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 ةمدقملا

 هلآ ىلعو ميركلا هلوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 .نيدلا موي ىلإ هيدهب ىدتها نمو هبحصو

 :دعي امأ

 هل أيهو هتفيظو قولخم لك ىطعأو نيعمجأ قلخلا نق هللا قلخ دقف

 قوقحلا هل ضرفو هتابجاو ءادأ ىلع هنيعت ىتلا تاقاطلاو تاموقملا لك

 .اهلجأل هقلخ يتلا ةياغلا ىلإ لصي ىتح

 اهلمحت نع تعجارت يتلا ةنامألا ةمهمل سنإلا العو لج هللا راتخا دقلو

 ىلع ءازجو دعو ءاصحإو باسح ةمهملا هذه تاعبت نأل ؛تايسارلا لابجلا

 .ةيويندلا هتايح ةريسم يف ناسنإلا اهب يتأي ةريبكو ةريغص لك

 مهل هنيب امب ةيويندلا رشبلا ةايح طبري هميلاعت لك يف ميكحلا عراشلاف

 دنعو ايندلا هذه نم نوجرخي موي ًاعقاو اهنودهاشيس ةيورخأ قئاقح نم

 .اهدهاشمب ةرخآلا مودقو ىلوألا لالحمضا

 هيلع ماقأو ميركلا نآرقلا هتبثأ رمأ ةمايقلا موي ىلإ ةبطاق ةيرشبلا ريسو
 - ايندلا هذه يف نيلماعلا ىلع ناكف رشبلا لوقع اهدر نع تزجع ًاججح

 رماوألا قيبطت مهقباست رامضمو مهسنفانت لاجم نوكي نأ _ اذه لاحلاو

.ةرهاطلا هتنس يف ةث هللا لوسر اهنيبو نآرقلا اهب ءاج يتلا ةيهلإلا



 ١٨د قلاتم
 ؟ 9 ٦
 ن تالت5ه .___

 ىلعف ثادحأ نم ةمايقلا موي يف نوكيس ام عارتخا يف لقعلل لاجم الف

 ايلج احضاو ىلوألا ةأشنلا رمأ دهاشي ماد ام طقف دايقنالاو قيدصتلا لقعلا

 مهثعبو مهئانف دعب رشبلا ةداعإ يف ىلاعت هللا ةردق ىلع ايوق ًاليلدو

 ىلع امو .ءازجلا نسح نم مهل ام مهئاطعإو مهيلع ام ذيفنتو مهتبساحمو

 ةحلاصلا لامعألاو صلاخلا ناميإلاب دادعتسالاو قيدصتلاو عمسلا الإ رشبلا

 ىلاعت هللا اهدعو يتلا ةدلاخلا هللا تانج مهلاحر طحمو مهلآم نوكي ىتح

 .نيلماعلا نينمؤملا هدابع

 نذأي ملو ،هنايبب ىلاعت هللا لمكت دق ةمايقلا موي سانلا ريصم عوضومف

 مويلا كلذ ثادحأ نع تاروصت ضرفل رشبلا لوقعل ىلاعتو هناحبس

 لجأل بوؤدلا يعسلا ايندلا ةايحلا هذه يف ناسنإلا فئاظو نمف .'"بيهرلا

 موي بقعي امو ةمايقلا موي قئالخلا لاوحأ اهيلع نوكت يتلا ةقيقحلا ةفرعم
 ةفرعملا ىلإ ناسنإلا لصيسو .ءاعمج قئالخلا اهيلإ لوؤت ثادحأ نم رشحلا

 ؛هتاساردو هثحب يف ةبئاصلا جهانملاو ىلثملا قرطلا عبتا اذإ ةحيحصلا

 هدابع نم ىلاعت هللا دارأ ام نايبب ةليفك نيملسملا دنع ينيقيلا ملعلا رداصمف

 .ايندلا ملاع يف مهو هلجألو هب لمعلاو هتفرعم

 زئاكر دحأ وه يذلا - يورخألا ريصملا قئاقح نع ةيلجلا ةفرعملاف

 الف ؤفلكم لك ىلع ضرفو يعرش بلطم ۔ قلخلل ةيوامسلا تالاسرلا
 الو ،ةيويندلا سانلا ةايح رطأ ىدعتت ال ىدملا ةقيض ةرظن ناسنإلا نم لبقي

 هذه يف مهفئاظول مهئادأ تقو دارفألا كولس ىلع نميهت ال ةفرعم لبقث

 _ (بجاو وهف هب الإ بجاولا متي ال ام) :ةدعاقلل ًألاثتما - بجو اذهل .ةايحلا

  

 لقعلل سيل هنألو عرشلل عبت لقعلا نأل ]ةيلقعلا ةلدألا ةشقانم ثحبلا اذه لمشي ال اذهل )١(
 اهضعب مولعلا طبر لالخ نم صوصنلا مهف هلاجم نكلو ‘بيغلا رومأ ليصأت يف لاجم



 0:٦9 ٧ ةمدقملا {
 ۔۔۔۔.معا اجل ايتومه

 ةيحلا لوقعلل ةزفحملاو ةريثملا تاججؤملا لك رشبلا تانايك يف ثعبنت نأ

 ريصمو ةرخآلا لاوحأ ةسارد دنع اهقيبطتو اهليصأتو جهانملا ةفرعم لجأل

 ءارآلا ددعت هيف لبقي ال دحاو لوق هنألو ريطخ ج رمألا نأل اهيف سانلا

 ةحيحصلا مولعلا جهانمل قبطملاو فراعلا وه قحلاب ديعسلاف .راكفألاو

 يتلا ةقيقحلاب لهجلا هظح نإف سانلا ءارآل عبتملاو تباثلا ملعلل كراتلا امأو

 .ىلاعت هللا اهدارأ

 ةفرعم يف هيلإ أجلت مكحم جهنمب ةلق دمحم ةمأ ىلع ىلاعت هللا نم دقل

 جهنملا اذهو .ىلاعت هللا هلزنأ يذلا باوصلا ىلإ ةددعتملا لاوقألا درو قحلا

 ءاملع دهاج يذلا نازيملا وه لب ةقيضلا ةيدرفلا ةيبهذملا تارظنلا هددحت ال

 هتفرعم تحبصأو "نورقلا ربع نيملسملا لايجأل هنايبت يف '"اةبطاق مالسإلا

 يتلا مهتفيظو قيقحت اودارأ اذإ ةبطاق نيملسملا ىلع ًابجاو ارمأ هقيبطتو

 .صالخإو قدص لكب اهيلع اونمتؤا

 ًاعيمج انيلع ابجاو ناكو ،ةمألا ءاملع بتك اهتنيب يتلا دعاوقلا نمف

 :لاق ثيح ريشبلا دمحأ ماصع روتكدلا هركذ ام يه اهقيبطت

 نأ دجن اذل ثيدح لك ىلع مكحلل ايرورض دانسإلا ناك املو» اذ

 ثيدحلا ىلع مكحلا ناك نإو لوألا ماقملا يف دانسإلاب نيثدحملا مامتها

 عجرت ىرخأ طورش رفاوت نم دب ال لب هدحو دانسإلا ةحص ىلع فقوتي ال

 .'"«ةياورلا وأ يوارلا ىلإ

 ليصأت يف مالسإلا ءاملع اهب ماق يتلا دوهجلل هنايب يف ريشبلا دمحأ ماصع روتكدلا لاق )٢(

 كلاسملا هوجول فشكلاو 8ماتلا رارقتسالا دعب رقتسي تاحلطصملا نأشو» :اهبيترتو مولعلا

 يذلا رايعملا لثمت \ةمكحم لوصأو ،ةطبضنم دعاوق قفو اهبيترتو ،لالدتسالا جهانمو
 ةحضاو تامسقلا ةنيب إةلالدلا ةددحم تاغايص يف هيلع لوعي يذلا راسملاو ،هيلإ مكتحي

 ٥(. ص ،ثيدحلا لهأ دنع دقنلا جهنم لوصأ) «ملاعملا

 ٥٧. ص 8“ثيدحلا لهأ دنع دقنلا جهنم لوصأ (٣)

  

 



 ىتلا .تاق

 اهصحفو ثيداحألا عمج يهف دقانلا اهل ىدصتي يتلا ةمهملا امأ» ل

 تاياورلا قرط عمجب موقيف .اهتاورو اهيلقان لاوحأ عبتت دعب اهدقنو

 لاح ةساردب انيعتسم .فالتخاو ةلع نم اهيف ام نايبو اهتساردو اهديناسأو
 .«ثيدحلا ىلع مكحلا كلذ نم صلختسي طبضو ةلادع نم يوارلا

 ۔ :بئاصلا جهنملا اذه ىلع ادكؤم يليحزلا ةبهو روتكدلا لاقو

 حلطصم ملع هلاجمف \ثيدحلا دنس دقن دعاوق يف ليطأ الو» ال

 لوصأو مولعلا خيرات يف امهل ريظن ال هقفلا لوصأ 7 ملعلا كلذ ‘ثيدحلا
 ثيدحلا طبضب نوملسملا ينغ دقو .نيملسملا ريغ ايندلا ممأ دنع مولعلا

 ماكحأ ًامزتلم) ًالدع يوارلا نوك طارتشا :اهنم ،ةريثك طباوضب هلقن نم دكأتلاو

 ًاعماس ،(عمطخت داكت ال ةينهذ ةردق اذ ًاظفاح) اطباض "(ةءورملا بادآو ةعيرشلا

 ىلإ لصي نأ ىلإ ةلسلسلا لك ىف طباضلا لدعلا يوارلا نع ثيدحلل

 .«تبثتلاو ةوقلا يف عامسلاك ىرخأ قرطب ثيدحلا ًالقان وأ ،يباحصلا

 :نيمأ ديسلا يجنملا دبع لاقو

 نيب زييمتلا فرع دحأ لك ىلع بجاولا نأ ىلاعت هللا كقفو ملعاو» ال

 اهنم يوري ال نأ نيمهتملا نم اهل نيلقانلا تاقثو اهميقسو تاياورلا حيحص
 اهنم ناك ام اهنم يقتي نأو ،هيلقان يف ةاقثلاو .هجراخم ةحص فرع ام الإ

 ."_"«عدبلا لهأ نم نيدناعملاو "مهتلا لهأ نع

 روتكدلاو ريشبلا ماصع روتكدلا اهيلإ راشأ يتلا دعاوقلاو سسألا هذهف

 يف ثحبلاو ةباتكلا لوصأ نم لصأ نيمأ ديسلا يجنملا دبعو يليحزلا ةبهو
 .قيقحتلاو ةساردلا دنع اهزواجت انل يغبني الف مالسإلا

 ٧. ص ثيدحلا لهأ دنع دقنلا جهنم لوصأ )٤(

 )٥( ص ،يوبنلا ثيدحلا مهف يف طباوضو ةءارق ٢٢.
 )٦() ص 8رانلا نم رارفلا ٦٦.



7 17 ٦ 
 ةمدقملا

 يةتكمقح ١

 هللا تاولص اهباحصأ ىلع ةيوامسلا تالاسرلا هب تءاج اممو

 .رانلا بجوتسا دقف مالسإلا ةديقع ريغب ةمايقلا موي ءاج نم نأ همالسو

 .هلام يه رانلاف رفاك لكف نيملسملا نيب هلوح فالخ ال مكح اذهو

 ةحلاصلا لامعألاب هنيزاوم تلقث دقو ةمايقلا ىلإ ءاج يذلا ملسملاو

 تاوامسلا اهضرع ةنج ىلاعت هللا هدعو دقف ‘بونذلا رئابك نم ملسو

 .ضرألاو

 كلت ببسب بجوتسا دقو ،ريبك بنذب ةمايقلا موي رضح نم امأو
 هلبقتسم لوح تعزانت يذلا صخشلا وهف رانلا لوخد ةريبكلا ةيصعملا

 .سانلا ماهفأ ربكألا ضرعلا دعب

 .رانلا اهببسب لخدي ال ةعافش هلمشت دق هنإ :لاق نم سانلا نمف

 ةياهن يف هلآم نوكيس مث رانلا لخدي هنإ :لاق نم سانلا نمو -

 .ةنجلا فاطملا

 قلطنت هللا ىلع ضرعلا دعبو رشحلا موي يف نإ :لاق نم سانلا نمو -

 .ةمئاد ةدلاخ ران ىلإ وأ اهنم جورخ ال ةدلاخ ةنج ىلإ امإ عومجلا

 شائلا» :ةمايقلا موي سانلا لاوحأل هركذ ضرعم يف يبلاعثلا لاق

 نمؤُمو .عامجإب رانلا ىف دلخش اذهف هرفك ىلع تام فاك :فاضأ ةعبرأ

 بتح هلع موتخم ةنجلا يف اذهف كلذ ىلع تامو ،طق بيذي مل نسح

 ةئْسلا لهأ دنع وهف ،هتبوت ىلع تام باتو ،عامجإب ىلاعت هللا نم ربحلا

 نيملكتملا َنوئاق نأ الإ نيخملا نيؤملاب قحال ةمألا ءاهقف روهمجو
 .فالخلا غضوم وه اذهف هتبوت َلبَق تام بنذشو !ةئيشملا يف هنأ )

 )١٧( .يبلاعثلا ريسفت ٣٥٢/١.



 : ے':ام٦ . ش

 ىللا حو ٠ ١

 معحااتشإره. __

 مامإلاو ،'ةيطع نبا اضيأ هركذ دق ةمايقلا موي سانلل ميسقتلا اذهو

 .مهريغو ١٠) 'يبيهولا ملسم روتكدلاو يزارلا

 نم رئابكلا باحصأ ريصم لوح يبلاعثلا هيلإ راشأ يذلا فالخلاف

 دق ةرخآلاو ايندلا يف رئابكلا باحصأ مكحف ؛هل رربم ال ةرخآلا ىف بونذلا

 .لاوقألا نم هريغ ىلإ هزواجت زوجي ال دحاو مكح وهف "ميكحلا عراشلا هنيب

 ضرعو اهتساردو ةلدألا لك عبتتب متي امنإ عرشلا هددح يذلا مكحلا ةفرعمو

 .لداعلا نازيملاو بئاصلا جاهنملا ىلع تاياورلا

 وهف .ادحأ يباحي الأ هنأش نم ةيضقلا هذه ةسارد يف عبتملا جهنملاو

 طويخ هلالخ نم برستت نأ نكمي الف اذهل ؛مكحلا يف قداصو ةلالدلا يوق

 .فالخلا

 نم ءاج نيذلا ةددعتملا لاوقألا باحصأ مهو ثلاثلا رصنعلا ىقبيو

 .هريسفت يف يبلاعثلا هيلإ راشأ يذلا فالخلا اذه مهبوص

 لهأل ةعافشلاب لوقلا سيسأت يف ًايلج ارهاظ ارود تاياورلا تبعل دقلو

 كلت ىلع يأرلا اذه باحصأ دمتعا دقو ،رانلا نم جورخلاو رئابكلا

 دوجو مدعب مهضعب فارتعا عم ةيضاملا نورقلا ربع اهب اوراسو تاياورلا
 خيشلا لاق دقف ،لوق نم هيلإ اوبهذ ام ىلع لدت ىلاعت هللا باتك نم تايآ

 .ءاسنلا ةروس نم ٤٨ ةيآلا ريسفت نم ،٤٤٤ص ةيطع نبا ريسفت )٨(

 ،لئاسملا تامظعم نم ةلأسملا هذه نأ ملعاو» :يزارلا لاق ٢ ١٩. ،يزارلا ريسفت )٩(

 .«...رئابكلا باحصأ ديعو ىف ةلبقلا لهأ فلتخا :لوقنف انهه اهركذنلو
 :امه ناعون اضيأ مالسإلا ءاملع نيب اهيف فلتخملا ةعافشلاو» :يبيهولا ملسم روتكدلا لاق )١٠(

 .اهولخدي ال نأ مهل ةي عفشيف مهبونذب رانلا اوبجوتسا نيدحوملا ةاصع نم موقل ةعافشلا
 ركفلا) ۔«اهنم اوجرخي نأ ةق دمحم ةمأ نم ديحوتلا لهأ نم اهلخد نم يف ةعافشلا
 ٣٢٧(. ص ؛ةيضابإلا دنع يدقعلا

  



 م,
 ١١ > ةمدقتملا

 _ .عجارت

 يف ءاج نكلو اهتوبث يف عطاق صن ميركلا نآرقلا يف سيلف ًاذإو » :يغارملا

 نم رئابكلا لهأل يتعافش» :ةي هلوقك اهعوقو ديؤي ام ةحيحصلا ةنسلا
 .''«اهلني مل اهب بذك نمف "يتمأ

 ةيضق نأ وه عوضوملا اذه يف ةباتكلاو ثحبلا ةلصاوم يف ةبغرلا ديزي اممو

 ةوه ىلإ ةيمالسإلا ةمألا ترج دق رانلا نم جورخلاو رئابكلا لهأل ةعافشلا

 نوخرصي (رئابكلا لهأ نع حفصلا) ةاعدو اهنم جورخلا يف لمأ ال ةقيمع ةقيحس
 مالسإلا نازيم يف اهل نزو ال ةريثك تاياور مهنوغلبيو راهن ليل سانلا ناذآ يف

 لهأل ةعافشلل) ةجورملا تاياورلا ةعد تكسي الوق بجاولا ناكف .لداعلا

 .ةايحلا طشانم لك يف مهجهانم سسأ قيبطت ىلإ ةبطاق نيملسملا ثحيو (رئابكلا

 اهئانبأ نم نيرويغلا نادجو يف تجججأ مويلا انتمأ اهيلع يتلا ةلاحلاو
 ممألل ةدئاق تناك نأ دعب هيلإ تراص ام ىلع ةرسحلاو ىسألا نيكارب

 هذه تلطع يتلا ضارمألل ةعجانلا لولحلاب توص ىلعأب نوداني مهتلعجو

 :فاوصلا دومحم دمحم لاق دقف .ةايحلا هذه يف اهتفيظوب مايقلا نع ةمألا

 : ةمساحلا ةلحرملا هذه يف نحنو ،نيملسملا رشعم انيلع بجاولا نم نكلو»

 انسوفن يف يرهوج يرذج رييغتب نحن أدبن نأ ،انتايح خيرات نم ةريطخلا

 .ةماعلاو ةصاخلل ةبسنلاب ًالماشو ًاماع رييغتلا كلذ نوكي نأو ،انقالخأ يفو

 لالحنالا بابسأ يقتن يكل ةمكحم ةطخو ئ؛سوردم ساسأ ىلع نوكي نآو

 .ىرخأ ةهج نم ةزعلاو ةوقلا بابسأب ذخأنو ،ةهج نم فعضلاو

 بادآلا نم للحتلا يف الو ،قالخألا ىضوف يف تسيل ةوقلا بابسأو

 يف الو برغلاو قرشلا ديلقت يف الو ،ميقلاو لثملا يف كيكشتلا يف الو

 .كانه وأ انه نم ئدابملا داريتسا

 )١١( ،يغارملا ريسفت ١/ ٩٧ - ٩٨.
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 اهب ءاج يتلا ةدئاسلا ةميركلا ئدابملاو ،ةدلاخلا لوصألا يف يمه امنإو

 .''"ةزيزعلا انتمأ فلاس نم داجمألا كئلوأ اهب زعأو مالسإلا

 يأ هل نوكي نل فاوصلا دومحم دمحم خيشلا هب يداني يذلا لحلا اذهف

 مهيجنت ةعافشب ةاصعلا لُمؤيو ةعافشلا ثيداحأل جؤري نم طاسوأ ىف لوبق

 .رانلا باذع نم

 يه - فاوصلا دومحم دمحم خيشلا لاوقأ قبطن يكل ۔ :ىلوألا ةوطخلاف

 قالخألا يف ىضوفلا هذه ىلإ ةمألا تهجو يتلا تاياورلا ةلزنم نايب

 .بادآلا نم للحتلاو

 بابسألا نع هريغ لءاست امك _ فاوصلا دومحم دمحم خيشلا لءاستو

 .ةيركفلاو ،ةيسايسلا ىضوفلاو » :مويلا هيلع يه ام ىلإ ةمألا هذهب تدأ يتلا

 انسل اننأكو انودغ ىتح انرايد يف تشعشع اهلاب ام ةيعامتجالاو ،ةيقالخألاو

 دابعلا اوداقو دالبلا اوحتفو ،داهجلا ملع اوعفر نيذلا داجمألا كئلوأ ءانبأ

 ءةدايسلاو رمألا مهل حبصأ ىتح مالسإلاو ةمالسلاو نمألا ئطاش ىلإ

 تاراق ثالث يف ددرتي انمكح ادغو ،ةرومعملا عبر نم رثكأ يف ةسايسلاو

 تبواجت انيدان اذإو ،انرمأل ايندلا تخاصأ انرمأ اذإو ؟ةيضرألا ةركلا يف

 .''٨؛...انئاعدل ةيناسنإلا تنمأ انوعد اذإو ،انئادنل ضرألا ءاجرأ

 ٥؟نجملا رهظ مايألا انل تبلق ىتح ىرت اي اناهد امف» :اضيأ لءاستو

 ىلع يوعتو بائذلا ىعادتت امك ممألا انيلع تعادتو ءابس يديأ انقرفتو

 انيف مكحتو ،رارشألا انيلع طلسو هسفن نع عفدي ال نم انيف عمطو ،ةسيرفلا
 ٧٨! .جحلا) 4 مُكَسََتَجَل ُه» ممألا نيب نم انابتجا دقو هللا ىلع انهو راجفلا

 )١١( ص بوعشلاو ممألا مده يف بونذلا رثأ ٦١٤.

 )١٣) ص ٥©بوعشلاو ممألا مده يف بونذلا رثأ ٢٣.
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 راحو ةمدقملا ١٢٣
 .۔۔۔مع اتلاح

 .يعاودلا يه امف .؟انيلهأو انسفنأ ىلع ىتح انهو لب سانلا ىلع انهو

 تحؤطو ؟قيحسلا ردحنملا اذه ىلإ انتلصوأ يتلا بوطخلاو .لماوعلاو

 ١. '؛؟ممألا نيب ًامسقم ًابهنو ًاقزمم ًاولش اهتلعج ىتح انتمأب

 هيلع يه ام ىلإ انتمأ تداق يتلا ضارمألا نع تالؤاستلا هذه دعبو

 رمأ انكرت املف » :لاق ثيح ساسألا ببسلا فاوصلا دمحم خيشلا نيب مويلا

 طخو .انل هللا همسر يذلا ميقتسملا قيرطلا انبكنتو .اننيد دعاوق انفلاخو ءانبر

 اذه انكلس امل . هكولسو هيف ريسل اب انرمأو .ةيوق ةنيب ةحضاو هطوطخ انل

 ،لذلاو تاتشلاو ،ةقرفلا نم هيلإ انرص ام ىلإ انرص .جوعملا ليبسلا

 بونذلا هببسو الإ ءالبو ءادو رش ةرخآلاو ايندلا يف لهو "ناوهلاو

 .''“«؟يهاونلاو رماوألا كرتو ،ىصاعملاو

 هلل انإف » :ةلواطتم نورقب فاوصلا خيشلا لبق يبطرقلا مامإلا ىكتشا دقو

 هركذ الإ مالسإلا نم قبي مل لب انب لحو انباصأ ام ىلع نوعجار هيلإ انإو
 ىتح داشرلا ةلقو نايغطلا ةرثكلو داسفلا روهظل ههشز الإ نيذلا نم الو

 الو نحملا تمظعو نتفلا تمعو !ارحبو ارب ًابرغو ًاقرش دعلا ىلوتسا

 ''"«محر نم الإ مصاع
 يف لمعن نأ ةمألا هذه مسج يف هراثآ روهظو ءادلا انفرع نأ لعب انيلعف

 نم ريفغلا مجلا اهيلإ نكر يتلا لاوقألاو تاياورلا لاح نايبل داهتجاو دج

 يه هذهو "ناوهلاو لذلاو تاتشلاو ةقرفلا اهببسب اوؤرمتساو ةمألا هذه عابتأ

 هذه ءانبأ نم نوصلخملا هيلإ وعدي يذلا حالصإلا ةريسم يف تاوطخلا ىلوأ

 .ةمألا

 )١٤( ص ،بوعشلاو ممألا مده يف بونذلا رثأ ٢٤.

 )١٥( ،بوعشلاو ممألا مده يف بونذلا رثأ ص٢٦.

 )١٦( "يبطرقلا ريسفت ٢٣/ ١٦٧.

  

 



  

 ىتلا هت ا

 ربع ءاملعلا لوقع هنأشب تلغتشا دق ةيمالسإلا ةحاسلا يف فيلأتلا رمأو

 ضرع يف ةعبتملا مولعلا ليصأت يف مهمامتها بناجبف ،ةيضاملا نورقلا

 مالقأ اهنع جرخت الأ يغبني يتلا تالاجملا اونيب دق مهف ،نيدلا اذه قئاقح

 .باتكلا

 ماسقأ ةعبس ىلع فيلأتلا نإ مث» :يملاسلا نيدلا رون مامإلا لاق

 ءيش وأ ،هعرتخيف هيلإ قبسي مل ءيش امإ :يهو كاهيف الإ لقاع ملاع فلؤي ال

 لخي نأ نود هرصتخي ليوط ءيش وأ ،هحرشي قلغم ءيش وأ ،هممتي صقان
 ءيش وأ ،هبتري طلتخم ءيش وأ ،هعمجي قرفتم ءيش وأ ،هيلع امم ءىشب

 .هحلصيف هفنصم هيف أطخأ

 نم هباتك ولخي ال نأ هيلإ قبس دق نف يف باتك فلؤم لكل يغبنيو
 نإ هحرش وأ ،اقرفم ناك نإ هعمج وأ ،الطعم ناك ءيش طابنتسا :دئاوف ةسمخ
 .''"؛ليوطتو وشح طاقسإ وأ "فيلأتو مظن نسح وأ اضماغ ناك

 نأ :اهثلاثو ...» :فيلأتلل ةيعادلا بابسألا دحأ احضوم نودلخ نبا لاقو

 دعبو هلضف رهتشا نمم نيمدقتملا مالك يف أطخ وأ طلغ ىلع رخأتملا رثعي

 كشلل لخدم ال يذلا حضاولا ناهربلاب كلذ يف قثوتسيو ،هتيص ةدافإلا يف

 راشتناب هعزنو هوحم رذعت دق ذإ ،هدعب نمل كلذ لاصيإ ىلع صرحيف ،هيف
 عدويف ،هفراعمب سانلا قوثوو فلؤملا ةرهشو ،راصعألاو قافآلا يف فيلأتلا

 .0'٨‘س«كلذ نايب ىلع فقيل باتكلا كلذ

 دويقل اب .7 نأ هيلعف أطخو ًاطلغ هاري ام دقن ىلع دحأ يأ مدق امنيحو

 .هبادآو ملعلل اضراع هلعجت يتلا

 )١٧( لامآلا جراعم ١/ ١٤١.

 .اهاوس ام ءاغلإو فيلأتلاب اهدامتعا يغبني يتلا دصاقملا يف لصف \١٣٧ص ،نودلخ نبا ةمدقم )١٨(
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 هر 25 ةمدقملا ١٥
 .ت ىنتالاموف

 ،تالاقملاو ججحلا ءاذه مومع يف لخدي لب ...» :يدعسلا خيشلا لاق

 ىلع صرحي امهنم دحاو لك نأ ةداعلا ترج دق نيرظانتملا نأ امك هنإف

 يتلا ججحلا نم همصخل ام نيبي نأ ًاضيأ هيلع بجيف .ججحلا نم هل ام

 اذه يفو ،وه هتلدأ يف رظني امك ،همصخ ةلدأ يف رظني نأو ،اهملعي ال

 ،هربك نم هعضاوتو ،هفاستعاو هبصعت نم ناسنإلا فاصنإ فرعي عضوملا

 .''٨٩×ريخ لكل قيفوتلا هللا لأسن ‘ههفس نم هلقعو

 ءالؤه ججح نع باوجلاو نيرخآلا ججح ركذ مث» :ميقلا نبا ةمالعلا لاقو

 كلسي ملو ،مهعم ثحبلاو {مهيفلاخم فاصنإ يف نيدلاو ملعلا لهأ ةداع ىلع

 هبصنمب لوصيو ،هينيع رجفو ،هيتبكر ىلع كربي ،دعتم ملاظ لهاج قيرط

 بجوي ،رفك ةلأسملا هذهب لوقلا :لوقيو ،همهف نسحب ال هدصق ءوسبو "هملعب ال

 ،هناديم يف هعم يرجلاو ،هناسل طسب نع هعنميو ‘همصخ تهبيل ،قنعلا برض
 .'"'؛لئاس هلاق امع هيدي نيب فوقولا موي هل وهو لئاق لك ناسل دنع ىلاعت هللاو

 ملعتي نأ هل يغبني ملاعلا نأ ىلع ليلد ةيآلا يفو» :يبطرقلا مامإلا لاقو

 ةري فيك ملعيو اهلوق داسف فرعي ىتح ،هب ذخأي مل نإو هفلاخ نم لوق
 لهأ نم مهفلاخ نم لوق هباحصأو ةلت يبنلا ملعأ ىلاعت هللا نأل ؛هيلع

 .'"×مهلوق داسف اوفرعيل ؛مهنامز

 اولوانت نيذلا نيفلؤملا نم ريثكلا نأ :وه ةباتكلا ىلإ انعفدي اممو

 قالخألا هذهب اوديقتي مل نيملسملا ماهفأ اهتبذاجت يتلا اياضقلا نع ثيدحلا

 ميقلا نبا ةمالعلاو "يدعسلا نمحرلادبع خيشلا اهركذ يتلا ةرينلا ةيمالسإلا

 .يبطرقلا مامإلاو

 .نيففطملا ةروس نم ٢ ةيآلا ريسفت نم ٨٧٤ ص ،يدعسلا ريسفت )١٩(

 ١/ ٢٣٦١-٣٢٦٢. ناطيشلا دئاصم نم نافهللا ةثاغإ )٢٠(

 .ماعنألا ةروس نم ١٣٩ ةيآلا ريسفت نم ٦٣/٧ يبطرقلا ريسفت )٢١(

  



 للم ىنوم ٦

 ؛اهتاذ يف ًاليلد (رئابكلا لهأل ةعافشلا) ةلأسم اولعج باتكلا كئلوأف

 قالخألا لك اولثمتو ،ةركفلا هذه لالخ نم سانلا ىلإ رظنلا ىلإ اوعسف

 اهضعب ءارآلا زييمتو رظانتلاو رواحتلا دنع ةمألا ءاملع اهنع ىهن يتلا ةئيدرلا

 ةسئاي ةلواحم يف '""ليطابألاو بيذاكألا ةيضابإلا ىلإ اوبسنو «ضعب نع
 .!؟كلذ مهل ىنأو ،غمادلا قحلا ناهرب تاكسإل مهنم

 - ةميركلا ةمألا هذه ةدحو ىلإ نوعسي امئاد مهو ۔ ةيضابإلا قالخأ نمف

 يذلا ملعلا ةيار نوعفري مهلاوحأ لك يف مهو ؛ملاظلا درو مولظملا ةرصن
 قيبطتلاو هيلإ ةوعدلاب ۔ ةيضاملا نورقلا ربع نيملسملا ءاملع هجهانم لصأ

 ىلع ايندلا ةايحلا هذه يف ةمألا هذه دارفأ شيعي نأ لجأل هدعاوقو هسسأل

 يف تباث ينيقي ملع ىلع اونوكي نأ لجألو ،ةفرعملاو ملعلا نم سسأ

 .ةرخآلا نع مهدئاقع

 لب ©باوصلاو قحلا ةبلط نم ادحأ فيخت نل باكلا كئلوأ بيذاكأف

 كرديسو ،اهأرمتساو اهب قدص نمل فاعز مسو اهيبتاك ىلع راع يه

 ريصم يف ةيضابإلا لوق ىلإ راشأ نأ دعب بوقعي دمحم دومحم رهاط روتكدلا لاق )٢٢(

 مهءامد نوحيبتسيو مالسإلا لهأ نورفكي اوحارو ...» :ةرخآلا يف رئابكلا باحصأ

 ©ريسفتلا يف أطخلا بابسأ) .«نامهربلاو ةجحلا نم يراعلا بصعتلا اذهب مهلاومأو

 ٦٥١/٢(.

 مهكلسمو ،ةيضابإلا بتكو .ليكولا معنو هللا انبسحف ةيضابإلا ىلع بذك اذه .الوأ

 ناتهبلا اذه داسف ىلع ليلد ريخ نآلا ىلإ مالسإلا خيرات نم ىلوألا نورقلا ذنم

 .ءارتفالاو

 بذكلا نع اهيدقتعمل ةعدارلا يه رانلا يف دولخلا ةديقع نأ ملعي نأ روتكدلا ىلع :ايناث
 ةحابتسا نع مهل ةعدارلاو نيملسملا ءامد كفس نع مهل ةعدارلاو نيملسملا ىلع
 .مهلاومأ

 لاوقأ نمو دوهيلا دئاقع عنص نم يه هنيهاربو هججح نأ ملعي نأ روتكدلا ىلع :اثلاث

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ثحبلا اذه يف نتبتيس امك .نيسلدملاو ءافعضلاو نيباذكلا
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١٧ 79 
 ۔ .ع حنالاللمه

 ةيضابإلا هب لاق ام نأ ثحبلا اذه لالخ نمو ۔ ىلاعت هللا ءاش نإ ۔ عيمجلا

 ةمألا مولع هنيهاربو هججح ترهظأ لوق وه ةمايقلا موي ةعافشلا ةلأسم يف

 .ناتهبلاو بذكلاو بصعتلاو ةيبهذملا براحت يتلا

 نم جورخلاو ةعافشلا تاياور عبتت هاجت بجاولاب روعشلا ديزي اممو

 ةيضابإلل ةهجوم تاوعد نم هاندصر ام وه قحلا نازيملا ىلع اهضرعو رانلا

 موي نيملسملا ةاصع ريصم لوح ةديقع نم هيلع مه ام نايبل اوربني يكل
 نامزألا رورم نم بجعأ بجع الو ...» :روشاع نبا ةمالعلا لاق دقف ةمايقلا

 مهئاملع قاذح نم يربني الو ةلزتعملاو ةيضابإلاو جراوخلا ةلوق لثم ىلع

 ضيموب ينأكو "داتعملا ليوأتلا كلذ هئامدق لوق لوؤي وأ دارملا بذهي نم

 .'""«دامرلا للخ نم حولي ذخأ مهئاهبن ةنطف

 ةفرعمو تاياورلا عبتت ىلإ ئراق لك يناكوشلا ةمالعلا ةوعد كلذكو

 ثيدحلا ركذأ دقو » :هريسفت ةمدقم يف لاق ثيح ةمألا نازيم يف اهلاوحأ

 يتلا لوصألا يف هدجأ ينأل ؛دانسإلا لاح نايب ريغ نم ةياور ىلإ ًاوزعم

 ريثك نباو يبطرقلاو ريرج نبا ريسفت يف عقي امك كلذك اهنع تلقن

 الو افعض ثيدحلا ىف اوملعي نأ دعبلا لك دعبيو ،مهريغو يطويسلاو

 نم نإف ،هتوبث اوملع دق مهنإ هوقلطأ اميف لاقي نأ يغبني الو ،هنونيبي

 بلغي يذلا وه اذه لب ،دانسإلا لاح نع فشك نود نم هولقني نأ زئاجلا

 ،كلذ نايب اوكرتي مل هتحص مهدنع تتبثف هنع اوفشك ول مهنأل ؛نظلا هب

 يتلا لوصألا دجو نمف نسحلاو ةحصلاب حيرصتلا ريثك مهنم عقي امك

 نإ اقفوم اهديناسأ يف رظنيلف اهيلإ مهريسافت يف ام نوزعيو اهنع نووري
 .""هللا ءاش

 ةرقبلا ةروس نم ٨ ةيآلا ريسفت نم ٢٧٩/١-٢٨٠ .روشاع نبا ريسفت )٢٢٣(

 ٧١/١. ،ىناكوشلا ريسفت )٢٤(

  

 



 ةخ{لانلانتجَتَم : :نض ١١[:٢٦!:] . ٦ `.
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 سس .عالا --

 _ روهدلاو مايألا يلاوتب ريغتت ال يتلا ةيمالسإلا جهانملل قيبطتلاو

 ريخ ناسنإلا موقي يكل بوعشلاو تاعامجلاو دارفألا ىلع بجاو رمأ

 ئدابملاو دئاقعلا لقتنت يكلو ،هليج ءانبأ طسو يف وهو هتفيظوب مايق

 دعابتو ةنمزألا لواطتب رثأتت نأ ريغ نم ليج ىلإ ليج نم قالخألاو

 .ةنكمألا

 يف اودان نيذلا ةيمالسإلا ةمألا ءاملع تاوعدل ةباجتسا ثحبلا اذه نإ

 ةعبتملا ةلدألا ضرع دنع سسألاو طباوضلا قيبطتو ةفرعمب اهئانبأ طاسوأ

 .دئاقعلا يقلت يف

 لك يف مهجهانم قيبطت ىلإ ةفاك نيملسملا قفوي نأ العو لج هللا وعدأو
 مهتدحوب دعست ةمحتلم ةص ارتم مهفوفص ىقبت يكل : ايحل ا طشانم

 .مهلوح نم نوكلاو ةيناسنإلا مهتماقتساو

 :ةمتاخو لوصف ةثالث ىف ةضورعم ثحبلا اذه ةدام تءاج دقو

 دنع تءاج يتلا لاوقألاو تاياورلا يف ةيجهنم تاءارق :لوألا لصفلاف

 نمل كلد تود ام رقَيو ۔هي كرشي نأ رفغي ال هللأ نإ » :ىلاعت هلوق ريسفت
 ٤٨[. :ءاسنلا] : اكد

 دمتعا ىتلا لاوقألاو تاياورلا يف ةيجهنم تاءارق :يناثلا لصفلاو

 هللا باتك نم تايآل مهريسفت دنع رئابكلا لهأل ةعافشلاب نولئاقلا اهيلع

 .ىلاعت

 اهيلع دمتعا ىتلا لاوقألاو تاياورلا يف ةيجهنم تاءارق :ثلاثلا لصفلاو
 هللا باتك نم تايآل مهريسفت دنع رئابكلا لهأل ةعافشلا مدعب نولئاقلا
 .ىلاعت
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 انا تللد

 قفوي نأ العو لج هوعدأو ،ثحبلا اذه ىنم لبقتي نأ ىلاعت هللا وعدأو
 كرتو مهيلع بجو امب لمعلاو نيدلا يف ةماقتسإلا ىلإ ةت دمحم ةمأ ءانبأ
 .ايندلاو ةرخآلا داسف هنأش نم ام لك

 هباحصأو هلآ ىلعو ميركلا هلوسر ىلع ملسو هللا ىلصو

 .نيدلا موي ىلإ هيدهب ىدتها نمو

 يرجحلا رماع نب دمحم نب يلع

 نامع ةنطلس ۔ ةيدب ةيالو





 :ءاسنلا] ٤٨[

\ 

3 ١ 
١ 

 ا
` 
س
:

 

 يق تاءارق
 ر ٠. هت

 :ىلاعت هلوق

 تلا
 ح

لوالا





 ۔اببمف
 هم

 تاءارق لالخ نم ةيآلا هذه ةسارد يف قمعتلا ىلإ روشاع نبا ةمالعلا اعد دقل

 .ةفق ىفطصملا هلوسر ةنس يفو ىلاعت هللا باتك يف ةدراولا ىرخألا ةلدألل ةيجهنم

 مالعإلا اهب ًادارم تناك نإ ،ةيآلا هذه نأ يدنعو ...» :روشاع نبا لاق ثيح

 نأش ليوهت وهو ،دوصقملا نايب ىلع اهيف رصتقا ةيآ يهف بونذلا ةرفغم لاوحأب

 نمل :هلوق يف اهلك روص تلخدأ نأب ابيجع الامجإ هادع ام لمجأو ،كارشإلا

 يف ةلاوحلاو .مهبم قيرفل ةذخاؤمو مهنم قيرفل ةرفغم يضتقملا [٨٤:ءاسنلا] 4 ت

 اهنكلو ...ةئُسلاو باتكلا نم ةارقتسملا ىرخألا ةلدألا ىلع لمجملا اذه نايب

 ينغتسي كلذبو ،اهمذقت ام لك ىلإ رظنت اهتأ نتعتف ،نآرقلا مظعم دعب تلزن
 حبصتو .هتلحن دعاسي امب لك اهليوأت يف فشعتلا نع نيملسملا فئاوط عيمج

 .'"“«ةنيبملا ةلدألا ىلإ اهليوأت يف عجرملاو ،عيمجلا لماحمل ةحلاص

 رشي نأ ُرِهَمَي ال هنأ تإ » :ىلاعت هلوق ريسفت يف يبطرقلا مامإلا لاقو

 نيب هيف فالتخا ال يذلا هيلع قفتملا مكحملا نم اذهو» :[٨٤:ءاسنلا] 4 ۔وي
٠ 

 .'"آ×ةمالا

 )٢٥( روشاع نبا ريسفت ٤/ ١٥٦٢-١٩٥٣.

 )٢٦( ،ىبطرقلا ريسفت ١٥٩/٥.



 : . انال انتم هہبتثدو

 _.ع .3 اص ٢٤

  

 : » ءآَكَك ٠ 2 ل كلذ نود ام ر _ رفَعَيَو » :ىل اعت هلوق ريسفت يف ل اقو

 . :لاوقأ ةثالث ركذ مث ©'"'«هيف ءاملعلا ملكت دق يذلا هباشتملا نم»

 نإ ىلاعت هللا ةئيشم يفف ةريبك بحاص لك نأ ةيآلا هذه تنابأ دق» ال

 هللاب اكز هتريبك نكت مل ام هيلع هبقاع ءاش نإو "هبنذ هنع افع ءاش

 .'"٨‘«ىلاعت

 7 رابك -

 ًابك اوُبنَمََت نإ ط :هلوقب كلذ ىلاعت هللا نيب دق :مهضعب لاقو» ك

 هات دعن ,سليو كيابس مع رزت هنع ةوبن ام
 اهرفغي الو رئابكلا بنتجا نمل رئاغصلا رفغي نأ ءاشي هنأ لعاف ا ٣١[ :ءاسنلا]

 .'"“رئابكلا ىتأ نمل

 رخآ ىف ىتليل ةخسان ةيآلا هذه نأ ىلإ ليوأتلا لهأ ضعب بهذو» 9

 رهشأ ةتسب «ناقرفلا» دعب «ءاسنلا» ةروس تلزن :تباث نب ديز لاق .«ناقرفلا»

 ٣٠) ؛ليحتسي رابخألا ىف خسنلا نأل ؛خسن ال نأ حيحصلاو

 يذلا هباشتملا نم اذهف» :يبطرقلا مامإلا لوق ىنعم روشاع نبا حضوأو
 ىضتقي اهرهاظ نأ ديري وهو » :روشاع نبا لاق ثيح «هيف ءاملعلا ملكت

 ۔ :ةلكشم ارومأ

 .دوهيلا رفكك كرشب سيل يذلا رفكلا رفغي دق هللا نأ يضتقي هنأ :لوألا

 .بتي مل ولو بونذلا بكترمل رفغي هتأ :يناثلا

 )٢٧( ،يبطرقلا ريسفت ١٥٩/٥.

 لوقلا اذه وحنو ١٢٦/٥. "يربطلا مامإلا ريسفت نم القن ۔٥/٩٥١ "يبطرقلا ريسفت )٢٨(
 ٣٠٨/٢(. ريثك نبا ريسفت) ريثك نباو ٧٦١٠/١(. يناكوشلا ريسفت) يناكوشلا هركذ

 ١٥٩/٥. يبطرقلا ريسفت )٢٩(

 ٥/ ٥٩ ١ ٠ ،يبطرقلا ريسفت ( ٣٠)

  



 ٢٥ 7 لوألا لصفلا
 .-= ن

 لككو هتأل "هتبوت دعب بنذمللو هناميإ دعب رفاكلل رفغي ال دق هنأ :ثلاثلا

 دق ةثالثلا هذه لكو .ءافتنالاو عوقولا يقالت يهو ةئيشملا ىلإ نارفغلا

 ءاهرهاظ ةفلاخم ىلع ةمألا تقفتاو ،اهفالخ ىلع ةرفاظتملا ةلدألا تءاج

 .'"'«نيملسملا عيمج دنع هباشتملا نم ةيآلا تناكف

 ٧ ل

 دنع ةحضاو رئابكلا لهأل ةعافشلاب نيلئاقلا قرطو بيلاسأ ترهظ دقلو

 لبقي الَو اًمنَم ىيف نَع سمت ىرت الأ اموي اومتأو » :ىلاعت هلوقل مهريسفت
 رمم روو ى و ر'۔۔ م,

 ٤٨[. ةرقبلا] ه نوصي مه الو لذَع اهتم ُدَحْؤُي الو ةَعََش اهم

 َقأَي نأ يلبق نم مكتقَرَر امم اوثنأ اوْثَماَء يذلأ اَهمََي » :ىلاعت هلوقلو
 - ظ

 . 4 حص 2 ووا هم

 ٢٥٤[. ةرتبل) 4 َكوُمللَملا ُمُه دوكلاو ةَعَمَس الو ةلُح الو ديف عيب ال مو

 دجلا ىلإ ةوعد يه ةملك لك نأ دجي نيتميركلا نيتيآلا نيتاهل ئراقلاف

 عفني ال يذلا ةمايقلا موي نم رذحلاو ىلاعت هللا ىوقت ىلإ ةوعدو لمعلا يف

 .ادحأ دحأ هيف

 هقيرط هب ناسنإلا ىقشي يذلا رونلاو ءايضلا ىه ةدودعملا تاملكلا هذه

 .ميعنلا راد ىلإ هقيرط يف وهو باعصلاب ءولمملا

 ًاموق صصخت ملو مهئيسمو مهنسحم نيلقثلا تبطاخ ةميظع تايآ اهنإ
 يف وفعلا ىنعمب تءاج تاياور ىلإ ناسنإلا تفتلي امنيح نكلو موق نود

 قيفوتلا ىلإ أجلت مالقألا نإف ،ةبوت ريغ نم رئابكلا باحصأ نع ةمايقلا موي

 ؛اهيف ةجح ال يتلا تاياورلا نيبو نيتحضاولا نيتميركلا نيتيآلا نيتاه نيب

 .عوضوملا يف اهتحارص مدعل وأ اهنوتم وأ اهديناسأ فعضل

 )٣١() روشاع نبا ريسفت ٤/ ١٥١.



  

 يا 9 ٢٦
 الات

 ك ى .حتاف _

 نإف ،ةوالتلا يف ًاماع اهجرخم ناك نإو ةيآلا هذهو » :يربطلا مامإلا لاق

 :لاق هنأ ةلي هللا لوسر نع رابخألا رهاظتل ليوأتلا يف صاخ اهب دارملا

 ذَقَو الإ ين نيم سيل» :لاق هنأو .«ينتقأ نم رئابكلا لغأل ييَعاقش»

 هللا اش نإ ةلئان يهو .ينأل ةعاق ييوغَد تابَتَح ينإو ،ًةَوْغَد َيطغأ

 حفصي دق هؤانث لج هللا نأ كلذب نيبت دقف .ئيش هللاب رشي ال نق مهنم

 ةبوقع نم ريثك نع مهل ةل ةلي دمحم انيبن ةعافشب نينمؤملا هدابعل

 امنإ ٤٨[ :ةرقبلا] ه ةعفش اهس لبق الو » :هلوق نأو ،مهنيبو هنيب مهمارجإ

 ."قن هللا ىلإ بئات ريغ هرفك ىلع تام نمل يه

 ماع ةعافشلا يف اهجرخم ةيآلا هذهو» :اضيأ يربطلا مامإلا لاقو

 ةلخ الو هيف عيب ال موي يتأي نأ لبق نم :هانعم امنإو .صاخ اهب دارملاو

 مهضعب عفشي هب ناميإلاو هللا ةيالو لهأ نأل ،هللاب رفكلا لهأل ةعافش الو

 .'""'«...ضعبل

 اهيلع ىنب يتلا ةدعاقلا وه يربطلا مامإلا هرطس يذلا لوقلا اذهف
 مهف .ةيضاملا نورقلا ربع مهلاوقأو مهريسافت رئابكلا لهأل ةعافشلاب نولئاقلا

 تاياورلا ببسب نكلو ،نيلقثلا لمشي ماع امهتلالدو نيتيآلا جرخم نأ نوري

 .هرفك ىلع تام نم طقف لمشيل صيصختلا راص

  

 نم نيعون نالثمت انه يربطلا مامإلا امهركذ ناتللا ناتياورلا ناتاهو

 نع وفعلا ةركف نع نوعفادملا نهيلع دمتعا يتلا ةريثكلا تاياورلا

 نم ًابيصن مهلين دعب وأ رانلا مهلوخد لبق امإ ةمايقلا موي رئابكلا باحصأ

 .باذعلا

 )٣٢( ،يربطلا ريسفت ٢٦٨/١.
 .ةرقبلا ةروس نم ٥٤! ةيآلا ريسفت نم 0٣٢/٣ "يربطلا ريسفت )٣٢٣(

  



٠ 
 ..ح لوالا لصفلا ٢٧

 .ت 7حاتراتسراه

 بناج نم ةفيعضلا وأ دنسلا بناج نم ةفيعضلا تاياورلا :لوألا عونلا

 رئابكلا لهأل يتعافش» :اهيف ءاج يتلا ةياورلا انه هلثمت عونلا اذهو ،نتملا

 .«يتمأ نم

 باحصأ نع وفعلا عوضوم يف احيرص ًاصن تسيل تاياور :يناثلا عونلا

 رئابكلا باحصأ نع وفعلاب نيلئاقلا عم تلثم نكلو .رئابكلاو شحاوفلا

 ةياورلا هلثمت عونلا اذهو .اهتاملك نمض ءاج (ةعافشلا) ركذ نوكل ًاليلد

 .انه يربطلا مامإلا اهركذ يتلا ةيناثلا

 رابخألاو » :ةرقبلا ةروس نم ٤٨ ةيآلل هريسفت دنع يبطرقلا مامإلا لاقو

 مه نييبنلا ممأ نم نيدحوملا نيبنذملا ةاصعلا نم ناك نم نأب ةرهاظتم

 .نيحلاصلاو ءادهشلاو نيِبنلاو ةكئالملا نم نيعفاشلا ةعافش مهلانت نيذلا

 يتلا ةريثكلا رابخألا :امهدحأ :نيئيشب ةرلا يف مهيلع يضاقلا كتمت دقو

 رابخألا هذه يقلت ىلع فلسلا نم عامجإلا :يناثلاو .ىنعملا يف ترتاوت

 .'"٨«ريكن راصعألا نم رصع يف مهنم دحأ نم دبي ملو ؛لوبقلاب

 ءانع هسفن فلكي مل ةميركلا ةيآلا هذهل هريسفت يف يبطرقلا مامإلاف

 نم نيملسملا ةاصع تنثتسا يتلا لاوقألاو تاياورلا عيمج يف قيقحتلا

 تاياورلا كلتب ذخأ لب ،ةميركلا ةيآلا هنه هب تقطن يذلا ماعلا مكحلا

 يف ةصحاف ةرظن رظنو ليدعتلاو حرجلا ءاملع لاوقأ ىلإ عجر هنأ ولو ،هريغك

 يتلا رابخألا نأ تباث نيقي ىلإ ىلاعت هللا نذإب لصول تاياورلا كلت نوتم

 .ادبأ ادقتعم تبثت ال «ةرهاظتم» اهنع لاق

 (ةركذتلا) باتك يف الو هريسفت يف قبطي مل يبطرقلا مامإلا نأ ظحالملاو

 مهنايدأ يف اورظني نأ سانلا ىلع امنإو » :مهل لاق نيح سانلا عيمجل هتوعد

 )٣٤( ،ىبطرقلا ريسفت ٢٥٧/١- ٦٥٨.



 راجم _ . 4 يحم ٢٨ سس جم رج للاشتت

 نوراتخي امنإو ،ًابيعم ارانيد عيبلا يف نوذخأي ال مهو !مهلاومأ يف مهرظن

 نع حص ام الإ ةي يبنلا نع تاياورلا نم ذخؤي ال كلذك ،بيطلا ملاسلا

 وه امنيبف ،ةألي هللا لوسر ىلع بذكلا زيح يف لخدي الئل ؤهدنس ةلي ىبنلا
 ٠'"“«نيبملا نارسخلا باصأ امبر لب صقنلا باصأ دق هب اذإ لضفلا بلطي

 ريسفتلا بتك يف ةعافشلا عوضومل ئراقلا اهكردي يتلا ةظحالملاو

 توبث :نييأر دنع فقوتت تت مل ةلأسملا نأ ةغللاو لاجرلا مولعو ثيدحلاو

 تابثإ ىلإ نييأرلا باحصأ ىعسي ثيحب .اهيفن وأ رئابكلا لهأل ةعافشلا

 ©لاوقألا نم فيعضلا ىلع ينب ام لك وحم ىلإو عطاقلا ليلدلا هديأ ام

 لك نع ةدعتبمو هليلد رهظ امل ةعّيط ةمألا هذه دارفأ لوقع اهدعب نوكتو

 .نيملسملا دنع ةديقعلا رداصم يف اهل لصأ ال ةركف

 ةرئاد ىلإ ملعلا ةدئام نم رئابكلا لهأل ةعافشلا ةلأسم تجرخ دقل

 .دقتعم يأ تبثت ال يتلا «لعل»ب رظانتلاو ىواعدلا

 اهب ناعتسا يتلا هبيلاسأ بناوج نم ًابناج انل رؤصي يزارلا مامإلا وه اهف

 ةلاد يهف ثيداحألا امأو » :لاق ثيح هريسفت يف اهحرط يتلا هتارظانم يف

 نطاوم ضعب يف عفشي الو سانلا ضعبل عفشي ال ةلل ادمحم نأ ىلع

 الو ،رئابكلا باحصأ نم ةتبلا دحأل عفشي ال هنأ ىلع لدي ال كلذو .ةمايقلا

 نأ نيب ىلاعت هنأ هققحن يذلاو .نطاوملا عيمج يف ةعافشلا نم عنتمي هنأ

 يف ًانوذأم نكي مل لوسرلا لعلف ،للا نذإب الإ عفشي ال نيعفاشلا نم ًادحأ
 كلذ يف الو ناكملا كلذ يف عفشي الف "تاقوألا ضعبو عضاوملا ضعب
 عفشيف ةعافشلا يف رخآ تقو يفو رخآ عضوم يف نوذأم ريصي مث نامزلا
 .'"`«ملعأ هللاو كانه

 )٢٣٥( ،ىبطرقلا ريسفت ١٥١/١٤.

 )٣٦( "يزارلا ريسفت ٦١٦/٣.

  

 



 ٢٩ 7 لوالا لصفلا

 يتلا رابخألا كلت ضرعب موقنس ۔ ىلاعت هللا ءاش نإ - ثحبلا اذه يفو

 ةيمالسإلا ةمألا ءاملع جاهنم ىلع امهريغو يزارلاو يبطرقلا اهيلع دمتعا

 يبطرقلا هيلإ اعد يذلا جهنملا قيبطت ةيضق يه ةيضقلا نأ ملعنس اهنيحو

 .نيملسملا ءاملع نم امهريغو يزارلاو

 مالك اهلوح راد يتلا رواحملا ضرعن ثحبلا اذه نم لصفلا اذه ىفو

 هنلا نإ » :ىلاعت هللا لوقل مهريسفت دنع ةيمالسإلا ةمألا ءاملعو نيرسفملا

 ٤٨[. :ءاسنلا] “ ءآكِك نمل َكلَد ود ام ظَعَيَو ۔هي كرتل نأ رغي ال

 عيضاوملا يوحت ماسقأ ةعبرأ يف لصفلا اذه رواحم ضرعنو

 :ةيتآلا

 دنسلا بناج نم «ىتمأ نم رئابكلا لهأل يتعافش » :ةياور ةشقانم

 .فيرشلا ثيدحلا ملع دعاوق بسح نتملا نومضمو

 موي هللا نازيم يف رئابكلا باحصأ ةلزنم نيبت ةميرك ةينآرق تايآ ركذو ۔

 .ةمايقلا

 رئابكلا لهأ لاح نايب اهيف ةلي هللا لوسر نع ةحيحص تاياور ركذو ۔

 .ةمايقلا موي

 ىلع ةمايقلا موي رئابكلا باحصأ نع وفعلا اهيف ءاج تاياور ضرعو ۔

 .ليدعتلاو حرجلا جاهنم

 هللا ةرفغم لين لجأل اهب نايتإلا ناسنإلل يغبني يتلا بابسألا ركذو ۔

 .ىلاعت

 ميركلا نآرقلا يف ءاج امك ةرفغملاو ةبوتلا نيب قيثولا طبارتلا ركذو

 .ةمألا ءاملع لاوقأو ةرهطملا ةنسلاو

 



  

 .غ لاز ضب ر .

 ىخلابلاتجتم تقرم

 تافرصت طبرو ةيهلإلا ةئيشملا ىنعم لوح ةمألا ءاملع لاوقأ لقنو
 .اهب رشبلا

 بسح مالسإلا ةمأل اهنع هللا زواجت يتلا بونذلا نم ضعب ركذو ۔
 .ىلاعتو هناحبس هتئيشم



 (يتمآ نم رئابكلا لهذل يتعافش) :ةياور .ج.

 مالسالا نارزيم يف

 ‘كلام نب سنأ ىلإ ةبوسنم ثيدحلا بتك يف ةياورلا هذه تءاج

 ةملس مأو ،ءادردلا يبأو ،رمع نب هللادبعو ،سابع نباو ،هللادبع نب رباجو

 . ن سيمع تنب ءامسأو ،يرعشألا ىسوم يبأو

 اهجرخأ «يتمأ نم رئابكلا لهأل يتعافش» :اهيف ءاج يتلا ةياورلا هذهف

 يراخبلاو ،ىلعي وبأو ،ثراحلاو ،نابح نباو يقهيبلاو "يذمرتلاو ،مكاحلا

 دمحأ مامإلاو ،دواد وبأو ؤباهشلاو يسلايطلاو ،ريبكلا خيراتلا يف

 ،يدادغبلاو ،هجام نباو ‘نايح نب رفعج نب دمحم نب هللا دبعو يناربطلاو

 .هليصفت يتأيس ام بسح
 ©"“يبطرقلاو 3'""يربطلا :اهب جتحاو ةياورلا هذه ركذو

 &٠"يزا او &! )١يناك ثلاو ا٤') ِ . :لاو ا٩٢) . ك . راو

 )٣٧( "يربطلا ريسفت ٢٦٨/١.

 )٣٨( ،ىبطرقلا ريسفت ١٠٦/٥.

 )٣٩( ريثك نبا ريسفت ٢/ ٢٦٨. ٣١٣. ٥٨٣/٥.

 )٤٠( ،يفسنلا ريسفت ٤٧/١.

 ريسفت نم \١/١٦٧و .ءايبنألا ةروس نم ٢4 ةيآلا ريسفت نم ٥٥٦/٣\ ،يناكوشلا ريسفت )٤١(

 .ءاسنلا ةروس نم ٤٨ ةيآلا

 )٤٦٢( ،يزارلا ريسفت ٦٣. ٣٢/ ١٣٠.

  

 



  

 _ق._"
 . ٤) ۔6 . )ه.

 نباو ث" "ميقلا نباو ،'ثةيميت نباو ،٨يوسوربلاو 8‘""يطويسلاو

 ا يراقلا يلعو &ا‘“»يدابأ ميظعل علاو 7 وفكرابملاو .ا رجح

 .مهريغو يرديحلاو

 :كلام ني ستأ يباحصلا ىلإ ةبوستم ةياور
 قيرط نم كلام نب سنأ يباحصلا ىلإ ةبوسنم ةياورلا هذه تءاج ال

 )٤٣( روثنملا ردلا  0٣٠٦٢/٢و٥٦٩/٤.

 )٤٤( نايبلا حور ريسفت ٧/١؟١٦. ٥/ 0١٤ 0١٩٢ 0٣٤٩/٧ ٢٤٨/٩.

 ةياورلا هذهل هفصو يف ةيميت نبا هلاق اممو ٢٧٥٧-٢٧٢٦. .ىواتفلا عومجم )٤٥(

 امك ةمايقلا موي بونذلا لهأ يف هريغو ةيقت يبنلا ةعافش :سداسلا ببسلا» :ةفيعضلا

 يتعاقش» :حيحصلا ثيدحلا يف ةي هلوق لثم ةعافشلا ثيداحأ هنع ترتاوت دق

 نيبو ؛ةنحلا يتمأ فصن لخدي نأ نيب تريخ » : تي هلوقو «يتمأ نم رئابكلا لهأل

 نيبنذملل اهنكلو .ال ؟نيقتملل اهنورتأ ؛رثكاو معأ اهنأل ةعافشلا ترتخاف ةعافشلا

 .«نيئاطخلا نيثولتملا

 ءيش هعم يذلا لجرلاف» :(ىواتفلا عومجم) نم رخآ عضوم يف ةيميت نبا لاقو
 امإو ةلق يبنلا ةعافشب امإ :اهنم جرخي مث رانلا لخدي دق رئابك هلو ،ناميإلا نم
 ،ىواتفلا عومجم) «يتمآ نم رئابكلا لهأل يتعافش » :ةي لاق امك ؛كلذ ريغب

 ٧ ٣٦٥(.

 )٤٦( ،دواد يبأ ننس ىلع ميقلا نبا ةيشاح ٧١/١٢.

 )٤٧( ،يرابلا حتف ٢٥٠/١٣.

 )٤٨( ،يذمرتلا ننس حرش يذوحألا ةفحت ١٢٧/٧.

 )٤٩( دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع ٧١/١٣- ٧٢.

 )٥٠( ،حيتافملا ةاقرم ٢٧٠/١٠.

 نم رئابكلا لهأل ةمايقلا موي يتعافش نإ» :يرديحلا اهركذ يتلا تاياورلا نم )٥١(
 تأبتخا ينإو هتوعد يبن لك لجعتن ةباجتسم ةوعد يبن لكل نإهو .يتا
 ءةعافشلا) ائيش هللاب كرشي ال مهنم تام نم ةلئان يهو يتمأل ةعافش يتوعد
 ١٣٣(. ص

  



 ٢٢ _.هققع. دوللا رصنلا
 نباو 8'ثثيقهيبلاو "يذمرتلاو ء')مكاحلا دنع «تباث نع رمعم»

 ٥٥٠)
 . 'نابح

 تباث نع دشار نب رمعم ةياور ببسب ةفيعض ةياورلا هذهل قيرطلا هذه
 نيعم نب ىيحي تعمس :ةمثيخ يبأ نبا لاق ...» :رجح نبا لاق دقف ،ينانبلا

 نإف سواط نباو يرهزلا نع الإ هفلاخف نييقارعلا نع رمعم كثدح اذإ :لوقي
 ثيدح يف لمع امو الف ةرصبلا لهأو ةفوكلا لهأ امأف ميقتسم امهنع هثيدح

 دوجنلا يبأ نب مصاعو تباث نع رمعم ثيدحو :ىيحي لاقو .ائيش شمعألا

 .ث“«ماهوألا ريثك برطضم برضلا اذهو ةورع نب ماشهو

 دنع يشاقرلا ديزي قيرط نم كلام نب سنأ نع ةياورلا هذه تءاجو 0

 .ا" ولعي ىبأو &'٨”ثراحلا

 :انه مكاحلا هللادبع وبأ لاقو 0٢٢٨ ١/ ١٣٩. :ةياورلا نيحيحصلا ىلع كردتسملا )٥٢(

 هلو .رئابكلاو رئاغصلا لهأل ةعافشلا نيب ةقرفملا ةعدتبملا عمق اهيف ةعافشلا هذه نإف»

 .«ينادحلا رباج نب ثعشأو {ةداتق نع ظفللا اذهب دهاش

 مكح مغر ىلع ةفيعض اهدجي رئابكلا لهأل ةعافشلا عوضوم يف مكاحلا تاياورل عبتتملا
 اهححص ىرخأ ةياورل هركذ دنع لاق ثيح يسولألا ةقيقحلا هذه ركذ دقو ،اهتحصب مكاحلا
 مكاحلا ىوس ات ءاربلا نع ربخلا ححص نم رأ ملو دعبلا ةياغ يف وهود :مكاحلا

 .(ةرقبلا ةروس نم ١٩٥ ةيآلا ريسفت نم ٤٧٤/١} ،يسولألا ريسفت) « هب قثوي ال هحيحصتو

 انثدح ،يربنعلا سابعلا انثذَح» :يذمرتلا لاق \ه٩7ص 5٦٤٣٥ :ةياورلا "يذمرتلا ننس )٥٢٣(

 .يتمأ نيم رئاجملا لهال يتعافش :هلا لوشز لاق :لاق «سنأ نع كتبات نع ،رمْغَم نع ؛يقاززلاذنغ
 )٥٤( :ةياورلا "ىربكلا ىقهيبلا ننس ٧٦١٤٠ ١٠/١٢. .

 )٥٥( :ةياورلا ،نابح نبا حيحص ٦٤٦٨} ١٤/ ٣٨٧.

 )٥٦( :ت ،بيذهتلا بيذهت ٧١٦٦ ٦٢١٩/١٠١۔-٢٢١.

 انث ةديبع وبأ انث نوع نب هللادبع انثدح ۔ 0١١٥٢ ١٠٠٩/٢ :ةياورلا "ثراحلا ددسم )٥٧(

 يتعافش» :ةت هللا لوسر لاق :لاق لت كلام نب سنأ نع يشاقرلا ديزي نع هللادبع وبأ

 .«يتمأ نم رئابكلا لهأل

 )٥٨( :ةياورلا ،ىلعي يبأ دنسم ٤١٠٨ :ةياورلاو ٤١١٨.

  



  

 .يقلق
 ...يرصبلا ورمع وبأ كيشاقرلا نابأ نب ديزي» :رجح نبا لاق

 «بفعشض )٥٩(.

 هلا ديبع نب دمحم قيرط نم سنأ ىلإ ةبوسنم ةياورلا هذه تءاجو ال

 .(ريبكلا خيراتلا) يف 0"»يراخبلاو ء"©١طسوألا يف يناربطلا دنع يرصعلا
 .(٢"ىلعي يبأو

 :يرصعلا هللا ديبع نب دمحم

 رابتعالا الو هب جاجتحالا زوجي ال :نابح نبا لاق» :رجح نبا لاق

 .٦0""قافولا دنع الإ ،هيوري امب

 تباث نب دمحم نع لئسو ةعرز ابأ تعمس ...» :متاح يبأ نبا لاقو
 نب دمحم نع يبأ تلأس :لاق نمحرلا دبع انثدح يوقب سيل :لاقف يرصعلا

 .٨٤٦«يوقب سيلو هثيدح بتكي يرصب وه :لاقف يرصعلا تباث

 )٥٩( :ت "بيذهتلا بيرقت ٧٧١١. ٢/ ٣٢٠.

 ان :لاق ذاعم انثدح» :ةياورلا صن ٨٥١٨. ٢٠٥/٦. :ةياورلا ‘طسوألا مجعملا )٦٠(
 لاق :لاق سنأ نع تباث ان :لاق هللا ديبع نب دمحم ان :لاق يمدقملا ركب يبأ نب دمحم
 هللا ديبع نب دمحم نع هوري مل .«يتمأ نم رئابكلا لهال يتعافش» : ةلي هللا لوسر
 .«يمدقملا الإ يرمعلا

 تباث عمس يرصعلا هللا ديبع نب دمحم» :يراخبلا مامإلا لاق ١٧٠/١: ثريبكلا خيراتلا )٦١(
 اذه يفو .«يمدقملا دمحم هنم عمس «رئابكلا لهأل يتعافش» :يك يبنلا نع سنأ نع
 .ةللا ديبع نب دمحم بسنل حيحصت يراخبلا مامإلا هركذ يذلا لوقلا
 نب دمحم انثدح ىمدقملا ركب ىبأ نب دمحم انثدح» ٣٢٨٧. :ةياورلا ،ىلعي يبأ دنسم
 .»... التم هللا لوسر لاق سنأ نع تباث انثدح يرصعلا هللا ديبع نب تباث

 )٦٢( :ت نازيملا ناسل ٧٥٤٩. ٢٤٧/٥۔٢٤٨.

()٦٦٢( 

 هيبأ مسا نأ رهاظلاو» :رجح نبا هلاق اممو :ت :
 .هيرصعلا هللا دبع نب دمحم» :ةمجرتلا يف همسا ءاج ذإ ،«ارغصم هللا ديبع

 ١٢٠٥. ٢١٧/٧. :ت .ليدعتلاو حرجلا )٦٤(



 ٢٠ يملقو لوالا لصفلا

 مكحلا قيرط نم كلام نب سنأ ىلإ ةبوسنم ةياورلا هذه تءاجو ال

 .'“}ىسلايطلا دنع نامثع يبأ

 يف رجح نبا هنع لاق ،يشيعلا ةيطع نب مكحلا وه نامثع وبأ مكحلا

 .0“«ماهوأ هل قودص» :بيرقتلا

 ىتح ‘ثيدحلا حلاص يدنع ناك :دمحأ لاق ...» :بيذهتلا يف لاقو

 هنأك ريكانمب ثدح :دمحأ نع ،يذورملا لاقو .هيف أطخأ ًاثيدح هل تدجو

 ضحفه...«))!٨'.

 ديعس نب رمع ...» قيرط نم ''“مكاحلا دنع ًاضيأ ةياورلا هذه تءاجو ك

 .«...كلام نب سنأ نع "ةداتق نع ،ةبورع يبأ نب ديعس نع حبألا

 ديعس نب ‘"ادامح نب رمع لبق نم اهدورول كلذو ةفيعض ةياورلا هذه

 .حب الا

 نامثع وبأ مكحلا انثدح :لاق دواد وبأ انثدح ٢٠٢٧. ٤٨٦/٢. :ةياورلا يسلايطلا دنسم )٦٥(

 ۔«يتمأ نم رئابكلا لهأل ةعافشلا» :لاق ةلقي يبنلا نع سنأ نع تباث نع

 )٦٦( :ت بيذهتلا بيرقت 0١٤٦٤ ٢٣٢/١.

 )٦٧( :ت ،بيذهتلا بيذهت ١٥٣٠. ٣٩١/٦١.

 نب يلع انثح» :مكاحلا لاق 0٢٢٩ ١٤٠/١. :ةياورلا نيحيحصلا ىلع كردتسملا )٦٨(

 يطافساألا لضفلا نب سابعلاو زوجملا زيزعلادبع نب لهس نب نسحلا انث "لدعلا ذاشمح

 .ةبورع يبأ نب ديعس نع حبالا ديعس نب رمع انث ميهاربإ نب رمع نب ليلخلا انث ؤالاق
 .«يتمأ ن نم رئابكلا لفل ؛ ةعافّشلا» :هللا لوسر لاق :لاق هنف كلام نب سنأ نع "ةداتق نع

 نب ديعس قيرط نم كلذك تءاج ةياورلا هذه نإف حبألا ديعس نب دامح نب رمع بناجبف
 .انه نعنع دقو سلدملا ةداتق قيرط نم كلذكو هيف ملكت دق يذلا ةبورع يبأ

 ناسل) ديعس نب دامح نب رمع ؛وه اذه (يرصبلا) ديعس نب رمعو» :رجح نبا لاق )٦٩(

 هدعس نب دامح نب رمع» لصالا يف ٦٠٧٨} ٢٣٥٤/٤-٢٥٥(. /٧٢٧١ت نازيملا

 .هديعس نب» حيحصل او



 ىفلنلاتتج . ". .:ةزللا:)إ يس

  

 نمم ناك :نابح نبا لاق .ةبورع يبأ نب ديعس نع)» :رجح نبا لاق

 لاق ....ثيدحلا {كنم :يدع نبا لاقو .كرتلا قحتسا ىتح اريثك ءىطخي

 .'"‘×ثيدحلا ركنم :يراخبلا

 بانج يبأ قيرط نم كلام نب سنأ ىلإ ةبوسنم ةياورلا هذه تءاجو ال

 خيراتلا يف يراخبلا مامإلاو ۔'"'""باهشلاو 5'"ولعي يبأ دنع يريمنلا دايزو

 .''"ريبكلا

 يفوكلا يبلكلا ةيح يبأ نب ىيحي وه بانج وبأ

 يراخبلا لاقو ...ثيدحلا يف ًافيعض ناك :دعس نبا لاق» :رجح نبا لاق

 :هيبأ نع دمحأ نب هللادبع لاقو ...هفعضي ناطقلا ىيحي ناك : :متاح وبأو

 هنأ الإ سأب هب سيل : :نيعم نبا نع يقرودلا هللا دبع لاقو .. .ريكانم هثيداحأ

 .''ث«...سلدي ناك

 :ىريمنلا هللادبع نب دايز امأو

 .هب جتحي الو ،هثيدح بتكي :متاح وبأ لاق ...» :رجح نبا هنع لاق دقف

 ءافعضلا ىف نابح نبا هركذو ...هفمعضنف هنع دواد ابأ تلأس :يرجآلا لاقو

 ‘تاقثلا ثيدح هبشت ال ءايشأ سنأ نع يوري ثيدحلا ركنم :لاقو ءاضيأ

 ''١«نيعم نبا هكرت

 )٧٠( :ت نازيملا ناسل ١٦٩٨/ 0٦٠٤٩ ٣٤٥/٤.

 )٧١( :ةياورلا ىلعي يبأ دنسم ٤٣٠٧.

 )٧٢( :ةياورلا ؤباهشلا دنسم ٢٣٧.

 )٧٣( شريبكلا خيراتلا ٧/ ١٢٥.

 )٧٤( :ت "بيذهتلا بيذهت ٧٨٥٧. ١٧٧/١١ - ١٧٨

 ) ٧٥) :ت ٥بيذهتلا بيذهت ٤٢١٧٤ ٣٣٠/٣۔ ٣٣١.

  

 



: 
 ٣٧ ح و لوالا لصفلا

 __ .عس
1. . / 

 ىز نتن نه

 نع ثيرح نب م اطسب» قيرط نم اضيأ ةياورلا هذه تءاجو ك

 "مكاحلاو '"١ادواد يبأ دنع «سنأ نع ينادحلا ثعشأ

 خيراتلا يف يراخبلا مامإلاو 5۔'"؛باهشلاو ''“ادمحأ مامإلاو 8'")يقهيبلاو

 4 ٨.

 رجح نبا لاق دقف ينادحلا ثعشأ يف ليدعتلاو حرجلا ءاملع فلتخا

 .'""«هيف فلتخم» :يرابلا حتف يف

 8كهب ربتعي :ىنطقرادلا لاقف يف فلتخاو ...)» :ينيعلا نيدلا ردي لاقو

 ًاقيلعت عضوملا اذه الإ يراخبلا يف هل سيلو يئاسنلا هقثوو
(٨٣( 

 «؟ةعباتمو

 .'"ث؛«لاحلا لوهجم» :ىبهذلا هنع لاق دقف ثيرح نب ماطسب امأو

 قيرط نم تءاج يتلا ةياورلا هنه ىلع دامتعالا حصي الف اذه نم
 .حرجلا ءاملع هيف فلتخا صخشو لاحلا لوهجم

 نب ةورع قيرط نم كلام نب سنأ ىلإ ةبوسنم ةياورلا هذه تءاجو ال

 )٧٦( :ةياورلا ،دواد ىبأ ننس ٤٧٢4٩. ص٧٤٦.

 )٧٧( :ةياورلا نيحيحصلا ىلع كردتسملا ٢٣٠. ١٤٠/١.

 )٧٨( :ةياورلا ىربكلا يقهيبلا ننس ٢١٢٣٤. ٢٤٩/١٥.

 )٧٩( :ةياورلا دمحأ مامإلا دنسم  50١٢٣٢٥٤ص ٩٣٠.

 )٨٠( :ةياورلا باهشلا دنسم ٢٣٦.

 )٨١( :ةياورلا ،ريبكلا خيراتلا ١٢٦/٢.

 )٨٦( يرابلا حتف ٢٥٦/١١.

 )٨٣( "يراقلا ةدمع ٣٢١/٢١.

 )٨٤( :ت لادتعالا نازيم 0١١٧٠ ٣٠٩/١.

  

 



 .يقفا

  

(٨٨٠ 

 نايح نب رفعج نب دمحم نب هللا دبعو {'"'٨]ىناربطلا دنع )٨' قرعلا ناورم

 :يقرعلا ناورم نب ةورع

 (٨٩) «...ثيدحلا يف يوقلاب سيل كايمأ ناك :ينطقرادلا لاقو ...» :رجح نبا لاق

 بيسملا نب حور قيرط نم سنأ ىلإ ةبوسنم ةياورلا هذه تءاجو ال

 .ؤ٨م؟ث)يناربطلا دنع يبلكلا ءاجر يبأ

 :يبلكلا ءاجر وبأ بيسملا نب حور

 :نيِعَم نبا لاقو .ةظوفحم ريغ هثيداحأ :يدع نبا لاق ...» :رجح نبا لاق

 ةياورلا لحت ال تاقلا نع تاعوضوملا يوري :نابج نبا لاقو .حليوص

 .'٨‘"؛..يوقلاب سيل ،حلاص وه :يزارلا رمِتاَح وبأ لاقو ...هنع

(٨٥( 

()٨٦( 

)٨٧( 

)٨٨( 

)٨٩( 
()٩٠( 

(٩١( 

(٩٢( 

" :% + 

 :ت كنازيملا ناسل) يف حضوم وه امك «يقرعلا» باوصلاو «يقرلا» ةياورلا دنس يف ءاج
 ٥٦٠٤. ٨٩/٤)

 نب ةورع انث "يرصملا ةفرع نب ريخ انثدح» :ةياورلا دنس ٧٤٩. :ةياورلا ،ريبكلا مجعملا

 .«...سنأ نع ،لوحألا مصاع نع ،كرابملا نبا انث يقرلا ناورم

 ٤٣٩} ١٧٦/١. :ةياورلا كريغصلا مجعملا
 ملسم وبأ ينثدح» :نايح نبا لاق ٨٨٢، ١٥٩/٢. :ةياورلا ،ناهفصأب نيثدحملا تاقبط
 انث :لاق "يقرعلا ةورع انث :لاق ،ىلعألادبع نب سنوي انث :لاق &روصنم نب حون
 يتعافش» :ةلز هللا لوسر لاق :لاق ؤكلام نب سنأ نع }لوحألا مصاع نع ،كرابملا نبا

 ۔«يتمأ نم رئابكلا لهأل

 .٠٩١۔٤/٩٨١ ٥٥٦٠٤ :ت نازيملا ناسل
 هللادبع نب عروم انثدح ...» :ةياورلا دنس ٩١٧٧. ٣٩٣/٦. :ةياورلا طسوألا مجعملا
 ايزي نع ©بيسملا نب حور انث يبرحلا ىسيع نب نسحلا ان يصيصملا لهذ وبآ
 .ه«...كلام نب سنأ نع 6ثكشرلا

 :ةياورلا .ريغصلا مجعملا 0١٠٧٣ ٢/ ٣٨٧.
 :ت ثنازيملا ناسل ٣٤٠٩. ٦٢/ ٥٧٧.



 ٢٠ يلقع دوا سند
 :هذلا دبع نب رباج يباحصلا ىلإ ةبوسنم ةياور

 قيرط نم هللادبع نب رباج يباحصلا ىلإ ةياورلا هذه تبسن دقو ال
 نباو ء'٩٨"مكاحلا دنع كلذ ءاج امك دمحم نب ريهزو ةملس ىبأ نب ورمع

 . ٩ نايح

 :يقشمدلا صفح وبأ يسينتلا ةملس يبأ نب ورمع

 6ثفيعض :نيعم نبا نع روصنم نب قاحسإ لاق ٠.٠..٠ا) :(٠‘)رجح نبا لاق

 هثيدح يف :يليقعلا لاقو ،هب جتحي الو هثيدح بتكي :متاح وبأ لاتقو

 ثيداحأ ريهز نع ىور :دمحأ لاقو تفيعض :يجاسلا لاقو ...مهو

 .«...ليطاوب

 نم ملسي مل يزورملا يناسارخلا رذنملا وبأ ،يميمتلا دمحم نب ريهز

 .فيعضتلا

 6ريكانم هنإف ماشلا لهأ هنع ىور ام :يراخبلا لاق ...» :رجح نبا لاق دقف

 ةياور يف دمحأ نع مرثألا لاقو .حيحص هنإف ةرصبلا لهأ هنع ىور امو

 يف لاقو .فيعض :يئاسنلا لاقو ...ريكانم هنع نووري :ريهز نع نييماشلا

 نب ورمع دنعو ،سأب هب سيل رخآ عضوم يف لاقو .يوقلاب سيل :رخآ عضوم
 هثيدح يف :دمحأ وبأ مكاحلا لاقو ...ريكانم هنع يسينتلا ينعي ۔ ةملس يبأ

 .'‘١«...ريكانملا ضعب

 )٩٢٣( نيحيحصلا ىلع كردتسملا الرواية١ 0٢٣ ١٤٠/١.
 )٩٤( :ةياورلا ،نابح نبا حيحص 0٦٤٦٧ ٣٨٦/١٤.

 )٩٥( :ت ،بيذهتلا بيذهت ٥٥٢٣٥ ٢٣٧/٨-٣٨.

 )٩٦( :ت بيذهتلا بيذهت 0٢١٣٤ ٢٣٠٨/٢٣-٣٠٩.



  

 يقلق
 هنع هتياورف .يقشمد يم اش وهو ةملس يبأ نب ورمع انه هنع ىور دقو

 .يراخبلا مامإلا لاق امك ريكانملا اهب

 نع ملسم نب ديلولا» قيرط نم اضيأ ةياورلا هذه تءاجو "

 .(٠٢}مكاحلا

 وهو ةنعنعلاب ملسم نب ديلولا قيرط نم اهدورول ةفيعض ةياورلا هذه
 .0'هةيوستلا سيلدت سلدم

 نبال (نيكورتملاو ءافعضلا باتك) ققحم يضاقلا هللادبع ءادفلا وبأ لاق
 انثدح 6ث“}هلاق اذإف سيلدتلا ريثك ناك هنأ الإ ةقث ناك ديلولاو ...» :يزوجلا

 لبقت الف ربخأ ثدح ،©نع لاق :لاق اذإو ةحيحص هتياورف انأبنأ كانربخأ
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 ملسم نب ديلولا ...» قيرط نم ٠هجام نبا دنع ةياورلا هذه تءاجو ال
 دنسلا اذهو ۔«...رباج نع هيبأ نع دمحم نب رفعج نع دمحم نب ريهز انث ا

 دمحم نب ريهزو ةيوستلا سيلدت سلدملا يقشمدلا ملسم نب ديلولا هيف
 .نيبت امك ريكانملا بحاص

 )٩٧( :ةياورلا نيحيحصلا ىلع كردتسملا ٣٤٤٦. ٤١٤/٢.

 )٩٨() :ت بيذهتلا بيرقت ٧٤٨٢. ٢٨٩/٢.

 .انثدح اذإف اذإف سيلدتلا ريثك» :لصألا يف )٩٩(

 )١٠٠( :ت ،نيكورتملاو ءافعضلا باتك 0٣٦٧١ ٣/ ص شماه ١٨٧.
 رب نمخلاذبَع انثذح» :هجام نبا لاق 0٦٩٩ ص ٤٣١٠، :ةياورلا هجام نبا ننس )١٠١()

 .دمَحش نب رقْغَج نع رمخش نب زيمز انئذح رميشش نب ذيلؤلا انثدح .يمذلا ميهارنإ
 رئابكلا لهأل ةمايقلا عؤَي يغامقَش نإ» :لوقي هللا لوسر ثغيَ :لاق ،يياَج نع وييأ نَع
 .««يتمأ نم

  



 ٤١ ر لوألا لصفلا

 نب دمحم قيرط نم هللا دبع نب رباج ىلإ ةبوسنم ةياورلا هذه ت ءاجو "

 .'“٨يسلايطلاو ،"‘"امكاحلاو ،'“"يذمرتلا دنع تباث

 ٠ ١ُ؛فيعض ،يرصبلا ،ىنانبلا ملسأ نب تباث نب دمحم» :رجح نبا لاق

 هل ل :

 :سابع نبا يباحصلا ىلإ ةبوسنم ةياور

 قيرط نم سابع نبا يباحصلا ىلإ ةبوسنم ةياورلا هنه تءاجو ال

 0 'أ١ريبكلا مجعملا يف يناربطلا دنع بئاسلا نب ءاطعو ةنعنعلاب جيرج نبا

 .0‘١طسوألا مجعملاو

 .يكملا جيرج نب زيزعلا دبع نب كلملا دبع :وه جيرج نباف

 انربخأ راشب نب محش انثح» :يذمرتلا لاق 6٥٧٩ ص 0٢٤٣٦ :ةياورلا "يذمرتلا ننس )١٠٢(
 نع ييأ نع 5دُمحُش نب رقْغَج نع ىئنانبلا تبات نب دمحم نع ئيلاطلا دواد وبأ

 .هينمأ نم رئابكلا لهال يتعافش :هلل لوُسَر لاق :لاق كهللا دبَع نب رباج

 .ٍةعاَفّشللَو هل امف رئابكلا لغأ نم ركي مَل نم دمْحُم اي :زياج يل َلاَقَق ؛يِلَع نب محم لاق

 .ءردمحش نب رفعج ثيدح نم برغتسي هجولا اذه نم بيرغ نسح ثيدح اذه :ىتيمع وبأ لاق
 )١٠٣( :ةياورلا نيحيحصلا ىلع كردتسملا ٢٣٢. ١٤٠/١.

 )١٠٤( :ةياورلا ،يسلايطلا دنسم 0١٦٧٠ ٣١٣/٢.

 )١٠٥( :ت بيذهتلا بيرقت ٥٧٨٥. !/٦٠.

 حلاص نب نامثع نب ىيحي انثدح» :ةياورلا صن ١١٤٥٤. :ةياورلا ريبكلا مجعملا )١٠٦(

 نب ىسوم انث :لاق حرسلا نب رهاطلا وبأ انث :الاق يبتعلا ةيواعم نب نمحرلادبعو

 هنأ ةي هللا لوسر نع سابع نبا نع ءاطع نع جيرج نبا ينثدح يناعنصلا نمحرلا دبع
 لخدي تاريخلاب قباسلا :سابع نبا لاق «يتمأ نم رئابكلا لهأل يتعافش» موي تاذ لاق

 فارعألا باحصأو هسفنل ملاظلاو هللا ةمحرب ةنجلا لخدي ذصتقملاو باسح ريغب ةنجلا

 .هدمحم ةعافشب ةنجلا نولخدي

 )١٠٧( :ةياورلا طسوألا مجعملا ٤٧١٣} ٣١٩/٣.



 ىانلا يحم ٢‘ ه

 يئاسنلا هفصو ،ثيدحلا ريثك ،تبثلاو ملعلاب روهشم زاجحلا هيقف»

 حيبق هنإف جيرج نبا سيلدت سيلدتلا رش :ينطقرادلا لاق .سيلدتلاب هريغو

 ١. '‘«حورجم نم هعمس اميف الإ سلدي ال سيلدتلا

 .بئاسلا وبأ يفقثلا كلام نب بئاسلا نبا :وهف ءاطع امأو

 هعامسنف ًاميدق هنم عمس نم :دمحأ نع بلاط وبأ لاق ...) :رجح نبا لاق

 ن ايفس ًاميدق هنم عمس . ءيشب نكي مل ًاثيدح هنم عمس نمو 0 حيحص

 ميقتسم حلاص ،طلتخي نأ لبق قدصلا هلحم ناك :متاح وبأ لاقو ...ةبعشو

 :قحلا دبع لاقو...ةريثك طيلاخت هظفح ىف هظفح ريغت هرخآب مث ثيدحلا

 .'٨٠:ل«...طالتخالا دعب هنم جيرج نبا عامس

 يباحصلا ىلإ ةبوسنم يربطلا مامإلا دنع ىرخأ ةياور تءاجو ال

 .سابع نبا

 :لاق حلاص نب هللا دبع انث :لاق ،ىنثملا ينثدح» :يربطلا مامإلا لاق

 :هلوق سابع نبا نع ‘ةحلط يبأ نب يلع نع حلاص نب ةيواعم ينث
 ُهُهَدَحَأ َرَصَح ادي يَح اتيلا ولمعي تيري ةبوتلا تسيلو »
 ١٨! اسنا امك مشو كوئومي ذلأ الو نلا تت ينإ لاق ثوَملا
 ام ُيقَرَو ۔هي لَرَتُي نآ ُرفَعَي ال هآ نإ » :كلذ دعب ىلاعتو كرابت هللا لزنأف
 تام نم ىلع ةرفغملا ىلاعت هللا مزحف [٨٤؛ءاسنلا] 4 ُءآََي نمل كلد نو

 «ةرفغملا نم مهسيؤي ملف ،هتئيشم ىلإ ديحوتلا لهأ أجرأو ،رفاك وهو

 .'١‘)يربطلا مامإلا ةياورلا هذه جرخأ

  

 )١٠٨( :ت ،سيلدتلاب نيفوصوملا بتارمب سيدقتلا لهأ فيرعت ٨٢، ص ٩٥.

 )١٠٩( :ت "بيذهتلا بيذهت ٤٧٥٤. ١٧٧/٧-۔١٨٠.

 )١١٠( يربطلا ريسفت ٤/٤ ٣٠.

 



٨ 
 ح}5; 2 لوالا لصفل ٤٦ ايا ةلا <

 .'\٠يزوجلا نباو ،"""يناكوشلاو 6 "!يطويسلا اهب جتحاو اهركذو

 نب يلع لبق نم اهدورول ةفيعض سابع نبا ىلإ ةبوسنملا ةياورلا هذه
 حلاص نب هللادبعو يمرضحلا حلاص نب ةيواعمو يمشاهلا ةحلط يبأ

 .ينهجلا

 :يمشاهلا ةحلط يبأ نب يلع

 نم وهو تاركنم ءايشأ هل :دمحأ نع ينوميملا لاق» :'''٠رجح نبا لاق

 .«...سابع نبا نم ريسفتلا عمسي مل :ميحد لاقو ...صمح لمهأ

 :يمرضحلا حلاص نب ةيواعمو

 «ماهوأ هل قودص» :هلوقب هيف لوقلا رجح نبا رصتخا دقف

 :رجح نبا هنع لاق دقف ©ينمهجلا دمحم نب حلاص نب هللا دبع امأو

 .''٠)مةلفغ هيف تناكو هباتك ىف تبث طلغلا ريثك قودص»

 )٥ه١١()

} ٣ ٧ 

 :ءادردلا يبأ يباحصلا ىلإ ةبوستم ةياور

 نم ءادردلا ىبأ ىلإ ةبوسنم 'ا"!يدادغبلا دنع ةياورلا هذه تءاجو ال

 )١١١( ثروثنملا ردلا ٢/ ٢٣٣.

 .ءاسنلا ةروس نم ٤٨ ةيآلا ريسفت نم ٧٦١/١ ،يناكوشلا ريسفت )١١١(

 )١١٣( "يزوجلا نبا ريسفت ٣٨٤/١.
 )١١٤( :ت ‘بيذهتلا بيذهت ٤٩٦٢٦} ٢٨٨/٧.
 )١١٥( :ت "بيذهتلا بيرقت 0٦٧٨٦ ٢!/١٩٦١.

 )١١٦( :ت بيذهتلا بيرقت ٣٣٩٩ ٥٠٠١/١.

 )١١٧( ،دادغب خيرات ٤٣٣/١. .يلع نب دمَحُم ءالمعلا وبأ يضاقلاو يرهزألا انَرَبغأ» :يدادغبلا لاق =



 ىنحلا . 9 ٤٤
 ہ ع تات ات2م ___ .

 نب نسحلاو ،'١"اريكانملا بحاص يرزيشلا نانس نب دمحم قيرط

 امهركذ نم دجأ مل نيذللا ةحلط نب نايح نب ميهاربإو قيرز نب نمحرلادبع

 .يدي نيب يتلا مجارتلا بتك يف

 " بم

 : ةملس مأ ةيباحصلا ىلإ ةبوسنتم ةياور

 نم ةملس مأ ىلإ ةبوسنم ١١) “}يرئاكلاللا دنع ةياورلا هذه تءاجو ك

 لاق دقو «'""١ريطاوبلا يوري يذلا ةداتق يبأ مرخم نب ورمع قيرط

 دع نب سنوي نع ةنيي ح نبا نع اذهو» :ةياورلا هذه ركذ نأ دعب يدع نبا

 اذهبو اضيأ ىناثلا دانسإلا اذهو اذه مرخم نب ورمع الإ هيوري ال لطاب

 .'''‘«اضيأ ظوفحم ريغ ثيدحلا

٨% 4 

 دبع نب نسحلا انأبن :لاق يسوسرطلا نب دمَحُم نب ميهاربإ نب دمحش حلا وبأ انأبثأ :الاق
 نب ميهاربإ انأبن :لاق يرزيشلا نانس نب دُمَحُم انأبن :لاق صمحب قيرز نب نمحرلا

 .ءادردلا يبأ نع ىليل يبأ نب نممحَزلا دبع نع مكحلا نع ةبعش انأبن :لاق ةحلط نب نايح

 نإو ىنز نإو :ءادردلا وبأ لاق .«يتمأ نم بونذلا لهأل يتعافش» :ةخ هللا لوسر لاق :لاق

 .««ءادردلا يبأ فنأ مغر ىلع قرس نإو ىنز نإو معن» :ةخ هللا لوسر لاقف ؟قرس

 ٧٤٥٧. ٢١٩/٥. :ت "نازيملا ناسل )١١٨(
 نب هللا ديبع نب دمحم ان :لاق ديمح نب دمحم نب رمع نب دمحم انأ» :يئاكلاللا لاق )١١٩(

 نع ةنييع نبا ان :لاق .مرخم نب ورمع ات :لاق مثيهلا نب دمحأ ان :لاق "بتاكلا ءالعلا

 يلمعا» : ةنه يبنلا يل لاق :تلاق ةملس مأ نع ،همأ نع نسحلا نع ديبع نب سنوي

 ،ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش) «يتمأ نم نيكلاهلل يتعافش نإف ،يلكتت الو

 ٢/ ١٥١١(. دلجملا ٢٠٨٢. :ةياورلا

 0١٣١٧ ٢٦١/٦. :ت لاجرلا ءافعض يف لماكلا

 ٦/ ٢٦١. لاجرلا ءافعض يف لماكلا )١٢١(

()١٢٠( 

  

 



 .2 لوالا لصفلا

 :يرعشألا ىسوم يبأ يباحصلا ىلإ ةبوسنم ةياور

 دنع يرعشأل ١ ىسوم يبأ يباحصلا ىلإ ةياورلا هذه تبسن دقو ل

 .ينوكسلا سيق نب ديلولا نب عاجش ردب يبأ قيرط نم '""هجام نبا

 . '""«ماهوأ هل .عرو قودص)» :بيرقتلا ىف رجح نبا لاق

 دبعأ ةفوكلاب سيل :لوقي نايفس تعمس :عيكو لاق ...» :بيذهتلا يف لاقو

 قتا :هل لاقف ردب ابأ يقلف نيعم نب ىيحي عم تنك :لبنح نب دمحأ لاقو ...هنم

 :هللادبع وبأ لاق .كيطعي كنبا نوكي ال ‘ثيداحألا هذه رظناو ،خيش اي هلل

 وجرأ :لاق ؟وه ةقث :دمحأل تلقف :يزورملا لاقو .ةيحان تيحنتو تييحتساف

 وهو هنم يلإ بحأ يمهسلا ركب نب هللادبع :متاح وبأ لاقو ...قودص نوكي نأ

 ...ةالصلا ريثك ]ًاعرو ناك...:نيطم لاقو .هثيدحب جتحي ال نيتملاب سيل خيش

 .'"‘×...ثيدحلا نيل عاجش ...:متاح وبأ لاقو ...هب سأب ال :ةعرز وبأ لاقو

 الو ثيدحلا ىف نل هنأ الإ هسفن يف هب سأب الو ةقث ناك نإو ردب وبأف

 .هتياورب جتحي
 4 :هم ب

 وبأ انذَح دسأ نب ليعامسإ انثح» :هجام نبا لاق .٩٩1ص ٤٣١١، :ةياورلا هجام نبا ننس )١٢٢(

 ىسوم يبأ نع .شاج ن يعبر نغ بن يبأ نب رت ن ةميخ ن دايز اتقْذَح رذب

 ترتخا ]ةنَجْلا يتمأ فضن لذت نأ َنيَبَو ة ةَعاَفشلا َنْيَب ثزّيح» :هللا لوشز َلاَق :لاق .يرعشألا

 » َنيِثوَلَتُمْلا َنيِئاَطَعْل .َنينذُمْلل اهنكلو ؤاڵ ؟َنيَِتُمْلل اَهَتؤرَُأ .ىقكأ م عأ اهنأ ؛َةَعاَفّشلا

 ؛لوهجم لجر اهدنس ىف نكلو دمحأ مامإلا دنسم يف ًاضيأ ةياورلا هذه تءاجو

 نع ةمثيخ نب دايز انث هللادبع وبأ ىقرلا ناميلس نب رمعم انث يبأ انث هللا دبع انثدح»

 دنسم) .«... :لاق ةلت ىبنلا نع رمع نب هللادبع نع لجر نع دارق نب نامعنلا نب ىلع

 . ٥٤٥٢( :ةياورلا :دمحأ مامإلا

 )١٢٣( :ت "بيذهتلا بيرقت ٢٧٥٨\ ٤١٣/١.

 )١٦٤( :ت بيذهتلا بيذهت ٢٨٤٥. ٤/ ٦٢٨٥-٢٦٨٦.

  

 



 للا .
 ات ٤. _

  

 رمع نبا يباحصلا ىلإ ةبوسنم ةياور

 يف يناربطلاو ،'٠"“"ىلعي يبأ دنع اضيأ ةياورلا هنه تءاجو ال

 نباو ©١'٢"}“يقهيبلاو &٦“رازبلاو &ا'١٢ربلا دبع نباو ا١٦١) [ وألا

 يهو ،رمع نبا يباحصلا ىلإ ةبوسنم "٠ يئاكلاللاو "ا )٭ءصاع ىبأ

 .يرقنملا جيرس نب برح لبق نم اهدورول اهيف ةجح ال

 :رازبلا يرضتلا نايفس وبأ .يرقنملا رذنملا نب جيرس نب ثرزَح

 ملو سأب هب نكي مل ءانراج ناك :يسلايطلا ديلولا وبأ لاق» :رجح نبا لاق

 ركني :متاح وبأ لاقو .ةقث :نيعم نبا لاقو .سأب هب سيل :دمحأ لاقو .هنم عمسأ

 بيرغ هئيدح لكو ٥ثثيدحلا ريثكب سيل :يدع نبا لاقو .يوقب سيل ‘تاقثلا نع

 ءىطخي :نابح نبا لاقو .رظن هيف :يراخبلا لاقو ...هب سأب ال هنأ وجرأو .دارفأو

 . '"""«حلاص :ينطقرادلا لاقو .درفنا اذإ هب جاجتحالا لح نع جرخ ىتح اريثك

 ينايتخسلا بويأ انثدح يرقنملا جيرس نب برح انثدح نابيش انثدح» :ىلعي وبأ لاق )١٢٥(

 انعمس ىتح رئابكلا لهأل رافغتسالا نع كسمن انك :لاق رمع نبا نع عفان نع

 :لاق 4 ثآَتَي نمل كللت نود ام طَقَيَو ۔دي كلَرَشل نآ وني ال هلا نإ »» :لوقي ةلت هللا لوسر

 يف ناك امم ريثك نع انكسمأف :لاق .ىتمأ نم رئابكلا لهأل ةعافش يتوعد ترخدا ينإ

 ٥٨١٧(. :ةياورلا ،ىلعي يبأ دنسم) «انوجرو دعب انقطن مث انسفنأ

 يسولالاو ٣١٣/٢(، ريثك نبا ريسفت) ريثك نبا اهب جتحاو ةفيعضلا ةياورلا هذه ركذو

 ٢٠٢/٢(. شروثنملا ردلا)يطويسلاو ٥٢/٣(0 ،يسولالا ريسفت)

 )١٢٦( :ةياورلا طسوألا مجعملا ٩٤٢. ٢٦٦/٤.

 )١٢٧( ديهمتلا ٤٦/٧ - ٤٧.

 )١٢٨( :ةياورلا ،رازبلا دنسم ٥٨٤٠.

 )١٢٩( ،يقهيبلل داقتعالا ٣٠٥/١.

 )١٣٠( :ةياورلا مصاع يبأ نبال ةئسلا ٨٥٤} ٥٧٢/١.

 )١٣١( دلجملا ۔١٠٠٢ :ةياورلا ،ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش ١٦٢٨/٢.

 )١٣٢( :ت بيذهتلا بيذهت ١٦٣٢. ٢!/٢٠٧.

  



 ٤٧ مرمجكاح لوالا لصفلا

(١٣٣) 
 «}ءىطخي قودص» :بيرقتلا ىف هنع رجح نبا لاقو

 وه سيلو تركذ ام ريغ ثيداحأ جيرس نب برحلو» :يدع نبا لاقو

 .''؟٠«هب سأب ال هنأ وجرأو تادارفإو بئارغ هثيدح نأكو ثيدحلا شك

 يوقب سيل جيرس نب برح نأ كردن ليدعتلاو حرجلا ءاملع لاوقأ نم

 .هب سأب ال احلاص هسفن يف ناك نإو ةياورلا يف ئطخيو

 .رمع نبا يباحصلا ىلإ ةبوسنم ىرخأ ةياور ) '٢؛يربطلا دنع ءاجو ال

 مدآ انث :لاق ،ينالقسعلا فلخ نب دمحم ىنثدح» :يربطلا مامإلا لاق

 :لاق رمع نبا نع ينزملا هللا دبع نب ركب انث :لاق دامح نب مثيهلا انث :لاق

 .ميتيلا لام لكآو سفنلا لتاق يف كشن ال ةلت يبنلا باحصأ رشعم انك

 نأ رفغي ال هللأ تإ » :ةيآلا هذه تلزن ىتح 6محرلا عطاقو ،روزلا دهاشو
 .«ةداهشلا نع انكسمأف 4 ءآَكَِ نمل َكِلَد نود ام رفغو هب لتل

 &'"“ايزارلاو '""““وطويسلا اهب جتحاو ةياورلا هذه ركذو

 ٤. "اريثك نباو ''؟“١‘نزاخلاو 8''"؟“يدنق رمسلاو

 لاق دقف ©لوهجملا دامح نب مثيهلا لبق نم اهدورول ةفيعض ةياورلا هذه

)١٤١( 
 «فرعي ال» :يبهذلا مامإلا هنع

 )١٣٣( :ت "بيذهتلا بيرقت ١١٦٨. ١٩٣/١.

 )١٣٤( ،لاجرلا ءافعض يف لماكلا ٣/ ٣٣٧.

 )١٣٥( ،يربطلا ريسفت ١٢١٦/٥.

 )١٣٦( روثنملا ردلا ٣٠٢/٢.

 )١٣٧( "يزارلا ريسفت ١١٢١/١٠.

 )١٣٨( ،يدنقرمسلا ريسفت ٣٥٩/١.

 .ءاسنلا ةروس نم ٤٨ ةيآلا ريسفت نم ،نزاخلا ريسفت )١٣٩(

 ٢!/٣١٢. ؤريثك نبا ريسفت )١٤٠(

 )١٤١( :ت ،لادتعالا نازيم 0٩٦٩٧ ٣٢١/٤.



 ىتللا يط ك

 يهو ،رمع نبا ىلإ ةبوسنم ىرخأ ةياور '؛"متاح يبأ نبا دنع ءاجو ال

 .يرملا رشب يبأ عداو نب ريشب نب حلاص لبق نم اهدورول اهيف ةجح ال

 هفعض :ينيدملا نب يلع نب هللادبع لاق ...» :رجح نبا ظفاحلا لاق

 فيعض ءيشب سيل :يلع نع تباث يبأ نب نامثع نب دمحم لاقو .اذج يبأ

 نع ريكانم ثيداحأب ثدحي ،ثيدحلا فيعض :يلع نب ورمع لاقو .فيعض

 ثيدحلا فيعض :يئاسنلا لاقو ...ثيدحلا ركنم :يراخبلا لاقو ...تاقث موق

 لاقو ...مهدنع يوقلاب سيل مكاحلا دمحأ وبأ لاقو ...ريكانم ثيداحأ هل

 .''‘"«فيعض :ينطقرادلا

 يهو رمع نبا ىلإ ةبوسنم ىرخأ ةياور "يربطلا مامإلا دنع ءاجو ال

 . )٥ ١٤ ىقشمدلا صفح يبأ يسينتلا ةملس يبأ نب ورمع لبق نم اهدورول ة ةفيعض

 نب هللادبع انثدح "يرقملا نمحرلادبع يبأ نب كلملادبع انثدح» :متاح يبأ نبا لاق )١٤٢(

 انك :لاق ،رمع نبا نع عفان نع ،بويأ نع رشب وبأ "يرملا ينعي حلاص انثدح مصاع
 ُرْفقَي ال ةلأ نإ » ةيآلا هذه انيلع تلزن ىتح "باتكلا يف رانلا هل هللا بجوأ نميف كشن ال

 انيجرأو ةداهشلا نع انففك اهانعمس املف :لاق 4 ءآتَي نمل كلد نود ام نو ۔هي رشي نآ
 .(٣/٢٥دلجملا ٥٥٤٦٠ :ةياورلا ،يزارلا متاح يبأ نبا ريسفت) .« هللا ىلإ رومالا
 ۔(٣١٣ - ٢/ ٣١٢ ريثك نبا ريسفت) ريثك نبا مامإلا اهب جتحاو ةياورلا هذه ركذو

 )١٤٣( :ت بيذهتلا بيذهت ٢٩٤٣. ٢٣٤٧/٤-٣٤٨.

