هيلع يبنلاب نورظتني نوكرشملا ناك ه َنوُرظَتنُم انإ اورظتنا لق » : هلوق
 .باذعلا مهب رظتني يبنلا ناكو ،توملا

 مه :دهاجم لاق .0"[ًابازحأ يا] ه ًاعَيِش اوناكو مهنيد اوُقَرَف نيذلا نإ » : هلوق
 . مهريغو نوباصلاو ىراصنلاو دوهيلا : مهضعب لاقو .ىراصنلاو دوهيلا باتكلا لهأ

 :هلوق «َنوُنَعْفَي اوئاَك امب مهي مت هللا ىلإ مهرمأ امنإ عيش يف مُهْنم َتْسَل» :لاق
 لامعالا انهاه ةنسحلاو .نينمؤملا يف هذه هاَملاتمأ رْشَع هل ةَنَسحلاب ءاَج نمو
 يف ْمُهَلاَومأ َنوقْفني َنيِذلا ُلَمَم) :ةرقبلا يف يتلا ةيآلا لزنت نأ لبق اذه ناكو .ةنسحلا

 :.ع 9 ِ
 ٢٦١[. :ةرقبلا] (ٍةبَح ةئام ٍةَلْبنُس لك يف َلباتَس عبس تبنأ ٍةَّبَح لمك هللا .ليبس

 ىلإ اهلاثمأ رشعب مدا نبا اهلمعي ةنسح لك :لاق ةي هتلا لوسر نأ اوركذ

 هبارش الو هماعط رذي ال ،هب يزجأ انأو يل وه : هتلا لوقي ،مايصلا الإ فعض ةئامعبس
 .هب هيزجأ انأف ،يلجأ نم الإ هتوهش الو

 ْمُمَو اهلف الإ ىىزجُي الف » ؤ}نيقفانملا يف هذهو ه ةعسلا ءاَج ْنَمَو »» :هلوق
 .كرشلا انهاه ةئيسلا لاقو .كرشلا لهأ:يف يه :مهضعب لاقو ه َنوُمَلظِي آل

 يف اذهو ۔ ارشع تبتك اهلمعف ةنسحب مه نم :لاق ةلي هللا لوسر نأ اوركذ

 مل اهلمعي ملو ةئيسب مه نمو .ةدحاو ةئيس هل تبتك اهلمعو ةئيسب مه نمو ۔ نينمؤملا

 .103 ةقرو ز نم ةدايز ()

 ةريره يبأ نع موصلا لضف باب }موصلا باتك يف يراخبلا هجرخأ }هتحص ىلع قفتم ثيدح (2)
 . (1151 مقر) ةريره يبأ نع مايصلا لضف باب ،مايصلا باتك يف ملسم هجرخأو

 يف هذهو (ةَنيَسلاب َاَج ْنَمَو)ه :103 ةقرو ز يفو «نيقفانملا يف هذهو» :د و ع و ق يف اذك (3)
 . !ةئيسلا لامعألا يه انهاه ةئيسلا اضيأ نينمؤملا
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 زيزعلا هنا باتك ريسفت 165 - 161 :ماعنألا

 { ةنسح هل اهوبتك ا :ةكئالملل هللا لوقي نم هللا لوسر ل اقو :لاق .ء ىش هيلع بتكي

 . 'أيتيشخ نم اهكرت امنإو
 م. ۔ ۔ ,۔ه, ح ع . ع ِ۔٥هد , ,- [| ه۔ ٠. ۔ . ١ . ٨ ۔
 افينح ميهاربإ ةلم اميق انيد ميقتسم طارص ىلإ يبر ينذده يننإ لق » :هلوق

 : يبلكلا ريسفت يفو .نسحلا ريسفت يف صلخملا فينحلاو « نيكرشملا َنِم ناك امو

 ٠ ملسملا

 . يحبذو يجح : (يكسن) :مهضعب لاق « يكسنؤو يتالص نإ لق » :هلوق
 ه م ۔َ۔ ى .م ۔ .ج ذ م۔ ۔ ۔ . ّ 7 ه , ۔ , ۔۔۔ ۔,۔٥ ۔۔ .

 لوا اناو ترما كلذبو هل كيرش ال :لاق : نيملعلا بر .هلل يتاممو يايحمو) : لاق

 . ةمألا هذه نم يأ :؛ نيملسملا

 . . ه ۔ 2 2 ۔ اه ۔ ء.۔ . ٠٤ َ همع . -

 هللا نم باوج اذهو] ه عيش لك بَر َوُمَو ابَر يغبا هللا ريغأ لق » :هلوق

 لك بييت الو » إ مهؤابآ دبعي ناك ام دبعي نأ ىلإ يبنلا اوعد ثيح نيكرشملل
 ١ ۔٥ ؟ ۔. . ّ و - .۔.ِ .. ,ه ]| ى .