 ذاعم وبأ انث :لاق ةملس يبأ نب ورمع انث :لاق ،يقربلا نبا ينثدح» :هريسفت يف يربطلا لاق )١٤٤(
 باحصأ رشعم انك :لاق "رمع نبا نع ،عفان نع "نايح نب لتاقم نع "يناسارخلا
 :ةيآلا هذه تلزن ىتح .ةلوبقم يهو الإ انتانسح نم ءيش سيل هنإ :لوقن وأ ىرن ةلخ هللا لوسر
 لطبي يذلا اذه ام :انلق ةيآلا هذه تلزن املف ؛ركَتَمعا رلطث ا لوستلا اوغيليآو هلا اوميلي»
 ©كله دق :انلق اهنم ائيش باصأ نم انيأر اذإ انكف :لاق ،شحاوفلاو رئابكلا :انلقف ؟انلامعأ

 هذه تلزن املف 4 آي نميل كلد نود ام قََو ۔هي لش نآ رفني ال هللا نإ » ةيآلا هذه تلزن ىتح

 بصي مل نإو ،هيلع انفخ أئيش اهنم باصأ ادحأ انيأر اذإ انكف ،كلذ يف لوقلا نع انففك ةيآلا
 ١٦/٢٤(. ثرمزلا ةروس نم ٢٣ ةيآلا ريسقت دنع ةياورلا هذه تءاجو) .«هل انوجر ًائيش اهنم

 .ثحبلا اذه نم ٣٩ ص :رظنا )١٤٥()

  



٠ 

 مح 7 لوألا لصفلا ٤٩
 .اشام

 يباحصلا ىلإ ةبوسنم ''‘"ريسفتلا بتك يف ىرخأ ةياور تءاجو ال
 كيرش نب بيسملا لبق نم اهدورو ببسب كلذو ةفيعض يهو رمع نبا
 .يفوكلا يرقشلا يميمتلا ديعس يبأ

 لاقو .هثيدح سانلا كرت :دمحأ لاقو .ءيشب سيل :ىيحي لاق» :يبهذلا لاق

 .''٤''«فيعض :ينطقرادلا لاقو .كورتم :ةعامجو ملسم لاقو .هنع اوتكس :يراخبلا

 ٨ :% م

 : سيمع تنتب ء امسأ ةيباحصلا ىلإ ةبوستم ةياور

 تنب ءامسأ ةيباحصلا ىلإ ةبوسنم ىرخأ ةياور ربلا دبع نبا دنع ءاجو 9

 سيمع
(١٤٨( 

 .اهدنس يف نوميم نب رمع نب صفح دوجو ببسب ةفيعض ةياورلا كلتو

 «بفيعض» :بيرقتلا ىف هنع رجح نبا لاق دقف )١٤٩)

 ىلع انك :رمع نبا لاق :لاق ريخشلا نب فرطم نع ‘كيرش نب بيسملا» :يبلعثلا دنع ءاج )١٤٦(

 تلزن ىتح ىرانلا لهأ نم هتأ اندهش ةريبك ىلع انم لجرلا تام اذإ ةق هللا لوسر دهع

 نع انكسمأن .4 ءاكب نمل كلد نود اك 7 هب لش نآ م ال هلا 7 ط :ةيآلا هذه

 ريسفت) :رظناو ،(ءاسنلا ةروس نم ٤٨ ةيآلا ريسفت نم ،يبلعثلا ريسفت) .«تاداهشلا

 ريسفت نم ،نزاخلا ريسفت)و ٣٢٤٩/١(. "يوغبلا ريسفت)و ٢٨٠/٣(. "يسلدنالا نايح يبأ

 ٢٥٩/١(. ،يدنقرمسلا ريسفت)و ١١٢/١٠١(. ،يزارلا ريسفت)و .(ءاسنلا ةروس نم ٤٨ ةيآلا

 )١٤٧( :ت لادتعالا نازيم ٨٥٤٤. ١١٤/٤.

 نب نسحلا انثدح لضفلا نب دمحأ انثدح ‘دمحم نب دمحأ ينثدح» :ربلادبع نبا لاق )١٤٨(

 نوميم نب رمع نب صفح انثدح ميهاربإ نب دمحم ةيمأ وبأ انثدح يقفارلا يلع

 :تلاق اهنأ سيمع تنب ءامسأ نع ،ةورع نب ماشه نع ،ديزي نب روث انثدح يشرقلا
 :ةك هللا لوسر اهل لاقف ،ةمايقلا موي هل عفشت نمم ينلعجي نأ هللا عدا ؤهللا لوسر اي

 ٤٦/٧( .ديهمتلا) «رانلا هشمخت يتمأ نم كلاه لكل يتعافش نإف ،رانلا كشمخت نذإ»

 )١٤٩( :ت بيذهتلا بيرقت ١٤٢٦. ٨/١!٢٢.



 فحالس , 0.
 .ع حكل اتاد ___

  

 :؛(يتمأ نم رئابكلا لهأل يتعافش) :اهيف يتلا ةياورلا لوح لاوقأ

 نيذلا :يأ ؛«يتمأ نم رئابكلا لهأل» :(دوبعملا نوع بحاص) لاق

 هتلخدأ نم اهب جرخأو ىرانلا اهب نولخدي الف رئابكلا مهبونذب رانلا اوبجوتسا

 جارسلا يف اذك .هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال :لاق نمم رانلا هبونذ رئابك

 ."'٠‘سرينملا

 ۔ :يتآلا رهظي ةياورلا هذه لوح انتاءارق نمف

 هذه قرط نم قيرط يأ توبث مدع انل نيبتي هركذ قبس ام لك نم .لوأ

 نم هيودرم نبا ىور دقو» :لاق ثيح ريثك نبا ةقيقحلا هذه لجس دقو .ةياورلا

 يف نكلو .«يتمأ نم رئابكلا لهأل يتعافش» :اعوفرم رباج نعو سنأ نع قرط

 ،تباث نع رمعم انربخأ :قازرلا دبع هاور ام الإ تفعض هقرط عيمج نم هدانسإ

 دانسإ هنإف «ىتمأ نم رئابكلا لهأل ىتعافش» :ةل هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع

 دعب ةلي هلوق وهو هانعمل دهاش حيحصل ا يفو .نيخيشلا طرش ىلع حيحص

 .''٨`؛«نيثولتملا نيئطاخلل اهنكلو ،ال ؟نيقتملا نينمؤملل اهنورتأ» :ةعافشلا ركذ

 قيرط نم تءاج يتلاو ريثك نبا اهتحص ىلإ راشأ يتلا قيرطلا
 .'٧٠).ريبت ةت امك ةفيعض ۔ «تباث نع رمعم»

 نيئطاخلل اهنكلو ال ؟نيقتملا نينمؤملل انو تأ :اهيف يتلا ةياورلا امأو

 هلل دمحلاو شةلَق لوسرلا ىلإ اهتبسن حصي الف ''“"!ةفيعض يهف ،«نيثولتملا

 .نيملاعلا بر

 )١٥٠( دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع ٧١/١٣.

 )١٥١( شريثك نبا ريسفت ٢/ ٢٦٨.

 .ثحبلا اذه نم ٣٣ ص رظنا )١٥٦(

 .ثحبلا اذه نم ٤٥ ص رظنا )١٥٣(
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 هر‘7حو لوالا لصفلا ٥١
 .مح ترح

 ةفيعض ةركف يهف ،رانلا نم رانلا هبونذ رئابك هتلخدأ نم جارخإ امأ :ايناث

 اذه يف نيبتيس امك .ةيمالسإلا ةمألا جاهنم اهطقسأ تاياور ىلع ةينبم

 .نيملاعلا بر هللا ءاش نإ ثحبلا

 عمق اهيف ةعافشلا هذه نإف» :ةياورلا هذه ركذ نأ دعب مكاحلا لاق :اثلاث

 ظفللا اذهب دهاش هلو .رئابكلاو رئاغصلا لهأل ةعافشلا نيب ةقرفملا ةعدتبملا

 . '٨ث«ينادحلا رباج نب ثعشأو "ةداتق نع

 لماحتلا نمف ،ةياورلا هذه انل تلمح يتلا قرطلا عيمج فعض نيبت دقل

 مولعلا دعاوقل نيقبطملاو نيكسمتملا فصو لداعلا ةمألا جهنم ىلع

 .نيدلا يف عادتبالاب ةيمالسإلا

 لهأل يتعافش » اهيف يتلا ةياورلا ركذ نأ دعب يزارلا مامإلا لاق :اعبار

 هذه لثم يف كسمتلا نكمي ال هنأ فاصنإلا نأ ملعاو» :«يتمأ نم رئابكلا

 .'}“؛ةعافشلا باب يف ةدراولا رابخألا عومجمب نكلو ،هدحو ربخلا اذهب ةلأسملا

 يتلاو رئابكلا لهأل ةعافشلا لوح بتكلا اهتلجس يتلا رابخألا عومجمف

 ضنقانتلو اهقرط فعضل كلذو ًادقتعم تبث ال انه يزارلا مامإلا اهيلإ راشأ

 تباثلا حيحصلاو تايآلا رهاوظ ىلع ةينبملا ةيمالسإلا ةديقعلا عم اهتالولدم

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ثحبلا اذه يف نيبتيس امك ةلق لوسرلا ةئس نم

 ل ٨

 ءاهل ساسأ ال ةركف رانلا نولخدي ال دق رئابكلا باحصأ نوك :اسماخ

 نم ريثك امهركذي ناعون ىقبيو» :لاق ثيح ةقيقحلا هذهب ميقلا نبا رقأ دقو

 اذهو .اهولخدي ال نأ مهيف عفشيف رانلا اوبجوتسا موق يف :امهدحأ :سانلا

 )١٥٤( .نيحيحصلا ىلع كردتسمل ا ٤٠/١!١.

 )١٥٥( "يزارلا ريسفت ٣/ ٦١٢٣.



 تلز احم ج
 .ياف ثبلو - : 1 9 ٥٢

 يف ةحيرص ثيداحألا رثكأو .هيلع لدي ثيدح ىلع نآلا ىلإ فقأ مل عونلا
 ©رانلا مهلوخد دعب نوكت امنإ رئابكلا بابرأ نم ديحوتلا لهأ ىف ةعافشلا نأ

 .''٨`؛ه«صنب هيف رفظأ ملف .نولخدي الف ،لوخدلا لبق مهيف عفشي نأ امأو

 يواضرقلا خيشلا لوقل بيوصت هيف انه ميقلا نبا هركذ يذلا لوقلا اذهو

 دامتعالا حصي ليلد يأل ركذ ريغ نم نيبنذملل ةعافشلا ركذ يف غلاب يذلا

 لخد نميف اهلك ةعافشلا تسيل» :يواضرقلا خيشلا ةليضف لاق ثيح .هيلع

 ةرتف رانلا اولخدي نأ اوقحتسا نميف ةعافشلا لج لب ،اهنم جرخأ مث ةدم رانلا

 اوجنو ،مهتعافش هللا لبقف ،نيلوبقملا نيعفاشلا مهيف هللا عفش مث ،نمزلا نم

 .رانلا لوخد نم

 يتلا تايآلا مهيلع قبطنت ال مهو ،ءالؤه يف ''""اروتكدلا لوقي اذامف

 .'}؛“ل؟اهركذ

 ،ثيدحلاو نآرقلا صوصنب ةتباثلا ىرخألا ةعافشلاو» :اضيأ هتليضف لاقو

 هذه تناك ءاوس رئابكلا لهأ مه :نيبنذملاب دارملاو ،نيبنذملل ةعافشلا يه

 لثم رومأم كرت مأ ىنزلاو رمخلا برشو .ابرلا لكأك روظحم لعف رئابكلا

 .'٨“‘×ناضمر رهش يف رذع الب راطفإلاو .ةاكزلا عنمو ةالصلا كرت

 )١٥٦( ،دواد يبأ ننس ىلع ميقلا نبا ةيشاح ٧٧/١٢-٧٨.

 .(ةعافشلا) باتك بحاص دومحم ىفطصم روتكدلا وه :انه دوصقملا )١٥٧(

 يواضرقلا خيشلا ةليضف هلاق اممو ٣٤. ص شلقعلاو لقنلا نيب ةرخآلا يف ةعافشلا )١٥٨(

 ةحيحصلا ثيداحألا در ىلع اوؤرتجا نيح كططشلا نتم ةلزتعملا بكر دقف» :اضيأ
 هناوخإلو "مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلل ةرخآلا يف ةعافشلا تابثإ يف ةضيفتسملا

 هلضفب ىلاعت هللا مهمركيف ،نيدحوملا ةاصع يف ،نينمؤملا يحلاصو ةكئالملاو ءايبنألا
 دعب اهنم نوجرخيو اهنولخدي وأ ،ًالصأ رانلا نولخدي الف كنيعفاشلا ةعافشو هتمحرو
 ٤٥( ص ثلقعلاو لقنلا نيب ةرخآلا يف ةعافشلا) .«...ةنجلا ىلإ مهريصم نوكيو ،نيح

 )١٥٩( ص ،لقعلاو لقنلا نيب ةرخآلا يف ةعافشلا ٢٢.
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 مرحو لوالا لصفلا ٥٢
 .عجشت كمه _

 تايآلا ركذ يواضرقلا فسوي روتكدلا خيشلا ةليضف نم ىنمتن انك

 هلاوقأ تبثت يتلاو هلوق بسح ۔ ةضيفتسملا ةحيحصلا تاياورلاو ةميركلا
 اهركذ يتلا '٦:'تاياورلاو .ميقلا نبا ةمالعلا صنب اهيف رفظي مل يتلاو هذه

 عوضوم يف اهتحارص مدع وأ اهفعضل كلذو اهيف ليلد ال يواضرقلا خيشلا

 .اهتلالد حوضوو ،اهتوبث ةوق»ب وه لاق نإو ةاصعلاو نيبنذملل ةعافشلا

 .'١«ةمألا ءاملع دنع اهتضافتساو

 ،لقعلاو لقنلا نيب ةرخآلا يف ةعافشلا) يواضرقلا خيشلا اهركذ يتلا ثيداحألا )١٦٠(

 ۔ :ثحبلا اذه نم اهعضاوم يف اهانركذ دق (٧٤-٦٤ص

 :رظنا) ،«نييمنهجلا نومسيو ةنجلا نولخديف ةلت دمحم ةعافشب رانلا نم موق جرخي»

 .(ثحبلا اذه نم اهدعب امو ٣٠٩ ص

 نم اهدعب امو ٢٦٩٥ ص شماه :رظنا) ء«ريرامثلا مهنأك ةعافشلاب موق رانلا نم جرخي»

 .(ثحبلا اذه

 اهدعب امو ٦٠١ص :رظنا) 5«ميمت ينب نم رثكأ يتمأ نم لجر ةعافشب ةنجلا لخدي»

 .(ثحبلا اذه نم

 .(ثحبلا اذه نم اهدعب امو ٦٠١سص :رظنا) 5«هتيب لهأ نم نيعبس يف ديهشلا عفشي»

 .«هبلق نم ًاصلاخ هللا الإ هلإ ال :لاق نم ةمايقلا موي يتعافشب سانلا دعسأ»
 نم هظح ملسملا لاني هب يذلا صلاخلا ناميإلا ىلإ ةخ هللا لوسر نم ةوعد ةياورلا هذه

 .(ثحبلا اذه نم اهدعب امو ٢٩٥ ص :رظنا) .ةمايقلا موي ىربكلا ةعافشلا

 .«ةمايقلا موي يتمأل ةعافش يتوعد ئبتخأ نأ ،هللا ءاش نإ ديراف .ةوعد يبن لكل»

 زواجتلا وأ منهج ران نم جورخلا ةعافشب رئابكلا باحصأل دعو ةياورلا هذه يف سيل
 ٢٩٥ ص :رظنا) ىمظعلا ةعافشلا ةياور اهانعم نيبتو اهحرشت ةياورلا هذه .مهبونذ نع

 .(ثحبلا اذه نم اهدعب امو

 نم ةضبق ضبقيف ،يتعافش تيقب :رابجلا لوقيف "نونمؤملاو ةكئالملاو نويبنلا عفشيف»
 ءام هل لاقي ةنجلا هاوفأب رهن يف نوقليف ۔ اوقرتحا يأ ۔ اوشحتما دق اماوقأ جرخي رانلا
 نم اهدعب امو ٢٨٠ ص رظنا) اهنتمو اهدنس دقن نم ملست مل ةياورلا هذه .«...ةايحلا

 .(ثحبلا اذه

 )١٦١( ص ثلقعلاو لقنلا نيب ةرخآلا يف ةعافشلا ٤٧.



 فلاس 7
 ةح .. :9 .3
 حاتتو > ۔- ___

  

 انه هركذ يذلا ةعافشلا لوح يواضرقلا خيشلا لوق نإف قحلا رمعلو

 باحصأ نم دحأ قح يف (هللا ىلإ ةبوتلا) باتك يف هرطس يذلا هلوق هضقني

 ءالؤهل غلابلا لئاهلا ديعولا اذه ىلإ رظناف» :كانه لاق ثيح رئابكلا

 ٩ َراتلآ د 1 11 ونول ىف كروثكأي ام» . :يداملا باذعلا نمضتي يذلا ،نيمتاكلا

 الَو ةمقل + رهُملَكُن الَو» :ى يونعملا باذعلاو ١٧٤[& :ةرتبلا]

 ًهَلَلََسلا نر دقف مهتقفص يف نارسخلاو ١٧٤[ :ةرتبلا] 4 مممَسَر

 دابع اولضأ مهنأل الإ كلذ امو ،[٥٧١:ةرقبلا] ه ةرْفغَمْل باَدَحْلآَو ىدهلاب

 ي دنع ًةَدهَس َرَعك نتم ملظأ نم رَمَو» قحلاب ةداهشلا لا مهناك هللا

 ٤٠ ةرقبلا] “ لأ

 اوجني ىتح ءالؤه نم ًادكؤم ًابلط ةبولطم ''٦"ةبوتلا تناك اذه لجأ نم

 نبزلا نإ « :هناحبس لوقي ،نينعاللا ةنعلو هللا ةنعل نمو ،باذعلا اذه نم

 بت كلا . ح ل هنب ِ 7 ءَدْلأَو نملا زرأ آي ك ِ

 انيبو اوُحكضأَو اوناك ل الإ ه كيلا :7 و هلأ مهنعل يك
 .[٦١؛ ٩. ةرقبلا] رغيجَتلا فالا انأو و و مهلع فوأ تيتأ ؛ رغ

 ةجاحلاو "يرورض لب ،مهم ملع :ةبوتلا ملع نإ» :يواضرقلا روتكدلا خيشلا هلاق اممو )١٦٢(

 هللا اوسنو ێاياطخلاو بونذلا يف سانلا قرغ دقو ،انرصع يف اصوصخو ،ةسام هيلإ

 تبلاكتو ،ريخلا نع تاقوعملاو رشلاب تايرغملا مهيلع ترثاكتو إمهسفنأ مهاسنأف

 ،ةرابج ةزهجأو ،ةيمنهج لئاسو ناطيشلا لبسب مهئارغإو ،هللا ليبس نع مهدص ىلع

 ،ليوهتلاو ليثمتلابو "نحللاو مغنلابو ةروصلابو توصلاب رثؤتو ،دهاشئو عمسئو أرقث
 ىلع دعاسو "جراخلاو لخادلا ءادعأو نجلاو سنإلا نيطايش كلذ ىلع تنواعتو

 ةنجللو تباسحللو ،توملل اهنايسنو .ايندلا ىلإ اهنوكرو ءءوسلاب ةرامألا سفنألا كلذ

 تاولصلا اوعاضأ اذإ بجع الف راهقلا دحاولا اهقلاخو اهبر نع اهتلفغو ثرانلاو
 قوقحو ؛هللا دودح يف اوطرفو ،هقاثيم دعب نم هللا دهع اوضقنو تاوهشلا اوعبتاو

 نم ناكأ :لام نم اوبسك امب اولابي ملو ،لطابلاب سانلا لاومأ لكأ اوؤرمتساو ،سانلا
 ٨. ص (هللا ىلإ ةبوتلا - )٤ هللا ىلإ قيرطلا يف «مارح نم مأ لالح
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 لوالا لصفلا 7 ٥٥

 .هومتك ام اونيبيو كهودسفأ ام اوحلصي نأ :مهتبوت لوبق يف طرتشاف

 (قحلا هوش) نم مرجب مكلاب امف قحلا متك نم مرج اذه ناك اذإو

 كدض مهل نيزيو هنع سانلا دصيل ،لطابلا ةروص يف هلعجي نأ لواحو

 ؟هملقب وأ هناسلب

 نم ريثك هيف عقي ام وهو ارطخ دشأ هبنذو "مظعأ همرج نأ بير ال

 مهلاثمأو ءابطخلاو نينانفلاو نييعاذإلاو نييفحصلاو نيفلؤملاو نيبتاكلا

 .مهتاهاجتاو مهلويمو كسانلا لوقع نوعنصي نمم

 اوحلصي) نأ دب ال لب مزعلاو مدنلا درجمب ءالؤه ةبوت حصت الو

 ،سانلا نم اريثك اوللضو ،رئامضلاو لوقعلا نم اريثك اودسفأ دقل ،(اونيبيو
 (مالفأ) وأ ةطرشأ وأ بتك نم داسفإلا اذه بابسأ اوليزي نأ مهيلعف

 فحصلا يف ةينالع اهنم اوئرب اوعيطتسي مل نإف اليبس كلذ ىلإ اوعاطتسا ام

 مهفقوم :حوضوب اونێيبي نأ مهيلعو ‘ةنكمملا مالعإلا لئاسو نم اهريغو

 .'٤٦؛'\٦٣٦نيقيو ةعاجش يف ،لبق نم هيلع اوناك امع مهعوجرو ديدجلا

 ريغتي ال دحاو ركفب رئابكلا باحصأ مامأ فوقولا :جهنملا تابلطتم نمف

 قحلا نومتكي نيذلا ءالؤهف .تابسانملاو فقاوملا نيابتو نمزلا دادتما عم

 رئابكلا باحصأ نم اداسف هللا ضرأ يف ىعس نم لاح وه مهلاح ،هنوهؤشيو

 اهضرع دقو ةعافشلا مهيلع يواضرقلا خيشلا ضرعي ال ًاذإ اذاملف ىرخألا

 .؟هدعب وأ باذعلا لبق ةنجلا لوخدب ةاصعلا نم مهريغ ىلع

 كسمتلا هؤشنم ۔ دحاو بتاك نم ولو ىتح ۔ ءارآلا يف نيابتلا اذهو

 لعف امك» :هصن ام (ةبوتلا باتك نم ٤٢ص ١ شماهلا) يف يواضرقلا خيشلا هلاق اممو )١٦٣(

 .«هللا مهاده نمم نورخآو دلاخ دمحم دلاخ ذاتسأل او دومحم ىفطصم روتكدلا كلذ

 ٢٤٢٣. ص (هللا ىلإ ةبوتلا - )٤ هللا ىلإ قيرطلا يف )١٦٤(



  

 فللا ث ٦
 رجات اتيم

 جهنملا بتاك يأ قبط املكف .ىرخأ ةرات هيلإ عوجرلا مدعو ةرات جهنملاب

 نيمتاكلا ءازج يف يواضرقلا خيشلا اهركذ يتلا ةقيقحلا ىلإ لصو ميقتسملا
 دامتعا ىلإ لصو بتاك يأ دنع ةيبهذملا تاءامتنالا ةفك تلقث املكو .قحلل

 لهأل ةعافشلا ةيضق يف لاحلا وه امك ةمألا نازيم يف اهل نزو ال تاياور

 .رئابكلا

 باتك يف هرطس يذلا هلوق لعجي نأ يواضرقلا روتكدلا نم ىنمتن انكو
 ناك دقلو» :كانه لاق ثيح ،هبتك عيمج يف هب قلطني اجهنم (هللا ىلإ ةبوتلا)

 فلس نع ءاج ام مث ،ةَت هلوسر ةّئشو ،هللا باتك :لوألا يعجرمو يتدمع

 نأو كهيجوت وأ مكح يف فيعض ثيدح ىلع دمتعأ الأ تدهتجا دقو .ةمألا

 انسح الو احيحص نكي مل امف راصتخاب هتجردو ثيدحلا جرخأ نم نبأ
 ،ريغ ال سانئتساللف هتركذ اذإو ©بيهرتلاو بيغرتلا يف ناك ولو ،هب ذخآ ال

 .اهبلاغ هفعض انيبم يريغ نع هل ًالقان نوكأ وأ

 تاياورلا عبتت يف هسفن دهجي مل يواضرقلا خيشلا نأ اقح دكؤملا نمو

 يف اهل نزو ال ةفيعض تاياورب ذخأ لب ،رئابكلا لهأل ةعافشلا يف ةدراولا

 . .نيبنذملل ةعافشلا يف ًاصن تسيل تاياوربو لداعلا ةمألا نازيم

 هباتك يف هيلإ راشأ يذلا جاهنملا يواضرقلا روتكدلا قبط ولو
 - ىلاعت هللا نذإب - لصول رئابكلا لهأل ةعافشلا تاياور ىلع (هللا ىلإ ةبوتلا)

 مل بونذب ةرخآلا رادلا ىلإ لقتنا نمل ةعافش ال هنأ كش هطلاخي ال نيقي ىلإ

 .ىلاعت هللا دنع ةلوبقم حوصن ةبوت اهحمت

 يف هرطس يذلا هلوق ركذتي نأ يواضرقلا روتكدلا خيشلا نم ىنمتن انكو

 ريذن ىلإ سانلا جوحأ ام الأ» :لاق ثيح هتافلؤم تاحفص نم ىرخأ ةحفص

 )١٦٥( هللا ىلإ قيرطلا يف )٤ - (هللا ىلإ ةبوتلا ص٩-١٠.



 ٥٧ هت.حو لوألا لصفلا

 ىلإ اوبوثو "مكتدقر نم اوهبتناو مكتركس نم اوقيفأ نأ :مهيف خرصي
 الإ ،نونب الو لام هيف عفني ال موي يتأي نأ لبق ،مكبر ىلإ اوبوتو حمكدشر

 .''٦“«ميلس بلقب هللا ىتأ نم

 لهأو ةانزلاو ىبرلا ةلكأ اهجاتحي ىتلا يواضرقلا روتكدلا تاخرص نيأف

 رئابكلا هذه باحصأ نأ ىري هنأ مأ .!؟مهتركس نم اوقيفي يكل رومخلا

 .!؟نيفعسملا يديأبو نيذقنملا تاخرصب مهتايح وفص ريكعت يغبني ال

 نم ةمالسلاو ةعافشلا مهلجل ىري وهو مهيف خرصي نأ ديري اذامل وأ

 .!؟رانلا يف لوخدلا لبق باذعلا

 نع ۔ ىلاعت هللا هظفح - يواضرقلا روتكدلا خيشلا ةليضف لأسن نحنو

 رئابكلا باحصأ لج ناك اذإ ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةدئاف

 .؟رانلا يف باذع ريغ نم ةنجلا نولخديس

 ءاملعلو هل يغبني ريبك للخ رئابكلا لهأل ةعافشلا لوح هلوق سيلأ

 مويلا انتمأو» :لئاقلا وهو ال فيك ٠؟لمي الو لكي ال دهجب هدر نيملسملا

 تدقف لب ،ركنملا نع ىهنت الو ‘فورعملاب رمأت ال - كبر محر نم الإ

 اهيف تاب لب كافورعم ركنملاو .اركنم فورعملا تأرف كاهنازيمو اهسح
 ميلحلا رذت ةنتف اهتيشغو 6“فورعملا نع ىهنيو ركنملاب رمأي نم
 .''٢٦«ناريح

 رئاج اهنازيم راصو ،اهسح رصعلا اذه يف مالسإلا ةمأ تدقف دقل معن

 .رئابكلا لهأل ةعافشلا ةركف طاسوألا يف تجار امنيح ًاملاظو

 .!!؟نيبئاتلا عم ةنجلا هريصم ناك اذإ يصاعملا كرتيس يذلا اذ نمف

 )١٦٦() هللا ىلإ قيرطلا يف )٤ ص ك(هللا ىلإ ةبوتلا ۔ ٨.

 )١٦٧( ص ،؟للخلا نيأ ٥.



 يتشد _ 2 لات 77

 رهاظ سانلا ةايح يف اهرثأو ،ريبك للخ «رئابكلا لهأل ةعافشلا» ةركفو

 الو هللاب نمؤي ثيح انم لك يف للخلا» :هلوقب يواضرقلا خيشلا هنيب دقو

 اهل ىعسي الو ةنجلا ديريو اهجهن عبتي الو هللا لوسر بحيو .هرمأ عيطي

 الو مالسإلا ىلإ باستنالاب رخفيو ،اهلهأ ليبس كلسيو رانلا فاخيو .اهيعس

 .''٨“})«هترصنل لمعي

 دارفأل يواضرقلا خيشلا ةليضف هيلإ اعد امل ةباجتسا الإ اذه يثحب امو

 ثيح قيبطتلاو مهفلاو ةءارقلا لالخ نم مهتديقع مهف يف قمعتلل ةمألا هذه
 ۔ :ةديدع عضاوم يف هتليضف لاق

    

 كأرقت نأ نسحت ال 4 ارَقآ ط :اهباتك يف تلزن ةيآ لوأ ةمأ نم بجعلاو» .

 تلمع اذإو ،لمعت نأ نسحت ال تمهف اذإو ،مهفت نأ نسحت ال تأرق اذإو

 .'\٦“«!!رمتست نأ نسحت ال

 ميوقتلل اهسفن عم نيحل او نيحلا نيب فقت نأ ةيمالسإ ١ ةكرحلل يغبنيو « ٠

 ناك نإو دقنلاو ءارم ناك نإو حصنلا ميدقت ىلع اهءانبأ عجشت نأو ،ةعجارملاو

 .'''١٠««ىسفن بويع ىلإ ىدهأ ًاءرما هللا محر» :لوقي هنثؤ رمع ناك امك ًاعجوم

 5داهتجالا يف مهقح ركفلا لهأل نوكي نأ ةقفاوملا لك قفاوأ ينكلو» ٠.

 مهقح ةرداصم راكنإلا لك ركنأو اوأطخأ مأ اوباصأ هيلع نوروجأم مهو

 فلاخم يأر ءادبإ درجمل عينشتلاو ماهتالا ركنأ امك .يأرلا ةيرح يف

 لوبقملا يأرلا وه ودغي ،ةيرثكألا نم مويلا ضفري يأر برف .دوهعملل

 .'\'_«نامزلا نم ةدم دعب دئاسلاو

 )١٦٨( ص ؟للخلا نيأ ٨٤.

 )١٦٩( ص ؟للخلا نيأ ٩.

 )١٧٠( ص ؟للخلا نيأ ٣١.

 )١٧١١( ص ؟للخلا نيأ ٥٨.

  



. 2 
 ٥٩ هرا لوألا لصفلا

 .سانا

 يمالسإلا ركفلا لاجر اهحنمي نأو ،ةيانعلاب درفت نأ ةقيلخ ةيضقلاو» .

 ضعبب لبق نم اهيف مهاس نمم ينأ بسحأو . مهدهجو مهتقو ضعب

 الو رمتسي نأ يغبني اهيف دهجلا نكلو .تالاقمو بتك نم تبتك ام

 يتوقف٨٢""'. -. ١٧٢

 ماتلا مازتلالا تقو لك يفو تقولا اذه يف يمالسإلا ركفلا لاجر ىلعف

 طبرب ةليفك ةيجهنملا ةءارقلاف .عرشلا اذه قئاقح ضرع دنع جهانملا طباوضب

 يورخألا مهريصمب يويندلا مهيعس طبرو .مهنيد ميلاعتب نيملسملا لايجأ

 .ركفلا يف بارطضا ريغ نم

 خيشلا ةليضف هيلإ راشأ يذلا جهنملا ىلع ترس دقف ةنملاو دمحلا هللو

 ،نيدلا اذه بادهأب كسمتلا ىلإ ةوعد ةليصحلا تناكف يواضرقلا

 عرش يف اهل لصأ ال يتلا «رئابكلا لهأل ةعافشلا» ةركف ىلإ نوكرلا مدعو
 .ىلاعت هللا

 يف رتخبتت «رئابكلا لهأل ةعافشلا» ةركف تلعج يتلا بابسألا نمو

 خيشلا اهركذ يتلا يه نورقلا ربع نيملسملا طاسوأ يف اهراشتناو اهيشم

 ةيلقعلا انتاقاط نإ» :لاق ثيح ةيمالسإلا ةمألا لاحل هفصو دنع يواضرقلا

 الو ظفحن ،ركتبن الو لقنن ،عدبن الو يكاحن ادهتجن الو دلقن اننأل ةلطعم

 كلذ ناكأ ءاوس ،انسفنأل نحن ركفن الو ،انريغ ريكفت مدختسن :يأ ؛ركفن

 .''"×نيرضاحلا نم انريغ مأ نيضاملا نم انفالسأ ريغلا

 ىلع ةيفطاعلا ةيحانلا ةبلغ ةيمالسإلا ةكرحلا تافآ نمو» :اضيأ لاقو

 .'''‘؛«ةيملعلا ةيلقعلا ةيحانلا

 )١٧٢( ص ٥.؟للخلا نيأ ٣.

 )١٧٣( ص .؟للخلا نيأ ٧.

 )١٧٤() ص ٥؟للخلا نيأ ٤٠١.



 .ةا إ ۔ے

 - ىلام اون :و ٦٠
 ان

 .,,.. ل٥.

 مس .ات الت

 ةفطاعلا تبلغو ،ىمعألا ديلقتلا ا رثكو ةيلقعلا تاقاطلا تلطع دقل معن

 لهأل ةعافشلا تاياور ترشتنا نأ ةجيتنلا تناكف ةيملعلا جهانملا ىلع

 للخلا اذهل لحلاف .ةيمالسإلا تاعمتجملا طاسوأ يف ناطرسلاك رئابكلا

 نم هعفنأو هعجنأو هلهسأو هرسيأ امو ءةيمالسإلا جهانملا قيبطت وه ميظعلا

 .قايرت

 :داسفلا لهأ رذع (يتمأ نم رئابكلا لهأل يتعافش) :ةياور

 لجأل سانأ دسافلا اهلولدمب ناعتسا فعض نم اهيف ام ىلع ةياورلا هذهف

 دقو .بونذلا لحو يف شيعلا ىلع رارصإلاو داسفلا ةحوبحب يف يدامتلا

 ةاصعلا بولق يف ةياورلا هذه اهئشنت يتلا ةئيسلا راثآلا ىلإ يزوجلا نبا هبنت

 نم مهنمو ...» ١٧٥. '(سيلبإ سيبلت) باتك يف لاق ثيح ةمألا هذه دارفأ نم

 مهرارتغاو مهينمت نومسيف ©نيدلا نم ءاجرلا عساو وفعلا ميرك برلا :لوقي

 يف ساون يبأ ىلع اولخد دقلو ...نيبنذملا ةماع كلهأ يذلا اذهو ءاجر

 نب دامح ىنثدح ،نوفوخت يايإ :لاقف .ك هللا ىلإ بت :هل اولاقف هتوم ضرم

 ةعافش يبن لكل» :الك هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع يشاقرلا ديزي نع ةملس

 .مهنم نوكأ ال ىرتفأ 5«يتمأ نم رئابكلا لهأل يتعافش تأبتخا ينإو

 :نيهجو نم لجرلا اذه أطخو : هشر فنصملا ل اق

 .باقعلا بناج ىلإ رظني ملو ةمحرلا بناج ىلإ رظن هنأ :امهدحأ

 نو » :ن لاق امك بئاتلل نوكت امنإ ةمحرلا نأ يسن هنأ :يناثلاو
 س ء < و . س س . ۔۔ ١

 اببنححآَسَت :77 تمحرو و ل اقو ٨٢[، :هط] : َاَت نمل ُراَقَعَ

 .٦٤٣۔٥٤٣ ص سيلبإ سيبلت ) ١٧٥)
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 ١١ مهو لوالا لصفلا
 اعلا نه

 دقو ماوعلا ةماع كلهي يذلا وه سيبلتلا اذهو 5[١ه٦:فارعالا] 4 َنوُشَتَي ذل
 .«ةحابإلا لهأ ركذ ىف هانفشك

 ةمحرلا اجر نم نأ ملعاو» :هباتك نم رخآ ناكم يف يزوجلا نبا لاقو

 دصحي نأ اجر نم نأ امك ،للزلا نم ةبوتلا اهبابسأ نمف ،اهبابسأل ضرعت

 ىف اودَهَجَو اوزَجاَه ينأو اونما كيلأ نإ » :كيو هللا لاق دقو ؤعرز
 ءالؤهب ءاجرلا نأ :ينعي ٢١٨[، :ةرقبلا] 4 هلا تمحر دوجي كيتكؤأ هللا لييح

 دقو ،ديعب مهؤاجرف ةمحرلا نوجري مهو بونذلا ىلع نوصملا امأو ،قيلي

 ©توملا دعب امل لمعو هسفن ناد نم شّيَكلا» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 .''“«ينامألا هللا ىلع ىتمتو اهاوه هسفن عبتأ نم زجاعلاو

 ماوعلا مومعو» :(رطاخلا ديص) باتك يف ًاضيأ يزوجلا نبا لاقو

 ينأ :دمتعي نم مهنمو .باقعلا نوسنيو وفعلا ىلع ادامتعا بونذلاب نوزرابي

 يغبنيف .لهجلا ةوقل اذه لكو "عفنت دق تانسح يل نأ وأ ،ةئشسلا لهأ نم

 هسفن ملعب قثي الو ،هتهبش نكاسي الو ليلدلا ةفرعم يف غلابي نأ ناسنإلل
 .'''“تافآلا عيمج نم ةمالسلا هللا لأسن

 يف ملعلاب مستي نمم ةعامج طرخنا دقو)» :اضيأ يزوجلا نبا لاقو

 ًاقلخ انيأرو .ملعلا مهعفن امف ةلجاعلا مهضارغأ ليصحتل يصاعملا كلس

 سانلاو خف ايندلا نأل اذهو ؛مهضارغأ لينل اوفلاخ نيدهزتملا نم

 قلخلا رثكأ يسن دق .قنخلا ىسنيو ةبحلا ديري روفصعلاو كريفاصعلاك

 ىلإ نوتفتلي الو ىوهلا نورماسي اولبقأف ،مهتاذل لجاع ىلإ ًاليم ؛مهلآم

 تاوهشب اوقحتساو .اريثك اريخ ةريسي ةذلب اوعاب دقلف .لقعلا ةرواشم

 )١٧٦( ص سيلبإ سيبلت ٣٢٣.
 )١٧٧( ص رطاخلا ديص ٤٧-۔٤١٨.



 ىغلا اتتت 7 ..

 /و ٦٢

  

 ينتيل ،نكأ مل ينتيل :لاق توملا مهدحأب لزن اذإف .اميظع اباذع ةلوذرم

 .'''‘«؟نآلأ هل لاقيف كابارت تنك

 لذب عم نوكي ءاجرلا نأ ينمتلاو ءاجرلا نيب قرفلاو» : :ميقلا نبا لاقو

 اثيدح ىنمتلاو .زوفلاو رفظلا بابسأب نايتإلا يف ةقاطلا غارفتساو دهجلا

 ل ٭ :ىلاعت لاق ،هيلإ ةلصوملا بابسألا ليطعت عم كلذ لوصحب سفنلا

 نوجري َكيتكؤأ هللا { ليحم ىف ارذَهَجَو اوَجاَم تيلو اوَماء يلآ

 :نورتغملا لاقو ،ءالؤه نع الإ ءاجرلا طاسب هناحبس ىوطف 4 هلا تحر

 اوبنجتو هطخسأ ام اوعبتاو هيهاون اوبكتراو هرماوأ اوعيض نيذلا نإ

 سفنلا رورغ نم عدبب اذه سيلو فتمحر نوجري ككلوأ هيضري ام

 . '"_!«مهل نا { , ُ او

 ينمي نأ نمؤملا ناسنإلل يغبني ال هنأ حضتي كلذبو» :يرديحلا لاقو

 صالخلا هب وجري لمع ريغ نم اهوحنو ةع افشلاو ةرفغمل او وفعل اب هسفن

 . ةاجنلاو

 نولوقيو يصاعملاب نولمعي ًاموق نإ : الكل قداصلا رفعج مامإلل ليق)

 يف نوحجرتي ءالؤه :لاقف ‘توملا مهيتأي ىتح كلذك نولازي الف وجرن

 ثيش اجر نم نإ نيجار اوسيل . ۔ ةماقتسالا نع مهب تلام :يأ - ينامألا

 . ١٨٠ "«(هنم بره ءيش نم فاخ نمو هبلط

 يذلا ىدل فوخ ال نأ حضتي نذإ ...» :بيغتسد نيسحلادبع ديسلا لاق

 بابسأ ليصحت يف دجي الو ىعسي ال يذلا نأ حضتيو .ةيصعملا نم رفي ال

 ٤١٤ ٤١٥١. رطاخلا ديص )١٧٨(

 باتك يف ءاجرلاو ينمتلا نع ميقلا نبا هبتك ام كلذك رظناو ٢٥٨٢-٢٥٠٩. ص ،حورلا )١٧٩(

 ٤٤/٢ - ٤٥(. .نيكلاسلا كرادم)

 )١٨٠( ىفاكلا نم لوصألا) نم القن ٩١0؟ ص ثةعافشلا ٦٨/٢، ثيدحلا ٥(.

  
  

 



 ٦٢ 7 لوالا لصفلا
 _ .َحتكاراه

 للا) :اضيأ اهلوقي يتلا ةلمجلا هذهو ،ةيهلإلا ةمحرلاب المآ سيل ةرفغملا

 .''٨«هرغف هناسل ىلع ناطيشلا اهارجأ (ميرك

 هللاف ققدت ال :لوقي سانلا رثكأف» :يسلبانلا بتار دمحم روتكدلا لاقو

 ةماقتسا نودو ةبوت نود ءاجرلاو لؤافتلاف ...هلبأ ءاجر اذهو إميحر روفغ

 .'\'٨٨...قمحأ هلبأ لؤافت

 وأ ،ًاحصان هتملك نإ سانلا نم نيبنذملا ضعب» :فاوصلا دومحم دمحم لاقو

 ةمحر ىلع نودمتعم نحنو ،ةعساو هللا ةمحر نأب كيلع در ماثآلا نع هل ًارجاز

 هيهنو ٧هللا رمأ لمهأ دق هنأ نيكسملا اذه يسنو ،هناسحإو ،هوفعو ،همركو ل

 هنأ امك كي هللا نأ نم نيكسملا اذه لفغو .هنيد رومأ نم عيض اميف امهعيضو

 موقلا نع هسأب دري ال هنأو باقعلا ديدش ،ىلاعتو كرابت وهف ةرفغملا عساو

 .رباكملاو دناعملاك وهف بنذلا ىلع رارصإلا عم وفعلا ىلع دمتعا نمو ،نيمرجملا

 .قمحلاو نالذخلا نم هعيطت ال نم ةمحرل كؤاجر :يخركلا فورعم لاق

 مهارد ةثالث ةقرسب ايندلا يف كنم وضع عطق نم :ءاملعلا ضعب لاقو

 .اذه وحن ىلع ةرخآلا يف هتبوقع نوكت نأ نمأت ال

 .يلابي الو رانلا يف ينحرطي نأ فاخأ :لاقف ،ءاكبلا ليوط كارن :نسحلل ليقو

 ماوقأ ةسلاجمب عنصن فيك ،ديعس ابأ اي :لاقف نسحلا لجر لأسو

 كنوفوخي اماوقأ بحصت نأل هللاو :لاقف ؟عظطقنت انبولق داكت ىتح اننوفوخي

 كقحلت ىتح كنونمؤي اماوقأ بحصت نأ نم كل ريخ انمأ كردت ىتح

 .'٨"«فواخملا

 )١٨١( .ةريبكلا بونذلا ٩٦/١.

 )١٨٢( ‘ىنسحلا هللا ءامسأ ةعوسوم ٢٢٠/١۔-٢٢١.

 )١٨٣) ص ‘©بوعشلاو ممألا مده يف بونذلا رثأ ٤٣ - ٤٤.

  

 



  

 ىحللا . ._
 نز ااه

 ديسلاو ،يرديحلاو ،ميقلا نباو "يزوجلا نبا اهركذ يتلا لاوقألا هذهف

 يه فاوصلا دومحم دمحمو ،يسلبانلا روتكدلاو ،بيغتسد نيسحلادبع

 ينامألا كرتو ةبانإلاو ةبوتلا بونذلا ناردأب نيسبلتملا ىلعف ؛بئاصلا لوقلا

 .''٨؛"ةكلهملا

 قلعتي يتلا ةلطابلا ةركفلل در هيف ءاملعلا ءالؤه بناج نم تافتلالا اذهو

 حيحصت كلذك هيفو .ةبوت ريغ نم ةرخآلا ىلإ نورئاسلا رئابكلا لهأ اهب

 نارفغب ةاصعلا اولَمأو ةياورلا هذهل اوجؤر نيذلا ءاملعلا نم ريثكلا لاوقأل

 .ىلاعت هللا ىلإ ةبانإو "ةبوت ريغ نم بونذلا

 ةركف ىلع اورصأ نيذلا عم هراوح يف - دومحم ىفطصم روتكدلا لاق

 نأ نوبتاعلاو نوبضاغلا ديري لهو» : ةبوت ريغ نم بونذلا لهأل ةعافشلا
 مهماثآو مهبونذ يف اولسرتسيو اياطخلاو بونذلا نم نوؤاشي ام اولعفي

 مث مدن نود مهسافنأ اوظفليو ةبوت نود اوتومي مث رمعلا رخآ ىلإ مهرورشو

 متعيض :مهل انلق اذإف ..مهل عفشيل مهلوسر اومدقتسي نأ ثعبلا ةعاس نوديري

 لهجلاب انومرو اوجتحاو اوجض ..مكتايح يف ةبوتلا ي ةلا يف ةديحولا مكتصرف

 لاقو» :(تايفولاب يفاولا) باتك يف ءاج ام ساون يبأ نع تركذ يتلا بئاجعلا نمو )١٨٤(

 و ،مونلا يف ساون ابأ تيأر :لاق .هب قثأ نم ينثدح :يمشاهلا حلاص نب هللادبع

 ،يل رفغ :لاق ؟كب هللا لعف ام :تلق .معن :لاق .ساون ابأ :هل تلقف ،ةريبك ةمعن يف
 ءاج ،ينع كيلإ :لاقف ؟اطلخم تنك تنأو كاذ ممو :تلق .ةمعنلا هذه يناطعأو

 طسبف .يلايللا نم ةليل يف رباقملا ىلإ نيحلاصلا ضعب

 لهال اهباوث لعجو « دح هنآ َوُه لف» :ةرم يفلأ امهيف أرق ،رباقملا لهأل نيتعكر
 يفاولا) «مهتلمج يف انأ تلخدف .مهرخآ نع رباقملا لهال هللا رفغف ؛رباقملا

 ىلصو .هيمدق صو ءءادر

 يلع وبأ ،حابصلا نب لؤاألادبع نب ءىناه نب نسحلا ساون يبأ ةمجرت تايفرلاب

 .(َيِمَكَحلا

 !؟هبونذ ىلع تام نمل ةرفغملا بسكل ًاليلد ىؤرلا هذه تحبصأ فيك ،ناعتسملا هللاو
 .ثحبلا اذه نم ١٧٣ ص يف مهلاوقأ نم اضعب رظنا )١٨٥(

  

 



 2 الا لصفلا
 ١٥ __ .457 د 2 لو

 بيجع نم كاذو اذه نولوقي ةاورلا نم تارشعل ثيداحألا تارشعب اوؤاجو

 .''“`«لوقلا

 نيضفارلا نم بجعأ انأو» :اضيأ دومحم ىفطصم روتكدلا لاقو

 اذه يف اهب قلعتأ ةشقل جاتحمو بونذلا لهأ نم مهلثم انأف نيركنتسملاو

 الو يسفن عدخأ نأ عيطتسأ ال ينكلو ،نادلولا هلوه نم بيشت يذلا مويلا

 يبلق هل حاتري امب اهنم جرخأل ةينآرقلا تايآلا يناعم فرحأ نأ عيطتسأ
 فداصي ال ناك نإو عبتي نأب ىلوأو لاقي نأب قحأ قحلا نإف ،يعزف يفشيو

 .''٨“_٨ىوهلا

 ريثك ناكو هبنم نب بهو نع «يراخبلا حيحص» يفو» :روشاع نبا لاقو
 طنقأ نأ ردقأ انأأ» :لاقف سانلا طنقت كظعوب كنإ ،هل ليقف سانلل ظعولا

 نم اوظَتَل ال مهيشنأ لع اوفرتأ بزلا ئدابم :لوقي هللاو سانلا

 يواسم ىلع ةنجلاب اورشب نأ نوبحت مكنكلو ٥٢[ :رمزلا] همهلأ
 ١٨. «مكلامعأ

 لجوو فوخ ىلع بونذلا فارتقا ةلحرم نم ةاصعلا سوفن لقتنت دقو

 نم ةوشنلاب ة ةاصعلا اهيف سحي ةلحرم ىلإ . ءوسلاب اب ةرامأل ا سفنلل بينأتو

 ددعب مهتانسح فعاضت فوس ةفرحنملا مهتاروصت بسح اهنأل ؛مهبونذ ةرثك

 .لاوقألا نم فيعضلا ىلع كلذ يف نودمتعيو ،مهتائيس

 انث ،هجوملا وبأ انث .يرايسلا سابعلا وبأ انثدح» :مكاحلا دنع ءاج دقف

 نع 3هيبأ نع ،سبنعلا يبأ نع ىسوم نب لضفلا ي ىنربخأف :لاق نادبع

 )١٨٦( ص ةعافشلا ٧١٠-٧١.

 )١٨٧( ص ةعافشلا ٧٤.

 )١٨٨( روشاع نبا ريسفت ٢٠١/٢٤.

  

 



 ىت اتم يو ٦٦

  

       

 َنم اورَتكَا أ ؤَل ماوق ذأ َنَتَمَتََل» : زيل هللا لوسر لاتق :لاق هنب ةريره يبأ

 .«تانَسخَح مهتائيس هللا َلَدَب َنيذَلا» : :لاق ؟هللا لوسر اي م مب :اولاق ،«تائّيَلا

 .«هاجرخي ملو حيحص هدانسإو ريثك نب 9 اذه سبنعلا وبأ

 .0'٨‘ايبلعثلاو ،''٨“؛مكاحلا ةفيعضلا ةياورلا هذه جرخأ

 ةوعدلاو ةياورلا هذه يف تءاج يتلا راكفألا هذه براحي مالسإلا

 اهنم ةدازتسالا ال اهعاونأب بونذلا ناردأ نم رهطتلا ىلع ةينبم ةيمالسإلا

 .اهيلع رارصإلاو

 قيرط) باتك يف لاق ثيح ميقلا نبا ةمالعلا ةياورلا هذه نتم دقن دقو

 نمو ،سبنعلا وبأ ن نمو هلثم تبثي الف ةريره يبأ ثيدح امأ و» :(نيترجهلا

 لثم حصي فيكو ؟ليلجل ١ رم ل ا اذه لثمب امهدرفت امهنم لبقي ىتح هوبأ

 ،تائيسلا نم ريفنتلا ىلع هصرح ةدش عم ؛ةلَي هللا لوسر نع ثيدحلا اذه

 ؟اهداضتو تانسحلا صقنت اهنأب رابخإلاو مهبيعو مهمذو ،اهلهأ حيبقتو
 فيك مث ؟«اهنم اورثكأ مهنأ ماوقأ نينمتي» :لوقي هنأ ةلي هنع حصي فيكف

 راثكإلا ىنمتي امنإو ؟اهتبغم ءوسو ،اهتبقاع ءوس عم اهنم هراثكإ ءرملا ينمت

 .'ا١٨)؛؟تاعاطلا نم

 ىتح...» :ةياورلا هذهب ذخأ نم لاحل هفصو يف يوارعشلا خيشلا لاقو

 نكل كتانسح لذبت نأ يف ًاعمط ةئيسلا نم رثكتسي نأ مهضعبب لاحلا لصو

 .'ا٢٩)«؟هنم هللا لبق بات نإ إ هنأ وأ ،بوتي نأ ىلإ شيعي ر نأ هل نمضي نَم

 )١٨٩( :ةياورلا .نيحيحصلا ىلع كردتسملا ٧٦٤٤٣ ٢٨١/٤.

 .ناقرفلا ةروس نم ٧٠ ةيآلا ريسفت نم يبلعثلا ريسفت )١٩٠(

 )١٩١( ص ثنيترجهلا قيرط ٢٧٩.

 .ناقرفلا ةروس نم ٧٠ ةيآلا ريسفت نم ١٠٥١٦/١٧. "يوارعشلا ريسفت )١٩٢(

  



 ٦٧ هثحو لوالا لصفلا
 يالام ر ك ز

 اوملع مهنأ ول نيملسملا سوفن يف الحم دجت نأ ةياورلا هذهل ناك امو

 رانلا ىلإ ةيطم ةريبكلا بونذلا نأ - ةلدألا نم تباثلا ىلع ءانب - نيقيلا ملع

 تسيل ةاصعلل ةعافشلا نأو اهيلع بوكرلا ىلع اهباحصأ رصأ اذإ ةدلاخلا

 ةعافشلا ةركف اهيلع تينب يتلا تاياورلا لك نأو مالسإلا هيلإ وعدي امم

 ذخأب لقاعلا ردجأ امو» مالسإلا جهنم يف ةجح اهب موقت ال رئابكلا لهأل

 هللا رذحو باتكلا لهأ اهب ثّبشت يتلا ينامألا هذهب رارتغالا مدعو ةطيحلا

 زاَمأ آلو مكيناَمَأب ستل » .لاق ثيح اوثبشت امك اهب ثبشتلا نم ةمألا هذه
 آ ن نود نم ى شآ دبي الو ۔هب رم ارش ّلَمَحَي نم بتكنا لأ

 ٦٦٢٣[«٨“''. ءاسنلا] 4 ابت ر اًلَو

:)
! 

! 
 'ح .

 ينامألا دودح دنع ةفيعضلا (رئابكلا لهأل يتعافش) ةياور فقت ملو

 ةجوعم لبس مسر يف ترثأ لب ،نيرصملاو ةاصعلا ملاع يف تاينمتلاو

 دنع ةفيعضلا تاياورلا نم اهريغبو اهب اوذخأ نيذلا ريسفتلا ءاملع نم ضعبل

 .ةحضاولا ةرهاظلا هللا تايآل مهريسفت

 ش ىرت ال اَمَرَ اومتأو » :ىلاعت هلوقل هريسفت دنع يربطلا مامإلا لاق

 :4 َنورَصنُي مه الو لذَع اهي دَذُي الو ةَعَقَ اهنم لبقي الو اًَع ىيف نَع
 ٤٨[. :ةرقبلا]

 صاخ اهب دارملا نإف ،ةوالتلا يف ًاماع اهجرخم ناك نإو ةيآلا هذهو»

 لمأل يتَعاقش» : :لاق هنأ ةلي هللا لوسر نع رابخألا رهاظتل ليوأتلا يف

 .«يتقأ نيم رئابكلا

 ىتؤغعَد ثتأبتَحإ ينإو ف ةوَعَد يطعأ ذَقَو ال الإ ێبن ي نم سيل» : :لاق هنأو

 اش ٠

 دقف .«ائيش هللاب كرشي ي ال ْنَم ْنَم مهنم للا اش نإ ةلئان يهو يمال ةعامش

 )١٩٣( ص غمادلا قحلا ٢٠٢.



 .ةا :
 ١6س _ _رج+

4 
 م : ٦٨

 ك يحانر امن راو

 انيبن ةع افمشب نينمؤملا هدابعل حفصي دق هؤانث لج هللا نأ كلذب نتبت

 الو» :هلوق نأو ى مهنيبو هنيب مهمارجإ ةبوقع نم ريثك نع مهل ةلق دمحم

 ىلإ بئات ريغ هرفك ىلع تام نمل يمه امنإ «ةعاقش اهنم لبقي

 .ا٤٩١ )« نلق هللا

 ناعتسا هنإ الإ ةميركلا ةيآلا ىنعم مومعب يربطلا مامإلا فارتعا عمف

 .يهلإلا ديعولا اذه نم رئابكلا لهأ ءانثتسا لجأل ةفيعضلا ةياورلا هذهب

 نآرقلا هدري انه هريغو ١) ‘ة'يربطلا مامإلا هيلإ بهذ يذلا لوقلا اذهو

 :ىلاعت هللا لاق ، _ هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال يذلا ۔ ميركلا

 .هب َرَي اهوس لمي نم بتكلا لمآ نامأ الو الو مكيأ ستل »
 ص ص

 . ارهن الو اَلَو و هلل نو د نم ر ل ديحي الو

    

 ذخاؤم ناسنإلا نأ ةرابع حضوأب اولجس ۔ يربطلا مامإلا مهنم نمو - نورسفملاو

 .لداعلا هللا نازيم يف دحأل ةاباحم الف ،رشف ارش نإو ريخف اريخ نإ هلامعأب

 وأ نمؤم نم اريبك وأ ًاريغص اءوس لمع نم لك نأ ...» :يربطلا لاق

 لماع لك ةيآلا مومعل ،ةيآلا ليوأتب ىلوأ كلذ انلق امنإو .هب يزوج رفاك

 نكي مل ذإ اهمومع ىلع يهف ،دحأ مهنم ىنثتسي وأ صخي نأ ريغ نم ،ءوس
 نع ربخ نم كلذب ةجح تماق الو اهصوصخ ىلع ةلالد ةيآلا يف

 «١٩٦٨(. وني لوسرلا

 )١٩٤( "يربطلا ريسفت ٢٦٨/١.

 ىف ٤٣٦( ص ٬نآرقلا ماكحأ) هباتك يف يبرعلا نبا اهلاق يتلا ةرابعلا سفن انه لوقأ )١٩٥(
 ؛َكلَد ن نم مكبجعأ يئ ةنسلا نآزقلاب رلاَع ني ٌةَوْفَم اَهَل اي ...» :يربطلا مامإلا قح
 بيرغ ثيدح َوُه انم هَذَحَأ هنأب خ حرصي نا ذ در مَلَو .ليوأتلا اه ىّلَع أرجأ يذلا نإ

 ١١٣/٥(. ،يبطرقلا ريسفت اضيأ رظناو) «...ربهو نبا هاور

 )١٩٦( ،يربطلا ريسفت ٥/ ٢٩٣.



٠ 

 ىات كر لوالا لصفلا 9 ٦٨٩

 ے صس وص

 ١٢٣[ :ءاسنلا] ه وهب ة اوس لمحي نَم» :هلوق» :يناكوشلا لاقو

 لمع نم لكف كلذ نم معأ ةيآلا رهاظو كرشلا :ءوسلاب دارملا :ليق

 .رفاكلاو ملسملا نيب قرف ريغ نم هب يزجم وهف ناك ءوس :يأ ؛اءوس

 اهل ناك دقو ‘ديدشلا ديعولا نم بولقلا هل فجرت ام ةلمجلا هذه يفو

 ملسم حيحص يف تبث امك ميظع عقوم اهلوزن دنع نيملسملا رودص يف
 رح اهوس ّلَمَعَي نَم» :تلزن امل :لاق ،ةريره يبأ ثيدح نم هريغو

 اوبراق» :ةي هللا لوسر لاقف ،ًاديدش اغلبم نيملسملا نم تغلب « ۔وهي

 ةكوشلاو ،اهبكني ةبكنلا ىتح ةرافك ملسملا هب باصي ام لك يف ءاودذسو

 .''““««اهكاشي

 لمعلا يف ىربكلا مالسإلا ةدعاقب قايسلا بقعي مث» :بطق ديس لاقو

 ىلإ عجري هنإ .ينامألا ىلإ الوكوم سيل باقعلاو باوثلا نازيم نإ .ءازجلاو

 ۔ ممألا همامأ يوتست نوناق .ىباحي ال نوناقو ‘فلختت ال ةئسو تباث لصأ

 هل قرخت دحأ سيلو ۔ رهص الو بسنب هناحبس هللا ىلإ تمي دحأ سيلف

 ءوسلا بحاص نإ ..نوناقلا هباسحل لطعيو ،ةنسلا هلجأ نم فلاختو .ةدعاقلا

 الو اذه يف ةاباحم الو .ةنسحلاب ىزجم ةنسحلا بحاصو ؛ءوسلاب ىزجم

 ...ةارامم

 حيحصلا يناميإلا روصتلا ءاشنإ يف ةقلح هذه تناك دقل لاح ةيأ ىلع

 .ةيحان نم روصتلا ةماقتسا يف ىربك ةيمهأ تاذ .ءازجلاو لمعلا نع

 .مهنايك ةيآلا هذه ته دقلو .ىرخأ ةيحان نم يلمعلا عقاولا ةماقتساو

 دعو قدص نوفرعيو .ًادج رمألا نوذخأي اوناك مهنأل مهسوفن اهل تفجرو
 .''٩«ايندلا يف دعب مهو ةرخآلا نوشيعيو دعولا اذه نوشيعيو .اقح هللا

 .ءاسنلا ةروس نم ١٢٣ ةيآلا ريسفت نم ٨٢١/١\ ،ىناكوشلا ريسفت )١٩٧(

 ٧٦٢/٢- ٧٦٣. دلجملا نآرقلا لالظ ىف )١٩٨(



 . : ََ ا . زب

 قحلا ام نرت

 كيتناتللد__ ٠

 نيبو هللا نيب سيل هنأ كلذك ملعي انلكو» :فاوصلا دومحم دمحم لاقو

 .هاصع وه نإ هنايصعب ًادغ ليلذ هلل هتعاطب مويلا زيزعلاف ،بسن هقلخ نم دحأ

 كلسو ءءايلعلاو ةعفرلاو زعلا ىلإ ًاقيرط هب هللا كلس هللا ىلإ ًاقيرط كلس نمو

 .''٩“}×بيطلا ءينهلا شيعلاو ،ةديغرلا ةايحلا ىلإ ًاقيرط هب

 لمآ ةياَمأ الو مكيناَمَي سبل » :ىلاعت لاق اذهلو» :ريثك نبا لاقو
 مهل الو مكل سيل :يأ ١٢٣[ :ءاسنلا] ه۔هب رجم ا٤وُس لمح نَم بتكلا

 ىلع هعرش ام عابتاو ،هناحبس هللا ةعاطب ةربعلا لب ،ينمتلا درجمب ةاجنلا

 .'"٠““«&4۔وي ري اهوس لمي نم» :هدعب لاق اذهلو ؛ماركلا لسرلا ةنسلأ

    

 قيرط كلس نم هنأ :ةتباثلا هللا ننس نمو» :فاوصلا دومحم دمحم لاقو

 نمو .ًايجنز ًادبع ناك نإو ،داقو داسو ،اجنو ،زاف دقف ،هللا نيد عبتاو هللا

 الالض لضو كلهو ،هلمع طبح دقف ناطيشلا قيرط كلسو هللا ةياده كرت

 نلو كًاليدبت هللا ةتسل دجت نلو ثهللا ةش كلت .ًايشرق اديس ناك نإو ،اديعب

 .'"`«ةبوتب الإ عفترا الو بنذب الإ باذع لزن ام هنأو .ًاليوحت هللا ةنسل دجت

 ىلإ نكرو ةيبهذملا تاعبتلا نم درجت امنيح ۔ نيميثع نبا خيشلا لاقو
 ريغلا ىلع ءادتعالا لمتشيف ضارعألا يف ملظلا امأو» : - ىلاعت هللا باتك

 دجي نلو مرحم هعاونأب ملظلا لكو .كلذ هبشأ امو فذقلاو طاوللاو ىنزلاب
 ميمح نم تيملل ام» :ىلاعت هللا لاق .ىلاعت هللا مامأ هرصني نم ملاظلا
 :يأ ؛اميمح ملاظلا دجي ال ةمايقلا موي هنأ يأ ؛[٨١.رفاغ] 4 اطي عيفش ال
 هملظب ذوبنم هنأل عاطيف هل عفشي اعيفش دجي الو هللا باذع نم هيجني ًاقيدص

 )١٩٩( ص ،بوعشلاو ممألا مده يف بونذلا رثأ ٢٥.

 )٢٠٠( شريثك نبا ريسفت ٣٩٧/٢.

 )٢٠١) ص ٥©بوعشلاو ممألا مده يف بونذلا رثأ ٦١.

  



 ط .
 ٧١١ ينقم < زمر لوالا لصنلا

 4 رامنأ نم كيييللملل امَر» :ىلاعت لاقو ،هناودعو همشغو

 ٢٧٠[«>"`"'. :ةرقبلا]

 ىلع زكترم نيميثع نبا خيشلا لمانأ هتطخ يذلا غيلبلا لوقلا اذهف

 ةيعدملا ةفيعضلا ةيبهذملا راكفألا دري يذلا قحلا وهو ،ىلاعت هللا تايآ

 ريغ نم ايندلا هذه نم اوجرخ نيذلا ةريبكلا بونذلا باحصأل ةعافشلل

 .ةلوبقم ةبوت

 تاءالمإلا نم درجت امنيح نيميثع نبا خيشلا هركذ يذلا _ قحلا لوقو

 يف (رئابكلا لهأل ةعافشلا ةركف)ل نيجؤرملا ىلع يوق در هيف ةيبهذملا
 :لاق يذلا يديلتلا رداقلادبع نب هللادبع حوتفلا يبأ لاثمأ نم رصعلا اذه

 نم مهجرخيو ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص مهيف عفشيس نيذلا ةاصعلاف»

 .ةقرسلاو ڵبرشلاو "طاوللاو ،انزلاو ،لتقلاك بونذلا رابك باحصأ مه مرانلا

 ريغب مكحلاو ،فذقلاو رحسلاو {ةثايدلاو ،ابرلاب لماعتلاو ،ميتيلا لام لكأو

 .ةناهكلاو ‘ةميمنلاو ‘ةبيغلاو ملسملا نارجهو ‘بذكلاو ،هللا لزنأ ام

 مه كلذ باحصأف ‘ةميظعلا تاروذاقلا هذه لاثمأو سكملاو ،ةفارعلاو

 نم هريغو ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص انيبن ةعافشب رانلا نم نوجرخملا

 .'"`"'«ءاعفشلا

 وه ليلدلاو ‘مالسإلا نازيم يف رابتعا يأ انه حوتفلا يبأ لاوقأل سيل

 هلل دمحلاو .ةحيحصلا ةلق لوسرلا ةنسو ميركلا نآرقلا هب ءاج يذلا قحلا

 .نيملاعلا بر

 ٭ ه

 )٢ ٠ ٢) ص رئابكلا حرش ١٦١.

 )٢٠٢( ص ‘ةرهطملا ةئُسلا يف اهعاونأو ةعافشلا ٤٧.



 __۔گيات لو :9 ٧٢ قلات :

  

 ابآ

 :ةرخ يا يق ةاصعلا ريصم نيبت ةينآ ارق ت ايا

 بهذ ام تبثت ىلاعت هللا باتك نم ىرخأ ةلدأ انه هضرع يغبني يذلاو

 درتو ،ةمألا هذه دارفأ نم نيملاظلا قح يف لوق نم نيميثع نبا خيشلا هيلإ

 .هالعأ امهنع هانلقن يذلا حوتفلا يبأ مالك

_- 

 س ركع . ے۔
 تبيخ ا ىق ةّمجَملا ١ يت نآ وتح 71 ١ تإ « :ىل اعت هلوق يفف

 4 َنوُمَلَعَت ال رشأو لَعَي هو ةرخآلاو اندلا ىف لا ُباَذَع ممه اونما

 ىلع اوتام نإ رئابكلا لهأل ةعافشلاب نيلئاقلا لاوقأ ضحدي ام ١٩[0 رونلا]

 .مهبونذ

 اوقدص نيذلا يف انزلا عيذي نأ نوبحي نيذلا نإ» :يربطلا مامإلا لاق

 عيجو باذع مهل :لوقي ميلأ باَذَع مهل "مهيف كلذ رهظيو هلوسرو هللاب

 نينصحملاو تانصحملا يمارل ادح هللا هلعج يذلا حلاب ءايندلا يف

 ريغ كلذ ىلع ًارصُم تام نإ منهج باذع ةرخآلا يفو كلذب مهومر اذإ

 تائب«)٠٠"'.

 مهكفإب هوقحتسا ام باذعلا اذهب دارملا نأ برقألاو» :يزارلا مامإلا لاقو

 يفو هباذع ربقلا يف هنأ كش الف ةرخآلا باذع امأف .مذلاو نعللاو دحلا وهو
 ...رانلا باذع ةمايقلا

 نأو "ميظع ميظعلا بنذلا ىلع مزعلا نأ ىلع لدت ةيآلا :ةسماخلا ةلأسملا

 .‘'٠“؛هةشحافلا ةعاشإ ةبحمب ديعولا قلع ىلاعت هنأل قسف قسفلا ةدارإ

 { ب

 ( ٢٠٤ ) ريسفت ١ يربطل . ١٨ / ٠٠ ١

 )٢٠٥( "يزارلا ريسفت ١٧٦/٢٣.

  



. } 
 "٧ .ىبنلل ودا ل < لوالا

 باحصأ نع وفعلا ةركف داسف ىلع عطاق ليلد ففطم لكل ديدشلا ديعولاؤ

 ادإ َمزَله مم لنَو» :ىلاعتو هناحبس هللا لاق كلذ ىلع اوتام اذإ رئابكلا

 ر لأ ه ةوزيب ممرو وأ مميلاك ادرو ه ةنوت يلأ لع اولا
 ١-٦[. نيففطملا] ه َيملَعْلا برل سانلا 1 و ٥ مظع مويل ٥ َوثوُعَبَ مأ

 وأ ،باذعلا سفن وأ ،باذعلا ةش :انه ليولاب دارملاو» :يناكوشلا لاق

 . '«منهج ىف داو وه وأ ديدشلا رشلا

 . `'«مودألا ءاقشلاو نزحلاو روبثلا :هانعم « 7 ث :ةيطع نبا لاقو

 هم م م < 7

 معأ ن ظ ال ١ « :مهل ادعوتم :ىلاعت لاتق مث» :ريثك نبا لاقو

 نم يدي نيب مايقلاو ثعبلا نم كلنلوأ فاخي ام :يأ ؛“؛ظَع ول « َنوُتوُعبَ

 نم ٥©بطخلا ليلج عزفلا ريثك لوهلا ميظع موي يف رئامضلاو رئارسلا ملعي

 .'"‘٨«؟ةيماح اران لخدأ هيف رسخ

 1 و ,ش

 كيتلؤ

 اذه ناك اذإو ...باقعو باذع ةملك 4 لو »» :يدعسلا خيشلا لاقو

 مهلاومأ ذخأي يذلاف ،نازيملاو لايكملاب سانلا نوسخبي نيذلا ىلع ديعولا

 نيففطملا ىلاعت دعوت مث ...نيففطملا نم ديعولا اذهب ىلوأ ةقرسو ارهق

 متأ كبتلؤأ نظي الأ» :لاقف ؤهيلع مه ام ىلع مهتماقإو مهلاح نم بجعتو
 فيفطتلا ىلع مهأرج يذلاف ،ه نيملعلا يرل سانلا موق موي ه مظَع مويل ٥ ونوغ

 يدي نيب نوموقي مهنأ اوفرعو ،هب اونمآ ولف الإو ،رخآلا مويلاب مهناميإ مدع
 .'"`“‘لهنم اوباتو ‘كلذ نع اوعلقأل ،ريثكلاو ليلقلا ىلع مهبساحي هللا

٨ + + 

 .نيففطملا ةروس نم ١ ةيآلا ريسفت نم ٥٣٠/٥\ ،يناكوشلا ريسفت )٢٠٦(

 .نيففطملا ةروس نم ١ ةيآلا ريسفت نم 6 ١٩٥٦ ص ةيطع نبا ريسفت )٢٠٧()

 )٢٠٨( ©ريثك نبا ريسفت ٧/ ٢٧.

 .نيففطملا ةروس نم ١ -٦ تايآلا رسفت نم ٨٧٤-٨٧٥\ ص يدعسلا ريسفت )٢٠٩(



 مع حاتا - تأ ات ,< ٤

  

 مهل ارذحم نينمؤملا هدابع بطاخي همكح يف لداعلا العو لج هللاو

 ًاملظو اناودع : اوكفسو لطابلاب مهلاومأ اولكأ مه نإ ةبقاعلا ءوس

 مكنم اوذكأَت ال اوتا تيدا اَهَتَأتي » :العو لج لاق ثيح

 وُلُسَقَ الو : م ضرت نَع ةرت تروكت نأ إ لطبل مكب

 فوص اًمنظَو اك ارذع كلك لعفي نمو ه .7 و كي اك ةلأ د مكنأ
 ٦٩. ٣٠[. :ءاسنلا] 4 ارجت ر هللا لَع تلل لك َناَعحَو رات هيلّضن

 رانلا نم جورخلاب وأ ةعافشلاب هوصع مه نإ نينمؤملا ىلاعت هللا دعي مل
 .اهولخدي نأ دعب

 ريغب كلذ هنم ًالعف : :ينعي 4 املظ 7 و »» :ةيآلا هذهل هريسفت دنع يربطلا لاق

 4 اراك هيلّصن ف ذ وَسَف » :هلوقو .هنع هللا هاهن دق ام هنم ًابوكرو ،هب هللا نذأ ام

 0٢٢. '!؛اهيف قرتحيف اهب ىلصي ًاران هدرون فوسف :لوقي

 :يأ 4 7 اًك ارذع كلد ّلَحَمَي نَمَو » :ىلاعت لاق اذهلو» :ريثك نبا لاقو

 ‘هميرحتب املاع :يأ ،هيطاعت يف ًاملاظ ،هيف ًايدتعم ،هنع هللا هاهن ام ىطاعتي نمو
 ديعوو ديدش ديدهت اذهو .ةيآلا 4 اًراَت ويلّصن َفَوَسَف» هكاهتنا ىلع ًارساجتم
 ٢١. "هديهش وهو عمسلا ىقلأ نمم بيبل لقاع لك هنم رذحيلف ديكأ

! + 

 تإ اونما يزلا ن » :هلوقب هدابع لالجلاو ةزعلا بر بطاخو
 ره ّ 1 -

 لطبلا ِساَتلأ َلَرَما ولك نابأو رامكلا ي ايك
 ال ةَ{مفلاو 3 آ وتخ ر رزلاو ةلا لييح نع تتوصو
 رر مه ش
 ٣٤[. :ةبوتلا] ه يلا باَدكي 7 هللأ ليبس يف اَهنوقِفني

 )٠ ٦١( 6يربطلا ريسفت ٥/ ٣٦.

 )٢١١( ريثك نبا ريسفت ٢/ ٢٥٥.

    



 : ١ لوألا لصفلا

 توثنكمي ےرزلاو» :ىلاعت هللا لوقو :هلوق» :رجح نبا ظفاحلا لاق
 ةباحصلا نم لاق نم لوق ةيوقت ىلإ حيملت هيف (ةيآلا) 4 ةحفنو بهلا

 اهنأ معز نمل افالخ "نينمؤملاو رافكلا قح يف ةماع ةيآلا نإ :مهريغو

 يعنام يف تلزن اهنأ ىلع ةلالد ةيآلا هي يبنلا ةوالت يفو ...رافكلاب ةصاخ
 0 .'"'٢٨ريسفتلاب ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو ،ةاكزلا

 نم ةصاخ ىه :ةماعو ةصاخ يه :هلوقب ينعي ) :يربطلا مامإلا لاقو

 رافك مهنأل "باتكلا لهأ يف ةماعو ،مهنم هلام ةاكز ةؤي مل نميف نيملسملا
 .'""٢اوقفنأ نإ مهتاقفن مهنم لبقت ال

 مهريغو باتكلا لهأ اهب دارملا :هريغو ذ وبأ لاقو ...» :يبطرقلا لاقو

 ١. '؛حيحصلا وهو .نيملسملا نم

 : ه ه

 لاق ثيح ةرعسملا رانلاب ًاملظ ىماتيلا لاومأل نيلكآلا ىلاعت هللا دعوتو

 ىف َدركأي امَتِإ انلك ىمَتَمْلَأ لوم ةوثكأَي بذلا َةي» :زيزعلا هباتك يف

 ٠٠[. سلا 4 ايس ےرؤكصَيَسَر ارات مهنوطب

 اذه نأ ةيآلا رهاظو» :ةميركلا ةيآلا هذهل هريسفت دنع يسولالا لاق
 ٦. '«ًاكرشم وأ ناك ًانمؤم ميتيلا لام لكأي نم لكل ماع مكحلا

 يذلا نإف :يأ « ارات مهنوطب ىف نولكأي امك ف» :يدعسلا خيشلا لاقو

 رؤَكضَيَسَو» مهنوطب يف هولخدأ نيذلا مهو مهفاوجأ يف ججأتت ران هولكأ

 )٢١٢( "يرابلا حتف ١٦٢/٤-١٥.

 )٢١٣( ،يربطلا ريسفت ١٢١/١٠١.

 )٢١٤( "يبطرقلا ريسفت ٧٩/٨.

 )٢١٥( يسولألا ريسفت ٤٢٦/٢.

  

 



 ىغلا اتم ح ٧٦
 .عاتن نوته

  

 لدي بونذلا يف درو ديعو مظعأ اذهو ،ةدقوتم ةقرحم ًاران :ىأ 4 اربعَس

 كلذ لدف ،رانلا لوخدل ةبجوم اهنأو ،اهحبقو ىماتيلا لاومأ لكأ ةعانش ىلع

 .'"'“«ةيفاعلا هللا لأسن ،رئابكلا ربكأ نم اهنأ

 ىوس أجلم يأ ىماتيلا لاومأ ةلكأ قح يف يهلإلا ديعولا اذه دعب سيلف

 باحصأ يف ذفانلا وه هللا مكحف .اهلهأ ىلإ قوقحلا درو ةبانإلاو ةبوتلا

 بر هلاق يذلا مكحلا اذهل ةضراعملا ةفيعضلا تاياورلا مهينغت نلو رئابكلا

 .ىلوألاو ةرخآلا

 اهيف لمح يتلاو ديز نبا نع '"""!يربطلا مامإلا اهركذ يتلا ةياورلاو

 نم اهدورول ةجح اهب موقت ال ةلطاب ةياور يه كرشلا لهأ ىلع ةيآلا ىنعم

 ."ديز نبا نع بهو نبا ةياور لبق

 ه ٨4: %

 ضارعأ يف نينعاطلا قح يف لداعلا همكح العو لج ىلوملا نيب دقلو

 ِتلكَعلا كصلا تومن بذلا َني» :زيزعلا هباتك يف لاق ثيح تانمؤملا

 ٢٢[. رونلا 4 ميظَع تاَدَع ملو ةرحلاو ايندلا يف اوئيل تتمْوملآ
 « تومي بذلا َي» :هركذ ىلاعت لوقي» :يربطلا مامإلا لاق

 شحاوفلا نع ؛ تتفل تافيفعلا :ىنعي 4 ٍتتَصحشَلا» ةشحافلاب
 صس ٤. م َ

 انلا ق اوت ظ هللا دنع نم هب ءاج امو ] هلوسرو هللاب 4 ِتنتموَمَلَا {

 .ءاسنلا ةروس نم ١٠ ةيآلا ريسفت نم ١٤٨\ ص "يدعسلا ريسفت )٢١٦(

 لاق :لاق بهو نبا انربخأ :لاق سنوي ينثدح» :يربطلا لاق ٢٧٣/٤. ،يربطلا ريسفت )٢١٧(

 انات مهنوطب ىف َدونكأي امَتِ امنع عتملا لوما ةوثحأت يلا ةيه :هلوق يف ديز نبا
 ،مهنوثروي ال اوناك نيح كرشلا لهال هذه نإ :يبأ لاق :لاق « ةيمح ےرزَتَضَيَسَر

 ۔«مهلاومأ نولكايو

 .ثحبلا اذه نم ٩٩ ص :رظتا ؛\٨١٢)

  

 



 جد .
 ٧٧ : ٦و لوألا لصفلا

> 

4 . 

 يف مس 1و» .ةرخآلاو ايندلا يف هللا ةمحر نم اوديأ :لوقي « ةرخاو

 ةفصلاب ةنصحم مار لكف ...منهج باذع كلذو 4 ميظع ُتاَدع ةرخآلا

 باذع هلو ةرخآلاو ايندلا يف نوعلمف ةيآلا هذه يف هؤانث لج هللا ركذ يتلا

 :هلوقب هئانثئتساب لد هللا نإف هتافو لبق كلذ هبنذ نم بوتي نأ الإ ى .ميظع

 مكح كلذ نأ ىلع ٨٩([ :نارمع لآ] 4 أوُحَكَصآَو َكلَد دكب رم اوبات مذلا از ٣

 نأ ىلعو "ةيمرملا ةنمؤملا ةنصحملا تناك ةفص يأب ةنصحم لك يمار
 2.۔ ۔ .م

 كلذ مهل :هانعم ٢٢[ :رونلا] 4 ميظع ثاَدَع و ةرخاو اندلا ق اون { . :هلوق

 . ٩٨؛«اوبوتي ملو اوكله نإ

 هللا نم مهلو ةرخآلاو ايندلا يف ةريبكلا هنه باحصأ ىلع هللا ةنعلف

 .حوصن ةبوتب اورهطتي مل اذإ ميظع باذع

 فرخزي أتفي ال يذلا ناطيشلا سواسو نم رئابكلا باحصأ رذحيلف

 .حوصنلا ةبوتلا نع يهليو ليطابألا

 + ٨

 ةمألا هذه دارفأ نم مهبونذ ىلع نيرصملا ةبقاع نيب هالع يف لج هللاو
 م 2

 ١١[. :تارجحلا] ه نوشل ه كيتلؤأت بتي م نمو :هناحبس لاق ثيح

 ىلاعت لوقي 4 دوللا م كينلأك بتي مت نميو» :هلوقو» :يربطلا لاق
 وأ باقلألا نم هب هزبن نع هللا ىهن امب هاخأ هزبن نم بتي مل نمو :هركذ

 باقع اهوبسكأف مهسفنأ اوملظ نيذلا مه كئلوأف كنم هتيرخس وأ هايإ هزمل

 .'""'هنع مهاهن ام مهبوكرب هللا

 )٢١٩( يربطلا ريسفت ١٠٣/١٨-١٠٥.
 )٢٢٠( ،يربطلا ريسفت ١٣٤/٢٦.



 "ة ل |:١إ ضا .
 أ تح ٧٨

 ىقلانلاتتم

 حت اتتلاه __

    

 - س 7
 ىا ہب ء ّ

 ه كيتلؤاف » هنع هللا ىهن امع 4 بتي ل نم نَمَو٭» :يناكوشلا لاقو

 ،هوبقل نم اوملظف ةبوتلا نم مهعانتماو هنع هللا ىهن ام مهباكترال 4 َتوُماللَتلا

 ٢٢(. « مثإلا نم اهمزل امب مهسفنأ مهملظو

 ه كيتلؤأت» ةئع هئَع ىهن اَمَع ه بتي م نَمَو» ...» :دوعسلا وبأ لاق

 .""" « باذعلل 7 ضيرعتو ةعاطلا عضوم نايصعلا عضوب ه نوم اتلا

 وه اذهو 4 كومسل ه كيوك بت ل نمي نَمَو» :يدعسلا خيشلا لاقو

 .ملسملا ه هيخأ ىح نم جرخيو 6ىلاعت هللا ىلإ بوتي نأ دبعلا ىلع بجاولا

 أت ب ت ر م ن نمو 8 .همذ ىلع ةلباقم هل حدملاو رافغتسالاو هلالحتساب

 ۔ م مر

 َمَت الو ،حلفم بئاتو ©بئات ريغ هسفنل ملاظ : :نامسق سانلاف 4 َبوُملللظلا م

(٣ ٢٦٢( 
 «امهريغ ثلاث مسق

+ 
+ 

2 

 هأ اوُحيليأ اوثَماَء َبذلأ اهيأتي» :هلوقب نينمؤملا هدابع ىلاعت هللا رمأو
 ٢٣[. :دمحم] 4 ريكَلَمَعا آوطبن الي لوستلا اوغيلطأو

 :يرهزلا لاقو .نسحلا هلاق ؛يصاعملاب مكتانسح :يأ» :يبطرقلا لاق

 وهو ؛نَملاب :ييلامُتلاو لتاقم لاقو ةعمسلاو ءايرلاب :جيرج نبا .رئابكلاب
 نسحلا لوقو ،براقتم هلكو .همالسإب ةلت يبنلا ىلع نمي ناك نمل باطخ

 نع جرخت يصاعملاو ،تاعاطلا طبحت رئابكلا نأ ىلإ ةراشإ هيفو .هعمجي
 ىتح ؛بنذ مالسإلا عم رضي ال هنأ نوري اوناك ةيلاعلا يبأ نعو ...ناميإلا

 .'""ث؛«لامعألا طبحت نأ رئابكلا اوفاخف ةيآلا هذه تلزن

 .تارجحلا ةروس نم ١١ ةيآلا ريسفت نم ٨٦/٥\ يناكوشلا ريسفت )٢٢١(

 ١١٧/٦. ،دوعسلا يبأ ريسفت )٢٢٢(

 .تارجحلا ةروس نم ١١ ةيآلا ريسفت نم ٧٦٧\ ص ،يدعسلا ريسفت )٢٢٢٣(

 ١٦٨/١٦. "يبطرقلا ريسفت )٢٢٤(



٠ 
 لصفلا ١ 0؟`و لوال ٧٩

   .ع حاايتمتم

 لصوت يتلا بابسألا نم ببس لك نع يهنلا رهاظلاو» :يناكوشلا لاقو

 .'""٨“«نيعم عونب صيصخت ريغ نم ناك ام انئاك لامعألا نالطب ىلإ

 باكترا نوكي نأ ىشخي فلسلا ضعب ناكو» :روشاع نبا لاقو

 .'""`«كلذ ىلع ةيآلا هذه لمحيو ةحلاصلا لامعألا باوثل الطبم شحاوفلا

 ٭ % :

 تاليو نم نينمؤملا رذني نأ ةلتق هلوسرو هدبع رمأ ميحرلا فوؤرلا هللاو

 ثيح ءايندلا هذه يف ىلاعت هللا اوقتي مل نإ دحأ مهعفني ال موي رشحلا موي

 ني رسل ىنل طهيَر ىلي ابسحت نأ َدوئاَتَي بزلا هي رذنآو » :هناحبس لاق
 ٥١[. :ماعنألا] ه نومت :اع عيفش الو كو ۔هنود

 ِ ال .۔ . .و ء ؟ : 2 .م ء ..۔ مص ره ص ص ح
 املع 4 مهَيَر ك اورسحي نأ َنوُفاَسَي ب ذلآ هب زذنآو »» :يربطلا لاق

 ،هللا يضري امب نولماع ،هديعوو هللا دعوب نوقصم مهف نئاك كلذ نأب مهنم

 نت مها تل ث .هللا باذع نم مهداعم يف مهذقني اميف يعسلا يف نومئاد

 مهذقنتسيف مهرصني يلو مهبذع نإ هللا باذع نم مهل سيل :يأ 4 كو هنود

 مَهَلََ » .هباقع نم مهصلخينف ىلاعت هللا دنع مهل عفشي 4 يفش الو » .هنم
 . ..؟ . د - .. - 7
 اولمعيو مهبر اوعيطيف مهسفنا يف هللا اوقتي يك مهرذنا :لوقي » نومشي

 .'""١هيصاعم بانتجاب هطخس اورذحيو 3مهداعمل

 + ل

 تيب رهطأ دارفأ نم ًادرف ناك ولو ًادحأ همكح ىف باحي مل لدعلا هللاو

 ءاَميلَب» :ةفق لوسرلا ءاسن بطاخي وهو هناحبس لاق ثيح .ةيناسنإلا هتفرع

 .دمحم ةروس نم ٣٢ ةيآلا ريسفت نم ٥٤/٥} ،يناكوشلا ريسفت )٢٢٥(

 .دمحم ةروس نم ٣٣ ةيآلا ريسفت نم ١٠٧/٢٦\ روشاع نبا ريسفت )٢٢٦(

 ٢٠٠/٧. يربطلا ريسفت )٢٢٧(



  

 ىئلرل اتم 72 ٨٠

  

 عست حااشنمر اه

. 
 و ,س ۔ م 2 ص, ِ مس ره 7 7 ود ,

 ,7 ,ح . _ ص م
 نفع ب ا ذل ا اهل فعضي فعلضي ةنيبم 5 . اي ر نم ّ : ١ ١

 7 - ےس

 ،شحاوفلا ىلع ۔ نهاشاحو ۔ نمدقأ نه نإ باذعلا ( نم . ةاجشلاو ةم ةعافشلا

 .دحأل ةاباحم ريغ نم عيمجلا ىلع ذفانلا نوناقلا وه نكلو

 :ةميركلا ةيآلا هذهل هريسفت دنع يوارعشلا يلوتم دمحم خيشلا لاق

 مكنم تأي نم» :هلوقب يبنلا ءاسنل هيجوتلا هناحبس قحلا أدب كلذل»
 عقوتي فيكف دعبتسم رمأ ةشحافلا نكل ٢٠[ :بازحاألا] ... ةدش ةنم ةححلقب

 ىلاعت هللا بطاخ دقو ،ال ملو :اولاق ؟هللا لوسر ءاسن نم بونذلا ىهتنم

 نأ مولعمو .[٥٦:ربزلا] ... َكلََع َنظطبحيل َتكرتَأ َنيَل» :هلوقب ةف هيبن
 سيل دمحم اي ىنعملاف :نذإ ‘كرشلا يف عوقولا ةنظم سيل هللا لوسر

 تَلعف نإ :هئاسنل ةبسنلاب لاحلا كلذك \ةبساحملا قوف كنأ ينعي كؤافطصا

 نم اهتناكمل اهيلع رتسن نلو ‘باذعلا اهل فعاضن فوسف ةشحاف نكادحإ
 ةلأسملا ثلخد الإو .نكل عفشتس ةناكملا هذه نأ ٌننظت نأ َنكايإف ،هللا لوسر

 :نذإ .هوكرت فيرشلا قرس اذإو ،دحلا هيلع اوماقأ عيضولا قرس اذإ :قاطن يف

 اهتلزنم امنإ ،هللا لوسرل ةجوز درجم اهنوك يف تسيل نكنم ةدحاولا ةلزنم
 .0""“«هللا رماوأب اهمازتلا ىدمب

 دإلم هم م

 هرمأي ةت لوسرلاو مهبونذ { ىلع نورصملا ة :اصعلا اهوجري ةعافش ياو

 ١٥ 7 ٠. ,سألا

 .هيهن وأ هرمأ ةفلاخم وأ هريغ ةدابعب هتيصع نإ » :يناكوشلا لاق

 .بازحألا ةروس نم ٣٠ ةيآلا ريسفت نم ١٦٠١٠/١٩\} "يوارعشلا ريسفت )٢٢٨(

  



 ٨١ ؟ لوالا لصفلا
 .ع ىنز لتو

 نإ ملعأ ينإ :يأ ؛ملعلا ىنعمب انه وه :ليقو ؛هوركملا عقوت :فوخلاو

 .'""“؛«اميظع ًاباذع ىل نأ ىبر تيصع

 هيف لخديف ناك نايصع يأ هيهنو هرمأ ةفلاخمب :يأ» :ىسولألا لاقو

 5 '«يلؤأ الوخد ركذ ام

 مهريغو مالسلا مهيلع لسرلا ىلع ذفانلا هللا مكح ةق لوسرلا غلب دقلو
 يف اباذع ركذ لب اوفع الو ةعافش ركذي ملو ،ىلاعت هللا رماوأ اوصع مه نإ

 .ميظع موي

 راكفألاو ةفيعضلا تاياورلل نيجورملا ىلع درلل ةيافكلا اهيف ةيآلا هذهف

 .ةمألا هذه عابتأ نم ةاصعلا ينامأو ماهوأل قيلاعم اهنم لعجج يتلا ةئطاخلا

% % % 

 ةعافش مهدعي ملو عفانلا ملعلل نيمتاكلا ىلاعتو هناحبس هللا نعل دقلو

 ٍينتَنل دبلا َنم اننأ ام م َ نك ر نبزلا ن ن :هناحبس لاق دقف ةمحر الو

 هشتلبو هق مهئملي كهتؤأ تكلا يف يالل ةككتب اك دقب نم ىتفو
 ١٥٩[. :ةرقبلا] “4 روثعلل الا

 كسانلا نم صاخ يف تلزن تناك نإو ةيآلا هذهو» :يربطلا مامإلا لاق

 ريظن كلذو .سانلل هنايب ىلاعت هللا ضرف ًاملع متاك لك اهب ينعم اهنإف

 هملعب من نع رع لئس نَم» :لاق هنأ ةلم هللا لوسر نع يوز يذلا ربخلا

 .'""‘“««رات نم ماَجلي ة ةَماَيقْلا موي مجلأ © هَمَتَكَت

 .ماعنألا ةروس نم ١٥ ةيآلا ريسفت نم ١٤٧/٢، يناكوشلا ريسفت )٢٢٩(

 ١٠٥/٤. يسولالا ريسفت )٢٣٠(

 ٢/ ٥٣. يربطلا ريسفت )٢٣١(



 ,: 2 :إ ٢: :ضب
 فحلانلانتتم ث ٣

 ا ..

    

 نإف ،هردق رداقي ال ام ديدشلا ديعولا نم ةيآلا هذه يفو» :يناكوشلا لاقو

 ةواقشلا نم غلب دق هدابع نم نعللا هنم ىتأتي نم لك هنعلو ،هللا هنعل نم

 ٢٣٦. «ا ك كردي الو 6قحلت ال يتلا ةياغلا ىلإ نا رسخلاو

 ءهلل قاشم ،هللا رمأل داضم هللا لزنأ امل متاكلاف» :يدعسلا خيشلا لاقو

 اذه هيلع اذهف ٠ اهيمعيو اهسمطي اذهو ‘ اهحضويو س انلل تايآل ١ هللا نيبي

 .'"""«ديدشلا ديعولا

 آم َوُمُسكَي رزلا نإ » :ىلاعت هلوق ريسفت دنع يزارلا مامإلا لاقو

 اليلك انم ۔هي كرونو بتكنا نم هن َلَرن

 لإ زهنوظب

 هيلأ ُاَدَع

_ 
 يف ذكأَي ام كتكؤأ 7

 ْمُملَو ميرب الو ةميلا موي قلأ مهُمِلَكُي الو راتلأ ال
 بادَصْلاَو ىدملاب ًةلتحَصلا ارتسا بزلا كيت

 ةربعلا :ةثلاثلا ةلأسملا» ١٧٤-١٧٥¡[: :ةرتبلا] ه راملا َلَع مهرسا مت ونلا

 يف ةماع اهنكل دوهيلا يف تلزن نإو ةيآلاف ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب

 اهب كسمتي نأل حلصتن هراهظإ بجي نيدلا باب نم ائيش متك نم لك قح
 .'"'«ملعا هللاو رئابكلا باحصأ ديعوب نوعطاقلا

 وأ ه

 نم سيلوأ :لئاستن اننكلو ،تاملكلا هذه ىلع يزارلا مامإلا ركشن

 .؟كلذك اهب كسمتي نأ هل ىلوألا

 باحصأ نم وه ميركلا هباتك يف هلزنأ يذلا ىلاعت هللا مكحل متاكلاف

 .نينعاللا ةنسلأ ىلع رركتم هنعل نأ هللا ربخأو ،ىلاعت هللا هنعل دقو رئابكلا

 .؟ديعولا اذه نم دشأ ديعو ىاف

 .ةرقبلا ةروس نم ١٥٩ ةيآلا ريسفت نم ٣٠٢7١ يناكوشلا ريسفت )٢٣٢(

 .ةرقبلا ةروس نم ١٥٩ ةيآلا ريسفت نم 0٦٢ ص ،يدعسلا ريسفت )٢٣٣(

 ٢٦/٥. يزارلا ريسفت )٢٣٤(
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 م 2 لوألا لصفلا ٨٢
 ىتنا نمم . _

 .؟انه ةريبكلا هذه باحصأل ةموعزملا ةعافشلا عقوم نيأو

 يزارلا مامإلا ىلع ناكف ،رئابكلا باحصأ عيمجل حلصت ةيآلا هذهو

 .ةفيعض تاياور نم اهفلاخ ام لك كرتو اهب ذخألا هريغو
: ٨ 

 نم ريصم هل نيبتو ملسملا عتمجملا بطاخت ةميركلا تايآلا هذهف

 اذه مامأ نزو يأ ةفيعضلا تاياورلل سيلف ،هدودح ىدعتو هللا رمأ فلاخ

 ىلإ نوكر ريغ نم مهتايح عقاو يف هتمجرت نيملسملل يغبني يذلا نايبلا
 .ةلطابلا لاوقألاو ةفئازلا ينامألا

 تاثوروم نم ةمألا هذه مسج ىلإ لقتنا يذلا ءادلا روشاع نبا نيب دقو

 نامأ يف مهتأ مهمعز ببسب اولعف ام اولعف مهنإ يأ» :لاق ثيح ،ةقباسلا ممألا

 ةاجنلا مهداقتعا نأل ؛قحلا عابتاب مهثارتكا مدعناف ةليلق امايأ الإ باذعلا نم

 اذهو .ضارعإلا اذه لثم باكترا ىلع مهأرَج لاح لك ىلع هللا باذع نم

 يف نوسفاني ال اوناكف .ةينيدلا مهتمه ةلافسب اضيأ نذؤم هنالطب عم داقتعالا

 ليلد ال داقتعالا اذه نأ ىلع ةلالد لوقلاب داقتعالا نع ربعو .سفنألا ةيكرت

 .ةرقبلا يف مدقت امك دوهيلا ةديقع ةديقعلا هذهو ،سَلدم ىرتفم لوق هتأو هيلع

 :يأ ٢٤[ :نارمع لآ] 4 تكرورَفَي اؤاك ات مهنيد ق مرو » :هلوقو

 ةيفرظلا ىلع ةلادلا يفب يتأ كلذلف اهيف هولخدأو نيذلا ىلع هولؤقت ام

 ةلإ ذاطلآ اتَتَمَت نآ :مهلوق هنورتفي اوناك ام ةلمج نمو .ةيزاجملا

 الأ بوقعي دعو هللا نأ نومعزي ًاضيأ اوناكو ٨٠[& :ةرقبلا] 4 ةدودمم امات

 .هءانبأ بذعي

 لالضلا يف اهعاقيإب ءارتفالاو رورغلا اذه دسافم نع ىلاعت هللا ربخأ دقو

 رورغملا امأ جرم اهنع عالقإلاف رورغ نع نكت مل اذإ ةفلاخملا َنأل ،مئادلا

 



 فخلا
 ح متاحو ٨٤

 صحلا احم
 عات تارو _

 مهنيد عيرافت يف ريثك رورغب نوملسملا يلتبا دقو .عالقإ هنم بقرتي الف
 ةعيرشلا دعاوقو نيدلا دصاقم ىلع تداع تاعوضوملا نم تاءارتفاو

 .'""“"«لاجملا اذه ريغ يف كلذ ليصفتو ،لاطبإلاب

    

 اذهبو» :ىلاعت هللا هظفح يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةحامس لاقو

 الإ وه ام باوثلا ىلإ باذعلا نم راجفلا لوحتب لوقلا نأ ئراقلا يخأ ملعت

 ليلجلا ةمالعلا كلذل هبنت دقو يمالسإلا ركفلل يدوهيلا وزغلا راثآ نم رثأ

 :رانملا نم ةرقبلا ةروسل هريسفت ةمدقم يف لاقف ءاضر ديشر دمحم ديسلا

 ناميإ نيدلا نأل آعم لمعلاو ناميإلا ىلع ءازجلا نأ ةسداسلا ةدعاقلا)

 نم وجني هنأ ءايبنأل ا نم يبن نيد ىلإ يمتنملا نظي نأ رورغلا نمو ،لمعو

 ينب نع انل هللا اكح ام هيلع دهاشلاو ءامتنالا درجمب رانلا ىف دولخلا

 مهننس عبتن ال ىتح مهيلع هب در امو "مهنيدب مهرورغ نم ليئارسا

 .'""`'«(...هيف

 َفَلَحَف » :ىلاعت هلوق ريسفت وه انه روشاع نبا هلاق يذلا مالكلا اذهف

 تل رَمْتْيَس دولرشيَو كلا ادك رع تودَعَلي بتكنا اوثرو ثلَع مهتب نم
 لَع اولوثي ال نأ بتكنا نَتيي مهنتع ذو زلأ ةودع هلتَي ع متهتأت نيو
 امأ دوعي تيزل ةنع ةرخكلا رالاو ةيف ام اوسردو قحلا الإ هق
 ١٦٩[. :فارعألا] َنولَقَعَ

٠ . 

_
_
 

 .ءوس لَدَب مهدعب نم لبتف :نذإ مالكلا ليوأتف» :يربطلا مامإلا لاقو

 ىف َنؤششزُي ،همكح اوفلاخف هب لمعلا اوعيضو ،هومّلعت :هللا باتك اوثرو
 ىنعي ىندألا لجاعلا اذه ضرع نم هيف ةوشرلا نوذخأيف ،هللا مكح

 )٢٢٣٥( روشاع نبا ريسمت هت ٦١٦١/٣.

 )٢٣٦) ص .غمادلا قحلا ١٩٠.



 ٨٥ / : 9 لوالا لصفلا

 رفغيس هللا نإ :كلذ اولعف اذإ نولوقيو دعبألا لجآلا نم برقألا :ىندألاب

 .'"""ليطابألا هللا ىلع ًاينمت انبونذ انل

+ :٣: ٨ 

 تبطاخ يتلا ىلاعت هللا تايآ عابتاو ةلطابلا ينامألا كرت نيملسملا ىلعف

 .ايندلاو ةرخآلا يف ةاجنلا اذه يفف ،نيملسملاو هتيب لهأو ةلق لوسرلا

 اهب ،سيلافملا لاومأ سوؤر يه ةلطابلا ينامألاو» :ميقلا نبا لاق

 تالايخلاب وأ رركسملاب هلقع لاز نم ذاذتلاك ،اهب نوذتليو مهتاقوأ نوعطقي

 ©توملا دعب امل لمعو }هسفن ناد نم سّيكلا» عوفرملا ثيدحلا يفو .ةلطابلا

 ينامألاب ىضري الو .«ينامألا هللا ىلع ىنمتو ،اهاوه هسفن عبتأ نم زجاعلاو

 .'""“«ةطقاسلا ةئيندلا سوفنلا ووذ الإ قئاقحلا نع

 نأ دعب كلذو "ةنجلا اولخدا :فارعألا باحصأل لاقي ...» :يرشخمزلا لاقو

 .نولوقي ام اولوقيو مهاميسب مهنوفرعيو نيقيرفلا ىلإ اورظنيو فارعألا ىلع اوسبحي

 ىلع رخأتلاو مدقتلا نأو ،لامعألا ردق ىلع ءازجلا نأ نايب كلذ ةدئافو

 الإ هدنع فلختي الو ،لمعلا يف هقبسب الإ هللا دنع قبسي ال ادحأ نأو ،اهبسح

 زارحإ ىلع اوصرحيو نيقباسلا لاح يف نوعماسلا بغريلو ،هيف هفلختب
 نأ بجوتسا يتلا هاميسب مويلا كلذ فرعي دحأ لك نأ اوروصتيلو "مهتبصق

 نسحملا ديزيو ،هتءاسإ نع ءيسملا عدتريف ،رشلاو ريخلا لهأ نم اهب مسوي
 .'""٨؛ءالمع سانلا رصقأ ىتح دحأ لك مهخبوي ةاصعلا نأ ملعيلو .هناسحإ يف

 + دإ

 )٢٣٧( "يربطلا ريسفت ١٠٥/٩.

 )٢٣٨) شنيعتسن كايإو دبعن كايإ لزانم نيب نيكلاسلا جرادم ١١٤/٢٣- ١١٥.

 )٢٢٣٩( ثفاشكلا ٨١/٢\ ةيآلا ريسفت نم ٤٩ .فارعألا ةروس نم



 ح ىف ت ك 9 ٨٦
 _ نج

    

 : هلامعأب ثخاؤم ناسنالا نأ تبثت تاياور

 ليمحت عوضوم يف ةلي لوسرلا نع ةدراولا تاياورلا يف رظانلا نإ

 نيسبلتملل ةعافشلا ةركف نأ كاردإلا مامت كردي اهلامعأ تاعبت ةلماعلا سفنلا

 هتيب لهأل ةني لوسرلا حئاصن اهضقانتو اهل لصأ ال ةمايقلا موي بونذلاب

 .ةمايقلا موي ىلإ نيملسملا ةفاكو هباحصأو

 ۔ :ةت لوسرلا لاوقأ نم ةفئاطلا هذه ئراقلا يخأ كيلإو

 هيضق نا نتخ .ىتخ ن لعز يضنحو» ":ملس ماملا ىر ه
 ن ةملس وأو دبتسملا ن ا نا ينربخأ :لاق باهش نا نع شئوُي ينربخ أ :لا

 ذنأو » :هيلع لزنأ نيج ء هلل ٢2 لاق :َلاَق ةرێَرُه ابأ نأ ,نمخزلاذنع

 ال ،هللا ة نم كشن اورَتشا شيرف َرْشْغَم اي» ٢١٤[ :ءارعشلا] ه يركلا َكَترعشَع ع

 : هنيش هللا نم مكنع ييغأ ال بصملا دبع ييب اي هائيَش هللا َنم مكنع ينغأ

 ال هللا لوسَر َةَمَع ةيفص اي !ائيش هللا نم كنع ينغأ ال بيطلا دبع َنن ب ساَبَع

 ينغأ ال .تنش امب ينيلَس هللا لوسَر تنب ةماق اي .ائيش هلا نم كنع ينغأ

 .«6!ائيش هللا نم كنع
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 نلعأ لب ةعافشلا ماركلا هتيب لهأ ةلق لوسرلا دعي مل ةياورلا هذه يف

 .ةمايقلا موي ائيش مهنع ينغي ال هنأ مهريغل نلعأ امك مهل

 + 4 2٨

 نب ليعامسإ 37 .برخ نب يز ينثذحو» :ملسم مامإلا ىورو ٠

 هللا لوشز اَنيِف ماق : :لاق ،َةَرْيَرُه يبأ نَع ةَعزز ييأ ن نَع َنايَح ييأ ْنَع ميهاريِ
 ىجي ْمُكَدَحَأ فلأ ال» :َلاَق مث . هَرُم 7 َمَضَعَو ُهَمظَعَف َلوُلُعْلا رَكَذَق .مؤي َتاَذ

 )٠ ٤ ٢) ةي اورل ا 6 ملسم حيحص :٢٠٦  6ص ١٤٤.
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 لوالا لصفلا . 9 ٨٧
  2.كح ايم
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 ّ هك ٠.٤ دك ,- ّ 2 < ٦ 7 . ؟۔ ۔۔؛إ۔۔ ؟ ۔ ّ

 ام ال :نوقاق .ييثغأ هللا لور ا :لوقي .اَغُز ةل زيمت هتبقر ىلع ةمايقلا مؤي

 هتبقر ىَّلَع ةماقلا موي ُيجَ مُكَدَحَا ًئبِفلأ ال .تغلبأ ذق .امب كل ثينأ
 ذ .ئيش كل كيف ال :نوثآَت .ييف هللا لوسر اي :لوُقَيَق .ةمَحمَح هل سرَق

 :لوقي .اق اهت اش اب ىلَع ةماقلا عؤي ءيجي مكَدَحأ نيلأ ال .كتغلب
 مكدحأ ينأ ال .كف كفا ذق .اتيش ل ينأ ال :نوثاق .يفأ هلا لوشز َ
 .ينغأ هللا لوشَر اي :لوقي .حاَيص اهل شسفت هتَبَقَر ىلع ةمايقلا ا مت ءيجي

 ةماقلا م موي يجي . : ال .َْتْفَلبَأ ذق .ائيش َكَل يأ ال :نوقاق
 .ًائئش ك كلما ٢ :لوقأ .ينغأ ء هللا لوسر اي :َلوقتَ .قفخت غاقر هتَبَقَر ىّلَع

 اي :لوقيل .ثياص هتبقر ىلع ةمايقلا عؤي يجي مكَدَح نيفلأ ال .كتغلب دق
 .«6«َكّئْغَلنَ ق .انش َكَل لمأ ال :لوقأ .ينغأ هللا لوسَر

` 

٠٠
 / ه ٠ ؟ .2  ١

 8"‘"ىلعي وبأو ،"‘""نابح نباو "ملسم مامإلا ةياورلا هذه جرخأ
 .'"٠ُهيوهار نباو &'"٨٤)وقهيبلاو

 لثأتمو بصاغ لكل نلعي اهريغو ةياورلا هذه يف ةلق لوسرلاف

 الف ؛ةيهلإلا ةلادعلا مامأ ءيش نم ةمايقلا موي هل كلمي ال هنأ مارح لامل
 لك يزوجو مكحلا عقوو ريذنلا قدص دقف ةثاغإ ةلواحم الو ةعامش

 .هلمعب

 { ب

 )٢٤١() :ةياورلا ملسم حيحص ١٨٣١. ص ٨٢٦.

 )٢٤٢() :ةياورلا نابح نبا حيحص ٤٨٤٧ و٤٨٤٨\ ١١/ ١٨٢١-١٨٥١.

 )٢٤٣( :ةياورلا .ىلعي ىبأ دنسم  0٦٠٨٨:ةياورلاو ٦١٠٢.

 )٢٤٤( :ةياورلا ىربكلا ىقهيبلا ننس 0١٨٥١٧١٩ ٤٠١٨٨/١٣.

 )٢٤٥( ‘هيوهار نب قاحسإ دنسم ١١٦/١-١١٧.



 كناخ _ فلاتت بتاحم._

 نب بوقعي انث يكملا لالخلا ورمع نب دمحأ انثدح» :'"‘"يناربطلا ىورو .

 نب باهولادبع انث يناهبصألا مرخألا سابعلا نب دمحم انثدحو ح ديمح

 نأ دعس نب لهس نع مزاح يبأ نع ضايع نب سنأ انث :الاق قارولا ميكحلا دبع

 لثمك بونذلا تارقحم لثم امنإف بونذلا تارقحمو مكايإ» :لاق ةي هللا لوسر

 مهزبخ هب اوجضنأ ام اولمح ىتح دوعب اذ ءاجو دوعب اذ ءاجف داو نطب اولزن موق

 .««هكلهت اهبحاص اهب ذخأي ىتم بونذلا تارقحم نإو

 ىلع تمكارت اذإ يتلا بونذلا رئاغص نم هتمأ رذحي ةي ميركلا لوسرلاف
 .هللاب ذايعلاو إمهل ةكلهم نوكتسف اهباحصأ

 % ٨

  

 انثدح يريراوقلا رمع نب هللا ديبع انثدح» :"ىلعي وبأ ىورو ه

 هللا دبع نب ملاس نع راسي نب هللادبع نع دمحم نب رمع انثدح عيرز نب ديزي

 هللا رظني ال ةثالثو ،ةنجلا نولخدي ال ةثالث» :ةلي هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع

 رظني ال ةثالثو ،ةلجرتملا ةأرملاو ،ثويدلاو ،هيدلاول قاعلا ،ةمايقلا موي مهيلإ

 .««ىطعأ امب نانملاو رمخلا نمدمو هيدلاول قاعلا ىنثف ةمايقلا موي مهيلإ هلل

 ٢٥) ٠ )م )٢٥٠() ىناربطلاو )٢٤٩( يقهيبلاو أ "!مكاحلا ةياورلا هذه جرخأو

 . ٢٥٢) دمحأ أ م ام إ او

 )٢٤٦( :ةياورلا "ريبكلا مجعملا ٥٨٧٢.

 )٢٤٧( :ةياورلا ىلعي يبأ دنسم ٥٥٥٩.

 )٢٤٨( :ةياورلا نيحيحصلا ىلع كردتسملا ٦٢٤٤. ١/ ١٤٤.

 )٢٤٩( :ةياورلا ىربكلا يقهيبلا ننس ٢١٤٩١} ١٥/ ٣٣٣.

 )٢٥٠( :ةياورلا ريبكلا مجعملا ١٣١٨٠.

 )٢٥١( :ةياورلا طسوألا مجعملا ٢٤٤٣. ٤٣/٢.

 )٢٥٢( :ةياورلا دمحأ مامإلا دنسم ٦١٨٠. ص ٤٧٢.



 لوألا لصفلا : .
 ٨٨١ __ لتر و

 لب ،ةعافشلاب بونذلا هذه باحصأ ةلق لوسرلا دعي مل ةياورلا هذه يف

 راذنإلا اذهب ىفكو .مهل ىلاعت هللا ةمحر مدعو ةنجلا لوخد مدعب مهدعوت

 .ةاصعلا طاسوأ يف ةعافشلا ةركفل نيجورملل ًاتاكسإو رئابكلا لهأل ًاعدار

 "ط : م

 انثدح كرابملا نب نمحرلا دبع انثذح» :يراخبلا مامإلا ىورو ه

 :لاق سيق نب فنحألا نع نسحلا نع شئويو بويأ انثدح ريز نب دامح

 ذه ؤصنأ :ثلق ؟ذيرث نيأ :لاقف ةركب وبأ ينيقَلف َلججَرلا اذه َرصنأل ثبهذ

 ناملشملا ىقتلا اذإ» :لوقي ةلي هللا لوسر ثغمشس يتإف ،غجزا :لاق :َلجَزلا

 لاب امف ؤْلتاقلا اذه هللا لوسر اي :تلقف .رانلا يف لوتقملاو لِتاقلاف امهيقيَسب

 .««هبحاص لتق ىلع ًاصيرخ ناك هنإ :لاق ؟لوتقملا

 وباو مامإلاو س ير م جرخ و {'"ثثادواد وبأو 3" امإلاو 5"‘""ىراخبلا مامإلا ةياورلا هذه جرخأ

 .مهريغو {'"‘)ىقهيبلاو ا"٨‘)نابح نباو 8'"‘“ادمحأ مامإلاو 8'"٢_‘])هجام نباو "٢" يئاسنلاو

  

 موي اهلعاف مكح ةق لوسرلا نيب بونذلا رئابك نم ىا ةريبك هذهو

 .ةعافشب هرشبي ملو ةمايقلا

 % % ٭

 )٢٥٢٣( ص ث١٣ :ةياورلا "يراخبلا حيحص ٣١. :ةياورلاو 0٦٨٧٥ ١٢١٥/٦. :ةياورلاو ٧٠٨٢،5

 ص ١٢٥٢-١٢٥٣.

 )٢٥٤( :ةياورلا ملسم حيحص  5٦٨٨٨ص ١٢١٠-١٦١١.

 )٢٥٥( :ةياورلا .دواد يبأ ننس ٤٦٢٦٨، ص ٦١٦١٩.

 )٢٥٦( :تاياورلا "ىربكلا يئاسنلا ننس ٢٣٥٨٢-٢٥٨٩ 0 ٦٢/ ٢٣١٥-٣١٦١.

 )٢٥٧( :تاياورلا هجام نبا ننس ٣٩٦٢-  5٣٩٦٥ص ٦١٣٩.

 )٢٥٨( :ةياورلا ادمحأ مامإلا دنسم ٢٠٧١١، ص ١٤٩٨، :ةياورلاو ٦٢٠٧٩٢، ص ١٥٠٤.

 )٢٥٩( :ةياورلا نابح نبا حيحص ٥٩٤٥} ٢٧٣/١٣. :ةياورلاو ٥٥٩٨١ ٣١٩/١٣.

 )٢٦٠( :تاياورلا ‘ىربكلا يقهيبلا ننس ١٧١٣٠-١٧١٣١، !٢٣٦٦/١۔٣٦٧.



 فلالاَتَم تقف
 _محقوص

  

 :الاق .رجح نب ىِلَعَو رايس ن ةبْيَتق انثذح» : :ملسم مامإلا ىرورو ه

 لوشَر نأ ةَريَرُه ييأ نع { هيبأ نَع ى ءالعل نَع رقْغَج نبا وُهَو ليعامسإ انقح

 .عاتم الو ه َمَهزِد ال نم انيف سلفملا :اولاق ؛؟شلفملا ام َنوُرذَتأ» :َلاَق ةلا

 ذق يتأيو ٍياَكَرَو و ماَيِصَو ة ةالصب ةمايقلا مؤي يتأت .يمأ ن نم سيفلا ًن» :لاق

 .اذَم بَرَضَو انم مد َكَقسَو ءاَدَم لام َلَكَأَو ءاذَم تفَذَقَو ،اَذَم م متش

 ىضقي نا ربق ئاتسخَح ثتنَق نق .هتانَسَح نم اذَمَو هتانَسَح نم اذَم ىطغ

 .««راّتلا ي حرط م ث . هيَلَع ثَحرطَق مُهاَياَطَخ 7 دخأ . هيَلَع ام

 '"٦٦دمحأ مامإلاو 5'""يذمرتلاو '"“رلسم مامإلا ةياورلا هذه جرخأ

 ”“0٦٦. ز ر وبأو 0'"٦ث١يق ہبلاو '٤٦١نابح نباو

 : ط

 يوس ئ ةيفو بويأ نن ىتخ انثح» :ملسم حيحص يف ءاجو ٠

 اتَئذَح :بوأ نبا لاق .رقْغَج نب ليعامشإ نع ًاعيمجج . . نن يلَعَو
 ةَقَرُحْلا ىلم نمحخؤلا دبع با وهو العلا انربخأ :لاق رقغَج هرن ليعامشإ

 ذأ تامأ يسأ نع ربنك ر لادنت محأ نت يلشا مغك نن بغت نع

 ا ةل هللا بَجؤأ ذَقَق .هنيميب ملئُشم ءىرما َقَح طتفا نمم» :لاق هللا لوشَر

 : ة ؟هللا لوسَر اي اريت ائيش ه ناَك نو :لُجَر هل َلاَقَق َةَنَجْلا ِهنَلَع َمَرَحَو

 .«6كاَرأ نم ًابيضق نإؤ»

2

 

 )٢٦١( :ةياورلا ملسم حيحص  5٦٥٨١ص ١١٠٢.

 )٢٦٢( :ةياورلا "يذمرتلا ننس  0٢٤١٨ص ٥٧٤ - ٥٧٥.

 )٢٦٢( :تاياورلا دمحأ مامإلا دنسم ٨٠١٦} و٨٣٩٥‘ و٨٨٢٩.

 )٢٦٤( :ةياورلا ،نابح نبا حيحص ٧٣٥٩. ٣٥٩/١٦. :ةياورلاو ٤٤١١. ٢٥٩/١٠١-۔٢٦٠.

 )٢٦٥( :ةياورلا ،ىربكلا يقهيبلا ننس 0١١٥٩١ ٤٩٠/٨.

 )٢٦٦( :ةياورلا ىلعي يبا دنسم ٦٥٠٤.

  



 ٩١ هج و لوألا لصفلا
 .تانزم

 ا٩٨٦٢) )٢٦٧) ٢٦٨٠) 7 . . ؟
 ١ يمر را دل او "ن ابح . نباو ٢٧ ملسم م امإل ١ هي اورل اهذه جرح ]

 .مهريغو

 نب ُدَمَحُمَو ة ةبيش يبأ نب ركب وب انثذح» : ٢٠) ملسم مامإلا دنع ءاجو ٠

 كرذم ن ولَع نع ةبغش نع َةعَج : ئ ذذمحش انقح :اولاق راشب ن ناو نتملا
 ل +

 ةثالث» :َلاَق ةلي يبنلا نع ذ يبأ ْنَع زخلا نب ةشرخ نَع ةَعزُ 5 نع

 9 ميلأ اَذَع ْمُهَلَو ْغهيكَرِي الو .مهيلإ ظن الو .ةمايقلا عي هللا مهملك

 اي مه نم ،اوؤيَعَو اوباخ :رذ وبأ لاق .رارم تالت هللا لوشز اَهأرَقَ
 .««بذاكلا فلحلاب ُهَتَعْلِس ُهَتَنْمْلاَو ُناَتَمْلاَو ُلبشُمْلا» :لاق ؟هللا لوسر

١ 

 8""يذمرتلاو &'"""ادواد وبأو "نابح نبا كلذك ةياورلا هذه جرخأو

 8"''اةبيش يبأ نباو &'"““يسلايطلاو 3'""‘{يمرادلاو ۔‘"؛'هجام نباو

 .مهريغو

 + ٣ ٨

 )٢٦٧( ملسم حيحص  5١٣٧ص ١٠٩.

 )٢٦٨( :ةياورلا نابح نبا حيحص ٤٥٠٨٧ ٤٨٣/١١.

 )٢٦٩( .يمرادلا ننس ٢٦٦/٢.

 )٢٧٠( :ةياورلا ملسم حيحص  5١٠٦ص ٩٨.

 )٢٧١( :ةياورلا نابح نبا حيحص ٤٩٠٧} ٢٧٢/١١.

 )٢٧٢( :ةياورلا دواد يبأ ننس  8٤٠٨٧ص ٦١٤٣.

 )٢٧٣( :ةياورلا يذمرتلا ننس  0١٦١١ص٣١٦.

 )٢٧٤( :ةياورلا هجام نبا ننس  8٢٢٠٨ص ٣٥٣.

 )٢٧٥( ،يمرادلا ننس ٢/ ٢٦٧.

 )٢٧٦( :ةياورلا ،يسلايطلا دنسم ٤٦٧. ١/ ٢٤٣.

 )٢٧٧( :ةياورلا ةبيش يبأ نبا فنصم ٢٦٣٣٣ ، ٢٥١/٦.



 فلالا .
 ؟ : ٩٢

 ش الام

7. :,:. 
 هع ! نأ

  

 نب ىيحي انح رموحزت نب وشب ينثح» :يراخبلا مامإلا دنع ءاجو .

 ع هنت هناو ةريره يبأ نع ,م ديعس يبأ نب . ديعس نع َةيَم ًةتَمأ نب ليعامسإ نع ميلس

 ىب ىطعأ لجر : :ةمايقلا م موي مهمصخَخح انأ ةثالث :ةللا لاق» :لاق ةت نيبنلا

 , ةنم ىفوتشاف ًاريجأ رَجأتسا لجرو ،ةنَمث لكأف ارح غاب لجرو ىرَدَع

 .««هرجأ هطعُب

 ©'"٨‘”يقهيبلاو "نابح . نباو ٢٢ يراخبلا مامإلا ةياورلا هذه جرخأ

 .مهريغو . 9 'ىلعي وبأو ٠
(٢٨١( 

 هجام نباو

 اًتَكّذَح .ةبيش ىيأ ن ركب وبأ انثح» :ملسم م امإل ا دنع ءاجو ٠

 ٣ و ه ٠ . ِ 4 « 7 7 7 . و ٤ ك 7 و :7

 ز ظفلل او روشنم ن تَحشإ ١ يِنندحو ح ٠ ديزي نب ں اب ا ائثثٹدح .نافع

 ّ 7 ٤
 ٤ ةع , هس ت ت ّ ة

 اب ا نا ةثذحح ا دز نا :ىتخ اتَكذَح .ن ابأ أ اتَكّذَح .ل اله نب ُناَبَح اترَبخ 5

 ينمأ يف عبزَأ» :لاق ىبنلا نأ هتدح يرعشألا كيام ابأ نأ ةقدح ملت
 يف رذ ةلا .باتخألا يي وقلا : هَتوُكونَي ال ةَتِلهاَجْلا رش

 مت ادإ ةَحئاَتلا» :لاقو .‘ةَحاتلاو موجنلاب ءاقشيزالاق .باتنألا

 غزدَو ،ناَرِطَق نم لابزيس اَهَيَلَعَو ةماقلا مؤي ماقت 5اهتؤم لبق بت

 .««بَرَج ني

:

 

 )٢٧٨( :ةياورلا يراخبلا حيحص  0٢٢٢٧:ةياورلاو ے٤٨٢٣ ص  0٢٢٧٠ص ٣٩٣.

 )٢٧٩( :ةياورلا ،نابح نبا حيحص ٧٣٢٩ ٣٣٣/١٦.

 )٢٨٠( :ةياورلا ،ىربكلا يقهيبلا ننس ١١١١٩© ٣٢٢٠/٨، :ةياورلاو ١١٧٥٢. ٤٢/٩.

 :ةياورلا هجام نبا ننس ٤٤٦  5٦٢ص ٣٩١.

 )٢٨٢( :ةياورلا .ىلعي يبأ دنسم ٦٥٧٦.

()٢٨١( 
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 ٩٢ , 9 لوألا لصفلا

 .ع تال اا

 ء"٨ةانابح نباو 5'"ثدمحأ مامإلاو ء'"““املسم مامإلا ةياورلا هذه جرخأ
 &'"“٩اةبي ٠ ىبأ نباو ٨" يناربطلاو ا٧٨٢) ر وبأو ٨" . .لاو

 ٢٨'. مكاحلاو ،"٨!قازرلا دبعو

 نم مهرذح لب ،ةعافشلاب ةقف لوسرلا مهرشبي مل رئابكلا هذه باحصأ
 .ريصملا سئبو نارطقلا

 ب + ٧

 نع نايفس انثدح تفسوي نب دمحم انثدح» :يراخبلا مامإلا ىورو ه.

 تامشاولا هنلا رَعَل» :لاق هللا دبع نع ةَمقلَع نع ميهاربإ نع روصنم
 ّ و 2 ۔س ً

 َقلَح تاريغملا .نشخلل تاحلفتملاو تاصشتتملاو تامشتوملاو

. 

 .««...هللا

 '"“ثادواد وبأو 8'"""١ملسم مامإلاو '"“٢}؛يراخبلا مامإلا ةياورلا هذه جرخأ

 )٢٨٢٣) :ةياورلا .ملسم حيحص  8٩٢٣٤ص ٣٩٨.

 )٢٨٤( :تاياورلا دمحأ مامإلا دنسم ٢٣٢٩١، ٢٣٢٩٢ و٢٢٣٠٠.

 )٢٨٥( :ةياورلا نابح نبا حيحص ٢١٤٣، ٤١٣/٧.

 )٢٨٦( :ةياورلا ىربكلا يقهيبلا ننس ٧١٤١ ٤٢٠/٥.

 )٢٨٧( :ةياورلا ،ىلعي وبأ دنسم ١٥٧٧.

 )٢٨٨( :ةياورلا "ريبكلا مجعملا ٣٤٦٢٥.

 )٢٨٩( :ةياورلا ،ةبيش يبأ نبا فنصم 0١٧٦٢٠٦٠ ٣/ ٢٦٤.

 )٢٩٠( :ةياورلا "قازرلا دبع فنصم ٦٦٩٠. ٣/ ٢٣٧.

 )٢٩١( :ةياورلا نيحيحصلا ىلع كردتسملا ١٤١٣. ٥٣٩/١.

 )٢٩٢( :ةياورلا يراخبلا حيحص  0٤٨٨٦ص ٨٩٣. :ةياورلا كلذكو ٥٩٢٣١‘ ص 0١٠٧٠

 :ةياورلاو ٥٩٣٩. ص ٠٢٧١!، :ةياورلاو  8٥٩٤٣:ةياورلاو ۔١!٢٧٠ ص  8٥٩٤٨ص ١٠٧٦.

 )٢٩٢( :ةياورلا ملسم حيحص ٢١٦٢٤. ص ٩٤٦.

 )٢٩٤( :ةياورلا دواد يبأ ننس  8٤١٦٨ص ٦٥٤.



 ىخانلانتتم :
 22 أ : ٩٤

 مع ح نتمم

  

(٢٩٨٠ 
٠ 

 نابح نباو '""١٩٦»د_محأ مامإلاو 5ا'""٦٩) يئاسنلاو
 والترمذي١““"&

 نباو ،'"`"”يسلايطلاو ،'"٠''يناربطلاو ،"‘‘'ىلعي وبأو
 والبيهقي١١""'©

.٤ ١- 
 هبيش يبأ نباو 5 "دعجلا

٨ : 

 باب تحت '":(نيحلاصلا ضاير) يف يوونلا مامإلا ركذو .

 باحصأ نم ةلمج «نينيعملا ريغ يصاعملا باحصأ نعل زاوج»

 يف تبثو» :يوونلا مامإلا لاق ثيح ثةَق لوسرلا مهنعل نمم رئابكلا

 نعل هنأو ،«ةلصوتسملاو ةلصاولا هللا نعل» :لاق ةي هللا لوسر نأ حيحصلا

 نعل نم هلللا نعل» :لاق هنأو ...نيروصملا نعل هنأو اابرلا لكآ

 «...«هيدلاو

 + ٥ م

 ةعومجم (هللا مهنعل ءالؤه) هباتك يف يبيطلا نانملادبع ةشاكع ركذو ه

 نم ةرخآلاو ايندلا يف ىلاعت هللا مهدرط نيذلا ةةصعلا نيملسملا نم

 )٢٩٥( :ةياورلا يذمرتلا ننس ١٧٥٩. ص٤٤٠، :ةياورلاو  5٢٧٨٢ص ٦١٥١.

 )٢٩٦( :ةياورلا "ىربكلا يئاسنلا ننس 0٩٣٧٦ ٤٢١/٥، :ةياورلاو 5٩٣٧٨ ٤٢١/٥.

 )٢٩٧( :تاياورلا دمحأ مامإلا دنسم ٤١٦٢٩ و٤٢٢٩. و 0٤٣٤٣و٤٣٤٤، 5و٤٤٣٤.

 )٢٩٨( :ةياورلا ،نابح نبا حيحص ٥٥٠٥. ٣٢١٥/١٢۔ :ةياورلاو ٥٥٠٤. ٣١٣/١٦-٣١٤.

 )٢٩٩( :ةياورلا ىربكلا يقهيبلا ننس ١٥٠٨١. ١٧٣/١١-۔١٧٤.

 )٣٠٠( :ةياورلا ىلعي يبأ دنسم ٥١٤٤.

 )٢٠١( :ةياورلا ،ريبكلا مجعملا ١٠٣٠٩\ :ةياورلاو ٧٥٩٥.

 )٣٠٢( :ةياورلا يسلايطلا دنسم 0١٨٢٦ ٣٨٨/٢.

 )٣٠٢٣( :ةياورلا دعجلا نبا دنسم ٧٣٨.

 )٣٠٤( :ةياورلا ،ةبيش يبأ نبا فنصم ٢٠٩٧٢، ٧٦/٦.

 )٣٠٥( ص نيحلاصلا ضاير ٩٢٩ - ٩٣٠.

      

 



٠ 

 لوالا لصفلا وحه٨نره ٩٥
 _ ۔حوناشموم

 هللا دنع ةاصعلا ةلزنمل نايب نم هيف امل هباب يف ميق باتكلا اذهو .'":“هتمحر

 مامت كردي باتكلا اذهل ئراقلاو ،ةرخآلاو ايندلا يف ةلق هلوسر دنعو ىلاعت

 مينز ةبوت ريغ نم نيملسملا نم رئابكلا باحصأ نع وفعلا ةركف نأ كاردإلا

 .مالسإلا يف ةعيرشلا رداصم يف اهل لصأ ال

 + إ ب

 تس ينازلل» : هزغ لوسرلا لاق» :بيغتسد نيسحلادبع ديسلا لاقو

 طخسف ةرخآلا يف يتلا امأو ...ةرخآلا يف اهنم ثالثو ايندلا يف ثالث لاصخ

 .'"`"'««رانلا ىف دولخلاو باسحلا ءوسو برلا

 نم ادغ ىتعافش لاني ال» :ةث هنعو» :بيغتسد نيسحلا دبع ديسلا لاقو

 .'"`“اهتقو دعب ةضورفملا ةالصلا رخأ

 هيف امب ًانمؤم باتغا نم» :ةث هنعو» :بيغتسد نيسحلادبع ديسلا لاقو

 تعطقنا هين سيل امب انمؤم باتغا نمو .ةنجلا يف امهنيب هللا عمجي مل

 .'"‘"؛««ريصملا سئبو رانلا ىف ادلاخ باتغملا ناكو امهنيب ةمصعلا

 هلم دبل م

 بونذلا نع زواجتلاو ةعافشلاب ةلت لوسرلا مهرشبي مل رئابكلا باحصأف

 مهبر ىلإ اوبوتي مل نإ هللا ةمحر نم درطلاو ةنعللا مههوجو يف نلعأ لب
 .تامملا لبق مهرهطت ةبوت

 :(تادرفملا) يف بغارلا لاق دقو» :(نعل) ةملكل يوغللا هفيرعت دنع نانملا دبع ةشاكع لاق )٣٠٦(

 ايندلا يفو ةبوقع ةرخآلا يف هللا نم كلذو كطخسلا ليبس ىلع داعبإلاو درطلا :نعللا

 ٥(. ص ؛للا مهنعل ءالؤه) .«هريغ ىلع ءاعد ناسنإلا نمو ،هقيفوتو هتمحر لوبق نم عاطقنا

 )٣٠٧( ،ةريبكلا بونذلا ١٦٤/١، يفاكلا عورف نع القن ٥٤١/٥\ ح "ينازلا باب ٣.

 )٣٠٨( ،ةريبكلا بونذلا ٢/ ١٦٠. ص ةعيشلا لئاسو نع القن ٨١‘ ح ١٣.

 )٣٠٩( .ةريبكلا بونذلا ٢٣٠/٢\ ©بساكملا نع القن ١/ ص .ةبيغلا باب ١١٣.



 . م لا١اإ بح ,
 ىقرلاتم : ٩٦

  

  

 نم اهريغو انه اهانركذ يتلا ،ةلَي هللا لوسر نع تاياورلا هذهو

 بتي ملو بونذلا رئابك لمع نم قح يف ةيتآلا ماكحألاب قطنت تاياورلا

 ۔ :اهنم

 نم لابرس اهيلعو ةمايقلا موي ماقت اهتوم لبق بتت مل اذإ ةحئانلا» ه

 .«برج نم عردو نارطق

 .«ةمايقلا موي مهيلإ هللا رظني ال ...و ةنجلا نولخدي ال ...» ه

 ادلاخ هيف ىدرتي منهج ران يف وهف هسفن لتقف لبج نم ىدرت نم» ه
 .«ادبأ اهيف ًادلخم

 منهج ر ان يف هاسحتي هدي يف همسف هسفن لتقف امس ىسحت نم» ٠ه

 .«ادبأ اهيف ًادلخم ادلاخ

 ران يف هنطب يف اهب أحي هدي يف هتديدحف ةديدحب هسفن لتق نم» ه

 .ادبأ اهيف ادلخم ادلاخ منهج

 .«رانلا يف لوتقملاو لتاقلاف امهيفيسب ناملسملا ىقتلا اذإ» ه

 نسحلل تاجلفتملاو تاصمنتملاو تامشتوملاو تامشاولا هللا نعل» ه

 .«هللا قلخ تاريغملا

 .«تاتق ةنجلا لخدي ال» ٠ه

 ۔«ربك نم ةرذ لاقثم هبلق يف ناك نم ةنجلا لخدي ال» ه

 ۔«ةنجلا هيلع مرحو رانلا هل هللا بجوأ» ه

 .«مارح هيلع ةنجلاف» ه

 .«هقئاوب هراج نمأي ال نم ةنجلا لخدي ال» ٠

 



 ج
 /ث ١7 اب ١ ١ رصفل ١

 ٨٧ __ تدر و

 .«ةنحلا هيلع هللا مرح» ٠

 .«ةنحلا مهعم لخدي مل» ٠

 .«رانلا نم هدعقم أوبتيلف» ٠

 .«رانلا يف حرط مث» ه

 .«هللا ةمحر نم سيآ» ه

% ٨ 

 مالسإلا حورب نيملسملا اوبطاخ امنيح ""'هئاملعو مالسإلا ةمئأ عيمجو

 ىلإ نيبنذملا اوثحتساو ،رئابكلا قلازم يف عوقولا نم ريذحت اميأ مهورذح
 نأ ىلع لدي امم اذهو .ناوألا تاوفو تامملا لبق هللا ىلإ عوجرلاو ةبانإلا

 طاسوأ يف ترشتناو ترهتشا نإو «يتمأ نم رئابكلا لهأل يتعافش » ةياور

 يتلا لمعلاو ملعلا نيدايم يف اهل دوجو ال ةعيقب بارس يهف ۔ نيملسملا

 .قي لوسرلا ثيداحأ نم حيحصلا تباثلاو تانيبلا هللا تايآ اهساسأ

 بادهأب كسمتلا ىلع اصرح سانلا دشأ نم مه نث تيبلا لآ ةمئأو

 اوحرصو ،للزلا بطاعم يف عوقولا نم ريذحتلا مهنع ءاج دقو نيدلا اذه

 ريغ نم بونذب مويلا كلذ ءاج نمل ةمايقلا موي ةعافش ال نأ ةرابع غلبأب

 انل يغبني يذلا جهنملا اهيف ةيتآلا تاياورلاو .ىلاعت هللا دنع ةلوبقم ةبوت

 ۔ :هلجألو هب لمعلاو هقيبطت

 ،هيلإ رارطضإلا دنع بارشلاو ماعطلا لوانتف بجاولا قوذلا امأو» :ميقلا نبا لاق )٣٢١٠(

 دمحأ مامإلا لاق ‘هسنفنل التاق ًايصاع تام تام ىتح هكرت نإف ‘توملا فوخو

 جرادم) .«رانلا لخد ‘تام ىتح لكاي ملف ةتيملا لكأ ىلإ رطضا نم :سوواطو

 ١٨٤/١(. نيعتسن كايإو دبعن كايإ لزانم نيب نيكلاسلا
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 ىتحل اتم

 كينو ٨

 ىلاعت هللا مرك يلع مامإلا نع ةحيحصلا ةياورلا يف دعجلا نبا لاق .

 لاق :لاق ةيلاعلا ابأ تعمس :لاق ةداتق نع ،ةبعش انأ ،يلع انثدح» :ههجو

 يف ناذللا امأف ،ةنجلا يف ضاقو ،رانلا يف نايضاق :ةثالث ةاضقلا» : هفز يلع

 امأ ،رانلا يف وهف أطخأف .دهتجا لجرو ىرانلا يف وهف ادمعتم راج لجرف رانلا

 تلقف :ةداتق لاق .ةنجلا يف وهف قحلا باصأف ،دهتجا لجرف ةنجلا يف يذلا

 ًايضاق نوكي ال نأ هبنذ :لاق ؟أطخأف دهتجا يذلا اذه بنذ ام :ةيلاعلا يبأل

 .'"'«ملعي مل اذإ

 نع هيبأ نع تت تان تت اضرلا ىسوم نب يلع مامإلا نع) : :يرديحلا لاق ٠

 انأ انتعيش غلبأ» :ةمثيخل لاق هنأ مالسلا مهيلع رقابلا رفعج ىبأ نع هدج

 غلبأو ،لمعلاب الإ هللا دنع ام لاني ال هنأ انتعيش غلبأو كائيش هللا نم ينغن ال

 ،هريغ ىلإ هفلاخ مث الدع فصو نم ةرسح ةمايقلا موي سانلا مظعأ نأ انتعيش

 ٣١. "««ةمايقلا موي نوزئافلا مه مهنأ اورمأ امب اوماق اذإ مهنأ انتعيش غلبأو

    

 لاني ال» : هترتكع اضيأ لاقود» :بيغتسد نيسحلا دبع ديسلا لاقو ٠

 يتعافش لاني الو هللاو ال ضوحلا يلع دري الف هتالصب فختسا نم يتعافش

 .ا" '"'««هللاو ال ضوحلا يلع دري ال ركسملا برش نم

 ةبيش ىبأ نبا فنصم ىف ًاضيأ ةياورلا هذه تءاجو ٨٦٢٢٣. :ةياورلا دعجلا نبا دسم )٣١١(

 نع ةبعش نع راوس نب ةبابش انثدح :لاق ركب وبأ انثدح» 0١٨٧٠١٧١ ٣٥٥/٥(: :ةياورلا)

 مرك يلع مامإلا يأر ةياورلا هذه .«...:يلع لاق لاق ةيلاعلا ابأ ًاعيفر تعمس :لاق ةداتق

 .ههجو هللا

 نايضاقو ،ةنجلا يف ضاق :ةثالث ةاضقلا :ننسلا يفو» :هريسفت يف ريثك نبا مامإلا لاقو

 لهج ىلع سانلا نيب مكح لجرو ،ةنجلا يف وهف هب ىضقو قحلا ملع لجر ىرانلا يف
 ٥٧٧/٤(. ،ريثك نبا ريسفت) .«رانلا يف وهف هفالخب ىضقو قحلا ملع لجرو شرانلا يف وهف

 )٣١٢( ص ءةعافشلا ١٧٩١.

 )٢١٣( }ةعيشلا لئاسو نع القن ۔\١/٣٠٢ .ةريبكلا بونذلا ٢٦١/١٧\ باب  0١٥ح١١.
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 ٩٩ لوألا لصفلا ٧5 :
 .عينم ٠ _

 ٠ الت رقابلا مامإلا نع» :اضيأ بيغتسد نيسحلا دبع ديسلا لاقو :

 هل هللا بتك الإ هعطقيل ملسم لجر لام ىلع روز ةداهشب دهشي لجر نم ام
 .'"'٤«رانلا ىلإ ًاكص هناكم

 نباي :هل تلقن :ريمع يبأ نبا لاق» :يرديحلا لامك ديسلا لاقو ٠

 الَو» :لوقي هركذ ىلاعت هللاو رئابكلا لهأل ةعافشلا نوكت فيكف هللا لوسر

 نوكي ال رئابكل ١ بكتري نمو ٨[ :ءايبنالا] ه ىضترا نمل الإ تروغفش

 .؟هب ىضترم

 ،هيلع مذيو كلذ هءاس الإ ًابنذ بكتري نمؤم نم ام دمحأ ابأ اي :لاقف

 هترس نم» :لاقو .«ةبوت مدنلاب ىفكد» :هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق دقو

 نمؤمب سيلف هبكتري بنذ ىلع مدني مل نمف ،نمؤم وهف هتثيس هتءاسو هتنسح

 ` ٠ َنبملتلل اًم» :لوقي هركذ ىلاعت هللاو "املاظ ناكو ةعافشلا هل بجت ملو

 ه صم ےس

 س

 ١٨[. :رفاغ] ه عاط جمس الو ميخ ْنِم

 بنذ ىلع مدني مل نم ًانمؤم نوكي ال فيكو هللا لوسر نباي :هل تلقف
 ملعي وهو يصاعملا نم ةريبك بكتري دحأ نم ام دمحأ ابأ اي :لاقف ؟هبكتري

 ًاقحتسم ًابئات ناك مدن ىتمو ؤأبكترا ام ىلع مدن الإ اهيلع بقاعيس هنأ

 نمؤم ريغ هنأل هل رفغي ال رصملاو ،ًارصم ناك اهيلع مدني مل ىتمو ،ةعافشلل

 ةللا ىلص يبنلا لاق دقو 6مدنل ةبوقعلاب انمؤم ناك ولو ،بكترا ام ةبوقعب
 .'"'“««رارصإلا عم ةريغص الو رافغتسالا عم ةريبك ال» :هلآو هيلع

 )٣١٤( يفاكلا نع القن ۔١/١٧٢ كةريبكلا بونذلا  0٢٨٣/٧،روزلا دهش باب ح١.

 مدن ىتمو» :بل هلوقو» :هلوقب ةياورلا هذه ىلع يرديحلا قلعو ٦٤٣. ص ةعافشلا )٣١٥(

 ةيجنم ةعيفش اهسفنب اهنأل ةحلطصملا ةبوتلا دارملا سيل «ةعافشلل ًاقحتسم ًابثات ناك

 ًاقحتسم ًايضرم نوكيف نيدلا ىلإو ىلاعت هللا ىلإ عوجرلا دوصقملا امنإو "يتأيس امك

 ٢٤٤(. ص ءةعافشلا) «ةعافشلل



 الات حك حو ١٠٠
 _ ۔يتاخلد __"

 مرحي ةريبكلا بونذلا ضعب كانه» :بيغتسد نيسحلادبع ديسلا لاق .ه

 فافختسالاك ،تاياورلا ضعب هب تحرص ام اذهو ةعافشلا نم اهبحاص

 فختسا نم انتعافش لانت ال :ذ قداصلا مامإلا نع درو امك سةالصلاب

 .'"١`«هتالصب

  

 :دالو يبأ ةحيحص يفو» :اضيأ بيغتسد نيسحلا دبع ديسلا لاقو ٠

 ادلاخ منهج ران يف وهف ادمعتم هسفن لتق نم :لوقي ذل هللادبع ابأ تعمس

 ٧ ٣. «اهيف

 ةنسحلا مهلامعأ قرفتت :يأ» :اضيأ بيغتسد نيسحلادبع ديسلا لاقو ه

 .ةميق ىأ امهل دوعت الف ءاوهلا يف رابغلاك مارحلا مهباكترالو عرولا مادعنال

 طبح ىلع ثيدحلا اذه لدي :ثيدحلا حرش يف يسلجملا ةمالعلا لوقي
 .'"“«ةيصعملا ببسب اهلاوزو تادابعلاو تاعاطلا

 لمأل ١ بجوت ةعافشلا» :اضيأ بيغتسد نيسحل ادبع ديسلا لاقو ٠

 :رورغلا ال

 ىلع ةأرجلاو رورغلا ببسي ال ةعافشلا عوضوم نأ رم امم حضتي

 ةبانإلاو ةبوتلا ىلع صخشلا عجشيو ءءاجرلا ةوقل ببس وه لب ،ةيصعملا

 لامعألاو ةبانإلاو ةبوتلا قيرط نع : ةعيفرلا تاجردلا ىلإ لوصولل ىعسي نأب

 ًادصاق مالسلا مهيلع ةراهطلاو ةمصعلا تيب لهأ ةعافش لمأ ىلع ةحلاصلا

 .'"'٨)نيملاعلا بر برق تاماقم

 .ةعافشلا باب ٣ دلجملا :راونألا راحب نع القن ۔١/٠٢ ،ةريبكلا بونذلا )٢١٦(
 .١ح ٥© باب ١٣/١٩، :لئاسولا نع القن ١/ ١٠٤. شةريبكلا بونذلا

 ١٧١. ةريبكلا بونذلا ) )٣١٨

 ٢٢/١. ةريبكلا بونذلا ()

(٣١٧( 

  



 ١٠١ / .7 لوالا لصفلا ج ! .

 نيمامإلا نعو ههجو هللا مرك يلع مامإلا نع اهانلقن يتلا لاوقألا هذهف
 يف نيبتو ،رئابكلا لهأل ةعافشلاب نيلئاقلا تاباتك لك درت اضرلاو قداصلا

 ىلإ لقتنا نم قح يف ةحيحصلا تاياورلا اهترهظأ يتلا ةقيقحلا ةليلق روطس

 .ىلاعت هللا ىلإ ةبانإو حوصن ةبوت ريغ نم بونذب ةرخآلا رادلا

 ةمألا جهنم ىلع «يتمأ نم رئابكلا لهأل يتعافش» ةياور ضرع دعبو
 ىلاعت هللا تايآ هب تءاج امل اهنتم ةضقانمو ،اهقرط فعض انل نيبت ةيمالسإلا

 هريسفت يف يغارملا خيشلا حرص دقو .ةق لوسرلا نع تبث املو تانيبلا

 سيلف ًاذإو» :لاق ثيح ميركلا نآرقلا يف رئابكلا لهأل ةعافشلا توبث مدعب

 .'""`«...اهتوبث يف عطاق صن ميركلا نآرقلا يف

 اهيلع ىنبت ةحيحص قيرط نم تأي مل ةعافش رئابكلا لهأل نأ روصتلاف
 ىلع مزعلاو عالقإلاو مدنلا ةاصعلا ىلعف .ةايح جهنم اهقوف سسؤيو ةديقع
 ناسنإلا صلخي ذئدنعف ،اهلهأ ىلإ ملاظملا درو يصاعملا ىلإ عوجرلا مدع

 نم يقب ام يف هاطخ ديدستو هتبوت لوبق ىلاعت هللا نم ًايجار ءاعدلا يف

 .هتايح

 تاياور ىلاعت هللا ءاش نإ ضرعنس لصفلا اذه نم نييتآلا نيمسقلا يفو

 ةيمالسإلا ةمألا جاهنم ىلع رئابكلا لهأل ةعافشلاب نولئاقلا اهب جتحا ىرخأ

 .ريخ لك ىلإ قفوملاو نيعملا هللاو ©‘لداعلا

 ةحيحصلا ةئُسلا يف ءاج نكلو ...» :يغارملا لاوقأ ةمتتو ٩٧/١-٩٨. .يغارملا ريسفت )٣٢٢٠(

 ««اهلني مل اهب بذك نمف ،يتمأ نم رئابكلا لهأل يتعافش» ةي هلوقك اهعوقو ديؤي ام
 نيبت امك اهقرط فعضل ةجح اهب موقت ال يغارملا خيشلا اهيلإ راشأ يتلا ةياورلا هذه

 .ثحبلا اذه يف



 ىلاعت هلوق ريسفت يف لاوقأو تاياور

 ٤٨[. :رثدملا] ه نيشلا ةَعَمَس هعمل ام . ے ¡٤,. ے22۔<ي .ددح ,جد
 ح 7 ه م 7 .م رس س ٠م >

 ام تبمِظك رجاتت ىدل ثولملا زإ ةقركلآ موي مهنأو »
_- - 

 و, 7 ع . 2 رس س . س

 ١٨[. :رفاغ] ه عاط عمخش الو ميمح نم تييللظلل

 و ةعلفش اهنم لبقي الو اتيش يفن نع سفن ىزجت ال اموي اوَقَتأَو ل ؟ ةَعَمَك اتم ات < ٤" م .2 : .ر ى 2 ٨2:
 ث ے ورس 22 .ه يرم 4 .س ..

 ٤٨[. :ةرقبلا] 4 َنوُرَُصنُي مه الو لذَع اهتنم ذخؤي

 ١ س ِ ِّ مص 7 َ

 » :ءارعشلا] « نيعفلش نم انل امف ١٠٠[.

 :4 َنيعمَملا ةَعَمَس رهُعَتنَت اََق» :ىلاعت هلوقل هريسفت دنع ةيطع نبا لاق

 6نيعفاش مث نأ كلذ نم ررقتف مهعفنت ال نيعفاشلا ةعافش نأ ىلاعت ربخأ مث»

 .""«...:ثيداحأ ىنعملا اذه ةحص يفو

 نَع ت ىرت ل ام ًوُمَأو « :ىلاعت هلوقل هريسفت دنع ةيطع نبا لاقو
 _ س , ىر { .ري .ر٫. { س . 7 مس س س , ۔.و .كم ,عف ح

 - :ه ورصن مه الو ل دع اهنم ُدَحْؤُث الو ةعفش اهنم لبق الو اتيش ںیفن

 هنأ ىنعملا سيلو ۔ مث تسيل :يأ ١٢٣[ :ةرتبلا] ه ةَعَفَس اهعتمت الو» ىنعمو»

 يف يه ام دحأ ىلع ةعافش مث نوكت نأ ىفن امنإو ،دريف دحأ مهيف عفشي

 ءالؤهل ةعفانب تسيلف باسحلا ليجعت ىف ىه ىتلا ةعافشلا امأو .ايندلا

 .رثدملا ةروس نم ٤٨ ةيآلا ريسفت نم ١٩٦١\ ص ةيطع نبا ريسفت )٣٢١(

  



 ١٠٢ < لوألا لصفلا 4 ِ
 ا ٠٢ .شقز نتناو

 لهأ يف ىلاعت هللا نم نذإب يه يتلا ةريخألا امأو ،مهتصاخ يف ةرفكلا

 ءالؤهل سيلو هقح باقعلا ذخأ نأ دعب ىهف نينمؤملا نم ىصاعملا

 .'"٦'«ءيش اهنم رافكلا نم نيدعوتملا

 تابثإ ىلع ليلد اهيف سيلو ةعافشلا ةعفنم ىفن ىف ةحيرص تايآلا هذه

 ةرخآلا يف اهب نيعفتنملا رصحو تاعافشلا عاونأ ركذو .دحأ يأل ةعافشلا

 ةحضاولا تالولدملا نع ًاديعب راكفألاب زفق وه امنإ تايآلا هذه ىلع ادامتعا

 هيف لبقي ال يذلا ةمايقلا موي لوه نم ريذحتلا نم تايآلا هذه اهتلجس يتلا

 .دحأ نع دحأ هيف ىزاجي الو ءادف

 ركذ انه سيلو باسحلا ليجعت اهنم ديرأ يتلا ةعافشلل ركذ انه سيلف
 .رانلا نم نيملسملا نم يصاعملا لهأ جارخإ ىنعمب يتلا ةعافشلل

 ةفيعض تاياور ىلعو ةفلاخملا موهفم ىلع انه ةيطع نبا دمتعا دقلو
 ةيحالص ىدم يف رظنلابو .رانلا نم ةاصعلا جارخإو ةعافشلا تابثإ لجأل

 يتلا تاياورلا لاح يف رظنلابو تادقتعملا تابثإ يف (ةفلاخملا موهفم)

 تايآلا هذه نأ فرعن ،ةميركلا تايآلا هذه ريسفت دنع هريغو ةيطع نبا اهركذ

 .ةمألا هذه نم ةاصعلل ةعافشلا ىلإ ريشي ام اهيف سيل

 ؟ةفلاخملا موهفم ةيجح ىدم ام

 ةعافشلا تابثإ يف انه هريغو ةيطع نبا هدمتعا يذلا بولسألا اذهف

 يف فيعض وهو (ةفلاخملا موهفم)ب نييلوصألا دنع ىمسي ةاصعلل

 .يهقف مكح وأ يدقع رمأ تابثإل ىوقي الو ،لالدتسالا

 موهفم) عم لماعتلا يف عبتملا جهنملا هسفن ةيطع نبا ركذ دقو

 ۔ :هريسفت نم عضاوم يف لاق دقف ،(ةفلاخملا

 .ةرقبلا ةروس نم ١٢٣ ةيآلا ريسفت نم ١٣٠\ ص ٬ةيطع نبا ريسفت )٣٢٢(



 فلاتت ..
 _ مجحت نز هتمه"

 ‘باطخلا ليلد مازلإ ضفر ةلت هللا لوسرل يتلا ظافلألا هذه ىفو ...» ه

 لاقف ،اهعم رفغي نيعبسلا ىلع ةدايزلا نأ يضتقي باطخلا ليلد نأ كلذو

 ملعتي نأ يغبني اممو ،هملعي ال امم كلذ لعجف «تملع ولو» ةلي هللا لوسر

 ليلد ضفرب لوقلل ةميظع ةجح اذه يفف كن هللا نم هملع بلطيو

 .'"""'؛باطخلا

  

 لوق يفو ،رافغتسالا يف دح نود مهل رفغي ال هنأ ملعاو ...» :اضيأ لاقو ه

 .'""‘؛؛باطخلا ليلد ضفر ىلع صن «مهل رفغ تدز ول ينأ تملع ول» :ةلي يبنلا

 بتارم وهو قحلا جهن نع جورخلا :قسفلاو» :رخآ عضوم يف لاقو ه

 ربخ لوبقب نولئاقلا سنأتو ،نيبتو تبثت عضومو بذكلل ةنظم اهلك ،ةنيابتم

 اذإ قسافلا ريغ نأ يضتقي هنأل ةيآلا هذه باطخ ليلد هيضتقي امب دحاولا

 عضوم اذه سيلو يوق لالدتساب سيل اذهو ‘هبسحب لمعي نأ إابنب ءاج

 .'""“؛«دحاولا ربخ ةلأسم ىلع مالكلا

 ديفي ٢٣] :أبنلا] 4 باَتْخَا ح :هلوق نأ به :اهثلاثٹو» :يزارلا مامإلا لاقو ٠

 مهنأ ىلع لد .قوطنملاو .موهفملا ةلالد جيرخلا ىلع اذه ةلالد نكل ،يهانتلا

 تيجرتخي مه َمَو راكلا َنم أ َن . اوجرخت نآ ودر ظ : :ىل اعت لاق .نوجرخي ال
 ط .

 .'""`«حجار قوطنملا نأ كش الو ٣٧[ :ةدئاملا] 4 قش تاَذَع 7 اهنم

 .ةبوتلا ةروس نم ٨٠ ةيآلا ريسفت نم ٨٦٨\ ص ةيطع نبا ريسفت )٣٢٢٣(

 لاق .نوقفانملا ةروس نم ٦ ةيآلا ريسفت نم ١٨٦٠ -١٨٦١\ ص ٬ةيطع نبا ريسفت )٣٢٤(

 نيعبسلا ىلع تدز نإ ينأ تملع ول» :رخآ ثيدح يفو» :ةرابعلا هذه لبق ةيطع نبا

 متحلا ةهج ىلع سيل دحلا اذه نأ اجر مالسلاو ةالصلا هيلع هنأكف ،«تدزل مهل رفغ
 اولعف ام هباحصأو يبأ نبا لعف املف همكح نع جرخي هزواجي ام نأ ىلع لب ،ةلمج
 .«...ةروسلا هذه يف مهيلع ىلاعت هللا ددش

 .تارجحلا ةروس نم ٦ ةيآلا ريسفت نم \٣٤٧١۔- ١٧٤٢ ص ةيطع نبا ريسفت )٣٢٥(

 )٣٢٢٦( ،يزارلا ريسفت ١٥/٣١.

  



 ١٠١٥ ريثاتو لوالا لصفلا
 ح ح . ) . , : ٩

 حلطصملا اذه ىنعم حيضوت يف ةيلاتلا ةلثمألا يطيقنشلا خيشلا برضو

 ۔ :لاق ثيح ©ءاملعلا روهمج دنع هتيجح ىدمو

 موهفم يف لخدي '"""ةيآلا هذه لثم نأ ًايلدج اميلست انملس ولو ...» ه

 هرابتعا ناك امبرو كهب ةربع ال بقللا موهفم نأ ىلع ءاملعلا ريهامجف ٥©بقللا

 4 هلأ لوَُر ُدَنَحم» :ىلاعت هلوق يف بقللا موهفم ربتعم ربتعا ول امك ارفك

 رفك اذهف ،هللا لوسر نكي مل ةلق دمحم ريغ نأ هبقل موهفم نم مهفي :لاقف
 الو ًاعرش هيلع ليلد ال بقللا موهفم رابتعا نأ قيقحتلاف .نيملسملا عامجإب

 .كلذ ريغ وأ عمج مسا وأ ©نيع مسا وأ كسنج مسا ناك ءاوس القع الو ةغل

 مهفي ال ادسأ تيأر :كلوقو .ورمع ءيجم مدع هنم مهفي ال ديز ءاج :كلوقف

 .""دسألا ريغل كتيؤر مدع هنم

 ريهامج دنع ربتعي ال وهو ؤ©بقل موهفم ةبرتلا موهفم نأ :يناثلا ...» ه

 .'""““لوصألا يف مولعم وه امك قحلا وهو ءءاملعلا

 ٣٣. '×...ةجحب سيل بقللا موهفم نأب روهمجلا لبق نم بيجأو ...) ه

 لاجرلاب اهيف هل حبسي نم هصيصخت نأ ملعاف كلذ تملع اذإو» ه

 لدي ٢٦. ٢٧¡ .ونل] لاجر ٥ يلاَسلَأَو ودْشلاي اهف ةل حيَس» هلوق يف
 رهظي دقو ،دجاسملا يف ال نهتويب يف هل نحبسي ءاسنلا نأ ىلع هموهفمب

 هنأ نييلوصألا دنع قيقحتلاو تبقل موهفم لاجر :هلوق موهفم نأ رظانلل

 .'٨""١«هب جتحي ال

 .فاقحألا ةروس نم ٣١ ةيآلا يه انه يطيقنشلا خيشلا اهرسفي يتلا ةيآلا )٣٢٧(

 ٧/ ٦٢٦٤-٢٦١٥. ،يطيقنشلا ريسفت )٣٢٨(

 .ةدئاملا ةروس نم ٦ ةيآلا ريسفت نم ٣١/٦٢ ،يطيقنشلا ريسفت )٣٢٩(

 )٣٣٠( ،ىطيقنشلا ريسفت ٣١/٦٢.

 )٣٣١( ،ىطيقنشلا ريسفت ٦/ ١٥٥.



 ىتللا اتم ث ١٠٦
 .ع حاشاتنشري

  

 تبثت - هريغو ةيطع نبا اهلاق يتلا لاوقألا نم ۔ اهريغو لاوقألا هذهف

 لوق أطخب مكحتو ء""”جاجتحالا يف (ةفلاخملا موهفم) رابتعا مدع

 امأو» :اضيأ هلوقو 6«نيعفاش مث نأ كلذ نم ررقتف» :لاق نيح ةيطع نبا

 يهف نينمؤملا نم يصاعملا لهأ يف ىلاعت هللا نم نذإب يه ىتلا ةريخألا

 اذهو ،دحأل ةعافش توبث اهنم مهفي ال تايآلاف ،هقح باقعلا ذخأ نأ دعب

 .هب ذخألا انيلع يذلا قحلا وه

 :هريغو ةيطع نبا اهب جتحا يتلا تاياورلا

 ركذ دقف ،هيلإ بهذ امل ةديؤم اهربتعا تاياور ىلإ ةيطع نبا راشأو .

 .'""""«ناميإ هل ناك نم رانلا يف ىقبي الف ...» :اهيف يتلا ةفيعضلا ةياورلا

 يهو '""””يرصبلا نسحلا ىلإ ةبوسنم ةياور ""ةيطع نبا ركذو ه

 .ةداتق نع '""`”فيعضلا ريشب نب ديعس لبق نم اهدورول ةفيعض

 نيدلا رون مامإلل (سمشلا ةعلط) باتك عجار (ةفلاخملا موهفم) لوح ملعلا نم ديزمل )٣٣٢(

 .(اهدعب امو )٥٢٦/١ .ني يملاسلا

 يذلا صنلا اذه .رثدملا ةروس نم ٤٨ ةيآلا ريسفت نم ١٩٦٢١، ص ةيطع نبا ريسفت )٣٢٣٣(

 ،ةبيش يبأ نبا فنصم) ةبيش يبأ نبا اهركذ ةليوط ةياور نم ءزج انه ةيطع نبا هركذ
 0٨٥١٩ :ةياورلا نيحيحصلا ىلع كردتسملا) مكاحلاو ٣٢٣٤٦٢٦، ٦٧٨/٨(5 :ةياورلا

 ٩٧٦١(. :ةياورلا ،ريبكلا مجعملا)يناربطلاو ٤١٤ ٥-٥٤٣(.

 نع يوارلا يدنكلا ئناه نب هللادبع ءارعزلا يبأ لبق نم اهدورول ةفيعض ةياورلا هذهو
 (ثحبلا اذه نم ٢٢٥ ص :رظنا) . ن دوعسم نب هللادبع

 .رثدملا ةروس نم ٤٨ ةيآلا ريسفت نم ١٩٢١\0 ص ةيطع نبا ريسفت )٣٢٣٤(

 ةَعَفَس رُهُمَمنت انم » ةداتق نع ،ديعس انث :لاق ،ديزي انث :لاق كرشب انثدح » :يربطلا مامإلا لاق )٢٣٥(

 ناك ةي هللا بن نأ انل ركذ .ةمايقلا موي نينمؤملا عفشي هللا نأ نملعت ٤٨[ :رشدملا] ؟ يمشلا

 نم رثكأ :نسحلا لاق .ميمت ييب نيم رتكأ ةنجلا هتعافشتب للا لخذُي الجر يتمأ نيم ًنإ» :لوقي
 ١٦٧/٢٩( ،يربطلا رسفت).» هتيب لهأ نم نيعبس يف عفشي ديهشلا نأ ثذحن انك رضمو ةعيبر

 )٢٣٦( :ت بيذهتلا بيرقت ٢٢٨٣. ٣٤٩/١.

  



٠ 
2.2 

١٠٧ : 
 .حااار _

 ،يرصبلا نسحلا ىلإ ةبوسنم دانسإلا ةعطقنم ةياور '""!يبلعثلا ركذو ه

 :يبهذلا هنع لاق يذلا هيوجنف نبا لبق نم اهدورول ةجح اهب موقت ال يهو

 نسح ،ريكانملل ةياورلا ريثك ،ًاقودص ةقث ناك :(هخيرات) يف هيوريش لاق ...»

 نب رفعج نب دمحأ لبق نم كلذك اهدورولو .'""ث«... فيناصتلا ريثك ‘طخلا

 .'""“؛«هرمع رخآ يف لتخا» يذلا يروندلا نادمح

 هتعافشب هللا لخديس نم يتمأ نم» :اهيف ءاج '"ثاةياور يبلعثلا ركذو ه

 .«رضم نم رثكأ ةنجلا

 ."٨"مكاحلاو 8'"“"اةبيش يبأ نباو ،"‘'هجام نبا اضيأ ةياورلا هذه جرخأو

 لوألا لصفلا

 :لاق ناهام نبا انثذح :لاق نادمح نبا انثدح :لاق هيوجنف نبا انربخأو» :يبلعثلا لاق )٢٣٧(

 هللا لوسر نأ نسحلا نع تباث انثدح :لاق دامح انثدح :لاق ليعامسإ نب ىسوم انثدح

 نم ةبرش يناقس نالف كدبع يبر يأ ةمايقلا موي ةنجلا لهأ نم لجرلا لوقي) :لاق هبن
 رانلا سسجتيف بهذيف رانلا نم هجرخأف بهذا لوقيف ،هيف ينعقشنف ايندلا يف ءاملا

 .(اهنم هجرخي ىتح
 :لاق ميمت ينب نم لجر نع قيفش نبا هللا دبع نع ءاذحلا دلاخ نع دامح نع دانسإبو

 ريسفت» (ميمت ينب نم رثكأل يتمأ نم لجر نعفشيل) :لوقي ةفز هللا لوسر تعمس
 .هرثدملا ةروس نم ٤٨ ةيآلا ريسفت نم "يبلعثلا

 )٢٣٨( شءالبنلا مالعأ ريس ١٧/ ٣٨٤.

 .ثحبلا اذه نم ٣١١ ص رظنا )٣٣٩(

 نب دمحأ انثدح :لاق يلجبلا حون نب رمع انثدح :لاق نسحلا انربخأو» :يبلعثلا لاق )٣٤٠(

 نب دواد انثدح :لاق ةيواعم وبأ انثدح :لاق رمع نب هللادبع انثدح :لاق نيهاش نب دمحم

 ةي هللا لوسر تعمس :لاق نشقأ نب ثرحلا نع يدسألا سيق نب هللادبع نع دنه يبأ

 نم ،يبلعثلا ريسفت» .(رضم نم رثكأ ةنجلا هتعافشب هللا لخديس نم يتمأ نم) :لوقي
 .«رثدملا ةروس نم ٤٨ ةيآلا ريسفت

 )٣٤١( :ةياورلا هجام نبا ننس  ،8٤٣٢٣ص ٧٠١.

 )٢٤٦( :ةياورلا .ةبيش ىبأ نبا فنصم ٢٧٤٣٧\ ٧/ ٤٢٣.

 )٣٤٣( :ةياورلا كردتسملا ٩ ١٤٣١. :ةياورلاو ٨٧٥٢. ٤/ ٦١٣٥.



 ىتلا انحم هيئاحو ١١٨
 عحاتكات اله _

  

  

 يف يناربطلاو 5'"‘ءمصاع يبأ نباو "ديمح نب دبعو ،"'٨هىلعي وبأو

 .'"‘‘ةميزخ نباو ،'"ث"اريبكلا

 ةلاهج ببسب كلذو ةفيعض هريغو يبلعثلا اهجرخأ يتلا ةياورلا هذه

 :بيذهتل يف رجح نبا لاق دقف "يعخنلا يدسألا سيق نب هللادبع

 دنه يبأ نب دواد هنع ىور يذلا سيق نب هللادبع :ينيدملا نب يلع لاق»
 هنع وري مل لوهجم دنه يبأ نب دواد هنعو ،شيقو نب ثراحلا عمس

 ."٨٤؛«يفاصلاب هدانسإ سيل ،دواد ريغ

 قيرط نم يردخلا ديعس يبأ ىلإ ةبوسنم ةياور يذمرتلا جرخأو ٠

 .'"٠٨`١فيعضلا ىفوعلا ةيطع

 نب ُلْضَقْلا انربخأ يثينرحح نب نيسحلا رامع وبأ انثذح» : :يذمرتلا لاق

 :َلاق هللا لوُسَر نأ ديعس يبأ نع .َةَيطَع نع َةَدِئاَز يبأ نب ب ايركز نع ىسوم

 ْنَم مُهنِمَو .ةليبقلل م غَقْشَت م مُهْنِمَو ساَنلا نم ماقملل غ قش نَم ينمأ نم د

 . «هةَّنَحلا اولحْذَي ىّتَح + لُجَرلل غعَقشَت نَم مُهنمَو .ة .ةيضصلل ل عَقْشَت

 .'"“"ادمحأ مامإلاو "“"اةميزخ نباو &""“يذمرتلا ةياورلا هذه . حا

 )٣٤٤( :ةياورلا ،ىلعي يبأ دنسم ١٥١٨١.

 )٣٢٤٥( :ةياورلا اديمح نب دبع بختنم ٤٤٣، ص ١٦٤.

 )٣٤٦( ص (نين يدسألا شقأ نب ثرحلا ركذ) ،يناثملاو داحآلا ٦٢٠٣-٦٢٠٤.

 )٣٤٧( :ةياورلا .ريبكلا مجعملا ٣٣٦٠.

 )٢٤٨( :ةياورلا ديحوتلا باتك ٤٧١. ٢/ ٧٤٢.

 )٢٤٩( :ت بيذهتلا بيذهت ٣٦٦٢. ٥/ ٣٢٣.

 .ثحبلا اذه نم ٢٤١ ص :رظنا )٣٥٠(

 )٣٥١( :ةياورلا "يذمرتلا ننس ٦٢٤٣٩، ص ٥٧٩.

 )٢٥٦( :ةياورلا ديحوتلا باتك ٤٧٥ ۔٤٧٦. ٧٤٦/٢-۔ ٧٤٧.

 (٥٣ ٢( :ةياورلا دمحأ مامإلا دنسم ١١١٦٥\ :ةياورلاو ١١٦٢٧.



٠ 
 ح لوالا لصفلا ١٠٩
 ۔يةتافقد ٠١

 ."ث‘)يسولألا اهب جتحاو

 وذ وأ ةعبرأ الإ رانلا يف ىقبي ال» :اهيف ءاج ةياور '"٢٨؛يربطلا جرخأو ٥

 .دوعسم نب هللادبع ىلإ ةياورلا كلت تبسن دقو ...ةعبرألا

 3'""““يبلعثل . او '""٨'اي وغبل : او '""©»ي وسوربلا اهب جتحاو اهركذو

 .'"``)يئاكلاللاو '"““١نزاخلاو

 .دوعسم نبا نع يوارلا ٦) ءارعزلا يبأ ببسب كلذو ةفيعض ةياورلا هذه

 مر م ےم

 جورخ ركذت ةياور ؛َيعِفَش نم انل اَمَق » :ىلاعت هلوق ريسفت دنع ءاجو ه

 نيب لوهجم لجر لبق نم اهدورول ةفيعض ةياور يهو منهج ران نم سانأ

 .ريبزلا يبأو ملسم نب ديلولا

 انربخأ يحيرشلا ديعس وبأ انربخأ» :هريسفت يف '"٦"يوغبلا دروأ دقف

 نب دمحم انثدح هيوجنف نب دمحم نب نيسحل ١ ينربخأ يبلعثل ا ق احسإ وبأ

 )٣٥٤( يسولألا ريسفت ٨/ ٤٥٣.

 تعمس :لاق ،سيردإ نبا انث :لاق ،بيرُك وبأ انثدح» )٢٩/ ١٦٧(: يربطلا مامإلا لاق )٣٥٥(

 :هللا دبع لاق :لاق ،ءارعزلا يبأ نع ،ليهك نب ةملس نع ،دلاخ يبأ نب ليعامسإو يمع

 ام» :ولتي مث يربطلا رفعج يبأ نم لشلا .ةعبرألا وذ وأ ةعبرأ الإ رانلا يف ىقبي ال

 مضلا عم شوخ اًتكحَو © يكتيلآ مميتن كت رتو © بصملا تي ت رت ارات © رَقَس يف زككحتم
 .ه[٦٤۔ ٤١ :رثدملا] ؛نِلا موب ركد ار ©

 )٣٥٦( ،نايبلا حور ريسفت ١٠/ ٢٤١.

 )٣٥٧( يوغبلا ريسفت ٤/ ٣٨٧.

 .رثدملا ةروس نم ٤٨ ةيآلا ريسفت نم ،يبلعثلا ريسفت )٣٥٨(

 .رثدملا ةروس نم ٤٨ ةيآلا ريسفت نم نزاخلا ريسفت )٣٥٩(

 )٣٦٠( :ةياورلا ،ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش ٢٠١١، ٢/ ١٣٠.

 .ثحبلا اذه نم ٢٢٥ ص :رظنا )٣٦١(

 )٣٦٢( .يوغبلا ريسفت ٣/ ٣٣٤.



  

 ك يننز 7 انيت 2

  

 قلا ..
 ٥ و-

 نب ناوفص انثدح يليقعلا ديزي هللادبع نب دمحأ انربخأ ينيطقيلا نسحلا

 دهشأ :لوقي ريبزلا ابأ عمس نم انثدح ملسم نب ديلولا انثدح حلاص

 لجرلا ًنإ» :لوقي ةلي هللا لوسر تعمس :لوقي هللادبع نب رباج تعمسل

 هللا لوقيف ميحجلا يف هقيدصو ؟نالف يقيدص لصف ام ةنجلا يف لوقيل

 ع َنبعِفَس نم ال اََم :يقب نم لوقيف ةنجلا ىلإ هقيدص هل اوجرخأ :ىلاعت

 مهل نإف نينمؤملا ءاقدصألا نم اورثكتسا :نسحلا لاق .4 ےمح قيدص و

 .«ةمايقلا موي ةع افش

 .'"٦؛١يوسوربلاو 5'""٦“يزوجلا نبا اهب جتحاو ةياورلا هذه ركذ دقو

 :كلام نب سنأ ىلإ ةبوسنم ىرخأ ةياور تءاجو
 7 2 ۔ و ب ٌىِلَعَو + ن هللا دْبَع رب آ 2 ۔ م انثذح» :'٥٦٨)هجام نبا لاق

 كيام نب ستأ نَع ،ئِشاقزلا ديزي نَع شملا نع عيكو انَتَدَح :الاق
 :ريمت نبا َلاَقَو ف مض ة ةَماَيَقْلا مت َي ش سانلا تفص ةَصْت» :هللا لوش ثَر َلاَق :َلاَق

 امأ نالف اي :لوقي ف لُجَرلا ىَلَع رال لمهأ نم لُجَولا غ .ةَنَجْلا نخآ أ
 لجولا ؤ ثرو .هل عَقشيَق :لاق ؟ةبزشش َكتْيَقَسَف تيَق موي زي مذت <

 :ريمت ننا لاق .«هل م غقنشيق !ةروف كلقا م ت زنت 1 :لوقيف

 ؟كل ثْبَهَذَق ،اذكَو اك ةَجاَح يف ينتثعَب مؤي ؤي وَكْذَت امأ ثاَلُف اي : نونو «

 .«هَل عفشف

: 

 ٣/ ٣٤٣٣. ،يزوجلا نبا ريسفت ) ٣٦٢٣)

 ٦/ ٢٩٠. "نايبلا حور ريسفت )٣٦٤(

 ٥٩٢٣-٥٠٩٤. ص 3٣٦٨٥ :ةياورلا ‘هجام نبا ننس )٣٦٥(



 ١١_.يأطو : ١١١ ؟ لوألا لصفلا
 ٨'"““ىبلاعثلاو 3'"`"!يرذنملاو ،"`“يبطرقلا اهب جتحاو ةياورلا هذه ركذ

 .ا٦٢ ‘؛يوفغبلاو

 ةنعنع ببسب ةفيعض كلام نب سنأ ىلإ ةبوسنمل ا ةي اورل اهذنه

 ."يشاقرلا ديزي فعضو "" )شمعألا

 ٠ يبأ دنع كلام نب سنأ ىلإ ةبوسنملا ةياورلا هذه ت ءاجو 7

 ينابيشلا ةراس يبأ نب يلع قيرط نم الضعيف١"'"'.

 يتلا تاياورلا فعض ببسبو .ةفلاخملا موهفم ةلالد فعض ببسبف

 نيلئاقلا لوق ةحص مدع انل نيبتي ةمايقلا موي ةاصعلل ةعافش مت نأ تركذ

 .نيملسملا نم رئابكلا لهأل ةعافشلاب

 يباحت ال يتلا ةلداعلا ةيمالسإلا ةمألا جهانم هترقأ يذلا قحلا وه اذهف
 م

 .ادحأ

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 )٣٢٦٦( ،يبطرقلا ريسفت ٣/ ١٧٩.

 )٣٦٧( :ةياورلا ؤ©بيهرتلاو بيغرتلا ٦٥. ٢/ ٥٠.

 .رطاف ةروس نم ٣٠ ةيآلا ريسفت نم ٣/ ٨٦-٨٧‘ "يبلاعثلا ريسفت )٣٦٨(

 .رثدملا ةروس نم ٤٨ ةيآلا ريسفت نم ٤/ ٣٨٧\ ،يوغبلا ريسفت )٣٦٩(

 .ثحبلا اذه نم ٢٥٧ ص :رظنا )٣٧٠(

 يشاقرلا نابأ نب ديزي» ٧٧١١ ٢/ ٣٢٢٠(: :ت) بيذهتلا بيرقت يف رجح نبا لاق )٣٧١(

 .«فيعض ...يرصبلا ورمع وبأ

 انثدح نمؤملادبع نب حور انثدح» :ىلعي وبأ لاق ؤ٣٩٤٢ :ةياورلا ىلعي يبأ دنسم )٢٧٢(

 ....: ق هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع تباث نع ةراس يبأ نبا يلع

 )٣٧٣( :ت بيذهتلا بيذهت ٤٩٠٦. ٧/ ٢٧٦.



 ةركف دييأت يق اهب نيعتسأ تاياور ا
 رتابكلا لهأل ةعافنتلا

 نإ » :ىلاعت هلوق ريسفت دنع تءاج ىرخأ تاياور ركذن مسقلا اذه يفو

 دقو [٨٤:ءاسنلا] 4 ثءآتَي نمل كلد نود ام رقيو ۔هي رتل نآ رفي ال هللآ
 ريغ نم (رئابكلا لهأل ةعافشلا ةركف)ب نيلئاقلا دنع تاياورلا كلت ترركت

 .تامملا لبق ةبوت

 ءائيش هب هللا أبعي ال ناويد :ةثالث هللا دنع نيواودلا) :اهيف يتلا ةياورلا

 .(هللا هرفغي ال ناويدو .ائيش هنم هللا كرتي ال ناويدو

 ،ةشتئاع نينمؤملا مأ ىلإ ةبوسنم ثيدحلا بتك يف ةياورلا هذه تءاج

 ىلإ كلذك ةبوسنمو ٠ ف ةريره يبأو © يسرافلا ناملسو كلام نب سنأو

 .يرصبلا نسحلاو ةداتق

 ،متاح يبأ نباو .مكاحلا دنعو دمحأ مامإلا دنسم يف ةياورلا هذه ت ءاج

 .هليصفت ىتأيس امك ،قازرلا دبعو ©ىناربطلاو ،رازبلاو ،يسلايطلاو

 5'""‘”ىطويسلاو '"٤}ريثك نبا مامإلا اهب جتحاو ةياورلا هذه ركذو

 .امهريغو

 د ٢

 )٤ ٣٧) شريثك نبا ريسفت ٢!/ ٣٠٨.

 ) ٣٧٥) روثنملا ردلا ٢/ ٣٠٣.
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 ١٢ .يق : ١١٢ :ا لوألا لصفلا

 : ير ةشئاع نينمؤملا مأ ىلإ ةبوسنم ةياور
 نب ةقدص انربخأ :لاق .ديري انثدح» :دمحأ مامإلا دنسم ىف 7

 نع سسونتاب نب ديزي نع ©ينوجلا نارمع وبأ انثدح :لاق كىسوم

 : زنيل هللا لوسر لاق :تلاق٤\ةشئاع

 هنم هللا كرتي ال ناويدو !ائيش هب هللا أبعي ال ناويد :ةثالث هللا دنع نيواودلا»

 لاق فللاب كرشلاف هللا هرفغي ال يذلا ناويدلا امأف "هللا هرفغي ال ناويدو ائيش

 امأو ٧٢[ :ةدناملا] 4 َهَتَجْلا هتلع هللا مَرَح دَعَف هلي كرشب نم ,هَتِإ» : نق هللا

 موص نم هبر نيبو هنيب اميف هسفن دبعلا ملظف .ائيش هب هللا أبعي ال يذلا ناويدلا

 ناويدلا امأو ءاش نإ زواجتيو كلذ رفغي هللا نإف ،اهكرت ةالص وأ هكرت موي
 .««ةلاحم ال صاصقلا اضعب مهضعب دابعلا ملظف ًائيش هنم هللا كرتي ال يذلا

 ."""“متاح يبأ نباو "مكاحلاو ""دمحأ مامإلا ةياورلا هذه جرخأ

 .فيعضلا يرصبلا يقيقدلا ىسوم نب ةقدص قيرط نم ةياورلا هذه تءاج

 ءىشب هثيدح سيل :نيعم نبا نع ةمثيخ يبأ نبا لاق ...» :رجح نبا لاق

 لاقو ...فيعض :يبالودلاو يئاسنلاو دواد وبأو اضيأ نيعم نبا لاقو

 بتكي ثيدحلا نيل :متاح وبأ لاقو ...يوقلا كاذب مهدنع سيل :يذمرتلا

 يوقلاب سيل :مكاحلا دمحأ وبأ لاقو .يوقب سيل هب جتحي الو هثيدح

 «ثيدحلا فيعض :يجاسلا لاقو ...مهدنع )٣٧٩)

- 

 )٢٧٦( :ةياورلا دمحأ مامإلا دنسم ٦٦٥٥٩ } 5ص ١٩٣٦.

 )٣٧٧( :ةياورلا نيحيحصلا ىلع كردتسملا ٨٧١٧، ٤/ ٦١١٩.

 .ةدئاملا ةروس نم ٧٢ ةيآلا ريسفت نم \؟٣/٢٤٢ 0٦٦٧٨ :ةياورلا ،متاح يبأ نبا ريسفت )٣٧٨(

 ٣٠١٧. ٤/ ٣٨٣. :ت "بيذهتلا بيذهت )٣٧٩(



 . ع لا إإ ض ,

 ع حاتاتاه للا . 9 ١

  

 :كلام نب ستأ يباحصلا ىلإ ةبوسنم ةياور

 نب سنأ يباحصلا ىلإ ةبوسنم ىرخأ ةياور " رازبلا دنع ءاجو .

 حرجلا ءاملع هفعض يذلا "يريمنلا هللادبع نب دايز قيرط نم كلام

 .'"٨'١«فيعض» :رجح نبا ظفاحلا هنع لاق دقف ليدعتلاو

 دنع كلام نب سنأ ىلإ ةبوسنم اضيأ ةياورلا نه تءاجو .

 .نيفيعضلا يشاقرلا ديزيو حيبص نب عيبرلا قيرط نم '"“"!يسلايطلا

 يدعسلا حيبص نب عيبرلا

 اهلك هثيداحأ :ملسم ني نافع لاق ...» :بيذهتلا يف رجح نبا ظفاحلا لاق

 دعس نبا لاقو .ثيدحلا فيعض نيعم نبا نع :ةمثيخ يبأ نبا لاقو ...ةبولقم

 فيعض ةقث قودص حلاص لجر :ةبيش نب بوقعي لاقو ...فيعض :يئاسنلاو

 ...يوقلاب سيلو حلاص اندنع وه :ينيدملا نبا نع ةبيش يبأ نبا لاقو ...ادج

 لاقو ...احلاص ًادبع ناكو .مهي ناك هبسحأ ،ثيدحلا فيعض :يجاسلا لاقو

 .'"“"«...يوقلاب سيل :سالفلا

 )٣٨٠( :ةياورلا ،رازبلا دنسم ٦٤٩٣. كلام نب دمحأ انثدح ] هدانسإيو» :رازبلا لاق القشيري٬نا

 ملظف ةثالث ملظلا» :لاق ةت يبنلا نع [ سنأ نع "يريمنلا دايز نع "داقرلا يبأ نب ةدئاز

 ،كرثلاف هللا هرفغي ال يذلا ملظلا امأف ؛هئلا هكرتي ال ملظو هرفغي ملظو ،هللا هرفغي ال

 ملظف هللا هرفغي يذللا ملظلا امأو إ[٣١ :نامقل] 4 ةيلظَع نظ زيلا كإ» هللا لاقو

 مهضعب دابعلا ملظف هكرتي ال يذلا ملظلا امأو مهبر نيبو مهنيب اميف مهسفنأل دابعلا

 :««ضعب نم مهضعبل نيدي ىتح ًاضعب
 )٢٨١( :ت بيذهتلا بيرقت ٢٠٩٣. ١/ ٣٢٢.

 ديزي نع عيبرلا انثدح :لاق دواد وبأ انثدح» _ 0٢١٠٩ ٢/ ٥٣٢ :ةياورلا ،يسلايطلا دنسم )٣٨٦(

 ملظو ،رفغي ملظو ،هللا هكرتي ال ملظف :ةثالث ملظلا» :ةق هللا لوسر لاق لاق سنأ نع
 دبعلا ملظف رفغي يذلا ملظلا امأو هللا هرفغي ال كرشلاف رفغي ال يذلا ملظلا امأف ،رفغي ال

 .««ضعب نم مهضعب هللا صقيف هكرتي ال يذلا ملظلا امأو ،هبر نيبو هنيب اميف

 )٣٢٨٣( :ت بيذهتلا بيذهت ١٩٧٤. ٣/ ٢٢١۔ ٢٢٢.
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 ١١٥ +و لوالا لصفلا
 _ .تخالاو

 .'""؛ "ادهاجم ًادباع ناكو ظفحلا ئيس ‘قودص» :بيرقتلا ىف هنع لاقو

 :يرصبلا ...يشاقرلا نابأ نب ديزي

 ...ًايردق ًافيعض ناك :دعس نبا لاق» :بيذهتلا يف رجح نبا ظفاحلا لاق

 نب ديزي لاقو ...ديزي نع يورأ نأ نم يلإ بحأ قيرطلا عطقأ نأل :ةبعش لاقو
 ديزي نع ثدحأ نأ نم ىلإ بحأ ىنزأ نأل :لوقي ةبعش تعمس :نوراه

 يبأ نبا لاقو ...ديزي ثيدح بتكي ال :دمحأ نع دواد وبأ لاقو ...يشاقرلا

 يناسلا ل لاقو ...ءيشب هثيدح سيلو حلاص لجر :نيعم نبا نع ةمثيخ

 .'"٭“«...ةقثب سيل :اضيأ يئاسنلا لاقو ثيدحلا كورتم :دمحأ وبأ مكاحلاو

 ٧ ب هم

 :بت يسرافلا ناملس يباحصلا ىلإ ةبوستم ةياور

 دنع يسرافلا ناملس يباحصلا ىلإ ةبوسنم ًاضيأ ةياورلا هذه تءاجو ٠

 نب نايفس نب ديزي قيرط نم ريبكلاو ريغصلا نيمجعملا يف )٣٨٦٢) ذا ىناربطلا

 .فيعضلا يرصبلا ةحاور نب د هللا ديبع

 )٣٨٤( :ت “بيذهتلا بيرقت 0١٩٠٠ ١/ ٢٩٥.

 )٣٨٥( :ت ،بيذهتلا بيذهت ٨٠٠٥} ١١/ ٢٦١٨-٦٢٦٩.

 )٢٨٦( :ةياورلا ريغصلا مجعملا 0٩٦ ١/ ٦٩۔٧٠. :ةياورلا ،ريبكلا مجعملا) :رظنا ًاضيأو ٦١٣٣(.

 نب هللاديبع عيبرلا وبأ انثدح دادغبب يسوسلا ىسوم وبأ نارمع نب دمحأ انثدح :يناربطلا لاق

 نع يميتلا ناميلس نع يرصبلا ةحاور نب هللا ديبع نب نايفس نب ديزي انثدح يثراحلا دمحم

 بنذو 6رفغي ال بنذ» :ةت هللا لوسر لاق :لاق هنن يسرافلا ناملس نع يدهنلا نامثع يبأ

 كرتي ال يذلا بنذلا امأو .هللاب كارشإلاف رفغي ال يذلا بنذلا امأف ،رفغي بنذو "كرتي ال

 .«ىلاعت هللا نيبو هنيب دبعلا بنذف رفغي يذلا بنذلا امأو اضعب مهضعب دابعلا ملظف

 ©ريغصلا مجعملا) .عيبرلا وبأ هب درفت نايفس نب ديزي الإ يميتلا ناميلس نع هوري مل
 :ةياورلا 0٩٦ ١/ ٦٩-٧٢٠(.



 ٦ عم, , قلات

  

 هنع ىور ‘ةبولقم ةخسنب يميتلا ناميلس نع ىروري» :متاح وبأ لاق

 هئطخ ةرثكل درفنا اذإ هب جاجتحال ا زوجي ال 6،ىثراحلا دمحم نب هللا دبع

 .'"“'١؛تاياورلا ىف تاقثلا هتفلاخمو

 % % ٭

 : نو ةريره يبأ يباحصلا ىلإ ةبوستم ةياور

 ىلإ ةبوسنم ةياورلا هذه ("٨”)ط سوألا مجعملا يف يناربطلا دروأو ٠

 يكملا يمرضحلا نامثع نب ورمع نب ةحلط قيرط نم ةريره يبأ يباحصلا
 .كورتملا

 نمحرلا دبعو ىبحي ناك :يلع نب ورمع لاق ...) :رجح نبا ظفاحلا لاق

 سيل :نيعم نبا لاقو .ثيدحلا كورتم ءىش ال :دمحأ لاقو هنع ناثدحي ال

 :متاح وبآ لاقو ،هثيدح يف يضرم ريغ :يناجزوجلا لاقو ؤ©فيعض ءيشب

 نيعم نب ىيحي ناك ءيشب سيل :يراخبلا لاقو . مهدنع نيل يوقب سيل

 انث ،يثراحلا عيبرلا وبآ انث ،دمحأ نب نادبع انثدح :ينعي) هدانسإبود :يناربطلا لاقو =
 :لاق (ناملس نع نامثع يبأ نع يميتلا ناميلس انث \ةحاور نب هللادبع نب نايفس نب ديزي
 كرشلاف رفغي ال يذلا امأف رفغي بنذو كرتي ال بنذو رفغي ال بنذ» :ةق هللا لوسر لاق
 مهضعب دابعلا ملظف كرتي ال يذلا امأو كنت هللا نيبو هنيب بنذف رفغي يذلا امأو هللاب
 ٦١٣٣(«. :ةياورلا .ريبكلا مجعملا) .ءًاضعب

 )٣٨٧( ءنيحورجملا باتك ٣/ ١٠١.

 )٣٨٨( :ةياورلا .طسوألا مجعملا ٧٥٩٥. ٥/ ٢٣٥٦ ۔ ٣٥٧.

 ان ثيلمرلا نابيش نب دمحأ ان ديلولا نب دمحأ نب دمحم انثدح» :يناربطلا لاق
 لاق ةريره يبأ نع ءاطع نع ورمع نب ةحلط نع داور يبأ نب زيزعلا دبع نب ديجملا دبع
 رفغي ال يذلا بنذلا اماف اهب ىزاجي بنذو رفغي ال بنذو رفغي بنذ» :ةقر هللا لوسر لاق
 هب ىزاجت يذلا امأو كبر نيبو كنيب اميف كلمعف رفغي يذلا بنذلا امأو هللاب كرشلاف
 .«كاخأ كملظنف
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 .ر لوألا لصفلا ١١٧

 .ثيدحلا كورتم :يئاسنلا لاقو .فيعض :دواد وبأ لاقو .هيف يأرلا ئيس

 لاقو ...ظفاحلاب سيلو يوقلاب سيل :رازبلا لاقو ...ةقثب سيل :اضيأ لاقو

 ينطقرادلاو يلجعلاو ةعرز وبأ لاقو .ءيشب سيل فيعض :ينيدملا نبا
٠ ٠ ٨ ٢٣ 

 ..اعصعص » .

: ٨ + 

 :امهيلك وأ ةداتق وأ نسحلا ىلإ ةبوستم ةياور

 ةماعد نب ةداتق نع رمعم قيرط نم ةياورلا هذه '١٠٩٬قازرلا دبع دروأو ٠

 .يرصبلا نسحلا وأ يقارعلا

 لاق ...» :رجح نبا لاق ةفيعض نييقارعلا نع دشار نب رمعم ةياور

 نييقارعلا نع رمعم كثدح اذإ :لوقي نيعم نب ىيحي تعمس :ةمثيخ يبأ نبا

 لهأ امأف ميقتسم امهنع هثيدح نإف سواط نباو يرهزلا نع الإ هفلاخف

 :ىيحي لاقو .ائيش شمعألا ثيدح يف لمع امو الف ةرصبلا لهأو ةفوكلا

 اذهو ةورع نب ماشهو دوجنلا يبأ نب مصاعو تباث نع رمعم ثيدحو

 .'"“\«ماهوألا ريثك برطضم برضلا

 " + م

 )٣٨٩( :ت "بيذهتلا بيذهت ٣٢١٣١. ٥/ ٢٢۔ ٢٣.

 نع رمعم انربخأ» :قازرلا دبع لاق ٢٠٢٧٦\ ١١/ ٨٣(. :ةياورلا) قازرلادبع فنصم )٣٩٠(

 ملظو ،كرتي ال ملظو رفغي ال ملظ :ةثالث ملظلا :لاق امهيلك وأ - نسحلا وأ ةداتق

 سانلا ملظف كرتي ال يذلا ملظلا امأو ،هللاب كرشلاف رفغي ال يذلا ملظلا امأف ؤرفغي

 .«هبر نيبو هنيب اميف هسفن دبعلا ملظف رفغي يذلا ملظلا امأو اضعب مهضعب

 )٣٩١( :ت "بيذهتلا بيذهت ٧١٢٦. ٢١٩/١٠١-٢٢١.



 ىغلا اتم .ن ١١٨
 عجان كتف __

 هنجلا هللا هلخدأ هظفحو نآرقلا أرق نم) :اهيف يتلا ةياورلا

 :(راتلا بجوتسا دق مهلك هتيب لهأ نم ةرشع يف هعفشو

 رانيد نب ريِثَك نب ديعس ن َناَمْتع نب وزمَع انثذح» :هجام نبا لاق ه

 نَع ،َناَداَر نب ريثك َع ارمم ىبأ نع بزح نب دمَحُم ائقذَح .ئ صمحلا
 _ و. ع ۔ { ه ا ٤ ۔ . ذ ۔۔ ذ

 نآزقلا أرق نمم» :للا لو َلاَق :لاق ،يبيلاط ييأ نب يِلَع نع ‘ةَرمَح نب مصإغع
 ّ م و { ڵ ٤

 .«6راَتلا بجوتسا دق مهَلُك .هتيب لهأ نيم ةَرَشَع يف ةعْفَشَو ةنجلا هللا هلَخذأ هظحو

 مامإلاو ،'"“""يذمرتلاو ،'"‘"هجام نبا ةفيعضلا ةياورلا هنه جرخأ

 .لوهجملا يفوكلا يعخنلا ناذاز نب ريثك قيرط نم "يناربطلاو ،"“ثادمحأ

 لاقو هفرعأ ال :نيعم نبا نع ديعس نب نامثع لاق ...» :رجح نبا لاق

 .'"“_«رظن هيف :يدزألا لاقو ...لوهجم خيش ةعرز يبأو هيبأ نع متاح يبأ نبا

 نب ىيحي انثدح رحب نب دمحم انثدح» :'"""هدنسم يف ىلعي وبأ دروأو ٠

 يميتلا ناميلسو ينانبلا تباث نع يرصبلا بلاغ نب روزألا انثدح يفئاطلا ميلس
 فلأ ةئام تس ةعمج موي لك يف هلل نإ» :ي هللا لوسر لاق كلام نب سنأ نع
 .«رانلا اوبجوتسا دق مهلك :هثيدح يف امهدحأ لاق رانلا نم مهقتعي قيتع

  

 )٢٩٢( :ةياورلا هجام نبا ننس  5٦٢١٦ص ٤٨.

 )٣٩٣( :ةياورلا ،يذمرتلا ننس  53٦٢٩٠٠٥ص ٦١٧٥.

 )٢٩٤( :ةياورلا دمحأ مامإلا دنسم ١٦٢٦٨ :ةياورلاو ١٢٧٨.

 طسوألا مجعملا يف ةياورلا هذه تءاجو 5٥١٣٠ ٤/ ٣٧-0٢٨ :ةياورلا طسوألا مجعملا )٢٩٥(
 لاقو .هللادبع نب رباج نع ريبزلا يبأ ةنعنع قيرط نم ٠٨ ٤/ ٢٤( ؛ةياورلا) اضيأ
 نب ملس :هيف فيعض هدانسإ» ٥٢٥٨: :ةياورلا دنس نع هثيدح دنع (طسوألا مجعملا ققحم)
 .«هتاياور فيعضت ىلع نوثدحملا قفتا دق :يزوجلا نبا لاقو ،هفعض ىلع اوعمجأ "ملاس
 ٥٨٢٩. ٨/ ٣٥٩. :ت ‘ بيذهتلا بيذهت

 قيرط نم تءاج ثيح ٣٤٣٨ :ةياورلا كلذك رظناو ٣٤٣٧. :ةياورلا ،ىلعي يبأ دنسم
 .رحب نب دمحم

()٣٩٦( 

(٣٩٧( 



: : 
 ١١٩ .3 7 و ء لوألا لصنلا

 لاق يرصبلا بلاغ نب روزألا لبق نم اهدورول اهب جتحي ال ةياورلا هذه

 ىلع ۔ ىور هنأ الإ ثيدحلا ليلق ناك ...» :يميمتلا متاح وبأ نابح نب دمحم

 ملعي ال وهو ئطخي ناك هنأكف ريكانملا نم هيلع عباتي مل ام تاقثلا نع ۔ هتلق

 سنأ نع تباثو يميتلا ناميلس نع ىور درفنا اذإ هب جتحي ال نمم راص ىتح
 مهلك رانلا نم قيتع فلأ ةئامتس موي لك يف كنت هلل نإ» :لوقي ناك ةلت يبنلا نأ

 ماشه نب ورمع انث ةقرلاب ناطقلا هللادبع نب نيسحلا هانث رانلا اوبجوتسا دق

 .'"““ههل لصأ ال لطاب نتم اذه ©بلاغ نب روزألا نع ميلس نب ىيحي انث ينارحلا

 :رجح نبا لاتق ،يفئاطلا ميلس نب ىيحي لبق نم اهدورول كلذكو

 .'"٠“؛هظفحلا عييس قودص»

 رجح نبا لاق ،يميجهل ١ رجحب نب دمحم لبق نم اهدورول كلذكو

 طقس :نابح نبا لاقو .مهولا ريثك ثيدحلا ركنم يرصب :يليقعلا لاق»

 .'٠٠٠)«هب جاجتحالا

 قيرط نم ًاضيأ ). ىلعي ىبأ دنع ةياورلا هذه وحن ءاجو ٠

 .''‘"؛ثيدحلا كورتم» :ىئاسنلا هنع لاق يذلا ديز نب دحاولادبع

 بلص ٨

 )٣٩٨( نيحورجملا باتك ١/ ١٧٨.

 )٣٩٩( :ت بيذهتلا بيرقت ٧٥٩٠. ٢/ ٣٠٤.

 )٤٠٠( :ت ‘نازيملا ناسل ٧٠٧٨. ٥/ ١٠٢.

 نب هللادبع انثدح» :دنسلا اذهب ةياورلا تءاج ٣٤٨٧. :ةياورلا ىلعي يبأ دنسم )٤٠١(

 نع ديز نب دحاولادبع نع يرصبلا ماوع نع يلع نب دمصلا دبع يبأ انثدح دمصلا دبع

 ةعاس نورشعو ةعبرأ ةعمجلا ةليلو ةعمجلا موي نإ» :ةلي هللا لوسر لاق :سنأ نع تباث

 انلخدف هدنع نم انجرخ مث :لاق رانلا نم قيتع ةئام تس اهيف هللو الإ ةعاس اهيف سيل

 .«هرانلا بجوتسا دق مهلك هيف دازو هتعمس :لاقف تباث ثيدح هل انركذف نسحلا ىلع

 )٤٠٦( :ت ،يئاسنلا ءافعض ٣٧٠.



 ىفلا اتم ب :9 ١٢٠
 _ عحكاتممه ___

  

 مهيلإ عنص نمم راتلا هل تبجو نمل ةعافشلا) :اهيف يتلا ةياورلا

 :) ايندلا يف فورعملا

 :لاق يمرضحلا هللادبع نب دمحم انثدح» :طسوألا يف يناربطلا جرخأ ه

 نع يدنكلا ليعامسإ ان :لاق ديلولا نب ةيقب ان :لاق مصاع نب رابجلادبع ان

 مهقوف :كيو هلوق يف ةف يبنلا لاق :لاق هللادبع نع قيقش نع شمعألا
 رانلا هل تبجو نمل ةعافشلا» [٣٧١:ءاسنلا] ه لصف نمي مهدو مهَروُجَل

 .ءايندلا يف فورعملا مهيلإ عنص نمم

(٤٠٤( 
 نباو ٠ مصاع يبأ نباو . ٤ "!يناربطلا ةياورلا هذه جرخأ

 .'''“مت اح يب ١ )٤٠٥() ۔ 1

 شمعألا نع ثيدحلا اذه وري مل» :ةياورلا هذه ركذ نأ دعب يناربطلا لاق

 .«ةيقب هب درفت يدنكلا ليعامسإ ال

 سيلدت سلدملا ديلولا نب ةيقب ببسب كلذو ةفيعض ةياورلا هنه
 .ةيوستلا

 ريغ طقسي نأ وهو ،ةيوستلا سيلدت اهنم ...» :ركاش دمحم دمحأ لاق
 ةحصلاب هل مكحيف ةقث نع ةقث ثيدحلا ريصيف ،هرغص وأ هفعضل هخيش

 سيلدتلا اذهو ....ديلولا نب ةيقب :كلذب رهتشا نممو ديدش ريرغت هيفو

 .''‘`«اهرشو ًاقلطم سيلدتلا عاونأ شحفأ

 )٤٠٣( :ةياورلا .طسوألا مجعملا ٥٧٧٠.} ٤/ ٢١٨.

 .فيعض هدانسإ» :باتكلا ققحم لاق ٨٧٢. ١/ ٥٨٥. :ةياورلا مصاع يبأ نبال ةئشلا )٤٠٤(

 ۔«يدنكلا هللادبع نب ليعامسإ هيف

 .ءاسنلا ةروس نم ١٧٣ ةيآلا ريسفت نم ٦٣٥٤ ٣/ ١٩٣\ :ةياورلا متاح يبأ نبا ريسفت )٤٠٥(
 )٤٠٦( ص شماه "ثيدحلا مولع راصتخا حرش ثيثحلا ثعابلا ٤٦.
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 ::و لوالا لصفلا ١٦١

 :يتآلاك اهيوري ديلولا نب ةيقب دجن ةياورلا هذه دنس يف رظنلا دنعو

 .«...هللا دبع نع قيقش نع شمعألا نع يدنكلا ليعامسإ ان ...»

 يف عامسلاب حرصي مل ةيوستلا سيلدت سلدملا ديلولا نب ةيقب نأ امبو
 نب هللادبع ىلإ ةبوسنملا ةياورلا هذه ىلع مكحي اذهل تاقبطلا عيمج
 . فعضل اب هبلط دوعسم

 م ٧٨ م

 ؛(يدبع اولسرأ ؛لوقيق ...رانلا ىلإ رجيل لجرلا نإو) :اهيف يتلا ةياورلا

 يقرودلا ميهاربإ نب دمحأ انثدح» :هريسفت يف يربطلا مامإلا جرخأ ه

 دهاجم نع ىيحي يبأ نع ليئارسإ انربخأ :لاق ىسوم نب هللا ديبع انث :لاق
 ىلإ اهضعب ضبقنيو يوزننتف رانلا ىلإ رجيل لجرلا نإ :لاق سابع نبا نع

 اولسرأ :لوقيف ،ينم ريجتسيل هنإ :لوقتف ؟كل ام نمحرلا اهل لوقيف ضعب
 :لوقيف كب نظلا اذه ناك ام بر اي :لوقيف رانلا ىلإ رجيل لجرلا نإو .يدبع
 .«يدبع اولسرأ :لوقيف لاق كتمحر ينعست نأ :لوقيف ؟كنظ ناك امف

 باتك يف دمحأ مامإلاو :"يربطلا مامإلا ةفيعضلا ةياورلا هذه جرخأ

 .(‘'“١ميعن يبأ نباو &٠`“ادهزلا

 ىبحي يبأو ىسوم نب هللا ديبع لبق نم اهدورول ةفيعض ةياورلا هذه

 .تاتقلا

 )٤٠١( "يربطلا مامإلا ريسفت ١٨/ ١٨٧.

 فسري ينثدح هللا دبع انثدح» :دنسلا اذهب ةياورلا تءاج ثيح ٤٥٢. ص دهزلا )٤٠٨()

 .«... :لاق دهاجم نع تاتقلا ىيحي يبأ نع ركب وبأ انثدح رافصلا

 )٤٠٩( شءايلوألا ةيلح ٣/ ٣٣٢٣.



 مرجت حو ١٢٢
 عااه ىتا اتش

    

 :راتخملا يبأ نب ىسوم نب هللاديبع

 هتيأرف ۔سوم نب هللاديبع دمحأ دنع ركذ ين وميمل ١ لاق» :رجح نبا لاق

 نباف :هل ليق .ءوس ثيداحأب ثدحو طيلخت بحاص ناك :لاقو هل ركنمل اك

 ...ةيدرلا ثيداحألا كلت جرخأف وه امأو ،هنم رتسأ ناك :لاق ؟ليضف

 ىورأو ابهذم أوسأو ىلغأ ىسوم نب هللاديبعو :يناجزوجل الاق

 ملسم ابأ تعمس ،يرايسلا مساق نب مساق تعمس :مكاحلا لاقو .بئاجعلل

 ...دمحأ هكرت ،نيكورتملا نم ىسوم نب هللاديبع :لوقي ظفاحلا يدادغبلا

 هنم تعمس دقو هنع تضرعأف ةكمب هتيأر دقو ريكانم ىرر :دمحأ لاق

 .'٠‘«...ًاميدق

 فعضي كيرش ناك هيبأ نع دمحأ نب هللادبع لاق ...» :رجح نبا لاق

 ةريثك ثيداحأ ليئارسإ هنع ىور :دمحأ نع مرثألا لاقو تاتقلا ىيحي ابأ
 ضعب هثيدح يفو :يدع نبا لاقو ،يوقلاب سيل :يئاسنلا لاقو ...ادج ريكانم

 .(''«...هثيدح بتكي هنأ الإ هيف ام

 ب ٨٢: ٨"

 ٠ نك هذلا لاق نع توَمَع ق يتإ بَر اي : لاق» :اهيف يتلا ةياورلا
 ..ةنجلا هلخذأَق كيخأ ديب حق

 انث 3 6يكتعل مس اقلا نب دمحم روصنم وب أ انثذحد» : :مكاحل ا لاق ه
 ©يمهسلا ركب نب هللا دبع انث ،يشرقلا سنأ نب دمحأ نب لمحم هللا دبع وبأ

 )٤١٠( بيذهت ١ :ت ‘بي ذهتل ٤٥٠٦. ٧/ ٤٦ -۔٤٧.

 ( ٤١١( :ت بيذهتلا بيذهت ٨٧٩٢. !١/ ٢٤٨-۔٢٤٩.
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 :حو لوالا لصفلا ١٦٢٣
 ..ت ا:ال اماه

 :لاق هنيز كلام نب سنأ نع ‘سنأ نب ديعس نع ،يطبحلا ةبيش نب دابع أبنأ

 :رمع هل لاقف ،هايانث تدب ىتح كحض هانيأر ذإ سلاج هللا لوسر انيب

 َنيَب ايج يتتأ نم نالجر» :لاق ؟يمأو تنأ يبأب هللا لوسر اي ككحضأ ام

 هلا لاقف يخأ نيم يتمَلظم يل ذخ بر اي :امُهُدَحَأ لاقف ةرملا بَر يدت
 :لاق ؟يش هتانسَح نم قبي مَلَو يخأب ¡ عَنضَت فيَكَق :بلاطلل ىلاعتو كرابت

 :لاق مث ،ءاكبلاب هللا لوسر انيع تضافو :لاق 6«يرازؤآ نيم لمخيلَف ب اي
 للا َلاقف إيهرازؤأ نيم مهنع َلَمخُي نأ سالا جلاتخت ميظع مويل كاذ ّنإ»

 ىرأ بَر اي :َلاقَق ةسأر َعقَرَق ز نانجلا يف رظناق كرصب ت غقزا :د :بلاطلل ىلاعت

 قيذِص يأل أ اذه ێبن ر يأل ؤلؤللاب ةللحم بَهَذ نم ًاروصتَو بهذ نم نئادم

 كلمي نَمَو تَر اي :َلاق ،نمَتلا ىطعأ نمل اذه :لاق ؟اذه ديهش ىأل وأ اذه

 ىنإف بَر اي :لاق اكيخأ نَع وفعب :لاق ؟اذامب :لاق ةكِلمَت تنأ :لاق ؟كلذ
 هللا لوسر لاقف ٠َةَنَحْلا ةلخ كيخأ ديب ذُشَف :كنت هللا لاق انع ثتؤَقَع ق

 ننب حيلضُئ ىلاعت هللا نق مكيب تاذ اوحلضأ هللا اوقتا» :كلذ دنع
 .«هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه .«َنيملسُمْلا

 .‘'"ايندلا يبأ نباو &٨'"مكاحلا ةياورلا هذه جرخأ

 لاق دقف .اهلنس ىف ىلطبحلا ةبيش نب دابع دوجول ةفيعض ةياورلا هذه

 نم هب درفنا امب جاجتحالا زوجي ال :نابح نبا لاقو فيعض ...» :رجح نبا

 .'٠٨١٠«ريكانملا

 + هب م

 )٤١٦٢( :ةياورلا نيحيحصلا ىلع كردتسملا ٨٧١٨} ٤/ ٦١٢٠.

 )٤١٣( :ةياورلا هللاب نظلا نسح ١١٨.

 )٤١٤( :ت ثنازيملا ناسل ٤٤٠٦٢ ٣/ ٢٩٠.