 « ىرخا رزو ةرزاو » لمحت الو :يأ ه رزت الو » اهسفن ىلع يأ ه اهيلع الإ سفن
 امب مكنبنيف مكرم مكبر ىلإ ث ظ . دحأ بنذ دحأ لمحي ال يأ . بنذلا : رزولاو

 ةنجلا نينمؤملا لخديف نوكرشملاو نونمؤملا هيف فلتخا ام يأ « نوفيلتخت هيف متنك
 .رانلا نيكرشملا لخديو

 ه ه ... , ؤ ٥ / 2 ۔ ۔ . م ري ۔ -

 4 ضرالا فئالخ مكلعج يذلا وهو « : هلوق

 نأ اوركذ . نيكلاهلا دعب فئالخ :سحلا لاقو .فلخ دعب افلخ : مهضعب لاق

 .(هللا ىلع اهمركأو اهرخآ متنأ ةمأ نيعبس نوفاوت متنأ :لاق ةي هللا لوسر

 ةريره يبأ نع يربقملا ديعس نع ةيمأ يبأ نع ىيحي» :اذكه 103 ةقرو ز يف ثيدحلا اذه درو (1)

 ةئامعبس ىلإ اهلاثمأ رشعب هل اهوبتكاف ةنسح يدبع لمع اذإ : مكبر لاق : نبت هللا لوسر لاق :لاق

 مه نإو ،ةدحاوب اهوبتكاف ةئيس لمع نإو .ةدحاو هل اهوبتكاف اهلمعي ملو اهب مه نإو تفعض

 نمؤملا تانسح ةفعاضم يف ةريثك ثيداحأ تدرو دقو ."ةنسحب اهوبتكاف يلجأ نم اهكرتف اهب

 : ىلاعت هتلا لوق باب ديحوتلا باتك يف الثم يراخبلا ثيدحلا اذه جرخأ دقف .ةبراقتم ظافلأب

 .ةريره يبأ ثيدح نم .هتنا مالك اولدبي نأ نوديري
 .103 ةقرو .ز نم ةدايز (2)

 .3 :قيلعت 0306 ص فلس اميف هجيرخت رظنا ؛(3)
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 165 :ماعنألا لوألا ءزجلا

 يف لئاضفلا نم] مكاطعأ اميف « ٍتَجَرَد ضغب قؤف مكضعب عفرو » :هلوق
 عيرَس كبَر نإ » مكاطعا اميف مكربتخيل يا 4 ممكيتاع اميف مكلل » ([ايندلا.

 ًروفَعَل هنإو » هلسر اوبذك نيح هيف مهبذعي نأ ديري يذلا تقولا ءاج اذإ يأ ه باقعلا و د ۔۔ ة /

 2 مهل ميحر هبونذ .نم ناميإلا يف بات نمو 0 نماو هكرش نم بات نمل رافغ 4 ميجو

 .103 ةقرو ،ز نم ةدايز )1(

 نآرقلا ريسفت نم لوألا عبرلا مت» :ق :فرحب اهل زمرأ يتلا ةرارقلا ةطوطخم يف ءاج ام اذه (2)

 وفع يجارلا ليلذلا ريقحلا ريقفلا دبعلا دي ىلع هرصنو هديياتو هنوع نسحو هتنا دمحب ميظعلا
 هنم غارفلا ناكو .ىيحي نب دمحم نب نمحرلا دبع نب ىسوم نب مساقلا يبأ هنارفغو هالوم
 فلأو ةئام دعب (اذك) رشع سداسلا ماع نم ىلوألا ىدامج هتلا رهش نم تس تبسلا موي ةوحض

 . «مالسلا هيلع يبنلا ةرجه نم

 لمكو مت» : يلي ام د : فرحب اهل تزمر ىتلا ةبرج نم يوداجلا خيشلا ةطوطخم يف ءاجو

 عبرلا» :رمحأ دادمب اذه دعب ءاجو . «هلوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هنوعو هتلا دمحب لوألا عبرلا
 .«هل رفغو هتلا همحر ،يرارهلا مكحم نب دوهل زيزعلا هتلا باتك ريسفت نم يناثلا
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