 قلات
 حجان نج .2 - ل ام 3 ؟. و ١٢٤

    

 :(مارح نع يهتتي ال خأ نبا يل نإ ...) :اهيف ءاج يتلا ةياورلا

 بويأ يبأ يباحصلا ىلإ ةبوسنم ةياور '‘'}يناربطلا دنع ءاج ه

 .فيعضلا يشاقرلا بئاسلا ن نب لصاو قيرط نم يراصنألا

 انث ،لبنح نب دمحأ نب هللادبع انث» :ريبكلا مجعملا يف يناربطلا لاق

 نع ،بئاسلا نب لصاو نع سسنوي نب ىسيع انث يصيصملا بانج نب دمحأ
 خأ نبا يل نإ :لاقف ةت يبنلا ىلإ لجر ءاج :لاق ،بويأ يبأ نع ،ةروس يبأ
 هنم بهوتساف :لاق .هللا دحويو يلصي لاق ؟هنيد ام :لاق مارح نع يهتني ال

 ةلت يبنلا ىتأف ،هيلع ىبأف هنم لجرلا كلذ بلطف .هنم هعتباف ىبأ نإف هنيد

 نآ رهشي ال هتلآ نإ » كنق هللا لزنأف هنيد ىلع ًاحيحش هتدجو :لاقف هربخأف
 رم صس ح ه

 ٤٨[((. :ءاسنلا] ه ءاَكَك مل كلذ د نود م 7 ي كرشل

 .اث ")يطويسلاو ؤ ؛٦١٤) ريثك نبا اهب جتحاو ةياورلا هذه ركذو

 .يشاقرلا بئاسلا ل نب لصاو ببسب ةفيعض ةياورلا هذه

 لاقو ءيشب سيل نيعم نب ىيحي نع دواد وبأ لاق ....) :رجح نبا لاق

 لاقو ،...ثيدحلا فيعض :ةعرز وبأ لاقو ©فيعض :هبيش يبأ نب ركب وبأ

 لاقو ،...ثيدحلا كورتم :ىئاسنلا لاقو ‘ثيدحلا ركنم :متاح وبأو يراخبلا

 ‘ثيدحلا كورتم :يدزألا لاقو ‘ثيدحلا ركنم :يجاسلاو نايفس نب بوقعي

 ثذح :رازبلا لاقو ‘فيعض :نابح نباو ينطقرادلاو اضيأ بوقعي لاقو
 .اث '٨«نيل وهو \ هيلع عباتي مل ثيداحا ةفوكلاب

+ ٨ 

  

 )٤١٥( :ةياورلا ريبكلا مجعملا ٤٠٦٣.

 )٤١٦( ؤريثك نبا ريسفت ٢/ ٣١١.

 )٤١٧( ثروثنملا ردلا ٢/ ٣٠٢.

 )٤١٨( :ت بيذهتلا بيذهت ٧٧٠٦. ١١/ ٩٢.



٠ 

 لوألا لصفلا 2 ١٢٥
 .ةت يتو ٦٥٩

 ةرضغم ىلع ةردق وذ ينأ ملع نم ...) :اهيف ءاج يتلا ةياورلا

 (ًانيش يب كرشي مل ام .يلابأ الو هل ترفغ بونذلا

 نم '٨'“يناربطلا دنع سابع نبا يباحصلا ىلإ ةبوسنم ةياور تءاج ه
 .فيعضلا نابأ نب مكحلا نب ميهاربإ قيرط

 نالجع نب نسحلا نب دمحم نع خيش وبأ انثدح» :يناربطلا لاق

 ،نابأ نب مكحلا نب ميهاربإ انثدح ©بيبش نب ةملس انثدح ،يناهبصألا

 :كنو هللا لاق» :لاق ةلي هللا لوسر نع سابع نبا نع ةمركع نع ٬هيبأ نع

 كرشي مل ام "يلابأ الو هل ترفغ بونذلا ةرفغم ىلع ةردق وذ ينأ ملع نم

 ۔««ائيش يب

 ."يطويسلاو &٨"اريثك نبا اهب جتحاو ةياورلا هذه ركذ
 .اهدنس يف نابأ نب مكحلا نب ميهاربإ دوجول ةفيعض ةياورلا هذه

 فيعض :ةرم لاقو .ةقثب سيل :نيعم نبا لاق ...» :رجح نبا ظفاحلا لاق

 سيل :ىئاسنلا لاقو .هنع اوتكس :يراخبلا لاقو .ءيش ال :ةرمو .ءيشب سيل

 لاقو .فيعض وهو ،يوقلاب سيل :ةعرز وبأ لاقو .هثيدح بتكي الو شةقثب
 انيلع ىلمأ :ىنشخلا دسأ نب دمحم لاقو .طقاس :يدزألاو ،يناجزوجلا

 فيعض وهو ؛هعامس هنأ كشن مل يذلا هباتك نم نابأ نب مكحلا نب ميهاربإ

 ثيداحألا هذه تناك :ميظعلا دبع نب سابع لاقو .ًائيدح ركذف ،انباحصأ دنع

 نع هيبأ ثيداحأ :ينعي ؛ةريره وبأ الو ،سابع نبا اهيف سيل ،ةلسرم هبتك يف
 .هيبأ نع ليسارملا لصوي ناك هنأ هوركذ ام هؤالبو :يدع نبا لاقو .ةمركع

 )٤١٩( :ةياورلا ريبكلا مجعملا ٥ه١١٦١، ١١/ ٢٤١.

 )٤٦٢٠( ؤريثك نبا ريسفت ٢/ ٣١٢.

 )٤٢١( شروثنملا ردلا ٢/ ٢٣٠٣-٣٢٠٤.



  

 !تز
 حر هن

 ىفام اجنم :{
 ..` ١٦٦ ٦9.

 ؛:2۔۔۔_۔___
 -. إ

 عس ق: ا

  

 تلاس :يرجآلا لاق .فيعض :ينطقرادلا لاقو ...هيلع عباتي ال هيوري ام ةماعو

 نع بغري نم باب يف يوسفلا هركذو .هنع ثدحأ ال :لاقف هنع دواد ابأ

 :دمحأ وبأ مكاحلا لاقو .هفعض يف نوفلتخي ال :اضيأ لاقو مهنع ةياورلا

 .'"""«ةقثب الو ءيشب سيل :يليقعلا لاقو .مهدنع يوقلاب سيل

 بيذهت) يف يربطلا دنع ورمع نب هللادبع ىلإ ةبوسنم ةياور تءاجو .

 يريبزلا ريبزلا نب هللادبع نب دمحم دمحأ يبأ ةياور قيرط نم ''""راثآلا

 نب لبنح لاق» :رجح نبا لاق دقف ،تبثت ال يهو ،يروثلا نايفس نع يفوكلا

 .'‘"٠'«نايفس ثيدح يف أطخلا ريثك ناك لبنح نب دمحأ نع قاحسإ

 ورمع نبا نيب لوهجم لجر دوجول كلذك تبثت ال ةياورلا كلتو

 .قورسمو

 يف يربطلا دنع ًاضيأ ت ءاج ورمع نبا ىلإ ةبوسنملا ةياورلا هذهو ه

 ماشه نب ةيواعم قيرط نم تدرو دقف .تبثت ال قيرط نم '٠""(راثآلا بيذهت)

 )٤٦٢٦٢( :ت بيذهتلا بيذهت ١٨٠. ١/ ١٠٥.

 يلع نب رصن انثدح» :يربطلا مامإلا لاق ٩٤٠. ٢/ ٦٣٠. :ةياورلا ،راثآلا بيذهت )٤٢٣(
 انثدح :ىيحي لاقو دمحأ وبأ انربخأ :رصن لاق يطساولا دواد نب ىيحيو ،يمضهجلا

 لزن :لاق هيبأ نع ،رشتنملا نب دمحم نب ميهاربإ نع نايفس انثدح :لاق دمحأ وبأ

 :لوقي ةت هللا لوسر تعمس :لوقي ورمع نب هللادبع تعمس :لاقف ؤ©فيض قورسم ىلع

 وهو هيقل ول امك ،ةئيطخ هعم هرضي ملو ،ةنجلا لخد ًائيش هب كرشي ال هللا يقل نم»

 .««لمع هعم هعفني ملو 6رانلا لخد هب كرشي

 )٤٦٤( :ت ،بيذهتلا بيذهت ٦٢٩٥. ٩/ ٦٢٢٠-٦٢٢١.

 انثدح :لاق ©بيرك وبأ انثدح» :يربطلا لاق 0٩٤١ ٢/ ٦٣١. :ةياورلا 5راثآلا بيذهت )٤٢٥(

 :لاق ،هيبأ نع رشتنملا نب دمحم نب ميهاربإ نع نايفس نع }ماشه نبا ينعي ةيواعم
 تعمس :لاق ورمع نب هللادبع نع هثدحف .ةنيدملا لهأ نم قورسم ىلع خيش لزن

 هيقل ول هنأ امك .ةئيطخ هعم هرضي مل ائيش هب كرشي ال هنلا يقل نم» :لوقي ةخ هللا لوسر

 .««مكبابش اذهب اوثدحت ال :ريمق تلاقف :لاق ةنسح هعم هعفنت مل ًائيش هب كرشي

  



٠ 

 متو لوألا لصفلا ١٦٧١
 عاقلا

 سيلو حلاص :نيعم نبا نع يمرادلا نامثع لاق» :رجح نبا لاق .يدزألا

 .ةجحب سيلو قدص لجر ماشه نب ةيواعم :ةبيش يبأ نب نامثع لاق ...كاذب

 .''"“هأطخلا ريثك وه :لبنح نب دمحأ لاق .مهي قودص :يجاسلا لاقو

 نب هللادبعو قورسم نيب اهدنس يف لوهجم لجر دوجول تبثت ال كلذكو

 .ورمع

 ٧ ب +

 يتمأل رفغي نأ ةفرع موي هذلا .7 ۔۔۔) :اهيق يتلا ةياورلا

 (..۔ُتزَمَم ذق نأ يتبباجاف .اهبونذ

 نب هللادبع قيرط نم يملسلا سادرم نب سابعلا ىلإ ةبوسنم ةياور ه

 .هيبأو ىملسألا سابعلا نب ةنانك

 انث :لاق ،يلجعلا فيس نب ليعامسإ ينثدح» :'‘"")يربطلا مامإلا لاق

 نع ةنانك ابأ ىنكيو .ةنانك نبا انث :لاق يملسلا يرسلا نب رهاقلادبع

 هللا ثؤَعَد» : ل هللا لوسر لاق :لاق يملسلا سادرم نب سابعلا نع ،هيبأ

 اهنيب اهبوُذ ال ‘ثزَقَغ ق نأ ييتاجاف .اهو ييئاأل َرِفْغَي نأ ةق ةفرَع مي

 ةادغ ناك ا ام .ءيشب َجأ ْمَلَ نئَمَي اعلا تذَحأن .يقلَع نيبو

 َرِفْغَتو اه .هتَم الظ نم مولظملا اه ضؤعت عت نأ رداق كت بَر اي :تلق ةفلدزُملا

 :انلقف :لاق ةلق هللا لوسر كحضف :لاق «تزَقَغ ذق نأ ينياَجاف ،مياظلا اه

 تكحض» :لاق ؟هيف كحضت نكت مل موي يف كحضت كانيأر هللا لوسر اي

 روثلاو ليؤلاب وغذي وه اإ عيس امي عمس اممل سيلبإ هللا قذَع ني
 .««هيسأر ىلع بارتلا عضو

 )٤٢٦( :ت ©٥©بيذهتلا بيذهت ٧٠٨٨. ١٠/ ١٩٨.

 )٤٦٢٧( ©يربطلا ريسفت ٢/ ٢٩٤.



 .ةلا زي

 ف,,...۔. - لاج مك : ١٢٨

 .عت اش د .

 نب ةنانك نب هللا دبع لبق نم اهدورول كلذو ةجح اهب موقت ال ةياورلا هذه

 .'_"٨«هغيدح حصي مل» :يراخبلا هنع لاق دقف يملسلا سادرم نب سابعلا

 لاق دقف ،يمّلُسلا سادزم نب ساََع نب ةَنانيك لبق نم كلذك اهدورولو

 هنبا :هنعو .ةفرع ةيشع هتمأل اعد يبنلا نأ هيبأ نع ىور» :رجح نبا هنع

 ركنم هثيدح :ءافعضلا باتك يف لاقو ...حصي ال :يراخبلا لاق .هللادبع

 جاجتحالا طقاس وهف ناك امهيأ نمو هنبا نم وأ هنم طيلختلا يردأ ال ءادج

  

 به«)“٢''. )٤٢٩

 ىلإ ةبوسنم 35 'يربطلا مامإلا دنتع ًاضيأ ةياورلا هذه وحن ءاجو ٠

 ىلع هل رثعأ مل يذلا يفنحلا ريكب نب راشب قيرط نم رمع نبا يباحصلا

 .يدي نيب يتلا لاجرلا بتك يف ةمجرت

% 4٨ % 

 )٤٢٨( :ت ،لادتعالا نازيم ٤٥٦٢٤. ٢/ ٤٧٤.

 )٤٢٩( :ت بيذهتلا بيذهت ٥٨٩٢. ٨/ ٣٩١.

 "يفنحلا ريكب نب راشب انث :لاق يراصنألا متاح نب ملسم ينثدح» :يربطلا لاق )٤٣٠(

 ةف هللا لوسر انبطخ :لاق كرمع نبا نع .عفان نع داؤر يبأ نب زيزعلا دبع انث :الاق

 نيم َلبَقَق ءاَم كماقم ين مُكِنَلَع لّوَضَت ةثلا نإ سانلا اهيأ» :لاقف ةفرع ةيشع

 تاعبتلا الإ مكينيخممِر مكَتييم بهوو ناس ام مكتيخش ىّطغأو .غُكنيخُش

 ةللا ن سانلا اهئأ» :لاق عمج ةادغ ناك املف «هللا منا ىلع اوضيفأ مُكَنْيَب اميف ق

 مكتيم بَمََو .مُكنيخش ن ني . لبق اذم مياق ينف مُكيَلَع َلَوضَتذَق

 لاقف «هللا ا مشا ىلع اوضيفأ مدنع ني اهضَوَع مكتيب تاعبتلا مكييخممي

 احرف مويلا انب ِتضناو انيزح ابيئك سمالاب انب تضفأ هللا لوسر اي :هباحصأ

 هئلأس ،هب يل ذُجَي مي مل ائيش سشاألاب يب ثلأس يتإ» :ةي هللا لوسر لاق ارورسم

 مالملا ئرقي ; كير نإ :لاق ليربج يناتأ مويلا ناك اَمَلَق .يلع ىباف تاعبتلا

 ٢!/ ٢٩٥( "يربطلا ريسفت) .««يدنع نم اهضوِع ثنيض ثاعبَلا 7

  

 



٠ 

 لوألا لصفلا 9 ١٦٩

 يف ْباَذَع اَهْيَلَع سنل ةَموحزَم ةمأ هذه يتُممأ) :اهيف يتلا ةياورلا

 :( ةرخآلا

 .يرعشألا ىسوم ىبأ ىباحصلا ىلإ ةبوسنم ةياورلا هذه ت ءاج ك

 ماه ب زيثَك انربخأ :لاق ةبيش يبأ نب نامثع انثدح» :دواد وبأ لاق ه

 لاق :لاق ،ىَسوُم يبأ نع هيبأ نع ةَدوُب يبأ نب ديعس نع يدوعشَملا انربخأ
 2 ح . ۔4۔ ,. 2۔%«% و. . + . 2 .,. , د

 اَهْباذَع "ةرخآلا يف باذَع اَهْيلَع سيل ةموُحَزَم ةمأ هذه ىّما» :ةلم هللا لور
 4 آ 2 .؟ . ث

 .«ںلتَقلاَو زاللا نتفلا ايندلا ىف

 . '""اذمحأ مامإلاو "!""“ركاحلاو 5'“"دواد وبأ ةياورلا هذه جرخأ

 .ا!"٠)ديمح نب دبعو

 نب هللادبع نب نمحرلادبع لبق نم اهدورول اهيف ةجح ال ةياورلا هذه
 .هرمع رخآ يف طلتخا يذلا يدوعسملا ةبتع

 عامس :هيبأ نع دمحأ نب هللادبع لاقو» :بيذهتلا يف رجح نبا لاق

 .دادغبب يدوعسملا طلتخا امنإو ،اضيأ ميعن وبأو ميدق يدوعسملا نم عيكو

 ةقث ناك :ريمن نبا لاقو ...ديج هعامسف ةرصبلاو ةفوكلاب هنم عمس نمو

 ...ةطلتخم ثيداحأ نوراه نب ديزيو يدهم نبا هنم عمس ،هرخآب طلتخاو

 ةياورو ،هرمع رخآ يف طلتخا هنأ الإ ثيدحلا ريثك {،ةقث ناك :دعس نبا لاقو

 عمس نمو ،طلتخي نأ لبق ًاتبث ناك :رامع نبا لاقو ...ةحيحص هنع نيمدقتملا

 لاقو .هرخآب ريغت هنأ الإ ،ةقث :يلجعلا لاقو .فيعض هعامسف دادغبب هنم

 )٤٣١( :ةياورلا ،دواد يبأ ننس ٤٦٢٧٨. ص ٦١٧١٠.

 )٤٣٦٢( :ةياورلا :نيحيحصلا ىلع كردتسملا 0٨٣٧٢ ٤/ ٤٩١.

 )٤٣٣( :ةياورلا .دمحأ مامإلا دنسم ١٩٩١٤، :ةياورلاو ١٩٩٩٠.

 )٤٣٤( :ةياورلا \ديمح نب دبع دنسم  3٥٢٣٦ص ١٩٠.



 تلاتت , ٠
 _ عااه

 قحتساف زيمتي ملف هثيدح طلتخا :نابح نبا لاقو .كلذ وحن شارخ نبا

 .''"ث كرتلا

 فصو دق يدوعسملا نأل ةياورلا هذه يف ءاج امب ذخألا مدع انيلعف

 .طالتخالا لبق ناك ةياورلا هذهل هءادأ نأ تبثي ام كانه سيلو طالتخالاب

 وه ةياورلا هذه يف هذيملت نأل طالتخالا دعب ةياورلا هذه ىدأ هنأ حجارلاو

 نع رجح نبا ظفاحلا لاق دقو .دادغب ليزن يقرلا يبالكلا ماشه نب ريثك

 دعبف دادغبب هنم عمس نم نأ :هطباضو ،هتوم لبق طلتخا قودص» :يدوعسملا

 .'ا'""`»«طالتخالا

 ىسوم يبأ ىلإ ةبوسنم ؛٧٣) ىلعي ىبأ دنع ًاضيأ ةياورلا هذه تءاجو ه

 .نيفيعضلا يعافرلا ماشه يبأو "نامي نب ىيحي قيرط نم يرعشألا

 نب ةعافر نب ريثك نب دمحم نب ديزي نب دمحم :وه يعافرلا ماشه وبأف

 .يلجعلا ةعامس

 لاقو ‘هفعض ىلع نيعمتجم مهتيأر :يراخبلا لاق» :رجح نبا لاق

 ناك :لاقف هنع ريمن نب تلأس يزارلا متاح وبأ لاقو ...فيعض :يئاسنلا

 :لاقف هنع يبأ تلأس :متاح يبأ نبا لاقو ...بئارغ انرثكأو ابلط انفعضأ

 .ا""“سمهدنع يوقلاب سيل :دمحأ وبأ مكاحلا لاقو ...هيف نوملكتي فيعض

 )٤٣٥( :ت ،بيذهتلا بيذهت ٤٠٥٩. ٦/ ١٩١-۔١٩٢.

 )٤٣٦( :ت بيذهتلا بيرقت ٣٩٣٢٣. ١/ ٥٧٨.

 نب ىيحي انثدح يعافرلا ماشه وبأ انثدح» :ىلعي وبأ لاق ا٨٧٢٨٧ :ةياورلا ،ىلعي يبأ دنسم )٤٣٧(
 يتمأ» :ةق هللا لوسر لاق :لاق ىسوم يبأ نع ةدرب يبأ نع سيق نب ةلمرح انثدح نامي
 .««لتقلاو نتفلاو لزالزلا ايندلا يف اهباذع ةرخآلا يف باذع اهيلع سيل ةموحرم ةمأ

 .ثحبلا اذه نم ٦٤٢ص رظنا )٤٣٨(

 )٤٣٩( :ت بيذهتلا بيذهت ٦٦٩٧. ٩/ ٤٥٣ ۔ ٤٥٤.



 ١٢١ نات لوالا لصفلا , ب َ

 يهو 6كلام نب سنأ ىلإ ةبوسنم '!٠!هجام نبا دنع ةياورلا هذه وحن ءاجو ال

 .''١١٠فيعضلا يبضلا ميلس نب ريثك قيرط نم اهدورول ةجح اهب موقت ال ةفيعض

 نم كلام نب سنأ ىلإ ةبوسنم ىرخأ ةياور '!ث"!يناربطلا دنع ءاجو ه

 .ٍ''""باذكلا يبيجتلا ىيحي نب ةلمرح نب رهاط نب دمحأ قيرط

 يهو ،ةباحصلا دحأ ىلإ ةبوسنم ''ث٨'مكاحلا دنع ةياورلا هذه تءاجو ال

 ةدرب يبأ نيب لوهجم لجر لبق نم اهدورول ةجح اهب موقت ال ةفيعض

 .سملا ن ةرابج انثدح» :هجام نبا لاق ٦٩٥. ص 0٤٦٩٢ :ةياورلا .هجام نبا ننس )٤٤٠(

 .ةموحزَم ةمألا هذه نه : :هللا لوشسَر لاق :لاق كيلا ن سنأ ْنَع ميلس نرب ؤيثك انَقذَح

 نم ًلُجَر نيملشملا نم لجَر لك ىإ عف .ةماقلا غؤيي َناَك ا .اهيديأب اهُباََع
 .«6راتلا نم كؤاَدِف اه :ُلاَقْيَق .نيكرشملا

 )٤٤١) :ت بيذهتلا بيرقت ٥٦٣٠. ٣٨/٢.

 :لاق رهاط نب دمحأ انثدح» :يناربطلا لاق ١٨٧٩. ٥٠٩/١. :ةياورلا .طسوألا مجعملا )٤٤٦(

 ناكو ۔ ليوطلا ديمح ان :لاق يرصبلا دايز نب دامح ان :لاق ىيحي نب ةلمرح يدج ان

 ةمأ يتمأ» :لوقي ةخ هللا لوسر تعمس :لوقي كلام نب سنأ تعمس :لاق ۔ انل ًاراج

 صحمت اهيلع بونذ ال اهروبق نم جرختو اهبونذب اهروبق لخدت اهيلع باتم ةموحرم

 .«اهل نينمؤملا رافغتساب اهبونذ اهنع

 .ةلمرح هب درفت دايز نب دامح الإ ديمح نع ثيدحلا اذه وري مل
 )٤٤٣( :ت ثنازيملا ناسل ٦٠٠. ٢٠١/١.

 سابعلا وبأ انثدح» :مكاحلا لاق 0٧٦٤٩ ٢٨٣/٤. :ةياورلا نيحيحصلا ىلع كردتسملا )٤٤٤(

 انث "ناوزغ نب ليضف نب دمحم انث "رابجلادبع نب دمحأ انث ،بوقعي نب دمحم
 يف قوسلا يف فقاو انأ انيب :لاق ةدرب يبأ نع ثراحلا نب حابر انث ،ىنثملا نب ةقدص

 تناك دق راصنألا نم لجر لاقف ًابجعت ىرخألا ىلع يدي ىدحإب تبرض ذإ دايز ةرامإ
 مهنيد موق نم بجعأ :تلق ؟ةدرب ابأ اي بجعت امم :ةي هللا لوسر عم ةبحص هدلاول

 لتق مهضعب لحتسي دحاو مهوزغو دحاو مهجحو ةدحاو مهتوعدو دحاو مهيبنو دحاو

 نإ» :لوقي ةجي هللا لوسر عمس هنأ ينربخأ يدلاو تعمس ينإف بجعت الف :لاق ضعب

 لتقلا يف اهباذع امنإ باذع الو باسح ةرخآلا يف اهيلع سيل ةموحرم ةمأ يتمأ

 .«هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه .«نتفلاو لزالزلاو



 ىقللاْلاتَتم ثحو ٢.
 .ثتتلفر _'ا!

  

 رمع يبآ يدراطعلا دمحم نب رابجلادبع نب دمحأ اببسب كلذكو .ىباحصلاو

 «حيحص ةريسلل هعامسو فيعض)» :رجح نبا هنع لاق دقف .ىفوكلا

 ىلإ ةبوسنم 'ا؛طسوألا يف يناربطلا دنع ةياورلا هذه تءاجو ه

 ٤. '١١فيعضلا يومألا ةملسم نب ديعس قيرط نم ةريره ىبأ

 يمالسإلا ركفلا يف نزو يأ اهل سيل نتملاو دنسلا ةفيعضلا ةياورلا هذهف

 - :يدابآ ميظعلاو يبلاعثلا نم لك يناعم نم هلمحت ام در دقو ©فيظنلا

 ؛ةّمألا عيمج يف همومع ىلع وه سيل ثيدحلا اذهو» :يبلاعثلا لاق

 / .'‘‘“«ةاصمعلا نم ةفئاط يف ديعولا ذوفن توبثل

 نأ هموهفم نأل لكشم ثيدح اذه :رهظملا لاقو» :يدابآ ميظعلا لاقو

 تدرو دقف ،هريغو رئابكلا بكترا نم هيف ءاوس ةلي هتمأ نم دحأ بذعي ال

 انه ةمألاب دارملا نأب لؤؤي نأ الإ مهللا ةريبكلا بكترم بيذعتب ثيداحألا

 لاقو .هاهن امع يهتنيو هللا رمأ امب لثتميو يغبني امك ةي هب ىدتقا نم

 هذهو ماقملا اذه لثم يف روجهم موهفملا ىلإ باهذلاو ... : ٍةسْلَري يبيطلا

 اَجبتكآَسَق ىك لك تعيسو تمحَرَو» :هلوقب اهيلإ راشملا يه ةمحرلا
 كلا لوسرلا :" بلا » :هلوق ىلإ [٦٥١:فارعالا] 4 َنوُشَتَن بذلل

 ١٥٧[ انتهى«٩٨' ٤‘. :فارعألا] 4 رمألا

()٤٤٥( 

 )٤٤٥( :ت .بيذهتلا بيرقت ٦٤. ٣٩/١.
 نب يلع نب دمحم انثدح» :يناربطلا لاق 0٦٩٠٩ ١٥٨/٥. :ةياورلا طسوألا مجعملا )٤٤٦(

 نع "يومالا ةملسم نب ديعس انث :يقرلا نوميم نب يلع انث :يقرلا يفئارطلا بيبح
 ةمأ يتمأ» :ةثر هللا لوسر لاق :لاق سةريره يبأ نع ،مزاح يبأ نع "قراط نب دعس
 .««مهيديأب مهسفنأ مهباذع الإ ثباذعلا مهنع عفر دق ،ةموحرم

 )٤٤٧( :ت بيذهتلا بيرقت ٢٤٠٢. ٣٦٤/١.

 )٤٤٨( ،يبلاعثلا ريسفت ٢٨٠/١.

 )٤٤٩( ،دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع ٣٥٩/١١.



 و, لوألا لصفلا

 قحلاف ،اهلاثمأو ةياورلا هذه نم رذحلا ةمألا هذه دارفأ نم ةاصعلا ىلعف

 .ةحيحصلا ةلي هللا لوسر ةنس هتنێتبو ىلاعت هللا باتك هنيب دقو حضاو

 ه ه م

 .اينارصن وأ ايدوهي ملسم لك ىلإ هللا عفد ...) :اهيف يتلا ةياورلا

 : (۔..۔.۔.راتلا نم ككاكق اذه :لوقيف

 :ملسم مامإلا لاق

 .ىيحي ن ةَحْلَط نرَع ةماسأ وبأ انَقدَح ةبيش يبأ رن ركب وبأ انثذح»

 ةمايقلا م مؤي َناَك اًِإ» : . هللا لوشَر َلاَق :َلاَق 6كىتسوُم يب نع دوب يب نع

 نم كاكف اذه :لوقي وقيف ق .اًيناَرصَت وا ايدوهي ب ملشش رك ىلإ نق للا م عفد

 . ««راّتلا

 ١ )٤٠١(, نب دبعو .!ث١٠رلسم مامإلا ةياورلا هذه جرخأ

 فوخلا حور اهب نيذخآلا سوفن يف مدهت ةقباسلا تاياورلاو ةياورلا هذه
 ىلإ نوكسلاو ةعدلا ةفيعضلا سوفنلا ةلمحل نيزتو ةمايقلا موي لوه نم
 .ايندلا تاذلم

 .؟رئابكلا لهأل ةعافشلاب دوعو كانهو ممهلا ضهنت فيكف

 .؟ءادفلاب اهدعي نم كانهو هللا ىوقت ىلإ سوفنلا ىعست فيكو

 مالسإلا نإف ةرشتنمو ةجئار ةوعد نم نكت امهمو رمأ نم نكي امهمو

 يدهتو ايندلا يف ةيناسنإلا اهب دعست ةيوس جهانم ىلع هميقو هئدابم ماقأ

 )٤٥٠() :ةياورلا ملسم حيحص  5٢٧٦٧ص ١١٦٥.

 )٤٥١( ةي اورل ا ؤ ديمح نب دبع دنسم : ٥٣٧ ص ٩٠.



 _ .ء ؟ 0 ٤ ىقحلالاَحَم _ -. ١٢

 يف نيبغارلا ىلعف .ضرألاو تاوامسلا اهضرع ةيلاع ةنج ىلإ هلل نيدباعلا
 اهضرعت يتلا يناعملا هذه نع ضارعإلاو رومألا فسافس بنجت ةنجلا لين

 .ةقباسلا تاياورلاو ةياورلا هذه

 يناعم ىلع لمح دقف اهنتم امأو دنسلا بناج نم ملست مل ةياورلا هذه

 .فينحلا مالسإلا رهوج قفاوت

 يميتلا هللا ديبع نب ةحلط نب ىيحي نب ةحلط ةياورلا هذه دنس يفف
 نم ءىطخي قودص» :رجح نبا هنع لاق دقف ،ةفوكلا ليزن يندملا
 السادسة«)٠١!'.

 .('“”يوقلاب سيل» :ىئاسنلا لاقو

 انثدح» :ىرخأ قيرط نم ملسم مامإلا دنع ًاضيأ ةياورلا هذه تءاجو ه

 انوع نأ ةداتق انثدح مامه انثدح ملسم نب نافع انثدح ةبيش يبأ نب ركب وبأ

 زيزعلا دبع نب رمع ثدحي ةدرب ابأ ادهش امهنأ هاثدح ةدرب يبأ نب ديعسو

 ...ةقباسلا ةياورلا وحن ركذ مث «... :لاق ةلي يبنلا نع هيبأ نع

 &٨٨»يسلايطلاو ''٥٥٠ادمحأ مامإلاو )٤٥٤( لم مامإلا ةياورلا هذه جرخأ

 حرجل ا ءاملع هظفح فعض يذللا رانيد نب ىيحي نب م امه قيرط نم

 .(؛'»ليدعتلاو

 )٤٥٦٢( :ت بيذهتلا بيرقت ٣٠٤٧. ٤٥٦٢/١.

 )٤٥٣( :ت ،يئاسنلا ءافعض ٣١٧.

 )٤٥٤( :ةياورلا ملسم حيحص ٢٧٦٧. ص ١١٦٥-١١٦٦.

 )٤٥٥( :ةياورلاو ۔٤١٧٩١ :ةياورلا دمحأ مامإلا دنسم ١٩٧١٥\ :ةياورلاو ١٩٧٨٩.

 )٤٥٦( :ةياورلا ،يسلايطلا دنسم ٤٩٩. ١/ ٢٦٢.

 .ثحبلا اذه نم ٩٠٣ص :رظنا )٤٥٧(



 ١٣٥ هاو لوالا لصفلا
 _ . ن

 انثدح» :ىرخأ قيرط نم ملسم مامإلا دنع ًاضيأ ةياورلا هذه تءاجو .

 انثدح ةرامع نب يمرح انثدح داور يبأ نب ةلبج نب دابع نب ورمع نب دمحم

 نع هيبأ نع ةدرب يبأ نع ريرج نب ناليغ نع يبسارلا ةحلط وبأ دادش
 .ةقباسلا ةياورلا وحن ركذ مث «... :لاق ةلي يبنلا

 .''٨“مكاحلا ملسم مامإلا دنع ةياورلا هذه تءاج

 تءاج دقف ،دئاقعلا خيسرت يف اهيلع دمتعي ال ةياورلا هذهل قيرطلا هذه

 .ةصفح يبأ نب ةرامع نب يمرحو ،يبسارلا ةحلط يبأ دادش قيرط نم

 قودص» :رجح نبا هنع لاق "يرصبلا يبسارلا ةحلط وبأ ديعس نب دادش
. (٤٦٠( « . 

 قودص :رجح نبا هنع لاق دقف ةصفح يبأ نب ةرامع نب يمرح امأو

 . ٤٦٦١ '«مهي

 قيرط نم (؛'"دمحأ مامإلا دنسم يف ًاضيأ ةياورلا هذه تءاجو ه

 .صاقلا ليعامسإ نب رضنلا

 ظفحي نكي مل :هيبأ نع لبنح نب دمحأ نب هللادبع لاق» :رجح نبا لاق

 ...هثيدحب ربتعي يوقب سيل هنع انبتك دق :دمحأ نع مرثألا لاقو ...دانسإلا

 :يئاسنلاو ةعرز وبأ لاقو ...ءيشب سيل :نيعم نبا نع هريغو يرودلا لاقو

 )٤٥٨( :ةياورلا ملسم حيحص  8٢٧٦٧ص ١١٦٦١.

 )٤٥٩( :ةياورلا نيحيحصلا ىلع كردتسملا ٧٦٤٤ ٢٨١/٤.

 )٤٦٤( :ت بيذهتلا بيرقت ٢٧٦٢٣. ١/ ٤١٣.

 )٤٦١( :ت بيذهتلا بيرقت ١١٨٢. ١٩٥/١.

 وهو ةريغملا وبأ انثدح» :وه ةياورلا ددس ١٩٨٦٩. :ةياورلا دمحأ مامإلا دنسم )٤٦٦(

 لاق :لاق ىسوم يبأ نع ةدرب يبأ نع ديرب انث ،صاقلا :ينعي ليعامسإ نب رضنلا
 .«... :ةلي هللا لوسر



 ىفلا %
 .ع انن ات > 2۔۔۔۔_

  

 لاقو كرتلا قحتساف همهو رثكو هؤطخ شحف :نابح نبا لاق ...يوقلاب سيل
 .'٨"×...ريكانم هدنع :يجاسلا لاقو مهدنع يوقلاب سيل :دمحأ وبأ مكاحلا

 ىلإ ةبوسنم '٦٨؛'يناربطلا دنع اضيأ ةفيعضلا ةياورلا هذه تءاجو .

 .'٨`ثةيوستلا سيلدت سلدملا ملسم نب ديلولا ةنعنع قيرط نم ىسوم يبأ

 نب كلملا دبع قيرط نم '؛`“يناربطلا دنع اضيأ ةياورلا هذه تءاجو .

 يف هظفح ريغتل مهركذ عم ،هيف فلتخملا يشرقلا ةثراح نب ديوس نب ريمع
 .هرمع رخآ

 كلملا دبع :دمحأ نع ىناجنسهلا نسحلا نب يلع لاقو» :رجح نبا لاق

 طلغ دقو &ثيدح ةئامسمخ هل ىرأ ام "هتياور ةلق عم ًادج ثيدحلا برطضم

 نب قاحسإ لاقو ...ادج دمحأ هفعض :روصنم نب قاحسإ لاقو .اهنم ريثك يف

 ىلع ناك ،ةيطبقلا نبا هل لاقي :يلجعلا لاقو .طلخم :نيعم نبا نع روصنم

 لبق هظفح ريغت ڵثيدح ةئام نم رثكأ ىور ‘ثيدحلا حلاص وهو .ةفوكلا

 .('“«سأب هب سيل :يئاسنلا لاقو ...هتوم

 )٤٦٣) :ت بيذهتلا بيذهت ٧٤٤٩. ٢٣٨٨/١٠- ٣٨٩.

 انث .يقشمدلا ميحد نب ميهاربإ انثدح» :يناربطلا لاق ٧. :ةياورلا نييماشلا دنسم )٤٦٤(

 :لوقي ناك ىسوم ابأ نأ ةمقلع نب رصن نع ديزي نب روث نع ملسم نب ديلولا انث ،يبأ

 ةمايقلا موي ناك اذإف اهيديأب اهباذع هللا لعج ةموحرم ةمأ يتمأ نإ» :ةلت هللا لوسر لاق

 .«رانلا نم كؤادف كنود :لاقي نايدألا لهأ نم اناسنإ يتمأ نم ناسنإ لك هللا ىطعأ
 .ثحبلا اذه نم ٤٠ ص :رظنا )٤٦٥(

 نب باهولا دبع نب دمحأ انثدح» :يناربطلا لاق 0١ ٩/١. :ةياورلا طسوألا مجعملا )٤٦٦(
 نب ديزي نب ديعس انثدح :لاق ©يظاحرولا حلاص نب ىيحي انثدح :لاق يطوحلا ةدجن

 لاق :لاق ىسوم يبأ نع ةدرب يبأ نع ريمع نب كلملا دبع نع ناوصع يد

 .ةقباسلا ةياورلا وحن ركذ مث «...: ةني هللا لوسر

 )٤٦٧( :ت بيذهتلا بيذهت ٤٣٥٢. ٣٥٩/٦- ٣٦٠.
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١٢ 1 
 لوالا لصفلا

  ةن ا.. ١٦٧

 نم ''““'يناربطلا دنع ىسوم يبأ ىلإ ةبوسنملا ةياورلا هذه تءاجو ه

 .فيعضلا بهشألا ىبأ ىطساولا ثراحلا نب رفعج قيرط

 سيل :نيعم نبا نع يرودلا سابع لاق» :بيذهتلا يف رجح نبا لاق

 لاقو. فيعض :يئاسنلا لاقو .ةقثب سيل :رخآ عضوم يفو .ءيشب هثيدح

 سيل اخيش :متاح وبأ لاقو .مهدنع يوقلاب سيل :مكاحلا دمحأ وبأ

 ركنم :يليقعلا لاقو ...يدنع هب سأب ال :ةعرز وبأ لاقو .سأب هثيدحب

 :دواد وبأ لاتقو .يراخبلا هلاق هثيدح بتكي .ءىش هظفح ىف ثيدحلا

 «هفعض هنأ نيعم نبا نع ينغلب

 .'!١‘١هأطخلا ريثك قودص :بيرقتلا يف هنع رجح نبا لاقو

 ىلع اهانعم اولمح لب ةياورلا هذه رهاظب اوذخأي مل ثيدحلا حارشو

 اذه ىنعمو» :يوونلا مامإلا لاق دقف "رهاطلا يمالسإلا ركفلا قفاوي ام

 ىف لزنمو ،ةنجلا ىف لزنم دحأ لكل) :ةريره يبأ ثيدح يف ءاج ام ثيدحلا

 .(هرفكب كلذ هقاقحتسال رانلا يف رفاكلا هفلخ ةنجلا لخد اذإ نمؤملاف "رانلا

 نأل ؛ككاكف اذهو رانلا لوخدل اضرعم تنك كنأ :رانلا نم ككاكف ىنعمو

 اوراص ،مهبونذو ،مهرفكب رافكلا اهلخد اذإف ءاهؤلمي ًاددع اهل ردق ىلاعت هللا

 .نيملسملل كاكفلا ىنعم يف

(٤٦٩( 

 ديزي نب دمحأ انثدح » :يناربطلا لاق ٢٦٥٧. ٦١٤/١. :ةياورلا طسوالا مجعملا )٤٦٨(

 نع شايع نب ليعامسإ ان :لاق يروباسينلا ىيحي نب ىيحي ان :لاق يناتسجسلا

 :ةق هللا لوسر لاق :لاق ىسوم يبأ نع ريشق نب هللادبع نب ةورع نع ثراحلا نب رفعج
 نم لجر لك ىلإ عفد ةمايقلا موي ناك اذإ ةرخآلا يف اهيلع باذع ال ةموحرم ةمأ يتمأ»

 .ههرانلا نم كؤادف اذه ملسم اي :لاقيف ىراصنلاو دوهيلا نم الجر نيملسملا

 )٤٦٩( :ت ،بيذهتلا بيذهت ٩٩٠. ٨٠/٢.

 )٤٧٠( ت بيذهتلا بيرقت ٩٣٨. ١٦١١/١.



 : :{ ض

 _.۔عع حان الست ىخللاتتم _ بتح

 نأ :هانعمف .(بونذب نيملسملا نم سان ةمايقلا موي ءيجي) :ةياور امأو
 6دوهيلا ىلع عضيو ،مهنع اهطقسيو نيملسملل بونذلا كلت رفغي ىلاعت هلل

 بونذب ال ،مهلامعأب رانلا مهلخديف "مهبونذو كمهرفكب اهلثم ىراصنلاو

 4 رتل رزو ةرزاو رت الو» :ىلاعت هلوقل ؛ليوأتلا اذه نم دب الو .نيملسملا
 ١٦٤[. :م اعناألا]

 امك ،مهبونذب اهلثم مهيلع عضي :دارملاو ،زاجم ،اهعضيو :هلوقو
 .ا''«هانركذ

 اهركذ يتلا لاوقألا كلت نمو يوونلا مامإلا هلاق يذلا حرشلا اذه نم
 لوقلا نأ انل نيبتي ةياورلا هذه قرط لاجر قح يف ليدعتلاو حرجلا ءاملع

 .مالسإلا ةديقع يف هل ساسأ ال ىراصنلاو دوهيلاب نيدحوملا ءادفب

 ۔۔يث ]. دير ِ . ١ نلو هتبسك امع ةمايقلا موي ىزاجتس سفن لك نأ تبثت ةينآرقلا تايآلاف
 .ه رخ رزو ةرزاو رز الو « :ىلاعت هللا لاق دقف اهريغ لاقثأ سمن يأ لمحت

 + ث ب

 ؛(..۔هللا يبن اي كرشلاو :لاقف لجر ماق ....) :اهيف ءاج يتلا ةياورلا

 رمع نب هلللا دبع يباحصلا ىلإ ةبوسنم ةياور يربطلا مامإلا دنع ءاج ه

 .ناهام ىسيع يبأ نب ىسيع رفعج يبأ قيرط نم

 انث :لاق قاحسإ انث :لاق ىنثملا ىنثدح» :'؛""!يربطلا مامإلا لاق
 هنأ كرمع نب هللا دبع نع ،ربحم ىنث :لاق ،عيبرلا نع هيبأ نع رفعج يبأ نبا

  

 يف لوقلا اذه وحن ءاجو ٨٧/١٧- ٨٨. .جاجحلا نب ملسم حيحص حرش جاهنملا )٤٧١(
 :ةياورلا نيحلاصلا ضاير  7٤٣٢ص ٣٢٣٨ - ٣٣٩.

 )٤٧٦( ،يربطلا ريسفت ٥/ ١٦٢٥.
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 .بيةح.. لوالا لصفلا _ ١٦٨٦١
 ص ےص ه و س ؟

 ماق ،ةيآلا ...[ه٣ .رمزلا] مهيشنأ َلَع اوْتَرتأ ذلا ئدابي» :تلزن امل :لاق

 ال ةلأ دإ » :لاقف ءةلَي يبنلا كلذ هركف .هللا ئبن اي كرشلاو :لاقف لجر

 يفأ دََت هللي ةرب نمَو هكي نمل كلت تود ام يقيو هي كرشي نآ رفن
 ٤٨[((.٠ :ءاسنلا] 4“ًاًميِظَع امإ

 .''"!يطويسلاو '_'١"رثك نبا اهب جتحاو ةياورلا هذه ركذو

 :يركبلا دايز نب سنأ نب عيبرلا ةمجرت يف نابح نبا لاق دقف \ةبرطضم

 بارطضا اهيف نأل هنع رفعج يبأ ةياور نم ناك ام هثيدح نوقتي سانلاو»
 . '٧"١«ريثك

 دقف ؤفيعضتلا نم ملسي ملف هسفن ىسيع يبأ نب ىسيع رفعج وبأ امأو

 ىف يوقب سيل هيبأ نع دمحأ نب هللا دبع لاتق ...» :رجح نبا ظفاحلا لاتق

 .ءىطخي هنكلو هثيدح بتكي :نيعم نبا نع ميرم يبأ نبا لاقو ...ثيدحلا

 ةقث :نيعم نبا نع يرودلا لاقو حلاص :نيعم نبا نع ةمثيخ يبأ نبا لاقو

 نم وهو فعض هيف :يلع نب ورمع لاقو ...ةريغم نع يوري اميف طلغي وهو

 شارخ نبا لاقو ،يوقلاب سيل :يئاسنلا لاقو ...ظفحلا عيس قدصلا لمهأ

 ريكانملاب ريهاشملا نع درفني ناك :نابح نبا لاقو ...ظفحلا ئيس قودص

 .''"٠«...تاقثلا قفاو اميف الإ هثيدحب جاجتحالا ينبجعي ال

} 4 

 )٤٧٣( اريثك نبا ريسفت ٦٢/ ٣١٣.

 )٤٧٤( ثروثنملا ردلا ٢/ ٣٠٦٢.

 )٤٧٥( :ت نابح نبا تاقث ٢٦٦٦..٢٢٨/٤.

 )٤٧٦( :ت بيذهتلا بيذهت ٨٣٤٧. ٤٩/١٦١ - ٥٠٠.



 _.ع :كاك ىتللانتتم . حو

 ؛(رايخلاب هيف وهق اباقع لمع ىلع هدعو نمو ...) :اهيف يتلا ةياورلا

 :كلام نب سنأ يباحصلا ىلإ ةبوسنم ةياور ٠

 نع تباث نع مزح ىبأ نب ليهس انثدح ةبده انثدح» :ىلعي وبأ لاق

 وهف اباوث لمع ىلع هللا هدعو نم» :ةي هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ
 .«رايخلاب هيف وهف اب اقع لمع ىلع هدعو نمو هل هزجنم

 .(''“يناربطلاو ،'٨"ىلعي وبأ ةياورلا هذه جرخأ

 الإ نيثيدحلا نيذه وري مل» :ةياورلا هذه ركذ نأ دعب يناربطلا لاق

 .«ةبده امهب درفت مزح يبأ نب لهس

 &!‘“يسولألاو &‘‘٨"١ىطويسلاو ""اريثك نبا اهب جتحاو ةياورلا هذه ركذ
 )٤“'(. بلعثلاو ،'‘٨"ىبطرقلاو ا'١٨ىوسوربلاو

 لبق نم اهدورول ةجح اهب موقت ال اهدجي ةياورلا هذه دنس يف رظانلاو
 .فيعضلا مزح يبأ نب ليهس

 )٤٧٧( :ةياورلا ،ىلعي يبأ دنسم ٣٣١٩.

 )٤٧٨( :ةياورلا .طسوألا مجعملا ٨٥١٦ ٦/ ٢٠٤.

 )٤٧٩( ريثك نبا ريسفت ٢/ ٣١٢.

 )٤٨٠( "روثنملا ردلا ٢/ ٣٠٣.

 نإ :يدحاولا لاق ام ىلع اذه يف لصألاو» :يسولألا لاق ١١٦٣. ،يسولألا ريسفت )٤٨١(
 يفف ةئُسلا تدرو اذهبو ،دعولا فلخي نأ عنتما نإو ديعولا فلخي نأ زوجي كنو هللا
 6هل هزجنم وهف اباوث هلمع ىلع ىلاعت هللا هدعو نم :لاق ةلت يبنلا نأ كيت سنأ ثيدح
 .««رايخلاب وهف ًاباقع هلمع ىلع هدعوأ نمو

 )٤٨٦( ؤنايبلا حور ريسفت ٣٤٠/٥.

 )٤٨٣( يبطرقلا ريسفت ٢٠٢/٤.

 .نارمع لآ ةروس نم ١٩٤ ةيآلا ريسفت نم "يبلعثلا ريسفت )٤٨٤(



9 
 ١٤١ 9 لوألا لصفلا

 ك ء ا ر ٠

 لاقو .ةركنم ثيداحأ ىور :دمحأ نع برح لاق» :رجح نبا لاق دقف

 اهثيدح يف عباتي ال :يراخبلا لاقو .حلاص :نيعم نبا نع روصنم نب قاحسإ

 يوقلاب سيل :متاح وبأ لاقو .مهدنع يوقلاب سيل :ةرم لاقو .هيف نوملكتي

 .''_“ىيوقلاب سيل :يئاسنلا لاقو ...هب جتحي الو هثيدح بتكي

 ٧ م م

 :هللا دبع نب رباج يباحصلا ىلإ ةبوسنم ةياور ه

 انثدح &روعذم يبأ نب ورمع نب دمحم انثدح» :ايندلا يبأ نبا لاق

 هيخأ نع ،ةديبع نب ىسوم نع حلاص نب يلع ينثدح ناميلس نب رمتعم
 مل ام دبعلاب لحت ةرفغملا لازت ال» :لاق ةلي هللا يبن نأ ،هللادبع نب رباج نع

 نم امو ،هب كرشلا» :لاق ؟باجحلا امو ،هللا يبن اي :ليق ،«‘باجحلا عفري

 اهل رفغ ءاش نإ إ ،هللا نم ةرفغملا اهل تلح الإ ائيش هب كرشت ال هاقلت سفن

 نآ رفغي ال هللأ تإ » :أرق هللا يبن نأ الإ ملعأ ال :لاق مث ،«اهبذع ءاش نإو

 .0'٠`[:ه .ءاسنلا] 4 ءآَكَك نمل كل تود ام رطمو ۔هي رشن

 .('امتاح يبأ نبا ًاضيأ ةياورلا هذه جرخأو

 نب طيشت نب ةديبع نب ىشسوُم لبق نم اهدورول ةفيعض ةياورلا هذهو
 .يبلا ثراحلا نب ورمع

 يقتن انك :ديعس نب ىيحي نع ينيدملا نب يلع لاق» :رجح نبا لاق
 لاقو ...هتأن ملف ةكمب ناك مث .مايألا كلت ةديبع نب ىسوم ثيدح

 سيل :دمحأ نع دواد وبأ لاقو ...ثيدحلا ركنم :دمحأ لاق :يراخبلا

 نع ىلعي وبأ لاقو ...هثيدحب جتحي ال :نيعم نبا نع سابع لاقو ...ءيشب

 )٤٨٥() :ت ©بيذهتلا بيذهت ٢٧٦٥. ٢٣٦/٤-۔٢٣٧.

 )٤٨٦() :ةياورلا .هللاب نظلا نسح ٥٦.

 )٤٨٧( :ةياورلا متاح يبأ نبا ريسفت ٥٤٥٩، دلجملا ٣/ ٥٢.



 ىفلل _ ؟وم ٧
 معالا ___ .

 فيعض ةديبع نب ىسوم :ينيدملا نب يلع لاقو .ءيشب سيل :نيعم نبا

 .ثيداحالا يوقب سيل :ةعرز وبأ لاقو .ريكانم ثيداحأب ثدح ثيدحلا

 :يئاسنلا لاقو .فعضي :يذمرتلا لاقو ...ثيدحلا ركنم :متاح وبأ لاقو

 ريثك ‘ةقث ناك :دعس نبا لاقو .ةقثب سيل :ةرم لاقو .فيعض

 :نابح نبا لاقو .فعض هيف :عناق نبا لاقو ...ةجحب سيلو ثيدحلا

 / )٤٨٨()
 («زبفعض

 % %: ٨

 :رذ يبأ يباحصلا ىلإ ةبوسنم ةياور ٠

 نب ديلولا انثدح :لاق نانس نب ديعس نب رمع انربخأ» :نابح نبا لاق

 نع هيبأ نع ،نابوث نبا انثدح :لاق ،ملسم نب ديلولا انثدح :لاق ،ةبتع
 :لاق ةلي هللا لوسر نع ،رذ وبأ انثدح :لاق ناملس نب ةماسأ نع ‘لوحكم
 نأ» :لاق ؟باجحلا عقي امو :ليق «&باجحلا عقي مل ام هدبعل رفغي هللا نإ»

 .««ةكرشم يهو سفنلا تومت

 'ئ١٩)دمحأ مامإلاو ا'‘:ك‘١١كاحلا ئ٨نابح نبا ةياورلا هذه جرخأ

 .ا ")يناربطلاو

 نب نمحلادبع لبق نم اهدورول اهيف ةجح ال ةفيعض ةياورلا هذه
 ., قشمدلا ىسنعلا نابوث نب تباث

  

 )٤٨٨( :ت ‘بيذهتلا بيذهت ٧٣١٠. ٣١٨/١٠- ٣٢٠.

 )٤٨٩( :ةياورلا ،نابح نبا حيحص ٦٢٦. ٢/ ٣٩٣.

 )٤٩٠( :ةياورلا نيحيحصلا ىلع كردتسملا ٧٦٦٠. ٢٨٦/٤.

 )٤٩١( :ةياورلا دمحأ مامإلا دنسم ٢١٨٥٥. :ةياورلاو ۔٦٥٨١٢ :ةياورلاو ٢١٨٥٧.

 )٤٩٢( :ةياورلا ،نييماشلا دنسم ١٩٥.



٩١ 

 قر و : ٤ كاج لوالا لصفلا ١٤٢

 نب لمحم لاقو .ريكانم هثيداحأ :دمحأ نع مرثألا لاق» :رجح نبا لاتق

 نع ةمثيخ يبأ نبا لاقو ... ثيدحلا يف يوقلاب نكي مل :دمحأ نع قارولا

 لاقو .يوقلاب سيل :ةرم لاقو .فيعض :يئاسنلا لاقو ... ءيش ال :نيعم نبا

 ٤. :7 سيل :ةرم

% % % 

 :سابع نبا يباحصلا ىلإ ةبوسنم ةياور 0

 انث :لاق يعوبريلا ةحلط نب ىيحي انثدح» :''ث؛يربطلا مامإلا لاق

 باصأ اذإ :لاق سابع نبا نع ،ةمركع نع ماشه نع ضايع نب ليضف
 ىلإ كلذ ناكو ‘هيلع مكحي مل داع نإف اهيلع مكح ديصلا مرحملا

 َداَع نَمَو» :ةيآلا هذه أرق مث .هنع افع ءاش نإو ،هبقاع ءاش نإ 6 هلل
 ل

 م و . ےمد 4

 ٩٥[...«. :ةدئاملا] مانا وذ زيبزع هللاو هنم 1 مقلنيف

 اهدورول ةجح اهب موقت ال ةفيعض سابع نبا ىلإ ةبوسنملا ةياورلا هذه

 .''““١يعوبريلا ةحلط نب ىيحي لبق نم

 ،حلاص نب هللادبع انث :لاق ىنثملا ينثدح» :''٦٨“»يربطلا دنع ءاجو

 ٥كسابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع نع .حلاص نب ةيواعم ينث :لاق

 هلتق نإ :لاق ٩٥[ :ةدئاملا] ح متنأو َدََصلآ ًاونُتَمَت ال اونما ذلا اهيأ ط :هلوق

 نأ الإ ،ةبوقعلا هل تلجع ًادمعتم داع نإو هيلع مكح ايس ان وأ ادمعتم

 .«هللا وفعي

 )٤٩٣( :ت بيذهتلا بيذهت ٣٩٥٥. ١٣٧/٦ - ١٣٨.

 )٤٩٤( "يربطلا ريسفت ٦١٠/٧.

 .«ثيدحلا نيل» :(ا٢/٦٠٢ ٧٦٠٠ :ت) بيذهتلا بيرقت يف رجح نبا لاق )٤٩٥(

 ٤٢/٧. ،يربطلا ريسفت )٤٩٦(

  



 ا <
 .يفز نزت ہت هم

 نب يلع لتق نم اهدورول كلذو ةجح اهب موقت ال ةفيعض ةياورلا هذه

 نب هللادبعو ،'‘““يمرضحلا حلاص نب ةيواعمو &'!٨"يمشاهلا ةحلط يبأ

 .(؛“؛ينهجلا حلاص

2 4 

 :نازيملا يف هديعو هللا فالخإ ةركف

 تاياورلا هذهب هديعو هللا فلخي نأ زاوج ةركفب نولئاقلا ناعتسا دقلو

 اهل نزو ال ةلطاب ةركفلا هذه نأ كردن اذهبو ،ًاقباس اهانركذ يتلا ةفيعضلا

 .رهاطلا يمالسإلا ركفلا يف

 لاق دقف رعشلا نم تيبب ةلطابلا ةركفلا هذهب نولئاقلا ناعتسا دقو

 ىتح ؛ديعولا يف كلذب حدمتو دعولا يف ةفلاخملاب مذت برعلاو» :يبطرقلا
 :مهلئاق لاق

 ددَهتملا ةيشخ نم يتخأ الو يتلؤَص ثشع ام معلا نبا بري الو
 “‘‘«يدعؤم زجْنمَو يداعنإ فلمل هتدعو وأ هتدعؤأ ىتم يناو

 نأ موق ىعدا دقو» :لاق ثيح تيبلا اذهب نيذخآلا ىلع مزح نبا در دقو

 :اودشنأو برعلا دنع نسح ديعولا فالخإ

 يدغؤم ؤجنمو يداعيإ فثيلْخمل هئذَعَو وأ ةثذَعؤأ نإو يناو
 ىلع ةجح رفاك قمحأ يبص رخف لعج دق ،ءيش ال اذهو :دمحم وبأ لاق

 :زجارلا لاق .ملظلاب رخفت برعلاو ىلاعت هللا

  

 .ثحبلا اذه نم ٤٣ ص :رظنا )٤٩٧()

 .«ماهوأ هل قودص» ٦٧٨٦. ١٩٦/٢(: :ت "بيذهتلا بيرقت) يف رجح نبا لاق )٩٨ ٤(
 تبث طلغلا ريثك قودص» ٣٣٩٩ ٥٠١/١(: :ت "بيذهتلا بيرقت) يف رجح نبا لاق )٤٩٩(

 .«ةلفغ هيف تناكو هباتك يف

 )٥٠٠) يبطرقلا ريسفت ٠٢٤.



 ١٤٥ هي 7 لوالا لصفلا

 هلبرغم هلوح كولملا ىَرَي هلمرح نب مشاه هابأ ايحأ

 ال بنذ ال نمو بنذل ١ اذ لتقي

 نيلئاقلا طاسوأ يف دييأتلا قلت مل هديعو هللا فالخإ لامتحا ةركفو

 نم ريثك يف ةركفلا هذه ضقاني ام ءاملعلا لجس دقو رئابكلا لهأل ةعافشلاب

 7 :مهبتك

 ٨٧[ :ءاسنلا] ه اًتيِدَح هللا َنم ق دص نَمَو » : :ىلاعت هلوقو» :ريثك نبا لاق ه

 الو وه الإ هلإ الف الف ،هديعوو هدعوو هربخو هثيدح يف هنم قدصأ دحأ ال :يأ

٠٢ 
 «هاوس بر ٥ .

 ققحتي اهيف نأل ةمايقلا موي ءامسأ نم ةقاحلا» :اضيأ ريثك نبا لاقو ٠

 . "اهرمأ هللا مظع اذهلو ديعولاو دعولا

 برعلا داكت ال :نالوقي ءافلاو يئاسكلا ناكف» :يربطلا مامإلا لاقو ٠

 لعفلا نم يضاملا ىلع اهنوعقوي امنإو ٠ لبقتسم ىلع «بر» عقوت

 عم نآرقلا يف ءاجو :الاق .كوخأ ينءاج امبرو كاذك تلعف امبر :مهلوقك

 دعو نم نآرقلا يف ذ ناك ام نال د كلذ زاج امنإو ،ةوي امبر :لبقتسملا

 ‘٤«...نايع هنأك قح وهف ،هيف امو ديعوو

 دعو امف فلختي ال [ه٥.سنوي] 4 يح للا دمو ًتإ» :يناكوشلا لاقو .

 .ا٨‘ث«ةلاحم ال نئاك وهف رشلا نم هب دعوأو ريخلا نم هب

 )٥٠١( لحنلاو ءاوهألاو للملا يف لصفلا ٤٥/٤.

 )٥٠٦( شريثك نبا ريسفت ٣٥١/٢.

 )٥٠٢( ؤريثك نبا ريسفت ٩٩/٧.

 )٥٠٤( ،يربطلا ريسفت ٢/١٤.

 .نامقل ةروس نم ٣٤ ةيآلا ريسفت نم ٤/ ٣٢٢٢. ،يناكوشلا ريسفت )٥٠٥(



 .:عل:إ:إ| دض
 اكالا انال _ ٤٦

 بيلغت ىلع باقعلاو باوثلاب ليق هه َدمعَو إ»» :يسولألا لاقو .

 ©ثفلخي ال ققحتم تباث « ّيَح» يوغللا هانعمب وه وأ ديعولا ىلع دعولا

 دعولا فالخإ مدع امأو ،هيف مالك ال امم باوثلاب دعولا فالخإ مدعو

 .0ُ©`اضيأ فلخي ال هنأ قحلاو مالك هيفف باقعلاب

 4 و ۔ هس وے م

 ,هدهع هللآ لخت نتَم» :ىلاعت هلوق :ةعبارلا ةلأسملا» :يزارلا لاقو ه

 ٥. '٧«...هديعوو هدعو بذكلا نع هزنم ىلاعتو هناحبس هنأ ىلع لدي ٨٠[ :ةرقبلا]

 زوج اذاف ،ربخلا ماسقأ نم مسق ديعولا نأل ...» :اضيأ يزارلا لاقو ه

 لب "ميظع أطخ اذهو هللا ىلع بذكلا زوج دقف هيف فلخلا هللا ىلع

 نع هزنم ىلاعت هنأ ىلع اوعمجأ ءالقعلا نإف ارفك نوكي نأ نم برقي
 نإ :لاق ام لجأل ديعولا يف هللا ىلع بذكلا زوج اذإ هنألو بذكلا
 رابخألاو صصقلا يف فلخلا زوجي ال ملف مرك ديعولا يف فلخلا
 نآرقلا يف نعطلا ىلإ يضفي بابلا اذه حتف نأ مولعمو ،ةحلصملا ضرغل
 .٨ٍ‘“«ةعيرشلا لكو

 ٠ َدَهَع هنآ لخي نتم» :هلوق يفو» :يسلدنألا نايح وبأ لاقو 4
 ىلإ روهمجلا بهذف ديعولا يف فلتخاو .هدعو فلخي ال هللا نأ ىلع ليلد

 .اث`“؛«دعو فلخي ال امك ،هفلخي ال هنأ

 هناحبس ههزنتل 4 رهدهع ل تلخت نلق 2 :يروباسينلا يمقلا لاقو ه

 يف فلخلا نأ به :ليق نإف .صئاقنلا صقنأ ربخلا فالخو ةصيقن لك نع

  

 )٥٠٦( .يسولالا ريسفت ١٠٠١١.

 )٥٠٧( ،يزارلا ريسفت ٣/ ١٣٧.

 )٥٠٨( ،يزارلا ريسفت ٢١٠/١٠ - ٢١١.

 )٥٠٩( .يسلدنالا نايح يبأ ريسفت ٤٤٥١.



٨ 

 , .يت ا.ر "١٠٧ لوالا لصفلا 12 ١٤٧

 وه ثيح نم فلخلا :انلق .فطلو مرك ديعولا يف هنكل ةصيقنو مؤل دعولا

 .'ث‘؛«لمأتف اذه ىوس رخآ اقيرط مركلل لعلو ،لماك هزوجي ال حيبق بذك

 نأ :ةريره يبأ نع ،هريغو ملسم حيحص يف تبث دق» :ةيميت نبا لاقو ه
 تايساك ءاسن :دعب امهرأ مل يتمأ نم رانلا لهأ نم نافنص» :لاق ةلي يبنلا

 نلخدي ال تخبلا ةمنسأ لثم نهسوؤر ىلع ‘تاليمم تالئام تايراع

 اهب نوبرضي رقبلا بانذأ لثم طايس مهعم لاجرو .اهحير ندجي الو !ةنجلا

 ديعولا نم هيف امب حيحصب سيل ثيدحلا اذه نأ معز نمو "هللا دابع
 نم هلاثمأو ،هعدرت يتلا ةبوقعلا قحتسي عرشلا نع لاض لهاج هنإف ديدشلا

 .ةلي هللا لوسر نع ةحيحصلا ثيداحألا ىلع نوضرتعي نيذلا لاهجلا

 ةدهاعم اسفن لتق نم» :هلوق لثم ةريثك «ديعولا» يف ةحيحصلا ثيداحألاو

 نيعبرأ ةريسم نم دجوي اهحيرو &٠'ا!ةنجلا ةحئار دجي مل اهقح ريغب

 نم ةرذ هبلق يف نم ةنجلا لخدي ال» :حيحصلا يف يذلا هلوق لثمو "افيرخ
 ربكلا نمفأ ءانسح هلعنو ،ًانسح هبوث نوكي لجرلا !هللا لوسر اي :ليق .«ربك

 .«سانلا طمغو ،قحلا رطب ربكلا ،ال» :لاقف ؟كاذ

 .ةرقبلا ةروس نم ٨٠ ةيآلا ريسفت نم ٢٣١٨/١-٣٢١٩، .نآرقلا بئارغ ريسفت )٥١٠(

 لتق نم لوخد مدع نع ةيانك اذهو بيطلا اهميسن ةنجلا ةحئارو ...» :يناكوشلا لاق )٥٠١١(

 ...اهلخدي مل اماع نيعبرأ ةريسم نم دجوي وهو اهميسن مشي مل اذإ هنأل .ةنجلا ًادهاعم

 ىف هديلخت ىلع امهتلالدل دهاعملا لتاق ىلع ديعولا ديدشت ىلع المتشا ناثيدحلاو

 ملعلا لهأ نيب فالخلا عقو دق هنأ عم ‘هيلع ةنجلا ميرحتو اهنع هجورخ مدعو .رانلا
 ناثيدحلاف دهاعملا لتاق امأو ...؟اهنع جرخي مأ اهيف دلخي له ملسملا لتاق يف

 ناثيدحلا ناذهو ىدبأ اهلوخد مدعل مزلتسم كلذو ةنجلا ةحئار دجي ال هنأب ناحرصم

 رانلا نم نيدحوملا جورخب ةيضاقلا ثيداحألا مومع امهب صصخي نأ يغبني امهلاثمأو

 ١٤٠٩(. ص ٬رابخاألا ىقتنم رارسأ نم راطوألا لين) .«كلذ دعب ةنجلا مهلوخدو

 هيف حيرص حيحص ثيدح دجوي ال هنأ ةيمالسإلا ةمألا جهنم بسح ۔ ملعن نأ انيلع

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ثحبلا اذه يف نيبتيس امك منهج ران نم نيملسملا ةاصع جورخ ركذ



 , ة `ا !ا ث
 صحام ج :حو ١٤٨

 كاتا هم ۔۔

 هلوق لثمو .مهؤاردزاو ،مهراقتحا «س ساانلا طمغ»و 6هدحج «قحلا رطب»و

 مهلو ،مهيكزي الو .ةمايقلا موي هللا مهملكي ال ةثالث» :حيحصلا ثيدحلا يف

 .«لاتخم ريقفو باذك كلمو ©ناز خيش :ميلأ باذع

 ...هللا ءاش ام ديعولا تايآ نم نآرقلا ىفو

 لهأل ةنسلاو باتكلا يف «ديعولا» نأ نيملسملا نيب هيلع قفتم رمأ اذهو
 يف هللا نيب دق ة سلاو باتكلا ىف دوجوملا ديعولا نكلو .دوجوم رئابكلا
 ورس يذلا ئدابَي لق »» :هلوقب بئاتلا قحلي ال هنأ ةيتَي هلوسر ةنسو هباتك
 وه هلإ اعيمج ترثتلا يني هلأ نإ مأ ةت ني اوظتقت ال مهيشنآ ع
 7 هللأ تإ » :ىرخألا ةيآلا يف لاقو .بات . :يأ ٥٣[© :رمزلا] هلال
 يف اذهف ١١٦[© :ءاسنلا] 4 +اََك مل للد ے رود ام 2 رهَعَنَو ي رش نآ ث رفع

 ءاش نإو ،٥هرفغ هللا ءاش نإ كرشلا نود امو رفغي ال كرشلاف ٨٥بتي مل نم قح

 .'٢٦١٥«هيلع بقاع

 رخآ عضوم يف اهانعم حضوأ دق انه ةيميت نبا اهيلإ راشأ يتلا ةئيشملاو
 الف :ىنسحلا هللا نم هل تقبس نمف» :كانه لاق ثيح (ىواتفلا عومجم) نم

 لا نم هل قبسي مل نينمؤملا نم نكي مل نمف ،ًايقت انمؤم ريصي نأ دب
 هب لصي يذلا لمعلاب هلمعتسا ةقباس هللا نم دبعلل تقبس اذإ نكلو .ىنسح

 ةأرما أطي نأ دب الف .دلو هل دلوي نأ هللا نم هل قبس نمك ،ةقباسلا كلت ىلإ
 نمف ؛اذهو اذه هنم قبسف ،تاببسملاو بابسألا ردق هناحبس هللا نإف ؤاهلبحي
 رسيم هناحبس وه لب لض دقف ببس الب ىنسح هللا نم هل قبس ًادحأ نأ نظ
 .0 '٣«اذهو اذه ىضم اميف ردق ذق وهو تاببسملاو بابسألا

  

 )٥١٦٢( ىواتفلا عومجم ٢٩٦/١١ - ٢٩٧.

 )١٣ ٥) .ىواتفلا عومجم ٨/ ٣ - ١٣٤.
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 _ىبافقم ١٤١ آ لوالا لصفلا

 اهركذ ىتلا ةدعاقلا هذه ةغيلب ةدودعم تاملك ىف يزوجلا نبا نيب دقو

 ©قفوم دارملاف ااذه دعبو» :يزوجلا نبا لاق ثيح ةيميت نبا ةمالعلا

 .١٨0ث'«هل كأيه رمأل كدارأ اذإو .ناعم بولطملاو

 نم هابتناو يدتهي نم ةياده ببس يف تركفت» :رخآ عضوم يف لاقو

 كلذل كيق قحلا رايتخا ربكألا ببسلا تدجوف ‘هتلفغ داقر نم ظقيتي

 .0ُ‘؛«هل كأيه رمأل كدارأ اذإ ليق امك صخشلا

 ىلاعت هللا دعو دقو ةرفغملا بابسأب ذخأ دقف ةبوتلا ليبس كلس نمف

 .مهلامعأ يف هلل اوصلخأ مه نإ مهبونذ نارفغب نيبئاتلا

 نيدايم يف اهل نزو ال رئابكلا لهأل ةعافشلا تركذ يتلا تاياورلاف

 اهتبسن زوجي ال يتلا تاصيرختلا نم يهف هديعو هللا فالخإ ةركف امأو .ملعلا

 .ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ

 ةمالعلا هيلإ راشأ امل نايب ةدايز هيف لصفلا اذه نم يتآلا مسقلاو

 .ريخ لك ىلإ قفوملا هللاو .انه ةيميت نبا

 ىلإ هقفوي هراوجب هللا هديري يذلا :يأ» :انه ناققحملا لاق ٤. ص رطاخلا ديص )٥١٤(

 .«نيحلاصلا هدابع نم نوكيل هناحبس هللا هبلطي يذلا :يأ (بولطملا)و حلاصلا لمعلا

 ٣١٨. ص رطاخلا ديص )٥١٥(



==. 
 هيهلالا هتيشملاو ة رشقملا

 ةلأ ءآش ام الإ» :ىلاعت هللا لوق نوملسملا عمس امنيحف

 .ءانثتسالا اذهب ىلاعت هللا مهانع نيذلا نع ثحبلا يف اوذخأ ١٢٨[ :ماعنالا]

 ليلدتلل مهتلدأب اوؤاجو ثءانثتسالا اذه مهلمشي نيذلا دارفألا ركذب اوماقو

 ركذ اهيف ةياور وأ ةيآ لك عم هوعبتا جهنم اذهو مهلاوقأ باوص ىلع

 ةبتكملا اهب ترهدزا يتلا مهتاباتك عيمج يف هنم ىنثتسملاو ىنثتسملا

 ةلدألا هتديأ يذلا وه حيحصلا لوقلا ناكف .ةيضاملا نورقلا ربع ةيمالسإلا

 .كوكشلا اهلوح موحت ال يتلا ةتباثلا

 يف ةمألا ءاملع هقبط يذلا يمالسإلا جهنملا.ىلع دمتعن مسقلا اذه يفو

 ٤٨ ةيآلا يف لزنملا 4 آي نَمل» :ىلاعت هلوقل حيحصلا ىنعملا ةفرعم

 .ءاسنلا ةروس نم ١١٦ ةيآلاو

 - :رصانع ةثالث يف مسقلا اذه ضرعيو

 ةنق ىفطصملا هلوسر ةتسو ىلاعت هللا باتك يف دراولا يهلإلا مكحلا - ١
 .دابعلا بونذ نارفغ لجأل

 امنيح نيملسملا ءاملع هب ىدان رمأ ةرفغملا لجأل ةبوتلا طارتشا - ٢

 .ةيبهذملا تاعبتلا نم اودرجت

 .اهرفغو اهنع هللا زواجت بونذ ٣
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 لوألا لصفلا 22 ١٥١
 .د 5.4

 :ىلاعت هللا مكح يف ءاج امك ةرفغملا بابسأ :لوألا رصتعلا

 نوكلا سيماون نأ نايبل ىلاعت هللا باتك نم تايآ يف ةئيشملا ركذ ءاج

 رشبلا تارايتخا عم بواجتلاو لعافتلل اهل يهلإلا نذإلاب ةموكحم هنيناوقو
 .بابسألاب اوذخأ مه اذإ مهتاهجوتو

 ۔ وه سس واج د ى و <
 نم مَحْيو ءاشي نم بِذَعي » :ىلاعت هلوق ريسفت دنع يربطلا مامإلا لاق

 ىلع مهنم ءاشي نم بذصعيف» :[١٢:توبكنعلا] 4 وبَلتَت تلو ةي
 نمآو بات نمم مهنم ءاشي نم محريو ،هتايح مايأ يف همرج نم فلسأ ام

 .٠"١احلاص لمعو

 وذ هللا نإف :لوقي ١٩١[ :ةرقبلا] 4 ُمحَت ُوُقَع هللأ َنإَك»» :يربطلا مامإلا لاقو

 .ةبوتلا دعب اهيلع مكبقاعي نأ مكب ميحر ،اهنم متبت اذإ مكبونذ نع وفع
 مكاوجن يدي نيب اومقت نأ لبق ةلي هللا لوسر مكتاجانمب مكذخاؤم ريغو
 .'١٨\٧؛ةقدص هايإ

 ةا نم معو اكب نمم ُتْذَعُي » :ىلاعت هلوقل هريسفت دنع ةيطع نبا لاقو
 هيلع قح نم لامعأل ءاشي نم رسيي :ىنعملا» :[١٢:تربكنلا] 4 روبق هلو
 باقعلاو باوثلا قلعتيف ،ةداعسلا هل تقبس نم لامعأل ءاشي نم رسييو "باذعلا

 .ديبعلا لامعأ يف ىلاعتو كرابت هلل يذلا عارتخالاب نرتقملا باستكالاب

 باوبألا انل حتفت ةيطع نباو يربطلا مامإلا اهرطس يتلا لاوقألا هذه

 امو ةهلإلا ةئيشملا نيب تطبر يتلا تايآلا ترسف يتلا ريسفتلا بتك عبتتل

 .باقع نم ناسنإلا هب دعوت امو باوث نم رشبلا هب دعؤ

 )٥١٦( يربطلا ريسفت ١٣٩/٢١٠.

 )٥١٧( "يربطلا ريسفت ٢٨/ ٢١.

 )٥١٨( ص ؛ةيطع نبا ريسفت ١٤٥٩.



 قحللا اتم . عيكو

 نوناقلل قيبطت مهتايح يف رشبلا كولس جئاتن نأ تسثت رتشت هثت ةينآرقلا تايآلاو

 هباتك يف ةقيقحلا هذه ىلاعت هللا ركذ دقو .تامدقملاب جئاتنلا طبر يف يهلإلا

 ۔ :العو لاج لاق ثيح ٬ةئيشملا اهيف ركذ ةريثك تايآ يف زيزعلا

 ۔[٠٠١ :فسوي] 4 مكلا ليلعلا وه مهت اس اَمَ يطل ىتر تي » ه٭

  

 _ م م ّ م صس ر س صس م 2ِ

 نم َلِضُي هنآ تإ لق هير ني ةياء هتلع لزنأ الو 2 ذلا لوقبو » ه

 .[٧٢:دعرلا] 4 بانأ نم هلإ ئدهنَو ثآتَت

 ٢٩[. .ريوكتلا] & تيمكلا تَر هنأ اني نأ الإ َومآَتَت امو» هه
 ٥٤[. :ءارسإلا] ه >> امب نإ وآ ۔كمَحَي اني ني » : اكد س ۔ ےس 4 .

 - رسرس ج 7 ڵ۔م ےص 'س صس صس ےے٥ رج س 1

 ماكك م ١ )ضر ر . الو ٥ دحو ةمأ مَكََحَجل لل ءاش و « .م
 ح

 ر ورء۔ ء 2ِ -: ٭آ۔ 2 . 4

 .۔[٢٩ :لحنلا] 7 نولمعت رشك اًمع )و ءاشي م ىرهيو
 اتم نم فزعيو +آكت نمل ُرفَتَي ضرألا ىف امَو توملا ىف ام تيو » . س ّ _ .ىس ج .م 41 . ى ج , ّ ِ

 ح وو و ور ۔ م

 ١٢٩[. :نارمع لآ] « ميحر رومع هنل هللاو

 اولع امي ن اوتأ بن - لا ىرج ضرأل آ ق 7 توكسلا : م ِهَلَو « .

 ٣١[. :مجنلا] 4 ىلي اونَسَح اس ه فن 1 ىزو

% % ٨ 

 :يهلإلا مكحلا اذهل ءاملعلا نايب

 هل ضيق ارمأ دارأ اذإ : :يأ » ءام امل أ فيطل قر ن »» :ريثك نبا لاق ٠
 هلاوقأ يف 4 مكلا « هدابع حلاصمب « ميلحلا َُه ش ,هَتإ» هرسيو هردقو ابابسا

 .٨0‘}“«ديريو هراتخي امو هردقو هئاضقو هلاعفأو

 أ ترإ لُف» :لاق اذهلو ...» :رخآ عضوم يف ريثك نبا لاقو ٥٠/٤. ،ريثك نبا ريسفت )٥١٩(
6 

٨
 



 ب.. و :{ الا لصفلا
 ممرم و ره م ا

 َرََو اولع امي او بلأ مرجلا :ىلاعت هلوق ريسفت يف ًاضيأ :7
 رشف ًارش ناو ريخف اريخ نإ هلمعب الك يزاجي :يأ» . ىحلاب اونس دسحأ

 :يأ ،شحاوفلاو مثإلا رئابك نوبنتجي نيذلا مهنأب نينسحملا رسف :
 مهل رفغي هنإف رئاغصلا ضعب مهنم عقو نإو رئابكلا تامرحملا نوطاعتي ال

 َنوَهنث ام َرباَبك اوُمنَسَت نإ , :ىرخألا ةيآلا يف لاق امك مهيلع رتسيو

 ٣١[ :ءاسنلا] ٠ اميك ال لَحَذُم مك 7 َو مُكَياَتيَسم مكنَع رِقَكَت هنع

 اذهو ٢٢[ :مجنلا ؟ لا إ ات رذلا : َهْنَتَت بزلا » :انهه لاقو
 هلوقو ...لامعألا تارقحمو بونذلا رئاغص نم ممللا نأل "عطقنم ءانثتسا

 ءيش لك تعسو هتمحر :يأ ٣٢[ :مجنلا] 4 ةرفغملا عيسو كر دإ :ىلاعت

 َنزَلا ئابي لفل :ىلاعت هلوقك اهنم بات نمل اهلك بونذلا 7 هترفغمو
 هنإ اكيمج بلا رفغت هّمَر هللأ َنِإ هلأ ةَمَت نم اوظتمَت ال مهيشنآ لَع اور

  """ .77:رمزلا] ٥٣[.

 لهس ءيش لوصح دارأ اذإف فيطل ىلاعت هنأ الإ» :يزارلا مامإلا لاقو ه

 .""«لوصحلا نع دعبلا ةياغ يف ناك نإو لصحف هبابسأ

 ايافخب ملاعلا ىنعمب انه فيطللا نأ هلصاحو» :يسولألا لاقو ٠

 دارأ اذإف هناحبس هتئيشم ذوفنلو ،اهباعصل لهسملاو اهل ربدملا رومألا

 لهسي فطلي ام نأل فيطللا هنأش لج هيلع قلطأ هبابسأ لهس ئيش
 )٩٢٢(إ

 ٥) ذ وفن

 7 م

 هيلإ عجرو ،هللا ىلإ بانأ نم هيلإ يدهيو :يأ 4 بأ نَم هنك ئربو ُآتَي نم زي ۔
 ٨٩/٤(. شريثك نبا ريسفت) «هيدل عرضتو هب ناعتساو

 )٥٦٢٠( "ريثك نبا ريسفت ٦/ ٤٥٧ -۔٤٥٩.

 )٥٢١( "يزارلا ريسفت ١٧٨/١٨.

 )٥٦٢٢( ،يسرولالا ريسفت ٥٨٧.



 ٠ ةنا .

 ف ابلانتتم ميتحو ١٥٤
 معتل _ 7

 :يأ هلالضإ ٤[ ؛ميهاربإ] 4 آي نم هأ لسيَك»» :دوعسلا وبأ لاقو .

 امل هب فطلي الو هلذخي وأ هيلإ ةيدؤملا هبابسأ ةرشابمل لالضلا هيف قلخي

 نم فاطلإلا حنمو قيفوتلاب 4 ىرهَيَو» .فاطلإلا هيف عجني ال هنأ ملعي

 .'ُ""«قحلا ىلإ لابقإلاو ةبانإلا نم هيف امل هتياده 4 آ

  

 اَتِت ممميل تقبس تيآ ة نإ » :ىلاعت هلوق امأو» :ةيميت نبا لاقو .

 :ىنسحلا هنلا نم هل تقبس نمف [١٠١:ءايبنألا] 4 َبوُدَمَُم بتح كيتزأ ةميسحلا

 هللا نم هل قبسي ي مل نينمؤملا نم نكي مل نمف ايقت انمؤم ريصي نأ دب الف

 هب لصي يذلا لمعلاب هلمعتسا ةقباس هللا نم دبعلل تقبس اذإ نكلو ©ىنسح

 ةأرما أطي نأ دب الف .دلو هل دلوي نأ هللا نم هل قبس نمك ،ةقباسلا كلت ىلإ
 نمف ؛اذهو اذه هنم قبسف ‘تاببسملاو بابسألا ردق هناحبس هللا نإف ،اهلبحي

 رسيم هناحبس وه لب لض دقف ببس الب ىنسح هللا نم هل قبس ادحأ نأ نظ

 .'‘"ث'«اذهو اذه ىضم اميف ردق دق وهو ‘تاببسملاو بابسألا

 يتلا ةقيلطلا ةئيشملا ..هللا ةئيشم هلك كلذ ءاروو» :بطق ديس لاقو ه

 جودزملا دادعتسالا اذه ىلع ناسنإلاب ىمسملا قلخلا اذه نوكي نأ تضق

 هللا لضي كلذكو ..مازلإ وأ ءاضتقا نع ال ةمكحو رايتخا نع "لالضلاو ىدهلل
 نم نيعت يتلا ،كلت هتئيشمب .ميقتسملا هطارص ىلإ ءاشي نم يدهيو ءاشي نم
 بلط ىلإ ناسنإلا هاجتا نإ ..دابعلا نم ادحأ ملظت الو .دناعي نم لضتو ،دهاجي

 اهيلع هللا هرطف يتلا هتقلخ نم أشني امهالك لالضلا ىلإ ههاجتا وأ ىدهلا

 )٥٢٣( ج ،دوعسلا يبأ ريسفت ٣/ ج) هريسفت يف يسولالا دنع لوقلا اذه وحن رظناو ا١٧٤ ص ٧/

 ص ١٧٧(: ةيدؤملا هبابسأ دوجول لالضلا هيف قلخي :يأ هلالضإ 4 ُآتَي نم هنآ لِضيَت»»

 قلخي ؛ىهَبَر» فاطلإلا هيف عجني ال هنأ ملعي امل هب فطلي الف هلذخي :ليقو ؤهيف هيلإ
 .«كلذ ىلإ ةيدؤملا بابسألا نم هيف امل هتياده 4 ُآَتَي نم» فاطلألا حنمي وأ ةيادهلا

 )٥٦٢٤( .ىواتفلا عومجم ١٣٣/٨- ١٣٤.

  



 . 9 و ١٥ لوالا لصفلا

 ىلع بترتت يتلا جئاتنلاو .هللا ةئيشمب ءادتبا قولخم كاذو هاجتالا اذهف .هتئيشمب

 ةئيشملاف .كلذك هتئيشمب هللا اهئشني امنإ لالضلاو ءادتهالا نم كاذو هاجتالا اذه

 هكلمي يذلا ناسنإلا هاجتا ىلع ناموقي امنإ ءازجلاو باسحلاو .ةقلطمو ةلعاف

 .'“"“"«هللا ةئيشم نم لصألا يف وه جودزملا هاجتالل دادعتسالا ناك نإو

 رادم رودي رمألا نأ هنم اومهوتي نأ نمؤي مل املو» :يئابطابطلا لاقو ه

 ءاشي نم هيلإ يدهيو :انلوق ليدبتب هعفد ىلإ راشأ ةمظتنم ريغ ةيفازج ةئيشم
 ةيراج ىلاعت هللا ةئيشم ىلإ رمألا نأ نيبف 4 بانأ َنَم هلإ ئدمَو» :هلوق نم

 بانأ نم ةياده ءاشي ىلاعت هنأ كلذو رمتسم نقتم ماظنو ةمئاد ةنس ىلع

 «بني ملو ضرعأ نم لضيو هيلإ عجرو

 نينمؤملا نم ١٦٩[ :نارمع لآ] 4 اك نمل ر رفشي »» :ىسربطلا لاقو ه

 هور
 م ُفَزَعيَو » الضفو هنم ةمحر اهيلع مهبقاعي الو اهب مهذخاؤي الف مهبونذ

 لبق تام نإ نينمؤملا يبنذم نم ءاشي نمو نيرفاكلا بذعيو :يأ 4 اك

 و ء۔رس
 رفغيو وي رش نأ رفع ةر ال هنلا ن % :هلوق ًارسفم هيلع لديو الدع ةبوتلا

 ىلع وفعلا زوجن ال كلذ الولو ] ٤٨. ١١٦١ :ءاسنلا] 4 كت مل كلد نود ام ٣

 .القع عيمجلا

 )٥٦٥( دلجملا ،نآرقلا لالظ يف ٢/ ص ١٠٨١. دلجملا) رخآ عضوم يف بطق ديس لاقو ١/

 ص ٣١٦-٢١٣(: ةيادهلا دارأ نم نأ .:ىرخأ ةقيقح نآرقلا ررقي هتاذ تقولا يفو»

 اودَهَج َنبِلَو » :اهيلع هنيعي لب ،اهنم همرحي ال هللا نإف اهيف دهاجو اهيعس اهل ىعسو
 ةئيشم نأ هللا ىده ىلإ هجتي نم لك نئمطيل 4 نييملاع هلل َنَو ًاتلْبْش مهت مُهَتَيِدَهَنَل اتيف

 بطق ديس لاقو .«ريثكلا ريخلا كلذ هحنمتو ،ةمكحلا هيتؤتو ىدهلا هل مسقتس هللا

 دلجملا) :اضيأ ٤/ ص ٢٠٦٠(: فلاف ..4 َباَنأ نم هلإ ئيهتَو ُآتَي نم لضي هأ إ لث»»

 نأ نذإ موهفملاو .هادهل ًالهأ مهتلعج يتلا يه هللا ىلإ ةبانإلاف .هيلإ نوبيني نم يدهي

 ىدهلل بلقلا دادعتسا وهف .هللا مهلضيف ‘لالضلا نولهاتسي نيذلا مه نوبيني ال نيذلا

 .هديعب اهنع وهف هيلإ كرحتت ال يتلا بولقلا امأ .هبلطو هيلإ هيعسو
 .دعرلا ةروس نم ٢٧ ةيآلا ريسفت نم ١١/ 0٣٥٥ "يئابطابطلا ريسفت )٥٢٦(

()٥٢٦( 



 ..ع ل ["إإ ذ
 ىتللا عيرم ٦

  

       

 نمو هل رفغي نم نيبي ملف ةرفغملاو بيذعتلاب رمألا هللا مهبأ امنإ :ليقو

 هللا باذع نم نمأي الف ءاجرلاو فوخلا نيب فلكملا فقيل هبيذعت ءاشي

 .'"""«نورفاكلا موقلا الإ هللا حور نم سأيي الو ىلاعت

 ناك هنأ َتإ» :تليذ دقف ناسنإلا ةروس ةيآ امأو» :روشاع نبا لاقو ٠

 ةماقتسالا مهل هتئيشم طوني هتمكحو هملعب وهف :يأ ٢٠[ .ناسنإلا اميكح اميلع
 دق اليبس هبر ىلإ ذختي نأ أشي مل نم نأ ديفيف اهل مهتيحالص عضاومب

 ۔'ث"“«مهئاقش نع ةيانك هتمكحو هملعب ريخلا هتئيشم نم ىلاعت هللا همرح

 بلطب ىلاعت هللا ىلإ هججوتلابو ىوقتلاب مهفصو» :روشاع نبا لاقو
 ىلع يراجلاو ربخلا يف عقاولل قباطملا مالكلا انه لوقلا ىنعمو .ةرفغملا

 امتإو خلإ ه ابئذ انك رفعآَ» :مهلوق يف ءاعدلا يف ةبغرلا طرف
 يتلا اهبابسأب اهبقرتو ةباجإلا لئاسو يف يعادلا ىعس اذإ كلذك يرجي
 لمعي ملو همفب كلذ لاق نم ءازجلا اذه ىراج الف ،ىوقتلا اهيلإ دشرت
 له«)٨٢٨'.

 4 مُكَتذَُي َعُي أت نإ و هكَمَحي أت ني» ىنعمو» :اضيأ روشاع نبا لاقو

 وأ ،ةمحرلا ببس وه يذلا مهايإ هيده ةئيشم نع ةيانكلا اذه ىلع ٥٤[ :ءارسإلا]

 امو ،اهعقوم نێبيو ةيآلا هذه هب رسفت ام نسحأ اذهو .مهتأشو مهكرت ةئيشم

 هتمكحب ؛هبابسأب باذعلاو اهبابسأب ةمحرلا طان املف ...مئتلي ال هارأ هريغ ليق

 داجيإ ةئيشم وه بيذعتلا وأ ةمحرلا هتئيشم ىنعم نأ ملغ ،هلدعو

 .'“7‘×...امهبابسأ

 .نارمع لآ ةروس نم ١٢٩ ةيآلا ريسفت نم ٣٢١١/٢\ ،يسربطلا ريسفت )٥٦٧(
 .ريوكتلا ةروس نم ٢٩ ةيآلا ريسفت نم ١٤٨/٣٠\ روشاع نبا ريسفت )٥٢٨(

 .نارمع لآ ةروس نم ٦ ١ ةيآلا ريسفت نم 6 ٣/ ٢ ٤ روشاع نبا ريسفت ) )٩ ٢ ٥

 .ءارسإلا ةروس نم ٥٤ ةيآلا ريسفت نم ١٠٧/١٤\ روشاع نبا ريسفت )٥٣٠(

 



 ١٥١٧ هجو لوالا لصفلا

 ًاعبت الإ ةقيقحلا يف مكل ةئيشم ال :ىنعملا ناك...» :روشاع نبا لاقو

 :امهادحإ :نيتئيشم توبث اهتياهنو ةيآلا هذه ردص نم لصح دقو ...هللا ةئيشمل

 الصأ تناكف ةيآلا هذه امهتعمج دقو هللا ةئيشم :ىرخألاو دابعلا ةئيشم

 فيلاكتلا طون هدارفناب اهضعب يضتقملا ةينآرقلا تايآلا ضراعتم نيب عمجلل
 ءمهسفنأل اهوؤاش يتلا لاعفألا ىلع مهباقعو مهتاوثو دابعلا ةئيشمب

 بهذم لطب اذهبو ...هدابع لاعفأ يف هلل ةئيشم رخآلا اهضعب يضتقملاو

 نأل اهيف اطرش هللا ةئيشم تلعجو سانلل ةئيشم تتبثأ ةيآلا نأل ةيربجلا

 ةلزتعملا بهذم امأو .ةلاحم ال هتئيشم ناسنإللف ،طرشلا ةوق يف ءانثتسالا

 ةرابعو ©بسكلاب وأ قلخلاب ةرابعلا يف الإ يرعشألا لوق نم ديعب ريغف
 ةئيشم ىنعم قيقحت يف الإو ،قيلاخلا هللا عم بدألاب قلعأو قرأ يرعشألا
 .'"«مالكلا ملع يف هليصفتو قرفلا مدع وأ رمألا نيبو اهنيب قرفلاو ،هلل

 ىلإ عجار هللا ىلإ لالضإلاو ىدهلا دانسإ ىنعمو» :روشاع نبا لاقو
 ًايفوتسم نآرقلا ناك ثيحب مهرثأت مدعو نآرقلاب نيبطاخملا رثأت بتارم

 ...هنع لض نم مهنمو هب ىدتها نم مهنم اوناكف هب سانلا ءادتها بابسأل

 .“"“«ىدهلا هنأش نم يذلا باتكلا يف ال لاضلا يف صقنل كلذ نإ :ىنعملاو

 فرصل هلالضإ تي نم» ىلاعت 4 هلأ ليي»» :يسولألا لاقو ٠.
 هللا تايآل هتدهاشم دنع لالضلا بناج ىلإ عىييسلا هدادعتسا بسح هرايتخا

 هدادعتسا بسح هرايتخا فرصل هتياده 4 آل نَم ىدمو » ىدهلاب ةقطانلا ىلاعت

 ىندأ ةيادهو الالضإ ال ىدهلا بناج ىلإ تايآلا كلت ةدهاشم دنع نسحلا

 .'‘""؛امهنم

 .ناسنإلا ةروس نم ٣٠ ةيآلا ريسفت نم \٤٨٢٣۔_٩٢/٢٨٣ روشاع نبا ريسفت )٥٣١(

 .رمزلا ةروس نم ٢٢٣ ةيآلا ريسفت نم ٢٤/ ٧٣٧٢ روشاع نبا ريسفت )٥٢٣٦(

 ١٤٢/١٥. يسولالا ريسفت )٥٢٣٣(



 ىفحلانل اتم : ١٥٨
 حب ء

 كاج
 عتا»

 ،هبر ىلإ بينملا وهو ءاشي نمل رفغيف» :يدعسلا خيشلا لاقو ٠.

 ءاشي نم بذعيو ٢٥[. :ءارسإلا] 4 اروُشَع ريل داك هت < هيلإ باوألا

 .ؤث"ث؛«هرهاظو هنطاب يف يصاعملا ىلع رصملا وهو

 4 آي نم محرو ءآَكَي نمم ُبِذَعي »» :اضيأ يدعسلا خيشلا لاقو
 ،نيعئاطلا ةباثإ :وهو ،ينئازجلا مكحلاب درفنملا وه :يأ ٢١[ :توبكنعلا]

 .(}7ث«مهب ليكنتلاو نيصاعلا بيذعتو ،مهتمحرو

 :يأ ٢١[ :توبكنعلا] 4 ءاسك نم حيو امك نم ُفَزَعي »» :يناكوشلا لاق ه

 .ةاصعلاو ،رافكلا مهو ،هبيذعت ءاشي نم بذعي ةرخآلا ةأشنلا دعب هناحبس وه
 نولماعلا هلسرل نوقدصملا هب نونمؤملا مهو هتمحر ءاشي نم محريو

 «هيهاونو ،هرماوأب )٥٣٦)

 ُءاَمَك م قرش هلا نكلو « :ىلاعت هلوق» :يزوجلا نبا لاقو ه

 تئش دقو :ىنعملاف نارفغلاو ةبوتلاب مثإلا نم ءاشي نم رهطي :يأ ٢١[ :رونلا]
 ٥٢٧٨ كيل . بوتأ نأ

 رايتخا هنم ملع نم 4 ءاشي نم لضي نكنلو «« : يفسنل و . 7 سس 7 . - . دلا لاتق .

 .'""“«ةيادهلا رايتخا هنم ملع نم ٩٢[ :رونلا] » امد م ىريو » ةلالضلا

  

 ملاع اهترشنو راجنلا يرهز دمحم اهققح يتلا ةخسنلا ١/ ٢٥١ ؤ‘يدعسلا ريسفت )٥٣٤(
 ةخسنلا يف ءاجو .م٨٨٩١ ۔ه٨٠٤١ ،ىلوألا ةعبطلا {ةيبرعلا ةضهنلا ةبتكمو بتكلا
 ١٠٣(٨ ص) مزح نيا راد اهترشن يتلاو "قحيوللا العم نب نمحرلادبع اهققح يتلا
 هبنذب ءاشي نم بذعيو .ةرفغملا بابسأب ىتأ نمل وهو 4ُآكي نميل ُرفَمي»» :هصن ام
 هيف تفلتخا ام ةفاضإب العم نب نمحزلادبع ماق دقو ،«هرفكي ام هل لصحي مل يذلا
 .مزح نبا راد اهترشن يتلا ةخسنلا نم ٦١٩ص يف ناتخسنلا
 .توبكنعلا ةروس نم ٢١ ةيآلا ريسفت نم ٥٩٩. ص يدعسلا ريسفت

 .توبكنعلا ةروس نم ٢١ ةيآلا ريسفت نم ٦٠٤. .يناكوشلا ريسفت )٥٣٦)
 .رونلا ةروس نم ٢١ ةيآلا ريسفت نم ٦٣ ،يزوجلا نبا ريسفت )٥٣٧)

 )٥٣٨( ،يفسنلا ريسفت ٢/ ٢٩٨.

(٥ ٥٢٣( 



 . اب لا

 نذا بمو] لولا لصفل

 نع ملكتي نيح ىلاعتو هناحبس قحلاو» :يوارعشلا خيشلا لاقو .

 مهَتَبَصأ % :هلوق وهو ةئيشملا بابسأ ددحيو 4 اح و » :لوقي ةئيشملا

 ًاضيأ يه لب ،ال طقف انبر ةئيشم تسيل ةثيشملا نأ ملعن اذكهو 54 هبوث
 .اُ"“!«...رايتخالاب مهزيم نيذلا دابعلا ةئيشم

 لك هب رمي لاثم يف ةيناميإلا ةقيقحلا هذه يوارعشلا خيشلا انل نيبو ه

 ؛ اعد نم ى رُمَرَو ءاشي نم لِضْي» . :ىنعم نأل .. .» :لاق ثيح ؛ملعتم

 اذه ىلع مكحيو ،لالضلاب هلمع لالخ نم اذه ىلع مكحي :يأ ٩٢[. ؛لحنلا]

 :لوقن الف ،ناحتمالا ناجل يف اندنع ثدحي ام لثم .ةيادهلاب هلمع لالخ نم

 رظنت نأ اهتمهم لب ،اهتمهم هذه تسيلف ،ًانالف تبسرأو انالف تحجنأ ةنجللا

 .ُ‘‘؛«كاذ قافخإو اذه حاجنب ةنجللا مكحت اهلالخ نمو ،ةباجإلا قاروأ

 وو ج
 وفع كنإ ىناصَع نَمَو م هنلك ىنكت نمق»» :ميقلا نبا لاقو .

 فاطعتسا ماقم ماقملا نأل ؛ ؛ميكح زيزع كنإف :لقي ملو ٣٦[ :ميهاربز] « ميحر

 كرشلا نم عوجرلل مهقفوت نأب مهمحرتو مهل رفغت نإ :يأ ءاعدلاب ضيرعتو

 يموقل رفغا مهللا» :ثيدحلا يف امك ةعاطلا ىلإ ةيصعملا نمو ديحوتلا ىلإ

 .٠ث‘««نوملعي ال مهنإف

 تءاج يتلا ءاملعلا لاوقأو ءانه اهانركذ يتلا ةميركلا تايآلا هذهف

 ذيفنت لجأل دابعلا ةايح يف لخدتت ةيهلإلا فاطلألا نأ انل نيبت اهل ةرسفم

 امهبابسأ همهلأ هل ةرفغملاو هنع وفعلا ىلاعت هللا دارأ نمف " .قلخلا يف هللا ةئيشم

 .امهلاني هب ام ءادأ ىلع هناعأو امهبلطل هقنوو

 .فارعألا ةروس نم ١٠٠١ ةيآلا ريسفت نم ٤٢٦٥/٧. ،يوارعشلا ريسفت )٥٣٩(

 .لحنلا ةروس نم ٩٢ ةيآلا ريسفت نم ٨١٨٦/١٣\ ،يوارعشلا ريسفت )٥٤٠(

 ١/ ٨٦٢. نيعتسن كايإو دبعن كايإ لزانم نيب نيكلاسلا جرادم )٥٤١(



 : حو ٦٠
 فحتاتتت د ىتحلال ام

 عياب امنيح ةلي يفطصملا ثيدح مهفن ةيناميإلا ةقيقحلا هذهبو
 الو ،اوقرست الو ،ائيش هللاب اوكرشت ال نأ ىلع ينوعياب»» :ؤ ةباحصلا

 .مكلجرأو مكيديأ نيب ب هنورتفت ناتهبب اوتأت الو .مكدالوأ اولتقت الو ،اونزت

 نم باصأ نمو كهللا ىلع هرجأف مكنم ىفو نمف فورعم يف اوصعت الو

 مث ائيش كلذ نم باصأ نمو .هل ةرافك وهف ايندلا يف بتوعف ائيش كلذ
 ىلع هانعيابف «هبقاع ءاش نإو ؤهنع افع ءاش نإ ،هللا ىلإ وهف هللا هرتس
 . ٤٢ ٥ '؛كلذ

 بابسألا ةفرعم سانلا ىلعف ،ميكحلا عراشلا اهددح دق ةرفغملا بابسأو
 .مهيلع بجو ام ءادأ يف العو لج هللاب ةناعتسالاو اهب ذخألاو

 يهف حوصنلا ةبوتلا باب الإ رئابكلا باحصأ مامأ سيلف
 نم اهب هللا لزني مل ينامأ بابلا اذه ادع امو ،ةرفغملا ىلإ يدؤملا ببسلا
 .ناطلس

 نع ىلختو ،ةفيعضلا لاوقألا نم درجت نأ دعب يزارلا مامإلا لاق
 ىلاعت هللا تايآ فلخ ىشميل هملق قلطأو ةثوروملا ةيبهذملا تاعبتلا

 ىوقأو يصاعملا نع ريذحت مظعأ 'ث"ةيآلا يف نأ :ىلوألا ةلأسملا» :تانيبلا
 روصت اذإ هنأل ةبوتلاب ةيصعملا نم هنم نوكي ام ناسنإلا يفالت يف بيغرت
 هنأ ملع ةيدف الو ةرصن الو ةعافش الو كاردتسا توملا دعب سيل هنأ
 يف ريصقتلا نم ةعاس لك نمأي ال ناك اذإف ةعاطلاب الإ هل صالخ ال
 ارذح راص ءاقبلا يف هل نيقي ال هنإ ثيح نم ةبوتلا توف نمو ةدابعلا

 ىنعملا يف يهف ليئارسإ ينب يف تناك نإو إو ةيآلاو لاح لك يف افئاخ

  

 حيحص) ملسم مامإلا ًاضيأ ةياورلا هذه جرخأو .؟٩ص 0١٨ :ةياورلا .يراخبلا حيحص )٥٤٢(
 .(١٦٧)ص ٠٩. :ةياورلا ملسم

 .ةرقبلا ةروس نم ٤٨ ةيآلل هريسفت دنع لوقلا اذه يزارلا مامإلا لاق )٤٣ ٥(



 ١٦١ م, 9 لوالا لصفلا
 ۔ معان

 نم لك معي كلذو مويلل فصو اهيف ركذ يذلا فصولا نأل لكلل ةبطاخم

 ٥٤٤. "«مويلا كلذ يف رضحي

 ب بط م

 :ةرفغملا بابسأب اوذخأ :الببع - ىلاعت هذلا ءايبنأ

 هللا ناوضر لينل هنم اولخدو ءايبنألا هفرع دق ةرفغملا ىلإ كلاسلا بابلاو

 ىلاعت هللا ءايبنأ نم ىأ نع دري ملو .مهءاعد ميركلا نآرقلا لجس دقو ،ىلاعت

 .حوصن ةبوت ريغ نم نارفغلا نولانيس ةاصعلا نأ

 ۔ :ءايبنألا هدابع ءاعدل هركذ يف ىلاعت هللا لاق

 ] ١٦ :صصقلا]

 4 تربيحتلا محرأ تأر كيَتَي ي اَتلغَدآَل ىنقلَو ىل رفغأ تَر َلاَ » ٭
 ١٥١[. :فارعالا]

 ےہ۔ر 7
 4 نريَحْلا نم توكت اتمَحَتَتَو انل رفنت ر نيو اتشنأ تنكل انَبَر الات» ب 1

 ٢٢[. :فارعاألا]

 .- م ‘ر .ص .

 ١١٨[. :نونمؤملا] ه يمتلا نَع تناو رحنو رفغأ يو لقو » ب
 ص ي مر

 تتموُمْلَاو َننمْوُمْللو 1 كلدل رفغتساو 1 الإ هلإ ل 41 لعاف ط ؛٭©

 ١٩[. :دمحم] ؟ ركنتم ٍمكَملَقَم امم ملع أو
 .و 222 - . م ,صس ۔ ے ۔ ّ .

 تنتمْوُمْلاَو َينموُمْللَو انمؤم ےوتب لَحَد نملو دلول ىل رتفا تَر » ه
 ٣ ح س .م م ممر

 ٢٨[ :حون] & اراب الإ نبيللظلا درل الو

 )٥٤٤( ،يزارلا ريسفت ٣/ ٥٥.



 _ 2 ر ح , رس م ,۔ 2 .< 4 4 ّ ۔۔ ,ح

 ىل رفيغت الإو ملع ۔هي ىل ستل ام تالكأ نأ كلب ذوعأ نإ ٍَر َلاق» ٭
 { ۔۔ ه 4 _ ۔۔س ء۔ے۔
 ] 3 :دوه] : نيرسنخل ١ نم نكأ َنَمَحَرَتَو

 مممصعَب ينل طلخل َِس ,. نو ةةاَعن كي كيت لاوس كملظ دمل لاق » ه . . ہرس س و ٠ م - ِ س س س '۔٭م 4 77 . م
 هو ه'۔ هور ,إ ۔ ه -

 دؤاد َنلتَو خُه امم لمو ِتنحيلَضلآ اولمَعَو 3 اَء يزلا الإ ضب لع
 ليلف

 ِ .ررر 2ِ و ررم وس . هم و ے ب < م

 ٢٤[. :ص ] ؛ رانأو ار رحو ,هير رقغتساف هللف

.. 

 ٣٧[. :ةرقبلا] محرلا ب نا ٠ ا ١ وه ,هنإ هتلع َباَنَك تملك هب نم ما حيقلنف ) ز 4٩

 » و صم .مص رسرس . ۔ < ي ۔< - _-_ ےدوم ء۔ , ء 22 {
 بتو انكس اتم ز آ ك ًهَملَسُم ة :4 انت د 7 كل نيملسم الكأ انبر م .

 ١٢٨[. : ةرقبلا] 4 غوَتلا تاوملا َ ت كنإ اع

 شهيكيتكمو رقلا ماع نك ًةوئمُملأو هنر ني هيإ لزنأ اكي لولا ََماَع» 4 ےس ۔ر۔ ر ے مه 77 و ت و .و, ح 97 و ے, ص, .
 دح . ۔< ر ٠ س ےس۔ ۔ڵ ۔و م و مس ور

 انعطاَو ۔۔ح ; إ اك ع هلش ه نم ريك 7 ب قرفن ال هلسر ۔وينكو

:
 

\ \ \ 

٢
 

 ك
3 

١
٠
 

١ \ 

 ا
 اه

 ك \ \ \
4 ٢ ١

 

1 
 اه ١ ٠

٠\
 

-
 

_
ح
ي
 

5
 \ ٠ 

٦
 
=
 : ٠ُ

 ` 

٦
ؤ \` 

 

`
 

.. 

 م ۔, بس سإ . ۔۔ يإ م ے۔ ع .< ي ۔ر۔ ه ب ر ء 2٨ ي ,سے۔ 3
 ارصإ انلع لمحت ال ر انأطخأ وأ تيت نإ انذخاؤت ال انبر
 هي انل هما ال ام انيي الو ار اتيك نم ترز َلَع هتلمح امك دع ہے۔ ے ے , ,س _ ۔ ,ص ,> ےبرف ۔۔ ے۔ ر . م 77 و ۔ ع ہس س
 م. {۔ .م ے ےس م. مو مر س ص مس س < . .م 4 م رم ح 4 م ِّ و .مم

 موقلا ىلع انرصناف انل 77 او رفغاو فعاو
 ُِ م

 ٢٨٦[ :ةرقبلا] :ه ےک رفلكلا

 َفَيَر دَمَي حبسو كلدل رفَعَمَساَو قح هنأ دعو ريإ ريصاف » ۔۔ ح _ ۔ م ۔إ , . .ح > دم إ ےم ۔۔۔ رسا > ح1ح ا هه
 ٥٥[ :رفاغ] د ركزإل او يشعمل اي

 ؟ طم .: ج+ے ۔ے يس ۔2۔ ٢ ريس < %[ ه
 ١٠٦[٠ :ءاسنلا] 4 اًمييحَت اًروفَع ن ١ کَرإ هللا رفغتساو ز

 رمي نأ دب ال بونذلا نارفغ ىلإ ريسملا نأ حضاو نايب ىلاعت هللا لوقف

 هداقتعا انل ىغبني يذلا قحلا وه اذهو ىلاعت هللا ىلإ ةبانإلاو ةبوتلا باب نم



 لوالا لصفلا 9 : : ٦٢ ١

-= 

 ةالصلا مهيلع هلسرو هللا ءايبنأ لعف امك ايندلا ةايحلا هذه يف هب يعسلاو

 - :نورسفملا ةقيقحلا هذهب رقأ دقو .مالسلاو

 نع كل حفصي نأ لسو دمحم اي 6 ها رْفعَعَساَو :7 :يربطلا لاق ه

 َناك ةلأ » .هريغل الام ناخ نم نئاخلا نع كتمصاخم يف كبنذ ةبوقع

 هكرتب نينمؤملا هدابع بونذ نع حفصي لزي مل هللا نإ :لوقي 4 امميحَت اوفع
 دمحم اي تنأ كلذ لعفاف إمهب ًاميحر ،اهنم هورفغتسا اذإ ،اهيلع مهتبوقع

 .'"‘“«كل هللا رفغي

 هيجوت بولسأ ىلع ىرج هللا رافغتساب زمألاو» :روشاع نبا لاقو ٠
 مهل عفنأ وه ام ىلإ مهدشرأ ،هريغ رمألاب دارملاف لوسرلا ىلإ باطخلا

 ىلإ مهمهليل نينئاخلل هللا رفغتساو :دارأ وأ ،هوفرتمتا امم هللا رافغتسا وهو

 .'“‘`“«مهنع نيعفادملا عافد نم ردجأ كلذف مهل كرافغتسا ةكربب ةبوتلا

 هد د تد ه هلم كام

 :تاحناصلا لمعو يشخو نمآ نمل ةرفغملا :ىلاعت هللا مكح يف

 يف ليلد اهل سيل ةبوت ريغ نم ةاصعلا بونذ ةرفغم لامتحا ةركفو

 كلسملا نيب طبرت ةينآرقلا ةلدألا لكو نيملسملا دنع ةديقعلا رداصم

 ىتلا ةرفغملا نيبو - بونذلا نم ةبوتلا عم - ناسنإلا هيلع ريسي يذلا حلاصلا

 .ةمايقلا موي اهليصحتل ناسنإلا ىعسي

 }ه َنبملَتُملأ نم قإَي كيلإ ثنث يقإ» :ريثك نبا مامإلا لاق ه

 . ناد ةبوتلا ددجي نأ نيعبرألا غلب نمل داشرإ هيف اذهو ١٥[ :فاقحالا]
 ِ سح .ه .وء۔ 22 رذ

 َنَسَح مُهَنَع لبقلن ني زلأ كيلوأ » .كنو هللا لاق ...اهيلع مزعيو لي هللا

 )٥٤٥( "يربطلا ريسفت ٥/ ٢٦٤ - ٢٦٥.

 )٥٤٦( روشاع نبا ريسفت ٢٤٨/٤، ةيآلا ريسفت نم ١٠٦ .ءاسنلا ةروس نم



 ىحلاب تيم !
 محاز ۔ ۔ :ذ>2م. ۔۔.۔۔_. ۔
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 ءالؤه :يأ [٦١:فاقحال] ه ةنأ بأ ممتاَتيَس نَع َزواَجَشَنَو اولمع

 نوكردتسملا ،هيلإ نوبينملا ىلاعت هللا ىلإ نوبئاتلا ،انركذ امب نوفصتملا

 زواجتنو اولمع ام نسحأ مهنع لبقتن نيذلا مه ،رافغتسالاو ةبوتلاب تاف ام

 .""لمعلا نم ريسيلا مهنم لبقتنو للزلا نم ريثكلا مهل رفغيف مهتائيس نع
 ےم ے ےح و م

 َوَعْحي نيذلا نإ :ىلاعت هلوقل هريسفت دنع ريثك نبا مامإلا لاقو ٠
 هنيب اميف هبر ماقم فاخي نمع ًاربخم ىلاعت لوقي» !١[: كلملا] ؛ يملا مُهَتَر

 ثيح تاعاطلاب موقيو يصاعملا نع تكنيف ،سانلا نع ابئاغ ناك اذإ هنيبو

 هبونذ هنع رفكت ؛يأ ريبك رجأو ةرفغم هل هنأب ىلاعت هللا الإ دحأ هاري ال

 .'٥ث“«ليزجلا باوثلاب ىزاجيو

 ذلا ابي لق :ىلاعت هلوق ريسفت دنع ريثك نبا مامإلا لاقو ه
 هنإ ايج شدلا نت ةلأ ن ةلأ ةت نم اوظتقت ال منهيشنآ لع اوفن
 نم ةاصعلا عيمجل ةوعد ةميركلا ةيآلا هذه» ٥٣[: ربزلا] ؛ُميحَرلار روُقَفْلَا وه

 بونذلا رفغي ىلاعتو كرابت هللا نأب رابخإو ةبانإلاو ةبوتلا ىلإ مهريغو ةرفكلا
 تناكو ترثك نإو تناك امهم تناك نإو اهنع عجرو اهنم بات نمل ًاعيمج

 نمل رفغي ال كرشلا نأل ةبوت ريغ ىلع هذه لمح حصي الو ،رحبلا دبز لثم

 كلذ عيمج رفغي هنأ دارملا نأ ىلع ةلاد اهلك ثيداحألا هذهف ...هنم بتي مل

 باب نإف ترثكو هبونذ تمظع نإو هللا ةمحر نم دبع نطنقي الو ةبوتلا عم
 َنَع ةيوملا لبقي وه هللأ نأ اوملعي لأ » :ىلاعت هللا لاق عساو ةبوتلاو ةمحرلا
 دش هسفن ملظي ز اوس لَمَعَي نمو » :كيو لاقو ١٠٤[ :ةبرتلا .هدابع
 .'٥“٩أ[٠١١ :ءاسنلا] « اًميِحَت اروُعََع لأ ردجي هللا رْفُعََ

 ح
! 

 ٦/ ٢٨٢. ريثك نبا ريسفت ()

 ٧١/٧. ريثك نبا ريسفت )٥٤(

 ١٠٠/٦ - ١٠١. ريثك نبا ريسفت اد؛٩)

  



 ١٦٥ .مو لوالا لصفلا
 . " ء

 _ ۔۔۔_۔۔۔گس ..: ۔'۔ لا 2

 .روو ٠

 ٍةَرِفَمَم لإ اوغراكَو» :ىلاعت هلوق ريسفت دنع يربطلا مامإلا لاقو ه

 ١٢٣¡: .نارمع لآ] 4 نيقتملل تدأ ضرَكلاَو تومتل اهشَع تجو و مكحت ني
 نم ةرفغم ىلإ اوقباسو اوردابو ه أَوَعِراسسَو :هلوقب .ركذ ىلاعت ينعي»

 مكيلع اهيطغي امو ،هتمحر نم مكبونذ مكيلع رتسي ام ىلإ :ينعي "مكبر

 ...اهيلع مكتبوقع نع هوفع نم

 ضرعك اهضرع يتلا ةنجلا نإ :ينعي هنإف ه َبِقَتُمَلل تدأ » :هلوق امأو
 هوعاطأف ،هللا اوقتا نيذلا .نيقتملل هللا اهدعأ عبسلا نيضرألاو تاومسلا

 هقح بجاو يف اورصقي ملو ،هدودح اوذعتي ملف "مهاهنو مهرمأ اميف

 .'ثث`'«هوعيضيف مهيلع

 :بيغلاب مهبر نوفاخي نيذلا نإ :هركذ ىلاعت لوقي» :يربطلا لاقو ه
 ُجأَو» مهبونذ نع هللا نم وفع مهل :لوقي ةرعم رميل )؛ هؤري مل مهو :لوقي

 .'“'؛ليزج بيغلاب هايإ مهتيشخ ىلع مهل هللا نم باوثو :لوقي ريك

 ةرفغملا نأ كردن يربطلا مامإلاو ريثك نبا مامإلا اهلاق يتلا لاوقألا نمف
 فوخلاو تاركنملا نع دعبلاو تاعاطلا لعفب اهلجأل ةعراسملا نم دب ال

 نارفغ لامتحا ةركف لطبت لاوقألا هذهو .نلعلاو رسلا يف العو لج هللا نم

 .ةبانإو ةبوت ريغ نم بونذلا

 حلاصلا ناسنإلا يعس نيب طبارتلا اذه انل فشكت ةيتآلا ةينآرقلا تايآلاو

 ۔ :ةرفغملاو

 زرفي هرتف بعْلاي َنمحَيلأ ىشَحَو ركلا عت نم ذنث اَمَإ » ٭

 ۔[١١ :سي] ه ميرك رجو

 )٥٥٠( ،يربطلا ريسفت ٩١/٤ - ٩٣.

 )٥٥١( "يربطلا ريسفت ٦/٢٩.
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 :رهم

 رجأو ةرهشم مك تحكيتَملا اولمحو اونماء نيزلا هنا دَعَو» > <&۔ رمع

 مُكَمَر تك ع مس لْقَف اياي وئمؤي ييلا لج ايو »
 مكب س ,ح عي « م و 4 .2 2

 نم بات رئ رةللهجب ١ٍ / وس مكنم َلمَع نم ههن ةمح ا هيفن للع
 ۔ے۔ رمو و ے م 2 - م .< 4 4

 ٥٤[. :ماعنألا] : ميجر روغع دهن س هدح

 . < ص رس,7 ي , ربع و .۔ . م ب .؟ 4
 اورععمس او س اكتل ١ ص انأ تبح نم أوضيفأ ث

 ے وو ث ب
 ١٩٩[. :ةرقبلا] : ميحر روفع ل

 ريكنو انامرف مُكَل لي هلآ اوت ني اونَماَء تيزلا اهيأي »
 ميظعلا لصلا وذ 7 ةكن نو ركناَتَس مكنع 7 ف

2 

َ 

٢
 :لافنألا] ٢٩[. 

 . هد

 ادك اوروَكگَدَم نطيَلآ َنَم يتل ْمهنَمَم ادإ اوَمَتأ كينلا كي »

 ٢٠١[. :فارعألا] ه دودق مه

 < 2 7 م ر م

 هيمر نم نم تك مُكَيَوُي هلوسر ايثماَو هلآ اوُغَت ر ش اونما نيذلا اباي ) «

 ۔ و - حمر ِ ء۔ ١ ء موص ر

 ٢٨[. :ديدحلا] + ت : جت د روفغ كلاو ك ل رفغو ۔وب نوشمت ارون مل لكو

 ذإ حت وَلَو 1 تنر ذ دلب ع إ ا ٍلوُسَر نم اَتَنَسَرَأ 7 ٣
 نوتملا غهتكل رصصعَتَساَو هلأ أورَمتَع ت كوشآاج مهسفن ارمت ص م 7 , مر 7 . , مسح ى 1 1

 ٦٤[. .ءالا 4 ايحت ابت هأ اودجو

 :ةرقغملا ليت لجأل تاحلاصلا لعف ىلإ ةوعد ةيوبنلا ةتسلا

 مارت نب نممخَزلا دبع ن هللا دْبَع انثذح» : ُُ"ملسم مامإلا لاق ه
 زيزَعْلا . دبع نب ذيعس انقح .قشملا دّممَحُم نا ينعي ناوزَم اَنَقَذَح .ئمراذلا

  

 )٢ ٥٥) :ةي اورل ا ؤ ملسم حيحص ٢٥٧٧  0ص ١١٠١.
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 ىار ته _-_

 اميِف .يوبنلا نع زد يبأ ع ينالؤَمْلا سيرذإ يبأ نع ديزي ن ةعيبر نع
 .ييف ىّلَع ملظلا ث تش َوَح َرَح يإ يِراتعع اي» :لاق هن ىَلاَعَتَو كرابت هللا نع ىَوَر

 َدَه ْنَم نم الإ أأض مكلك ييابم اب .اوُمَلاَظَت اق .ًامرَحُم مُكَنْيِ ُهُئْلَعَجَو

 دريل .ةمعطأ نرت نمم الإ غن اج مكلك يدابع اي ,.مكردهأ ينودهَتشسا

 يِابم اي .مكْشكأ ينوشكتساق . ةنؤَسَك ن م الإ راَع مكلك يدابع اي .مكنيلأ
 ؤفغأ ينوزفْغَتشاَق .اعيمج توئألا ؤيفغأ انأو راهنلاو لتللاي َنوُثطخت مك

 .ينوثَقْنَتَق يفت اوُمْلبَت نلو .ينوُرُضَتَق يرَض اوتْلبَت ن مكنإ يداتمع اي .مكل
 7 بلق ىقنأ ىلع اوناك .مُكَجَو مكَسنَِو مُكَرِخآَ مُكَلَوأ نأ ؤل يداب اي

 .مكرخآَو مكو ا ون يدابع اي .ابش يكل يف كلذ َداَر ام .مكني لجا

 يكلش نم َكلَد صقت َد ام .لجاو لُجَر ٤ بلق رجف ىّلَع اوئاَك .مُكَنجَو مكنإ

 رليم رليم يف اوُماَق .مُكَنجَو مكنإ .مُكَرخآَو مكل نأ ول يدابع اي .ائيش

 امَك الإ يدنع امم كلذ صقت امم .ةَتَلَأسَم ناتنإ َرُك تيَطخاَق .ينولأسق لجاو

 4 .مكل اَهيصخأ مكلام َيه اَمَنِ يدابع اي .رخبلا رخذ اذإ طبحملا صن

 الإ ًرَموُلَي الف كلذ ريَع َدَجَو نمو .ةنلا دمخَيْلَق اريخ َدَجَو نَمَق .امهايإ مكيأ
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 هسفن )) » ٠

 9يبأ انَقّذَح .يربنعلا ز ذاعم رب هللا ديبع اَنَدَح» : :"املسم مامإلا لاقو ٠

 ينبأ ( نَع يرعشألا ىسوُم يبأ ن نب ةَدوُب يبأ نَع قَحشإ يبأ نَع ةبعش انقح

 .ىلهَجَو يتبطخ يل زفغا مهللا» : :ءاعدلا اذهب وُغذَي َناَك هنأ يبنلا نع .

 .يلزهو يج يل زفغا م ازا . .يم 4 هب مقغأ تتأ َمَو .يرمأ يف يفارش ساو

 اَمَو . .تزع اَمَو ثْمَذَق ام يل زفغا م ازا .يدنع َكلَذ لكو .يدمعو يطخ

 تنو .وًخَوُمْلا تنأو ُمَدَقُمْلا تأ . .يم 4 هب ملعأ تنذأ امَو .ث ن ثذَلعَا تنلعا اتمَو تززرس

 .«هزييلق ؛نش لك ى

 )٥٥٢٣) :ةياورلا .ملسم حيحص ٧٩. ص ٤٨ ١١.



 :ا
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 . : > أ ١٦٨ .ذ إ [اإ : -
 ىفام تتم

 اف :. -م +. ن .

 ثيللا انثدح :لاق ريعس نب ةبيتق انثذح» :'“ث'يراخبلا مامإلا لاقو .

 ركب يبأ نع ورمع نب هلا دبع نع ريخلا يبأ نع بيبح يبأ نب ديزي نع
 :لاق ،يتالص يف هب وعدأ اعد ينملع :ةي هللا لوسرل لاق هنأ ن قيذصلا
 يل زينغاف تنأ ال تونلا رفغي الو .اريثك املظ يسفن ثملَظ ينإ ًمهَللا :لف

 .«ميحَرلا روفغلا تنأ كنإ ينمحراو .دنع نم رفغت

 حرشت يراخبلا حيحصو ملسم حيحص نم اهانلقن يتلا تاياورلا هذهو

 هفخ بويأ يبأ قيرط نم ':ث"!ملسم مامإلا دنع تءاج يتلا ىرخألا ةياورلا

 قلح ةلا َيَلَحَل َنوينذُت مكنأ الوَل» :لومي ةلت هللا لوسر ثغيس» :لاق ثيح
 .««مهت زيغَي انون

 مدعو ىلاعت هللا ىلإ ةبانإلاو ةبوتلا ىلإ ةوعدلا اهيف تاياورلا هذهو

 هذه يف سيلو ‘هيلإ لبقأ نم لبقي باوتلا هللا نإف ؛هللا ةمحر نم طوقلا

 .مهبونذ ىلع اورصأ اذإ ةرفغملاب نيبنذملل دعو اهريغ الو تاياورلا

 هللا قلخل اوبنذي مل دابعلا نأ ول» :يوانملا فوؤرلادبع دمحم لاق ٠

 ...ثيدحلا يف :يبيطلا لاقو ...(ميحرلا روفغلا وهو مهل رفغي مث نوبنذي اقلخ
 بحم ها إ هركذ زع هللا ةبحم عقوم وه يذلا رافغتسالاو ةبوتلل بلجتسم
 هيفو «راهنلا ءيسم بوتيل ليللاب هدي طسبي هللا نإ» :ثيدحلا يفو 4 يبوتلا
 ملحلاو مركلا ةفص راهظإ هرسو «نمؤملا هدبع ةبوتب ًاحرف دشأ هللا
 .ا٦:٥'«...نارفغلاو

 نونمؤملا اهيأ :يأ «نوبنذت مكنأ الول» :العلا وبأ يروفكرابملا لاقو ه

 رفغيف نوبنذي» مكريغ نم وأ مكسنج نم نيرخآ اموق :يأ «اقلخ هللا قلخل»

  

 )؛٥) حيحص ١ يراخبل . ٨٣٤  6ص ١٦٠.

 ٥٨ ١١. ص ٢٧٤٨. :ةياورلا املسم حيحص ( د د ) ٥

 ٩. ٥/ ٣٨٨. :ةياورلا حرش ريدقلا ضيف (٦ ٥(



 ١٦٨٩ ح 27 2 9 لوالا لصفلا
 ه `> ' تور .ل 7 :رر 2 ۔.۔۔_۔ .ع

 لاق .مهل رفغيف هللا نورفغتسيف نوبنذي موقب ءاجل :ملسم ةياور يفو «مهل

 لهأ همهوتي امك بونذلا يف نيكمهنملل ةيلست ثيدحلا يف سيل :يبيطلا

 اوعدريل اوثعب امنإ مهيلع همالسو هللا تاولص ءايبنألا نإف ىلاعت هللاب ةرغلا

 نيبنذملا نع هزواجتو ىلاعت هللا وفعل نايب لب بونذلا نايشغ نع سانلا

 نأ بحأ امك هللا نأ وه :ثيدحلا نم دارملا ىنعملاو ،ةبوتلا ىف اوبغريل

 ريغ كلذ ىلع لد دقو "نيئيسملا نع زواجتي نأ بحأ نينسحملا يطعي

 .'"`“«وفعلا باوتلا ميلحلا رافغلا هئامسأ نم دحاو

 :رفغلا لصأ (مكل رفغأ ينورفغتساف)» :يقيدصلا نالع نبا لاقو ٠

 دعب امل ةئطوتلا ةمكحو ءهتبقاع نمأو هرثأ وحمو هرتس :بنذلا رفغف رتسلا

 نع ًابلاغ كفني ال ظوفحملاو موصعملا ريغ نأ نايب اهلبق امب ءافلا

 ةدارملا يهو ةبوت ةريغص ولو بنذ لكل ددجي نأ همزلي ذئنيحف ،ةيصعملا
 . .'‘““«رافغتسالا نم انه

 مث لعفت تنك ام فاعضأ تلعف نإ يأ ...» :يراقلا يلع لاقو ه

 ًارفغتسم اهنع تمد ام اعيمج بونذلا رفغأ ينإف كل ترفغ هنع ترفغتسا

 هنإف ردابتي امك ،قباسلا فصولاب ناك اذإ ءاش ام لمعيلف :هانعم سيلو اهايإ

 .'“““؛لمأتف حصي ال وهو ةبوتلاو ةيصعملاب رمألا نمضتي

 اكد . !ش 7 -- ي

 م
 4 اولَصَف ام لَع ! اورصي ملَو» :ىلاعت هلوقو» :رجح نبا ظفاحلا لاقو ه

 رفغتسملا علقي نأ رافغتسالا لوبق طرش نم نأ ىلإ ةراشإ هيف ١٣٥[ :نارمع لآ]

 ٦٠. "«بعالتلاك بنذلاب سبلتلا عم ناسللاب رافغتسالاف الإو ٥ثبنذلا نع

 )٥٥٧( "يذمرتلا ننس حرش يذوحألا ةفحت ٠٥٢٩.

 )٥٥٨( نيحلافلا ليلد ١/ ٢٨٣.

 )٥٥٩( ،حيتافملا ةاقرم ٣/ ٣٦٨.

 )٥٦٠( "يرابلا حتف ١٦/ ٣٧٦.



 , ة ) {إ:إا ١ ۔=
 ٠ ز يلكو ىنحلا ۔احم ج ؟ : ١٧٠

 ىلإ ةاصعلا تفرج يتلا بابسألا نم اببس ربلادبع نبا ركذو ٠

 نم ملعلا ىلإ نيمتنملا ضعب لاقو» :لاق ثيح ،بونذلا ىلع رارصإلا
 رهاظب جتحاو ،ةراهطلاو ةالصلا اهرفكي رئاغصلاو رئابكلا نإ :انرصع لهأ

 يقبي كلذ نورت امف» :هلوقبو ،راثآلا نم هلثمبو 0'٦'لذه يحبانصلا ثيدح

 اوبهذ اميف ةئجرملل ةقفاومو كنيب لهج اذهو .كلذ هبشأ امو «هبونذ نم
 اهمومع ىلع راثآلا هنه لمحي نأ بل يذل زوجي فيكو ،كلذ نم هيلإ

 ٩ اوس هَسَوَت هلآ َلإ اورف اونما تمذآ امشأتي» :كن هللا لوق عمسي وهو

 وثيوُملا ت هأ ايم هللا لإ ًاودوتو ) » :ىلاعت كرابت هلوقو ٨[ :ميرحتلا]

 :رابلا تناك ولو .هباتك نم ةريثك يآ يف ٣١[ :رونلا] ٭؛ ر و روُخِلقُت كلل

 هبنذل ركاذ ريغ يلصملا رهطتملاو شرئابكلل ةرفكم ربلا لامعأو ةالصلاو
 الو هيلع مدان هنأ كلذ هنيح يف هرضح الو هيلإ دصاق الو قبوملا
 ىنعم ةبوتلاب كنت هللا رمأل ناك امل هلابب هب ةطيحملا هتئيطخ ترطخ

 نإو ،ةالصلا نم همالس رثأب ةنجلاب هل دهشي ىلصو أضوت نم لك ناكلو
 مهف هل نمم دحأ هلوقي ال اذهو رئابكلا تاقبوملا نم ءاش ام اهلبق بكترا
 ضورفلاو ضرف بنذملا ىلع ةبوتلا نأ نوملسملا عمجأ دقو حيحص
 يلصي نأ امأف ،ةدوع ال نأ داقتعاو ةينو دصقب الإ اهنم ءيش ءادأ حصي ال

 دقو ،لاحمف كلذ ىلع مدان الو ،رئابكلا نم بكترا امل ركاذ ريغ وهو

  

 راسي نب ءاطع نع ملسأ نب ديز نع ،كلام» :وه ربلادبع نبا هيلإ راشأ يذلا ثيدحلا )٥٦١(

 ضمضَمَف نيؤملا دنعلا أضوت اًدإ» :لاق 5ةقت هللا لوسر نأ :يحبانصلا هللادبع نع
 تجَجَرَخ ةَهْجَو َلَسَغ ارق هنأ ن نم اياطخلا تجَجَرَخ رَتْنَتسا ا هيف نم اياطخلا تجَجرَخ

 اباَطخَلا تجَجَرَح 4 هنَدَي َلَسَغ اَذِإَق هينيَع راقشأ تخت نم خ ىتح ههجَو ني اتاَطَخْلا

 هسأر ن نم اياَطَحْلا تجَجَرَح هسأر ح تق اَذِإَق .هند راق تخت نيم عرخت ىّتَح 4 هِنَدَي نم

 نم زخت ىتح هنَلجر ن نم اباَطَشْلا تجَجَرَخ هنلجر لسغ اَذإَق ذأ ن نم جت ىتح

 ١٧٤/٢(. .ديهمتلا) .«ههَل ةّلِفات ةئالَضو . دجشتلا ىلإ هيشم ناك م ث ييلجر رافظأ د تخت
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 ۔۔۔ے.مگعسارح تل براه

 ةعمجلاو سمخلا تاولصلا» :ةينت لاقو «ةبوت مدنلا» :ةلي هللا لوسر لاق

 كل نيبي اذهو ...«رئابكلا تبنتجا ام نهنيب امل ةرافك ةعمجلا ىلإ

 بنتجا نمل سمخلا تاولصلاب رفكت رئاغصلا نأ كل حضويو انركذ ام

 ام ربك اوُبْنَمَت نإ » :كنو هللا لوق ىنعم اذه ىلع نوكيف .رئابكلا
 موصلاو ةالصلاب ۔ رئاغصلا ٣١[- :ءانلا] » َمكَياَتَيسَم َمُكنَع ركت هنع ومن

 اوبوتت ملو رئابكلا اوبنتجت مل نإو .ربلا لامعأو ضئارفلا ءادأو جحلاو

 هللاو تاكلهملا تاقبوملا متعقاو اذإ رئاغصلا ريفكتب اوعفتنت مل اهنم

 .اث٠"×«ملعأ

 يطعأ نأ ديرأ :يبطرقلل لجر لاق» :يوانملا فوؤرلا دبع دمحم لاقو ه

 ىلع ىلأتت تنأو كنم امرج نآلا مظعأ نمو :لاق كًادبأ هيصعأ ال نأ ًادهع هلل

 ."بنذأ املك بوتي نأ دبعلا ىلع امنإ هردقو هؤاضق كيف ذفني ال نأ هللا

 :بيغتسد نيسحلا دبع ديسلا لاقو

 هللا لبقي ال هللاو ال» :لوقي ذفنن هللادبع ابأ تعمس :لاق ريصب يبأ نع» ه

 ثيدحلا اذه ةلالدو .«هيصاعم نم ءيش ىلع رارصإلا ىلع هتعاط نم ئيش

 ،توملا لبق هلك اذهو» :يتآلا وه انه ربلادبع نبا لوق ةمتت ٦/ ١٨١ - ١٨٣. ديهمتلا )٥٦٦(

 هبذع نإف ،هبذع ءاش نإو هل رفغ ءاش نإ :هللا ىلإ هريصمف ةريبكلا بحاص تام نإف

 لبقو توملا لبق بات نإو ،ةرفغملا لهأو وفعلا لهأ وهف هنع افع نإو ،همرجبف

 ثبنذي مل نمك ناك لجوو رفغتساو ،دوعي ال نأ دقتعاو مدنو ،هتنياعمو هروضح

 ...نيملسملا ءاملع ةعامج هيلعو ،‘تءاج دق فلسلا نع حاحصلا راثآلا هلك اذهبو

 نأ تيشخو لئاقلا كلذ لوق الول بابلا اذه يف مالكلا نع يسفنب بغرأ تنك دقو

 ،سمخلا تاولصلا اهرفكت اهنأ ىلع ًالاكتا تاقبوملا يف كمهنيف ،لهاج هب رتغي

 .«قيفوتلاو ةمصعلا هلأسنو ۔ ملعأ هللاو ۔ اهنم ةبوتلاو رافغتسالاو ،اهيلع مدنلا نود

 .ثحبلا اذه نم مسقلا اذه رصانع ىدحإ يه ةئيشملاو ةرفغملا ةيضق

 )٥٦٢( :ةياورلا حرش ،ريدقلا ضيف ٥٥٧١٧ ٤٣٦/٥.



 ه ١ ! ا ٠ ١

 متحر.,۔ازدد م ! `٠ ه ١٧٢

 ۔ے ت ۔ ۔ےے۔۔ ہگ ں - ٠١ ن ے۔۔۔. ۔۔ _۔

 كرت عم رفتغت ةريغصلا ةيصعملا نأل ةحضاو اضيأ رارصإلا بنذ ربك ىلع

 َدوَهنن امم بابك أويْنَمََت نإ » :ىلاعت هلوق يف امك تابجاولا ءادأو رئابكلا

 نأل كلذف ؟تادابعلا لوبق عنمت فيك امأ } ممكَياَتيسم مُكنَع ركت ُهنَع

 . ٦٤ '«تادابعلا لوبق عنمي ام وهو رئابكلا نم بنذلا ىلع رارصإلا

 نين رقابلا مامإلا نع ريمع يبأ نبا نع ةنسحلا ةياورلا يفو» ه
 بقاعيس هنأ ملعي وهو يصاعملا نم ةريبك بكتري دحأ نم ام) :ذل لوقي
 نمو ةعافشلل اقحتسم ًابئات ناك مدن ىتمو بكترا ام ىلع مدن هنأ الإ اهيلع
 بكترا ام ةبوقعل نمؤم ريغ هنأل هل رفغي ال رصملاو ًارصم ناك اهيلع مدني مل

 .ا}٦“"««مدنل ةبوقعلاب نمؤم ناك ولو

 بنجت ىلإ ةوعد اهلك ةلت لوسرلا نع ةيورملا ةحيحصلا ثيداحاألاف

 ةرفغملا بلطو ةبانإلاو ةبوتلا ىلإ كلذك ةوعد يهو .اهيلإ برقي امو بونذلا
 .ىلاعت هللا نم

 لاوقألا نمو .انه اهانركذ يتلا تاياورلاو ةميركلا ةينآرقلا تايآلا نمف
 يلعو يقيدصلا نالع نباو ،يروفكرابملاو "يوانملا نع اهانركذ يتلا
 ةركف نأ كاردإلا مامت كردن '‘٦"مهريغو ربلادبع نباو رجح نباو ئراقلا
 اهب تأي ملو مالسإلا يف اهل لصأ ال ةبوت ريغ نم بونذلا نارفغ لامتحا
 .حيحص ليلد

  

 )٥٦٤( ىفاكلا نع القن ۔٥١٢/!٢ ،ةريبكلا بونذلا ٢. ص ،بونذلا ىلع رارصإلا باب ٢٨٨،
٣ 

 ‘'ح

 )٥٦٥( شةريبكلا بونذلا ٢١٧/٢ ةعيشلا لئاسو نع القن ١١ باب ٤٧. ص٢٦٦، ح ١١ عم

 ظافلألاب فالتخا

 طارتشا نايب اهيف ءاملعلا نم ريثك نع ةديدع الاوقأ ىلاعت هللا ءاش نإ ليلق دعب ركذنس )٥٦٦(

 .ةرفغملا لين لجال ةقداصلا ةبوتلا



٠ 

 م او لوألا لصفلا ١٧
 ۔_۔۔۔۔-۔ ك !:ا :: ناهم ۔

 .ميركلا ئراقلا يخأ

 يباحي ال يذلا يهلإلا مكحلا نأ قبس امل كتءارق نم تكردأ كلعل

 .ميحرلا رافغلا نم ةرفغملا لين لجأل نيبنذملا نم ةبانإلاو ةبوتلا طرتشي ًادحأ

 ف۔قد`> - -د

 :ةرفغملا بابسأب ذخألا ىلإ نوعدي ةيمالسإلا ةمألا ءاملع :يناثلا رصنعلا

 نم ةرفغملا ةركف رئابكلا لهأل ةعافشلاب نيلئاقلا طاسوأ ىف ترشتنا دقل

 ةرفغملا نيب طبري يذلا يهلإلا مكحلا اوفلاخ هذه مهتركفب مهو ةبوت ريغ

 بلط ىلإ دابعلا وعدت ىتلا ةحيحصلا ةت لوسرلا ثيداحأ اوفلاخو ثةبوتلاو

 بوجو يف ةريثكلا ةديدعلا مهلاوقأ كلذك اوفلاخو بونذلا لك نم ةرفغملا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ليلق دعب كلذ حضتيس امك ةبوتلا

 كرشلا رفغي ال هنأب انهه مكح دق ىلاعت هنأل ...» :ريثك نبا لاق ه

 .هبحاص بتي مل نإو :يأ ءءاشي نمل هادع ام رفغي هنأب مكحو

 مكح يف سيلف توملا هرضح ىتح بتي مل نمو» :ةيطع نبا لاقو ٠ه

 ةئيشملا ىف صاع وهف انمؤم ناك نإو دلخي وهف ارفاك ناك نإف ،نيبئاتلا

 نأ عمسلا ةهج نم عطقيو ،هبيذعت يف نظلا ىوقيو ،هيلع فوخلا بلغي نكل

 .'‘`““؛«هبذعي الو هنم الضفت ىلاعت هل هللا رفغي نم ةفينصلا هذه نم

 امإ ٢[ :ةلداجملا] 4 زوُمَع رفع هللأ گإَو « :ىلاعت لاق مث» :يزارلا لاقو ٠

 وأ [٨٤:ءاسلا] 4 ءآَتَك نمل كلاد تود ام عيو » :لاق امك ءاش نمل ةبوتلا ريغ نم
 .'"`“«ةبوتلا دعب

 )٥٦٧( شريثك نبا ريسفت ٢/ ٣١٣.

 .ءاسنلا ةروس نم ١٧ ةيآلا ريسفت نم ٤١٧٤ ص ةيطع نبا ريسفت )٥٦٨(

 ٢٤٦/٢٩. "يزارلا ريسفت )٥٦٩(
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 ىتحلا.لاضذ م7"`<,
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 وفعلا يف غلابم :يأ ه روُمَع وقل هلأ تإَو»» :دوعسلا وبأ لاق .

 .'‘“‘؛«ةئع باتملاب وأ قالطإلا ىَلَع 4 هئم فلس امل رفغيف ةرفغملاو
 ء

 وه ع ۔ . < ۔ ے2 ٥ م , ۔

 ةرفغملاو وفعلا ىف ف غلابم :يأ « روفغ َوفَعل هنلا تإ و) ) :يسولألا لاقو ٠

 . 2٧١ '«ةبوتلاب وأ ًاقلطم هبكترا نمع وفعيو هنم فلس ام رفغيف

 وبأو ،يزارلاو ةيطع ن نباو ، كريئك نبا اهركذ يتلا لاوقألا هذه نم

 ۔ :يتآلا ظحالن يسولألاو دوعسلا

 اهبحاص اهمدقي حوصن ةبوت ريغ نم رئابكلا باحصأل ةرفغملا ةركف
 تايآلاو .اهبابسأب رومألا جئاتن بتر يذلا يهلإلا مكحلا اهدري تامملا لبق
 نيب طبرت مسقلا اذه يف اهانركذ يتلا ةحيحصلا ةيوبنلا ثيداحألاو ةينآرقلا

 .اهلينل رشبلا دوهجو ةرفغملا

 مه ام ىلع ةرفغملا مهلمشت دق نم رئابكلا باحصأ نم نأب لوقلاو -

 ىلاعت هللا تايآ هتضراع دقو يمالسإلا ركفلا ىلع محقم لوق بونذ نم هيلع

 يزوجلا نبا ححص دقو .هتبثي امب هباحصأ تأي ملو ةي لوسرلا ثيداحأو
 ريغ نم ةرفغملا ينمت هنع لقن يذلا ساون يبأ ىلع هدر دنع ةركفلا هذه

 .'‘؛"١'بنذلا نع عالقإ

 ريغ نم اوتام اذإ ةاصعلا ريصم نأش يف ةيطع نبا دنع راكفألا نيابتو -

 دجنف .مالسإلا نازيم ىف ةجح اهب موقت ال تاياور دامتعا اهردصم ةبوت

 هل رفغي نم نيرصملا ةاصعلا نم نأ ،هعمس ام ىلع ادامتعا عطقي ةيطع نبا

  

 )٥٧٠( دوعسلا ىبأ ريسفت ٦/ ٢١٤.

 )٥٧١() .ىسولألا ريسفت ٢٠٠١٤.

 )٥٧٢( ص رظنا ٦١٠ .ثحبلا اذه نم



+ 
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 .5 ۔__.عن

 امم هبيذعت يف نظلا ةبلغب لوقي هدجن ةركفلا هذه لبق هنكلو ٥©بذعي الو

 .هيلع فوخلا بناج بلغي

 تأرج دق ىلاعت هللا ىلإ ةبانإو ةبوت ريغ نم بونذلا نارفغ ةركفو ۔

 يوارعشلا خيشلا لقن دقف .مالسإلا حور نم ناودعو ًاملظ لينلل نيقرشتسملا

 ميركلا نآرقلا نم ودبي امك ةيهلإلا ةرفغملا نإ» :هلوق نيقرشتسملا دحأ نع
 ُرْْعَيَص» :ىلاعت هلوق نم كلذ ىلع لدأ سيلو مولعم ساسأ ريغ ىلع حنمت

 س ےس ۔ .4 ے ,س رح
 ٢٨٤[...«““"'. .ةرقبلا] 4 +آحتي نم ثَرَعيَو ثام نمل

 هذه ىلع ادر يوارعشلا خيشلا لاق ٢٠٨-٢١٠. ص ،(ىنسحلا هللا ءامسأ) باتك :رظنا )٥٧٣(

 5هدابع نم ءاشي نملو ،خكت هللا ديب باذعلاو ةرفغملا نإ :هيلع ادر لوقنو ...» :ةيرفلا

 نع قحلا كلملا انبر ىلاعت ..ىوهلل ًاقفو ريست ةلأسملا نأ ينعي ال كلذ نكلو ..معن

 هنأ قثف دحأل رفغي نأ ءاش نإ ىلاعتو كرابت قحلاف .دابعلا نيب ةقرفتلاو ملظلاو ىوهلا

 ...باذعلاب ريدج هنأ قثف ادحأ بذعي نأ ءاش نإو "ةرفغملاب ريدج

 عجري يذلاو ك هللا نم فوخلا نأ ىلع لدي امنإف عيش ىلع ثيدحلا اذه لد نإف

 ىطعت ال كنت هللا ةرفغم نأ ىلع اضيأ لدو ءةرفغملا بلجي دق هب قداصلا ناميإلا ىلإ

 ...قاقحتسا وأ رربم نود دبعل

 يذلا دبعلا اذهو ،قحتسمل الإ حنمت ال خ قحلا ةرفغم نأ ىلع اضيأ لدي ثيدحلا اذه نإ

 .هنم هتيشخو كنتق هللاب قداصلا هناميإ ىلإ عجري اذهو شرافغتسالا مئاد ناك كمي هللا هل رفغ

 نانعلا هل قلطأ العو لج هنأ ينعي ال ..كل ترفغ دقف تئش ام لمعا :قحلا هلوقو

 ...داسفلا ضرالا يف يغبيل

 قاقحتسا ىلع ةبترتم ةرفغم اهنأ الإ ةيلبقتسم اهنوك مغر ثيدحلا اذه يف ةرفغملاف

 تسيل يهف :نذإ ..بيغلاب هملعو ،هدبع سفنب هملع نم ك قحلا هملعي يذلاو دبعلا
 ...ضرألا يف داسفو دبعلا نم نايغط اهبقعي ةيئاوشع ةرفغم

 نإ بونذ نم هفرتقا ام كي هللا هل رفغي نأ ناكمإلا يف راص ،ًاحلاص لمعو نمآ نمف

 .«بانأو بات

 :هلوق :هن متاح وبأ لاق» :نابح نبا هلقن ام هديؤي يوارعشلا خيشلا هركذ يذلا لوقلا اذه

 .صعت ال :يأ 6(تثش ام لمعا) :هلوقب ديري ؤدعوب تبقعأ ديدهت ةظفل (تئش ام لمعا)
 " ٬٦٦٢٥ ٣٩٢/٢(. :ةياورلا ،نابح نبا حيحص) «تبت اذإ :ديري (كل ترفغ دق) :هلوقو



 ٠ ع `إ ! ِ - ١ | !
 ىمرا :...لا .. اس _ . ١٧٦ ٠١. ىحز:بارحد

 اهمدقي حوصن ةبوت ريغ نم بونذلا رئابك نارفغ لامتحا ةركفف
 نم ريثك يف اهب نولئاقلا اهمع دقو ،اهل لصأ ال ةركف تامملا لبق اهبحاص

 ميركلا ئراقلا يخأ كل لقنأ ثحبلا اذه نم عضوملا اذه يفو .مهبتك

 مهحرش دنعو اهبابسأو ةرفغملا نيب مهطبر دنع نيملسملا ءاملع هلاق ام
 (وفع)و (رفاغ)و (روفغلا) ىنعمل مهحرش دنع ةصاخ ؛ىنسحلا هللا ءامسأل

 .(باوت)و

 :ةرفغملاو ةبوتلا نيب قيثولا طبارتلا لوح ءاملعلا لاوقأ

 :داوجلا دبع دمحأ لاوقأ نم

 ريثك وهو ةرم دعب ةرم بونذلا رفغي هنأ :هانعمو :(هلالج لج رافغلا)» ٠

 اوحضتفُت الئل مهرتسو مهل رفغف هورفغساو هيلإ اوبات نيذلا هدابعل نارفغلا

 إا٧٥ث '؛باسحلا موي

 بنذآ املك حفصلاو نارفغلا ريثك :هانعم (هلالج زج روفغلا)» .

 موي اوحضتفي الئل هدابع رتسي هناحبس وهو هل هللا رفغ رفغتساو دبعلا
 انتن '؛باسحلا

 اذإ هتمحر لضف هدبع ىلإ ديعملا هنأ :هانعمو :(هلالج لج باوتلا)» ه

 الو كريخ نم مدق ام هل طبحي الف هتيصعم ىلع مدنو هتعاط ىلإ عجر وه

 دبعلا ةبوت ترركت املكو ناسحإلا نم هل نيعيطملا هب دعو ام هعنمي

 .اه““«باوتلا برلا نم لوبقلا رركت

 )٥٧٤) ص .اهب هوعداف ىنسحلا ءامسألا هللو ٥٩١.

 )٥٧٥( ص ءاهب هوعداف ىنسحلا ءامسألا هللو ٩٢.

 )٦د( ص ءاهب هوعداف ىنسحلا ءامسالا هللو ١٧٧.
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 ۔۔۔۔ے۔۔۔ہگع ت .ار الل ح

 زواجتيو ٥تاثئيسلا وحمي يذلا وه هنأ :هانعمو ...(هلالج لج وفعلا)» ٥

١٩٧٧١ 
 «بانأو بات نمع حفصيو ىصاعملا نع

 :دمحأ نب نابعش نب دمحأ لاوقأ نم

 هتمحر ىلإ رطضم وه امك ،هترفغمو هوفع ىلإ رطضم دحأ لك» ه

 ٍقِإَو + :ىلاعت لاق ،اهبابسأب ىتأ نمل وفعلاو ةرفغملاب دعو دقو .همركو
ِ 

 ه ح مص م م س س ,سس م

 ٨٢[. :هط) ٧ َدَتْهَأ مش احلص لمر َنَماَمَو بات نمل راق

 .نيبينملا بونذ رفغيو ،نيبئاتلا ىلع بوتي لزي مل يذلا باوتلا وه هللاو
 .هيلع هللا بات ،ًاحوصن ةبوت هللا ىلإ بات نم لكف

 هيلإ مهبولقب لابقإلاو ةبوتلل مهقيفوتب آلوأ نيبئاتلا ىلع بئاتلا وهف
 .اُ'٨«مهاياطخ نع اوفعو اهل الوبق ،مهتبوت دعب مهيلع بئاتلا وهو

 :يواطهطلا لاعلا دبع دمحأ يلع خيشلا لاوقأ نم

 عساوب مهسفنأ ىلع نيفرسملا هدابع هناحبس رافغلا هللا رشب دقف» ٠

 تائيسلا فارتجا يف اوفرسي امهم هتمحر نم اوطنقي نأ نع مهاهنو هترفغم

 ًاعيمج بونذلا رفغي هنأب مهرشبو شحاوفلاو مثإلا رئابك نم اوفرتقي امهمو
 هذه يف مهتبغر تقدص نإ مهيلع ام لكو .ترغص وأ تربك ،‘تلج وأ تقد

 نع اوعلقيو هل اوملسيو مهبر ىلإ اوبيني نأ :مهلامآ اهوحن تمسو ةرفغملا

 .حوصنلا ةبوتلاب اياطخلا راضوأ نم اورهطيو مهماثآ

 )٥٧٧( ص ءاهب هوعداف ىنسحلا ءامسألا هللو ١٨١.

 )٥٧٨( ص .ةيزوجلا ميق نبا دمحم نب هللادبع يبأ نيدلا سمشل ىنسحلا هللا ءامسأ حرش 0٢٤١

 هلا ءامسأ حرش) :باتك يف لوقلا اذه وحن كلذك رظناو .يدعسلا ريسفت ةمدقم نم القن

 ص ثيناطحقلا فهو نب يلع نب ديعسل (ةنُسلاو باتكلا ءوض يف ىنسحلا ٧٦-٧٨.
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 نأ لبق احرف اهب ريطي مث اهدحو ىرشبلل ةيآ ولتي نأ نمؤملل يغبني الو
 تايآف ،نيضع نآرقلا اولعج نيذلا نم نوكي الئل اهب لصتت يتلا تايآلا ولتي

 هذهب هللا رشب نيح تانيبلا تايآلا هذه ىفف اضعب اهضعب رسفي نآرقلا

 هيلإ اوبيني نأ ىرشبلا هذه مهيلإ قاس نيذلا ءالؤه نم بلط ةلماشلا ةرفغملا

 .نورصني ال مث باذعلا مهيتأي نأ لبق نم هل اوملسيو

 يلي اميف مهنم بلط ام قيقحتب نوموقي نيذلا ءالؤهل ىرشبلا متت امنإو
 َباَت نمل راَقَمَل نِإَو » :هط ةروس يف ىلاعت هللا لوق اذه ديؤي .تايآلا نم
 رس ,م 2 م صم مس س سرس

 ٨٦٢[. :هط] ه ىدتها ش احلص ليو نماءو

 لب نيمثآلاو ةاصعلا نم جردو بد نم لكل رافغل ينإ ىلاعت هللا لقي مل
 ٨٢(. .هط] 4 ىدتها حش الص لمر َنَماََو بات نمل رافع ينإو » :هناحبس لاق

 ناميإلا ركذ دنع فقي ملو ،ناميإلا ركذ ىتح هبوتلا ركذ ىلع رصتقي ملو
 ةبوتلا هنم تققحت نمف .ةيادهلاب هلك كلذ جوت مث حلاصلا لمعلا ركذ ىتح

 .ةرفغملا هل تيجر ةيادهلاو حلاصلا لمعلاو ناميإلاو

 نيذلا ©نينوتفملا ينامأو ،نيعماطلا عمطو ،نيرتفملا رورغ ىلع ءاضق اذه يفو

 لوسرللو ...مهداعمل اهورخدا ةنسح الو 5هومدق حلاص لمع ريغب ةرفغملا نونمتي

 تفرصل اهوربدتو ينامألا ىرسأ اهأرق ول ةميكح ةعماج ةملك مالسلاو ةالصلا هيلع
 ارورغ الإ ناطيشلا مهدعي امو مهينميو مهدعي يذلا ناطيشلا عدخ نع مهراصبأ

 هيلإ عمتساف ،هتنجو هللا ةرفغم ىلإ ةليسولا اهب نوغتبي تاحلاصلا ىلع اولبقألو

 هقدصو بلقلا يف رقو ام نكلو ينمتلاب ناميإلا سيل» :لوقي هيلع هللا تاولص
 :اولاقو ،مهل ةنسح الو ايندلا نم اوجرخ ىتح ةرفغملا ينامأ مهتهلأ ًاموق نإ .«لمعلا

 .'‘'“'««لمعلا اونسحأل نظلا اونسحأ ول ،اوبذكو 5هللاب نظلا نسحن نحن

  

 يف لوقلا اذه وحن رظناو ٢٢٤ -٢٢٥. ص ،ىنسحلا هللا ءامسأ حرش يف ىمسألا لوقلا )٩(
 .باتكلا سفن نم ٢٢٦ ص
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 :يسلبانلا بتار دمحم روتكدلا ذاتسألا لاوقأ نم

 ىسننو هضعب أرقن دق نآرقلا انأرق اذإ اننأ وه ةيساسألا ةلكشملا» .ه

 اوظَقَن ال مهيشنأ لع اورت تنلا ئاب لق» » :ىلاعت لاق رخآلا هضعب

 ٥٣[ :رمزلا] هش ُمحَتلا ا روُمَمْلا وه شتإ اعيمج تودلا ر رغي هلأ َنإ دلأ ٍةَمَت ني

 ىلاعت لاق 1 ام عباتت لب ،ةيآلا يف دحلا اذه دنع فقت ال نأ بجي
. 

 ال مث َدَمْآ دملا مكيأ نأ يلبق نم كل اوشلنسآت مُكَنَر لإ ايبن 7

 مل روفغ .بات نمل روفغ "لبقأ نمل روفغ :يأ .[ه٤ :رمزلا] 4 ا

 ميقي نأ امأ كرفغتسا نمل روفغ حلصأ نمل روفغ ‘بانأ نمل روفغ ،عجر

 اذه نإف ميحر روفغ هللا :لوقيو ،اهيلع ىقبي نأ يونيو ،ةيصعم ىلع ناسنإلا

 .'‘“ث؛«مهفلا مدعو لهجلاو ةجاذسلا نم

 هملحو هترفغمو ،هتمحر يف ميظع هنأ هللا ركذ املك ذإ !؟ةمكحلا امف» ه

 ءهيلإ تدع اذإ روفغ هللا نأ كلذ ينعي ؟ينعي اذامف ،هباقع ديدش هنأ ركذ

 هذهف ©تصلخأو تحلصأو ‘كبنذ نم تبت اذإ روفغو ،هترفغتسا اذإ روفغو

 .ةلذتبم نوكت نأ نكمي ال كي هللا يف ىلضفلا تافصلاو ىنسحلا ءامسألا

 بنذلا نع تعلقأو ،هيلإ تعجرو تبتو هيلع تلبقأ اذإ روفغ تافصلا هذهو

 .ميلأ هباذعو ،باقعلا ديدش ىلاعتو هناحبس هللاف الإو روفغ وهف تمدنو

 اولمعو اونمآو اوبات نيذلل كبر نأ :ىنعم اهيف تايآ ثدرو كلذل

 قفألا قيضو ةجاذسلا نم اذإ ميحر روفغل اهدعب نم كبر نإ تاحلاصلا

 نمف ةيصعم ىلع ميقم تنأو هللا ةرفغم ىلع الامآ قلعت نأ لهجلاو

 يف ركفت ال تنأو ميحر روفغ هللا لوقت نأ لهجلاو قمحلاو ءابغلا

 ٨١"'. ...ةبوتلا

 )٥٨٠( .ىنسحلا هللا ءامسا ةعوسوم ١/ ٢١٢ - ٢١٣.

 )٥٨١( .ىنسحلا هللا ءامسأ ةعوسوم ٤٧٥/٢ - ٤٧٦.



 6هيلإ بوتت نأو ،هيلإ دوعت نأ طرشب وهف ميحر روفغ هللا نأ امأ ...»

 ميحر روفغ ةملك هذهف ...هنع علقت نأو كبنذ ىلع مدنت نأو ،بوؤت نأو

 روفغ هللا ققدت ال هونصل فرحنملا لوقي ذإ ،نيلفاغلا مهف سانلا ضعب اهمهفي

 روفغ وهف لهجلا ةياغ يف مالك اذهو ‘يتبقر يف كتافلاخم عضف ميحر

 .'"“""«ةبانإلا دويقب ةديقم ةمحرلاو ةرفغملاف هيلإ تعجرو تبت اذإ ميحر

 :يربطلا مامإلا لاوقأ نم

 نم نوبوتي مث ةلاهجب ءوسلا نولمعي نيذلا ءالؤهف ه ؛ تكيتكؤأق » .. { ...« ه
 هترمغو هلقع ىلع بلغ ىتح بتي مل نم نود 4 مهيَلَع هل للا

 .'"“"'«هتتيم ةجرشح - - ٨٢٣

 و ه

 بوتي بيرق

 لوقي [٩٤:رجحلا] ه رميحَلآ روُمَحْلا آ نأ ئواكع ةَيَت» :هلوقو» ه

 رتسأ يذلا انأ ينأ دمحم اي يدابع ربخأ :ةلق دمحم هيبنل هركذ ىلاعت

 اهيلع مهتبوقعو اهب مهتحيضف كرتب ءاوبانأو اهنم اوبات اذإ مهبونذ ىلع
 ه بادع أو + .اهيلع اهنم مهتبوت دعب مهبعأ نأ .مهب ميحرلا

 رصأ نمل يباذع نأ اضيأ مهربخأو :لوقي ٥٠[ :رجحلا] 4 1 ُباَدَمْلَا
 يذلا عجوملا باذعلا وه ،اهنم بتي ملو اهيلع ماقأو يصاعم ىلع
 رمأو ،هيصاعم ىلع مدقتلا هقلخل ريذحت هللا نم اذهو .باذع ههبشي ال
 .'‘٨ة"هةبوتلاو ةبانإلاب مهل هنم

 ۔۔ مإ
 ٥٤[: ؛ماعنالا] ٨ رتللهح ايوس مكنم َلِمَع َنَم ُهلَتَأ» :هلوق ىنعمو ...» ه

 َحَلَصآَو ۔هدَتَب م تات ًش» .هايإ هفارتقاب لهجف ،ًابنذ مكنم فرتقا نم هنآ ر ص .<

  

 )٥٨٦( .ىنسحلا هللا ءامسأ ةعوسوم ٤٧٩/٢.

 )٥٨٣( ،يربطلا ريسفت ٤/ ٣٠٦٢.

 )٥٨٤( .يربطلا ريسفت ٣٨/١٤_۔٣٩.



 ١٨١ مو لوألا لصنلا
 ن 7 __ ۔۔س _ -ي ا! .:..راه

 هلثم ىلإ دوعلا كرتو هللا ةعاطب عجارو ‘بانأو بات اذإ هبنذل 6 رومع هن ه وو ش ے دح م ؟

 هتبوت دعب هبنذ ىلع هبقاعي نأ بئاتلاب ه ثيحي » .هنم طرف ام ىلع مدنلا عم
 )\٥٨٥٥ا..,.
 . (هم

 نهلبقف هبر نم مدآ نهاقلتف تاملك مدآ ىقل هؤانث لاج هللا نأ ...» ٠

 افرتعم ،هتئيطخ نم هللا ىلإ نهب هلمعو ©نهايإ هليقب باتو ،نهب لمعو
 فالخ نم هنم فلس ام ىلع امدان ،هتئيطخ نم هبر ىلإ ًالصنتم .هبنذب

 فلاس ىلع همدنو هنم نهاقلت يتلا تاملكلا هلوبقب هيلع هللا باتف .هرمأ

 .'٦٨«هنم بنذلا
 ١ .س ےص ےصس 7 4

 مكتلأسم نع مكل هللا افع :هب ينعي هنإف & اَهّنَع هلأ اَمَع ل :هلوق امأو» ٠

 هايإ مكتلأسم مكل هللا هرك يذلا ةني هللا لوسر اهنع متلأس يتلا ءايشألا نع

 .مكتبانإو مكتبوت اهنم فرع نإ ،اهيلع مكبقاعي وأ ،اهب مكذخاؤي نأ ،اهنع
 يف هحضفي نأ كراتف ،اهنم بات نم بونذ رتاس هللاو :لوقي 4 روُمَع هلأو »

 نع هوفعو هتمحرب اهنم بئاتلا هدمغتل اهب هبقاعي نأ ه ُييلَح ةرخآلا

 .'“"«اهيلع هتبوقع

 ،هنع وفعلا نم هبحي ام ىلإ هقلخ نم دحأل عجارب هللا ام :لوقي» ه

 مهبونذ نم هنوتأي ام نوتأي نيذلل الإ .هنم تفلس يتلا هبونذ نع حفصلاو

 ىلإ هنم نوبوتيو هللا ةعاط نوعجاري مث ،نونمؤم مهبرب مهو مهنف ةلاهج
 لبق نم هلثم ىلإ دوعلا كرتو رافغتسالاو هيلع مدنلا نم هب هللا مهرمأ ام

 «مهب توملا لوزن )٥٨٨)

 )٥٨٥( "يربطلا ريسفت ٢٠٨/٧-٢٠٩.

 )٥٨٦( يربطلا ريسفت ٢٤٥/١.

 )٥٨٧( "يربطلا ريسفت ٧/ ٨٥.

 )٥٨٨( ريسفت الطبري©٥ ٤/ ٢٩٨.



 . ىتحللابلاتتم :9 ٨٢
 ع حابش .ات

 قحتسي ام اهايإ هباسكإب هسفن ملظي وأ ءوسلا وهو ،ابنذ لمعي نمو» ه
 لمع امم هتبانإب هللا ىلإ بوتي مث :لوقي 4 هلأ رْفْعَتسَي ًدُث» كلا ةبوقع هب
 يتلا ةحلاصلا لامعألا نم هللا هبحي ام هتعجارمو هسفن ملظو ءوسلا نم

 هبر دجي :لوقي 4 اًييحَت ار اروفَع هللا دجي ج .همرجم بهذتو هبنذ وحمت

 .'"“٩!«هب اميحر ،همرج هتبوقع نع هل هحفصب هبنذ هيلع ارتاس
 ؟م و و صمحم

 :4 ذودولآ ُروَفَعْلا وهو » :ىلاعت هلوق ريسفت دنع يربطلا مامإلا لاقو ه

 .'٨`٠`'«هل ةبحملا وذو هبونذ نم هيلإ بات نمل ةرفغملا وذ وهو» ١٤[ :جوربلا]

 نمم هماقتنا ديدشلا يوقلا وهو :لوقي 4٩ً ٌردزَحْلا وهو » :هلوقو» ٠

 .( '«هبونذ نم باتو هيلإ بانأ نم بونذ “هروعَعْلا هرمأ فلاخو ٥هاصع

 :هركذ ىلاعت لوقي [ه٦.رثدملا] هةرِفتلَت لهل يوقنلا لمأ وُه» :هلوقو» ٠
 اوعراسيو }هيصاعم اوبنتجيف ،هايإ مهتيصعم ىلع هباقع هدابع يقتي نأ لهأ هللا

 اولعف مه اذإ مهبونذ رفغي نأ لهأ وه :لوقي ه ةرقلا لهَأَو» 3هتعاط ىلإ

 .““"«اهنم مهتبوت عم اهيلع مهبقاعي الو كلذ
 رتس اذ ناك هللا نإ :لوقي ه امييِحَي اًروُفَع َناَك هنأ ےرإ» :هلوقو» ه

 .'"٨"«ةبوتلا دعب مهبقاعي نأ نيبئاتلا ًاميحر "نيبئاتلا بونذ ىلع
 نع حفص وذ هللا نإ :[ه .فسري] نجت ٌرْفَع ير ن :هلوقب ينعيو» ٠ ۔۔ <

 دعب هب ميحر إ اهب هتحيضفو اهيلع هتبوقع هكرتب 0 هبونذ نم بات نم بونذ

 .'“٠٨«اهيلع هبذعي نأ هتبوت

 )٥٨٩( ،يربطلا ريسفت ٥/ ٢٧٢ - ٢٧٣.

 )٥٩٠( يربطلا ريسفت ١٣٨/٣٠.
 )٥٩١( ،يربطلا ريسفت ١/٢٩.

 )٥٩٢( ،يربطلا ريسفت ١٧٢/٢٩.

 )٥٩٣( "يربطلا ريسفت ١٤٨/٢١.

 )٥٩٤( ،يربطلا ريسفت ١/١٣.



 ١٨٢ م 2 9 لوالا لصفلا
 .ك با حرا2 _ ۔۔۔ع ات

 2 هه ١ ر س وهو

 نيمحارلا محرأ هللاو :لوقي ٦٤[ :فسروي] ه ؛ نيرلا مح « ٥

 .'ث٦«هتيصعم نم ةبوتلاب هتعاط ىلإ بانأو هبنذ نم 7 ١٩٢٥6.رمل

 هللا مهزجحي نأ امإ : :ينعي هنإف ١٠٦[ :ةبوتلا] + 4 ممع اًمِ ط :هلوق امأو» ٠

 اًإَو» .ةرخآلا يف اهيلع اوتام يتلا مهبونذب مهبّذعيف مهايإ هنالذخب ةبوتلا نع
 .'""همهل رفغيف 6مهبونذ نم اوبوتيف ةبوتلل مهقفوي امإو :لوقي 4 م ملع بوب و م

 روفغلا "مهتبوت دعب مهبذعي نأ هدابع نم ةبوتلا لهأب ميحرلا وهو» ٠

 .'ث““س«اهنم اوبات اذإ مهبونذل

 وذل هللا نإ :هؤانث لج لوقي ٦٠[ :جحلا] 4 رومع ةسل هلا . “رإ»» .

 مهبقاعي نأ مهل روفغ .اوبانأو اهنم اوبات اذإ هدابع بونذ نع حفصو وفع
 .'ث““)«ةبوتلا دعب اهيلع

 ىلإ هدبعل عجار هللا نإ :لوقي [٢١:تارجحلا] & ٌمِحَت باوت هأ َنإ» ه

 بنذ ىلع هبقاعي نأب هب ميحر ،هنم هبحي ام ىلإ هبرل دبعلا عجر اذإ هبحي ام

 .'٠‘`«هنم هتبوت دعب هبنذأ

 ةيصعم نم بات وه نإ "باجحلا ءارو نم كادان نمع وفع وذ هللا» ٠

 هبقاعي نأ هب ميحر ٥6هريغ يفو كلذ يف هللا رمأ عجارو ثكلذك كلئادنب هللا

 «هنم هتبوت دعب نم كلذ هبنذ ىلع )٦٠١)

 .«نمم» :لصالا يف )٥٩٥(

 ٥٦/١٢٣. يربطلا ريسفت )٥٩٦(

 ٢٢/١١. "يربطلا ريسفت )٥٩٧(

 ٥٩/٢٢. "يربطلا ريسفت )٥٩٨(

 ٧/٢٨. يربطلا ريسفت )٥٩٩(

 ١٣٨/٢٦. ،يربطلا ريسفت )٦١٠٠(

 ١٢٣/٢٦. يربطلا ريسفت )٦١٠١(



 - لإ إ . .
 ىتحللاجم ...2 __ ٤

 ع قخا .ا( نتافم ۔۔_

 ثكقلخب ةفأر وذ كنإ :لوقي [٠١:رشحلاا ه محَر ثوُوَر كنا :هلوق» ه
 .ا٠‘"'«هبونذ نم رفغتساو بات نمب ةمحر وذو

 ذإ هنيبو هنيب تفلس يتلا هبونذ فلاس ىلع هتبوقع هكرتب 4 محر « ه

 .'٠`"«هيلإ هريصمو هئاقل لبق هيلإ بانأو بات

 نإ :هركذ ىلاعت لوقي ١٧٢[ :ةرقبلا] : يحل رأ رومع هلا ) « :هلوقو» ه

 ،هبونذ فلاس نم هيلإ باتو ،هعاطأ نمل بارعألا اهيأ وفع وذ هللا

 نيبئاتلا هقلخب ميحر ،مكبونذ مكل رفغي هيهنو هرمأ ىلإ اوهتناو ،هوعيطأف
 هيلإ اوبوتف ،هنم اوبات ام ىلع مهبونذ نم مهتبوت دعب مهبقاعي نأ هيلإ

٠6 

 «مكمحري ١٠٤.

 وو و ۔ہ۔ وك
 بونذ نع حفص وذل هنإو :لوقي ١٦٥[ :ماعناألا] 3 محر ر روَفَعل هَنِإَو » « ه

 .اهنع هوفعب اهيلع رتسي ،هتعاط عجارو ،بانأف ،هبونف نم بات نم
 ليقيو ةبوتلا لبقي هنأل اهنم هتبوت دعب همرج ىلع هبقاعي نأ هل ميحر
 .'٠`«ةرثعلا

 مكبونذ نم هدابع نم بات نمل مكل هممح وع ةللا نيم»» ء
 '`"«اهنم مكتبوت دعب نم اهيلع مكبقاعي نأ مكب ة ( ُمِحَر »

 :هركذ ىلاعت هللا لوقي [٦٩:ءاسنلا] ه اكير اروُفَع ها ناكو » :هلوقو» ه

 ،لوقلا نم روزلاو لطابلا لاقف هتجوز رهاظ نم بنذ ىلع رتس اذ هللا ناكو
 ليق نع ايهتناو ٧هللا رمأ اعجارو ابات اذإ ،هل انبا هريغ دلو ىعتا نم بنذو

  

 )٦٠٢( ،يربطلا ريسفت ٤٥/٢٨.

 )٦٠٣( يربطلا ريسفت ١١٤/٨.

 )٦٠٤( .يربطلا ريسفت ١٤٤/٢٦.

 )٦٠٥( ،يربطلا ريسفت ٩/ ١٠٣.

 )٦٠٦( .يربطلا ريسفت ١٢٦/٢٨.



٠ 
 ع و لوالا لصفلا ١٨٥

 - ۔۔__ ,/ح٨ »

 دعب كلذ ىلع امهبقاعي نأ امهب ةمحر اذ هنع امهبر امهاهن نأ دعب لطابلا

 .'٠`“«امهتئيطخ نم امهتبوت

 ىلع رتاس هركذ زع هللا نإ :لوقي ه ريحت ُروُمَع هلأ نإل :هلوقو» ٠
 موي اهيلع هتبوقع نع وفعلاب هبونذ هتعاط ىلإ هيصاعم نع بانأو بات نم
 هدابعبو هب ميحر ،داهشألا سوؤر ىلع اهب هتحيضف هكرتو ةمايقلا

 3 “«مهبونذ نم هيلإ نيبئاتلا

 هدابع نم هيلإ بات نم ىلع باوتلا وه هؤانث ماج هللا نأ» ه

 امب هتيصعم دعب هتعاط ىلإ هتبانإب هتازاجم كراتلا هبونذ نم نيبنذملا

 «هبنذ نم فلس (٦٠٩)

 لوقي ٦[ :دعرلا] ه هملظ لع سال مَرْفَعَم وأل كر نلو % :هلوقو» ه

 هبونذ نم بات نم بونذ ىلع رتس وذل دمحم اي كبر نإو :هركذ ىلاعت
 هباقع نع هل حفاصو ‘ةمايقلا فقوم يف اهب هتَحيضف كراتف "سانلا نم

 .'٠‘؛مهملظ ىلع الجآو الجاع اهيلع

 روفغ وهو ،هايإ هتيصعم ىلع هيلع درمتو هاصع نم هب اقع ديدش» ه

 نأ هب ميحر ءاهب هتحيضف كراتو هيلع زتاسف هيلإ بانأو هعاطأ نم بونذلا

 .'`«اهنم هتبوتو هتبانإ دعب هبونذ نم فلس ام ىلع هبقاعي

 ركش يف ريصقت نم مكنم ناك امل روفغل هللا نإ :هؤانث لج لوقي» ٠

 )٦٠٧( ،يربطلا ريسفت ١٢١/٢١.
 )٦٠٨( يربطلا ريسفت ٦/ ٢٣٠.

 )٦٠٩( يربطلا ريسفت ٢٤٦/١.

 )٦١١٠( يربطلا ريسفت ١٠٦/١٢٣.

 )٦١١١( "يربطلا ريسفت ٧٨/٧.



2 |[ !٠6}! .- : . 
 .79 ۔ "..س ۔۔۔ ص حد نو ٩. . "هجحلا ا د

 نأ مكب ميحر ‘هتاضرم عابتاو هتعاط ىلإ متبنأو متبت اذإ كلذ ضعب

 .'`١"؛هةبوتلاو هيلإ ةبانإلا دعب هيلع مكبذعي
 وفع اذ هللا ناكو :هركذ ىلاعت لوقي 4 اًيِحَي اروْفَع هلأ َناَكَو :هلوقو» ه ه

 ىلع هبقاعي نأ هب ةمحر اذو هتعاط عجارو ١6هدابع نم بات نم بونذ نع

 .'٠"“٢«اهنم هتبوت دعب هبونذ

 :يبطرقلا مامإلا لاوقأ نم
 ملو هتبوت يف صلخأ نمل بونذلا نارفغ همركو هلضفب ىلاعت بتر» ٠

 ملو بات مث رَق نم :يأ ادحأ ةّصقب اذه لصتي نأ نكميو .هبنذ ىلع زِصي
 . ١٤ '«هللا ةرفغم هلف رصي

 لمع نم وأ بذناتلا وهو هل رفغي نأ ءاش نم نلق هللا فرع دقو» ه

 كإ اوُبِنأَو ط هدعب ام بئاتلا ديري هنأ ىلع لدو "ةريبك هل نكت ملو ةريغص
 ے, 4 ٥ . ١ , ءش م

 ىنإو ك كلذ ىلع لدي . اعيمج هبونذ هل روفغم بئاتل اف ٥٤] :رمزلا [ & مُكَتَر
 ۔ وو ے <

 .'١'ههيف لاكشإ ال اذهف !٨[ :هط] ه َباَت نمل رافغل

 مهتنكمأ اذإ لاحب مهنأو ؛هاتلرَقَُيَس» مهلوق يف مهرارتغاب مهقذ مث» ٠
 انل رفغيس لوقي امنإو "نوصم مهو ةرفغملاب مهرارتغاب اوعطقف ،اهوبكترا ةيناث
 .'‘“ءانيف دوجوم ءالؤه هب ىلاعت هللا مذ يذلا فصولا اذهو :تلق .مدنو عّلفأ نم

 رارصإلا َدْقَع لُحَي يذلا وه بولطملا رافغتسالا :انؤاملع لاق ...» ٠
 كللا رفغتسأ :هناسلب لاق نم امأف .ناسللاب ظفلتلا ال ،نانجلا يف هانعم تبثيو
- _ . 

 )٦١٦( ،يربطلا ريسفت ٩٣/١٤.

 )٦١٣) .يربطلا ريسفت ٤٨/١٩.

 .نارمع لآ ةروس نم ١٣٦ ةيآلا ريسفت ١٣٩/٤، ،يبطرقلا ريسفت ٦١( ذ )
 .رمزلا ةروس نم ٥٣ ةيآلا ريسفت نم ۔٥١/٥٧١0 "يبطرقلا ريسفت (٥١٦ا

 .فارعألا ةروس نم ١٦٩ ةيآلا ريسفت نم ١٩٨/٧\ ،يبطرقلا ريسفت )٦١٦(



 ١٨٧ : :و لوالا لصفلا
 __ .حجار .ت

 هتريغصو رافغتسا ىلإ جاتحي كلذ هرافغتساف هتيصعم ىلع رصم هبلقو

 .'٧١"«رئابكلاب ةقحال

 هذه :هل ليق ؟ةرفغملاو ةبوتلا دعب فوخلا ىنعم امف :لئاق لاق نإف» ه

 ًاضيأ مهو 6نيلجو مهيصاعم نم نيفئاخ اونوكي نأ كي هللاب ءاملعلا ليبس

 نوفاخي مهف .ب اوتأي مل ءيش ةبوتلا طارشأ نم يقب دق نوكي نأ نونمأي ال

 .'٨٨«هب ةبلاطملا نم

 امع عجرو ةظعوملا هيف تلمع اذإ يصوملا نع ه رْوُمَع هللأ َنإ»» ه
 «ةيذألا نم دارأ )٦١٩)

 .لمعلا اوحلصأو :ليقو .ةبوتلا راهظإ ديري ه أوُخَلَضآَو :ىلاعت هلوق» ه
 » ے وومس ۔ےد ے حو
 «مهتبوت تلبقو اوبات ثيح ث حر روفع هللا نإف م

 )٦٢٠؛

 م صم م

 نيكرشملا نع زواجت وذل :يأ ٦[ :دعرلا] 45 رغم & وأل كير لو 7 ٠

 .'١٦٨«اوبات اذإ نيبنذملا نعو ءاونمآ اذإ

 :ريثك نبا مامإلا لاوقأ نم

 تعسو هتمحر :يأ ٣٢] :مجنلا] 4 ةَرْفَعَمْلآ عيسو كير ن :ىلاعت هلوقو» .

 لق ) 7 :ىلاعت هلوقك اهنم بات نمل اهلك بونذلا عست هترقغمو ءيش لك

 ُرقْعَي هللأ نإ هللا ةَمَت نم اوطنقت ال مهيشنأ لَع اورت يل آ ئاب

 ٥٣[«'""٠'. ؛رمزلا] 4 :4 رومعلا وه هه رهما إ كيج بوثَذلا

 .نارمع لآ ةروس نم ١٣٥ ةيآلا ريسفت نم ١٣٥/٤\ ،يبطرقلا ريسفت )٦١١٧(

 .لمنلا ةروس نم ١١ ةيآلا ريسفت نم ١٠٩/١٣، ،يبطرقلا ريسفت )٦١١٨(

 .ةرقبلا ةروس نم ١٨٢ ةيآلا ريسفت نم ١٨١/٢\ "يبطرقلا ريسفت )٦١٩(

 .رونلا ةروس نم ٥ ةيآلا ريسفت نم ١٦٢١/١٦\ ،يبطرقلا ريسفت )٦٢٠(

 .دعرلا ةروس نم ٦ ةيآلا ريسفت نم ١٨٧/٩\ ،يبطرقلا ريسفت )٦٢١(

 .مجنلا ةروس نم ٣٦ ةيآلا ريسفت نم ٤٥٩/٦\ ثريثك نبا ريسفت )٦٦٢٦(



 .ةلالا
 . . ةت > شتر۔ تند مرو ١٨٨

  

 و مم ,.ه ره م ١

 ميظعلا زيزعلا وه :يأ ٢[ :كلملا] ه روفلا ززعلا وهو » :ىلاعت لاق مث» ٠

 هاصع ام دعب بانأو هيلإ بات نمل روفغ كلذ عم وهو ‘بانجلا عينملا

 حفصيو محريو رفغي كلذ عم وه ازيزع ىلاعت ناك نإو هرمأ فلاخو

 .'`""'‘زواجتيو

 ه ه ء مسر س

 بنذ يأ نم ولو ،هيلإ بات نمل :يأ ه ميرلا رونملا وهَو» :هلوقو» ٠
 .'٠"ث«هيلع بوتي هنإف ،هب كرشلا نم ىتح ،ناك

 نع حفصاف :يأ [٧:رفاغ] هه كليس اوعبتاو اوبات َتيِذَلِل رفغاف »» ه ه رهس ے رمرم ٥ رم ,ص
 لعف نم هب مهترمأ ام اوعبتاو هيف اوناك امع اوعلقأو اوبانأو اوبات اذإ نيئيسملا
 ١٥. '؛تاركنملا كرتو تاريخلا

 هئايربكو هتمظعو هتزع عم :يأ [ه ؛رمزلا] ه ودَمَعْلا ٌيزَصلا وه أر .ه
 .''“«هيلإ بانأو بات مث هاصع نمل رافغ وهو

 ه اًمِحَت اَوْفَع هما اك ةآتَي نم ُفزَمَو كي نمل رفقَيل» ٠
 .'٢٠"؛ههيدل عضخو بانأو ،هيلإ بات نمل :يأ ١٤[ :حتلا

 عجر نمل ميحر هيلإ بات نم ىلع باوت :يأ + ےجز تاو 1 » ٠ ي + _<
 .'٦“«هيلع دمتعاو هيلإ

__ 

    

 .كلملا ةروس نم ٢ ةيآلا ريسفت نم ٧/ 0٦٨ ثريثك نبا ريسفت )٦٢٢(
 .سنوي ةروس نم ١٠٧١ ةيآلا ريسفت نم ٥٣٣/٢٣\، ثريثك نبا ريسفت )٦٢٤)
 .رفاغ ةروس نم ٧ ةيآلا ريسفت نم ١٦٢٦/٦\ "ريثك نبا ريسفت )٦٢٥(

 .رمزلا ةروس نم ٥ ةيآلا ريسفت نم ا ٦ 5ريثك نبا ريسفت (٦٢٦ا

 .حتفلا ةروس نم ١٤ ةيآلا ريسفت نم 0٢٣٨/٦ ،ريثك نبا ريسفت (٧٢٦ا
 .تارجحلا ةروس نم ١٢ ةيآلا ريسفت نم ٣٢٨٦/٦\ ،ريثك نبا ريسفت )٦٢٨(



 ١٨٨٩ : 7 لوالا لصفلا
 _ ق م 6 ادر .::۔.ر اه

 رحد و ري۔ حم ہو ر ١
 ولو هيدل عضخو هيلإ بات نم بنذ رفغي :يأ هدودَولا رفعلا وهو » ه

 .'٨"“؛«ناك ء ءيش يأ نم بنذلا ناك

 فلس ام رفغي : :يأ ٣[ :رفاغ] اه ؛ بوَملا لباَمَو نالآ آ رفاغ » : نو هلوقو» ه
_- 

 لج هلوقو .هيدل عضخو هيلإ بات نمل لبقتسملا يف ةبوتلا لبقيو ؤبنذلا نم
 نع اتعو ،ايندلا ةايحلا رثآو 7 درمت نمل :يأ 4 باَقِْلَا ريدح : :العو

 ٥ غيحَتلآ 1 ا نأ ئراكع وت ل ث ب :هلوقك هذهو 6كىغبو ىلاعت هللا رماوأ

 ري س عم رسح

 .'`"`'«[ه٠ ٤٩. :رجحلا] ه رال آ ُثاَدَسْلآ ره يادَع نأو

 نع حفصاف :يأ ا٢:رناغ] ه كليس اوُعََتَو اوبات َتيذَلِل رَعاَ»» .
 نم هب مهترمأ ام اوعبتاو هيف اوناك امع اوعلقأو ،اوبانأو اوبات اذإ نيئيسملا

 .'`٦'؛«تاركنملا كرتو تاريخلا لعف

 مهنم بات نم نأ نينمؤملا ةاصعلا قح يف نانتماو امركت ىلاعت ربخأ مث» ه

 [٩١١:لحنلا] 4 مله وشل اولمع تيزل لير تإ مث :لاقف ،هيلع بات هيلإ

 كيد دنب نم أوباَم مث لهاج وهف هللا ىصع نم لك :فلسلا ضب لاق
 تاعاطلا لسن ىلع اولبقأو يصاعملا نم هيف اوناك امع اوعلقأ :يأ ه أوَُلْسأَ

 '×٢"ه4“ رثختلا روُمَلآ» ةلزلاو ةلعفلا كلت :يأ 4 اَمدَنَب نم بر كإ» و ه س ص {

 2.7 هرخأ ءاش نإو باذعلا مكل لجع ءاش نإ ،هللا ىلإ مكرمأ» .ه

 ةواقشلا هيلع بتك نم لضأ ءاش نإو "هيلإ بوتي نم ىلع بات ءاش نإو

 .'٨`٦"«راتخيو ديريو ءاشي امل لاعفلا وهو

 )٦١٢٩( شريثك نبا ريسفت ٧/ ٢٦٦٢.

 )٦٣٠( ،ريثك نبا ريسفت ١٢١/٦۔١٢٢.

 ))٦٣( ثريثك نبا ريسفت ١٢٦/٦.

 )٦١٣٦( ؤريثك نبا ريسفت ٤/ ٢٣٣.

 )٦٣٣( ،ريثك نبا ريسفت ٤/ ٦٥٤.
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 ١٢٥[ :نارمع لآ] ؟ ےروُمَكَتَي مهو اولَحَك ام لَع اوري مَلَو» هلوفو» ه

 ةيصعملا ىلع اورمتسي ملو ،بيرق نع هللا ىلإ اوعجرو مهبونذ نم اوبات :يأ
 .'"«هنم اوبات بنذلا مهنم رركت ولو ،اهنع نيعلقم ريغ اهيلع اورصيو

 يف هبابسأ ريسيت ىضتقي وهف رانلا نم ةاجنلا امأو» :ريثك نبا لاقو ه
 ٦٣٥. '«مارحلاو تاهبشلا كرتو ماثآلاو مراحملا بانتجا نم ايندلا

 :روشاع نبا لاوقأ نم

 هجايتحاو روتسملا دوجو يضتقي وهو ؤرتسلا ىلإ عجرت رفغلا ةدامو» ه
 ةتباث اهب ةذخاؤملا :يأ ؛ةتباث بونذلا نأ ىلع ه بودلا رهَعَي»» لدف رتسلل

 تلمجأ ابابسأ يضتقت ةرفغملا هذهو ،اهب ةذخاؤملا ليزي :يأ ؛اهرفغي هللاو

 قِلَو :ىلاعت هلوق اهنم ةئُسلاو باتكلا نم ىرخأ لئالد يف تلصفو انه
 لئالدلا كلتو ٨٨٢ .] ه دتمأ ث امط لمر َنَماَيَو بات نمل ُراََعَ

 ةذخاؤملا تناكل كلذ الولو بنذملا ىلع أرطت ابابسأ نارفغلل نأ اهعمجي
 اهيلع دعوتو ًابونذ اهامس دقو فيك ،ىلاعت ميكحلا هنع هزني اثبع بونذلاب
 هذه بابسأ بلطت ىلإ ةوعد (ه٣.رزلا) ؟بونَذلا رقي ةلأ نل :هلوق ناكف
 نم لاح ث اكيمتك»و .اهليصفت فرع بنذملا اهبلط اذإف ةرفغملا

 نإ اهنم بنذ لك رفخيف ءاهمومع :يأ ؛اهعيمج لاح :يأ ؛ه نولذلا»
 ' ٢٦«كلذ بابسأ بنذملا نم تلصح

 ىلإ ماهفألا هجوتتل ٨ تي ام» :هلوقب تبثملاو وحمملا مهبأو» ٥
 بابسأو ،‘ىصحت ال اروص لوصوملا اذ تحت نأل هيف ربدتلاو كلذ فزعت

  

 ١١٩/٦١. ريثك نبا ريسفت (ا٤٣٦)

 .ةرقبلا ةروس نم ٢٠١ ةيآلا ريسفت نم ٤٣٢/١، ثريثك نبا ريسفت )٦٢٥(
 .رمزلا ةروس نم ٥٢٣ ةيآلا ريسفت نم ١١٤/٢٤، شروشاع نبا ريسفت )٦٢٦(



 ١٩١ / لوألا لصفلا
 ۔.۔۔_۔۔۔ہگس ن>'ا۔ ٠

 نيبنذملا مهلي نأ ديعولا وحم ىلاعت هللا ةئيشم نمو .ىصحت ال ةئيشملا

 .'٨ّ“'«لاثتمالا ةيعاد مهبولق يف قلخيو عالقإلاو ةبوتلا

 هللا نذإ نأ ىلإ ةراشإلل آي نمل ىلع ه حضَرَيَو » فطغو» .ه

 .هل عفشي نأل الهأ هل عوفشملا ناك اذإ هتدارإ بسح ىلع يرجي ةعافشلاب

 مهنع هللا ىَضرل ضرعتلا يف اودهتجي نأ نينمؤملل ضيرحت ماهبإلا اذه يفو

 .'“““«لامعألا نم هيف اوطرف امع وفعلل ًالهأ اونوكيل

 بيغرت ىلإ ةراشإلل ركذ دقف روفغلا فصو امأو ...» ه

 ةمحر نم اوطنقي الف مهل رفغيل ةبوتلاو رافغتسا ١ يف تائيسلا نيفرتقملا

 ٢٣ ه
 . ؛٩٣٦) ) هللا

 اهرثأ رهظي ةرفغملا نأل لجألا ركذل ةبسانم رتملا فصو يفو» .ه

 ةبوتلاب رادبلا ىلع ًاضيرحت لجألا ءاهتناو توملا دعب نوكي يذلا ثعبلا دعب
 .'٤٨`٨«كرادتلا توفي نيح توملا لبق

 رئابكلا بانتجا ىوقتلا دومع نأل ىوقتلا ىلع ءازج بونذلا نارفغو» ه.

 ةبوتلاب رئابكلا مهل رفغو رئابكلا بانتجاب رئاغصلا سانلل هللا رفغ دقو
 ٢٤. ءاهترفغم نم برض اهب ممهلا دعب يصاعملا نع لوحتلاو

 ً ےه ؟
 وفع هنلا نأو 1 ديدس هللآ رأ خ : هلوق ىفوتس ١ دقو» ٠

 روفغو هماكحأ فلاخ نمل باقعلا ديدش وهف ىلاعت هتلماعم ماسقأ ه ييحت
- 

 جد

 .رمزلا ةروس نم ٣٩ ةيآلا ريسفت نم ٢٠٣/١٦٢\ روشاع نبا ريسفت )٦٢٧(

 ٢٧/ ١١٨. .روشاع نبا ريسفت )٦١٣٨(

 .ىروشلا ةروس نم 0٢٢٣ ةيآلا ريسفت نم ١٤٨/٢٥\ روشاع نبا ريسفت )٦١٣٩(

 .رمزلا ةروس نم ٥ ةيآلا ريسفت نم ٢١/٢٤\ روشاع نبا ريسفت )٦٤٠(

 .بازحالا ةروس نم ٧١ ةيآلا ريسفت نم ٣٢٤٣/٢١، .روشاع نبا ريسفت )٦٤١(

  



 بالخبر«"٨ا'.

 ىلإ ةقباسملاف :اهلئاسوو اهبابسأ نم اورثكأ :يأ ؛ةرفغملا ىلإ اوقباس» ه
 ."اهبابسأ ليصحت يف ةقباسملا يه ةرفغملا

 :دوعسلا يبأ لاوقأ نم

 اورصأ نإ :ليقو لاحلا نم هيلع مه ام ىلع اوقب نإ ممعي ّذَعِي اًمإ» ه
 ونم اَملَو ،نيقفانملا نم اوسيل نيروكذملا نإف كاذب سيلو قافنلا ىلع ف

 ٤٨. «مهُتبوت تحصو مهئين تصلخ نإ ه ممهنلَع

 . ٠"«علطأ نمل بحملا : وولا نمآو بات نمل هكروُفَعْلا وه ه و « .

7 

 نمل : زوفل وفعلا ز لمعلا ءاسأ نم هت وفي ال يذلا بلاغلا همل هو ر“) ©

(٦٤٧١ 

. 
 «هل ميحر هب فرتعاو هبنذل رفغتسا نمل روفغ يبر نإ» ٥

 قيضي نلف امهعساو ةمحرلاو ةرفغمل ١ غيلب ه يحل ر ومع هلاو م « ٥

 .'٢٦؛“«اوحلصأو اوبات نإ ءالؤه نع امهُتحاس

 يف مكێم اقتساب ةرفكم اهلعجيو ٣١[ :نارمع لآ] : دكنو رُكَل رفغو » ه

(٦٤٦٢( 

(٦٤٣( 

 .ةدئاملا ةروس نم ٩٨ ةيآلا ريسفت نم 0؟٢٦!٥/٧ "روشاع نبا ريسفت
 .ديدحلا ةروس نم ٢١ ةيآلا ريسفت نم ٣٢٦٧/٢٧\ ،روشاع نبا ريسفت

 .ةبوتلا ةروس نم ١٠٦ ةيآلا ريسفت نم ١٩٠/٣\ ،دوعسلا يبأ ريسفت )٦٤٤(
 .جوربلا ةروس نم ١٤ ةيآلا ريسفت نم ۔٨٠٤۔٦/٧٠٤ ،دوعسلا يبأ ريسفت )٦٤٥(
 .كلملا ةروس نم ٢ ةيآلا ريسفت نم ٦/ 0٦٧٤ ،دوعسلا يبأ ريسفت )٦٤٦(
 .فسوي ةروس نم ٥٢ ةيآلا ريسفت نم ٤٠٥/٣، ،دوعسلا يبأ ريسفت )٦٤٧(

 .تارجحلا ةروس نم ٥ ةيآلا ريسفت نم \٤١١۔٦/٣١١ ،دوعسلا يبأ ريسفت (٤٦ه)
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 ةبقاع ناك :يأ 4 تنتمَوُمْلأو نينموملا َلَع هنأ بوتيو » ...لمعلاو لوقلا

 مدعل مهتبوت لبقي :يأ هدارفأ نم ِءالؤه ىلع ىلاعت هللا بوتي نأ اهل هلمح

 تاطرف نم مهنم طرف امل مهيفالتو ةرملاب مهباقر نع ةعاطلا ةقبر مهيلخ
 .'“؛“ههةبانإلاو ةبوتلاب اهل مهكرادتو هتبج مكحب ناسنإلا اهنع ولخي املق

 همراحم كهتنا نمل ديعو [٦٩١:ةرقبلا] 4 باتعلا ُديدَع هنأ نأ اوملعاو » ه

 ظفاح نمل دعو 4 هليحر ٌروُمَع هللأ تإ :ىلاعت هلوقو ‘كلذ ىلع رصأ وأ

 ٠. '«هيطاعت لدعب كاهتنالا نع علقأ وأ ىلاعت هتامرح ةاعارم ىلع

 ةموهفملا مهئبوت لبقي :يأ ١٠٢[ :ةبوتلا] » ملع ب بوتي ر نأ ه هلا ا ىع {ث( ٠

 بئاتلا تائيس نع زواجتي 4 يحو روُمَع هنلا نإ ) ع مهبونذب مهفارتعا نم

 .'`““«هيلع لضفتيو

 الب ةرفغملاب لوقلا مهتب ىلع خيبوتلاو مهيلع درلا هب ذارملاو» ٠

 .'ا٠هةر .

 :يسولألا لاوقأ نم

 7 َراَلأ اوقتاو » :ىلاعت هلوق نأ يبيطلا ةمالعلا ركذو ...» ه

 مهل اعدرو لا نم ابرلا يلكآل ًاباطخ تدرو ١٣١[ :نارمع لآ] 4 يكل

 ىلع ًاضيرحتو نيرفاكلا نم نيكلاهلا تاكرد ىلإ مهيدؤي ام ىلع رارصإلا نع
 .'“““×نيبئاتلاو نيقتملا نم نيزئافلا عم تاجردلا لين ىلإ ةعراسملاو ةبوتلا
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 .بازحألا ةروس نم ٧٢٣ ةيآلاو ٧١ ةيآلا ريسفت نم ٢٤١/٥ - ٢٤٢. ،دوعسلا يبأ ريسفت )٦٤٩(

 .ةدئاملا ةروس نم ٩٨ ةيآلا ريسفت نم ٣٢٢٤/٦٢، ،دوعسلا يبأ ريسفت )٦٥٠(

 .ةبوتلا ةروس نم ١٠٢ ةيآلا ريسفت نم ٣/ ١٨٧ - ١٨٨\ دوعسلا يبأ ريسفت )٦٥١(

 .فارعألا ةروس نم ١٦٩ ةيآلا ريسفت نم ٣/ ٤٧ ،دوعسلا يبأ ريسفت )٦٥٦(

 .نارمع لآ ةروس نم ١٣١ ةيآلا ريسفت نم ٢٧٨/٦٢\ يسولألا ريسفت )٦٥٣(



 نم امهبابسأ :يأ ١٢٣[ :نارمع لآ] ه ةَتَجَو مُكنَر نم قَرِفَمَم لي » ه

 الإو ةبوتلا عم لب ةرفغملا بلط درجم دارملا سيلو ...ةحلاصلا لامعألا

 تلاق انه نمو هنأش لج برلاب ءازهتسالاك رارصإلا عم ةرفغملا بلطف

 .'٦ة٨!«رافغتسا ىلإ جاتحي اذه انرافغتسا :ةيودعلا ةعبار

 كلذب ىلاعت هللا انذخاؤي الو [٩٦١:فارعالا] انل ُرَمَعُيَس َنولوشير »» ه

 مهو ةرفغملا نوجري يأ ...4 ُهوُدُمأي ,هلي شع مهتأ نإَو» ...انع زواجتيو
 دوهيلا نأ ملعت تنأو ...هنع نيبئات ريغ هلثم ىلإ نودئاع بنذلا ىلع نورصم
 نع الضف نارفغلاب عيطملا يف نومزجي ال ةئُسلا لهأو نارفغلاب لوقلا اودكأ

 قوقح نم وه اميف هناحبس هاصع نمع ًالضف ىلاعت هللا قح وه امب يصاعلا
 .٠0ث "دابعلا

 .'`:`"«بات اذإ دماعلل رفغيف _ اّروُمَع هلا ناكو » ه ر ه صس م _

 نأ اوملع :يأ ١١٨[ :ةبوتلا] تلا إ هللأ َنم انم ال نآ ارو »» ه
 ىلع نظلا لمحو هناحبس هيلإ ةبوتلاو هرافغتسا ىلا الإ هطخس نم أجلم ال
 4 اَوُبوتَمل ةبوتلل مهقفو :يأ 4 زهنلع جات َرق» مهل بسانملا هنأل ملعلا
 7 مهملعأو نآرقلا يف مهتبوت لوبق لزنأ وأ

 ىلع ةبترم رافكلا باطخ ىف تءاج ثيح ةرفغملا نأب هجوو ...» ه

 نع بنجتلاو ةعاطلاب ةعوفشم نينمؤملا باطخ يف تءاج ثيحو ناميإلا
 .'““«ملاظملا نع جورخلا لوانتيف كلذ وحنو يصاعملا

  

 )٦٥٤( ةىسولألا ريسفت !/٢٧١ - ٢٧٥.

 )٦٥٥( 6ىسولألا ريسفت ٩٠٥-٩١.

 )٦٥٦( .يسولالا ريسفت ١٤٧١. ةيآلا ريسفت نم ٥ .بازحألا ةروس نم

 ،يسولالا ريسفت ٤٦ ةيآلا ريسفت نم ١١٨ .ةبوتلا ةروس نم

 ،يسولالا ريسفت ٥ ةيألا ريسفت نم ٤ .حون ةروس نم

(٦٥٧١ 

(٨ ٦٥( 



 عثد_ .
 ١٩١0 مرتتات٦و لوالا لصفلا

 ۔.۔عسیاترن !مر ه

 وه ے وو ه و2۔۔ إ

 عابتاب هيلإ برقتو هتعاطب هيلإ ببحت نمل :يأ ه يح رومع هللاو » ه
 . )٩٥٦ر » زان هيبن

 مل نم ن ين ه موهنملا بسحب بتي ملو رقتتس مل نمل فيوخت ب .رافغتسالاو ةبوتلا ىلع نيبنذملا نم ةيآلا تلزن مهيف نمل ثح هيفو» ه
 .'"`‘«هبضغب يلتباو ىلاعت هتمحر نم مرح ةغتسي

 :يسربطلا لاوقأ نم

 :لاقف ديعولاو دعولا ركذب هناحبس هبّقَع ماكحألا نايب مدقت اممل» ه
 نمل “4 يجت روُشَع هنأ نأو :اصع نمل ه بايلا يدع هلأ نأ ارملغأو» < ره ۔ ]حث

 ىلع رصتقي ال هنأ ملعيل ةمحرل او ةرفغملا نيب عمجو عاطأو بانأو بات

 .'“`«هلضفب هيلع معني لب هنع باقعلا عضو

 ; ۔۔ م .عي دك ي
 ةرفغملا هنم بلطيو هيلإ بتي :يا [٠١١:ءاسنلا] ةللا رقفعتسل مت : ( ٥

 تمظع نإو مهتميرج نأ ىلاعت هللا نيب مث .4 اًميِحَت اَبوُغَع هلآ دجَي»

 .'٨““"اوباتو اورفغتسا اذإ ةبوتلا لوبقو ةرفغملا نم ةعنام ريغ اهنإف

 :يوسوربلا يقح لاوقأ نم

 هنأ ىلع هتلالدل ةيشخلا بوجول ليلعت وهو نيشاخلل : روُمَع »» .|

 ."هنايصع نم بئاتلل روفغ هنايغط ىلع رصملل بقاعم

 .نارمع لآ ةروس نم ٣١ ةيآلا ريسفت نم ١٦٥/٦٢\ ،يسولألا ريسفت )٦٥٩(

 .ءاسنلا ةروس نم ١١٠ ةيآلا ريسفت نم ١٣٧/٣\ ،يسولألا ريسفت )٦٦٠(

 .ةدئاملا ةروس نم ٩٨ ةيآلا ريسفت نم ٣٤٩/٣\ ،يسربطلا ريسفت )٦٦١(

 .ءاسنلا ةروس نم ١١٠ ةيآلا ريسفت نم ١٥٥/٣\ ،يسربطلا ريسفت )٦٦٢(

 ٧/ ٣٤٤. ؤنايبلا حور ريسفت )٦٦٢(
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 م ٦' و ٩٦...
 ىميا ح

 نوبنذي اقلخ تقلخو مكب تبهذل اوبنذت مل ول» :يسدقلا ثيدحلا يفو» ٠

 مكيلع تيشخل اوبنذت مل ول» :يوبنلا ثيدحلا يفو «مهل رفغأف نورفغتسيو
 ىلع نيدراو ناروكذملا ناثيدحلا سيلو ...«بجعلا وهو الأ بنذلا نم دشأ

 كرتب الإ دجوي ال وهو ملاعلا حالصإ ةثعبلا ةيضق نإف بنذلا ىلع ثحلا ليبس
 .'““«رافغتسالاو ةبوتلا ىلع ثحلا ليبس ىلع نكلو يصاعملاو كرشلاو رفكلا

 رصأو همراحم كهتنا نمل ديعو 5 باَتمْلَا يرح هأ أ اوملعاو {( ه

 هتامرح ةاعارم ىلع ظفاح نمل دعو ه ليحت ٌروُفَع هلأ ًنأو» كلذ ىلع

 .'٠٦هيطاعت دعب كاهتنالا نع عطقنا وا ىلاعت

 مكتَر ني قَرِفَمَم للي» اولبتأو اورداب :يأ 4 اوعراو»» ه
 ةبوتلاو مالسإلاك هب ناقحتسي ام ىلإ ٭ٍةَتَج ةك مكحَنَر نم» ةنئاك َنَج و

 نأب ؛ مهيدل اوَمتَتَساَت» ...تايهنملا رتو تابجاولا ءادأو صالغإلاو

 درجم امأو لبقتسملا يف هلثم كرت ىلع مزعلا عم ىضم ام ىلع اومدني
 نم ناسللا ظح وه امنإو بنذلا ةلازإ ىف هل رثأ الف ناسللاب رافغتسالا
 .'٦٠٦«نيباذكلا ةبوت وهو رافغتسالا

 .يدعسلا خيشلا لاوقأ نم

 دقف دبعلا اهب تأي مل نإ بابسأ امهلينو هتمحرو هترفغمل نكلو» ه

 :هريغ اهل ببس ال لب اهلجأو اهمظعأ {ةرفغملاو ةمحرلا باب هسفن ىلع قلغأ
 ملهف ،دبعتلاو هلأتلاو عرضتلاو ءاعدلاو حوصنلا ةبوتلاب ىلاعت هللا ىلإ ةبانإلا
 .'٠`“"مظعألا قيرطلاو لجألا ببسلا اذه ىلإ

  

 )٦٦٤) ؤنايبلا حور ريسفت ٧/ ٢٥٧.

 )٦٦٥( ؤنايبلا حور ريسفت ٤٤٤/٦٢.

.٢/ ٩٤ - ٩٦ 
 نايبلا حور ريسفت

()٦٦٦( 

 .رمزلا ةروس نم ٥٣ ةيآلا ريسفت نم 0٦٩٤ ص يدعسلا ريسفت )٦٦٧(



 ١٩٧ مح و لوالا لصفلا
 اه :. ن '7,ن ه ۔۔۔۔۔۔۔جظح ١

 ذخأ هذخأ ٥ىصاعلا ذخأ اذإ هنأو .لمهي الو لهمي هللا نأ ملعيلو ...» ه

 .ميحر فوؤر هنإف ،هيلإ هرومأ عيمج يف غجزيلؤ ،هيلإ بيلق .ردتقم زيزع

 ىلإ ةلصوملا قرطلا كولسو ،ميمعلا هزبو ةعساولا هتمحر ىلإ رادبلا رادبلاف

 .'٨`“«هاضريو هبحي امب لمعلاو 6هاوقت ىهو الأ ،ميحرلا برلا لضف

 ةرفغملا هللا نم بلطا :يأ إه٥.رناغ] ه كندل رِفَتَتَسأَو :هلوقو» ه

 تانسحلاو ،ةرفغملاب ءاعدلاو ةبوتلا نم ةرفغملا بابسأ لعفت نأب ،كبنذل

 .'`“““«مئارجلا نع وفعلاو ©بونذلا كرتو ©ةيحاملا

 .يصاعملاو بونذلا ىلع أرجت نمل روفغ وه :يأ « روُقَمَل يقر تي»» .

 5 "ةحلاصلا لامعألل هقيفوتو ،هتبوت لوبقب : حر { ،بانأو بات اذإ

 .ةنيب ناميلسو دواد ةصق يف مكحلاو دئاوفلا نم انل نيبت اميف لصف» ه

 فللا ءايبنأ فاصوأ نم ،رومآلا عيمج يف هللا ىلإ عوجرلا نأ :اهنمو

 امهب دتقيلف .كلذب ناميلسو دواد ىلع هلللا ىنثأ امك ‘هقلخ صاوخو
 ۔ و ج اليد إ ۔ < س ۔,ث إ

 ُعهنَدَهبَف هنأ ىَدَه نيزلا كيلأ » نوكلاسلا مهادهب دتهيلو ،نودتقملا

 ...[ ٠ ٩ :ماعنألا] 4 هرقأ

 ‘بونذلا تارفكم نم ،ةالصلا اصوصخ .ةدابعلاو رافغتسالا نأ :اهنمو

 4 '«هدوجسو هرافغتسا ىلع دواد بنذ ةرفغم بتر هللا نإف

 اذإ - عالقإلاو مدنلاو ةرفغملا لاؤسو فارتعالاب مدآ هبشأ نمف» ه

 .هادهو هبر هابتجا - بونذلا هنم تردص

 .لحنلا ةروس نم ٤٧ ةيآلا ريسفت نم ٤١٦ ص يدعسلا ريسفت )٦٦٨(

 .دمحم ةروس نم ١٩ ةيآلا ريسفت نم ٧٥٣. ص .يدعسلا ريسفت )٦٦٩(

 .فسوي ةروس نم ٥٢ ةيآلا ريسفت نم 0٣٢٧٧ ص ،يدعسلا ريسفت )٦١٧٠(

 .ص ةروس نم ٣٠-٤٠ تايآلا ريسفت نم 0٦٨٠١ ص يدعسلا ريسفت )٦١٧١(



 . ةلا لا .اي
 \١ا\س _- س تم . حو ١٩٨

   ح . ت ١ ليا 9

 - ىصاعملا نم دادزي لازي ال ،بنذلا هنم ردص اذإ سيلبإ هبشأ نمو

 .'٢٦_«ادعب الإ هللا نم دادزي ال هنإف

 نمل ميظعل أ بنذل ١ رفغي :يأ 4 ايج اروفغ َناَك هللآ کرإ» ( ٥

 هباوثل بجوملا كلذ دعب حلاصلا لمعلل هقفويو ،بانأو هيلإ باتو ،هرفغتسا

 .(٨'"“«هباقع لاوزو
 وه و ِ . ۔‘

 وفع وفعل هلل هللأ تو »» ه

 .ا٧٦ا «حوصنلا ةبوتلاب

 اهكرادتف تافلاخملا ضعب هنم ردص نمع 4 ر

 تفغلب ولو ةميظعلا بونذلا رفغي ٢٣[ :ىروشلا] 4 روكش روُفَع ر هلل ا نإ « ه

 .'٨'«اهنم ةبوتلا دنع ٥ثتفغلب ام

 نذأي يذلا باوتلاو {[١!٢:تارجحلا] 4 حر باوت هللأ ني هأ اوقناو»» ه
 ثيح ءهدابعب ميحر ،هتبوت لوبقب هيلع بوتي مث ،اهل هقفويف هدبع ةبوتب
 ريذحتلا ىلع ليلد ةيآلا هذه يفو ،ةبوتلا مهنم لبقو {مهعفني ام ىلإ مهاعد
 ‘تيملا محل لكأب اههبش هللا نأل 5رئابكلا نم ةبيغلا نأو ،ةبيغلا نم ديدشلا
 .ا٦؛“«رئابكلا نم كلذو

4 

 رديدش « .نيبئاتلا نم ه بوتلا لباو . نيبنذملل ه يندلا رفاَع { ٠

 ٦٧٧. '«اهنم بتي ملو بونذلا ىلع أرجت م نم ىلع ٣] : :رفاغ] 4 باتلا

  

 .فارعألا ةروس نم ٢٢ ةيآلا ريسفت نم 0؟٣٦ ص ،يدعسلا ريسفت )٦٧٢(
 .ءاسنلا ةروس نم ١٠٦ ةيآلا ريسفت نم ،!!٩ص ،يدعسلا ريسفت )٦٧٣(
 .ةلداجملا ةروس نم ٢ ةيآلا ريسفت نم \٨٠٨ص ٥يدعسلا ريسفت )٦٧٤(
 .ىروشلا ةروس نم ٢٣ ةيآلا ريسفت نم ٧٢٤ ص ،يدعسلا ريسفت )٦٧٥(
 .تارجحلا ةروس نم ١٢ ةيآلا ريسفت نم ٧٦٧! ص ٥يدعسلا ريسفت )٦٧٦(
 .رفاغ ةروس نم ٢ ةيآلا ريسفت نم 1٩٨ ص يدعسلا ريسفت )٦٧٧(



 ٩٩ 4 2 2 لوالا لصفلا
 ۔۔ے۔۔ ہگسان٠.۔۔ :ةه

 ١ وه ے ,ث ؟۔ ,ے ث ه . /. رس ؛ ثو۔ ء2 <
 :ةدئاملا] : همح روفغ هللا نأو باقيل ا ذيدش نلا ترأ َومَلَعآ {« .ه ٩٨[ :ىأ

 نوملعت ،نيقيلاو مزجلا هجو ىلع مكبولق يف نيدوجوم ناملعلا ناذه نكيل

 نمل ميحر روفغ هنأو ٥هاصع َم ىلع - لجآلاو لجاعلا 7 باقعلا ديدش هنأ

 هترفغمل ءاجرلاو ،هباقع نم فوخلا ملعلا اذه مكل رمثيف .هعاطأو هيلإ بات

 .'“؛٭«ءاجرلاو فوخلا هيضتقي ام ىلع نولمعتو .هباوثو

 .يصاعملا نم ةبوتلاب مهرمأو ؤبونذلا ىلع ةماقإلا نم مهبهرو» ٠
 ةمحرلا هيقت للع مُكمَر كنك :لاق اذهلو .هدوجو مهبر ةرفغم اولانيل
 [ه٤ :ماعنالا] ه علس هدعب م تات كش ةلهَع اوس مكنم َلمَع َنَم لكأ

 ءادأو ،لمعلا حالصإ نم ،اهيلع مدنلاو عالقإلاو بونذلا كرت عم دب الف :يأ

 كلذ دجو اذإف .ةنطابلاو ةرهاظلا لامعألا نم دسف ام حالصإو هللا بجوأ ام

 بسحب .هتمحرو هترفغم نم مهيلع بص :يأ هيحت روُمَع ههَتأَت» هلك
 «هب مهرمأ امم .هب اوماق ام )٦٧٩؛

 ةنسحتسملا اياصولاب ىصوو ةنسحلا رماوألا هذهب ىلاعت رمأ املو» ه

 :لاقف ةبوتلاب ىلاعت هللا رمأ - كلذب نمؤملا نم ريصقت عوقو نم دب ال ناكو ۔

 هوعدي نمؤملا نأل [٠٣.رونا] 4 يوثتمّوُمَلا همأ اكيم هللأ َلِإ اونوثر»
 الف ؛ ےروُخِلفت هكلتل» :لاقف حالفلا كلذ ىلع قلع مث ةبوتلا ىلإ هناميإ

 ءانطابو ارهاظ ،هللا ههركي امم عوجرلا يهو .ةبوتلاب الإ حالفلا ىلإ ليبس

 .'٨“‘'«انطابو ارهاظ هبحي ام ىلإ

 .'“٠«احوصن ةبوت بات نمل :يأ . رومع هللأ :لاق اذهلو» ه٠ه

 .ةدئاملا ةروس نم ٩٨ ةيآلا ريسفت نم ٢٢٣، ص يدعسلا ريسفت )٦١٧٨(

 .ماعنألا ةروس نم ٥٤ ةيآلا ريسفت نم ٢٣٦\ ص ،يدعسلا ريسفت )٦٧٩(

 .رونلا ةروس نم ٣١ ةيآلا ريسفت نم ٥٣٨\ ص ،‘يدعسلا ريسفت )٦٨٠(

 .ةرقبلا ةروس نم ٢١٨ ةيآلا ريسفت نم ٨٢\ ص ،يدعسلا ريسفت )٦١٨١(



 تا -
 ينانتما ىتلام اتم ح 27 ِ ٢٠٠

 ذ إمهلسر نعو مهدوبعم نع قلخلا لاؤس ىلاعت ركذ امل» ٠
 فصتا نمل الإ ةاجن ال هنأو ،ىلاعت هللا باقع نم دبعلا هب وجني يذلا قيرطلا

 إمهقدصف ،هلسرب نمآو ،هدبعف هللاب نمآو يصاعملاو كرشلا نع ةبوتلاب

 هذه عمج نم 4 رركتي نأ حسَمَق» .لسرلل هيف اعبتم احلاص لمعو
 .بوهرملا نم نيجانلا ڵبولطملاب نيحجانلا » تربحيلفشلا َنم» لاصخلا

 .'“"'«رومألا هذه نودب حالفلا ىلإ ليبس الف

 هب ميحر بانأو هيلإ بات نمل روفغ : :يأ ه ليحت و وفع هللا ن م « ٥

 .'ا٨"!«هتبوت لبق ثيح

 نع وفعيو ،©بات نمل اهعيمج بونذلا رفغي يذلا ه روفلا وهو »» ه مه 2 ى ه ۔ ,
 «دودولا» نرق ثيح فيطل رس اذه ىفو ...بانأو هرفغتسا نمل تائيسلا
 مهل رفغ ءاوبانأو هللا ىلإ اوبات اذإ بونذلا لهأ نأ ىلع كلذ لديل ،روفغلاب
 .ا““!ا«مهبحأو مهبونذ

 نوكي كلذو ‘هتنجو هناوضرو هللا ةرفغم ىلإ ةقباسملاب رمأ مث» ه
 نع دعبلاو ،عفانلا رافغتسالاو حوصنلا ةبوتلا نم .ةرفغملا بابسأب يعسلاب
 ىلع صرحلاو ،حلاصلا لمعلاب هللا ناوضر ىلإ ةقباسملاو ءاهناظمو بونذلا
 ىلإ ناسحإلاو قلاخلا ةدابع يف ناسحإلا نم ؛ماودلا ىلع هللا يضري ام
 .'““«كلذل ةبجوملا لامعألا هللا ركذ اذهلو "عفنلا هوجو عيمجب قلخلا

 يذلا ةاصعلا بونذ نارفغ لجأل ةرفغملا بلطو ةبوتلا طارتشاب لوقلاف
 دمحأ يلع خيشلاو ،دمحأ نابعش دمحأو ،داوجلا دبع دمحأ نع هانلقن

  

 .صصقلا ةروس نم ٦٧ ةيآلا ريسفت نم ٩٩٢ ص ٥يدعسلا ريسفت ( ٦٨٢(
 .تارجحلا ةروس نم ١٤ ةيآلا ريسفت نم ا٨٦٧ص ،يدعسلا ريسفت )٦٨٣(
 .جوربلا ةروس نم ١٧٤ ةيآلا ريسفت نم ٨٧٨. ص يدعسلا ريسفت )٦٨٤(

 .ديدحلا ةروس نم ٢١ ةيآلا ريسفت نم ٨٠٥‘ ص يدعسلا ريسفت ( ٥(



 ء . ٠

 ٢٠١ مرو لوالا لصفلا
 ۔ معل انبعراه

 مامإلاو ،يربطلا مامإلاو ،يبلبانلا بتار دمحم روتكدلاو ،يواطهطلا

 ،يسولألاو ،دوعسلا يبأو روشاع نباو ،ريشك نبا مامإلاو يبطرقلا

 اضيأ ركذ دق &'““يدعسلا خيشلاو أيوسوربلاو ،يسربطلاو

 8'“‘'يدنقرمسلاو ،'““!يزارلاو ،'““؛يطيقنشلاو 0`“““'يواضرقلا روتكدلا

 اوتأ اذإ ؛ هكي نم بذعيو ُاكت نمل رفَعَي»» :هريسفت يف يدعسلا خيشلا هلاق اممو )٦٨٦(

 نيبئاتلا بونذل 4 رومع »»و ٢٠٦١(. ص) «باذعلا بابسأ وأ ةرفغملا بابسأب

 عجرو ءاهنم باتف ؤبونذلا هنم تردص نمل 4 رئوُفَع هللأ َنأ اَوُمَلَعأَو »»و ٦٥٦(. ص)

 «هيلإ بات نمل ةميظعلا تائيسلا رفغيف ،؛ تيحَر روُمَع هلأ نإ »»و ٨٨(. ص) «هبر ىلإ
 هلجاعي مل ثيح ،هاصع نمب 4 ميلع » اهيلإ بات نمل ؛رئوُمَع» هللاو»و .(٦٢٢ص)

 ٨٥(. ص) «هيدي نيب هنوكو هيلع هتردق عم حفصو رتسو هنع ملح لب ثةبوقعلاب

 ىلع سوماقلا بحاص قلعيو» :هصن ام (هللا ىلإ ةبوتلا) باتك يف يواضرقلا خيشلا لقن )٦٨١(

 قلعت ؟ وخيت مُكَلصل» ةبوتلاب حالفلا قلع مث ...:لوقيف (رئاصبلا) هباتك يف ةيآلا هذه
 ءاجر ىلع متنك متبت اذإ مكنأب اناذيإ ثيجرتلاب ةرعشملا (لعل) ةادأب ىتأو ،هببسب ببسملا

 ١٧١(. ص (هللا ىلإ ةبوتلا - )٤ هللا ىلإ قيرطلا يف) .«نوبثاتلا الإ حالفلا وجري الف "حالفلا

 مي ٥ بلع ُباَنَع ملو ةرخاو ايندلا يف اوئل» :ىلاعت هلوق نأ رهاظلاو» :يطيقنشلا خيشلا لاق )٦٨٨(

 اوبوتي مل اذإ اميف هلحم [٦؟٣٢٢.٤ :رونلا] 4دلَسَتَي أوئاكامي مهنمأو مييديأل مهنَنيلأ مهنتع دهنت
 ٦/ ٦٠(. ،يطيقنشلا ريسفت) .هديعولا كلذ نم ءيش مهلني مل ،اولحصأو اوبات نإف ءاوحلصيو

 ىف نمل تيوظْغَتَسَيَو» :ةميركلا ةيآلا هذه يف ىلاعت هلوقو» :رخآ عضوم يف لاقو

 ريسنفنت) .هليبس اوعبتاو هللا ىلإ اوباتو مهنم اونمآ نيذلا صوصخل :ينعي 4 ركلا

 ٩٧(. ص ٧/ ج يطيقنشلا

 مهتبوت ملع دقو ردب لهأ ىلع علطا ىلاعت هنأ :لوألا :نيرمأ ...ه :يزارلا مامإلا لاق )٦٨٩(

 مكتيطعأو مكل ترفغ دقف ريثك وأ ليلق نم لفاونلا نم متئش ام اولعفا :لاقف مهتبانإو
 هنأكف ةعاطلاب نوفاوي مهنأ دارملا نوكي نأ لمتحي :يناثلا ،ةنجلا يف ةيلاعلا تاجردلا

 تقولا يف مهلاح ركذف ةبانإلاو ةبوتلا ىلع نوتومت مكنأب يملعل مكل ترفغ دق :لاق
 .(رونلا ةروس نم ٢٢ ةيآلا ريسفت نم ١٨٣/٢٣\ "يزارلا ريسفت) «ةبقاعلا دارأو

 دعب مهبونذل ؛ررتَع ةلأ َنإَت» ةبوتلا دعب لمعلا :ينعي 4 أوُحَلَضآَو »» :يدنقرمسلا لاق )٦٩٠(
 ٥ ةيآلا ريسفت نم ٧٢٤ص ٢/ ج ،يدنقرمسلا ريسفت) .هةبوتلا دعب مهب 4ممِحَت» ةبوتلا

 (.رونلا ةروس نم

  



-. ٠١١١ . 

 ٢٠٢ ىلالا . دو
 ك ح ¡ف-ن9.۔۔ے

 ٦٢٩٨ 'يزوجلا ن نباو 3'٦““١يسلدنألا نايح وبأو '`“٦انزاخلاو 3 'يواضيبلاو

 .'٠٨٨!يراخبلا مامإلاو 3'٨““'يواجلا يوونو

 )٦٩١( "يواضيبلا ريسفت) «بات نمل ؛ يلا برتلا تأ كن »» :يواضيبلا لاق ١/ ٨٧(.

 »» ©يواضيبلا ريسفت) «هيلع لضفتيو بئاتلا نع زواجتي 4 ميجر رع هنأ نإ ١/
 ٩([ بات نمل 4 ُرْشَسْلَا » .لمعلا ءاسأ نم هزجعي ال يذلا بلاغلا 4 ٌزيزَمْلَأ َرُهَو»هو

 يواضيبلا ريسفت) «مهنم ٢/ ٥٠٩(. ؛رفغتسي نمل ؛اًييِحَت اَروُمَع ناك هما ےكإ»هو
 ،يواضيبلا ريسفت) ٢٣٥/١(.

 ريسفت نم "نزاخلا ريسفت) «نمآو بات نمل :ينعي 4 ميت روُمَع ةئأ ًنأَو» :نزاخلا لاق )٦٩٢(
 او .(لحنلا ةروس نم ١١٩ ةيآلا ريسفت كلذك رظناو .ةدئاملا ةروس نم ٩٨ ةيآلا

 بات اذإ هتمحرو هترفغمو هلضفب هدبع ىلع دوعي ىلاعت هنأ :ينعي 4 اراَرَت ناك هسنأ

 .(ءاسنلا ةروس نم ٦ ةيآلا ريسفت نم نزاخلا ريسفت) هيلإ

 ءاشي نمل رفغيو ،هرمأل نوفلاخملا مهو هباذع ءاشي نم بذعيف» :يسلدنالا نايح وبأ لاق )٦٩٣(
 .(ةدئاملا ةروس نم ٤٠ ةيآلا ريسفت نم ٤٩٦/٣ يسلدنألا نايح يبأ ريسفت) «نوبئاتلا مهو

 نأ ديري :جاجزلا لاق 4 مكتتَع بوتي نآ ديري هَنأو» :ىلاعت هلوق» :يزوجلا نبا لاق )٦٩٤(

 ١/ ٣٩٥(. يزوجلا نبا ريسفت) .«مكتبوتل ًاببس نوكي ام ىلع مكلدي

 .«هب ؟ ُغَِلأ» بات نمل زواجتملا :يأ ه برتلا تأ َكَتر»» :يواجلا يوون لاق )٦٩٥(
 ١/ ٤٥(. ؤديبل حارم)

 َرِفُغ .ةلل الإ ةلإ ال لاقو مدنو بات ا ؤهَلبَق ؤأ تؤملا دنع اًذمم» :يراخبلا مامإلا لاق )٦٩٦(
 انذَح» :لاق ثيح ،.ن رذ يبأ ةياور ىور نأ دعب لوقلا اذه يراخبلا مامإلا لاق .هل
 دح َرَمْعَي نب ىتخَي نع ةَدْئَرُب نب هللادبع نع نيسحلا نع ثراو ذع اًنَفَذَح رَمْغَم وبأ
 7 بوت هيلَعَو ة يبنلا ثيتأ :لاق هقذح هو ر ابأ نأ قدح ليذلا دوشألا ابأ نأ
 كلد ىلَع تام مث كنلا الإ ةلإ ال لاق دبع نيم ام» لاقف ظقيتسا دقو هتيتأ مف .مئان وهو
 ىز ن : :تلق . .«َقَرَس نو ىنز نإو » لاق ؟قرت ذإو ىز نق : :تلق 7 لَحَد الإ

 نو ىنز نو » : :لاق ؟َقَرَس نإ ىت نإ : :تلق .«قَرَص ن ىنز ن" : :لاق ؟قرَس نإو

 .زَد ييأ نآ مغر نو :لاق اهب تذح اإ زد وبأ ناكو .هرذ ة ييأ د فنأ مغَر ىّلَع قر
 ٢٢٦(. ص 8١٢٣٧ :ةياورلاو ١٠٥٧-١٠٥٦. ص ٥٨٦٢٧. :ةياورلا .يراخبلا حيحص)

 مهفو رذ يبأ ةياور مهفل ًاعجرم رانلا نم جورخلا ةركف تلعج ةياورلا هذهل مهحرش دنعو
 :هلوق :متاح وبأ لاق» :ةياورلا هذه ىلع اقيلعت نابح نبا لاق دقف .اهيلع يراخبلا مامإلا قيلعت

 = هيلع ةئذعؤأ ائيش بكتزت نأ الإ :هب ديرب ءةّنَجلا َلَحَد نيش هللاب كرشي ال يتمأ نم تاق نق»



 ٢٠٢ .عو لوالا لصفلا
   عس ى٠"لاان ار 2

 .ةلاحم ال ةنجلا لخد تامو ًائيش هللاب كرشي مآ َم نأ وهو :رخآ ىنعم هلو .راثلا لوخد =

 ٢١٢. ٤٤٦/١(. :ةياورلا ،نابح نبا حيحص) "ةمولعم ةدم اهايإ هلوخد َلبَق بذ نإو
 ىلع تامو هبر دحو نم ىلع لومحم ثيدحلا نأ هيلإ راشأ ام لصاحو» :رجح نبا لاقو

 ةنجلا لوخدب ثيدحلا اذهب دوعوم هنإف ؤثيدحلا يف اهيلإ ريشأ يتلا بونذلا نم بئات كلذ
 رثكألا دنع اهدر طرتشيف دابعلا قوقح امأو ةئملا لهأ قافتاب هللا قوقح يف اذهو ،ءادتبا

 ةروكذملا بونذلاب سبلت نم امأو ءاش امب قحلا بحاص هللا بيثيو لوالاك وه لب :ليقو

 يف هنأ ةئسلا لهأ بهذم نكل ،كلذ يف لخاد اضيأ هنأ ثيدحلا رهاظف ةبوت ريغ نم تامو

 :هيف نإف ناميإلا باتك يف يضاملا تماصلا نب ةدابع ثيدح هيلع لديو ،ىلاعت هللا ةئيشم

 «هنع افع ءاش نإو هبقاع ءاش نإ ىلاعت هللا ىلإ هرمأف هب بقاعي ملف كلذ نم ًاثيش ىتأ نمو»

 ةلزتعملا نمو جراوخلا نم ةعدتبملا ىلع دري امهنم لكو 6مهبملا ىلع مدقم رسفملا اذهو

 هلا انذاعأ ،رانلا يف ةبوت ريغ نم رئابكلا يبكترم نم تام نم دولخ بوجو نوعدي يذلا
 ثيدحلا رهاظ فالخ يراخبلا مالك نأ يدوادلا نع نيتلا نبا لقنو .همركو هنمب كلذ نم

 ةنجلا لخدي هنأ دارملا امنإو :لاق «قرس نإو ىنز نإو» لقي مل ةطرتشم ةبوتلا تناك ول هنإف

 ٤٦١/١١ - ٤٦٢(. "يرابلا حتف) .«ملعأ هللاو .كلذ دعب امإو ءادتبا ام

 ةلزتعملاو ةيرعشألاو فلخلاو فلسلا نم نيملسملا ةمئأ قبطأ دق :لوقأو» :يناكوشلا لاقو

 لالخإلا مدعب ةديقم ةنجلا لخد هللا الإ هلإ ال :لاق نم نأب ةدراولا ثيداحألا نأ مهريغو

 ءاهنع اهلعاف بتي مل يتلا رئابكلا نم ةريبك لعف مدعو ،ضلئارفلا رئاس نم هللا بجوأ امب

 مهنكلو ‘بولطملا ىلع ةجح نوكي الف ةنجلا لوخدل ًابجوم نوكي ال ةداهشلا درجم نأو

 عم رانلا يف تامرحملا نم ائيش فراق وأ تابجاولا نم ءيشب لخأ نم دولخ يف اوفلتخا

 امنإو ؛مالكلا ملع اهلحم لئاسملا هذهو ...كلذ نع ةبوتلا مدعو ةداهشلا ةملكب هملكت

 اذهلو ،عناملا مدعب ةديقم ثيداحألا هذه نأ ىلع نيملسملا عامجإب فيرعتلل اذه انركذ

 ،ضئارفلا لوزن لبق ناك اذه نأ بيسملا نبا مهنم ةعامج نع ىكحف ،©فلسلا اهلوأ

 ملسأ مالسإلا رخاتم وهو ةريره وبأ ثيداحألا هذه ضعب يوار ناب درو يهنلاو رمالاو

 ةاكزلاو ةالصلا نم ةرقتسم ةعيرشلا ماكحأ كاذ ذإ تناكو ،قافتالاب عبس ةنس ربيخ ماع

 .حرش ىلإ جاتحت ةلمجم يه :لاق هنأ مهضعب نع يوونلا ىكحو ،اهريغو جحلاو مايصلاو

 لاقو .يرصبلا نسحلا لوق اذهو :لاق اهتضيرفو اهقح ىدأو ةملكلا لاق نم هانعمو

 .سابللا باتك يف هركذ كلذ ىلع تامو ةبوتلاو مدنلا دنع اهلاق نمل كلذ نإ :يراخبلا

 ةملك ىلع راصتنالا :ينعأ كلذ نوكي نأ زوجي هنأ :حالصلا نب رمع وبأ خيشلا ركذو

 = هئيجم ليلدب ةق هللا لوسر نم ال ةاورلا ضعب نم ًاراصتقا ةنجلا لوخد ةيببس يف ةداهشلا



 :اهتع زواجتو ىلاعت هللا اهرفغ بونذ :ثلاثلا رصتعلا

 يتلا لامعألا ضعب نع زواجت دق ىلاعت هللا نأ ميركلا نآرقلا يف ءاج

 ىلاعتو هناحبس هللا مكحو ةيدمحملا ةلاسرلا دهع ةيادب يف نوملسملا اهلعف

 .مهتريسم يف نوملسملا اهلمعي دق يتلا لامعألا ضعب نع وفعلاب

 ةعاط نإف ،نيعيطملا دابعلا ريصقت ىلع يتأت ةرفغملاف» :روشاع نبا لاق

 الإ اهب ءافولا قح غلبي ال رطاوخلاو لمعلاو بلقلاب يه يتلا قحلا هللا
 هب تممه اميفو ،ءاهسفنأ هب تثح اميف ةمألا نع زواجت هللا نكلو موصعملا

 .'`“"!«ةبوتلاب ةيضاملا بونذلا وحم يفو مملا يفو .هلعفت ملو

 ةدبع رافكلا هب بطاخ اميف وت لوسرلا نم اراصتخا نوكي نأ زوجيو ،هريغ ةياور يف امات -=
 ًامزلتسمو مالسإلا هيلع فقوتي ام رئاسب ابوحصم ىلاعت هللاب مهديحوت ناك نيذلا ناثوألا

 لاحلا هلاحو هللا الإ هلإ ال :لاقو يونثلاو ىنثولاك ةينادحولاب رقي ال ناك اذإ رفاكلاو ،هل

 دارملا :لاقي نأب ةلدألا نيب عمجلا نكميو :يوونلا لاق .همالسإب مكح اهانيكح يتلا

 ءهباقع دعب ارخؤم امإو ىفاعم ًالجعم امإ دحوم لكل اهلوخد نم دب ال هنأ ةنجلا هقاقحتساب
 ةياهن يف هنإ :لاقو ضايع يضاقلا نع كلذ يكحو .دولخلا ميرحت رانلا ميرحتب دارملاو

 نم ريثك ركذب ةئسلاو باتكلا صوصن يف درو امل ليوأتلا ىلإ ريصملا نم دب الو نسحلا
 ريثك ركذب صوصنلا دورو كلذكو .رانلل بجوم اهكرت نأب حيرصتلاو ةيعرشلا تابجاولا
 ٢٣٨(. ص رابخألا ىقتنم رارسأ نم راطوألا لين) .رانلاب اهلعاف دعوتو تامرحملا نم
 نيلئاقلا نأ كردن يناكوشلاو رجح نباو ،نابح نبا نع اهانلقن يتلا صوصنلا هذه نم

 مامإلا قيلعتو رذ يبأ ةياور مهف يف قافو ىلع اوسيل (رانلا نم جورخلا ةركف)ب

 .ةفيعض تاياور ىلع مهدامتعا ببسب كلذو اهيلع يراخبلا

 هب قطن مكح اذهو ةرفغملاو ةبوتلا بلطب طورشم ىلاعت هللا ةرفغم بسكل يعسلا
 يف نيملسملا ءاملع هرطسو .ةحيحصلا ةن لوسرلا ةئشس يف ءاجو ميركلا نآرقلا

 جورخلا ةركفب نيلئاقلا نإف ةيبهذملا تاعزانتلا حطسلا ىلع اوفطت امنيح نكلو ؛مهبتك

 جهنم ةيضق ال ةلزتعملاو جراوخلا نيبو مهنيب عازن ةيضق ةيضقلا نولعجي رانلا نم
 .ناعتسملا هللاو .ىلاعت هللا باتك فلاخ ام لك ضفري

 )٦1٩٧( ،روشاع نبا ريسفت ١٦١/٢٢.



 ٢٠٥ ر لوالا لصفلا
 = 77 نر ر

 ۔ :ةقيقحلا هذه انل نيبت تت ةيتآلا ةميركلا ةينآرقلا تايآلاو

7 
 لأو ةكن { . ۔ تك ِ تبك اي كذ 7 و ممكيمتأ ق ونل ي آ كناو ز «» .

 ٢٢٥[. :ةرقبلا] ه لح ُروُمَع

 هللا ربخأ يتلا مهناميأ نم اوغل اميف هدابعل روفغ هللاو» :يربطلا لاق

 اهب مهذخاو املو ،اهب مهذخاو ءاش ولو ،اهب مهذخاؤي ال هنأ هركذ ىلاعت

 لجآ يف مهذخاو ءاش ولو ،هيف ريفكتلاب ايندلا لجاع يف اهوركن

 ةبوقعلا نع هوفعب مهل حفاصو ،اهيف مهيلع رتاسف ،هيلع ةبوقعلاب ةرخآلا
 .'٠““«مهبونذ نم كلذ ريغو اهيف

 ٤ ر . هم ه ۔<۔ ع 2 ۔ے رسرس عمس . يه م س س م .م مس

 ةرفغملا عو كير َنِإ ملا الإ ىسحَملاَو رتإلآ ريتك هبنت ذلأ ١ ط ؛٭

 كيدهأ نوطب ىف ةئيل رأ ذيو ينيكلا ت ركان ذإ ركي رلتآ وه
 4 رتنأ نمي لأ ر ةكستنَ اكيش الق

 4 َكََر َني» :ةلي دمحم هيبنل هركذ ىلاعت لوقي» :يربطلا مامإلا لاق

 مهبونذ غلبت مل نيذلا نيبنذملل هوفع عساو :4 ةَرْفَعَملآ عيسو » دمحم اي

 ممللا رفغي هنأ هدابع اذه هلوقب هؤانث لج ملعأ امنإو .مثإلا رئابكو شحاوفلا

 .'““‘؛شحاوفلاو مثإلا رئابك بنتجا نمل بونذلا نم انفصو امب

 مثإلا رئابك نوبنتجي نيذلا مهنأب نينسحملا رسف مث» :ريثك نبا لاقو

 رئاغصلا ضعب مهنم عقو نإو رئابكلا تامرحملا نوطاعتي ال :يأ ؛شحاوفلاو

 اوبحت نإ » :ىرخألا ةيآلا يف لاق امك مهيلع رتسيو مهل رفغي هنإف
 اح ش . ء س . رم , ب سو و حمس ۔ . مس م ہسر م
 دَم مكّلغتنَو ٍمكَقاَتَيسم ء 474 مكنَع َرَقكَت هنح نؤهنل ام ربلا ابك

 )٦٩٨( يربطلا ريسفت ٦٢/ ٤١٧.

 )٦٩٩( "يربطلا ريسفت ٦١٩/٢٧.



 م َ ح د ٦ ٠ ٢
 ىتحلارا احد

 نهو 4 ذإ يلت ل هك ةت ةيلا » هيخ لتو ؛اتسرك ّ
 ؛٠٠٧ '«لامعألا تارقحمو بونذلا رئاغص نم ممللا نأل ،عطقنم ءانثتسا

 < ؟ ھ به , ۔ ۔۔ ٤ ٢ ے<۔ ري ر .
 مت اونّيف ام دعب نم او ےک ,رجاه مزل تبر هك ر رين »

 .[٠١١.حنلاا ه ميحَت زوُفَحَل امدَتَب نم كبر إ اوراصو اوذكج ي وو م ۔ہ

 وذل :لوقي ،©روفغل مهل هذه مهتلعف دعب نم كبر نإ» :يربطلا مامإلا لاق

 رفكلا ةملك نم مهنم اودارأ ام نيكرشملا ءاطعإ نم مهنم ناك ام ىلع رتس

 مهبقاعي نأ مهب ميحر نودقتعم ناميإللو نورمضم اهريغل مهو .مهتنسلأب

 ٧٠١. «مهتبوتو هللا ىلإ مهتبانإ عم اهيلع

 ِتتمَوَمَلا ِتكَصحَملا َعيحني نآ ولت :كن 2 77 ر مل نمو .
 ٌكيكيإي ملعأ هت هلل او تتم موَمْلا ١ ح ت د ن كنت ۔,؟ ح تكلم ۔ ِ ١

7 . 3 

 هر آ
 َرهَروُجَأ كرهوئاءو ا٤َو رهمأ نذ ةا 7 اف ضعب 7 ؟ م ٍ

 4 . م _
- 

 نحأ ا اده نا ح 1 ت َدخَتُم ر يكش 7 تصخ يفوتملا

 باَدَصْلآ 7 تكصحُملا َلَع ام فض نيلم ةمحتي كريتأ نإ

 روُفَع تاو مكل نَح أوئيضت نآو س َتَتَمْلَا َئِشَع نمل كلذ
 ٢٥[. :ءاسنلا] ير

 ے وو د ے ۔ے مر ٩
 ميحَت رومع هتنأو » :هلوقب ةيآلا متخ ىلاعت هنإ مث» :يزارلا مامإلا لاق 4

 لصح نإو هنأ ينعي ،حاكنلا اذه كرت ىلوألا نأ نم هركذ امل دكؤملاك اذهو
 6هيلإ مكجايتحال مكل هحابأ ىلاعت هنأ الإ مالكلا اذه نم عنملا يضتقي ام
 .'"'"«ملعأ هللاو ةمحرلاو ةرفغملا باب نم كلذ ناكف

 )٠ ٧٠) ريثك نبا ريسفت ٦/ ٤٥٧.

 )١ ٠( ،يربطلا ريسفت ١٨٣١٤.

 )٧٠٦٢() ©يزارلا ريسفت ١١٠/ ٦٠.



 ,2 . أ و ه

 ٍيَمل ليأ ايو رزخلا محلو مدلاو هتسلا مكيع .. اَمَتي» «
 4 هيحت روفغ ةش < داع الو جاب َرَتَع رطضا نمف مف ةهب هل هلا

 . ١١٥ :لحنلا

 2 دهب
 ةحابإلا هنم يضتقي م ميحر روفغ همآ رقا ز :هلوقو» :ةيطع نبا لاق

 لديل ،اهرمأ يف ًاقييضتو ًاجرحت ظافلألا هذه يف ةحابإلا تجرخو ،رطضملل

 نارفغ هل صخرملا اذه ةياغف ،تامرحملا هذه يف رظحلا مظع ىلع مالكلا

 .'"`""«هترورض الول مثإلا نم هقحلي ناك ام هنع هطحو .هل هللا

 .“ ءآمنك نمل كلد نود ام رظَعَيَو :ىلاعت هلوقل ريسفت اهيف تايآلا هذهف

 .ةميركلا تايآلا هذه مهيلإ تراشأ نيذلل رفغي نأ ىلاعت هللا ءاش دقف

 مهل روفغملا نيب نم دجن ال نحنو ،مهل رفغي نأ هللا ءش موقلا ءالؤهف

 .تامملا ىتح بونذلا رئابك ىلع رصم انه

 اَم مَعَيَو » :ىلاعت هلوق هيلإ دشري رخآ ىنعم ىلإ روشاع نبا راشأ دقو م : 2ِ

 امب ةقلعتم ةلمجلا هذه نوكت نأ زوجي )» : :لاق ثيح “ 4 ءآكك نمل كلذ د ند

 يف دوهيلا بيغرتل قوسقم مالكلاف ،ايندلا يف باقعب دوهيلا ديدهت نم اهلبف

 ولو مهناميإ لوصح دنع مهنع هللا زواجتي ثيحب مهتأب مهمالعإو ،مالسإلا

 نع ايندلا يف زواجتلا نارفغلاب دارملاف .مهيلع الزان سمطلا باذع ناك

 نوكي وأ ...مهنع باذعلا عفري :يأ ،مهبونذو مهرفك مظعب مهل ةذخاؤملا

 تحت لوخدلا نيباتكلا لهأ نم ليق مالسإلا نإف حماستلا نارفغلاب دارملا

 ١. '«مالسإلا نيد يف لوخدلا نود مالسإلا ةمذ

 .لحنلا ةروس نم ١١٥ ةيآلا ريسفت نم ١١٦١، ص ةيطع نبا ريسفت )٧٠٣(

 ١٥٠/٤. روشاع نبا ريسفت )٧١٠٤(





 لو خلا لصنلا ةمتاخ

 ۔ :ةيتآلا طاقنلا ىف صخلي لصفلا اذه

 تايآ ةسارد دنع ةيمالسإلا ةمألا مولع قيبطت ريسفتلا ملع سسأ نم -

 نأ دب ال ةباحصلا نعو ةق لوسرلا نع ةدراولا تاياورلا عيمجف ،ىلاعت هلل

 حصي ال جهنملا هدر امو .“هب ذخأ جهنملا هتبثأ امف ،ةمألا جاهنم ىلع ضرعت

 .ىلاعت هللا باتك ريسفت ىف هركذ

 امو ،(يتمأ نم رئابكلا لهأل يتعافش) ةياور ىلع جهنملا قبطي امنيح ۔

 يف اهل نزو ال تاياورلا كلت نأ ءرملا كرديس ،تاياور نم اهانعم يف ءاج

 .عساولا ةفرعملا ناديم

 تاياورلاو ،اهل ساسأ ال ةركف رانلا نولخدي ال دق رئابكلا باحصأ نوك ۔

 .ثحبلا جهنم يف اهل نزو ال ةمايقلا تاصرع يف مهنع وفعلا ركذب ت ءاج يتلا

 ةمألا هذه نم داسفلا لهأ اهيلإ نكر «يتمأ نم رئابكلا لهأل يتعافش» :ةياور

 يف لسرتسا نم داسفلا لهأ نمو .بونذلا رئابك ىلع رارصإلا اهببسب اوأرمتساو

 .ةريثك تانسحب ۔ ةفرحنملا مهتاروصت بسح ۔ لدبت نأ لجأل بونذلا نم راثكإلا

 نأ ةحيحص تاياورو ىلاعت هللا باتك نم ةريثك تايآ انل تنيب دقل ۔

 اوتام اذإ ۔ ةريبكلا بونذلا لهأ دجي نلو هلامعأ ىلع بساحم ناسنإلا

.ةمايقلا موي مهنع عفادي نم ۔ اهيلع نيرصم



١ .. . 7 
 ٢٠ ٦ انحم ج

 موهفم) ىلع ةريبكلا بونذلا لهأل ةعافشلاب نولئاقلا دمتعا دقل -

 موهفم) نأ ةمألا روهمج دنع مولعملا نمو ،مهدقتعم تابثإ يف (ةفلاخملا

 .هقف وأ دقتعم هيلع سسؤي الف ؛ةفيعض هتلالد (ةفلاخملا

 ‘۔ لاا
 ىتحل

 ءاملعلا نم ريثك اهدر دقو ،اهل ساسأ الف (هديعو هللا فالخإ) ةركف امأ

 .(رئابكلا لهأل ةعافشلا)ب لوقي نمم

 يف ليلد اهل سيل ةبوت ريغ نم ةاصعلا بونذ ةرفغم لامتحا ةركف

 ةئسو ىلاعت هللا باتك يف ةدراولا ةلدألا لكو ،نيملسملا دنع ةديقعلا رداصم

 عم ۔ ناسنإلا هيلع ريسي يذلا حلاصلا كلسملا نيب طبرت ةلي ميركلا هلوسر

 .ةمايقلا موي اهليصحتل ناسنإلا ىعسي يتلا ةرفغملا نيبو - بونذلا نم ةبوتلا

 اذإف كولسلا نيسحت يف لاعف رثأ اهل ديعولاو دعولا ذافنإ ةديقعو»

 هلامعأ ىلع بساحي نأ نم دب ال هنأو ،ًاديعوو ادعو مث نأب ناسنإلا رعش

 روعشلا اذه ناك هسفن قامعأ نم كلذب رعش اذإ ،ةمايقلا موي اهب ىزاجيف

 بوحصملا هللا باوثب ناميإلا نإف ررشلا بانتجاو ريخلا لعف ىلع هل ًاثعاب
 رشلا نع ناسنإلا نارجزي فوخلاب بوحصملا هللا باقعب ناميإلاو ءاجرلاب

 .''`"ريخلا ىلإ هناعفديو

 مدعو ةرفغملا بابسأب ذخألا ىلإ نوعدي ةيمالسإلا ةمألا ءاملع -
 .بونذلا فارتقا يف لاسرتسالا

 ةرفغملا بلط ةاصعلا ىلع بجوأو ةبوتلا باوبأ حتف ىلاعت هللا _

 عرقو لضفتلاو مركتلا اذهل باجتسا نم مه ةرفغملا مهل هللا ءاش نيذلاو
 .ةقداص ةصلخم سفنب حوصنلا ةبوتلا باوبأ

 )٧٠٥( ص ةيضابإلا دنع يدقعلا ركفلا ٣١١.



 ٢١ :.: و لوالا لصفلا د ,

 عيمج وعدت ةيهلإلا ةلادعلا نأ نايب هيف ثحبلا اذه نم لوألا لصفلا

 ۔ رانلا بجوتسا نمف ؛بونذلا رش نم هللا ىلإ رارفلا ىلإ رشبلا نم نيفلكملا
 .ةلاحم ال اهلخاد ۔ هللاب ذايعلاو

 اهيلع دنتسا ىتلا لاوقألاو تاياورلا لاحل نايب هيف ىناثلا لصفلا -

 .(رانلا نم جورخلا ةركف)ب نولئاقلا





 يناثلثا لصشلا

 نيلئاقلا ةلدأ يف ةيجهتم تاءارق

متهج رات نم نيملسملا ةاصع جورخب





 ةمايقلا موي نوتأي نيذلا بونذلا باحصأ نأ انفرع لوألا لصفلا يفف

 تاياورلاو ،ًاعيفش مهل اودجي نل مهنإف حوصن ةبوت ريغ نم ةريبك بونذب
 نازيم يف اهل ةميق ال تاياور مهبونذ نع زواجتلابو ةعافشلاب مهتدعو يتلا

 بسح اهلخاد ةلاحم ال رانلا بجوتسا نم لك نأ كلذك انفرعو .لداعلا ةمألا

 .رشبلا نم ًادحأ يباحي ال يذلا لداعلا يهلإلا مكحلا

 جورخلاب ةاصعلا تدعو يتلا لاوقألاو تاياورلا ضرعن لصفلا اذه يفو

 - :ىلاعت هلوق ريسفت دنع تركذ يتلاو اهيف مهلوخد دعب رانلا نم

 امام 1 ر كحي 5 , كل ًهَلفاَت وب دَجَهَحَف لل ا َنمَو .

 ٧٩[. :ءارسإلا] ه ادوُمْتَت

 ىت م ه اًبِفَت امنَح كير ىلع ناك ادراو ال زمكني نيو » +
 ٢٧١ ٧[. 7 4 اث اف ےتمللتلا رد وقم َبرَلأ

 .[! :رجحلا] ه نيملسم أوئاك و - ي هوك امث » «

 امي كبييخ ه ريك هذ رذ اهف من راتلآ ىنت ارمس ذأ اناك » +
 % ه ذيزز ال لاَتك كبر كي كبر اع ام : .. توملا تماد ا

 ة الإ ميلا ثوعتلا يمات ا اجذ تيي نلك ىنك اريم يذلا ا
 ورم م

.[٨٠١۔-٦٠١ :دوه] ه دو دجم رع اطع كبر اش



 ىتحزباصم نازف آ
 و » و > ۔ ص . رس ےس۔ , م س 5 .م هم۔.۔ < ٨

 )اظ مهنمف اند 7 ع نم انّيفطصا نننلا بنتكلآ انثرؤا ش » هه
 مو ۔ ج ے م . رم ؛۔س حم و .. ۔ وه س ء م ۔ .

 وه لذ هلل ١ نذي ت ريخل اي واس مهنمو دصتمم مهنمو هسفنل

 ۔ ,س < . رس صس < ۔و , حو ء۔ حم۔ و ے۔ و س م و > ۔ءم

 نم ر آ نم اهف نولحي اهنولخدي ندع تتج ه ريبكل ١ لضفلا ا

 ئزلآ هلي دملل ا اولا اقَو ٥ ريرح اهف مهساو قل ب بهذ
 اًنشَمَي ال ۔ءلضَت نم ةماقملا راد ََََا ىزلا ٥ ركت : ر ل اير

 ٢٢-٢٥[. .رطاف] ه ومل اهف امي ر الو ص ٣

 ٥ .[١١٠١:هط] 4 املف َلَمح نم امع مول
٠
.
٠
 

٠١١
 

 ظب هيإ [ ل او ونم ٤ بذ ا 2 . 2 ه ر

 ً / ى لس .
 ٨٢[. :ماعنألا] , ںودهم

٥ 
٠
٠
 

 ك لرشل ١ < هلل اي ةكرش ال يم 1 ر ,هط وهو ع هننال ل نَمَقل لاق ذإو » " ؟ آ ح ِ 7 رسو س 2 س » ,2 .,م ٠
 ح م

 ١٣[. :نامقل] 4 ء ظ

 رمغ مو ۔ ءم۔<۔ ٠

 .[ه :ىحضلا] ٭ حصَرَتف ر تيلت فوسلو » ٭

 : رويط انإف اندع َدَذَع ن منم انجرخأ انبر » ٭

 ء ء « 7 ه ررم ه و ۔۔ےص ره م 7 ١

 ٢٤[. ممنالاا ؟ نورقي اوناك امم مهنع نع لَصَو ش 7 ٤ تنك زظنآ :

 4 راصنأ نم تيملل امَو رحأ َدَمَك راتلأ يلخَذُت نم ٠ ے ے .ش < دك ات .و ر ے ررم

 م س س ہےر م ج ص مر ٠
 اهَب اذع تي رََهَج َباَذَع َتَع فرضآ انبر نولوقي ےكرنزل او « .

 ٦٥. ٦٦[. ؛ناقرفلا] ه اًماَمُمَر امم تءاس اَهَتِإ ٥ اماَرَع َناك

 ١٣[. :ىلعألا] 4 ىع الو اهف ثورثَي ال ش ط .

 ٦٢١. ٢٢[. :ابنلا] ايام ح علل ٥ اًداَصم تاك متح



 ٢١٧ , يناثلا لصفلا
 ئ ا دغر

 . ۔ س _ 4 4 »
 ام

 7 ِ ھ ےص ےص ۔ے . : و ٠

 و اهنم ترجرخب مه امو رانلا نم اوجرح نآ دودر م -

 ٣٧[. :ةدئاملا] ه مم اذع

 ه
 ۔۔_

 .ةمتاخو ماسقأ ةينامث يف لصفلا اذه ءاجو



 ۔س۔۔ے ج ۔۔ےس۔ے۔۔۔۔۔۔۔ہچ۔۔۔ے۔۔۔ےے۔۔۔ےسس ص ء - _ .-

 ىلاعت هلوق ريسضت يف ةءارق

  

 ٩[. :ءارسإلا] : اًدوُمتَت   

 ليوأتلا لهأ فلتخا» :ةميركلا ةيآلا هذهل هريسفت دنع يربطلا مامإلا لاق

 ماقملا وه كلذ :ملعلا لهأ رثكأ لاقف ،دومحملا ماقملا كلذ ىنعم يف

 ميظع نم مهبر مهحيريل سانلل ةعافمخللل ةمايقلا موي ةلق هموقي وه يذلا

 .''‘“«مويلا كلذ ةذش نم هيف مه ام

 دومحملا ماقملا يف فلتخا» :اضيأ يبطرقلا مامإلا هلاق ريسفتلا اذهو

 - :لاوقأ ةعبرأ ىلع

 .''‘“'«...ةمايقلا موي سانلل ةعافشلا اهحصأ وهو :لزألا

 رمأ وه دومحملا ماقملا نأ تبل اذإ :ةعبارلا» :رخآ عضوم يف لاقو

 ةلم دمحم انيبن ىلإ رمألا يهتني ىتح .الت ءايبنألا هعفادتي يذلا ةعافشلا

 لوه نم اوحاريو مهباسح لجعيل فقوملا لهأل ةعافشلا هذه عفشيف

 الو مدآ دلو ديس انأ» :لاق كلذ لجالو ؛زتَي هب ةصاخلا يهو .مهفقوم

 .'!`“'««رخف

  

 ١٤٣/١٥- ١٤٤. يربطلا ريسفت (ا٦٠٧)

 ٢٠٠/١٠. ،ىبطرقلا ريسفت )١٠٧(

 ٢٠١/١٠. ،ىبطرقلا ريسفت ()



 ؟ .
 ٢٨ م. .و يناثلا لصفلا

 تت ١ "رر -. آ
 ياراس ر

 مهريغ دنعو '"':!يسولألاو ،'"' "!يناكوشلا دنع ريسفتلا اذه سفن ءاجو

 .نيرسفملا نم

 لوق ملعلا لهأ رثكأ ىلإ يربطلا مامإلا بسن يذلا لوقلا اذه

 ةباحصلا نعو ةلق لوسرلا نع ةحيحصلا تاياورلاب ديؤم حيحص
 .نيعباتلاو

 لك لمشي ثيحب هقالطإ ىلع دومحملا ماقملا لعج نم ءاملعلا نمو

 اًماَقَم» :هلوق» :رجح نبا ظفاحلا لاق دقف ث ةلي هللا لوسر اهب صتخا ةمارك

 عاونأ نم دمحلا بلجي ام لك يف قلطم وهو .هيف مئاقلا دمحي يأ 4اوُمْنَت
 .'"'«تاماركلا

 .ةماع فقوملا لهأل ةعافشلاب (دومحملا ماقملا) :ىنعم تبثت تاياور

 .ةصاخ ةنجلا لهأل ةنجلا باوبأ حتفو

 امط رمع نبا يباحصلا ىلإ ةبوسنم ةياور هريغو يراخبلا مامإلا جرخأ .
 لجألو قلخلا نيب ءاضقلا لجأل ةعافشلاب (دومحملا ماقملا) ۔سفت اهيف

 هنأ :ًادومحم ماقملا نوك ىنعمو» :يناكوشلا لاق ٣/ ٣٤٨- ٢٤٩. .يناكوشلا ريسفت )٧٠٩(

 ماقملا هنأ :لوالا :لاوقأ ىلع ماقملا اذه نييعت يف فلتخا دقو .هب ملع نم لك هدمحي

 اذهو 5هيف مه امم هناحبس مهبر مهحيريل سانلل ةمايقلا موي ةعافشلل زات يبنلا هموقي يذلا

 رثكأ نع ريرج نبا هاكحو .ةيآلا ريسفت يف ةحيحصلا ةلدألا هيلع تلد يذلا وه لوقلا

 .ءةعافشلا ماقم وه دومحملا ماقملا نأ ىلع نيرسفملا عامجإو :يدحاولا لاق ليوأتلا لهأ

 ىمظعلا ةعافشلا ماقم ماقملا كلذب دارملاوه :يسولألا لاق ١٣٤/٨. .يسولألا ريسفت )٧١٠(

 .هلقي هئاول تحت وهو الإ دحأ ال ثيح ءاضقلا لصف يف

 )٧١١( ،يرابلا حتف ٣٠٠/٦.



 ١ | ف ه . ١

 قحلا,لاصم 2 3 `9 ٢٢٠ . ت لا . ..
 "ر٦ ۔ذ.۔۔-نةق۔ __ ۔۔_

 نع صخألا وبأ انثدح َنابأ نب ليعامسإ انثح» :يراخبلا مامإلا لاق

 ةمايقلا موي نوريصي سانلا نإ» :لوقي اق رمع نبا ثعمس :لاق لع نب مدآ

 ىلإ ةعافشلا يهتنت ىتح ،غمقشا نالف اي :نولوقي .اهيبن غبت عبتت ةمأ لك ءاثج
 .««دومحملا ماقملا ةللا هعبَي موي كلذف ؤ ةلي يبنلا

 .''_'"'يئاسنلاو "'""يراخبلا ةياورلا هذه جرخأ

 علب ىتح ةمايقلا موي وندت سمشلا ّنإ» :لاقو» :اضيأ يراخبلا مامإلا لاقو ٠

 .«ةقي دمحمب مث ىسومب : مدآب اوثاغتسا كلذك مه انيبف .نذألا فصي قرعلا
 .قلخلا نيب ىضقيل غًمشيف» :رفعج يبأ نبا ينتدح ثيللا يننح :هللا ذبع دازو

 لهأ هدمحب ًادومحم ًاماقم ةللا ةثعبي رنثَمويف .بابلا ةقلحب ذخأي ىتح يشميف

 نب ٤ هللا دبع نع ردشار نب نامعنلا نع بيهؤ انتذح : :ىلعم لاقو .«مهلك عمجلا

 .«ةلأسملا يف ني يبنلا نع امث رمع نبا م عمس ةزمح نع يرهزلا يخأ ملسم

 .'''“١يربطلا مامإلاو "'‘'يراخبلا مامإلا ةياورلا هذه جرخأ

 '"٦١“يراخبلا مامإلا دنع ىرخأ ةياور رمع نبا ةياور وحن ءاجو ٠

 . هنهبط ةريره يبأ قيرط نم ةوبنلا ماقم ىلإ ةعوفرم

  

 )٧١١٢( :ةياورلا يراخبلا حيحص  5٤٧١٨ص ٨٤٤.
 )٢١٣( :ةياورلا "ىربكلا يئاسنلا ننس 0١١٦٩٥ ٣٨١/٦.

 )٢١٤( :ةياورلا يراخبلا حيحص  5١٤٧٥ص ٢٦٦.
 )٢١٥( يربطلا ريسفت ١٤٦/١٥.

 انثذح» :يراخبلا مامإلا لاق ٨٩٤٢-٨٩٤٣. ص ٤٧١٢. :ةياورلا "يراخبلا حيحص )٧١٦)
 نب ورمع نب ةعرز يبأ نع مينلا نايح وبأ انربخأ هللاذبع انربخأ لتاقم نب دمحم
 تناكو - عارذلا هيلإ عفزف محلب ةت هللا لوسر يد :لاق هنن ةريره يبأ نع ريرج
 ؟كلذ متم نوردت لهو .ةمايقلا موي سانلا ُدَِتس انأ :لاق مث ةسه اهنم زقهنف ۔ ةبعت
 .رصبلا ممهدفنيو ،يعادلا مهعمس .رحاو ديم يف نيرخآلاو نيلوألا ۔ سانلا عمجي
 .نولمتحت الو نوقيطي ال ام بركلاو مغلا نم سانلا غلبيف سمشلا وندتو



 ٢٦١ 2 د ه يناثلا لصفلا
 ۔۔۔۔ہھگ نا" . : ةںا2

 ىلإ ةبوسنم ةياور '"“'يناربطلاو ،'"''ةبيش يبأ نبا دنع ءاجو ه )٧١٨)

  

 ضعب لوقيف ؟مكبر ىلإ مكل غفشت نم نورظنت الا ؟مكققَلَب دق ام َنورَت الأ :سانلا لوقيف -
 نوتأيف ...ىسوم نوتأين .. .ميهاربإ نوتأيف ...احون نوتأيف .. .مدآب مكيلع :ضعبل سانلا

 رفغ دقو .ءايبنألا متاخو اللا لوسر تنأ دمحم اي :نولوقيف ةب ادمحم نوتأيف .. ..ىسيع

 .قلطناف ؟هيف ح ام ىلإ ىرت الأ كبر ىلإ انل غفشا ،رخات امو كبنذ نم مدقت ام كل هللا

 هيلع ءانثلا نسحو هدماحم نم يلع نلا حتفت مث 3 7 يبرل ادجاس عقاف شرعلا تحت يتآف

 .عفن غفشاو طعت لَس ‘كسأر غقرا دمحم 1 :لاقي مث ث .يلبق , ٣ ىلع ةختفت مل ائيش

 نم كتمأ نم لخدأ ادمحم اي :لاقيف .بر اي يتمأ ،تر اي يتمأ :لوقأف يسأر غفراف

 كلذ ىس اميف سانلا ءاكرش مهو .ةنجلا باوبأ نم نميألا بابلا نم مهيلع باس ال

 نيب امك ةنجلا عيراصم نم نيعارصملا نيب ام نإ هديب يسفن يذلاو :لاق مث .باوبالا َنم
 .«ىرصُيو ةكم نيب امك وأ 8ريممِحو ةكم

 نع ةيواعم وبأ انثح» :ةبيش يبأ نبا لاق ٤١٦١/٧. \؟٠١٤٧٢ :ةياورلا ،ةبيش يبأ نبا فنصم )٧١٧(

 وندت مث نينس رشع رح ةمايقلا موي سمشلا يطعت :لاق ناميلس نع نامثع يبأ نع مصاع

 مث ضرالا يف ةماق قرعلا حشري ىتح نوقرغيف نيسوق باق نوكي ىتح سانلا مجامج نم
 لاق هيف مه ام اوأر اذإف كرغرغ :لجرلا لوقي ىتح :ناملس لاق ،لجرلا رغرغي ىتح عفتري
 نوتأيف .. .مكبر ىلإ مكل عفشيلف مدآ مكابأ اوتئا ،هيف متنأ ام نورت الأ :ضعبل مهضعب

 .مكبحاص انأ» :لوقيف ...ةي ادمحم نوتأيف ...ىسيع نوتأيف .. .ميهزبإ نوتأيف ...احون

 عرقيف ؤ©بهذ نم بابلا يف ةقلحب ذخأيف ،ةنجلا باب ىلإ يهتني ىتح سانلا نيب نم جرخيف
 هللا يدي نيب موقي ىتح ءيجيف هل حتفيف :لاق .«دّممَحُم» :لوقيف ؟اذه نم :لاقيف بابلا

 عفشاو هطعت لس ‘كسأر عفرا دمحم اي :ىدانيف دجسيف إهل نذؤيف دوجسلا يف نذأتسيف

 نم دحأل حتفي مل ام ديجمتلاو ديمحتلاو ءانثلا نم هيلع هللا حتفيف : :لاق ،بجت عداو عفشت

 هللا حتفيف دجسيف هل نذؤيف دوجسلا يف نذأتسي مث ۔«يئأ يمأ ك بَر» :لوقيف :لاق "قئالخلا

 عفرا دمحم اي :يدانيو "قئالخلا نم دحال حتفي مل ام ديجمتلاو ديمحتلاو ءانثلا نم هيلع

 نيترم .يمأ يمأ بر اي» :لوقيو هسأر عفريف \بجت عداو عفشت عفشاو هطعت لس كسار
 وأ ناميإ نم ةطنح نم ةبح لاقثم هبلق يف ناك نم لك يف عفشيف :(ناملس) لاق كائالث وأ

 .دومحملا ماقملا مكلذف ،ناميإ نم لدرخ ةبح لاقثم وأ ناميإ نم ةريعش لاقثم

 نب ركب وبأ انث مانغ نب ديبع انثدح» :يناربطلا لاق ٥٦١١٧ :ةياورلا ،ريبكلا مجعملا )٧١٨(

 موي سمشلا ىطعت :لاق ناملس نع نامثع يبأ نع مصاع نع ةيواعم وبآ انث ةبيش يبأ

 = ةك يبنلا نوتأيف :لاق ثيدحلا ركذف سانلا مجامج نم ىندت مث نينس رشع رح ةمايقلا



 ََ ١ ١ ج ح خ۔ د

 ىقحلارل احم 7:39 ٢٢٢

 ةق لوسرلا ةعافشب (دومحملا ماقملا) ريسفت اهيف يسرافلا ناملس يباحصلا

 .رانلا نم جورخلاو ةاصعلل ركذ اهيف سيلو رشحلا فقوم يف

 نسحلا ىلإ ةبوسنم دنسلا ةحيحص "ةياور يربطلا دنع ءاجو ه

 ملو ،«ةمايقلا موي ةعافشلا ماقم»ب (دومحملا ماقملا) ريسفت اهيفو يرصبلا

 .منهج ران نم جورخلا ةياورلا كلت يف ركذي

 ةريره ىبأو رمع نبا قيرط نم تءاج ىتلا ةحيحصلا تاياورلا هذهف

 يذلا دومحملا :. يرصبلا نسحلاو ،يسرافلا ناملسو

 نع هب يلجنتس يذلا فقوملا كلذ وه ةي دمحم هلوسرل ت هللا هبهيس

 دوفول نانجلا باوبأ حتفتس هب يذلا فقوملا كلذو ،ةمايقلا موي ةدش نينمؤملا
 .ةفاك قئالخلا ىلع باسحلا ضرع هب أدبيس يذلا فقوملا كلذو ،نمحزلا

 يف هاجرخأ امب ‘لوقلا اذهل دهشتسيو» :ريثك نبا مامإلا لاق ٠
 ًاسمخ تيطعأ» :ةي هللا لوسر لاق :لاق ذ هللادبع نب رباج نع نيحيحصلا
 يل تلعجو ،رهش ةريسم بعرلاب ترصن :يلبق ءايبنألا نم دحأ نهطعي مل
 تيطعأو ،يلبق دحأل لحت ملو مئانغلا يل تلحأو .ًاروهطو ادجسم ضرألا

 .'""`١««ةماع سانلا ىلإ تثعبو ،هموق ىلإ ثعبي يبنلا ناكو ،ةعافشلا

  

 دقو رخأت امو كبنذ نم مدقت ام كل رفغو كب هللا حتف يذلا تنأ هللا يبن اي :نولوقيف =

 ىتح سانلا شوحي جرخيف مكبحاص انأ :لوقيف انبر ىلإ انل عفشاف هيف نحن ام ىرت
 :لاقيف ؟اذه نم :لاقيف عرقيف بهذ نم بابلا يف ةقلحب ذخأيف ةنجلا باب ىلإ يهتني
 هطعت لس كسأر عفرا يدانيف دجسيف هللا يدي نيب موقي ىتح ءيجيف هل حتفيف دمحم

 .«دومحملا ماقملا كلذف عفشت عفشاو

 "يدع يبأ نبا انث :لاق ،راشب نب دمحم انثدح» :يربطلا لاق ١٤٤/١٥. ،يربطلا ريسفت )٢١٩(

 نأ ىمع كل ةلفان هب ذُجَهَتف ليألا نيو ىلاعت هللا لوق يف نسحلا نع ؤفوع نع
 ۔هةمايقلا موي ةعافشلا ماقم :دومحملا ماقملا :لاق دومحم ًاماقق كُبَر كمع

 )٢٢٠( ريثك نبا ريسفت ٣/ ٣٤٧.



 ٢٢٢ عيرص 2- .9 يناثلا لصفلا
 .۔۔گىتي :.! !هراف _

 هل ةصاخف باسحلا ليجعت يف دمحم ةعافش امأو» :ةيطع نبا لاقو ٠

 دصقلاو ،سانلل ةماع يهو (ةعافشلا تيطعأو) :هلوق يف يتلا ةسماخلا يهو

 .'""''«...نينمؤملا ةحارإ اهنم

 يتلا ةيلاغلا ةيلاعلا رادلا اهنإف ،ةنجلا امأو» :يدعسلا خيشلا لاقو ٠

 عمو ءاهيلإ ةلصوملا لئاسولاب ىتأ نم الإ ادحأ لك اهلاني الو اهيلإ لصوي ال
 مهل حتفت ملف ،هيلع ءاعفشلا مركأ دنع ةعافشل اهلوخدل نوجاتحيف كلذ

 كعفشي ىتح ةلق دمحمب هللا ىلإ نوعفشتسي لب .اهيلإ اولصو ام درجمب

 .''٦`«ىلاعت هللا هعفشيف

 ةعافشلا نع ثيدح عساتلا لصفلاو» :رقشألا رمع روتكدلا لاقو ه

 ثيح ،رشبلا نيب نم ةلت لوسرلا هب درفني يذلا دومحملا ماقملاو ىمظعلا

 نيب هللا لصفيف رشحملا لاوهأ نم هيف مه امم دابعلا صلخيل هبر دنع عفشي
 ."رانلا ىلإ رانلا لهأو ةنجلا ىلإ ةنجلا لهأ قاسي مث ،دابعلا

 لقنلاب فرعو :ضايع يضاقلا لاق :ةسماخلا» :يبطرقلا مامإلا لاقو ٠

 اذه ىلعو .اهيف مهتبغرو ةي يبنلا ةعافشل حلاصلا فلسلا لاؤس ضيفتسملا

 ؛ةلَ ىبنلا ةعافش كقزري نأ هللا لأست نأ هركي هنإ :لاق نم لوقل تفتلي ال

 باسحلا فيفختل انمذق امك نوكت دق اهنإف نيبنذملل الإ نوكت ال اهنأل

 ,اتعم ريغ وفعلا ىلإ جاتحم ريصقتلاب فرتعم لقاع لك مث .تاجردلا ةدايزو

 ةرفغملاب وعدي الأ لئاقلا اذه مزليو ،نيكلاهلا نم نوكي نأ قفشم هلمعب
 ءاعد نم فرع ام فالخ هلك اذهو اضيأ بونذلا باحصأل اهنأل ؛ةمحرلاو

 :لاق ةلي هللا لوسر نأ هللادبع نب رباج نع يراخبلا ىور .فلخلاو فلسلا

 .ةرقبلا ةروس نم ٢٥٥ ةيآلا ريسفت نم \٩٢٢ص ثةيطع نبا ريسفت )٧١٢١(

 .رمزلا ةروس نم ٧٣ ةيآلا ريسفت نم 0٦٩٧ ص ،“يدعسلا ريسفت )٧٢٢(

 ١٤/٦٢. ،ىربكلا ةمايقلا - رخآلا مويلا )٧٢٣(



 ىتحلابلاصد آ ٢٨٤ .ةلا اا ۔ن ..
 & :د ٠ اس اجلا ي

 تآ ةمئاقلا ةالصلاو ةماتلا ةوعدلا هذه بر مهللا ءادنلا عمسي نيح لاق نم»
 هل تلح هتدعو يذللا ًادومحم ًاماقم هشعباو ةليضفلاو ةليسولا ةي ادمحم

 ««ةمايقلا موي يتع افش )١٧٢٤

 فسوي روتكدلا اهركذ يتلا ةركفلا ححصت اهانلقن يتلا لاوقألا هذهف

 مه امنإ هللا مهاضترا نيذلا نإ :لاقي الو» :لاق يذلا يواضرقلا

 ،نيبنذملاو ةاصعلا اوسيلو ،نيبئاتلاو نيعيطملا نم هدابع نم نوحلاصلا

 ىلإ جاتحي يذلا امنإ \ةعافش ىلإ نوجاتحي ال نوحلاصلا ءالؤه :لوقن انأل
 ضعب بكترا وأ ڵآتابجاولا ضعب عيض نمم رصقملا وه ةعافشلا

 ىلإ همامضناو ،هناميإ ببسب ةلمجلا ىف هللا اضترا نمم وهو ‘تامرحملا
 . .'""ث؛ءةافطصملا ةمألا

 ةحيحصلا تاياورلا اهفسنت يواضرقلا روتكدلا اهلاق يتلا ةركفلا هذهف

 دنع ةميق الو اهل نزو ال ةفيعض تاياور ىوس اهرقي ليلد يأ اهل سيلو
 .يملعلا قيقحتلا

 2 م

 نيملسملا ةاصعل ةعافقلاب (دومحملا ماقملا) رسفت تاياور

 :رانلا نم مهجارخاو

 دقف منهج ران نم نيملسملا ةاصع جارخإب (دومحملا ماقملا) ريسفت امأو
 جهنملا نيدايم يف اهل نزو ال يتلا ةفيعضلا تاياورلا هركذب تلفكت
 .روصنملا يمالسإلا

  

 )٤ ٧٢) ،ىبطرقلا ريسفت ٢٠١/١٠.

 )٢٢٥( ص ثلقعلاو لقنلا نيب ةرخآلا يف ةعافشلا ٣٠.



٠ 

 أ" يناثلا لصفلا ٢٢٥
 ؛ذ; ن زا ۔۔۔۔۔۔مس

 ه٠ "ل انن 2

 نب هللادبع ىلإ ةبوسنم ةفيعض ةياور '""“يربطلا مامإلا دنع ءاج ه

 مدقت اهيفو ©ةعافشلا ضرأ ىلإ طارصلا ىلع سانلا رورم ركذ اهيفو نفب دوعسم

 نوكي ثيح ةعافشلا يف مالسلاو ةالصلا لضفأ مهيلعو هيلع لوسرلا ىلع لسرلا

 .ةحيحصلا تاياورلا اهتركذ يتلا ثادحألا لسلست فلاخي اذهو "مهرخآ ةل وه

 ،'""“"يسلايطلاو ى '"'_ةبيش يبأ ن نباو 8'"""يئاسنلا ةياورلا هذه جرخأو

 ٧٠. 'يناربطلاو

 يباحصلا نع يوارلا ءارعزلا يبأ لبق نم اهدورول ةفيعض ةياورلا هذه

 . دن دوعسم نب هللا لبع

 لاق .دوعسم نبا بحاص ءارعزلا وبأ ،عئناه نب هللا دبع» :'""١ىبهذلا لاق

 نع هئيدح ليهك نب ةملس هنم عمس . هثيدح ىلع عب اتي ال :يراخبلا

 كنحلا دبع انث :لاق ،راشب نبا انثدح» :يربطلا مامإلا لاق ١٤٤/١٥. يربطلا ريسفت )٧٢٦(

 ةصق يف هللادبع نع ‘ءارعزلا وبأ انث :لاق ليهك نب ةملس نع نايفس انث :لاق

 ردقب سانلا رميف .منهج رسج ىلع برضيف طارصلاب رمؤي مث :لاق اهركذ
 كلذك مث .مئاهبلا عرسأكو ،ريطلا رمكو ،حيرلا رمكو ‘قربلاك مهلوأ رمي مهلامعأ

 ر :لوقيف هنطب ىلع طبلتي مهرخآ ءيجي ىتح ،ايشم مث 5ايعس لجرلا رمي ىتح
 هللا نذأي مث :لاق كلمع كب أطبأ امنإ كب ئطبأ مل ينإ :لوقيف “يب تأطبأ امل

 ميهاربإ مث .سدلا حور 6فتن ليئاربج ةمايقلا موي عفاش لوأ نوكيف ةعافشلا يف

 مث :لاق "لاق امهيأ يردأ ال :ءارعزلا وبأ لاق يسيع وأ ىسوم مث ،نممحزلا ليلخ

 وهو }هيف عفشي اميف هدعب دحأ عفشي الف 5اعبار مالسلاو ةالصلا هيلع مكيبن موقي

 .«اًدوُمتَت اماَقَم كبر َكَعَمَبَي نأ قََع» هللا ركذ يذلا دومحملا ماقملا

 )٧٢٧( :ةياورلا ىربكلا يئاسنلا ننس ١١٦٩٦. ٣٨٢/٦.

 )٧٦٨( :ةياورلا .ةبيش يبا نبا فنصم ٣٣٤٢٦. ٨/ ٦١٧٥.

 )٧٢٩( :ةياورلا ،يسلايطلا دنسم ٣٨٩. ٢٠٠/١.

 )٧٣٠( :ةياورلا ،ريبكلا مجعملا ٩٧٦١.

 :ت "لامكلا بيذهت كلذك رظناو ٤٦٦٤. ٥١٦/٢- ٥١٧. :ت لادتعالا نازيم )٧٣١(

 ١٥. ٣٠٩/٤-٣١٠.



 .2 ٠١ ['إإ :ب =.
 ىغحلامل حم / و ٢٢٦

 عكر اننا ,ن

 ةالصلا هيلع هنأ فورعملاو .ًاعبار م مكيبن موقي مث :ةعافشلا يف دوعسم نبا

 .«يراخبلا هلاق .عفاش لوأ مالسلاو

 قيرط نم يردخلا ديعس يبأ ىلإ ةبوسنم '"""اةياور يدنقرمسلا ركذو ه
 نم ماوقأ جارخإب (دومحملا ماقملا) ريسفت اهيفو '"'""١فيعضلا يفوعلا ةيطع

 .منهج ران

 نب رباج يباحصلا ىلإ ةبوسنم ةياور ملسم مامإلا دنع ءاجو ه

 .ريقفلا ديزي نيبو هنيب راوح اهيفو هنن هللادبع

 7 ;٠"ملس مامإلا لات

 يأر ينَقَعَش ذق تك , هيقل نزت ىتح با , " نب ردممَحُم ينغي

 مل ثذَحُي هللادبع رب ؤباج اذإف ةنيدملا ىَلَع انزرمَق :لاق .سانلا ىلع
 م هم

 ف :َلاَق .نيتهجلا َرَكَذ ق وه : :َلاَق .هللا لوسر ع .ةيراس ىلإ شيلاجج
 يلخدت نم َكَتِإ» :لوقي هللاو ؟توثدَحت يزلا اذه ام هللا لوسر بحاص اي :ةل .و 7 ه. و 7 0 ّ َ 7

 س ےس

 تلقف

  

 :لاق دمحأ نب ليلخلا انثدح :هيقفلا لاق» :يدنقرمسلا لاق ٢٨٠/٢. ،يدنقرمسلا ريسفت )٧٣٢(

 يفوعلا ةيطع نع نيسحلا نب نسحلا انثدح :لاق ىطامنألا ةيواعم نب دمحم انثدح

 تعمس :لاق يردخلا ديعس يبأ نع ،يفوعلا 7 نع ةفينح ربأ انثدح :لاق

 اماوقأ هللا جرخي» : :لاق ٩ اًدوُمتَت اماَقَم كبر َكَعَمَبَي نأ يَسَع» :هلوق يف لوقي ةخ هللا لوسر

 ًرهت مهب ىتؤي ؤومخملا ماقملا كلذف .ةت دممَحُم ةعافتب ناميإلا لهأ نم رانلا َنِم

 ةنجلا َنوُلَحذْيَف نوُجَرْخِي مث .يرانلا ثبني اممَك َنوُتبنيق ؛هيف َنوقْلَف 5ناوَيَحلا هل لاق

 .معشالا اذه مهنع ذُي نأ ىلاعت هللا ىلإ نوبلطي مث ؛لاق .نونجلا اهبف نومتي
 .««ممُهْنَع هَبهذُيَف

 .ثحبلا اذه نم ٢٤١ ص :رظنا )٧٣٣(

 )٤ ٧٣) :ةياورلا ملسم حيحص ٩١  8١ص١٣٦۔١٣٧.



 ٢٢٧ _ ُ`و يناثلا لصفلا
 !نر تبك 2

 ح -. وص »>صے.< 4 مس ۔ے .

 اوديعأ منم وجر 5 اودارأ ا أ و ١٩١[ :نارمع لآ] 4 ,هسحأ دقف رانلا

 .معن :ثْلُف ؟نآرقلا أرفتأ :لاقف :لاق ؟نوُلوُمت يزلا اذه اَمَق [(٠٢.ةدجسلاا اهف

 :تلُق ؟(هيف هللا ُهئَعبي يلا :ينغ السلا هْئَلَع دّممَحُم ماقمب تفيش لهف :لا

 7 :َلاَق . .جرخ ن هب هللا ج جرخي يذلا دومْحَمْلا ردّمَحُم ماَقَم هنإف :لاق .معن

 .كاد ظقحخأ نوكأ ال نأ فاخأو :لاق .ِهيَلَع سانلا و رَمَو 2 عضو تعن

 :لاق .اهيِف اووكي نأ دغب رانلا نم نوجرخي ًامؤَق نأ مَعَز ذَق هنأ ريغ :لاق

 ةَئَجْلا راهنأ نم ًارهت َنوُلُخذَيَف :لاق .مييامسلا ناَديِع مهنأك وجج رْخَيَف :ينغ

 خيشلا َنؤرثأ مكحنو :الف اتغَجَرق .شيطارقلا مهَنَأَك توججرْخيَق .هيف َنوُليَتْغي

 امك ؤأ دجاو لج يغ انم جرخ امم هللاو الف .اتْعَجَرَق ؟هللا لوشَر ىلع بذك
 .«ميَع وبأ لاق

 ۔ :ةياورلا هذه لوح ةيتآلا تاظحالملا ضرعن

 منهج نم سانلا جارخإ وه (دومحملا ماقملا) نأ ركذت ةياورلا هذه - ١

 ماقملا) ترسف يتلا ةحيحصلا ىرخألا تاياورلا هفلاخت ريسفت اذهو

 اذه ةيادب يف روكذم وه امك رشحملا موي ىمظعلا ةعافشلاب (دومحملا

 .مسقلا

 ىتلا يه اندئاقع سردن نحنو اهقيبطت انل يغبني يتلا دعاوقلا نمو

 59 _ :لاق ثيح ،يبطرقلا مامإلا اهركذ

 هفلاخي دحاوب ذخألا نم ىلوأ عامجإلا ناقفاوي نيدنس ىلع ءانبلاو»

 ،هفلاخت ةعامج ةياور هاذاح اذإ دحاو ةياور ىلع ىنبي امو ،ةمألاو عامجإلا

 نايسنلا نم هيلع زوجي امل ؛دحاولا لقن لطبأو ةعامجلا ةياورب ذخأ

 مث ،ًافورعم الوبقم هدانسإ ناكو ءادردلا يبأ نع ثيدحلا حص ولو .لافغإلاو

 ناكل ،هنوفلاخي ؤ ةباحصلا رئاسو يلعو نامثعو رمعو ركب وبأ ناك

 



 ق :
 قحال احعمه ماو ٢٢٨

 ع ى اسا :ةز اهم ۔۔۔۔ _

 يذلا ©درفنملا دحاولا هيكحي ام ضفرو ؤةعامجلا هتور امب لمعلا مكحلا

 .'"٭ث«ةلملا لهأ عيمجو ،ةعامجلا ىلإ عرسي ال ام نايسنلا نم هيلإ عرسي

 ملو هيف فلوخ اذإ ةجحب سيل ةباحصلا نم دحارلا لوقو» :لاق يذلاو

 .'""`'«هيلع هعم عمجي

 دنع يبطرقلا مامإلا اهركذ يتلا ةيجهنملا ةدعاقلا هذه انمَكَح اذإ نحنو

 فلاخت ديزي ةياور دجن اننإف ،هللادبع نب رباج نع ريقفلا ديزي ةياورل انتسارد
 يف :: يسرافلا ناملسو ةريره يبأو رمع نبا قيرط نم ت ءاج يتلا ةياورلا

 يذلا ىنعملا ىلع ءاملعلا روهمج دمتعا دقو .(دومحملا ماقملا) ريسفت

 كلذب حرص امك يسرافلا ناملسو ةريره ىبأو رمع نبا ةياور هيلإ تراشأ

 ريسفت يف هللا دبع نب رباج نع ديزي ةياور دامتعا انل يغبني ال اذهل .نورسفملا

 .ةميركلا ةيآلا هذه

 :هصن ام اهيف ءاج دقف .ةيركفلا تاضقانتلا لمحت ةياورلا هذه - ٢

 يف اًتُجَرَخَف .جراوخلا ي يأ : نم يأر ينََغش ق ثئگ :َلاَق ويِقَقْلا نزي ينذح»

 .«ساَتلا ىّلَع جرخت مث مث .حت نأ دير ٍدَدَع يو ٍةَباَصع

 ةميرج مالسالا نازيم يف ربتعي قرطلل ًاعطقو ًالتق سانلا ىلع جورخلاف
 تاوامسلا بر مكح وه اذهو '""'!منهج ران ىف دولخلاب اهلعاف هللا دعوت

 .رشبلا اذه همكح ىف هناحبس رشتسي ملو ضرألاو

 ٥جحلا كسانم ءادأ دعب سانلا ىلع جورخلا يف هتبغرو يوارلا ةينو
 نأ َدغَب رانلا نم نوجرخي ًامؤق نأ» :ةياورلا سفن يف ءاج ام ًاججأت اهديزي

 .«اهيف اوئوكَي

  

 .ليللا ةروس نم ١ ةيآلا ريسفت نم ٥٦/٢٠\ ،يبطرقلا ريسفت )٧٢٥(
 .ةعمجلا ةروس نم ٩ ةيآلا ريسفت نم ٧٠/١٨. يبطرقلا ريسفت )٧٣٦(
 .ثحبلا اذه نم ثلاثلا لصفلا نم يناثلا مسقلا :رظنا )٧٣٧)



 ١ ين اثلا لصفل ٥ 7 -.

 حيحصلاو ميركلا نآرقلا اهب ءاج يتلا ۔ رانلا يف ةاصعلا دولخ ةديقعف

 نم لك عدرت سفنلا قامعأ يف لغلغتت امنيح ۔ ةفق لوسرلا ثيداحأ نم

 رانلا نم جورخلا ةركف نكلو دابعلاو دالبلا يف داسفإلا هسفن هل لوست

 يف نيحراسلاو سانلا ءامد يف نيحباسلا لعجت رئابكلا لهأل ةعافشلاو

 كلذ نوكي ال مل ؛مهداسف نع نووعري ال مهلاومأ يف نيعتارلاو مهضارعأ

 جراوخلا ةينب اوؤاج اذإ رانلا نم مهجارخإب دعوو ةعافشلاب مهل دعو كانهو

 .!!!؟مهلامعأو

 اداسف ضرألا يف يعسلاو دولخلا ةديقع نيب قافو نم كانه سيلف

 جهنم ىلع ةماقتسالا نيبو رئابكلا لهأل ةعافشلا نيب مائو نم كانه سيلو

 .ةايحلا طشانم لك ىف هللا

 يف داسفلا يف ةبغرلا نيبو دولخلا ةديقع نيب ةياورلا هذه تطلخ دقف

 .ادبأ متي ال رمأ اذهو ضرألا

 ضرألا يف داسفلا راكنإ نيبو (رانلا نم جورخلا ةركف) نبب تطلخو

 .متي ال رمأ اذهو

 يه 2 باتكلا نم ريثك لوقع يف تخسر يتلا _ جراوخلا ةركفو - ٢٣

 مالسإلا هبراح أدبم اذهو "مهضارعأو مهلاومأو نيملسملا ءامد نم لينلا

 .مالسإلا اهناص يتلا تامرحلا كهتنا نم ءازج فينحلا عرشلا نيب دقو

 .خيراتلا ربع نيدسفملا مامأ فقوو همواقو ركفلا اذه بنجت نم ديعسلاف

 ةديقع ىهف رانلا ىف ةمألا هذه نم رئابكلا باحصأ دولخ ةديقع امأو

 كسمت نم ديعسلاف ،ةيي لوسرلا نع ةحيحص تاياور اهب تءاجو ةينآرق

 ةالصلا لضفأ اهبحاص ىلع ةرهطملا ةيوبنلا ةَتُسلاو ميركلا نآرقلاب

 . مالسلاو



 َ ه 7 -- ١ ١

 ىنحلا حم -- و ٢٠
 ر هم

 ةركف نيبو (رانلا يف نيملسملا ةاصع دولخ ةديقع) نيب طبرلاو ۔ ٤

 ©سانلا ةايح يف اهرثأو ئدابملا ميلاعت مهف يف يجهنم أطخ وه جراوخلا

 ىلإ مهدوقت اهنإف رشبلا نايك نم تنكمت اذإ ةينآرقلا ةديقعلا هذه نأل
 بلط ىلإ مهوعدتو ،شحاوفلا فارتقا نع مهدرتو مالسإلا ميلاعت قيبطت

 رئابك نم ةريبك مهدحأ فرتقا ام اذإ ىلاعت هللا نم ةرفغملاو ةبوتلا

 . بونذلا

 ةركف نيبو (رانلا يف نيملسملا ةاصع دولخ ةديقع) نيب طبرلاو ٥

 دقلو .'٨"٢“'ةديقعلا هذهل حيحصلا يراضحلا ىخيراتلا دعبلا هبذكي جراوخلا

 هللا باذع نم فوخلا ةديقع اهتتحن ةئيضم ًاثادحأ هنيبج ىلع خيراتلا لجس

 ىده ىلع ةينآرقلا ةديقعلا هذه باحصأ ناكف .منهج ران يف دلاخلا ىلاعت

 .مهتايح راوطأ لك يف ةماقتساو ةريصبو

 نادلبلاو يحاونلا ىلإ جورخلا مدع (رانلا يف دولخلا ةديقع) ميلاعت نمف

 ةمئأ ميلاعت نمو ،'""٦اداسفلاو ملظلا نع هنودصي الو هنوطبضي ال ركسعب

 براحم هيف كراش ملسم شيج نم لام ذخؤي ال نأ ةديقعلا هذه باحصا
 رابج نع رثؤملا ابأ تلأسو» :(تاباوجلاو ريسلا) باتك يف ءاج دقف كرشم
 :لاقف نيكرشملا نم موق هعم راسو نيملسملا ىلع ايغاب جرخ ةلبقلا لهأ نم

 لهأ نم ةاغبلا ةمرحك ةمرحلا نم مهل رابجلا عم اوراس نيذلا نيكرشملا نإ
 ةلبقلا لهأ ةلزنمب هعم نوكرشملا ناك ةلبقلا لهأ نم مهمامإ ناك اذإ ،ةلبقلا
 .('٤`×مهيرارذ ىبست الو مهلاومأ منغت ال

  

 تاحرف روتكدلا خيشلل (ةيضابإلا ةديقعلل يراضحلا دعبلا) باتك ةعجارم وجرأ )٧٣٨(
 ٧٦٣. ۔٣٥٧ ص ،يريبعجلا

 )٧٣٩( .تاباوجلاو ريسلا ١/ ٤١٧.

 )٢٤٠( تاباوجلاو ريسلا ٣٥٩/١.



٠ 

 :. ناثلا لصفلا عي د‘٢٢
 <> س

 سرغ مدع رانلا نم جورخلاو رئابكلا لهأل ةعافشلا ةركف نأش نمو - ٦

 يرشبلا نايكلا ىلع ةركفلا هذه ةنميه ردقبف .ىلاعت هللا ديعو نم فوخلا
 .دابعلا نيبو دالبلا يف داسفإلاو ملظلاو نايغطلا نوكي

 باتك) يف يبطرقلا مامإلا هلاق ام اهنم ركذن ةريثك ةيخيراتلا دهاوشلاو

 نأ ىلع لدي ثيدحلا اذه :مهيلع هللا ةمحر انؤاملع لاق» :'"٠'(ةركذتلا

 ثدحي نم ىلع نييعتلاو ،ريثكلا ملعلا نتفلا ملع نم هدنع ناك ةريره ابأ
 ،نالف ونبو نالف ونب مه :مكل تلق تئش ول :لوقي هارت الأ .ريزغلا رشلا هنع

 هللاو مهنأكو ،دسافملا نم كلذ نم أرطي ام ةفاخم مهنييعت نع تكس هنكل

 ثادحأ نم مهتلزنم لزنت نمو ،دايز نب هللا ديبعو ،ةيواعم نب ديزي ملعأ

 .مهيبسو ةلق هللا لوسر تيب لهأ لتق نم مهنع ردص دقف ،ةيمأ ينب كولم
 ردص ام فاخ ريغو ،اهريغو ةكمبو ةنيدملاب راصنألاو نيرجاهملا رايخ لتقو

 فالتإو ءامدلا كفس نم هدلوو ‘كلملادبع نب ناميلسو ؤ‘حاجحلا نع

 ةيمأ ونبف ةلمجلابو ڵكلذ ريغو قارعلاو زاجحلاب سانلا كالهإو ،لاومألا
 اوكفسنف ،قوقعلاو ةفلاخملاب هتمأو هتيب لهأ يف ةلق يبنلا ةيصو اولباق

 مهلضف اودحجو مهرايد اوبرخو مهراغص اورسأو مهءعاسن اوبسو مهءامد

 هولباقو هتيصو يف ةلي هللا لوسر اوفلاخف ،مهمتشو مهنعل اوحابتساو مهفرشو

 موي مهتحيضفاوو ،هيدي نيب اوفقو اذإ مهتلجخاوف ،هتينمأو هدوصقم ضيقنب

 .«ملعأ هللاو مهيلع نوضرعي

 ماق ةملؤم اثادحأ ۔ ةريثك عضاوم يفو - كلذك يبطرقلا مامإلا ركذو

 تاعمتجملاو ةباحصلاو ةلي هللا لوسر لآ دض ةيمأ ينب دونج اهب
 .''‘")ةملسملا

 )٧٤١( .ةرخآلا رومأو ىتوملا لاوحأ يف ةركذتلا ٢/ ٥٨٥.

 )٧٤٢) ةركذتلا باتك :رظنا ٢ / ٥٨٥ - ٥٩٣.



١- 
 .

 حنا :راخ لاه ۔۔۔_ صح حم و ٢٢٢ ِ ١ ١ ا

 هب رمأت ام عقاو عم قفتت ال انه اهانركذ يتلا ريقفلا ديزي ةياورف

 نأل ؛ةايحلا هذه يف ءرملا اهب شيعي ئدابم نم (رانلا يف دولخلا ةديقع)

 ملظلا عفرب اهعابتأ رمتو ضرألا يف داسفلا براحت (رانلا يف دولخلا ةديقع)

 .ىلاعت هللا دابع نع داسفلاو

 نم ءاملعلا روهمج هذه ريقفلا ديزي ةياور تفلاخ دقل :راصتخابو

 ةيخيرات عئاقو ىلإ تراشأو ،دومحملا ماقملا ريسفت يف مهريغو ةباحصلا

 بسن يأ اهل سيلو (رانلا نم جورخلا ةركف)ب قوصللا مامت ةقيصل يه
 نع دعبلا لك ةديعب ةياورلا هذه نوكت اذهبو .(رانلا يف دولخلا ةديقع)ب

 .خيراتلاو ةيبرتلاو ريسفتلا لاجم يف ةيمالسإلا ةمألا ركف عقاو
 وه (دومحملا ماقملا)ل حيحصلا ريسفتلا نأ ملعن قبس ام لك نمف

 ملعلا لهأ رثكأ ىلإ يربطلا مامإلا هبسن يذلا ةحيحصلا تاياورلا هتديأ ام
 موي ةي هموقي وه يذلا ماقملا وه كلذ :ملعلا لهأ رثكأ لاقف» :لاق ثيح
 كلذ ةدش نم هيف مه ام ميظع نم مهبر مهحيريل سانلل ةعافشلل ةمايقلا
 .''‘""مويلا

 .لداعلا مالسإلا نازيم يف هل ةميق الف ريسفتلا اذه ادع امو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 س

 )٢٤٣( "يربطلا ريسفت ١٤٣/١٥_١٤٤.



 ىلاعت هلوق ريسضت يق ةءارق

 ىن مش ٥ اًيِضْفَم اًمنَح َكيَر لَع ناك ح دراو الإ ركنت نيو »
 و ۔۔ے۔ے ا 7 س 2

 ٧١. ٧٢[. :ميرم] ث ث اهبف بمملتلا رذنو اوقتا نيذلا

 ىنعملا لوح مهفالخ (رانلا نم جورخلا ةركف)ب نولئاقلا نورسفملا ركذ دقل

 ءاملعو نيرسفملا دنع ةدراولا تاياورلا عبتتبو .تايآلا هذه هيلع لدت يذلا

 .ةيآلا هذه يف ةدراولا ةينآرقلا تاملكلل يوغللا ىنعملا ةءارقبو "ثيدحلا

 يتلا تايآلاو اهلبق يتلا تايآلاو تايآلا هذه انل اهروصت يتلا دهاشملا ضرعبو

 . .ةميركلا تايآلا هذهل حيحصلا ىنعملا ىلاعت هللا نذإب فرعنس اهدعب

 هللا هركذ يذلا دورولا ىنعم يف ملعلا لهأ فلتخاو» :يربطلا مامإلا لاق

 ۔ :تاياور نم اهانعم يف ءاج امو لاوقألا ركذ مث ،'"ثث«عضوملا اذه يف

 نود رافكلا ىنع هنكلو ،لوخدلا وه :دورولا لب :نورخآ لاقو» ٠

 .يأرلا اذه دييأتل ٧٤١) نيتياور يربطلا مامإلا دروأ مث 7 نينم نينمؤملا

 )٧٤٤( يربطلا ريسفت ١٠٨/١٦.

 )٧٤٥( يربطلا ريسفت ١١٠/١٦.

 :امه ناتياورلا )٧٤٦(

 :لاق ،دواد وبأ انث :لاق ،ىنثملا نبا انثدح» )١١٠/١٦(: هريسفت يف يربطلا مامإلا لاق
 نو » اهؤرقي سابع نبا عمس لجر نع ،بئاسلا نب هللادبع ينربخأ :لاق ،ةبعش انث

 .«نمؤم اهدري ال :لاق رافكلا ينعي 4 اَهذراَو لإ ركني



 . . ! ٦ ۔ےضم :

 ىقلاملاتت گيئز فق ٢٢٤

 دورو نأ ريغ رفاكو نمؤم َ اإكل ماع دورولا لب :نورخآ لاتقود» .

 يربطلا مامإلا دروأ مث '""'"هلوخذدلا رفاكلا دوروو .رورملا نمؤملا

 .يأرلا اذه دييأتل ةفيعض '"ث“ةياور

 ىمح نم ايندلا يف هبيصي ام نمؤملا دورو :نورخآ لاقود» ٠

 .عضوملا اذه يف نيتفيعض '":ث!نيتياور يربطلا مامإلا دروأ مث 6"٠'«صضرمو )٧٤٩)

 .لوهجم لجر قيرط نم اهنوكل ةفيعض ةياورلا هذه -=
 انث :لاق كراشب نب دمحم انثدح» )١١١/١٦( :هريسفت يف يربطلا مامإلا لاقو

 زنت نإو » :لوقي ةمركع تعمس :لاق ،يّنشلا ديلولا نب ورمع انث :لاق نمحرلادبع

 .«رافكلا ينعي ٩ اًمذراَو الإ

 ٣٣٥(. ص 5٧٧٧ :ت ٬ةعفنملا ليجعت :رظنا) هيف فلتخم ديلولا نب رمع

 )٧٤٧( .يربطلا ريسفت ١١١/١٦١.

 :لاق ؤ©بهو نبا انربخأ :لاق سنوي ينثدح» :يربطلا ا مامإلا لاق ٦ ،يربطلا ريسفت )٧٤٨(

 رسجلا ىلع رورملا نيملسملا دورو 4 اَمذراو الإ زنت نو » :هلوق يف ،ديز نبا لاق

 ثاڵازلاو نوللا : ةت يبنلا لاقو :لاق اهولخدي نأ نيكرشملا دوروو اهيرهظ نيب

 .ملس ْمَلَس هللا اي زثَمْؤَي شاؤغد ةكئالملا م 7 ناطامس رسجلا طاحأ ذَقَ يك نمؤت

 0٢٨٧٩ :ت ،بيذمهتلا بيرقت) فيعضلا ملسأ نب ديز نب نمحزلا دبع اهيف ةياورلا هذه
 ٥٧٠/١(.

 )٧٤٩( "يربطلا ريسفت ١١١/١٦.

 امه ناتياورلا )٧٥٠(

 نع ،نامي نبا انث :لاق ؤبيرك وبأ انثدح» )١١١/١٦(: هريسفت يف يربطلا مامإلا لاق

 نإَو » :أرق مث ،رانلا نم نمؤم لك ظح ىمحلا :لاق دهاجم نع ،دوسألا نب نامثع
 .«4 امرو الإ ركنت

 .ثحبلا اذه نم ٢٤٦ ص :رظنا اهدنس يف نامي نبا ببسب ةفيعض ةياورلا هذه
 :لاق يعالكلا راكب نب نارمع ينثدح» )١١١/١٦(: ريسفتلا يف يربطلا مامإلا لاقو

 ديبع نب ليعامسإ انث :لاق ميمت نب ديزي نب نمحزلا دبع انث :لاق .ةريغملا وبأ انث
 هباحصأ نم الجر دوعي ةي هللا لوسر جرخ :لاق ةريره يبا نع .حلاص يبآ نع كللا

 .نمؤملا يدبع ىلع اهطلسأ يران يه :لوقي هللا نإ» :لاق مث ؤهعم انأو كعو هبو

 .ه«ةرخآلا يف رانلا نم هظح نوكتل



 د .
 ٢٢٥ ح/:':حو يناثلا لصفلا

 مع ٠ كالب ه

 يف فلتخاو» :لاق ثيح ،يربطلا مامإلا لاوقأ وحن يدعسلا خيشلا ركذو

 جاعزنالا لصحي ىتح .مهلك قئالخلل اهروضح اهدورو :ليقف 6دورولا ىنعم

 .نيقتملا هللا يجني ذعب مث دحأ لك نم

 .ًامالسو ًادرب نينمؤملا ىلع نوكتف ااهروضحو اهلوخد اهدورو :ليقو

 رميف .منهج نتم ىلع وه يذلا طارصلا ىلع رورملا وه ©دورولا :ليقو

 ديواجأكو .حيرلاكو ارصبلا حملك رمي نم مهنمف مهلامعأ ردق ىلع سانلا

 مهنمو ،ايشم يشمي نم مهنمو ‘ىعسي نم مهنمو ،باكرلا ديواجأكو ،ليخلا
 اذهلو .هاوقت بسحب رك ©رانلا يف ىقليف فطخي نم مهنمو افحز فحزي نم

 روظحملا بانتجاو ،رومأملا لعفب ىلاعت هللا وقت نيذلا ىجن مم » .لاق
 مهملظ ببسب اذهو هاب اَجبف» يصاعملاو رفكلاب مهسفنأ “؛ بييلظلا رو م هك س

 ٥. ١«بابسألا مهب تعطقتو ©باذعلا مهيلع قحو دولخلا مهل بجو ،مهرفكو

 دنع كلذك يدعسلاو يربطلا اهركذ ىتلا لاوقألا هذه تءاجو

 .مهريغو !٠ارجح نباو 0''ث'ربلا دبع نباو &'"““يناكوشلاو &'٢“‘”يطيقنشلا

 نيلئاقلا تاياور اهيف شقانن رصانع ةعبس يف مسقلا اذه ةدام ضرعنو

 نم ًابناج ركذنو ،رانلا نم ةاصعلا جورخو طارصلا ىلع قئالخلا رورمب

 يقشمدلا يملسلا ميمت نب ديزي نب نمحرلادبع ببسب كلذو ةفيعض ةياورلا هذه» =

 ٤٠٥٤. ٥٩٥/١(. :ت بيذهتلا بيرقت) «©فيعضلا

 .ميرم ةروس نم ٧١ ةيآلا ريسفت نم ٤٧١. ص ‘يدعسلا ريسفت )٧٥١(

 )٧٥٦( ،يطيقنشلا ريسفت ٤ / ٢٦٤.

 فلتخا دقو» :هلوقب ءاملعلا لاوقأ ركذ يناكوشلا ةمالعلا أدب ٤٧٤/٣\ .يناكوشلا ريسفت )٧٥٢(

 .«...دورولا اذه يف سانلا

 )٧٥٤( .ديهمتلا ٣/ ١٤٧.

 فلسلا فلتخاو» :هلوقب ءاملعلا لاوقأ ركذ رجح نبا ظفاحلا أدب ٣/ ٤٦٢. ،يرابلا حتف )٧٥٥(

 .ه...لوخدلا وه :ليقف .ةيآلا يف دورولاب دارملا يف



 ح 6 ::و ٢٣٦ "م ا! !إ .. .
 قحلا احم

 هيلإ دشرت ام بسح روبقلا نم مهجورخ دعب ةمايقلا موي سانلا دهاشم

 ىلإ هللا نايتإ نع ثدحتت يتلا ةياورلا ركذنو ،ةميركلا تايآلا هذه

 ضرعنو ،سانلا اهركنتسي ةروص يف ةمايقلا موي هللاب ذايعلاو _ قئالخلا
 نينمؤملاو ةفاك قلخلا ىلع اهب ىلاعت هللا نمي يتلا ىمظعلا ةعافشلا ةياور
 ،لداعلا نازيملا يف (نييمنهجلا) ةياور لاح نيبنو ،ةمايقلا موي ةصاخ

 مهبونذب رانلا مهتباصأ موق نكلو» :اهيف ءاج يتلا ةياورلا لاح ركذنو
 .«ةتامإ مهتامأف

 : ه

 :(راتلا نم ةاصعلا جورخ) ب نولئاقلا اهركذ تاياور :لوألا رصنعلا

 دجن ۔ انه دورولا ةملك لوح ءاملعلا اهرطس يتلا _ فالخلا عقاوم نمف

 رانلا نم جورخلا ةركف) مدخت يكل ةملكلا هذهل تيطعأ يتلا يناعملا نأ

 قيبطتلابو .قحلا نازيم يف ًادبأ اهل ةميق ال ةلطاب تاياور ىلع تئشنأ امنإ
 مدع انل رهظي ليدعتلاو حرجل ١ ملع ةصاخو ٥ثيدحلا م ولعل يلمعلا

 ىلاعت هللا باتكل ةرسفم نوكت نأل لهأب تسيل اهنأو تاياورلا كلت ةيحالص

 .هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال يذلا

 ١هريسفت يف اهيلع دمتعاو تاياورلا كلتل يطيقنشلا خيشلا راشأ دقلو

 :لوألا :ةلدأ 2 لوخدلا هانعم ةيآلا ىف دورولا نأ ىلع تلد دق» :لاق ثيح

 دورو نم نآرقلا يف ام عيمج نأ نم انثخ سابع نبا هركذ ام وه -
 عازنلا لحم نأ ىلع كلذ لدف .عازنلا لحم ريغ اهلوخد هانعم رانلا

 تاياورلا ىلإ راشأ مث &'٨٢`٠«...نآرقلا نآرقلا هب رسفي ام ريخو كلذك

 ( ٦( ،يطيقنشلا ريسفت ٤/ ٢٦٥ -٢٦٦.



 ٢٢٧ 1 يناثلا لصفلا
 ال ابت 9; د ۔آ .عس

 (دورولا) ريسفت تددح ىتلاو ثيدحلاو ريسفتلا بتك ىف ةدراولا

 .لوخدلاب

 راشأ يتلا تاياورلاب دتعي ال روشاع نبا ةمالعلا دجن رخآ بناج نمو

 نيذه يف ريثك نباو يربطلا ىورو» :لاق ثيح انه يطيقنشلا اهيلإ

 «هدنسم) يف دمحأ هاور امم فعضلا ةبترم نع جرخت ال ثيداحأ نيلمحملا

 هاور ام بابلا يف ام حصأو .«لوصألا رداون» يف يذمرتلا ميكحلاو

 «مهلامعأب اهنع نوردصي مث راتلا سانلا دري» :لاق يذمرتلا ىسيع وبأ

 .'٢"١؛؛طارصلا رورم ىف ثيدحلا

 لصأتسن ىتح قحلا نازيم ىلع تاياور نم درو ام ضرع نم ًاذإ دب الف

 فالخلا بابسأ نع دعتبن ىتحو .ةمألا هذه نايك فاعضإ هنأش نم ام لك

 . كنت انبر باتك سردن نحنو

 :سابع نبا ىلإ ةبوسنم تاياور ٠

 انربخأ :لاق &ىيحي نب نسحلا انثدح» :'""٨!يربطلا مامإلا لاق

 عمس نم ينربخأ :لاق ورمع نع ةنييع نبا انربخأ :لاق ،قازرلادبع

 لاقو "لوخدلا :دورولا :سابع نبا لاقف ،قرزألا نب عفان مصاخي سابع نبا

 للا نبؤد نم ودبت او او مك » ء :سابع نبا أرقف .ال :عفان

 موق مدقيل :لاقو ؟ال مأ وه دوروأ ؛ ر ودرو ر اهل رشنأ ررَتَهج صح صح

 امأ ؟ال مأ وه دوروأ 4 وروملا ذ زولا سنو اتا ا ُْمُْهَدَرَوأَ ةمقلا و

 كجرخم هللا ىرأ امو ؟ال مأ اهنم جرخن له رظناف ،اهلخدنسف تنأو انأ

 .«عفان كحضف :لاق ©كبيذكتب اهنم

 )٧٥٧( روشاع نبا ريسفت ٧١/١٦.

 )٧٥٨( ©يربطلا ريسفت ١٠١٦-١٠١٩.



 ٠ . :. إ١٢ ١ ! ١ َ ٢

 ٢٢٨ محل د ع :':`هو
 رمح اتا ةن اف ۔__ .

 6'٨`‘!؛‘يناكوشلاو ،'٦٢:”يطيقنشلاو 3'"ةث!ريثك نبا اهب جتحاو ةياورلا هذه ركذ

 .‘٥٦٢اةيطع نباو 3""'يوغبلاو «"٦يطويسلاو 3"٦"!يسولألاو

 كلذو اهيف ةجح ال ةفيعضلا ةياورلا هذه انيلع اهتصق يتلا ةياكحلا هذه

 ببسب كلذكو .سابع نباو رانيد نب ورمع نيب لوهجم لجر دوجو ببسب
 .يناعنصلا مامه نب قازرلادبع نع دعجلا نب ىيحي نب نسحلا ةياور

 :يريمحلا عفان نب مامه نب قازرلادبع

 تبثأ نم :دمحأل تلق :يقشمدلا ةعرز وبأ لاق ...» :'"٦٠“؛رجح نبا لاق

 ينربخأ :اضيأ لاقو قازرلادبع :لاق يناسربلا وأ قازرلادبع جيرج نبا يف
 امدعب هنم عمس نم رصبلا حيحص وهو نيتئاملا لبق قازرلادبع انأ دمحأ

 ١هرخاب هنع بتك نمل رظن هيف :يئاسنلا لاق ...عامسلا فيعض وهف هرصب بهذ

 دقل :ءاعنص نم مدق امل يربنعلا سابعلا لاقو ...ريكانم ثيداحأ هنع بتك

  

 )٢٥٩( ،ريثك نبا ريسفت ٤٧٦/٤.

 نب عفان ىلع سابع نبا لدتسا اذهبو» :يطيقنشلا لاق .؟٤/٥٦ ،يطيقنشلا ريسفت )٧٦٠(
 .««لوخدلا دورولا نأ» يف قرزألا

 6دانهو اروصنم نب ديعسو "قازرلا دبع جرخأو» :يناكوشلا لاق ٤٧٦٣. .يناكوشلا ريسفت )٧٦١(

 :لاق دهاجم نع يقهيبلاو إمتاح يبأ نباو ارذنملا نباو ،ريرج نباو اديمح نب دبعو
 أرقف ،ال :عفان لاقو لوخدلا دورولا :سابع نبا لاقف سابع نبا قرزألا نب عفان مصاخ

 هم .م 2 ۔۔ے صم م م
 ؛ ورك اهل زرتتنآ متَهَج بَصَح رقأ نؤد نم ودبت امو مكا » :سابع نبا -. ٨ 4 ۔

 زولا يقيو راتلأ مهَدَرْرأَت ةمسقلآ وي هلمرق مدني» :ارقو ؟ال مأ اودرو :لاقو ٩٨[. :ءايبنالا]
 .«؟ال مأ اهنم جرخن له رظناف اهلخدنسف تنأو انأ امأ ؟ال مأ اودروأ ٩٨[. :دوه] 4 ةورملا

 )٧٦٢( ،ىسولألا ريسفت ٤٣٨/٨.

 )٧٦٣( ا : روثنملا ردلا ٠٠٥.

 )٧٦٤( .يوغبلا ريسفت ١٧١/٣.

 .ميرم ةروس نم ٧١ ةيآلا ريسفت نم \٧٣٦١ص ‘ةيطع نبا ريسفت )٧٦٥(
 )٧٦٦( :ت ‘بيذهتلا بيذهت ٤٢١٣. ٦/ ٦٢٧٥-٢٧٨٢.



} 
 ٢٨٩ 0ر::7؟و يناثلا لصفلا

 ئناه

 ينايهرفلا نع ...هنم قدصأ يدقاولاو باذكل هنإو قازرلا دبع ىلإ تمشجت

 ًاباذك قازرلادبع ناك :لاق كرابملا نب ديز نع يربنعلا سابع انثدح :لاق هنأ

 الإ انهاه نم رابكلا ءالؤه نم دحأ جرخي مل :لاق ديز نعو .ثيدحلا قرسي

 .(«...هنع ثدحي الأ عمجم وهو

 يف يمع هنأ لبنح نب دمحأ ركذ : حالصل ١ نب ورمع وبأ ل اقو»

 يمع ام دعب هنم عمس نم عامسف ٠ نقلتيف نقلي ناكف هرمع رخآ

 . يس (ا٧٦٧)«ء ش ال

 هذه نأ كردن قازرلادبع نأش يف دمحأ مامإلا لوقب انذخأ اذإ نحنو

 وه قازرلادبع نع يوارلا نأل كلذو اهيلع دامتعالا حصي ال ةياورلا

 ةيناثلا نس زواجتي مل يذلا يدبعلا طيشن نب دعجلا نب ىيحي نب نسحلا

 .قازرلا دبع ىلع ريغتلا روهظ دنع رمعلا نم ةرشع

 نب ديز مادقإ وه نيتئاملا سأر لبق قازرلادبع ريغت ىلع لدي اممو
 هبتك قرح ىلع - ثيدحلا قرسي ًاباذك قازرلا دبع ناك :لاق يذلا كرابملا

 اذه .'"روث نب دمحمل كلذ دعب هتمزالمو قازرلا دبع نع اهيف ىور يتلا

 يف رظنلابو ."""“هبيرقت ه٠٩١ ماع يف ناك روث نب دمحم توم نأ ملعلا عم

 ماع يف ةنس٢١ نبا ناك هنأ دجن ىيحي نب نسحلا اهشاع يتلا ماوعألا

 اذه نمو ""ةنس ٨٥ شاع دقو ه٣٦٢ ماع هتافو تناك ذإ ؛ًابيرقت ه ٠

 .ابيرقت ه٨٧١ ماع يف تناك هتدالو نأ كردن

 ءادفلا ىبأ قيلعت ١٠٥ ةحفص شماه ١٩٢٢. ٢/ :ت نيكورتملاو ءافعضلا باتك )٧١٦٧(

 . .يضاقلا هللا دبع

 )٧٦٨( :ت يليقعلا ءافعض 0١٠٨٢ ١١١/٣.

 )٧٦٩( :ت ،بيذهتلا بيرقت ٥٧٩٣. ٦١١/٢.

 )٧٧٠( ت .لامكلا بيذهت ١٢٦٣. ١٧٠/٢.



 - ١۔
 7 ِ 09 5 . ٤ ٢

 قحلا | اند

 يا ل ف انام ۔__۔__۔۔۔
   ن

 دقو ريثك ثيدحو فانصأ مامه نب قازرلادبعلو ...» :يدع نبا لاقو

 الإ آاسأب هثيدحب اوري ملو هنع اوبتكو "مهتمئأو نيملسملا تاقث هيلإ لحر
 اهيلع هقفاوي ال امم لئاضفلا يف ثيداحأ ىور دقو .عيشتلا ىلإ هوبسن مهنأ

 هاور املو ثيداحألا هذهل هتياور نم هب هومر ام مظعأ اذهف تاقثلا نم دحأ

 وجرأف قدصلا باب يف امأو ،اذه يباتك يف هركذأ مل امم مهريغ بلاثم يف

 بلاثمو ،تيبلا لهأ لئاضف يف ثيداحأ هنم قبس دق هنأ الإ هب سأب ال هنأ

 .''«ريكانم نيرخا

 ٧٧٢. '«هيف عيشت ىلع هظفح نم ثدح اذإ ءىطخي نمم ناك ...» :نابح نبا لاقو

- 

 دنسب سابع نبا عم قرزألا نب عفان ةصق اهيف ىرخأ ةياور تءاجو ٠

 :فيعض رخا

 .جاجح ينث :لاق نيسحلا انث :لاق مساقلا انثدح» :يربطلا مامإلا لاق

 دشار وبأ لاق :لاق .حابر ىبأ نب ءاطع نع .جيرج نبا نع

 .ةياورلا ركذ مث .ٍؤ'"«...:يرورَخلا

 نب كلملا دبع ةنعنع لبق نم اهدورول ةفيعض قيرطلا هذه نم ةياورلا هذه

 .سلدملا يكملا جيرج نب زيزعلادبع

 ‘ثيدحلا ريثك ©تبثلاو ملعلاب روهشم زاجحلا هيقف» :رجح نبا لاق

 سيلدت سيلدتلا رش :ىنطقرادلا لاق .سييلدتلاب هريغو يئاسنلا هفصو

 .ا(٤٧٧ '«حورجم نم هعمس اميف الإ سلدي ال سيلدتلا حيبق هنإف جيرج نبا

  

 ٤٩٥/ ١٤٦٣. ٥٤٥١٦. :ت .لاجرلا ءافعض يف لماكلا (ا١٧٧)

 )٧٧٢( :ت !نابح نبا تاقث ١٤٢١٦. ٨/ ٤١٦.

 )٧٧٣( }يربطلا ريسفت ١٠٩/١٦.

 )٧٧٤( :ت ،سيلدتلاب نيفوصوملا بتارمب سيدقتلا لهأ فيرعت ٨٢٣، 5ص ٩٥.



 ٢٤١ هر `و يناثلا لصفلا
 > _ .ع

 :سابع نبا ىلإ ةبوسنم ىرخأ ةياور تءاجو ه

 ينث :لاق "يبأ ينث :لاق ادعس نب دمحم ينثدح» :'""؛يربطلا لاق

 لإ ركنم نِإَو » :هلوق سابع نبا نع "هيبأ نع ،يبأ ينث :لاق إؤيمع

 عمست ملأ ،رجافلاو زبلا :ينعي ا١٧ :ميرم] ه اًِضَقَم اًمتَح َكَيَر لَع ناكا اهدرو

 راتلأ مُهَدَرَوَأَت ةَمَمَقْلآ 5 .ن مدقي :نوعرفل ىلاعت هللا لوق ىلإ

 4 اد درو ََعَهَج لإ نيمرجملا قوُسَتَو » » :لاقو ٩٨[، :دوم] ه ذوُرَوَمَلا ذّزوَلآ سي ريو

 .«رداصب سيلو ،الوخد رانلا يف دورولا ىمسف ٨٦[ :ميرم

 ."ريثك نبا اهب جتحاو ةياورلا هذه ركذ

 ينث :لاق !(دمحم نب) دعس نب دمحم :يتآلاك وه ةياورلا هذه دنس

 نب نيسحلا) يمع ينث :لاق ٧(ةيطع نب نسح نب دمحم نب دعس) يبأ
 هيبأ نع ،(يفوعلا ةيطع نب نسح) يبأ ينث :لاق ،(يفوعلا ةيطع نب نسح
 ...سابع نبا نع (يفوعلا ةدانج نب دعس نب ةيطع)

 :ءافعضلا نم ةلسلس ةياورلا هذه دنس يف

 نسحلا وبأ يفوكلا يسيقلا يلدجلا يفوعلا ةدانج نب دعس نب ةيطع

 .مالسإلا ةمئأ هتاياورب حرفي ال سلدم فيعض

 يفوعلا ةيطع ركذو دمحأ لاق :جاجحلا نب ملسم لاق» :'"""رجح نبا لاق

 هلأسيو يبلكلا يتأي ناك ةيطع نأ ينغلب :لاق مث ،ثثيدحلا فيعض وه :لاقف

 ميشه ناكو ،ديعس وبأ لاق :لوقيف ديعس يبأب هينكي ناكو ريسفتلا نع

 بتكي فيعض :متاح وبأ لاقو كنيل :ةعرز وبأ لاقو ...ةيطع ثيدح فعضي

 )٧٧٥( "يربطلا ريسفت ٦ '١٠.

 )٧٧٦( ،ريثك نبا ريسفت ٤/ ٤٧٧.

 )٧٧٧( :ت بيذهتلا بيذهت ٤٧٨١. ٧/ ١٩٤ -١٩٦١.



 ىتحل لانم و ٢٤٢
 ع ىتات نم

 :يئاسنلا لاقو ©لئام :يناجزوجلا لاقو اهنم يلإ بحأ ةرضن وبأو هثيدح

 ظفلب يبلكلا عم هتصق ىكح نأ دعب (ءافعضلا) يف نابح نبا لاقو ...فيعض

 يبلكلا سلاجي لعج تام املف ثيداحأ ديعس يبأ نم عمس :لاقف برغتسم

 هانكو هظفحيف اذك ةثج هللا لوسر لاق :يبلكلا لاق اذإف هتفصب رضحي

 ديعس وبأ ينثدح :لوقيف اذهب كثدح نم :هل ليق اذإف ،هنع يوريو ديعس ابأ

 :دواد وبأ لاقو ...يبلكلا دارأ امنإو يردخلا ديعس ابأ ديري هنأ نومهوتيف

 .«ةجحب سيل :يجاسلا لاقو ...هيلع دمتعي يذلاب سيل

 سيلدتلاب روهشم ظفحلا فيعض فورعم ىعبات» :اضيأ رجح نبا لاقو
 . ''"“'«حيبقلا

 :يفوعلا دعس نب ةيطع نب نسح

 يف نابح نبا لاقو .ثيدحلا فيعض :متاح وبأ لاق» :رجح نبا لاق

 :عناق نبا لاقو .كاذب سيل :يراخبلا لاقو ...ةيقنب تسيل هثيداحأ :(تاقثلا)
 ‘ثيدحلا ركنم :دازو (ءافعضلا) ىف نابح نبا هخّأ اذكو )١٨١(. ةنس تام
 .'""؛«اعم امهنم وأ كنبا نم وأ هنم ةيلبلا يردأ الف

 :يفوعلا ةيطع نب نسح نب نيسحلا

 ءايشأ ىور :نابح نبا لاقو .هريغو نيعم نب ىيحي هفعض» :رجح نبا لاق

 لاقو ...فيعض :يئاسنلا لاقو ...هربخب جاجتحالا زوجي ال ،اهيلع عباتي ال
 :دلعس نبا لاقو .ثيدحلا يماو :يناجزوجلا لاقو .ثيدحلا فيعض :متاح وبا

 .'٨٨“‘`«...ءافعضلا يف يليقعلا هركذو .ثيدحلا ىف ًافيعض ناكو اريثك اعامس عمس

  

 )٧٧٨( :ت ،سيلدتلاب نيفوصوملا بتارمب سيدقتلا لهأ فيرعت  80١٦٢ص ١٣٠.

 )٧٧٩( :ت بيذهتلا بيذهت ١٣٦٢٧. ٢٦٨/٢.

 )٧٨٠( :ت .نازيملا ناسل ٢٦٧٩. ٣٤١/٢- ٣٤٢.



٩٠ 

 'غ' .شميزنزتو .ص : يناثلا لصفلا ٢٤٢

 :سابع نبا ىلإ ةبوسنم ىرخأ ةياور تءاجو ه

 جاجح ىنث :لاق .نيسحلا انث :لاق ،مساقلا انثدح» :يربطلا مامإلا لاق

 الإ ركني نو ل :هلوق يف !سابع نبا نع دهاجم نع .جيرج نبا نع

 .ا''٨“«اهلخدي :لاق 4 ادراو

 .'٨‘٨]٨"رسلدملا جيرج نبا ةنعنع ببسب كلذو ةفيعض ةياورلا هذه

 :نادعم نب دلاخ ىلإ بوسنم يأر ٠

 ةيواعم نب ناورم انث :لاق ةفرع نب نسحلا انئدح» :؛‘"٨“٦'يربطلا لاق

 دعب ةنجلا لهأ لاق :لاق ،نادعم نب دلاخ نع ناورم يبأ نب راكب نع

 اهيلع متررم دق :لاق ؟رانلا ىلع دورولا انبر اندعي ملآ :ةنجلا اولخد ام

 :ناورم ىبأ نب راكب لات :ةيواعم نب ناورم لاق :ةفرع نبا لاق .ةدماخ يهو

 .«ةدماج :لاق وأ

 .'٨‘”يسولألاو 3'"ثاريثك نبا اهب جتحاو ةياورلا هذه ركذ

 دوجول كلذو هنع تبثي مل نادعم نب دلاخ ىلإ بوسنملا يأرلا اذه

 .ةياورلا هذه دنس ىف يرازفلا ثراحلا نب ةيواعم نب ناورم

 ىوري اميف ةقث :هيبأ نع ىنيدملا نب يلع نب هللا دبع لاقو» :رجح نبا لاق

 نب نيسحلا نب يلع لاقو .نيلوهجملا نع يوري اميف هفعضو نيفورعملا نع

 6تبث ،ةقث :يلجعلا لاقو .ككسلا نم خويشلا طقتلي ناك :ريمن نبا نع دينجلا

 )٧٨١( "يربطلا ريسفت ١١٠/١٦.

 )٧٨٢( ص :رظنا ٤٢ .ثحبلا اذه نم

 )٧٨٣( "يربطلا ريسفت ١٠٩/١٦.

 )٧٨٤( ريثك نبا ريسفت ٤/ ٤٧٦.

 )٧٨٥( يسولألا ريسفت ٤٣٨/٨.



 ىتعلاءلاحم 17 " ٢٤٤
 ع احاااتاے م _-

 56هيف ام هيفف نيلوهجملا نع ثدح امو .حيحصف نيفورعملا نع ثدح ام

 نع هتياور رثكيو هقدص نع عفدي ال ٥"قودص :متاح وب أ لاقو .ء ءيشب سيلو

 لاقو .ءامسألا بلقي ناك :دواد يبأ نع يرجآلا لاقو ...نيلوهجملا خويشلا

 ....سانلا ىلع يمعي ءامسألا ريغي ناورم ناك :نيعم نبا نع ةمثيخ يبأ نبا

 .'"“`«جردو بد نمع يوري هنكل املاع هب ناك :يبهذلا لاقو

 نع اهيوري ةيواعم نب ناورم نأ اضيأ ةياورلا هذه فعض نيبي اممو

 نيب يتلا لاجرلا بتك يف ةمجرت ىلع هل رثعأ مل يذلا ناورم يبأ نب راكب

 .ناعتسملا هللاو يدي

 :دلاخ ىبأ ىلإ ةبوسنم ةياور ه

 نب موحرم انث :لاق ،ىنثملا نب دمحم انثدح» :'"٨"!يربطلا مامإلا لاق

 ضرألا نوكت :لاق دلاخ يبأ نع ،ينؤَجلا نارمع وبأ ينث :لاق 6زيزعلا دبع
 راك ا اًهذراَو لإ ١ ركنم نو » :هللا لوق كلذف :لاق ؟اهل متددعأ اذامف اران اموي

 ُِ 2 م - 4 ِ .م

 .« اشح اهيف تتمللتلا ُرَذَنَو اوقتا نزذلا ىجن رش مث ٥ اًِضَمَم اًمتَح كيز ل

 دقو ةياورلا هددحت مل ينوجلا نارمع وبأ هنع يوري يذلا دلاخ وباف

 اهيف سيل هذه ةياورلاو ،يفوكلا يبلاولا دلاخ وبأ مره وأ زمره وه نوكي

 .رشحملا موي ضرأ لوه نم ريذحتلا اهيف لب ؤرانلا نم جورخلا ىنعم

 :رابحألا بعك ىلإ بوسنم يأر ه

 .ةيلع نبا انث :لاق ،ميهاربإ نب بوقعي ينثدح» :يربطلا مامإلا لاق
 دورو اوركذ :لاق ٥6©سيف د نب مي :غ نع ٠ | : 7 ا يبأ نع ،يريرجلا نع

 اهيلع يوتسي ىتح .ةلاهإ نتم اهنأك سانلل زانلا كسمت :بعك لاقف ،رانلا

 )٧٨٦() :ت بيذهتلا بيذهت ٦٨٨٥. ٨٨/١٠١- ٩٠.

 )٧٨٧( يربطلا ريسفت ١٠٩/١٦.



 نلك .1 يننا دل
 "كباحصأ يكسمأ نأ :دانم اهيداني مث "مهرجافو مهرب قئالخلا مادقأ

 لجرلا نم مهب ملعأ يهلو ،اهل يلو لكب فيف :لاق "يباحصأ يعدو
 يبكنم نيب ام :بعك لاقو :لاق .مهنادبأ ةيدن نونمؤملا جرخيو ،هدلوب

 عفدي 5ناتبعش هل دومع مهنم دحاو لك عم ةنس ةريسم اهتنزخ نم نزاخلا

 .«فلأ ةئامعبس رانلا يف هب عرصيف ةعفدلا هب

 .'"٨_اةبيش يبأ نباو "!يربطلا ةياورلا هذه جرخأ

 .'٢"٠اريثك نبا ةياورلا هذه ركذو

 ىلإ اهلقن يف رابحألا بعك مهسأ يتلا '"“؛تايليتارسإلا نم يأرلا اذه

 )٧٨٨( ،يربطلا ريسفت ١٠٩/١٦١.

 نب ديزي انثذح» :ةبيش يبأ نبا لاق ٢٩٩٦٠ 0 ٩٩/٨. :ةياورلا ،ةبيش يبأ نبا فنصم )٧٨٩(

 .«...بعك لاق :لاق ماوعلا يبأ نع سيق نب مينغ نع يريرجلا انربخأ :لاق نوره

 )٧٩٠( .ريثك نبا ريسفت ٤/ ٤٧٨.

 صنب ميركلا نآرقلا صصق مهفي نأ يغبنيو اذه» :(نافهللا ةئاغإ) باتك شماه يف ءاج )٧٩١(

 هاور دق ناك نإو تايليئارسإلا نم كلذ يف ىوري امع دعبلا لك اديعب ،طقف تايآلا
 يف رظنيف ةق لوسرلا نع كلذ ناك اذإ الإ مهللا .امهريغ وأ ريثك نباو ريرج نبا

 انبولق نإف ءةرصاقلا انلوقع اهمهفت مل نإو سأرلاو نيعلا ىلعف تحص نإف ،ةياورلا
 اهنإف ،ةيهاو وأ دنسلا ةفيعض تناك اذإ امأ .جرح ىندأ اهل دجت الو اهيلإ نئمطت ةنمؤملا
 دنع نم نوكي ال هنأل لوسرلا نع ىوري امل كلذ ناك امنإو .تايليئارسإلا ىلإ فاضت

 مهتيرشب نم كش الب وهف ،ةباحصلا نع ناك ام امأ .هل هللا ءاحيإ نم نوكي امنإو .هتيرشب

 نب بهوو رابحألا بعك لاثمأ ،ليئارسإ ينب ةملسم نم مهتاعومسم نم وأ ،مهماهفأو

 باصأ امبو لب ،امهصصتقو امهلاوقأ نم ريسفتلا باصأ امب ملعأ هللاو ،امهلاثمأو ،هبنم

 ٢٢٧(. ص شماه ٢/ نافهللا ةثاغإ) «هللاب الإ ةوق الو لوح الو هلك مالسإلا

 غم ةباحصلا نم هل رسفملا ناك ام كلذ نم ىنثتسي هنأ الإ» :يلرمز دمحأ زاؤف لاقو

 ،هريغو مالس نب هللادبع لثم باتكلا لهأ ةملسمك ،تايليئارسإلا يف رظنلاب فرع نق
 يتلا رومألا نم هب ربخي ام مكح نوكي ال اذه لثمف صاعلا نب ورمع نب هللادبعكو

 ١٩(. ص شماه هبادآو رسفملا طورش) «ملعأ هللاو .لامتحالا ةوقل عفرلا اهركذ انمدق



 قحلازلاتم / "حو ٤٦.
 عت ىجان اتا م۔۔۔_۔_

 :يبطرقلا مامإلا لاق دقف {ةديقع اهيلع ينبي نأ دحأل سيلو .نيملسملا ناهذأ

 اهروطس نع ضرعأف ؛تاتبلا ىلع ءاملعلا دنع ةضوفرم تايليئارسإلاو»

 ديزت الو ،الايخ الإ كركف يطعت ال اهنإف "كينذأ اهعامس نع ممصأو ،كرصب
 .''٨“}الابخ الإ كداؤف

 :يرصبلا نسحلاو ةحاور نب هللا دبعو ةرسيم ىبأ ىلإ بوسنم لوق .

 نع ،نامي نبا انث :لاق ©بيرك وبأ انئدح» :'"""٢يربطلا مامإلا لاق

 هشارف ىلإ ىوأ اذإ ةرسيم وبأ ناك :لاق قاحسإ ىبأ نع ،لوغم نب كلام

 ؟ةرسيم ابأ اي كيكبي امو :ليقف ،يكبي مث ،يندلت مل يمأ تيل ي :لاق

 .«اهنع نورداص انأ انربخي ملو ،اهودراو انأ انربخأ :لاق

 دوجو ببسب كلذو هنع تبثت ال ةرسيم ىبأ ىلإ ةبوسنملا ةياورلا هذه

 . :اهدنس يف نامي نبا

 ..يفوكلا ايركز وبأ يلجعلا نامي نب ىيحي وه :ناميلا نبا

 .هتدابعل :ينعي بهار كاذ :شايع نب ركب وبأ لاق ...» :'"٩؛ثارجح نبا لاق

 لاقو ‘©بئاجعب يروثلا نع ثدح :لاقو .دمحأ هفعض :يجاسلا ايركز لاقو

 نع دينجلا نب ميهاربإ لاقو .ةجحب سيل :دمحأ نع قاحسإ نب لبنح

 ...ثيدحلا مهوتي ناك \تدح ءيش يأ يلابي نكي مل ،تبثب سيل :نيعم نبا

 :يئاسنلا لاقو ێاهبلقيو ثيداحألا يف ءىطخي :دواد يبأ نع يرجآلا لاقو

 هسفن يف وهو ظوفحم ريغ هيوري ام ةماع :يدع نبا لاقو ...يوقلاب سيل

 رابك نم ناك :يلجعلا لاقو ‘هيلع هبتشيو ءىطخي هنأ الإ بذكلا دمتعي ال

 )٢٩٢( ،ىبطرقلا ريسفت ١٣٧/١٥.
 )٧٩٣) ،يربطلا ريسفت ١١١٦.

 )٧٩٤() :ت ٥ثبيذمهتلا بيذهت ٨٠٠٠. ٢٦٥/١١-٢٦١٦۔
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 ؟"" يناثلا لصفلا ٢٤٧
 .تحاتا اتره _

 ًاقودص ثيدحلاب افورعم ًادبعتم ‘ثيدحلا زئاج ةقث ناكو يروثلا باحصأ

 ةبيش نب بوقعي لاقو .ًاروبص اريقف ناكو اهظفح ريغتف هرخآب جلف هنأ الإ
 ،هثيدح يف اريثك ءىطخي وهو ،نايفس باحصأ دحأ ةقث نامي نب ىيحي :ًاضيأ

 .«نايسنلا عيرس ظفحلا عيرس ناك :ةبيش يبأ نبا لاقو

 نب هللادبع ىلإ ًاضيأ بسن دق ةرسيم يبأ ىلإ بوسنملا لوقلا اذهو

 اديمح نبا دوجو ببسب كلذو هنع تبثت مل ةياور يهو ء'""٦ل'ثاةحاور
 .اهدنس يف ،يزارلا يميمتلا نايح نب ديمح نب دمحم

 نع نيعم نب ىيحي ينلأس :يزارلا متاح وبأ لاق ...» :'"“"هرجح نبا لاق

 :تلقف ؟هنم نومقني ءيش يأ :لاقف رهظ ام هنم رهظي نأ لبق نم ديمح نبا

 سئب :لاقف هريغيف ملقلا ذخأيف اذكه اذه سيل :لوقيف عيش هباتك يف نوكي

 انقرفف يمقلا بوقعي باتك هنم انذخأف دادغب انيلع مدق ،ةلصخلا هذه

 :ةبيش نب بوقعي لاقو اريخ الإ رن ملو هانعمسف دمحأ انعمو اننيب قاروألا
 :يئاسنلا لاقو رظن هثيدح يف :يراخبلا لاقو ؤريكانملا ريثك ديمح نب دمحم

 :يزارلا كلضف لاقو ةقث ريغ بهذملا ءيدر :يناجزوجلا لاقو ،ةقثب سيل

 مساقلا وبأ لاقو ...فرحب هنع ثدحأ ال افلأ نوسمخ ديمح نبا نع يدنع

 ىلإ هعبصإب ىموأف ديمح نب دمحم نع ةعرز ابأ تلأس :ةعرز يبأ يخأ نبا

 :لاق سيق نع ،ليعامسإ نع ،ماكح انث :لاق ديمح نبا انثدح» :يربطلا مامإلا لاق )٧٩٥(

 ١١٠/١٦(. "يربطلا ريسفت) «...ةحاور نب هللادبع ىكب

 انثدح» :ةحاور نب هللادبع ىلإ ةبوسنم ةياورلا هذه وحن ًاضيأ يربطلا مامإلا دنع ءاجو )٧٩٦(

 .دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع ،ةنييع نبا نع ،قازرلا دبع انربخأ :لاق ىيحي نب نسحلا

 .هتأرما رجح يف هسأر عضاو ةحاور نب هللادبع ناك :لاق مزاح يبأ نب سيق نع

 لوق تركذ ينإ :لاق "تيكبف يكبت كتيأر :تلاق ؟كيكبي ام :لاق هتأرما تكبف 6ىكبف
 ١١٠/١٦(. "يربطلا ريسفت) .«؟ال مأ كاهنم وجنأ يردأ الف 4 اهدرو إ ركني نِإَو » هللا

 )٧٩٧( :ت بيذهتلا بيذهت ٦٠٨١. ١٠٨/٩-١!١١.
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 عراز فا هم۔۔۔۔۔۔- ١ ٢٤٨ ىحل ل حد م“9

 هلعل خاش دق ناك :هل تلقف معن :هسأرب لاقف ؟بذكي ناك :هل تلقف ،همف

 نب ميعن وبأ لاقو دمعتي ناك ينب اي ال :لاقف ؟هيلع سلديو هيلع لمعي ناك

 نم ةعامجو شارخ نبا هدنعو هلزنم يف يزارلا متاح ابأ تعمس :يدع

 يف فيعض هنأ ىلع اوعمجأف ديمح نبا اوركذف مهظافحو يرلا لهأ خياشم

 ۔ ةمئألا مامإ ناك :يقهيبلا لاقو ...هعمسي مل امب ثدحي هنأو ًادج ثيدحلا

 :ينانكلا ةزمح هنع هلأس اميف يئاسنلا لاقو ،هنع يوري ال ۔ ةميزخ نبا :ينعي

 :تلق "معن :لاق ؟ةتبلا :هل تلقف :لاق \ءيشب سيل ديمح نب دمحم

 ديمح نب دمحم :رخآ عضوم يف لاقو ...ال :لاق ؟ائيش هل تجرخأ ام

 نأشلا اذهب املاع اظفاح ناك :يليلخلا لاقو ،ةراو نبا لاق اذكو ،باذك

 رثكأ :لاقف كلذ يف هل ليقف ،رظن هيف :يراخبلا لاقو ىيحيو دمحأ هيضر

 يلع وبأ لاقو ،تابولقملاب تاقثلا نع درفني :نابح نبا لاقو .هسفن ىلع

 نإف ديمح نب دمحم نع ذاتسألا ثدح ول :ةميزخ نبال تلق :يروباسينلا

 ىنثأ ام هانفرع امك هفرع ولو هفرعي مل هنإ :لاقف ،هيلع ءانثلا نسحأ دق دمحأ

 .«الصأ هيلع

 ٍ'٩٨}ح'٩٧_“مكاحلا دنع ةحاور نب هللا دبع ىلإ بوسنملا لوقلا اذه ءاجو

 '“‘%“فيعضلا ين اوجحلا دمحم نب ديعس امهيف نيتياور يف

 سابعلا وبأ انثح» :مكاحلا لاق ٦٣١/٤. ،٤٧٨ا٧ :ةياورلا نيحيحصلا ىلع كردتسملا )٧٩٨(
 انث حارجلا نب عيكو انث إةفوكلاب يناوجحلا دمحم نب ديعس انث \بوقعي نب دمحم

 ۔«...لاق مزاح يبأ نب سيق نع ،دلاخ يبأ نب ليعامسإ
 سابعلا وبأ انثدح» :مكاحلا لاق 0٨٧٤٨ ٦٣١/٤. :ةياورلا نيحيحصلا ىلع كردتسملا )٧٩٩(

 نب قاحسإ انث ©ىلاعت هللا اهسرح ةكمب يناعنصلا ديمحلادبع نب يلع نب دمحم

 نع ،دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع ةنييع نبا أبنأ ،قازرلادبع أبنأ "يربدلا ميهاربإ
 .«...:لاق مزاح يبأ نب سيق

 يناوجحلا ديعس نب دمحم نب ديعس» ٣٢٦٧. ١٥٧/٢(: :ت) لادتعالا نازيم يف ءاج )٨٠٠(

 .«فيعض :ينطقرادلا لاق .رخأت .هريغو عيكو نع يفوكلا



 ء

 ٢٤٩ م7.':و يناثلا لصفلا
 -ا

 يف مامه نب قازرلادبع نع ىور يذلا يربدلا ميهاربإ نب قاحسإو
 .'_٠ههطالتخا ةلاح

 هوحن بسن دق ةحاور نب هللادبعو ةرسيم ىبأ ىلإ بوسنملا لوقلا اذهو

 نب نيسحلا ببسب كلذو تبثي مل لوق وهو ،'“‘"١"يرصبلا نسحلا ىلإ ًاضيأ

 .(دواد نب دينسب فورعملا) دواد

 نب جاجح نقلي ناك هنوكل ،هتفرعمو هتمامإ عم فيعض» :رجح نبا لاق

 )) هخيش دمحم

 نب هللادبعو ،ةرسيم يبأ ىلإ ةبوسنملا ةفيعضلا تاياورلا هذهف

(٨٠٣( 

 يربلا ميهاربإ نب قاحشإ» 0١٠٩٠ ٣٨٧/١- ٢٨٨(: :ت) نازيملا ناسل يف ءاج )٨٠١(

 ءاهوحن وأ نينس عبس نبا وهو هفيناصت قاززلادبع نم عمس ...قازرلا دبع بحاص

 وأ ،اهب درفناف هنم يه له .اهيف ددرتلا عقوف ،ةركنم ثيداحأ قازرلادبع نع ىور نكل

 "قو :مكاحلا ةياور يف ينطقرادلا لاقو .قازرلادبع هب درفت امم ةفورعم يه

 .نأشلا اذه لاجر نم نكي مل :ليق امنإ افالخ هيف تيأر ام

 هحيحص يف ةناوع وبأ يربذلاب جتحا دقو هللاو يإ :لاق ؟حيحصلا يف لخديو :ثلق

 :ثيدحلا مولع نم نيطلتخملا عزن يف حالشضلا نبا لاقو ...يناربطلا هنع رثكأو هريغو

 يمع ام دعب هنم عمس نم عامسنف ،نقلتيف نقلي ناكف "يمع قازرلا دبع نأ دمحأ ركذ

 ثيداحأ قازرلادبع نع 6يربذلا ىور اميف تدجو دقو :حالضلا نبا لاق .ءيش ال

 ىتلا ريكانملاو ءادج رخأتم هنم هعامس نأل ؛يربلا ىلع اهرمأ تلحف ءادج اهركنتسا

 امنإو 6فرح وأ فحص هنأ الإ ،ةعبت هنم يربلا قحلي الف 6قازرلا دبع ثيدح يف عقت

 كلذو "ريكانملا اهيف يتلا يهف فيناصتلا ريغ يف هدنع يتلا ثيداحألا يف مالكلا

 .«ملعأ هللاو .طالتخالا ةلاح يف هنم هعامس لجأل

 نع جاجح ينث :لاق نيسحلا انث :لاق .مساقلا انثدح» :يربطلا مامإلا لاق )٨٠٢(

 :لاق ؟رانلا دراو كنأب كاتأ له :هيخأل لجر لاق :لاق نسحلا نع ،كرابملا نبا

 يؤر امف :لاق ؟كحضلا ميفن :لاق ؤال :لاق ؟اهنع رداص كنأ كاتأ لهف :لاق "معن

 ١١٢١/١٦(. "يربطلا ريسفت) «هللاب قحل ىتح اكحاض

 )٨٠٢٣( :ت "بيذهتلا بيرقت ٢٦٥٤. ٣٩٧/١.
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 ٢٥٠ ىمحا لاحم :ح "٢١ !! .

 ___ نتفو . -

 ٨٠٤ اريثك نبا اهب جتحاو اهركذ لق يرصبلا نسحلاو ةحاور

 .'“`"١يسولألاو

 اوفوخت مهتأ تاياور فلسلا ضعب نع ىروريو» :روشاع نبا لاق

 نعو ةحاور نب هللا دبع نع لقن ام كلذ نم ةيآلا هذه رهاظ نم

 ءيش نم فوخلا فقوم يف فوقولا نم وهو يرصبلا نسحلا

 .'٨``٨«لمتحم

 .ةحاور نب هللا دبعو ةرسيم يبأ ىلإ ةبوسنملا تاياورلا هذه يف سيل
 .اهنم جورخلا مث رانلا يف لوخدلل ركذ يأ يرصبلا نسحلاو

 يف ءاجرو رانلا نم فوخ نيب نيملسملا نأ تاياورلا هذه يف ام لك

 .ةدلاخلا ةنجلا لوخدو اهنم ةاجنلا

 :ك لاق ثيح ٬هئايلوأو هدابع لاح زيزعلا هباتك يف ىلاعت هللا ركذ دقو
 م ص و ى

 ٠. م ىم
 ھ ؟ م 2ِ 2 رس ه . م ّ . ھ م 2ِ

 ٢٧. ٢٨[. :جراعملا] 4 نومام ريغ مهتر َباذع نإ ٥ نوقفشم مهد باذع نم م نيذلاو «

 ةعاطلا لامعأ نم مهل ام عم نولجو نوفئاخ :يأ» :يناكوشلا لاق

 ن » ةلمجو .مهيلع هناحبس هلل بجي امب فارتعاو مهلامعأل ًاراقحتسا

 يغبني ال امم كلذ نأ ةنيبم اهلبق ام نومضمل ةررقم 4“نوُمأَم ُريَع مهت َباَذَع

 .'٨‘'١«هفاخي نأ دحأ لك قح نأو ،دحأ هنمأي نأ

 يف غلاب نإو لنت هباذع نمأي نأ دحال يغبني ال» :يسولألا لاقو

 لاق ىتح نيلجو نيفئاخ مه مهو حلاصلا فلسلا ناك اذلو ءالؤهك ةعاطلا

 )٨٠٤( ،ريثك نبا ريسفت ٤/ ٤٧٦.

 )٨٠٥( ،يسولالا ريسفت ٤٦١/٨.

 )٨٠٦( .روشاع نبا ريسفت ٧٢/١٦.

 )٨٠٧( "يناكوشلا ريسفت  0٣٨٩/٥ةيآلا ريسفت نم ٢٧ .جراعملا ةروس نم

  



 . ٨
 ١ ٢٥ ح 77 2 `9 يناث زا د لا

 ح : ن كرحم 2

 ريغ ىلإ يندلت مل يمأ تيل :رخآو دضعت ةرجش تنك ينتيل اي : مهضعب

 .'٨٠٠'«كلذ

 نيذلاو :لوقي “نوُقْفْشت مهر ياَدَع نم مه رلاو » :هلوقو» :يربطلا لاقو م صس - .
 ةيشخ نم مهف ،ةرخآلا يف مهبذعي نأ نولجو مهبر باذع نم ايندلا يف مه

 رَع متر َباَدَع ن { : :هلوقو .اتح هل نوذعتي الو اضرف هل نوعيضي ال كلذ

 ٠. '«هرمأ فلاخو هاصع نم لاني نأ 4 نومأم

 ايندلا نمؤملا اهب ربعي نيذللا نيحانجلا دحأ وه هللا باذع نم فوخلاف

 هللا دابع هلثتماو ةفق لوسرلاو ميركلا نآرقلا هيلع ثح ام اذهو ةرخآلا ىلإ

 .نوقفشملا

 ٠ دنه دوعسم نبا ىلإ بوسنم يأر :

 ورمع وبأ انث :لاق نيسحلا انث :لاق "مساقلا انثدح» :يربطلا مامإلا لاق

 نع .ىنادمهلا ةرم نع ركذي يدسلا - :لاق ،ناقربزلا نب دواد

 .«اهلخاد :لاق 4 اًهذراَو الإ كنم نإو « دوعسم نبا

 .‘'مكاحلاو &'٨'"'يربطلا مامإلا ةياورلا هذه جرخأ

 .'٨'"!يناكوشلا اهب جتحاو اهركذو

 يف يشاقرلا ناقربزلا نب ب دواد ورمع يبأ ببسب ةفيعض ةياورلا هذه

 .اهدنس

  

 )٨٠٨( يسولالا ريسفت ٧١/١٥.

 )٨٠٩( يربطلا ريسفت ٨٣٩.

 )٨١٠( "يربطلا ريسفت ١١٠/١٦.

 )٨١١( :ةياورلا نيحيحصلا ىلع كردتسملا ٨٧٤٥. ٦١٢٣٠/٤.

 )٨١٦( ،يناكوشلا ريسفت ٤٧٦/٣.



 "ة إ ا! د
 س . صحربا عد ما '.`و ٢٥٢

 ع ى ن ت ۔.: ں .

 تبتك :ينيدملا نبا لاقو .ءيشب سيل :نيعم نبا لاق» :رجح نبا لاق

 لاقو .باذك :يناجزوجلا لاقو .ادج هفعضو ،هب تيمرو .اريسي ائيش هنع

 لاقو .ثيدحلا براقم :يراخبلا لاقو .كورتم :ةعرز وبأو ،ةبيش نب بوقعي
 لاقو .هثيدح كرت :ًاضيأ لاقو .ءيشب سيل :ةرم لاقو .فيعض :دواد وبأ

 .'٨'""«ةقثب سيل :يئاسنلا

 :دوعسم نب هللا دبع ىلإ ةبوسنم ىرخأ ةياور تءاجو ه

 :لاق رضنلا انربخأ :لاق ملسأ نب دالخ انثدح» :يربطلا مامإلا لاق

 هللادبع نع صوحألا يبأ نع ،قاحسإ وبأ انربخأ :لاق ليئارسإ انربخأ

 دح لثم منهج ىلع طارصلا :لاق 4 اَهُدراَو ال زُكنمي نيو » :هلوق يف
 دوجأك ةثلاثلاو حيرلاك ةيناثلاو قربلاك ىلوألا ةقبطلا رمتف ؤ©فيسلا

 ملس مهللا :نولوقي ةكئالملاو نورمي مث .مئاهبلا دوجأك ةعبارلاو ليخلا
 :«ملس

 .'٦٨يناربطلاو ٠3'"'مكاحلاو ،'ث!يربطلا مامإلا ةياورلا هذه جرخأ

 .'٨“يناكوشلاو ،'٨"اريثك نبا اهب جتحاو ةياورلا هذه ركذو

 ديبع نب هللا دبع نب ورمع قاحسإ ىبأ ةنعنع بسب ةفيعض ةي اورلا هذه

 ةثلاثلا ةبترملا دارفأ نم دعي وهو ،""'“«سيلدتلا نم رثكم»لا يفوكلا يعيبسلا

 )٨١٣( :ت بيذهتلا بيذهت ١٨٦٥. ١٦١٧/٣.

 )٨١٤( "يربطلا ريسفت ١١٠/١٦.

 )٨١٥( :ةياورلا نيحيحصلا ىلع كردتسملا ٣٤٢٣ ٢/ ٤٠٧ - ٤٠٨.

 )٨١٦( :ةياورلا ،ريبكلا مجعملا ٥٩٠٨٤ :ةياورلاو ٩١٢٠.

 )٨١٧( .ريثك نبا ريسفت ٤/ ٤٧٧ - ٤٧٨.

 )٨١٨( ،يناكوشلا ريسفت ٤٧٦/٣.

 )٨١٩( :ت 5ليسارملا ماكحأ يف ليصحتلا عماج  3٥٧٥ص ٢٤٥.



 ٢٥٢ , :2 9 يناثلا لصفلا

 ...عن ااا .ره

 هذه دارفأ نم سلدملا ةنعنع مكح رجح نبا ركذ دقو .'""`؛نيسلدملا نم

 مهثيداحأ نم ةمئألا جتحي ملف سيلدتلا نم رثكأ نم :ةثلاثلا» :هلوقب ةبترملا

 مهلبق نم مهنمو ،ًاقلطم مهثيدح در نم مهنمو عامسلاب هيف اوحرص امب الإ
 ١ ٨٢. '«يكملا ريبزلا ىبأك

 :دوعسم نب هللا دبع ىلإ ةبوسنم ىرخأ ةياور كانهو ٠

 نع اديعس نب ىيحي انث :لاق ىنثملا نبا انثدح » : :يربطلا مامإلا لاق

 4 اهدرو لإ ١ ركني نو « هللا دبع نع ةزم نع .يدسلا ينث : :لاق ةبعش

 .«مهلامعأب اهنع نوردصي مث اهنوري :لاق

 ء"ث؛يذمرتلاو ٨"٣ادمحأ مامإلاو ٨8"""يربطلا مامإلا ةياورلا هذه جرخأ

 .'٨"“اةميزخ نباو ى ٨٢٨١) ق و لاو ا٧٢٨) اعي وب أ او '٨"`مكاحلاو 3'٦٨ث)يمرادلاو

 .ا"‘١ريثك نبا ةياورلا هذه ركذو

 )٨٢٠( :ت ،سيلدتلاب نيفوصوملا بتارمب سيدقتلا لهأ فيرعت  5٩١ص ١٠١.

 )٨٢١( ص ،سيلدتلاب نيفوصوملا بتارمب سيدقتلا لهأ فيرعت ٢٣.

 )٨٢٢( ،يربطلا ريسفت ١١١/١٦١.

 )٨٢٣( :ةياورلا دمحأ مامإلا دنسم ٤١٤١.

 )٨٢٤( :ةياورلا ،يذمرتلا ننس ٣١٦٠. ص ٧٢٩.

 )٨٦٢٥( .يمرادلا ننس ٣٢٩/٢.

 )٨٢١٦( :ةياورلا نيحيحصلا ىلع كردتسملا ٣٤٦٢١. ٤٠٧/٦٢\} :ةياورلاو ٨٧٤١. ٩/٤!0٦٢

 :ةياورلا ٨٧٤٢ ٤/ ٦١٣٠.

 نمحرلادبع انثدح ةمثيخ وبأ انثدح» :ىلعي وبأ لاق ٥٢٨٥. :ةياورلا ىلعي يبأ دسم )٨٢١(

 مهلك سانلا لخدي» :لاق ةت يبنلا نع هللا دبع نع ةرم نع يدسلا نع ليئارسإ نع

 .««مهلامعأب اهنم نوردصي مث ؤرانلا
 )٨٢٨( .يقهيبلل داقتعالا ١/ ٣٢٢.

 )٨٢٩( :ةياورلا ديحوتلا باتك ٦6١٠، ٨٩٩/٢.

 )٨٣٠( ريثك نبا ريسفت ٤/ ٤٧٧.
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 ٢٥ . فحملارل حد . ك ح
 !:.رلا

 ةميرك يبأ نب نممحلا دبع نب ليعامسإ ببسب كلذو ةفيعض ةياورلا هذه
 .يدسلا

 دالخ نب ركب وبآ انثدح :لاق ةبش نب رمع انثدح لاق» :'""''ىليقعلا لاق دقف

 .يدسلاو يبلكلا نيباذك ةفوكلاب نإ :لوقي ناميلس نب رمتعمل ا تعمس :لاق

 يريبزلا دمحأ وبأ انثدح :لاق يبأ ينثدح :لاق دمحأ نب هللادبع انثدح

 نإ :هل ليقو يبعشلا تعمس :لاق تباث ىبأ نب بيبح نب هللا دبع انثدح :لاق

 يطعأ دق ليعامسإ نإ :لاقف نآرقلاب ملع نم ًاظح يطعأ دق يدسلا ليعامسإ

 .نآرقلاب لهجلا نم اظح

 رجاهملا نب ميهاربإ :نيعم نب ىيحيل تلق :لاق دمحأ نب هللادبع انثدح

 .فعضلا يف نابراقتم يدسلاو

 نب ىيحي تعمس :لاق يلع نب ورمع انثدح :لاق ىسيع نب دمحم انثدح

 انثدح ،نينيهم نيفيعض اناك :لاقف يدسلاو رجاهملا نب ميهاربإ ركذو نيعم
 وبأو رجاهم نب ميهاربإ :لوقي ىيحي تعمس :لاق سابع انثدح :لاق دمحم

 .«‘فعض مهثيدح يف يدسلاو تاتقلا ىيحي

 :هللا دبع نب رباج ىلإ ةبوسنم ةياور ه

 نب بلاغ انثدح ‘برح نب ناميلس انثدح» :دمحأ مامإلا دنسم يف ءاج

 دورولا يف انفلتخا ؛لاق ةيمس يبأ نع يناسربلا دايز نب ريثك نع ناميلسم
 للا يجني مث ،ًاعيمج اهنولخدي :مهضعب لاقو 6نمؤم اهلخدي ال :انضعب لاقف
 :لاقف ،دورولا يف انفلتخا انإ :هل تلقف هللادبع نب رباج تيقلف اوقتا نيذلا

 ىلإ هيعبصأب ىوهأو ،اعيمج اهنولخدي :ةرم نب ناميلس لاقو 5اعيمج اهنودري

 )٨٢٣١( :ت 6ىليقعلا ءافعض ١٠١. ٨٨/١.



٤ 
 يناثلا لصفلا وه;':٥ ٢٥

 ۔ .ع !كالش

 الو رب ىقبي ال» :لوقي ةت هللا لوسر تعمس نكأ مل نإ اتمص :لاقو ،هينذأ

 ىلع رانلا تناك امك ًامالسو ًادرب نمؤملا ىلع نوكتف .اهلخد الإ رجاف

 رذيو اوقتا نيذلا هللا يجني مث 6مهدرب نم اجيجض رانلل نإ ىتح ميهاربإ
 ۔««اينج اهيف نيملاظلا

 ")ثراحلاو ۔''"؟"اديمح نب دبعو ٨ّ؟دمحأ مامإلا ةياورلا هذه جرخأ

 . )٨٣٥) - , ز او

 "ىسولألاو 3'٨"هىناكوشلاو ،'٨ةاريثك نبا ةياورلا هذه ركذو

 .'٨ث“اةيطع نباو ،'٢٨“١يطويسلاو

 لاق دقف ،لوهجملا ةيمس ىبأ لبق نم اهدورول اهيف ةجح ال ةياورلا هذه

 ٨. «؛لوهجم دايز نب ريثك هنعو .رباجج نع :ةيمس وبأ» :رجح نبا

 :ةماعد نب ةداتق ىلإ بوسنم لوق ٥

 نع ؤديعس انث :لاق كديزي انث :لاق ارشب انثدح» :'٨٨"يربطلا مامإلا لات
 ِ ۔ 4 ه ّ

 . «اهيلع سانلا زم منهج :ينعي » امهذراو الإ ركني نإو « ةداتق

 )٨٢٢( :ةياورلا ادمحأ مامإلا دنسم ١٤٥٧٤.

 )٨٢٢( :ةياورلا اديمح نب دبع بختنم  0١١٠٦ص ٣٣٣.

 )٨٢٤( :ةياورلا ثراحلا دنسم 0١١٤٨ ١٠٠٥/٢.

 )٨٢٥( :ةياورلا ناميإلا بعش ٣٧٠ ٣٣٦/١.

 )٨٣٦( .ريثك نبا ريسفت ٤/ ٤٧٦.

 )٨٣٧( يناكوشلا ريسفت ٣/ ٤٧٦.

 )٨٣٨( يسولالا ريسفت ٤٣٨/٨.

 )٨٣٩( ثروثنملا ردلا ٥٠٥/٤.

 .ميرم ةروس نم ٧١ ةيآلا ريسفت نم \٦١؟٧٣ ص ؛ةيطع نبا ريسفت )٨٤٠(

 ٥٥٨} ٦٠/٧. :ت نازيملا ناسل )٨٤١(

 )٨٤٦( "يربطلا ريسفت ١١٠/١٦.



 2 ! | ١ ۔۔ ..

 دح ل حد ماو ٥٦
 ر - 1 ح "== زنت _

 نب ديعس ببسب كلذو ةفيعض ةماعد نب ةداتق ىلإ ةبوسنملا ةياورلا هذه
 ,اا 7 . ا يدزألا ريشب

 دشار نب رمعم هيف 'ثث؛ارخآ دنسب ةداتق ىلإ بوسنملا يأرلا اذه ءاجو

 .ىقارعلا ةماعد نب ةداتق نع

 لاق ...» :رجح نبا لاق ةفيعض نييقارعلا نع دشار نب رمعم ةياور

 نييقارعلا نع رمعم كثدح اذإ :لوقي نيعم نب ىيحي تعمس :ةمثيخ يبأ نبا

 لهأ امأف ميقتسم امهنع هثيدح نإف سواط نباو يرهزلا نع الإ هفلاخف

 :ىيحي لاقو .ائيش شمعألا ثيدح يف لمع امو الف ةرصبلا لهأو ةفوكلا

 اذهو ةورع نب ماشهو دوجنلا يبأ نب مصاعو تباث نع رمعم ثيدحو

 .'ث“«ماهوألا ريثك برطضم برضلا

 هنوكل انه دشار نب رمعم هاور ام ةفلاخم انيلع نيعم نبا يأر بسحف

 .يقارعلا ةداتق نع هلقني

 :ةني لوسرلا نع انيێز ةصفح ةياور ه

 ،شمعألا نع سيردإ نبا انث :لاق ،بيرك وبأ انثدح» :يربطلا مامإلا لاق

 لاق :تلاق ،ةثراح نب ديز ةأرما رشبم مأ نع ،رباج نع ،نايفس يبأ نع
 ًارذَب دهت دَحأ َراََذا لذي ال» :ةصفح تيب يف وهو ةي هللا لوسر

 ركني نإ نإ َو » :لوقي هللا سيلأ ،هللا لوسر اي :ةصفح تلاقف :تلاق .ةّييث ةيحلاو

 .«6اوُمَتا نيذلا هللا يجَتَي مث ةممف» :ةني هللا لوسر لاقف ؟ ادراو ال

 )٨٤٣( :ت “بيذهتلا بيرقت ٢٢٨٢. ٣٤٩/١.

 ةداتق نع رمعم انربخأ :لاق قازرلا دبع انربخأ :لاق نسحلا انثدح» :يربطلا مامإلا لاق )٨٤٤(

 ١١٠/١٦(. "يربطلا ريسفت) «اهيلع رملا وه :لاق 4 ادراو الإ زُكن نو » هلوق يف
 )٨٤٥( :ت "بيذهتلا بيذهت ٧١٦٦. ٢١٩/١٠ - ٢٢١.



 ٢٥٧ م حو يناثلا لصفلا
 ۔۔-۔۔عماق !الاجر

 نباو ٧'"“نابح نباو 5""!"دمحأ مامإلاو 3'"‘`'يربطلا مامإلا ةياورلا هذه جرخأ
 .'"“"'يناهبصألا ميعن وبأو ة"!ي'٨ة''ءصاع يبأ نباو ٠٠ 'ىلعي وبأو ٨٨٨ 'هحام

 .ةيطع نباو '٠٥٠ريثك نبا اهب جتحاو اهركذو

 يلماكلا نارهم نب ناميلس ةنعنع ببسب كلذو ةفيعض ةياورلا هذه

 تعمس :يزورملا ةعمز نب بهو لاق :يناجزوجلا لاق» :'٨“٠يبهذلا لاق

 .مكل شمعألاو ،قاحسإ وبأ ةفوكلا لهأ ثيدح دسفأ امنإ :لوقي كرابملا نبا

 ةفوكلا لهأ كلهأ :لوقي ةريغم تعمس :ديمحلادبع نب ريرج لاقو

 لدع شمعألاف الإو .ءاج نمع ةياورلا ىنع هنأك ؛اذه مكشميعأو قاحسإ وبأ

 ...هنع يوريو هثدحي نمب نظلا نسحي ،نآرقو ةنس بحاص ،تبث قداص

(٨٤٦( 

(٨٤٧( 

(٨٤٨( 

()٨٤٩( 

()٨٥٠( 

(٨٥٠١( 

(٨٥٦٢( 

(٨٥٢( 

(٨٥٤( 

 نع شمعألا نع نايرخأ ناتياور اضيأ يربطلا دنع ءاجو ١١٢/١٦. ،يربطلا ريسفت

 :نايفس ىبأ

 ©شمعألا نع ،ةناوع وبأ انث :لاق دامح نب ىيحي انث :لاق .كردم نب نسحلا انثدح»

 ۔«...رشبم مأ نع رباج نع ،نايفس يبأ نع

 .رباج نع ،نايفس يبأ نع ،شمعألا نع .ةيواعم وبأ انث :لاق بيرك وبأ انثدح»

 .«...رشبم مأ نع

 ٢٧٥٨٢. :ةياورلا دمحأ مامإلا دنسم

 ٤٨٠٠. ١٢٥/١١. :ةياورلا ،نابح نبا حيحص

 ٦٩٤. ص 5٤٢٨١ :ةياورلا .هجام نبا ننس

 ٧٠٤٦. :ةياورلا .ىلعي يبأ دنسم

 ٦٥٠. ص ء(رورعم نب ءاربلا تنب رشبم مأ) ،يناثملاو داحآلا

 ٨٨٧. ١/ ٥٩٣. :ةياورلاو مصاع يبأ نبال ةئُشلا

 ثةباحصلا ةفرعم ٥/ ٣٨٥.

 ٤٧٨/٤. ،ريثك نبا ريسفت

 )٨٥٥( ص ةيطع نبا ريسفت ١٢٣٨.

 )٨٥٦( :ت لادتعالا نازيم ٣٥٠١٧. ٢/ ٢٢٤.



 ةحار لاخَم !و ٨ "د - ! ١١١.
 ص س 7 9و

 تبثأ روصنم :لوقي لبنح نب دمحأ تعمس :يوسنلا ديعس نب يلع لاق
 ريثك بارطضا شمعألا ثيدح يفف ؛ةفوكلا لهأ

 الف انثدح :لاق ىتمف &،هب يردي الو فيعض نع سلد امبرو ،سلدي وهو

 رثكأ هل خويش يف الإ سيلدتلا لامتحا هيلإ قرطت «نع» :لاق ىتمو مالك

 اذه نع هتياور نإف ؛نامسلا حلاص يبأو 5'٨لئاو يبأ نباو ،ميهاربإك :مهنع

 .لاصتالا ىلع ةلومحم فنصلا

 .«ءافعضلا ءالؤه ثيداحأ يف مهولا ريثك ناك شمعألا :ينيدملا نبا لاق

 انثثو ةصفح نينمؤملا ما ةب لوسرلا اهيف هجو ةحيرص ةياور تءاجو ه

 ينثذح» :ملسم مامإلا لاق دقف ٧(اهدراو) ةملكل حبحصلا ىنعملا ىلإ

 وبأ ينربخا :جيرج نا لاق ؛َلاق .دممَحُم ن جاجح اتَقذَح كفلاب ن نوره

 ا د تعمس اَهَنَ رشبم مأ ينث ربخأ :لوُقَي ذلا دبع نب رباج عمس ملا

 ةرجشلا باخحضأ نيم كنلا ءاش نإ ،َراَنلا لُخْذَي ال» :ةَصفَح دنع وقت

 نإو 7 :ةَصْفَح تلاقف .اَهَرَهَتْناَق هللا لوشر اي .ىلب :تلاق «اهتخَت اوت ا يذلا

 ىن حش » نو هفلا لاق ذق» :ةقت يبنلا لاقف .ا٠٧.ميرمز ه امهذياو الل ركنم
 م و۔م۔ے 1 2 ١

 ٧٢[«. :ميرم] : تثح اهبف تمللتلا رذنو اوقت أ نيذلا

 3'٠٨‘١يئاسنلاو '٦٨ادمحأ مامإلاو 3'٨“ملسم مامإلا ةياورلا هذه جرخأ

 .'"١"!يقهيبلاو ء٦٨ينابيشلا مصاع يبأ نب راو

 .«لئاو يبأو» وه حيحصلاو لادتعالا نازيم ةعبط يف اذكه )٨٥١(
 ١٠٧٥. ص 5٢٤٩٦ :ةياورلا ملسم حيحص )٨٥٨(

 )٨٥٩( :ةياورلا دمحأ مامإلا دنسم ٢٧٩٠٦.

 )٨٦٠( :ةياورلا ،ىربكلا يئاسنلا ننس ١١٣٢١. ٦/ ٣٩٥.

 )٨٦١( ص ء(رورعم نب ءاربلا تنب رشبم مأ) "يناثملاو داحآلا ٦٥٠١.

 )٨٦٦٢( ‘تافصلاو ءامسألا ١/ ٢٣٢.



 ٢٥٨٩ ح 2 :2 9 يناثلا لصفلا
 زرا بعر 2 س _ مهسا

 ريسفتل هضفر رهظأ ةلي هللا لوسر نأ ةياورلا هذه نم فرعن

 ةدش هيف بولسأب ةركفلا هذهل هضفر غلب دقو (لوخدلا)ب (دورولا)
 .مزحو

 لخدي ال» :ةي هلوق» :ةياورلا هذهل هحرش دنع يوونلا مامإلا لاقو

 «اهتحت اوعياب نيذلا نم دحأ ةرجشلا باحصأ نم هللا ءاش نإ رانلا

 يف هب حرص امك اعطق مهنم دحأ اهلخدي ال :هانعم :ءاملعلا لاق

 .كربتلل هللا ءآش نإ :لاق امنإو ©ڵبطاح ثيدح هلبق يذلا ثيدحلا

 ىلع رورملا ةيآلا يف دورولاب دارملا نأ حيحصلاو ...كشلل ال

 و ،اهلهأ اهيف عقيف منهج ىلع بوصنم رسج وهو طارصلا
 «نورخآلا )٨٦٣)

 اهتبثي ام اهل سيل منهج قوف دودمم طارص ىلع قئالخلا رورم ةركفف
 انل حضتيس امك ةجح اهب موقت ال اهثرَكَد يتلا تاياورلاو ةديقعلا رداصم نم

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ليلق دعب

 :دورولا ىنعمب ب مسقلا ةلحت اهيف ركذ ةياور ه

 ينربخأ :لاق ،بهو نبا انربخأ :لاق سنوي ينثدح» :يربطلا مامإلا لاق
 .نيدشر نع ديز نب دمحم انث :لاق ؤبيرك وبأ انثدحو «ح» بويأ نب ىيحي

 هنأ ةلق هللا لوسر نع ،هيبأ نع ذاعم نب لهس نع كدئاف نب دايز نع اعيمج
 لاطل هذخأي ال ًاعّوَطَتُم هللا ليبس يف َنيملنشلا َءاَرَو سَرَح نَم» :لاق

 نيَو » :لوقي ىلاعت ةللا نإف . قلا ةَلجَت الإ هنبعب رانلا ري مل !سرحب

 .«» اَهذراَو لإ ركني

 )٨٦٣) .جاجحلا نب ملسم حيحص حرش جاهنملا ٢٧٥١٦.
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 ىخلبلاتنم :. ٠
 & ر ذ :-ه م _۔۔

 ٨0`“ىلعي وبأو ،'٦١ةادمحأ مامإلاو ٨3آ٠'يربطلا مامإلا ةياورلا هذه جرخأ

 ١٠. 'يناربطلاو

 .'٦٨“'يناكوشلاو ةريثك نبا اهب جتحاو اهركذو

 نب نابزو ينهجلا سنأ نب ذاعم نب لهس دوجول ةفيعض ةياورلا هذه

 .اهدنس يف دئاف

 :ينهجلا سنأ نب ذاعم نب لهس

 .فيعض :نيعم نبا نع ةمثيخ يبأ نب ركب وبأ لاق» :رجح نبا لاق
 ةياور نم ناك ام هثيدح ربتعي ال :لاق نكل ...«تاقثلا» يف نابح نبا هركذو

 تسلف اادج ثيدحلا ركنم :لاقف «ءاقعضلا» يف هركذو هنع دئاف نب نابز

 .'"“"«نابز نم وأ هنم هثيدح يف طيلختلا عقوأ يردأ
 :يرصملا دئاف نب ناتر

 «هتدابعو هحالص عم ثيدحلا فيعض» :رجح نبا لاق

 مسقلا ةلحت اهيف ركذ ةريره يبأ قيرط نم ىرخأ ةياور تءاجو ه

 :دورولا ىنعمب

 :لاق ،قازّلا دبع انربخأ :لاق ىيحي نب نسحلا انثدح» :يربطلا لاق

 نأ ،ةريره يبأ نع بيسملا نبا نع "يرهزلا ينربخأ ،رمعم انربخأ

(٨٧١( 

  

 )٨٦٤( يربطلا ريسفت ١١٤/١٦.

 )٨٦٥( :ةياورلا دمحأ مامإلا دنسم ١٥٦٩٧.

 )٨٦٦) :ةياورلا ىلعي يبأ دنسم ١٤٩٠.

 )٨٦٧( :ةياورلا .ريبكلا مجعملا ٤٠٦} ١٨٥/٢٠.

 )٨٦٨( ريثك نبا ريسفت ١٩٣/٢.

 )٨٦٩( ،يناكوشلا ريسفت ٤٧٦/٣۔٤٧٧.

 )٨٧٠( :ت بيذهتلا بيذهت ٢٧٦٠. ٤/ ٢٣٤.

 )٨٧١( :ت ،بيذهتلا بيرقت ١٩٩٠. ٣٠٨/١.



 ٢٦١ رو 9 يناثلا لصفلا
 مث.. ن 2

 .ينعي مسقلا ةلح الإ رانلا ةسَمَت مت ةتالت هل تام نم» :لاق ةت يبنلا
 .'"""«دورولا

 ةياور لبق نم اهدورول كلذو اهيف ةجح ال قيرطلا هذه نم ةياورلا هذه

 حرجلا ءاملع لاوقأ كب رم دقو ،مامه نب قازرلادبع نع ىيحي نب نسحلا
 '٨٨"اقازرلادبع يف

 ثعمس :لاق نايفس انح ىلع انثح» :يراخبلا مامإلا دنع ءاجو ٠

 ال» :لاق ةلي يبنلا نع هذ ةريره يبأ نع دبتسملا نب ديعس نع يرهزلا
 :هلا دبع وبأ لاق .«مسَقلا لحت الإ انلا حيق دلولا م ةنالث ملسمل ثومي

 .'"٧ث'«[١٧ :ميرم] ه اَهذراو الإ ركني نإو »

 “لسم مامإلاو ٨٨“بيبح نب عيبرلا مامإلا ةياورلا هذه جرخأو

 نباو ،'"!يئاسنلاو ،٨"“'يقهيبلاو 3'""“كلام مامإلاو ""دمحأ مامإلاو

 .اولعي وبأو 5'ث'يديمحلاو 3'٨““”يسلايطلاو '٨"٦ةبيش يبأ ن نباو ،'٨“'هجام

 ١١٤/١٦. يربطلا ريسفت )٨٧٢(

 .ثحبلا اذه نم ٢٣٨ ص رظنا )٨٧٣(

 )٨٧٤( :ةياورلا "يراخبلا حيحص  0١٦٥١:ةياورلاو س؟؟٨ ص  5٦٦٥٦ص ١١٨٠.

 )٨٧٥( :ةياورلا "عيبرلا مامإلا دنسم ٠٩. ص ١٨١.

 )٨٧٦( :ةياورلا ملسم حيحص  8٢٦٣٢ص ١١١٧.

 )٨٧٧( :ةياورلا دمحأ مامإلا دنسم ٧٢٦٤.

 )٨٧٨( :ةياورلا كلام مامإلا أطوم ٥٥٦.

 )٨٧٩( :ةياورلا ىربكلا يقهيبلا ننس ٢٠٤٦٩. ٥٢٤/١٤.

 )٨٨٠( :ةياورلا ىربكلا يئاسنلا ننس ١١٣٢٠. ٣٩٤/٦.

 )٨٨١( :ةياورلا هجام نبا ننس  3١٦٠٢ص ٢٥٧.

 )٨٨٦( :ةياورلا ،ةبيش يبأ نبا فنصم 0١١٨٣٣ ٢٣٢/٣.

 )٨٨٢٣( :ةياورلا ثيسلايطلا دنسم ٢٣٠٤. ٦١٥١/٢١.

 )٨٨٤( :ةياورلا يديمحلا دنسم ١٠٦4٩. ٤٤٤/٢.

 )٨٨٥( :ةياورلا ىلعي يبأ دنسم ٥٨٨٦.



 ٨ -_. |إ ! ٠
! ٠ 

 عي :ر ان :.ق ٢ تعر رل ٢٦٢ ٢٠ 'دح د م.

 هذه حارش اهلبقي مل اهنم جورخلا مث رانلا نيقتملا جولو ةركفف

 7 :ةياورلا

 دارملا نأ ىلإ انموق روهمج بهذو» :يملاسلا نيدلا رون مامإلا لاق

 مهدنع ىنعملاو 4 اَمدراَو الإ ركنم نو » :ىلاعت هلوق ثيدحلا يف مسقلاب
 ،ليلق لوخد وهو ةيآلا يف روكذملا مسقلا لحني ام رادقم رانلا لخدي هنأ

 هللاو :ىنعملاو ةيآلا ىف ردقم مسقلا :اولاق رابخإ لب مسق ةيآلا يف سيل :انلق

 يف مسقلا ىلع ةفوطعم :اولاق ريدقتلا ىلإ ةجاح ال :انلق اهدراو الإ مكنم نإ

 رهاظلا :انلق ٦٨[ ميرم] 4 مَُتَرُشْحَنَل ليرف » :ىلاعت هلوق وهو اهلبق ةيآلا

 .''“`«ملعأ هللاو فانئتسالا

 :حيحصلا ثيدحلاب كلذل ًاديضعت قفل نم سانلا نمو» :روشاع نبا لاقو

 ةلحت لوأتف «مسقلا ةلحتت الإ رانلا جليف دلولا نم ةثالث ملسمل تومي ال» هنأ

 اذهو ؛ه اَهراَو الإ زيكنمي نيو » :ىلاعت هلوق نم ةيآلا هذه يف ام اهنأب مسقلا

 .'““)«...للحتي مسق ةيآلا هذه يف سيل ذإ ،لطاب لمحم

 .ءاقتسالل ءاملا ىلإ لوصولا هتقيقح :دورولاو» :اضيأ روشاع نبا لاقو

 لوخدلا ىلع دورولا قالطإ امأو اعئاش ازاجم ًاقلطم لوصولا ىلع قلطيو

 .“«ةنيرق نم هل دب الف روهشم ريغ ازاجم نوكي نأ الإ فرع الف

 )٨٨٦( «(عيبرلا مامإلا دنسم) حيحصلا عماجلا حرش ٢/ ٥٣٧.

 نإ :ثيدحلا ىنعم امتإو ...» :انه روشاع نبا مالك ةمتتو ٧٢/١٦. كروشاع نبا ريسفت )٨٨٧(

 اوناك دلولا نم ةثالث هل تام دق ناك اذإف صاعم لجأل نينمؤملا نم اباذع قحتسا نم

 للحتلا :يأ ؛مسقلا ةلحت لجأل لعفي ام هبشي ًاليلق ًاجولو الإ رانلا جلي الف هل ةرافك

 هيف ققحتي ام لقأب ذخأ همسق رب هيلع بعص اذإ ءيش ىلع مسقملا نأ كلذو .هنم
 .«ليثمت «مسقلا ةلحت» هلوقف ،هيلع فلح ام

 )٨٨٨( روشاع نبا ريسفت ٧٠/١٦.



 ٢٦٢ حت 2 9 يناثلا لصفلا
 ئاذكيا نر ہنا2

 هب زوجت لوخدلاب ربع نم نأل ...» :حتفلا يف رجح نبا ظفاحلا لاقو

 نكل .اهلخد نم ىنعم يف طارصلا قوف اهيلع راملا نأ ههجوو ،رورملا نع

 .'"“؛«مهلامعأ فالتخاب ةراملا لاوحأ فلتخت

 نأ ىلع ليلدلا ىوقأ نمود» :ةياورلا هذهل هحرش يف ينيعلا نيدلا ردب لاقو

 هانركذ يذلا يراصنألا ريشب نب نمحرلادبع ثيدح زاوجلا :دورولا نم دارملا

 دري مل ثنحلا اوغلبي مل دلولا نم ةثالث هل تام نم» :وهو ،بابلا لئاوأ يف

 فلتخا اذه عمو ،طارصلا ىلع زاوجلا :ينعي ،«ليبس رباع ىلع الإ رانلا

 امب كلذ ىلع لدتساو ،لوخدلا وه :ليقف ،ةيآلا يف دورولاب دارملا يف فلسلا

 ،لوخدلا :دورولا» اعوفرم رباج ثيدح نم مكاحلاو يئاسنلاو دمحأ هاور

 .'‘'“'«ءامالسو ادرب نينمؤملا ىلع نوكيف ،اهلخد الإ رجاف الو رب ىقبي ال

 نع بيسملا نب ديعس نع باهش نبا نع كلام» :ربلا دبع نبا لاقو

 0 نم ةناك َنيِملْنُمْلا َنم دحأل ثوممَي ال» :لاق زياو هللا لوشسَر نا .ةريره يبأ

 هريغو كلام ثيدحلا اذه ىور اذكه .مسقلا ةَلحَت 1 رانلا ةََمَتَت دللا

 ربصلاب هبونذ هل رفغتو ،هاياطخ رفكت ملسملا نأ :هيفو .باهش نبا نع

 هل رفغت مل نم نأل ؛هسمت ملف رانلا نع حزحز كلذلو ،هتبيصم ىلع

 .'““١؛«اهنم هللا انراجأ ملعأ هللاو رانلا نع حزحزي مل ،هبونذ

 ةلحت الإ» :ةلق هلوق نوكي نأ لمتحي دقو» :اضيأ ربلا دبع نبا لاقو

 ةغللا يف فورعم اذهو ،مسقلا ةلحت نكل ىنعمب ًاعطقنم ءانثتسا «مسقلا

 هسمت ال يأ «مسقلا ةلحت الإ رانلا هسمت نل» :هلوقف ،كلذك كلذ ناك اذإو

 مسقلا ةلحت نكل :يأ ؛مسقلا ةلحت الإ أدتبا مث .امات امالك ،ًالصأ رانلا

 ٣/ ٤٦٦٢. "يرابلا حتف )٨٨٩(

 )٨٩٠( يراقلا ةدمع ٤٩/٨.

 )٨٩١( كيهمتلا ١٤٣/٣_۔١٤٤.



 ,۔لاال -. "_
 ىتحلرلام :...ققنن

 ىلع زاوجلا وهو 4 اعرو الل كنم نيو » :نيو هللا لوق يف اهنم دب ال
 كلذ نم عيش يف نوكي الف ،ةمالس لوخد لوخدلاو ةيؤرلا وأ طارصلا

 دئاع ريغ هنأو ،عطقنم انه اه ءانثتسالا نأ ىلع لدي اممو ...يذؤي سيسم

 ثيدحلا اذهبو ...«مهبستحاف دلولا نم ةثالث هل تام نم سمت ال» رانلا ىلا

 كلام هلعج كلذلو ،«مهبستحيف» :هلوق ةبسحلا ركذ هيف نأل :لوألا رسفي

 اهنأ راثآلا نم ههبشأ امو ثيدحلا اذه يف يدنع هجولاو .هل ارسفم هرثأب

 نأ كلذ ىلع ليلدلاو ،رئابكلا بنتجاو هضئارف ءادأ ىلع ظفاح نمل

 مهلامعأ نم بلغألا موق ىلا الإ هجوتي مل رصعلا كلذ يف باطخلا
 .'"“"«مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا مهو انركذ ام

 الإ زُكني نو » :ىلاعت هلوق يف روكذملا دورولا امأو» :ةيميت نبا لاقو
 يف ملسم هاور حيحصلا ثيدحلا يف ةلي يبنلا هرسف دقف [١٧:ميرم] ٩ اًمذراو

 نم دب الف ؛رسجلا وه طارصلاو «طارصلا ىلع رورملا هنأب» :رباج نع هحيحص

 .‘“"×"نكي مل نمو ايندلا يف اريغص ناك نم ،ةنجلا لخدي نم لكل هيلع رورملا

 ل ناك اَهُراَو الإ زنت نلَو » :ىلاعت هللا لاق دقو» :مزح نبا لاقو

 نين ادمحم نإ :لاقي نأ زوجي الو مومع اذهف ٧١ :ميرم] ه اًِضَقَم اَمَتَح َكيَر

 .ا٩٨ث«منهج نولخدي ءايبنألاو

 4 اَمُذراَو الإ ركني نيو » :ىلاعت هللا لوق (مسقلا ةلحت)و» :يوونلا لاقو
 .منهج رهظ ىلع بوصنم رسج وهو طارصلا ىلع روبعلا :وه دورولاو
 ."اهنم هللا انافاع

 )٨٩٢( .ديهمتلا ١٥٠/٣_١٥١.

 )٨٩٣( .ىواتفلا عومجم ١٤٥/٤.

 )٨٩٤( :ةلأسملا ناميألا باتك ،راثآلاب ىلحملا  8١١٥٠ص ١٠٦٢٠.

 )٨٩٥( :ةياورلا نيحلاصلا ضاير ٩٥٢. ص ٦١٢٩.



 ٢٦٥ , ٦و يناثلا لصفلا
 _ ۔۔۔_ .ع ا(م:ل الت ه

 :لاق نم لوق باوصلاب كلذ يف لاوقألا ىلوأو» :يربطلا مامإلا لاقو

 اهيف يوهيو ٠6 هللا مهيجنيف ز نونمؤملا اهنع ردصي مث عيمجلا اهدري

 نم ني هللا لوسر نع رابخألا هب ترهاظت ام وه اهومهدوروو رافكلا

 سدكمو ملسم جانف !منهج نتم ىلع بوصنملا طارصلا ىلع مهرورم

 ٨٩٦. '«اهيف

 ردبو ،رجح نباو ‘روشاع نبا نع انه اهانلقن يتلا تالوقنلا هذه نمف

 يربطلاو "يوونلاو مزح نباو ةيميت نباو ربلا دبع نباو ،ينيعلا نيدلا
 جورخلا مث رانلا ءايقتألا لوخد ةلأسمب نولوقي ال مهنأ كاردإلا مامت كردن

 نم ريثك هتابثإ لجأل تعزانو ةفيعضلا تاياورلا هتروص ام سكعب .اهنم

 .مالقألا

 ناَو » :هلوق يف باطخلا سيلف» :هلوقب ىنعملا اذه روشاع نبا دكؤيو

 ؛مالك ءادتبا ىنعم ىلع مهرفاكو مهنمؤم ساتلا عيمجل 4 اَعُدراَو الإ زمكني
 ءاهباذع نم نؤجنُي مث نيرفاكلا عم رانلا نودري نينمؤملا نأ يضتقي ثيحب

 تايآلا قايس نيبو هنيب ةبسانم ال ذإ ©قايسلا هنع وبني ليقث ىنعم اذه نأل

 مخُدوَمَل ََهَج َنإَو » :ىلاعت هلوق عقومك انه ةيآلا هذه عقومف ...ةقباسلا

 الإ ؤَطنُش مهلع َكَل ستل ىداع تإ » :هلوق بقع ٤٣[ :رجحلا ٤ نمم
 للا دابع دعوم متهج نأ مهوتي الف .[٢٤:رجحلا] 4 َنيواَمْلَا َنم كعبتا نم

 .'_“٧)«ءانثلا ماقم هنع وبني هتأل هركذ مقت عم نيصلخملا

 بسح ۔ منهج ءايقتأل ١ لوخد ةركف نأ نبتن هلقن قبس ام لك نم

 الإ ركنت نَو » :ىلاعت هلوق ريسفت دنع ترشحم يتلا ةفيعضلا تاياورلا

 )٨٩٦( يربطلا ريسفت ١٦/ ١١٢.

 )٨٩٧) روشاع نبا ريسفت ٦//٧٠-۔ ٧١.

  



 :ع إ ا٠!ا : -٠
 صحخز ناتحم ؟" و ٢٦٦

 ح .ناي" تق __

 هرطس يذلا قحلا وه اذهو ،ءاملعلا نم ريثك اهضفر دقو حصت ال ۔ 4 اعرو

 .روشاع نبا ةمالعلا

 رانلا يف ةاصعلا طوقسو طارصلا ىلع روبعلا ةركف :يناثلا رصتعلا

 :اهنم مهجارخإ مث

 ءاملعلا لاوقأ بسح ۔ طارصلا ىلع روبعلاب منهج دورو ريسفت امأو
 .اديعب روشاع نبا هدع دق ريسفت وهف هالعأ مهنع انلقن نيذلا

 رسج وهو ،طارصلا رورمب منهج دورو لؤأت نم مهنمو» :روشاع نبا لاق

 نيتوافتم طارصلا ىلع سانلا رورم يف ةيورملا رابخألا اوقاسف "منهج ىلع
 .'٨““«هلبق يذلا نم ادعب لقأ اذهو .زايتجالا ةعرش يف

 قفتاو ؛لاقو ليق طحمو لاكشإ راثم ةيآلا هذهو» :اضيأ روشاع نبا لاقو

 ةيآلا لحم يف اوفلتخاو ،متهج ران مهلانت ال نيقتملا نأ ىلع نيرسفملا عيمج
 نع هوورو نآرقلاب نيبطاخملا عيمجل 4 زكني» ريمض لعج نم مهنمف
 ىلع ةلادلا ةلدألاو هللا ةمكح ةافانمو ىنعملا داسف مهتدصف فلسلا ضعب

 ليوأتلا نم كلاسم اوكلسف ‘باذع ىندأ ءاقل نم ذئموي نينمؤملا ةمالس

 اذهو ،ىذآ نينمؤملا سمي نأ نود درجملا رورملاب دورولا لؤأت نم مهنمف
 دروملا يف عدوم وه ام لوصح هب داري امنإ دورولا نإف "لامعتسالا نع دعب

 ىلإ ريصملا ىنعمل الإ ءاج ام نآرقلا يآ يفو .ضوحلا دورؤ نم هلصأ نأل
 ُبَصَح رلا يود نم تبوُدُبَتَت امو مكتر » :ىلاعت هلوقك رانلا
 س 2ے۔' ,,. < 7٨ رس 2 < و ِ و مس مو ٤ ۔ < س
 4 اهو درو ام همهلا ء ؤكه ر ك ول ٥ رو درو ايل متنا منهج

 )٨٩٨( }روشاع نبا ريسفت ٧١/١٦.



 ٢٦٢٧ ./و يناثلا لصفلا
 ئ اذل كراد ۔۔۔۔_۔.۔گ

 م آ آ ص ےم 4

 سئي دالا مهدروأق ةمقلا موي ههَمْرَق مُدَقَي» :هلوقو ٩٨. ٩٩[ :يبالا

 ٨٦[. :ميرم] اًدزو ََهَح لإ َنيمرَجُمْلا ثور » :هلوقو ٩٨[ ؛دوه] ؟ ذوُرَوَمْلا زول

 امب دادتعا الو اثبع نوكيف هل ىودج ال رانلا ىلإ نينمؤملا داريإ نأ ىلع

 .'٨``"«"“‘ادئاوف هامس امم رخفلا هل هركذ

 ضرأ يف مهو قئالخلا دهشم اهيف يتلا تاياورلا عيمجل عبتتملاو

 7 فصولا اذه نع هللا ىلاعت ۔ ةروص يف نيملاعلا بر مهءاج دقو رشحملا

 دهشمو ةنجلا ىلإ هيلع نيقتملا روبع دهشمو طارصلا ىلع مهو مهدهشمو

 تاياور اهدجي ةنجلا ىلإ رانلا نم مهجورخ دهشمو ©رانلا ىف ةاصعلا طقاست

 اذه تاحفص يف حضتيس امك ءاهنيب اميف ةضقانتم وأ ًانتمو ادنس ةفيعض

 .ىلاعتو هناحبس هللا نذإب ثحبلا

 تاياورلا كلت اهتروص يتلا دهاشملا كلت نأ كلذك عبتتملا دجيو

 ميركلا نآرقلا اهروص يتلا دهاشملا كلت نع فالتخالا مامت فلتخت

 .ثيداحألا نم حيحصلاو

 طارصلا ةركف نأ ئراقلا كردي روصلاو دهاشملا كلت ةسارد دعبو

 امهيلع ليلد ال اهيف مهلوخد لدعب رانلا نم نيملسمل ا ةاصع جورخ ةركفو

 .يمالسإ دقتعم يأ سيسأت يف هيلع دامتعالل ىوق

 :اهدحأ ،اهوجو رانلا نينمؤملا لوخد ةدئاف يف ملعلا لهأ ركذ :هيبنت» :يروفكرابملا لاق )٨٩٩(

 لهأ ىلع مهديزم هيف نأ :اهيناثو .هنم صالخلا اوملع اذإ ارورس مهديزي امم كلذ نأ

 اودهاش اذإ مهنأ :اهثلاثو .اهيف نوقاب مهو اهنم نوصلختي نينمؤملا نوري ثيح رانلا
 لوقن الو ،ةنجلا ميعنب مهذاذتلا ديزمل اببس كلذ راص رافكلا ىلع باذعلا كلذ

 امك اهنودري ًاعيمج قلخلا نإ :لوقن نكلو "مهعم ًابدأ رانلا نولخدي ءايبنألا نإ احيرص

 اهنولخدي ءادعلاو ءايلوألاو ،مهمئارجب اهنولخدي ةاصعلاف .بابلا ثيداحأ هيلع تلد

 ٦٠٨/٨(. ،يذمرتلا ننس حرش يذوحألا ةفحت) .«نوب نيلخادلا نيبف إمهتعافشل

 )٩٠٠( روشاع نبا ريسفت ٧١/١٦.



 اغ لا ا .
 ىفلل لاحم ج7`. ٦٨

 0 هگارا۔۔ ب لاف _

 هذه تاماك يفق ءاج امك ةمايقلا موي دهاشم نم :ثلاثلا رصنعلا

 : تايآلا

 يهو دهاشملا ىرن نأ عيطتسن ،ةميركلا تايآلا هذه تاملك يف رظنلابو

 ةكرحو صاخشألاو نامزلاو ‘ناكملا ثيح نم اهتاموقم لكب انمامأ ةلثام

 .نامزلاو ناكملا كلذ ف مهريصم بسح لك .قئالخل

 ه شح عَهَج َلْوَح مهَتَرِضتَل ث بطشو مُهَتَرْشَحَل كلنَروَ»
 َيِلي ملعأ نحل محش ه ايع نتمخَلا َلَع دنأ ميأ ةعيش كنم تقنتل م غ
 مث ٥ اًيِضَفَم امتح َكيَر لع ًناَك ادراو لإ 2 لو ٥ اًليِص اهي ل ه
 ٦٨ ._٧٢[. : :ميرم] : ثح اهبف هبمللا رَدَنَؤ وم َذَلأ ن

 ِ ح س ۔

 .ه متهج َلوَح » ب ىلاعت هللا هفصو يذلا رشحملا ةحاس :ناكملاف

 . ه تررك ش ل ٠ : مُهَتَرشحَنل) « عزنلا مويو خ رشحلا موي : :نامزلاو

 عقت دهاشم هذهو ٥ثبكرلا ىلع وثجلا كانهو عزنلا كانهو رشحلا كانهف

 هباتك يف ىلاعت هللا انربخأ امك رانلا يف رانلا لهأ لوخد لبق ةمايقلا موي

 .ىرخأ تايآ يف ميركلا

 سانلا قوست يهو ةكئالملا :نامزلاو ناكملا كلذ يف اضيأ دهاشنو

 ناكملا كلذ لوه نم هللا مهاجنأ دقو نيقتملا دهاشنو .نيطايشلا مهعمو

 نيثاج مهتنكمأ يف :نيمرجملاو نيملاظلا رثن ةيلمع دهاشنو .نامزلاو

 مهو "مرجملا عمج :نومرجملاو» :فهكلا ةروس نم ٤٩ ةيآلا ريسفت يف يطيقنشلا لاق )٩٠١(
 قحتسي يذلا ميظعلا بنذلا يهو ،ةميرجلا باكترا :مارجإلاو .مارجإلا لعاف مسا

 ٩١/٤(. يطيقنشلا ريسفت) .«لاكنلا هيلع هبحاص

 ةرفكلا معي 4 ادزو ََهَج لإ تيميجُملآ قوَُتَو » :هلوق يف «نيمرجملاهو» :يبطرقلا لاقو

 ١٠٣/١١(. "يبطرقلا ريسفت) .«ةاصعلاو



 ٢٦٢٩ حب:::٦و يناثلا لصفلا
 يرا نامج _۔۔ معيل نوراه

 :ىلاعت هللا لاق ،منهج باوبأ ىلإ مهقوس تاظحل نورظتني بكرلا ىلع

 .4 دزو متَهَج لي بميجلا نونو »
 دقو ©نيملاظلل راذنإلا هيفو نيقتملل ةراشبلا هيف بيهرلا دهشملا اذهو

 ىلع ةوالعو :ىنعملاف» :لاق ثيح روشاع نبا ةمالعلا ةقيقحلا هذه نع ربع

 نم نيقتملا يجني مث :ىنعملا سيلو .منهج دورو نم اوقتا نيذلا يجنن كلذ

 يأ :نيقتملا ءاجنإ ركذو .راتلا ىلإ دورولا نم اؤَجَت مهنأ ىنعملا لب مهنيب
 .'"‘"نيكرشملا ديعو ءانثأ يف نينمؤملا ةراشبب جامدإ ،نينمؤملا

 ٢٣ بم جم

 :ةميركلا تايآلا هذه يق ةدراولا تاملكلل يوغللا ىنعملا

 دهاشم نيلقثلل روصتل ىلاعت هللا اهراتخا يتلا ةينارونلا تاملكلاو

 لك اهيلإ بذجت احور يناعملا يطعت رشحلا موي 6مويلا كلذ يف قئالخلا
 .ىلاعت هللا مالكل هنايكو هساسحإو هركف غرفأ نم

 ۔ :ةميظع دهاشم مامأ نوكن ةميركلا تايآلا هذهل انتءارق دنع نحنو

 دهاشن ةيلاتلا اهتاظحل يفو ،نيملاظلاو ءايقتألا مضت ىلوألا اهتاظحل

 حوضو لكب ىرن ةريخألا اهتاظحل يفو ،نيقيرفلا نيب لصفلاو زييمتلا ةيلمع
 .امات الاصفنا ضعب نع مهضعب لصفنا دقو نيقيرفلا

 ةيويحلاو ةعرسلاب زيمتت ةديدش ةكرح يف مهو ةكئالملا دهاشنو

 ةاجن ليبس يف ةدحاو ةظحل ولو عييضت مدع لجأل قلطملا مامتهالاو

 .هيبشتلا حص نإ ةدجنلاو ذاقنإلا قرف هلعفت امك 6نيقتملا

 )٩٠٦( روشاع نبا ريسفت ٧٠/١٦.



 اغ را !! : 5
 ىهحا,ل اد .: ٢٧٠ ٥.`

 \١\س . 7 ٠ . ٠.
 كنل ۔` .ن ن 2 - __ ۔ _

 س

 مهب فذقلاو قئالخلا كلت نيب نم نيملاظلا ىلع ضبقلا ةيلمع دهاشنو

 .راغصو لذ يف مهو منهج باوبأ ىلع ًاديعب

 يفو 0٤ اَمهذراَو» ةملك يف :تاملك ثالث يف انل ىلجتت دهاشملا كلت
 و ۔۔ س مر صح {

 .؛رذنؤ» ةملك يفو . ىجنن ةملك

 :(درو) ةملكل يوغللا ىنعملا

 نالصأ :لادلاو ءارلاو واولا (درو)» :ةغللا سيياقم مجعم ىنف ءاج

 .''ة"«ناولألا نم نول ىناثلاو ءىشلا ىلإ ةافاوملا امهدحأ

 رضح ادو رسكل اب دري َدَرَو :د ر و درو» :حاحصلا راتخم يف ءاجو

 ٩٠٤, 'ه«هرضحأ هدَرؤَتساو هريغ هَدَرؤأو

 هلَخَد هريغو املا ىَلَع فارشإلا :) زولا (و)» :سورعلا جات ىف ءاجو

 ع لوق هديس نبا دشنأو ادزؤو ًادزو هْئَلَعو ءاملا َدَرَو دقو (هلُخذَي مل وأ

 حنملا رضاحلا عتِصع َنغَضَو ةشامج ًاقزز ءاملا َنذَرَو اَمَلَق

 دقف هريغ وأ ًأالَهْنَم اناكم ىأ نم لكو ،هيلع َنمَقأ ءاملا َنْغَلَب امل :هانعم

 هرتف ٧١[ ؛ميرم] ه اهدرو الإ زُكنمي نيو » :ىلاعت هلوق زاجملا نمو كدرو

 .نوملسملا اَهنُخَذَي الو رافكلا اهلذيف رافكلا عم اهنوري :لاقف بلعث

 ىنحلا اكَي مه تقس يلأ » ؛نؤ هلا لوف كلذ ىلع ليلدلاو
 ممصم س ج

 ح .[ ١٠١ و٢ ١٠ :ءايبنألا ] 4 ايكييع ے هروعشل . ١ ال ٥ نو دسم دعبم اهنع كيتلوأ

 مهنأ ًةَداَتَقو نسحلاو دوعسم نبا نع لقنو .ةيوق كلذ يف مهنُجححو :جاجزلا

 اك ءام اتذَرو :لوقت تترعلا نل ايوق وهو .اهلوخذ سيل اهدوز نإ :اولاق

 )٩٠٢٣) ةغللا سيياقم مجعم ٦١/ ١٠٥.

 ( ٤ ٠ ٩ ) (درو) :ةملك وارلا باب .حاحصلا راتخم



 ٢٦٧١ ر" يناثلا لصفلا
 ر - . ...ع

 ئ ' ر ت ن ه

 ےس صم ے ص ے

 يفو ٢٣[٥© :صصقلا] 4 ے ےَرذَم م درو املو » . : لف هللا لاتقو هولخذَي ملو

 :لاق هلُخذَي مل وأ هَلَخَد هيلع تفرشأ اذإ اك ءامو اذك َدَلَب ثذَرَو : :ةَعللا

 .ا٠‘“...لوحدب سيل عامجإلاب دوزؤلا
 :ىلاعت هلوق ىنعم نأ كردن ةغللا بتك يف ةلجسملا فيراعتلا هذه نم

 مزلتست ال ناعم هذهو ،اهيلع فرشمو اهرضاحو اهيفاوم :يأ 4 اَعذراَو»
 مهلوبق مدع انفرع ةغللا ءاملع نع اهانلقن يتلا تالوقنلا نمو ،لوخدلا ىنعم

 .رانلا نيقتملا لوخد ةركفل

 » ةملكل يوغللا ىنعملا

 ۔ :تاملك نم اهنم قتشا امو «وجن» ةملك ىنعم حرش يف بغارلا لاق

 س ط

 نالف نم نالف اجن :هنمو ءيشلا نم لاصفنالا :ءاجنلا لصأ :وجن»

 :لاقو ٥٣[ :لمنلا] “أوتَماَء ترزلآ اتَنَمَاَو » . :ىلاعت لاق .هتيجنو زو هتيجنأو

 ٣٣[...«٠``٨'. :توبكنعلا] : كلهأو ك م اوَجَُم اَنإ»

 _ :روظنم نبا لاقو

 اَإ» :ىلاعت هلوق يف سابعلا وبأ ....يلا نم ضالَخلا ؛ةاجنلا»

 ."‘‘؛هكّلهَو باذعلا نم كصّلَحُت :يأ ه كلهأو كوُجتُ

 .4متَهج لزعب »_ب , ىلاعتو كرابت هللا هامس يذلا ناكملل مهتافاومو

 يف لوقلا اذه وحن رظناو .(درو) :ةملك .ةلمهملا لادلا عم واولا لصف “سورعلا جات )٩٠٥(

 ٢٦٨/١٥. ‘برعلا ناسل

 )٩٠١٦( ص ‘نآرقلا بيرغ يف تادرفملا ٤٨٦.

 )٩٠٧( ‘برعلا ناسل ٦١/١٤ - ٦٢.

 



 ىنحلا اجيم ح 2 ج ٢٧٢ ٥
 ع ىابنااا ةل هم ۔۔__

 :؟ رذنو » ةملكل يوغللا ىنعملا . . 222١

 _ :ىناهفصألا بغارلا لاق

 لمعتسي ملو ،هب هدادتعا ةلقل هفذقي :يأ .ءيشلا رذي نالف :لاقي :رذو»

 داك اَم َرَدَتَو ههدَحَو هآ دبعل انتقح أولاَق » :ىلاعت لاق .هيضام

 َمُهَرَذَ » ١٢٧[& :فارعالا] 4 كلَكَهلا٤ََو كَرَذَنَو» ء[٠٧:فارعالا] ه انؤآباء ذبحي

 ىلإ [٨٧٢:ةرقبلا] ه وبرلا َنم ََب ام أوُرَدَو » ١١١[، :مامنالا] 4 ےرورتقَي امو

 نوكرتي :لقي ملو ٢٣٤[، .ةرقبلا] 4 اجوز َوُرَدَيَر» :هلوق يف هصيصختو .هلاثمأ
 .هللا ءاش نإ باتكلا اذه دعب اميف ركذي هنإف ؛نوفلخيو

 مهلوق وحن اهب دادتعالا ةلقل كلذب اهتيمستو محللا نم ةعطق :ةرذولاو

 ٥. '‘«مضو ىلع محل وه :هب دتعي ال اميف

 :يأ ُهرَذَي وهو 8هعد :يأ زد :لوقتو ...» :يرهوجلل حاحصلا يف ءاجو

 :لاقي الو ؛هزدصم تيمأ دقو ةعست 17 : هَعِسَو لثم هوذي هَرِذَو :هلصأو هغذي

 ٠٠. ٢٨٨هةرات وهو هكرت :نكلو لزا الو هَرِذَو

 ةملك ىنعمل هركذ دنع نآرقلا ظافلأ مجعم يف بغارلا لاقو

 نمف ؛ارارطضاو ارهق وأ ًارايتخاو ادصق هضفر :ءىشلا كرت» :(كرت)

 امسج مُهَتْعَمحن روصلا يف مينر ضعب ىف رمي نيموي مصع نكو » :لوألا

 ٩٩[. :فهكلا]

 لاق ...ديدشلا عفدلا :عدلا» :(عدلا) ةملك ىنعمل هركذ دنع بغارلا لاقو

 ١٣[. :روطلا] ه اعد َمَتَهَج رات لإ رود د » :ىلاعت

 )٩٠٨( ص ثنآرقلا بيرغ يف تادرفملا ٥٣٣.

 )٩٠٩) .رذو :ةدام يرهوجلل حاحصلا



 ٢٧٢ / :2 9 ين اثلا لصفلا

 .معغات

 ىلإ ةيوغللا يناعملا نلقني «كرتن» ةملكو «عدن» ةملكو «رذن» ةملكف

 عفدت ةجئاه رحب جاومأ اهنأكو نيملاظلا رمز نروصيو ةكرحلاب ةمعفم دهاشم

 لبق نمزلا نم ةرتف كانه كرتتل ميحجلا باوبأ بوص ةوقب اضعب اهضعب
 .ةمئادلا ةدلاخلا رانلا تاكرد يف لوخدلا

 هذه يف ةينآرقلا تاملكلا هذه اهب تقطن يتلا ةيوغللا يناعملا يه هذه

 فوفص يف اورشحي نأ نكمي ال نيقتملا نأ فرعن اهنمو ةميركلا تايآلا

 (دورولا) رسف يذلا لوقلا ةحص مدع فرعن كلذكو منهج ىلإ نيملاظلا

 .هريغو يطيقنشلا خيشلا هدمتعا يذلا منهج لوخدب

 ُوَدَنو اوتأ َبَِلأ ىت مث » :ىلاعت هلوق ريسفت يف يطيقنشلا لاق .
 نأ ىلع ليلد - اهيف نيملاظلا كرتن :يأ» ٧٢[: :ميرم] 4 اًث بف كرييلظل

 ؛اهيف نيملاظلا رذنو :لقي مل اهولخدي مل ول ذإ _ اهيف مهلوخد اهل مهدورو

 ن ش ) » :هلوق كلذكو ىرت امك حضاو اذهو نيملاظلا لخدئو :لوقي لب

 فطع اذلو ،ةكله هنأ هنأش نم اميف اوعقو مهنأ ىلع ليلد « وقت لا

 َبزَلا ىجن ش ش » :هلوق [١٧:ميرم] 4 امهذراَو لإ ركني نيو » :هلوق ىلع

 .٠٠٨0ه اوت

 لدي اذهو «اَيث اهيف بيلكلا رَدَنَو» :ىلاعت هلوق» :يزارلا مامإلا لاقو

 .“؛رانلا يف نوقبي امنإ مهو هودرو يذلا عضوملا كلذ يف نوقبي مهنأ ىلع
 نولئاقلا اهيلع دمتعا يتلا - تاياورلا عيمج فعضل انتفرعم دعبو

 يذلا ريسفتلا اذه نأ كردن اهنم مهجارخإ مث رانلا يف نيقتملا لوخدب

 .هل لصأ ال هريغو يطيقنشلا هيل

 )٩١٠( ،ىطيقنشلا ريسفت ٤/ ٢٦٦.

 )٩١١( "يزارلا ريسفت ٢٢١/٢١.



 .غلا لإ .تت
 صحرب حم .. 2 .و, ٢٧٤
 ح تلل

 موي دهاشم روصت يتلا تايآلا يف ةدراولا تاملكلا يناعمل انتفرعم دعبو

 قرتفت مث رشحملا ضرأ يف عمتجت قئالخلا نأ كاردإلا مامت كردن ةمايقلا

 .دحاو طارص مهعمجي نأ ريغ نم رانلا ةهج ىلإ وأ ةنجلا ةهج ىلإ كانه نم

 هذه ترسف ةفيعضلا تاياورلا ىلع نيرسفملا نم ريثك دامتعا ببسبو

 مهريسافت تراص نأ ةجيتنلا تناكو ،حيحص ريغ اريسفت ةميركلا تايآلا

 .ا''؟}×لاقو ليق طحمو لاكشإ راثم» تايآلا هذهل

 ۔۔۔بناصلا جهنملا قبطي امدنع

 نم حيحصلا تباثلا اودمتعاو ،نآرقلاب نآرقلا اورسف نيذلا نورسفملاو

 مهريسافت اوديشو لاوقألاو تاياورلا نم فيعضلا ىلإ اوتفتلي ملو .ةلدألا

 قانعأل يل ريغ نم ميركلا نآرقلا تاملك اهتضرع يتلا يناعملا كلت ىلع

 .ضقانتلاو بارطضالا نم مهلاوقأ تملس دقف ىلاعتو هناحبس هللا باتك تايآ

 ش ش ه :ىلاعت هلوق ريسفت دنع _ ريسفتلا جهنم قبطي وهو ۔ يواضيبلا لاق

 يجنن بوقعيو يئاسكلا أرقو ةنجلا ىلإ نوقاسيف» : وتأ َبَلا تن

 ؛4 اث اهبف يلللا رَذَنَو» .كانه : :يأ ءاثلا حتفب مث ءىرقو خ 6فيفختلاب

 نإو اهيلاوح وثجلا دورولاب دارملا نأ ىلع ليلد وهو .اوناك امك مهب ًاراهنم

 اراهنم اهيف ةرجفلا ىقبتو "مهيثاجت دعب ةنجلا ىلإ ةرجفلا نوقرافي نينمؤملا
 .ؤ''٦'«مهتائيه ىلع مهب

 تايآ هيلع تصن يذلا ريسفتلا وه انه يواضيبلا هلاق يذلا ريسفتلا اذهف

 .ىلاعت هللا باتك يف ةريثك

 .ميرم ةروس نم ٧١ ةيآلا ريسفت نم ٧١/١٦ ،روشاع نبا ريسفت )٩١٢(

 ٢/ ٣٧. يواضيبلا ريسفت )٩١٣(

 



 ٢٧٥ 172 يناثلا لصفلا
 ا -س

 روم ل ' س ,2 ل ۔ے 'إء۔۔
 ذيموي ةعاسلا موقن موبو + :ىلاعت هلوقل هريسفت دنع يربطلا مامإلا لاق

 رشحي يتلا ةعاسلا ءيجت مويو :هركذ ىلاعت لوقي» :[ا٤ :مورلا] 4 روفك

 قزفتي :ينعي نوقزفتي مويلا كلذ يف لوقي "ذئموي هللا ىلإ قلخلا اهيف
 تاذ مهب ذخؤيف &ناميإلا لهأ امأف ،هب رفكلا لهأو ،هللاب ناميإلا لهأ

 رانلا ىلإ لامشلا تاذ مهب ذخؤيف رفكلا لهأ امأو ،ةنجلا ىلإ نيميلا

 .'٨‘`‘؛«بيطلا نم ثيبخلا هللا زيمي كلانهف

 ساَملأ دص يموت « :هلوق ىنعمو» :اضيأ يربطلا مامإلا لاقو

 ىلإ نيميلا تاذ ذخآف ،نيقزفتم اقرف باسحلا فقوم نع [٦.ةلزلزلا] 4 انا

 .'١٨“«رانلا ىلإ لامشلا تاذ ذخآو ،ةنجلا

 ملآ نيذلل كير رقأ ٣ :ىلاعت هلوقل هريسفت دنع يربطلا مامإلا لاقو

 ءيجي موي» :[:؛7 ورلا 4 َدوَُتَصَي نموي هأ م هل ةم ال موي أي نأ يللق نب
 ثعَدَص :مهلوق نم نيتقرف سانلا قفتي :لوقي ،شانلا عتصي مويلا كلذ

 .'“‘“«ريعسلا يف قيرفو .ةنجلا يف قيرف :نيتقرف اهتقرف اذإ :نيتعدص منغلا

 ريسلا مث ريعسلا قيرفو ةنجلا قيرف نيب لصفلا تركذ تايآلا هذهف

 .ضعبلا امهضعب نع نيديعبو نيلصفنم نيهاجتا يف كلذ دعب نيقيرفلاب
 تاياور هل تجور يذلا منهج قوف روبعلل ركذ يأ تايآلا كلت يف سيلو
 .ةجح يأ اهيلع موقت ال

 نيرادلا ىلإ امهريس يف امهو طارصلا رهظل نيقيرفلا ءاطتما ةركفف

 ةمايقلا مويل ميركلا نآرقلا اهروص يتلا دهاشملا كلت نيب نم اهل دوجو ال

 .رانلا باوبأ وأ ةنجلا باوبأ نم لوخدلا ىلإ روبقلا نم جورخلا ذنم

 ٢٧/٢١. يربطلا ريسفت )٩١٤(

 )٩١٥( يربطلا ريسفت ٣٠/ ٢٦٧.

 )٩١٦( "يربطلا ريسفت ٢١/ ٥١.



َ ! : .7 

 ٢٧٦  .9ما: 7 ١
 4 . _ - : ٦

 ج از..۔ل۔۔ ..:. اما

 . ۔وم ه س

 زيموي ةَعاَحل ا وع مو :7 :ىل اعت هلوق يف ىنعم نم ءاج امو

 ؛4ةشَتَسي زيتنب»و «انتفأ شاتلأ دشي نيه ٠؟ كن
 و ے۔ ے ا 22 7 ۔ي م .

 ردنو اوقت 7 بذلا ىجنن مت ؟ :ىلاعت هلوق يف ءاج يذلا ىنعملا سفن وه

 ۔[٢٧ :ميرم] ث اف دملا

 ًاتاتشأ بهذتو عدصتتو قرفتتو لصفنت قئالخلا نأ ررقت تايآلا هذهف

 .هللاب ذايعلاو نارينلا باوبأ بوص قيرطو نانجلا باوبأ بوص

 مهفيرشتو ةنجلاب نينمؤملا ىلع هللا لضف نألو ...» :روشاع نبا لاق

 دقو فيك ،ادحاو ًاقاسم نيكرشملا عم مهتوسي نأ يفاني ةعيفرلا لزانملاب

 :ىلاعت لاقو ٦4] : :ميرم] : َيطََشلو . م مَمَتَرْشحَنَل كل كلبَرَوف) « هلوقب مالكلا رذش

 4 اًدزو َعَهَج لإ ١ َتيمرجُمْل آ قوستو ٥ د َدْفَو محلا ١ لإ َسَقَتمْلَآ ١ وشت و «

 . 1١٧ '«نيقيرفلا رشح فالتخا يف حيرص وهو ء[٦٨ ٨٥. :ميرم]

 منهج رهظ ىلع قئالخلا رورم ةركف نأ كردن هركذ قبس ام لك نمو

 ةديقع ينبت يكل لهأب تسيل ةفيعض تاياور ىوس اهل لصأ ال طارصلا قوف
 .ةيمالسإ

 ىلاعتو هناحبس هللا فصو وه منهج قوف ءايقتألا رورم ةركف لطبي اممو

 تقبس كو تز 1 هلا ي « :العو د لج لاق ثيح ةمايقلا موي ء ءايقتألا . ناكمل

 مشو ط رس 0 س وعمس ال ٥ ِِ نود س .ه دعبم اهنع كيتلؤأ مسحل ا كم َ اَتِي ممت

 مص . ه ح ح ؟ . ۔۔س م تيكش ام ِ اَم ىف

 . ] ١٠٢١ \١٠١:ء ايبنال ١ [ 4 نو للح رهسن

 ىنعمل نايب 4 اهَسيِيَح كوك ال» ةلمجو» :روشاع نبا لاق
 مهعوري الو اهرح مهحفلي ال ثيحب ًاديدش ًادعب اهنع نودعبم :يأ نودقعبم

 )٩١٧( روشاع نبا ريسفت ٧١/١٦.



 ٢٧٧ / 3 2 9 يناثلا لصفلا
 ۔مگح ح" ر ٹ٬ت ز 2

 غلبي امم دعبأ نم عمسلا ىلإ غلبي توصلاو ؤاهتوص نوعمسي الو اهرظنم
 يئرملا هنم

 نم عمسي يذلا توصلا :يأ سحلا غلبي يذلا توصلا :سيسحلاو

 نم نوملاس مهف ءاهئاوصأ مهعامسأ غلبت الو رانلا نم نوبرقي ال :يأ }ديعب

 .'"‘“«اهملؤي ام مهعامسأ عرقي الف اهتاوصأ نم عزفلا

 ىلع رخآ ليلد اذهو منهج رهظ ىلع ءايقتألا رورم ةركف درت ةيآلا هذهف

 (رورملا) ب ٧١! :ميرم] ه اَهُذراَو الإ ركنم نو » :ىلاعت هلوق ريسفت نالطب
 .طارصلا ىلع

 بسح ۔ منهج قوف طارصلا ىلع نيملاظلا رورم ةركف لطبي اممو
 نم منهج لوخدب رانلا لهأل ىلاعت هللا باطخ وه - تاياورلا هتلاق ام

 نآرقلل ةفلاخملا تاياورلا تركذ امك دودمم طارص قوف نم سيلو اهباوبأ

 .ميركلا

 ىوتَم نك اهف تيييللع متَهَج بوبأ اولُعَداَق » :ىلاعت لاق دقف
 ٢٩[. :لحنلا] ئ حر

 .منهج تاقبط :ينعي .منهج باوبأ اولخدا» :يربطلا مامإلا لاق

 .“''«اهيف نيثكام :ينعي 4 اهف كييللَخ)»

 كلذ مهل لاقي :يأ « ةَهَج بو روأ اَولُحأَف » :ىلاعت هلوق» :يبطرقلا لاقو

 منهج باوبأ نم باب وه ذإ ؛ربقلا باذعب مهل ةراشب وه :ليقو .توملا دنع

 )٩١٨( روشاع نبا ريسفت ١١٤/١٧.

 )٩١٩( ،يربطلا ريسفت ٩٩/١٤.



 ة ١ !ذإ ..

 عب ك ب 2

 ةكردلا لوخدب الإ الثم اهيلإ ةيناثلا ةكردلا لهأ لصت ال :ليقو .نيرفاكلل
 ضعبلاف ‘درفقم باب ةكرد لكل :ليقو .اذكه ةثلاثلاو ةيناثلا مث ىلوألا

 .'''٠«ملعأ هللاف .رخآ باب نم نولخدي ضعبلاو باب نم نولخدي

 نأ مهنم فنص لكل باطخ 4هَهَج بوبأ اَولُحذأَق »» :يسولألا لاقو

 ۔'“"'!«ةقبطلا وأ ذفنملا امإ اهب دارملاو إمنهج باوبأ نم ًاباب لخدي

 نولخدي لمع لهأ نك ه هتَهَج بوأ اَولُحأَك »» :يدعسلا خيشلا لاقو

 تايآلا يفو» :هريسفت نم رخآ عضوم يف لاقو .'"""همهلاحب قئاللا بابلا نم

 .ةنزخ امهنم لكل نأو ،قلغتو حتفت باوبأ امهل ةنجلاو رانلا نأ ىلع ليلد
 فالخب ،امهقحتسا نم الإ امهيف لخدي ال ناتللا ،ناتصلاخلا نارادلا امهو

 .'‘""«...رودلاو ةنكمألا رئاس

 ملو .هللاب ذايعلاو رانلا يف رانلا لهأ جولول باوبألا ددحت ةيآلا هذهف
 .رانلا تاكرد ىلإ طارصلا قوف نم رافكلا طقاست ركذت

 ىلع ليلد هيف اهباوبأ نم رانلا ىلإ ةاصعلا جولو هيف يذلا دهشملاو

 ىلع (رورملا) ب »« اَهذراَو لإ ١ ركني نو 7 :ىلاعت هلوق ريسفت نالطب

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .منهج قوف طارصلا

 ضرعلا ةحاس درت قئالخلا عيمج نأ ملعت انه هضرع قبس ام لك نمف

 ةنجلا لهأف .لامعألاو ناميإلا بسح قئالخلا لصفنت مث ةمايقلا موي ربكألا

 )٩٢٠( .يبطرقلا ريسفت ٦٦/١٠١.

 )٩٢١( }يسولألا ريسفت ٣٧٠/٧.

 .ميرم ةروس نم ٢٩ ةيآلا ريسفت نم ٤١٧٤ ص ،“يدعسلا ريسفت )٩٦٢٢(

 .رمزلا ةروس نم ٧٢ ةيآلاو ٧١ ةيآلا ريسفت نم 0٦٩٧ ص "يدعسلا ريسفت )٩٢٢٣(



 ٢٧٨ 7٥:;<و يناثلا لصفلا
 ىازا مه

 بوص مهب فذقي ۔ هللاب ذايعلاو - ميحجلا لهأو ،اهباوبأ بوص مهب ذخؤي

 .ايندلا ةايحلا يف هلجأل لمع يذلا هلزنم يف مهنم درف لك لخدي مث 6رانلا

 مويل ةحيحصلا ثيداحألاو ،ميركلا نآرقلا اهضرعي يتلا دهاشملا لكف

 سيل مهلزانم يف نيرادلا باحصأ لوخد ىلإ روبقلا نم جورخلا ذنم ةمايقلا

 طارصلا تركذ يتلا تاياورلاو ،هيلع قئالخلا رورمو طارصلل ركذ اهيف

 .ةمألا جهنم بسح ةجح اهب موقت ال

 ٭; ٨ ٨

 كرابت هنلا مهيتأيف) :اهيف ءاج يتلا ةياورلا :عبارلا رصنعلا

 :(نوقرعي يتلا هتروص ريغ ةروص يق ىلاعتو

 ديعس يبأو ةريره يبأ نييباحصلا ىلإ ةبوسنم ةروصلا ةياور تءاج

 دامتعا مدع ('‘"‘'طسقلا نازيملا) باتك يف تركذ دقو ءانغ يردخلا

 ىلاعتو هناحبس هللا ةيؤر دقتعم تابثإ ىف ةياورلا هذه نم لوألا رطشلا

 باتكلا يف هتلقنو هتلق ام لك ةعجارم ميركل ١ ئراقلا نم وجرأف

 .روكذملا

 نم يناثلا رطشلا يف تركذ يتلاو ۔ رانلا نم ةاصعلا جارخإ ةركف امأو

 يهف ۔ ابو ديعس يبأ ىلإ ةبوسنملا ةياورلاو ةريره يبأ ىلإ ةبوسنملا ةياورلا

 هللا ءاش نإ ثحبلا اذه نم عضوملا اذه يف اهركذنس بابسأل تبثت ال كلذك

 .ىلاعت

 ٩ ه ب

 .اهدعب امو ٢٩ ص ‘طسقلا نازيملا :رظنا ٩٢) ؛)
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 ٢٨٠ ٦ : َ 7

 س ربل عم ع رد .رت له ___

 :يي ةريره يبأ ىلإ ةبوسنملا ةياورلا

 7 :ميهاربإ ن ثوغي اتَذَح :بزح نب ويه ينثذح» :ملسم مامإلا لاق

 ًاسات 5 :هربخأ ةريره ابأ نأ يثيللا ديزي نب ِءاَطَع نَع باهش نبا نَع .يبأ

 :ةك هللا لوشر لاقف ؟ةمايِقْلا مؤي انَبَر ىرت مه !هللا لوشر ات :هفلا لوشزي اولا

 لمم» :لاق !هللا لوشز اي .ال :اولاق «؟رذبلا ةليل رمقلا ةيؤر يف َنوُراَضُت لمم»

 ْمُكَنَق» : :لاق !هللا لوسر اي ال :اولاق «؟ٌباَحَس اهنود سيل سمشلا ين َنوُراَضث
 ., ء <

 كغيتيلق ائيش دبعي ناك نم :لوقي ةمالا مؤت سانلا هللا غم .كلذك هنورت

 عبتو َرَمَقلا َرَمَقْلا ديْغَي َناَك ن عبتو .سملا سمشلا ُدبغَي َناَك نم عت

 للا موينأ ءاَموقِفاَتُم اَهيِف ةمألا هذه ىقبتو تيغغاوَملا تيغاوطلا دبعب َناَك ْنَم

 نوُلوُقََق © مكبر انأ :ُلوُقَيَق ،َنوُقرْغَت يتلا هتروص ربغ ةَروِص ي ىلاعتو لاب
 هللا مهيتأت ةاَتْفَرَع اَنُيَر َءاَج اذإَق اتُئَر انيتأي ىّتَح ء اَنئامكَم اذه ،َكنِم هللاب ذ ٌذوُعَ

 .ةنوُتَق .اتُبَر تنآ :نولوقيف مُكبَر ات :لوقيف نوغ يلا هتروص يف ىلاع

 او .زيجت نم لوأ يمأو انأ نوُكأَق .مَنَهَج يرهظ ني ت طارصلا ك ُثَرضْئَو

 َمَنَهَج يفو ملس ملس !َمُهَللا :نمؤت ي لسرلا ىوغَدَو .لسرلا اڵإ ,نمؤت مك

 !هللا لوسر اي . ْمَعَت :اولاق «؟َنادغلا م ْلَه .نادغَسلا كؤَش لثم بيِلالَك

 فطخت .هللا لإ اه اَهمظع رذق ام ْمَلْعَ ال هنأ َرْيَغ .نادغَسلا كؤَش لم اَهنإَف» : :لاق

 عي ىَّح ىزاَجُملا م مهنيو 6هلمعب يقي نموملا هنت مهلامغأب رسالا
 : داَرأ نَم هتممخَرِب جرخي نأ دارأو ،دابملا َنيَب ءاضقلا َنم هللا رق اذل ىّتَح

 .ائيش هللاب كرشي ال َناَك نم رانلا َنم اوجرخي نأ ةكئالملا َرَمأ 6راَنلا لغأ

 .رانلا ييف مُهَنوُفرغَيَق . .هللا الإ ةلإ ال ؛نوُقَب نَمِم ةَمَحزَي نأ ىَلاَعَت هللا دارأ 1 رأ نمم

 ىّلَع هللا َمَرَح .دوجسلا رأ الإ إ مآ ننا نيم ُراَنل نئت .دوجسلا رت ةب مُهتوفرغت
 ْمهِنَلَع ُبَضيَق .اوشحَتما دَقَو رانلا نم َنوُجَرْخيَق .د دوجلا 1 أت نأ رانلا

 .ليسلا ليمح يف ةبحلا ثبنت ثثنت امك ةنم َنوتْيْنيَق .ةايَحْلا ام
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 ىلَع ههجوب ٌليفُم لجر ىقبيو و .يابي َنَْب ءاضقلا نيم ىلاعت هللا غزفتي مث
 نع يهجَو فرضا بَر ! ق ة .ةَتَحْلا ًالوشذ ة ةَّتَحْلا لغأ رخآ وُهَو .رانلا

 .ةوعُذَي نأ هللا عاش ام هللا وعدت اَْؤاَكَ ييقزخأو اهُخير ينبَشَق ذَق ق هنإف .رات

 !ةريغ لأست نأ كب كلذ ثلعَ نإ تيسَع تْيتَع ْلَه ىلاو كرابت هللا لوم م

 فرضيق . .هللا َاَش ام َقيِثاَوَمَو دوهع نيم ُهَتَر يطغيو .ةريغ غ كلأسأ ال و

 .تكسي نأ هللا ءاش ام تكس اممآَرَو ةَّنَجْلا ىَلَع لبف ا اذإَق .رانلا نَع هَهجَو هلل

 تيطعأ ذق سيلآ :هل هللا نوُقَيَق يها بات ىلب نشق بو نأ وش

 ًكَرَدْغَأ ام دآ َننا اي َكَليَو .تيطعأ يزلا َريَع غ ينلاست ال َتقيِثاَوَمَو دوهع

 نأ كلذ َكْئْيَطعَأ نإ تيستَع لهف :ةل َلوقَي ىّتَح هللا وغذيَو !تَر يأ :لوق

 .قيثاومو دوهع ني هللا ءات ام ةَبَر يطعت َكتَرِعَو .ال :لوقتف ةَرْيَع أت

 ام ىأرف .ةنجلا هل تَقَهَقنا ةّتَجْلا باب ىَلَع ق اًإَق .ةَّنَجْلا باب ىإ همدق

 !َتَر ىأ : :لوقي وقت ممث . .تكش نأ هللا ءاش ام ثكن .رورسلاو رْئَحْلا نم اهيز

 َكَميِثاَوَمَو كدوهَع تيطعأ ذق سيأ :ةل ىَاَعَتَو ةَرابَت هللا نوُقََق .ةَنَجْلا ينلخذأ

 ال !بَر ييأ :لوقيف !َرَدْغَأ ام !مدآ نا اي َكَلْيَو .تيطغأ ام رْيَع نست ات نأ
 .ةئم ىّلاعَتَو راَبَت هللا كحضي ىَتَح هللا وغذي ناَرَي الَق .كقلَح ىقشأ نوكأ

ن
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 َلاَق .ينامألا هب تعطقنا اذإ ىمح ءاَدَكَو اذك نم :ركي هللا ن ىتح .ىت .

 َعَم يِرذُحْلا ديعس وبأو :ديزي نب ءاطع َلاَق .ةَعَم ةلئمَو كل لذ :ىلاعت هلل

 نق ةلل ةريره وبأ تدح ا ىتح .تب هديدح ني هلع ريي ال ةريره يي
 لاق ةريره ابآ اي .ةَعَم هلاقم ةَرَشَعَو ؛ .ديعس وبأ لاق .ةَعَم ةلْنِمَو :لُجَولا يذل

 دهشأ :ديعس وبأ َلاَق .ةعم ةقق ةلني تَل تيذ» :ةلوق الإ ثظينح ام :ةَريَرُه وأ

 كلذو :ةريره وبأ َلاَق .هلاما ةَرَمَعَو كَل كلذ :ةَلَق هللا لوسَر نيم ثنح ي
 .«هَنَحْلا الوخد ة ةَنَحْلا لهأ ؤ خآ لجولا
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 نباو ،'٨"٦“يراخبلا مامإلاو ء'""؛املسم مامإلا ةياورلا هذه جرخأ

 .'""ث؛يئاسنلاو 3'٦٨“١ىلعي وبأو '٦٨؛انابح

 نازيملا) باتك يف ةياورلا هذه نتم فعض بناوج نم ابناج ثركذ
 هذه يف ءاج امل مهلبقت مدع ءاملعلا نم ريثك نع كانه تلقنو (طستقلا

 .سيدقتلاو هيزنتلا ةديقعل ةمداصم روص نم ةياورلا
 .يرهزلا ةنعنع لبق نم هدورول ةلع نم ولخي الف ةياورلا هذه دنس امأو

 نم ةثلاثلا ةبترملا نمض '""يرهزلا رجح نبا ركذ دقف

 )٩٢٥( :ةياورلا .ملسم حيحص ١٨٢. ص ٢٩ ١ - ١٣٠

 )٩٢٦() :ةياورلا ،يراخبلا حيحص ٧٤٣٧. ص ١٣١١-١٦٣١.

 )٩٢٧( :ةياورلا ،نابح نبا حيحص ٧٤٦٩ ٤٥٠/١٦.

 )٩٢٨( :ةياورلا كىلعي يبأ دنسم ٦١٣٦٥.

 )٩٢٩() :ةياورلا "ىربكلا يئاسنلا ننس 0١٧١١٤٨٨ ٤٥٧/٦ - ٤٥٨.

 يتلا تاياورلا ةصاخ ۔ يرهزلا تاياور لبقت يف ىنأتي ءرملا لعجت يتلا بابسألا نمو )٩٣٠(

 ۔ :يزوجلا نباو يسولالا هركذ ام وه ۔ ةمايقلا موي ةاصعلا ريصم نع ثدحتت

 ۔ وهو ،نيطالسلا طلاخ نيح يرهزلل نيحصانلا ضعب هبتك ام نسحأ امو» :يسولالا لاق

 وعدي نأ كفرع نمل يغبني لاحب تبحصأ دقف نتفلا نم ،ركب ابأ كايإو ىلاعت هللا انافاع
 هباتك نم كمهف امب ىلاعت هللا معن كتلقثأ دقو اريبك اخيش تحبصأ كمحريو ىلاعت هللا كل
 :هناحبس لاق ،ءاملعلا ىلع قاثيملا ىلاعت هللا ذخأ كلذك سيلو ةث كيبن ةنس نم كملعو

 تلمتحا ام فخأو تبكترا ام رسيأ نأ ملعاو ١٨١[ :نارمع لآ] 4 >

 نيح ًالطاب كرتي ملو ًاقح دؤي مل نمم كوندب يغلا ليبس تلهسو ملاظلا ةشحو تسنآ كنأ

 ًاملسو مهتالب ىلإ كيلع نوربعي ًارسجو مهلطاب ىحر كيلع رودت ًابطق كوذختا كاندأ
 ءالهجلا بولق كب نوداتقيو ءاملعلا ىلع كب كشلا نولخدي مهلالض ىلإ كيف نودعصي

 كيلع اودسفأ اميف كنم اوذخأ ام رثكأ امو كيلع اوبرخ ام بنج يف كل اورمع ام رسيأ امف

 َةوَنَصلأ أوغاَسأ لَح هينب نم تخ » :مهيف ىلاعت هللا لاق نمم نوكت نأ كنمؤي امف كنيد نم

 نم كيلع ظفحيو لهجي ال نم لماعت كنإف ٥٩[ :ميرم] 4 انغ رقب فق توملأ اوت
 هللا ىلع ىفخي امو ديعبلا رفسلا رضح دقف كداز ئيهو مقس هلخد دقف كنيد وادف لفغي ال

 ٣٤٨/٦(. ،يسولألا ريسفت) «مالسلاو ءامسلا يف الو ضرالا يف ءيش نم



٠ 

 م, ‘9 يناثلا لصفلا ٢٨٢
 عسات اراس ]راه

 :هلوقب نيسلدملا نم ةقبطلا هذه دارفأ رجح نبا فصو دقو .'‘"ا!؛نيسلدملا

 اوحرص امب الإ مهثيداحأ نم ةمئألا جتحي ملف سيلدتلا نم رثكأ نم :ةثلاثلا

 ريبزلا يبأك مهلبق نم مهنمو اقلطم مهثيدح در نم مهنمو .عامسلاب هيف

 .ا‘""١«ىكملا

 !"٤م'"١٣٣يراخبلا مامإلا دنع يرهزلا قيرط نم ةياورلا هذه تءاجو ه

 نب ءاطعو بيسملا نب ديعس هيخيشو يرهزلا نيب ثيدحتلاب حيرصتلا اهيفو

 ناميلا يبأ لبق نم اهدورول كلذو ًاضيأ اهب دتعي ال قيرطلا كلت نكلو .ديزي
 .مهالوم ينارهبلا عفان نب مكحلا

 :لاقف ناميلا يبأ نع هللادبع وبأ لئس :مرثألا لاق» :رجح نبا ظفاحلا لاق

 ،بيعش انربخأ :لوقي وهو :لاق ،حيحصف زيرحو ناوفص نع هثيدح امأ

 ثيدحلا يف بيعش رمأ ناك :هللا دبع وبأ لاق .''”بيجع ءيشب كلذ لحتساو

 دب ال ام ىلإ اوجاتحاف بسكلا نع ملعلا مهلغش ءاملعلا روهمج نإو» :يزوجلا نبا لاقو .

 .مهل نسحأ ناك اهريغ نأ الإ ،اهيف اولوأت نإو مهتناش لخادم اولخدف ربصلا لقو .هنم

 بدؤم ايندلا يبأ نباو نيسحلا نب رهاط عم ةديبع وبأو ‘كلملا دبع عم يرهزلاف

 نوشيعي داهزلاو ءاملعلا نم فلح لاز امو .ريزولا حدمب هباتك ردص ةبيتق نباو دضتعملا

 مهنإف ليوأتلا نم ًاقيرط اوكلس اوناك نإو ءالؤهو .ملظلاب نيفورعملا نم ةعامج لظ يف
 .(٢٤١۔١٤١ ص رطاخلا ديص) .ءايندلا نم اولان امم رثكأ مهنيد لامكو مهبولق نم اودقف

 )٩٣١( :ت ،سيلدتلاب نيفوصوملا بتارمب سيدقتلا لهأ فيرعت  0١٠٦ص١٠٩.

 )٩٣٢( ص ،سيلدتلاب نيفوصوملا بتارمب سيدقتلا لهأ فيرعت ٢٣.
 ناميلا وبأ انثدح» :يراخبلا مامإلا لاق ١١٦١٦. ص ٦٥٧٢. :ةياورلا "يراخبلا حيحص )٩٢٣(

 .«...امهربخأ ةريره ابأ نأ ديزي نب ءاطعو ديعس ينربخأ يرهزلا نع بيعش انربخأ

 )٩٣٤( :ةياورلا يراخبلا حيحص  58٨٠٦ص ١٥٥.

 .«...بيعش انربخأ» :لوقي ةياورلا هذه يف ناميلا ابأ نأ ىرت تنأ )٩٣٥(

 انثدح) :هلوقب ةداجولا هذه لثمب لقنف مهضعب فزاج دقو» :ركاش دمحم دمحأ لاق

 = نم وه لب ،هيلع دمتعي دحأ هزجي ملو ،ءاملعلا كلذ ركنأو !(نالف انربخأ) وأ (نالف



 ىخرب سم .او ٤8.
 ع .يجا ۔ز. ديل

 اهارأ صمح لهأل ةصق ركذو ،هنم عمس شايع نب يلع ناكو ٧ادج ًارسع
 كلذ رضح ،هوملك مث .ال :مهل لاقف ،هنع اووري نأ مهل َنَذأي نأ هولأس مهنأ

 ؟ةلوانم :هللا دبع يبأل تلقف .ثيداحألا كلت ينع اوورا :مهل لاقف ناميلا وبأ

 ناكف ‘طقف اذه عمس امنإ ،ائيش الو ابتك مهطعي مل ناك ةلوانم ناك ول :لاق

 وهو ،ذْعَب ينم بيعش تمك ذخأف ينءاج ناميلا ابأ نإ :لوقي بيعش نبا

 تلأس :نيعم نب ىيحي نع ‘ناسغ نب لضفملا لاقو ... انربخأ :لوقي

 مل ةلوانملا ،ةلوانم وه سيل :لاقف ةزمح يبأ نب بيعش ثيدح نع ناميلا ابأ

 مل :يزارلا ةعرز يبأ نع ،يعدربلا ورمع نب بيعش لاقو ...دحأل اهجرخأ

 "يرجآلا لاقو ...ةزاجإ يقابلاو ادحاو اثيدح الإ بيعش نم ناميلا وبأ عمسي
 ٦١ ٩٣\؛

 «ةملك الإ بيعش نم ناميلا وبأ عمسي مل :دواد يبأ نع

 يباحصلا ىلإ ةبوسنملا ةياورلا هذه ديناسأ ةمالس مدع انل رهظي اذه نم

 . هذ ةريره يبأ ليلجلا

 قح يف هلجس ام قبط دق رجح نبا ظفاحلا دجن نأ يف انتبغر يه مكو

 .ةياورلا هذهل هحرش دنع ناميلا يبأ ةياورو يرهزلا ةنعنع

 موقي امم تسيل ةياورلا هذه نأ فرعل لاوقأ نم هلجس ام قبط هنأ ولو

 .ةرهاطلا ةيمالسإلا ةديقعلا ناينب اهيلع

 نأب عمجيو ...» :ةياورلا هذهل هحرش دنع رجح نبا ظفاحلا هلاق اممو
 مه جارخالا نورشابي نيذلاف ،كلذب لسرلا ةنسلأ ىلع نورمؤي ةكئالملا

 .'٨"“«ةكئالملا

 :رظنا) «هتياور درتو نيلوبقملا ةجرد نع اندنع طقسي هب يوارلاو حيرصلا بذكلا =
 ۔(٧٩ ص شماه ،ثيدحلا مولع راصتخا حرش ثيثحلا ثعابلا

 )٩٣٦( :ت "بيذهتلا بيذهت ١٥٣٩. ٢/ ٣٩٥ - ٣٩٧.

 )٩٣٧( ؤيرابلا حتف ٢٨٤/١٣.



 ٢٨٥ .ثحو يناثلا لصفلا 2 دانلا لصن

 رانلا نم سانأ جارخإب ةكئالملا رمأي هللا نأ اهيف ركذ يتلا ةياورلا هذه
 يف هسفن رجح نبا اهرطس يتل او ةمألا ءاملع دعاوق بسح ۔ تبثت ١

 تاياور عم اهيناعم عمج نع الضف اهيلع دامتعالا حصي ال اذهل ۔ هتافلؤم
 . ىرخأ

 : تي يردخلا ديعس ىبأ ىلإ ةبوسنملا ةياورلا

 نع دعس نب ثيللا انثدح ريكب نب ىيحي انتّدح» :يراخبلا مامإلا لاق

 يبآ نع راسي نب ءاطع نع ديز نع لاله يبأ نب ديعس نع ديزي نب دلاخ

 له :لاق ؟ةمايقلا موي انبر ىرن له هللا لوسر اي :انلق :لاق يردخلا ديعس

 مكنإف :لاق ،ال :انلق ؟اوحص ناك اذإ رمقلاو سمشلا ةيؤر يف نوراضت

 لاق مث ،امهتيؤر يف نوُراضت امك الإ رنئموي مكبر ةيؤر يف نوُراضت ال
 ثاحصأ بهذيف نودبعي اوناك ام ىلإ موق لك بهذيل انم يداني

 ةهلآ لك باحصأو مهناثوآ عم ناثوألا باحصأو ،مهبيلص عم بيلصلا

 لهأ نم تارَبغو رجاف وا م رب نم هللا دبعي ناك نم ىقبي ىتح .مهتهلآ عم

 متنك ام :دوهيلل لاقيف "بارس اهنأك ضرعت مّنهَجب ىتؤي مث باتكلا
 و

 ؟ نو دبعت

 لو الو ةبحاص هلل نكي مل متبذك :لاقيف كيلا نبا ًاريرُغ دبعن انك :اولاق

- 
 :لاقيف يئلا نبا حيسملا دبعن انك :نولوقيف ؟نودبعت متنك ام ىراصنلل لاقي

 .انيقست نأ ديرن :نولوقيف ؟نوديرت امف ،ذلو الو ةبحاص هلل نكي مل متبذك
 لاقيف رجاف وأ رب نم ةللا دبعي ناك نم ىقبي ىتح نوطقاستيف اوبرشا :لاقيف
 هيلإ اتم جوحأ نحنو مهانقراف :نولوقيف سانلا بهذ دقو مكسبحي ام :مهل



- ١ . ١ ١ “. 

 ع ٩٦. ىتللا -و

 ك :رتت ز .. َ

 رظتنن امنإو نودبعي اوناك امب موق ُلك قحليل :يداني ًايدانم انعمس انإو .مويلا

 ةرم لوأ اهيف هؤأر يتلا هتروص ريغ ةروص يف رابجلا ممهيتأيف :لاتق .انبر

 مكنيب له :لوقيف ءايبنألا الإ هملكي الف .انبر تنأ :نولوقيف مكبر انأ :لوقيف

 .نمؤم لك هل دجسيف هقاس نع فشكيف .قاسلا نولوقيف ؟هتوفرعت ةيآ هنيبو

 اقبط هرهظ دوعيف دجسي اميك بهذيف ةعمسو اير هلل دجسي ناك نم ىقبيو

 امو للا لوسر اي :انلق إمَئهَج يرهظ نيب لعجيف رشجبلاب ىتؤي مث ادحاو
 ؟رسخجلا

 ةكوش اهل ةحطلفم ةكسحو ثيلالكو فيطاطع هيلع ةلزم ةضحم :لاق

 قربلاكو فرظطلاك اهيلع نمؤملا ،نادعسلا اهل لاقي دجنب نوكت ءافيقغ

 يف سودكمو نشوُدخم جانو مّلَسُش جانف باكلاو ليخلا ديواجأكو حيرلاكو

 قحلا ىف ف ةدشانم يل دشأب متنأ امف بحس بحسيي مهرخآ مي ىتح منهج ران

 مهناوخإ يف اؤجت دق مهنأ اؤأر اذإو ،رابجلل رنثموي نمؤملا نم مكل نيبت دق

 .انعم نولمعيو انعم نوموصيو انعم نولصي اوناك نيذلا انناوخإ انبر :نولوقي
 .هوجرخأف ناميإ نيم رانيد لاقثم هبلق يف متدجو نمف اوبهذا :ىلاعت هللا لوقيف

 همدق ىلإ رانلا يف باع دق مهضعبو مهنوتأتف رانلا ىلع مهَروُص ةلا م مرحيو

 .نودوعت مث اوفرع نمت نوجرخُف هقاس فاصنأ ىلإو

 هوجرخأف رانيد فصن لاقثم هبلق يف متذَجَو نمف اوبهذا :لوقيف

 لاقثم هبلق يف متذجو نمف اوبهذا :لوقيف ،نودوعي مث اوفرع نم نوجرخيف

 ينوقدصت مل نإف :ديعس وبأ لاق اوفرع نم نوجرخيف هوجرخاف ناميإ نم ةرذ

 4 اَهممسَصُي ةنسح كت نإو مَرَد لانم ملي ال ةلا َنإ» , ايؤر
 يتعافش تيقب :راَبَجلا لوقيف "نونمؤملاو ةكئالملاو نويبنلا غَق شت عفشت ٤٠[ :ءاسنلا]

 ةنجلا ءاوفآب رهن يف نؤقليف اوشجتما دق ًاماوقأ جرختف رانلا نم بق لضبقيف
 ليمح يف ةَّيَحلا تبنت امك هيتَئاح يف نوثثنيف ةايحلا ءام هل لاقي



 ٢٨٧ _ يزاا9._ يناثلا لصفلا

 ىلإ ناك امف ةرجشلا بناج ىلإو ةرخصلا بناج ىلإ اهومتيأر دق ليلا

 مهنأك نوجرخيف ضيبأ ناك لظلا ىلإ اهنم ناك امو رضخأ ناك اهنم سمشلا

 .ةنجلا نولخديف ميتاوخلا مهباقر يف لعجيف ؤلؤللا

 هوليع لمع ريغب ةنجلا مهَلَخدأ نمحرلا ءاقتع ِءالؤه :ةنجلا لهأ لوقيف
 .((هعم هلثمو متيأر ام مكل :مهل لاقيف .هومدق ريخ الو

 مامإلا يردخلا ديعس يبأ يباحصلا ىلإ ةبوسنملا ةياورلا هذه جرخأ
 .ا"‘""يسلايطلاو . ٩٤١ مكاحلاو ٩٠٠ ٩ 'نابح نباو . '١٢جلسم مامإلاو &'٢٨“يراخبلا

 ضراعم وهف اهنتم امأو &'٠;"للع نم ولخت ال ةياورلا هذه ديناسأ

 نب ىيحي انثدح» :يراخبلا مامإلا لاق ١٣١٢. ص 3٧٤٣٩ :ةياورلا يراخبلا حيحص )٩٣٨(

 نع ديز نع لاله يبأ نب ديعس نع ديزي نب دلاخ نع دعس نب ثيللا انثدح ريكب
 .«...انلق :لاق يردخلا ديعس يبا نع راسي نب ءاطع

 ديعس نب ديوس ينثدحو :ملسم مامإلا لاق ١٣١. ص 0١٨٣ :ةياورلا ملسم حيحص )٩٢٩(

 ديعس يبأ نع راسي نب ءاطع نع ملسأ نب ديز نع ةرسيم نب صفح ينثدح :لاق
 ...اولاق ةي هللا لوسر نمز يف ًاسان نأ يردخلا

 نب رمع انربخأ» :نابح نبا لاق ٧٣٧٧ ٣٧٧/١٦- ٢٨٠. :ةياورلا ،نابح نبا حيحص )٩٤٠(

 نب ديزي نع ‘دعس نب ثيللا انربخأ :لاق دامح نب ىسيع انثدح :لاق ،ينادمهلا دمحم

 ديعس يبأ نع راسي نب ءاطع نع ملسا نب ديز نع لاله يبأ نب ديعس نع بيبح يبا
 .«...لاق يردخلا

 انثدح» :مكاحلا لاق 0٨٧٣٦ ٦٢٦/٤ - ٦٢٧. :ةياورلا نيحيحصلا ىلع كردتسملا )٩٤١(

 انث :الاق لدعلا بوقعي نب نسحلا لضفلا وبأو ظفاحلا بوقعي نب دمحم هللادبع وبأ

 انث دعس نب ماشه أبنأ نوع نب رفعج انث يدبعلا باهولادبع نب دمحم دمحأ وبأ

 .«...تلق :لاق هن يردخلا ديعس يبأ نع راسي نب ءاطع نع ملسأ نب ديز

 نب ةجراخ انثدح :لاق دواد وبأ انثدح» ٢١٧٩. ٥٦٥/٢. :ةياورلا ؤيسلايطلا دنسم )٩٤٢(

 نع راسي نب ءاطع نع باطخلا نب رمع ىلوم ملسأ نب ديز انث :لاق يعبضلا بعصم
 .«...يردخلا ديعس يبا

 )٩٤٣( لاله يبأ نب ديعس اهيفف نابح نباو يراخبلا مامإلا دنع تءاج يتلا قيرطلا امأ =



 ىلا يتا
 مدعو اهدرل ةلدأ بابسألا هذهب ىفكو ةينآرقلا تايآلا عضطاوقل

 +" % ٭

 هللا دبع نب رباج نييباحصلا ىلع ةفوقوم اهدجي ةياورلا هذه قرطل عبتتملاو

 قودص :يجاسلا لاقو هللا ءاش نإ ةقث ناك دعس نبا لاقو» :رجح نبا لاق ،هيف فلتخملا =

 ةقث يرصم :يلجعلا لاقو ،ثيداحألا يف طلخي عيش يأ يردأ ام :لوقي دمحأ ناك

 بيذهت) «...مهريغو ربلا دبع نباو بيطخلاو يقهيبلاو ينطقرادلاو ةميزخ نبا هقثوو

 ٦٥٠٢٣. ٨٤/٤- ٨٥(. :ت .بيذهتلا

 رايرهش نب لهس نب ديعس نب ديوس اهيفف ملسم مامإلا دنع تءاج يتلا قيرطلا امأو
 ظافحلا نم ناك :يوغبلا لاق ...» :رجح نبا لاق يرابنألا يناثدحلا دمحم وبأ يورملا

 سيل ام نقليف يمع دق ناك :يراخبلا لاقو ...هنم ناعمسيف هيدلول هيلع يقتني دمحأ ناكو

 لاقو .يمع امدعب اميس الو ظفحلا برطضم قودص :ةبيش نب بوقعي لاقو .هثيدح نم

 لاقو .هثيدح نم سيل ثيداحأ نقلي ناكف يمع ناك هنأ الإ قودص :دمحم نب حلاص

 .حاحصف هبتك امأ :لاق ؟هلاح شيأف :هل تلقف هيف لوقلا عىييسي ةعرز ابأ تيأر :يعذربلا

 ةقثب سيل :يئاسنلا لاقو ...الف هظفح نم ثدح اذإ امأف ءاهنم بتكأف هلوصأ عبتتأ تنكو

  

 نب ديوس :لوقي نيعم نب ىيحي ت :لاق :ثعشألا نب ناميلس ينربخأ نومأم الو
 :نابح نبا لاقو .رهسم نب يلع نع سانلا ىورأ نم ةقث :يلجعلا لاقو ...مدلا لالح ديعس
 .(٩٤٢۔-٤/٧٤٢ ٢٧٨٥. :ت "بيذهتلا بيذهت) «تالضعملاب تاقثلا نع ىتأ ناك

 لاق .يندملا دابع وبأ دعس نب ماشه اهدنس يفف مكاحلا دنع تءاج يتلا قيرطلا امأو
 نع دمحأ نب هللادبع لاقو ظفاحلاب ماشه نكي مل دمحأ نع متاح وبأ لاق» :رجح نبا
 نع بلاط وبأ لاقو هنع يوري ال ديعس نب ىيحي ناك اذكو اذك دعس نب ماشه هيبأ
 لاقو ...فيعض :نيعم نبا نع يرودلا لاقو ...ثيدحلا مكحم وه سيل :دمحأ

 :ةرم لاقو فيعض :يئاسنلا لاقو ...يوقلا كاذب سيل :نيعم نبا نع حلاص نب ةيواعم
 ٧٦١٢. ٣٧/١١- ٣٨(. :ت بيذهتلا بيذهت) «يوقلاب سيل

 ةجراخ نب بعصم نب ةجراخ اهدنس يفف يسلايطلا دنع تءاج يتلا قيرطلا امأو

 بيرقت) «نيباذكلا نع سلدي ناكو كورتم» :رجح نبا لاق .يسخرسلا جاجحلا وبأ
 ١٦١٧. ٢٥٤/١-٢٥٥(. :ت .بيذهتلا



 يناثلا لصفلا
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 ."{!ُيربطلا مامإلاو "!ملسم مامإلا اهدروأ امك ةريره يبأو

)٩٤٤( 

()٩٤٥( 

 لاق .حز نع امُماَلِك روصنم نب قحشإو ديمس ن هللا ديبع ينثح» :ملسم مامإلا لاق

 هنأ ريبزلا وب أ ينربخأ :لاق .جيرج نا انقح .ئييْئَقْلا ةدابغ نب حؤز انقح :هللا نبغ

 اذكو اذك نغ ةماقلا مؤي نحن ُيجت :لاقف .دوزلا نع نأش هللادبع نب رباج م عمش

 مث .نؤألاف لؤألا .دبعت تنا ام اهانب ممألا ىغذُف : :لاق .سائلا قؤق يذ أ زظنا

 ؛نوُلوُقَيَف .مك انأ :لوقيف .انبر زظنن :نولوقيف ؟نوزظنت م :لوف كيذ ذغب ابر انيتأت

 ناتنإ لك ىطغي .ةئوغبثيؤ مهب قلطنيف :لاق .كحضن مهل ىلَجَتيَق .يلإ َرظْنَن ىئح
 "رم ذخأت .كنسح يلاك منهج رج ىلعو .ةئوحلبتي مت .ارو .نيؤم 6 ,قيفاش غني
 رعلا مهمهوجلق ةرمز ز لؤأ وجنَتف .نونمؤملا وُجْنَ مث .نيِتِفاتُمْلا ؤ زو 67 مم .هللا ءاش

 مث . ,بنشلا يف مضت روشأ هتوت نيذلا مف ةرات ل افلأ نوعبس .رذبلا ةل

 ناَكَو .ةلا الإ ةلإ ال :لاق نم رائلا نم جرخي ىتح نوُعَق شيو .ةعافشلا ُلجَت مث .كلذ

 نوشزي ةئَجْلا لهأ لعجو .ةنَجْلا اتم نولعجي . .ةريعش نزي ام ريَخْلا نم هبلق يف
 لعجت ىئَح أشي مث ه .ةفارخ بهذيو .ليشلا يف يشلا تابت اوُتبنَي ىتح َءاَمْلا مهل

 .(١٦٣١ص 8١٩١ :ةياورلا . ملسم حبحص) «اهغَم اهلاتشأ ةرمعو اينلا هل

 :ةريره يبأو هللادبع نب رباج نييباحصلا ىلع ةفوقوم ةياورلا هذه يربطلا مامإلا دروأ

 انث :لاق ،راشب نبا انثدح» )١١١/١٦- }١١(: هريسفت يف يربطلا مامإلا لاق

 لأسي هللادبع نب رباج عمس هنأ ريبزلا وبأ ينربخأ :لاق جيرج نبا انث :لاق مصاع وبأ

 ممالا يعدتف 6سانلا قوف "ىرك وأ ىوك ىلع ةمايقلا موي نحن :لاقف .دورولا نع

 ناسنإ لك ىطعيو :لاق ،هنوعبتيو مهب قلطنيف لوألاف لؤألا دبعت تناك امو .اهناثوأب

 نم ذخات بيلالك منهج رسج ىلعو ؤهنوعبتي مث ةملظ ىشفغيو ارون نمؤمو قفانم

 ردبلا ةليل رمقلاك ةرمز لوأ وجنتف ،نونمؤملا وجنيو ،قفانملا رون افْطيَق ٧للا ءاش
 .كلذك مث ،ءامسلا يف مجن اوضاك مهنولي نيذلا مث مهيلع باسح ال افلأ نوعبسو
 هبلق يف نمم هللا الإ هلإ ال :لاق نم رانلا نم جرخيو ‘نوعفشيف ةعافشلا لحت مث

 ءءاملا ةنجلا لهأ مهيلع قيرهيو اةنجلا ءاقلت نوقلي مث ريخ نم ةريعش نزو

 .هاهلاثمأ ةرشعو ايندلا مهل لعجيف نولأسي مث ليسلا يف ءيشلا تابن نوتبنيف

 :لاق بهو نبا انربخأ :لاق ،سنوي انثدح» )١١٢/١٦(: هريسفت يف يربطلا مامإلا لاقو

 نإ :لوقي انالف نإ :ديعس نب رسبل ،لاق هنأ هثدح ًاريكب نأ ثراحلا نب ورمع انربخأ

 ءةمايقلا موي ناك اذإ» :لوقي هتعمسف ةريره وبأ امأ :رسب لاق .اهيلع مايقلا رانلا دورو

 = ىلإ اذه موقيف 6نودبعي اوناك امب سانأ لك قحليل :دانم ىدان سانلا عمتجي
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 لجحاتاتتم ه. __

 ةريره يبأو هللا دبع نب رباج نييباحصلا ىلع ةفوقوم ةياورلا هذه نوكف

 هللادبع نب رباج نأ انملع اذإ ةصاخ اهدنس بارطضا ىلع رخآ ليلد اهيفف

 ةملسم نع ةيليئارسإ تاياور نولقني اوناك يردخلا ديعس يبأو ةريره يبأو

 .باتكلا لهأ

 ىلاعت هللا هركذ يذلا قحلا اهغمدي لاوقأ نم ةياورلا هذه يف ءاج اممو

 - : يي ميركلا هلوسر هركذو زيزعلا هباتك يف

 مرحيو ،هوجرخأف ناميإ نيم رانيد لاقثم هبلق يف متدَجو نمف اوبهذا» ٠
 ىلإو همدق ىلإ رانلا يف باع دق مهضعبو مهنوتأتف رانلا ىلع مهروص هنلا
 .«...نودوعي مث اوفرع نمم َنوجرخيف هێقاس فاصنأ

 منهج نولخدي مهنأب رانلا نم اوجن نيذلا ني نينمؤملا ركذت ةياورلا هذه

 مهجارخإ لجأل نيملسملا ةاصع نع اهقدارس يف نوثحبيو ،ةديدع تارم

 .اليصفتو ةلمج ميركلا نآرقلا هضقني لوقلا اذهو

 هل تقب ةَمَبحسم ملا َنإ » زداربال ا هدابعل هركذ دنع ىلاعت هللا لاق دقف
 7 . و س ط ر س س م و ر.و ,۔ء۔ 6 ر وو حم كر
 يف مهو ر آهكييع وعم ال © نودعيم اهنع كيتلؤأ ححلا ا ا انم
 ِِ :ث شنأ تيكش

 نع نودعبم نمحرلا " ١٠١. ١٠٢[. :ءايبنال] ه َنوُدللَح رهسن

 ةفق لوسرلا نأ ركذت ةفيعضلا ةياورلا هذه نكلو "ميركلا نآرقلا صنب منهج

 .ةاصعلا نع منهج تاكرد يف نوثحبي نينمؤملاو

 مهيتأيف إهللا نودبعي نيذلا ىقبي ىتح ةبشخلا ىلإ اذهو "سرفلا ىلإ اذهو ارجحلا =
 دنعف 6،قيلع هيفو ؛طارصلا ىلع مهب كلسيف مهب بهذيف .هيلإ اوماق هوأر اذإف ،هللا

 :ريكب لاق .ملس ملس ممهلا :نولوقي نويبنلاو ؤسانلا زميف ،ةعافشلاب نذؤي كلذ

 ۔«جان مث شودخمو منهج يف سوكنمو ملسم جانف :لوقي ةريمع نبا ناكف



٠ 

 ه::ثح, و يناثلا لصفلا ٢٩١

 ءاج امب ذخألا مدع ىلع ةجح ةياورلا هذه راكفأل نآرقلا مدهب ىفكو

 ىلاعت هللا باتك ىلع ةينبملا مالسإلا ةديقعب اهل ةلص ال تاروصت نم اهيف
 . ن هلوسر 7

 ءافتكا ةّئُسلا در زوجي الف "نآرقلل ةنيبم ةنسلا نأ» :يواضرقلا خيشلا لاق

 ضقاني ال نايبلا نأل "نآرقلل ةضقانملا ةتسلا لوبق زوجي ال امك ،نآرقلاب

 وأ هقلطم دييقت وأ هماع صيصختب كنم دارملا نيبيو هحضوي امنإ ©نتبملا

 . '!١٠«هلمجم ليصفت وأ 6كهمهبم ريسفت

 م بج هم

 لسرلا نم ىلاعت هللا دابع قح يف ةلدألا نم تباثلاب لوقعلا ديقت مدعو

 لاوقأ نم بدو به ام لك ىلع لبقي ءرملا لعجت نينمؤملاو ءايبنألاو

 ةلزنم باسح ىلع ولو ىتح هراكفأ ةرصن لجأل ةياور لك لبقتيو
 .ةرخآلا يف ةلي هللا لوسر

 لخدي ةلق لوسرلا نأ تابثإ يف اهب جتحاو ةياور يرديحلا دروأ دقف

 .اهنم مهجارخإو ةاصعلا نع ثحبلا لجأل رانلا

 ىلص يبنلا ىلع ليئاربج لخديف ...» :اهيف ىتلا ةياورلا يرديحلا دروأ دقف

 ناعارصم اهلو باب فالآ ةعبرأ اهل ءاضيب ةرد نم ةميخ يف وهو هلآو هيلع هلل

 نوبذعي كتمأ نم ةاصعلا ةباصعلا دنع نم كتئج دمحم اي :لوقيف .بهذ نم

 .انناكم قيضأو انلاح أوسأ ام :نولوقيو مالسلا كنوثرقي مهو رانلاب

 هللا ىلع ينثيو ادجاس رخيف ،شرعلا دنع هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا يتأيف

 .عفشت عفشاو طعت لأساو كسأر عفرا :ني هللا لوقيف .هلثم دحأ هنثي مل انث

 )٩٤٦( ص يواضرقلل ،لقعلاو لقنلا نيب ةرخآلا يف ةعافشلا ١٧.



 .ة لإا) ه ميت ٢٩٢

 ىغحلابلاحتت : ١9

 .«كمكح مهيف تذفنأ دق ىتمأ نم ءايقشألا بر اي» :لوقيف

 هلإ ال :لاق نم اهنم جرخأو رانلا تأف "مهيف كتعفش دق :كو هللا لوقيف

 .هللا الإ

 هللا ىلص لمحم ىل كل ام رظن اذ اف ٠ هلآو هيلع هللا ىلص ىبنل ١ قلطنيف

 «؟ءايقشألا يتمأ لاح ام كلام اي» :لوقيف هل ًاميظعت ماق هلآو هيلع

 .مهناكم قيضأو مهلاح أوسأ ام :كلام لوقيف

 مهجرخيو ...قبطلا عفراو بابلا حتفا» :هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا لوقيف
 م

 . '!٧ا«اعيمج

 ةلأسم نع ثيدحلا دنع حطسلا ىلع اهلاثمأو ةياورلا هذه وفطت اذاملف

 .؟اهل لصأ ال

 لسرلا ةلزنم باسح ىلع ولو ۔ ةثوروملا راكفألل راصتنالا بحف

 .لاؤسلا اذهل باوجلا وه ةرخآلاو ايندلا ىف ةيلاعلا نينمؤملاو ءايبنألاو

 .؟ةيمالساإلا جهانملا قيبطت ىلإ ةقداص ةعجر نم لهف

 يتلا ثوحبلا لك ىلع ةنميهلا انتمأ جهانمل ققحت ةيلاع ةمه نم لهو

 .؟نيملسملا مالقأ اهرطست

 بيرغو فيعض لوق لك درطو انلمش ملو انتدحو لجأل وعدن نأ انلف

 .انلفاحم طاسوأ نم

 م ٨

 )٩٤٧( ص ءاهتايطعمو اهماسقأو اهتقيقح يف ثوحب ةعافشلا ٣١٦١-٢٣١٧.



 1 49 9 يناثلا لصفلا
 ا `` 1 2م _ ۔۔۔۔۔.ع خ

 سيل) ةمايقلا موي ىمظعلا ةعافشلا ةياور : سماخلا رصنعلا

 :؛(فقوملا موي ةرارح نم لب .منهج ران نم جارخالا

 موي دهاشم نم دهشم اهيف ةيتآلا يراخبلا مامإلاو ملسم مامإلا ةياورف

 هللا هبهيس يذلا (دومحملا ماقملا) يناعم نم ىنعم هيف ىلجتي يذلاو ةمايقلا

 .هدابعب ةمحر نيت هلوسرو هدبعل ىلاعت

 :'‘;“ ملسم مامإلا لاق

 لاله نب بغ انقح كيز ن دامح اَئَقدَح ،َئكََعْلا عييزلا وبأ انثح»

 نيز نب دامَح اَنَقَذَح هل ظفللاو روضنق ن ذيعس ُاَنَتدَحَو ح .يرعلا

 اًنْعَفَتَو كيام ن ست ىلإ اَْمَلَطئا :لاق .يزعلا لاله رب دبْعَم اذح

 بيَلَع انلخدف ثتبا انل نذأتساف .ىحضلا يلصي وهو هنل اَتيَهَتناَف .وتبائب
 لمأ نم تتاوخإ نإ ةَرمَح ابأ اي :هل لاقف هريرس ىّلَع هعم َعَم ًاتباق سلجأ

 :لاق ةفق ذَمَحُم انَقَدَح :لاق .ةعافشلا ثيدح مهَتذَحُ نأ تتولأشي ةرصبلا

 :هل َنوُلوُقَيَ مآ َنوُئأَيَ .ضغت ىتإ مهضعب سانلا جام ة ةمقلا م مؤي َناَك اإ»
 ةنإف ماَلَسلا هيلع ميهارب مُكََ نكل ۔اهل ثشل :لوقتف ة .كيردي قشا

 هلع ىسومب مُكيَلَع نكلو ءاهل ثشل :لوق .ميهاربإ ةوثأي هللا ٌليِلَح

 ىتسبوب مكيلع نكلق .اهل ث ؛لوُقَيَل ىسوم ىتؤُيَق .هللا ميلك ُهنإَق ماللا

 نكلو اهت ث وقيف ؛ىسي ىتؤيق .ةئملكَ هللا حيو هنإف مالسلا هبلع
 .يئر ىلَع نأتسأق قَطنأق .اهت انأ ؛لوُثآَق ىتوأق .ةت رمحم مك

 ريني آلا هبلع زدفأ ال دماحمب هدمحأ 6هنَدَي ننب موقت .يل ن
 .هللا عمسي لفو ،كسأر غتزا دَمَحُم اي :يل ُلاَقْيَق .ادجاس ةل

٠ 
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 ١٣٢٤. ص ٠.



 .و
 :لوقأف .مشت غقشاو ،ةّطغت لَسَو ؤَكَل غ مني 'اَو اَكَسأَر غقزا ُدَمَحُم

 نم لَدزَح ن نم ٍةَبَح ةَيَح لاقثم هلق يف ناك ن نق .قلطنا :يل لاقي .يتأ .يتمأ

 كلتب هدمت . يبر ىإ دوعأ مت 5 .لعفا لطن .اهنم هجرخأف ناميإ

 عمسي لثَو .َكسأَ غقزا دمحم ُدَمَحُم اي :يل لاق .ادجاس هل خأ مث دياحملا

 :يل َلاَقيَ .يتمأ .يتمأ تَر اي :لوآ . .عشت : غقشاو طعت ز َكَل

 نم لدزَح نم ةَتَح لاقثم نيم ىتذأ ىتآ ىتذأ ه هلق يف َناَك نمف و .قلطنا

 .««لَعْفأَ دلَطنأَ رانلا نم ةجرخأق ناميإ

 لمأت نمو» :هلوقب ةمايقلا موي دهشم رجح نبا ظفاحلا فصو دقلو
 فقوملا ضرأب فحت رانلا نأ كلذو ؤاهيف لوهلا مظع فرع ةروكذملا ةلاحلا

 اذامو ضرألا كلت ةرارح نوكت فيكف ،ليم ردق سوؤرلا نم سمشلا ىندتو

 الإ دجي ال دحاو لك نأ عم ًاعارذ نيعبس اهنم غلبي ىتح قرعلا نم اهيوري

 نإ ،هيف مهعونت عم مهقرع يف ءالؤه ةلاح نوكت فيكف ‘همدق عضوم ردق
 ةرخآلا رومأب ناميإلا يضتقيو ةردقلا ميظع ىلع لديو لوقعلا رهبي امل اذه

 .ةداع الو سايق الو لقعب اهيلع ضرتعي الو الاجم اهيف لقعلل سيل نأ

 لد كلذ يف فقوت نمو ‘بيغلاب ناميإلا تحت لخديو لوبقلاب ذخؤي امنإو
 يف ذخأيف عماسلا هبنتي نأ كلذب رابخإلا ةدئافو .هنامرحو هنارسخ ىلع

 .تاعبتلا نم ةبوتلا ىلإ ردابيو "لاوهألا كلت نم هصلخت يتلا بابسألا

 هيلإ عرضتيو ،ةمالسلا بابسأ ىلع هنوع يف باهولا ميركلا ىلإ أجليو
 .‘٤٠٨“٠؛«همركو هنمب ةماركلا راد هلاخدإو ناوهلا راد نم هتمالس

 )٩٤٩( "يرابلا حتف ٢٠٩/١٣.



 عد . 1١-
 يناثلا لصفلا

 ٢٩٥ /.
 ۔۔معائا6لل نم

 نم ةعبسلا ءالؤه زايتما ىلع لدي '‘ثثيدحلاو» :ينيعلا نيدلا ردب لاقو

 .نيملاعلا برل سانلا موقي موي ةمايقلا موي الإ كلذ نوكي الو ،قلخلا نيب

 كانه لظ الو قرغلا مهذخأيو اهرح مهيلع دتشيو سمشلا مهنم تندو

 .'٨“_‘«شرعلا لظ الإ ءيشل

 موي ةمايقلا موي نأ بير ال» :يصارحلا دمحم نب ناطلس ذاتسالا لاقو

 ىواهتتو ءامسلا قشنت ثيح بطخلا مظعيو لوهلا هيف دتشي ‘بيصع

 رمأب هرسأب نوكلا ماظن لخلختيو ،راحبلا رجفتتو ضرألا لزلزتو مارجألا
 هيف هاقلي امو ،هلوط ةدشو .لاوهأ ةرثكب زاتمي ةمايقلا مويو ...دحألا دحاولا

 بساحي نأ ىلإ كلذو علهلاو بصنلاو بارطضالاو قلقلاو فوخلا نم سانلا

 ...رشف ارش نإو ريخف اريخ نإ ايندلا ةايحلا هذه يف مدق امب مهنم دحأ لك

 ةعافشلاب نذأي ذإ ؤفقوملا اذه يف ةعساولا ىلاعت هللا ةمحر ىلجتت كلذبو

 فقوملا لهال ةعافش يهو ،ميظعلا فقوملا كلذ يف سانلا نيب ءاضقلا لصفل

 .'““`١«...دومحملا ماقملاب فرعئو ©باسحلا ةعاس بيرقتل اعيمج

 لهأ لوخد لبق ۔ ةمايقلا موي دهاشم نم ادهشم انل روصت ةياورلا هذهف

 جارخإلا نأ ىلع لدتو ، رانلا يف رانلا لهأ لوخد لبقو ةنجلا يف ةنجلا

 سيلو 3'٨“١٦رشحملا موي لوهو ةدشو ةرارح نم وه ناميإلا لهال روكذملا

 .«...هلِظ الإ َلِظ ال عو هلظ يي ةللا هلظ ةعبس» :ةقي هلوق وه انه هيلإ راشملا ثيدحلا )٩٥٠(
 )٩٥١( .يراقلا ةدمع ٢٦٠/٥.

 )٩٥٢( ص ثةيورخاألا ةعافشلا ٥٠١- ٥١.

 ةعافش ركذ اهيف ءاج يتلا ىرخالا تاياورلل حرشو نايبت يه ىربكلا ةعافشلا ةياورف )٩٥٢(

 تاياورلا .رشحلا موي منهج ران ةرارح نم جارخإلا ركذ اهيف ءاج يتلاو 5ةقق لوسرلا

 ۔ :ىمظعلا ةعافشلا ةياور كلف يف رودت ةيتآلا

 دشار نب فشرئ انئُذَح» ١٣٢٣-٢٢٤!١(: ص 5٧٥٠٩ :ةياورلا) يراخبلا مامإلا لاق ه

 = :لاق ن اسنأ ثغيش :لاق ديمح نع شايع نب رك وبأ انح هللادبع ن دمخأ اًنَتُدَح



 : ذ ! ١

 فلار حم . !
 - ٧.

 ةَنَجْلا لجخذأ ت بر اي :تلم .ثفّقش ةماتلا مَي َناَك :1 :لوقي ةك ةحب ىبنلا ثغمشس

 .ءيش ىتذأ هبق يف َناَك نق ةَّنَجْلا لجخذأ :لوفأ مم نولحي .ةلةزَع ه هلق يف ناك
 .« ةي هللا لوس عباصأ ىإ رظنأ ينأك :شنأ لاقف

 نب رك وبأ انثدح» ١٢٦(: ص 50١٩١ :ةياورلا .ملسم حيحص) ملسم مامإلا لاق ه

 ا هنأ يبنلا نم هَعمَس :لوقي ًارياج عمس ،ورمَع نع ةنييع نب نايفس انقح .ةبيش
 .«هةَنَجْلا مهلخذيَق رانلا نم ًاسات جرخي هللا ًنإ»

 انفذَح .عييزلا وبأ انثدح» ١٣٦(: ص 5١٩١ :ةياورلا .ملسم حيحص) ملسم مامإلا لاق ه

 نغ ثذَحُي هللادبع نب رباج تغمنشضأ :رائيد نب ورمعل ثلث :لاق ديز نب ذامَح

 .«مَعَت :َلاَق ؛؟ةَعاَقَشلاب رانلا َنِم ًامؤَق مم جرخي هللا ه :هللا لوشَر

 .ديمس ن ةبيتق انثدح» ١٤٢(: ص ٩ :ةياورلا .ملسم حيحص) ملسم مامإلا لاق ه

 لاق :لاق ةرنَرُه يبأ نع ةَعزُز يبأ نع ع عاقعقلا نا َوُهَ ةرامغ نع زيرَج انقح
 تأبتخا يئ .اهاتْؤيَق هل ثاَجَتشَق .اهب وغذي ةباَجتسُم ةوغَد يت د َلكِل» :هللا لوش

 .««ةَمايِتلا مؤي يمأل ةعافش يتوغد

 نب زيزعلا دبع انثذح» ٤٥(: ص 5٩٩ :ةياورلا يراخبلا حيحص) يراخبلا مامإلا لاق ه
 يرقملا ديعس يبأ نب ديعس نع ورمع يبأ نب ورمع نع ناميلس ىنح :لاق هللادبع
 لاق ؟ةمايقلا موي ِتغعافَشب سانلا دعسأ نت 7 لوسر اي ليق :لاق هنأ ةريرُه يبأ نع

 نم لوأ دحأ ثيدحلا اذه نع ىنلأش ال نأ ةريره ابأ اي ثننظ دقل» :ةخ هللا لوسر

 ةلإ ال :لاق نم ةمايقلا موي يتعافشب سانلا دعسأ .ثيدحلا ىلع كصرح نم ثيأر امل

 َ .««هيفن وأ ،هبلق نب ًاصلاخ نلا الإ
 ر ن جاجح انثح»:(١٦٣١ص ١. .ةياورلا . ملسم حيحص) ملسملا مامإلا لات ه

 ديزي ينقذَح :لاق .يربنعلا ميلش ن شيق انَقّذَح .يرترلا دمحأ وبأ انقدَح رعاشلا

 رانلا ن نم َنوجُجَرْشِي ًامؤق نإ» : :هللا .7 لاق :لاق فللا دبع نب ؤباَج انقح .زيلا

 .«6ةَنَجْلا نولحْذَي ىمح ىتَح !.مههوجو ؤ ناا الإ .اهيف نوقرتخي
 وبأ اًنَئذَح» ١١٦١٤(: ص ٦٥٥٨. : :ةياورلا "يراخبلا حيحص) يراخبلا مامإلا لاق ه

 رال 7 جرخَي» : :لاق ةنيت يبنلا نأ هنن رباج نغ ورمع نع دامح اَنَقذَح نامثلا

 هغف طقش ذق َناَكَو .«شيبامقَضلا» :لاق ؟ؤيرامَتلا ام :تلت .هيراع مهنأك ةعاقل

 :لومي ةلت ىبنلا ثغمَس :لوقي هللادبع نب رباج تغغمَس دمَحُم ابأ راتيد نب ورمَعِل لت

 .«ْمَعَن :لاق .هراّنلا ن نم ةَعاَقّشلاب حزخي»

 = انئذح» ١١٦٤ -١١٦٥(: ص ٦٥٦٠، :ةياورلا "يراخبلا حيحص) يراخبلا مامإلا لاق ه

  



 ٢٨٩٧ 7 ؟. و يناثلا لصفلا
 __ ۔۔ عااه

 نأ هض يردخلا ديعس يبأ نع هيبأ نع ىيحي نب ورمع انقح بيمهؤ انح ىسوم

 لاقثم هبلق يف ناك نق : :هللا لوقي رانلا رانلا لهأو ة ةنجلا ةنجلا لهأ َلخَد اذإ :لاق ةلت يبنلا

 رهن يف نوَقلف .امم اوداعو اوشجثما دق نوجؤخيف 6هوجرخاف ناميإ نم لةزخ نم ةبح
 :ةت ىبنلا لاقو .ليسلا ةّيمَح :لاق وأ .ليللا ليمَح يف ةبحلا ٹبنت امك نوتبنيف ؤةايحلا

 مل نيذلا فارعألا باحصأ ىلإ ريشت ةياورلا هذه .«؟«ةيوتلم ءارفص نت ثؤنَت اهنأ اورت ملأ

 :ىلاعت لاق .نمزلا نم ةرتفل رشحملا ةحاس يف اوبح مهنكلو إمنهج ران اولخدي
 اَمولُعذَي ز ةك ُثَلَس نأ ةنملا بحأ وداو م هنس وس ةؤ ةي لاَجي فكلا َلَعَو ثاَح امهنيبو »

 , داو ٥ بيلقلا موتلا عم اننم ال اير اولاق لأ يتآ هاقلي مهلصأ ترص ادلو ه ٥ َدوُعَمظَي مهو

 يزلا مالؤنهأ ٥ ةوكم متكاو كفمنَج مكنَع قف َقغآ آم اولا ممتي مهتوفرتي الاجر فاَرعَكلا
 .إ٩٤۔ ٤٦ :فارعالا] ؟ كوت رثنأ الو ركت توخ ال ةتنت اولخذآ ةمح قآ مُهلاتيال متمق .و < ۔۔ م ۔ے

 ليجس ن نوزم ينثحو» ٣٣): ص 0٨٤ :ةياورلا . .ملسم حيحص) ملسم مامإلا لاق ه

 ةزامغ نب ىيحي نب ورمَع نع رأ ن إ كيام ينزبخأ :لاق .بهو نا انَمذَح ،ئلِنألا

 ةَنَجْلا رأ هللا لخذُي» : :لاق هللا لو نأ يرذحا ديعتس يبأ نَع "يبأ ينناخ ن لاق

 ْمُئذَجَو نم اورظنا :لوقت ف .را 7 لهأ زخذيَو .هتمخرب ءاشي نم لجخذي .ةَّنَجْل

 .اوشحتنا دق ًاممح اهنم َنوُجَرشَئَق .هوجرخأَف ناميِإ نيم ولَدزَح نيم ٍةَبَح لاقني هبلق يف

 أ .ليشلا بناج ىلإ ةبجلا ثئنت امك هيف َنوتْنيَف .اَيَحْلا وأ ة ةاَيَحْلا رهت يف َنوَقْليَق

 .«6ةيوتْلُم ءارفص جيرخت تفيَك اهورت
 رب ُناَمْثُع انثدح ١٣٣ -١٢٤(: ص 50١٨٦ :ةياورلا ى .ملسم حيحص) ملسم مامإلا لاق ه

 نع زير;ج انقُذَح ؛ُناَمُْع لاق .ريرج نع نع امُهاَلِك ىِلَظْنَحْلا ميهاربإ نب قحشإو ة ةبيش يبأ

 يئإ» :ةب هللا لوشز لاق :لاق دوغشم نن هللا دبع نع ةع نع ميهاربإ نع روصنم
 رانلا َنِم عرخت زُجَر .ةَنَجْلا الوح ٍةَّنَجْلا لفأ رخآو ،اهنم اجو رانلا لغأ رخآ منا

 .ىألم اهنأ هنإ لتخيف هيأب .ةََحْلا لخذاق بقع بقلا :هل ىلاَعَتَو كرابت هللا لوق

 .ةنجلا لغذاف بقذا :ةل ىلاعتو كرابت هللا لوقيَق .ىلم اَهئذَجَو بَر اي : ؛نوُقتف م غجزيق

 .هل لا لوقَيَف .ىلم اهذَجَو ر ا :لوق جزت .ىألم اهنأ هيإ ُلَيَحْيَف اهنأف :لاق

 .ايلا لامأ ةرَشَع كل نإ 6 .اهلمأ ةمأ ةَرَضَعَو ايندلا لم تت ف . .ةنجلا لخذاف ب قا

 هلا لوشز ثنأز ذَقَل :لاق «؟كلملا تنآو يب حضتأ ؤأ ىب وخأ :لوقتف

 .هُةلزنَم ٍةنَجْلا لغأ ىنذأ كاد :لاقي َناَكَق لاق .ةجاوت ثَدَب ىنَح تحض

 :لاق ليعامسإ انثذح» :(٢؟٩ ص 0٦٢٢ :ةياورلا "يراخبلا حيحص) يراخبلا مامإلا لاقو ه

 نع هف هن ٌيِرُذُحْلا , ديعس يبأ ( نع هيبأ : نع ينزاملا ىبحي نب ورمع نع لام ينقذح



 ىنحلللاشم »« ٩٨

 هل لصأ ال منهج ران نم جورخلا ذإ ؛اهيف لوخدلا دعب منهج ران نم جورخلا

 زنك ىفطصملا هلوسر ةنس نمو هللا باتك نم ةريثك ةلدأ هتضراع دقو

 مرب نيم ةَبَح لاَقْنم هبلق يف َناَك نَمَف .قلطنا :لاَقْيَق» :ةياورلا هذه يف ءاج
 .«لَعفأَق ُقِلَطنَاَت .اهنم ةجرخأق ناميإ نيم ةريِمَش ؤأ

 ىلإ ةنجلا لهأ ثعب لجأل ةمايقلا موي تاصرع يف ةق لوسرلا قالطناو
 هب تءاج رانلا بجوتسا نمم مهريغ نع نونمؤملا زيمتي يكلو اهباوبأ

 .هليصافت نم ًابناج ةياورلا هذه تنيبو تانيب تايآ

 جرخيل منهج ران ىلإ قلطني ةت لوسرلا نأ ملسملا لاب يف رطخي الف
 نيذلا نيفطصملا هللا 7 ىح يف إيح - , رمأ اذهف ا٨}“٨ااهيف عقو نم اهنم

 اوجرخأ :ىلاعت هنلا لوقي مث رانلا راّتلا لهأ ةنجلا ٍةَنَجْلا لهأ لحذَي» :لاق ةت يبنلا -

 يف نوَقْلف اودا دق اهنم نوجرخيَق ناميإ ني لدزَخ نيم ةبح لاقثم هبلق يف ناك نق
 زن ملأ .لَسلا بناج يف ةبحلا ٹثنت امك نوثبنيف ۔ كلام كش قايحلا وأ ۔ ايحلا رهن

 «؟ةيوَتلُم ءارفص عرخت : اهنأ

 انئدَح» ١١٦٤ -١١٦١٥(: ص 5٦٥٦٠ :ةياورلا ،يراخبلا حيحص) يراخبلا مامإلا لاقو ه

 نأ ه نمح ئرذُخْلا , ديجسس يبأ نَع هيبأ نَع ىيحي نب وزمَع انقح بئَهؤ اتح ىتوم

 لق يف َناَك نمم :هنلا نوغ رال رانلا لهأو ةنجلا ةَنَجْلا لهأ َلَحَد اإ» :لاق ةت يبنلا

 َنوَقْلئَف ںامَمُح اوداَعَو اوشجشما دق نوُجَرْخئَق .هوجرأ وناميإ ن نم لدزَح نم ٍةَبَح لاَقْنم

 .هليشلا ةبح ةّيِمَح لاق ؤ :ليشلا ليمح ين ة ةبحلا ثئنت امَك ًنوُتبنيف قاَيَحْلا رهت يف

 .«هةيوَتلُم َاَرْفَص ثثنَت :اهنأ اؤَرَت لد : زنت ىبنلا لاقو

 نباو ١٣٣(( ص 0١٨٤ :ةياورلا ملسم حيحص) ملسم دنع ًاضيأ ةياورلا هذه تءاجو

 ٢٢٢. ٤٥٦/١{( :ةياورلا كلذكو ١٨٢. ٤٠٨/١. :ةياورلا نابح نبا حيحص) نابح

 ىلعي يبأو ٢١٢٣٩، ٢٥٠/١٥ - ٢٥١(( :ةياورلا "ىربكلا يقهيبلا ننس) يقهيبلاو

 ١٢١٨(. :ةياورلا .ىلعي يبأ دنسم)

 )٩٥٤( خيراتلاو ، قث هللا لوسر ماقمل ةءاسإ هيف عيش ياب نوضري ال ةبطاق نوملسملا =
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 ه٩ .مو يناثلا لصفلا
 . _ "7 ا

 ةي لوسرلا قح يف ةيناميإلا ةدعاقلا هذه نمو .منهج نع ىلاعت هللا مهدعبأ

 فقوملا ةرارح نم وه دوصقملا جارخإلا نأ فرعن ةياورلا هذه رهاظ نمو
 .اهيف ةاصعلا لوخد دعب منهج ران نم سيلو بيهرلا مويلا كلذ يف

 :(حيتافملا ةاقرم) يف لاق ثيح يراقلا يلع هركذ دق ىنعملا اذهو

 سمشلا وندو ةدشلا نم هب اوناك امو ةبركلاو سبحلا رانلاب داري نأ :امهيناثو»

 اذهو :تلق .اهنم صالخلا جورخلابو ،قرعلا مهماجلإو اهرحو مهسوؤر ىلإ

 بسنأ ةيضقلا لصأ ىلإو برقأ رمألا ةقيقح ىلإ هنكل ازاجم ناك نإو لوقلا
 ءاوللاو دومحملا ماقملاب اهنع ربعملا يهو ىربكلا ةعافشلا هذهب دارملا نإف

 طحمو .«ةمايقلا موي ينئاول تحت هنود نمو مدآ» :ةلم هلاق ام ىلع دودمملا

 .'‘““ممانألل ةبساحملاب رمألاو مايقلاو سبحلا نم صالخلا يه ةعافشلا هذه

 ىلع نيرتفملا نيملاظلا درب نوملسملا اهيف ماق يتلا دهاوشلا نم ريثكلا انل يكحي -

 ىتلا تيربكلا بلع ىلع ةل (دمحم) مسا ةباتك نوملسملا دقتنا دقف . هع هللا لوسر

 يناتكلا سيردإ نب رفعج بهاوملا وبأ خيشلا فلأ دقو .مالسإلا ءادعأ نم رفن اهب ماق

 يف لاق ثيح ،تيربكلا بلع ىلع ةت ىفطصملا مسا اوعضو نيذلا ىلع هيف در اباتك

 امل اوهبنت 6دارفألا نينقوملا نينمؤملا انناوخإ .داجمألا لضافألا رشعم ايف» :هباتك ةمدقم

 مركملا مسالا بتك نم ،نيحلا يف كالهلاو رامدلاب هللا مهلجاع ،نيدلا ءادعأ نم ردص

 رارحألا دنع ةنهتمملا 5ديقؤلا قيدانص ىلع ©فينملا دمحم "كرابملا ،عفرملا فيرشلا

 ىلع بوتكملا راتخملا يبنلاب قلعتي اميف رامعلا رسلاو راردملا ثيفلا) :رظنا .«ديبعلاو

 ٧٩(. ص ٬رافكلا هلوسرو هللا ءادعأ راجفلا نم ةراسجو ةأرج رانلا قيدانص

 نأ مهيلع بجاولا نمف ،تيربكلا بلع ىلع مهلوسر مسا ةباتكب نوضري ال نيملسملا نأ امبو

 .هلاب ذايعلاو رانلا يف نيلخادلا نم ةت لوسرلا لعجت يتلا تاياورلا كلت ىلع مهتمئاق موقت

 نم هريغل اذكو ةلي هل امأو ....ه :وه يراقلا يلع مالك ةمتتو ٢٣٣/١٠١. ،حيتافملا ةاقرم )٩٥٥(

 يف ةددعتم تاعافش كلذ دعب ءارقفلاو نيحلاصلاو ءادهشلاو ءاملعلاو ءايلوألاو ءايبنألا

 لوخد اوقحتسا ولو ةنجلا مهضعب لاخدإو باسح الب ةنجلا نينمؤملا ضعب لاخدإ

 مهضعب تاجرد يقرت يفو مهضعب باذع فيفخت يفو رانلا نم مهضعب جارخإو رانلا

 .«اهلاثمأو ةنجلا يف
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  9ىتحزبلاحم ..٢  :8ةحارلا :
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 ۔ :ةلق لوسرلا لوقو

 77 ٍةَبَح لاقثم نم ىتذأ ىتذأ ىتذآ ه هبلق ي َناَك 7 .قلطنا :يل 17

 .«ُلَعْفَ لطن .راَلا نم هجرخأف ناميإ ن نم لَدزَح

 بسح _ ةمايقلا موي فقوم نم . لوسرلا ةعافش مهجرخت نيذلا ءالؤهف

 زي لوسرلا مهنع لاق نيذلا نم اوسيل ۔ ةحيحصلا ةياورلا هذه انل هلصفت ام

 - :ةريثك ة هحيحص تاياور يف
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 ,' ٩٥٦ «ماَرَح ح هيَلَع ةَنَحْلاَق ع هنأ مَلْعَي وهَو يبأ رغ ىلإ ىَعَذا نَم» 7

 ر

 ٩٥٧. "«ةقئاَوَب . ر ةُراَج رمأت ال نَم م ةنحل ةَنَحْلا لخذَت ال » .

 لاكشإلا نع باوجلل يبيطلا ضزعتو» :ةمايقلا موي دهشم فصو يف رجح نبا هلاق اممو =
 اهيف فقوملا لهأ ناك يتلا ةدشلاو بركلاو سبحلا :رانلاب داري نأ زوجي :لاقف رخآ قيرطب

 داري نأو "قرعلا مهمجلأ ىتح اهعفسو اهرحب مهبركو مهسوؤر ىلإ سمشلا ؤند نم
 .اهيف اوناك يتلا ةلاحلا كلت نم مهصالخ اهنم جورخلاب

 بابلا ثيدح يف امهدحأ ركذ عقو ناجارخإ عقي هنإ لاقي نأ الإ .ديعب لامتحا وهو :تلق
 بابلا ثيدح يف :يناثلاو ؤ©فقوملا برك نم صالخلا هب دارملاو هقرط فالتخا ىلع

 نم صالخلا مامت دعب «هعبتيلف ائيش دبعي ناك نم :لوقيف» :هيف هلوق نوكيو هيلي يذلا
 يف طقسي نمل يناثلا جارخإلا عقيو ،هيلع رورملا يف نذإلاو طارصلا بصنو فقوملا
 :يف قرعلا ثيدح حرش يف روكذملا لامتحالا ىلإ ترشأ دقو ،ادحتيف رورملا لاح رانلا

 .يرابلا حتف) .«ىلاعت هللا دنع ملعلاو «نوثوعبم مهنأ كئلوأ نظي الأ ىلاعت هلوق باب»
 ٦٣١٣ ٢-٢٦٤(.

 ةدش نم نينمؤملا جارخإو فقوملا لهأل ةث لوسرلا ةعافش ةحيحصلا ةلدألاب تبث دقل
 ران نم ةاصعلا جارخإ كلذكو ،اهلخدي الأ رانلا قحتسا نمل ةعافشلا امأو .مويلا كلذ
 يذلا ةيمالسإلا ةمألا جهنم هنيب امك إمالسإلا يف ةديقعلا رداصم يف امهل لصأ ال منهج

 .هتافلؤم ىف رجح نبا ظفاحلا انل هلقن

 )٩٥٦( .ةياورلا 6يراخبلا حيحص ٦. ص٩٧!١١.

 )٩٥٧( ةياورلا ملسم حيحص ٤٦. ص ٨٠.



 ٢٠١ ه 1 `9 يناثلا لصفلا

 ى۔٠` لالت ر ۔___ه۔گسا

 ح و الا هل هلل / بجأ دق .هنيميب ر .ه ءىرما ح ِ آ وا نَم» . و

 نإَو» :ل اق ؟هللا َل وشز اي اًاريىي 77 :لججَر هل َلاَقَق «َةَنَحْلا هئَلَع

 . ١}٨««كارأ نم ًابيضت

 ينِّعَرل شاع وهو ثوممي مي ثوممي ؤةّيَِر ةللا هيعزتشت رلبع نيم ام» ه
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2٠ 
 .'"““مةَنَجْلا ِهيَلَع هللا عَرَح الإ

 «اماع نيعب رأ

()٩٥٨( 

()٩٥٩( 

(٩٦٠) 

 . ۔ :, ۔ ..ي . ِ "«

 ةريس نم دَّجوت اهحير نإو ؤةنجلا ةحئار خري مل اديهاعُم لتق نق»
(٩٦٠١ 

 ٢٠١ - ٢٠٢(. ص نيحلاصلا ضاير) :رظناو ١١٠٩. ص ا ١٣٧ :ةياورلا ملسم حيحص

 دنب ًداَع :لاق نتخحْلا نَع بهشالا وبأ انَكُذَح :خوف نب نابيش انثذح :ملسم مامإلا لاق

 اثيدح كئذَحُم يئإ :لقعم لاق .هيف تام يذلا هزم يف ينزملا راشي نب َلمقْعَم دايز نب هللا

 نب ام» :لوي هللا لوشز ثغمس يئإ .تثح ام ةايح يل نأ ثهلغ ؤَل للا لوشر نم هئْغمَس
 .هنجلا هيلع هللا مَرَح الإ .هنعل ٌقشاَغ وهو ثوغ موي ثوممي .ةَيِعَر نلا هيرتشي رابع

 مامإلاو 6(١!١ا١ ص 5١٤٦ :ةياورلا ملسم حيحص) ملسم مامإلا ةياورلا هذه جرخأ

 6ىمرادلا ننس) ىمرادلاو »» ٦٣ ٢ ١ ص ١ ٥ ١ ٧. :ةياورلا .يراخبلا حيحص) يراخبلا

 يناربطلاو (٨٧٢/ا٣٧١ ١٨٢٦٨. :ةياورلا "ىربكلا يقهيبلا ننس) يقهيبلاو ٢/ ٣٢٤).

 :ةياورلا ثيسلايطلا دنسم) يسلايطلاو ٤٧٦. ٢٠٨٢٠) :ةياورلا ©ريبكلا مجعملا)

 .مهريغو ٢٦٢٣٧(٨ :ةياورلا كدعجلا نبا دنسم) دعجلا نباو ٩٠. ١/ ٤٩٧(

 ورمع نب نسحلا انثدح دحاولا دبع انتذح صفح نب شيق انثدح» :يراخبلا مامإلا لاق

 رب مل ًادهاعُم لت نم» :لاق ة يبنلا نع امث ورمع نب هللا دبع نع ًذهاجم انتدح

 .«ءاماع نيعبرأ ةريسم نم ٌدَجوت اهحير نإو .ةنجلا ةحئار

 وبأو ٥٦٥(٠ ص ٣١٦٦، :ةياورلا يراخبلا حيحص) يراخبلا مامإلا ةياورلا هذه جرخأ

 :ةياورلا ،يذمرتلا ننس) يذمرتلاو ٤٤٢(٨ ص 3٢٧٦٠ :ةياورلا ،دواد ىبأ ننسا) دواد

 يمرادلاو ٤٣٤(٨ ص 8٢٦٨٦ :ةياورلا هجام نبا ننس) هجام نباو ٢٦٠(. ص ١٤٠٢٣.

 ٦١٧٤٥(. :ةياورلا دمحأ مامإلا دنسم) دمحأ مامإلاو ٢/ ٢٣٥ -٢٣٦( ©ىمرادلا ننس)

 ٧٣٨٣. :ةياورلاو ٧٣٨٢. ٣٩١/١٦١. :ةياورلا ‘نابح نبا حيحص) نابح نباو

 ٣ - ٠١٣٥ :تاياورلا .نيحيحصلا ىلع كردتسملا) مكاحلاو ٦ ٣٩().

 6ىربكلا يئاسنلا ننس) يئاسنلاو ٢٥٨١. ١٣٨/٢(. :ةياورلاو ١٠١ -٠٦٨١٠٦١
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 ىحل لات .ه
 ے ۔ت۔ذ ٨٨ ٨ ٠۔ ا
 3 "عطاق ةنحلا لخدي ال»

 « ,22 ےت۔ذ . ٨٨ ٠۔ کپ
 .'٨‘٠`؛«تاتق ةنجلا لخدي ال»

 ٨٧٤٢-٨٧٤٤. ٢٢٥/٥-٢٢٦١( :تاياورلا ٦٩٤4٩ - ٠٦٩٥٢. ٢٢١/٤\ :تاياورلا

 دنسم) ىلعي وبأو إ(٢١/٥٣٢ ١٦٨١٨. :ةياورلا ىربكلا يقهيبلا ننس) يقهيبلاو

 ٤٣١. ١٢٥/١( :ةياورلا طسوالا مجعملا) يناربطلاو ٤0٧ ٦( :ةياورلا ،ىلعي يبأ

 نبال ىقتنملا) دوراجلا نباو ٨٨٠، ٤٧١/١(، :ةياورلا يسلايطلا دنسم) يسلايطلاو

 نباو 6(٨٦٢ص ٠٧٠١3و ٢!٦٢١- ٢١٣. ص ٨٢٣٤-٨٧٣٥. :تاياورلا .دوراجلا

 ۔(٦/٦٣٤ ٢٣٦٨٨ :ةياورلا .ةبيش يبأ نبا فنصم) ةبيش يبأ

 نأ باهش نبا نع ليقع نع ثيللا انقح ريكب نب ىتخ اتَدَح» :يراخبلا مامإلا لاق

 ال» :لوُقَي ةخ ىبنلا عمش هنأ ةرخأ ميطُش نب ريبج نإ :لاق ميطش , نب ريبج نب دُمَحُم

 .««عِطاَق ةنحلا لخذَت

 ٧٨'١( ص 8٥٩٨٤& :ةياورلا "يراخبلا حيحص) يراخبلا مامإلا ةياورلا هذه جرخأ

 ننس) دواد وبأو ١٠٩٤ - ١٠٩٥(6 ص ٦٥٥٦. :ةياورلا ملسم حيحص) ملسم مامإلاو

 0١٩٠٩ :ةياورلا يذمرتلا ننس) يذمرتلاو ،(؟٦٧ص ١٦٩٦. :ةياورلا ،دواد يبأ

 حيحص)نابح نباو ١٦٨٥٢(، :ةياورلا دمحأ مامإلا ددسم) دمحأ مامإلاو (٩٦٤ص

 0١٧٢٣٣٧٨ :ةياورلا ،ىربكلا يقهيبلا ننس) يقهيبلاو ٤٥٤} ١٩٩/٢(( :ةياورلا ،نابح نبا

 6ريبكلا مجعملا)يناربطلاو ٧٢٣٩٢((، :ةياورلا .ىلعي ىبأ دنسم) ىلعي وبأو (( ٠

 ٩-0٠١٩. !/١١٨-١٢١٠). :تاياورلا

 " نَع ع ميهاربإ نَع روضنقم نع نايفش انَقذَح نع د وبأ اًنَقدَح» :يراخبلا مامإلا لاق

 ثغمضش :ةفيذح لاقف .نامثع ىإ ثيدحلا م غقزَي الجر نإ :هل ليق ةقنذحح م انك :لاق

 .««تاَتَق ةنجلا لُحذَت ال لوقي ةخ نز

 وبأو ء(٨٨٠١ ص 0٦٠٥٦ :ةياورلا "يراخبلا حيحص) يراخبلا مامإلا ةياورلا هذه جرخأ
 دمحأ مامإلا دنسم) دمحأ مامإلاو ٢٦٤(( ص ٤٨٧١. :ةياورلا ،دواد يبأ ننس) دواد

 0١٧١١٦١٤ ٤٩٦/٦{(« :ةياورلا "ىربكلا ىئاسنلا ننس) ىئاسنلاو ٢٣٦٢٦(6 :ةياورلا

 مجعملا) يناربطلاو ٢٦ ٦ ٨١/١٥١( :ةياورلا ؛ىربكلا يقهيبلا ننس) يقهيبلاو

 ‘طسوألا مجعملاو ٣٠٦٢١. :ةياورلا ،ريبكلا مجعملاو ٥٥٥٢ ٢٢٠/١. :ةياورلا ريغصلا

 ٥٤٦٢١ :ةياورلا يسلايطلا ددسم) يسلايطلاو ٤٩٢. ١٦٢/٣-١٦٣(. :ةياورلا

 ٨٧٦(. :ةياورلا ؤباهشلا دنسم) باهشلاو ١ ٢٢٠(.
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 ١ زصفل ٠ و يناثلا ٢ ٠ ٢

 6 الانب! ,ره

 .'"٢٦ربك نم ةرذ لاقثم هلق ىف َناَك نَم َةَنَحْلا لخذَن ال» .

 .'‘`٠٠«رانلا نم ُهَدَعقَم أ ةتلف ذ َلَع تَذَك ْنَم» ٠

 ةعافشلا مهلانت نل منهج ران لوخدب ةفق لوسرلا مهدعوت نيذلا ءالؤهف
 ىندألا دحلاب ةمايقلا موي ىلإ نوتأي نيذلا كئلوأ ةفق لوسرلا اهب صخي يتلا

 اهباحصأ رج اهنأش نم يتلا تائيسلا نم مهتمالس عم يعرشلا ناميإلا نم

 .ىلاعت هللاب ذايعلاو ةدلاخلا منهج ران ىلإ

 اهيف دعوت يتلا تاياورلا هذهل مهحرش دنع - نيلئاقلا لوق امأو

 ةنجلا لخدي ال» : ةنجلا نم نامرحلاو رانلا لوخدب رئابكلا لهأ ةلت لوسرلا

 اهنأ ،ةنجلا لخدي ال :هلوق ىنعم سيلف» :مهلوقو &'“٦“؛«ةنج نود ةنج ديري

 نم نيلخادلا عم ةنجلا لخدي ال لب كرشملا ىلع اهميرحتك هيلع تمرح

 .ةيمالسإلا ةديقعلا رداصم يف اهل ساسأ ال لاوقأ يهف &““`«رمألا لوأ

 هللا اهركذي مل انه حارشلا اهب ءاج يتلا تاءانثتسالاو تاريدقتلا هذهف

 تاياور اهتلمأ نكلو .ةلي هللا لوسر نع تبثت ملو زيزعلا هباتك يف ىلاعت

 .لداعلا هللا نازيم يف ءيش اهنم تبثي ال ةفيعض

 راشب نب ذمحشو ىئتممْلا نب دْمَحُم انثتحو» ٩٣(: ص 5٩١ :ةياورلا) ملسم مامإلا لاق )٩٦٢(

 .مامح نب ىيحي يبقذَح :ىنملا نبا لاق .دامَح نب ىيحي نع اعيمج رانيد نب ميهاربإو
 نع ةمقلع نع يمحلا ميهارنإ نغ يميَققلا ليضف نع بيغت نب ناب نع ةبغش انربخأ
 هرنك نم ةرذ لاقف هبلق يف ناك نق ةَّنَجْلا لُحذَي ال» :لاق ينلا نع دوعسم نب هللادبع
 تج ليمج هللا ًإ» لاق .ةتس لغت ءانسح ةئؤَت نوكي نأ ثحي لجزلا نإ :لجر لاق
 .««ساّتلا طمَغَو قحلا رَطَب :ربكلا .َلاَمَجْلا

 )٩٦٤( :ةياورلا "يراخبلا حيحص ١٠٧. ص ٤٦.
 )٩٦٥() نابح نبا حيحص ٢٤١/١١.

 )٩٦٦( ص .رانلا نم رارفلا ٨٠.



 قلات لمي "
 _ .ناا ه ___

 وأ ةرب نيم ٍةَبَح لاقف هيلَق يف َناك» نم نأ ةيقت لوسرلا لوق نم أرقن الف .
 نم ةبح لاقفم نم ىتذأ ىتذأ ىتذأ هيلَق يف ناك» نم وأ .اميإ نم ةريم
 ةت لوسرلا مهجرخي نم ةرمز يف نولخدي رئابكلا لهأ نأ «ناميإ نيم لَدزَح
 هسفن وه ةلفق لوسرلا نأل ،نانجلا باوبأ ىلإ ةمايقلا موي فقوم ةحاس نم

 دمتعا يتلا ةلدألا عيمج نألو ،ةنجلا نم نامرحلاب رئابكلا لهأ دعوت نم

 باحصأ نألو .ءيش اهنم حصي ال رانلا يف تقؤملا باذعلا ركذ يف اهيلع

 اولخأ ثيح يعرشلا ناميإلا مسا يف ظح مهل سيل اهيلع اوتام نمم رئابكلا
 .حراوجلاب لمعلا وهو هزئاكر دحأب

 هلا مالك يف قلطأ اذإ ناميإلا مسا مكح اذهف» :ةيميت نبا ةمالعلا لاق دقف

 هلوسرو هللا ىفن نمو تامرحملا كرتو تابجاولا لعف لوانتي هنإف ،هلوسرو

 يف لخدي الف امرحم لعف وأ ابجاو كرت دق نوكي نأ دب الف ،ناميإلا هنع

 ."٦“ديعولا لهأ نم نوكي لب ،ديعولا نود دعولا هلهأ قحتسي يذلا مسالا

 مظعأو :بنذلا اهليزيو معنلا مظعأ ناميإلا» :ميقلا نبا ةمالعلا لاقو
 اهليزي ةبهنلا باهتناو رمخلا برشو ةقرسلاو انزلا بنذو ،ناميإلا معنلا

 .'“٨٨«اهبلسيو

 لماعلا روصت ولف :لهاج هللا يصع نم لك» :اضيأ ميقلا نبا لاقو

 امل .يغبني امك هلمأتو هروصت قح ىنعملا اذه ،هتعاط دعب هللا ةيصعمب

 نأ دب ال نكلو ،اهتعاضإو ةحلاصلا هلامعأ قارحإ ۔ هللاو - هسفن هل تلؤس

 هللا ىصع نم لكف ©لهجلا مسا قحتسا اذهلو ،ةيصعملا دنع هلمع هنع بيغي

 .ا٨ا“لهاج وهف

 )٩٦٧( ص ٬ناميإلا باتك ٣٨-٣٩.

 )٩٦٨() ص .نيترجهلا قيرط ١ ٣٠.

 )٩٦٩( ص شنيترجهلا قيرط ٤٠٧ - ٤٠٨.

  



٠ 
 يناثلا لصفلا 079 ٣٠٥

 ۔۔۔۔۔۔ع7!ااش]تاه

 نأ ةمألا نيب فالخ ال :لوقنف ..» :باهولا دبع نب دمحم خيشلا لاقو

 6لوقلا وه يذلا ناسللاو "ملعلا وه يذلا بلقلاب نوكي نأ دب ال ديحوتلا

 نكي مل اذه نم ءيشب لخأ نإف ،يهاونلاو رماوألا ذيفنت وه يذلا لمعلاو

 نوعرفك دناعم رفاك وهف هب لمعي ملو ديحوتلاب رقأ نإف املسم لجرلا
 "صلاخ قفانم وهف ًانطاب هدقتعي ال وهو ارهاظ ديحوتلاب لمع نإو ،سيلبإو
 .ا‘'‘'«رفاكلا نم رش وهو

 هيلع قيضي هنإف ًامارح امد ناسنإلا باصأ اذإف» :نيميثع نبا خيشلا لاقو

 اذهو .رفاك توميو هللاب ذايعلاو هنم جرخي ىتح هب قيضي هردص نإ :يأ .هنيد

 ُؤاَبَجَف اَدِمَحَُماكمؤُم لشت نمو » :ىلاعت هلوق يف رسلا وه
 اباَدَع هل ًدَعأَو هَتَمَلَو هبتع هنا ضعو اكف اديك ُهَتَهَج
 اهيف ادلاخ منهج :هلاب ذايعلاو تابوقع سمخ هذهف [٢٩:ءاسنلا] 4 اميظع

 اذإ هنأل ادمعتم انمؤم لتق نمل .اميظع اباذع هل دعأو .هنعلو هيلع هللا بضغو

 ىتح هردص هب قيضيو هنيد هيلع قيضيف .امارح امد باصأ دقف انمؤم لتق

 .'“'«اهيف نيدلخملا رانلا لهأ نم نوكيو .ةيلكلاب هنيد نم خلسني

 )٩٧٠( مالعألا دجن ءاملع ضعبل ةيدجنلا لئاسملاو لئاسرلا ٣٧/٤.

 :نيميثع نبا خيشلا لاوقأ نمو \١ا٨- ١٧ ص ٬رئابكلا حرش )٩٧١(
 دجت هلقعو ناسنإلا بل ايندلا ذخأت نأ :اضيأ يفخ وهو كرشلا نم :اضيأ كلذ نمو»

 كلذلو .رسخ اذامو مويلا بسك اذام .ايندلا يف اهلك هتظقيو همونو هندبو هركفو هلقع

 يلابي الو رومألا ةالول ةعيدخلاو بذكلاو مارحلاو لالحلاب ايندلا ىلع ليحتي هدجت
 .هللاب ذايعلاو هتدبعتسا ايندلا نال

 ١١(. ص .رئابكلا حرش) .ءهرانيدلادبع سعت» : ةثي يبنلا لوق .كرشلا اذه ىلع ليلدلاو

 ةيانعلا ىلع صوصنلا تلد يتلا ةميظعلا ةالصلا هذه كرت ام ءيش هبلق يف ناك ول ذإ»

 مل ناميإلا نم لاقثم ىندأ هبلق يف ناك ولف .اهراثآب فرعت ءايشألاو اهتيمهأو اهب

 ةيرظنلاو ةيعمسلا ةلدألا نوكت اذهبو .اهمظعو اهتيمهأ عم ةالصلا هذه كرت ىلع ظفاحي

 اذه نم رذحلل ةيضتقم نوكتو .ةلملا نع اجرخم ارفك رفاك ةالصلا كرات نأ ىلع ةلاد

  



 "ع !! [! ...۔ 7
 فسيذضع گيتاتتفم شحخلربل حم ؟ ٣٠٦

 لآم ىلاعت هللا هظفح يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةحامس حضويو

 هل متخ نمف ،لامعألا متاوخب ةربعلا نأ قيقحتلاو» :هلوقب ةمايقلا موي سانلا

 .لبق نم لمع امهم هللا دنع اديعس ناك حلاصلا لمعلاو ةحيحصلا ةديقعلاب

 رارصإلاب هل متخ نمو ‘بوحلا نم اهبحاص رهطتو ماثآلا وحمت ةبوتلا نإف
 ىلاعت هللاو ،هرارصإب ةطبحم اهنأل ًائيش ةقباسلا هلامعأ ودجت مل ماثآلا ىلع

 عماجت ال ىوقتلاو ٢٧[ :ةدناملا] 4 َبِقَتَمْلأ َنم هم كلأ ا لَبَفَم اََتِإ» :لوقي

 .'‘'"«رارصإلا

 هركذ انتوفي ال نأ بجي اممو اذه» :اضيأ يليلخلا خيشلا ةحامس لاقو

 الو مالسإلا ةلم نم هجارخإ لاحب ينعت ال ةريبكلا بحاص نم ةءاربلا نأ
 وهف بوتي نأ ىلإ نيدلا يف ةيالولا ادع ام نيملسملا قوقح نم هنامرح

 ؛مالسإلا نع ةدرلا :يهو ‘ثالث ىدحإب الإ هلتق حابتسي ال ،مدلا موصعم

 موصعم وهو ©قح ريغب ةمرحملا سفنلا لتق وأ \ناصحإلا دعب ىنزلا وأ
 ديحوتلا ةمرح ةاعارم لجأ نم لتق وأ ىنز نإو ؛هلام حابتسي ال الف لاملا

 مالسلا لدابيو مالسإلا لهأ نيبو هنيب ثراوتلاو حكانتلا عنمي الو

 ةقيرطب ىراويو ديحوتلا لهأ رباقم يف تام نإ نفديو .سطع اذإ تمشيو

 هلا قحل ءادأ ،امزال اضرف ،بتي مل نإ هنم ةءاربلا ىقبت امنإو نيملسملا

 نيب ًازييمتو قحلا تامرح ىلع ةريغو ،نيدلا ماظن ىلع ًاظافحو ،ىلاعت

 .'٨؛"ةرجفلاو ةرربلا

 ه % ٨

 دمحلاو حوتفم ةبوتلا باب نكلو .سانلا نم ريثك مويلا هب نواهت يذلا عينشلا لمعلا -
 ٣١ ٣٢(. ص .رئابكلا حرش) «هلل

 ٢١٢-٢١٣. ص ثغمادلا قحلا )٩٧٢(

 )٩٧٢٣) ص ،ةريبكلا بكترم نم ةءاربلا مكح ٣٥.



 ٢٠٧ 7 .9 يناثلا لصفلا
 7 ت . .ع

 يف نولخادلاو نيقتملا عيمج هب رقي رمأ ةنجلا لهأ لزانم يف توافتلاو

 هلوخد لعب قلغت يذلا خآلا مهنمو دحأ هقبسي ال يذلا لوألا مهنم ةنجلا

 . باوبألا

4 > 

 .'‘'‘ "ةنجلا تتاب غَرقَي نَم م لوأ اًنأو» :ةلت لاق ثيح .

 دحأل حتفأ ال زيأ كي» :ةلي هللا لوسرل نانجلا نزاخ لوق ءاجو ه

 .ا٥٧٩ "«َكَلِئَق

 مهنم قباسلاف "نانجلا باوبأ نم نمحرلا دوفو لخدت ةلت لوسرلا دعبو
 .مئادلا هللا ميعن يف هظح هل لكو ،هلمعو هناميإب قبس نم

 قحاللا كانهو قباسلا كانه نأ نيبي ام فارعألا ةيآ ريسفت ىف ءاج دقو

 .نانجلا لهأ نم

 اهلعج فارعألا هذه َنأ :هب ةيآلا ريسفت يغبني يذلاو» :روشاع نبا لاق

 كلذو اهايإ هلوخد لبق ةنجلا لهأ نم هللا هلعج نم هب فقوي اناكم هللا

 قبسلا يف ذ نيتوافتم ةنجلا ىلإ نيلخاذلا لعجف ؤفيفخ باقعلا نم برض

 منأ نم كنم ىتنب ي ال» :ىلاعت لاق دقو ،هريداقمو هبابسأ هللا ملعي ًاتوافت

 ثرب دمحم بنرك وبأ انثذحو» ٤١!١(: ص 0١٩٦ :ةياورلا ملسم حيحص) ملسم مامإلا لاق )٩٧٤(

 :لاق ركيم نب سنأ نع لفلف نبا راتخم نع ناَيفش نع ماشه ن ةَيوامعُم انقح .ِاَلَعْلا

 .ههّنَجْلا باب غرفي نم لأ اتأو .ةمايقلا مؤي اعبت ءايبنألا رتكأ انآ» :هلا لوسر لاق

 دقانلا ورمع ينثذحود» ١٤١(: ص 0١٩٦ :ةياورلا ملسم حيحص) ملسم مامإلا لاق )٩٧٥(

 نع د تبات نَع ة ةريغُمْلا نب ُناَمْيَلُس انَقدَح .ميياقْلا ن ب مِشاه انقح :الاق برخ نب ؤيَهزو

 لوقيف .عف .ةمايقلا 7 ةنجلا باب يتآ» : : ةلت هللا لوش لاق :لاق كلام نب ستآ

 .«ككَلق دحأل عَتفأ ال ثزيأ ب : :7 :لوق ؟تأ ْنَم : :ُنزاَحْلا

 



 ىحلا لاجم عم :٦و , ٢٠٨
 ت اتا هم

 ؟ و ۔ 2ے۔ .- م ه ه ۔ < ۔ < ۔ إ 0 ح ۔۔۔ .

 اولتلقَو دعب نم اوقفنأ ينلا َنَم ةبد مظع كيلأ لتكو حمل آ لتق نم
- 

 . < ٥ رمرم و

 ١٠[«٨٩٧٦'. :ديدحلا] ه يلل هللأ َدَعو الكو

 دجوي نأ ينيزاوملا سايقلا يف قطنملا ىهتنمو» :يوارعشلا خيشلا لاقو

 مهنيزاوم لقثت ملف ،مهتانسح عم مهتائيس ىواستت نيذلا مه ثلاث قيرف

 ضرعت نم مه ءالؤهو ىرانلا اولخديف مهنيزاوم فخت ملو ،ةنجلا اولخديف

 مهنأ بيجعلا نمو .فارعألا ىلع نوسلجيف (ةمحرلا ةنجل) ىلع مهلامعأ
 مل مهنأ نم مغرلا ىلع مكيلع مالس مهل نولوقي ةنجلا لهأ نودهاشي نيح
 أوَداََو» .هبضغ تقبس هللا ةمحر نأل ،اولخدي نأ يف نوعمطي مهنكل ،اولخدي

 .'‘)"؛«[٦٤ :فارعالا] ه َكوُعَمظَي مهو اَموُلُحَدَي رآ ٌةكيتَع م 4 نأ ةيلأ بحتا

 ثبونذلا رئابكب اوتأي ملو يعرشلا ناميإلاب اوتأ دق فارعألا باحصأف

 يف مهسبح دعب ةنجلا لوخدو ةمايقلا موي ةاجنلا فرش لينل مهلمأ اذهو

 .فقوملا تاحاس

 مدع انل نيبت ةيمالسإلا ةمألا جهنم ىلع (ةروصلا) ةياور ضرع دعبو
 ةتباثلا ةديقعلل اهتضقانمل كلذو فيظن يمالسإ روصت سيسأت يف اهتيحالص
 .مهيلع همالسو هللا تاولص ماركلا هلسر يفو ىلاعتو هناحبس هللا يف

 مل منهج ران نم نيملسملا نم ةفئاط جارخإ تركذ يتلا ةروصلا ةياورو

 يهف اذه عمو ،ةيمالسإلا دئاقعلا خيسرت يف اهيلع دمتعي ةيوق قيرط نم تأت
 حوضو لكب تنيب يتلا ةحيحصلا ىمظعلا ةعافشلا ةياور يف ءاج امل ةضقانم

 هلوهو هتدشو فقوملا موي ةرارح نم نيملسملا جارخإ يف يه ةعافشلا نأ
 .منهج ران تاكرد نم ةاصعلا جارخإ يف سيلو

 )٩٧٦( روشاع نبا ريسفت ١٠٩/٨.

 )٩٧٧( يوارعشلا ريسفت ٧/ ٤١٧٥١ ةيآلا ريسفت نم ٤٧ .فارعألا ةروس نم

  



 ٢٣٠٩ ه ١ يناثلا لصفلا
 2 د مظت

 امدعب رانلا نم موق جرخي) : : اهيق يتل ا ةياورلا :سسداسلا رصنعلا

 :(نييمنهجلا :ةنجلا له ] 7 .ةنجلا نولخ ديق . .خضَس اهنم 7

 ‘كلام نب سنأ ىلإ ةبوسنم ثيدحلا بتك ىف ةياورلا هذه تءاج

 نب ةريغملاو دوعسم نب هللا دبعو ©ناميلا نب ةفيذحو 6نيصح نب نارمعو

 . ذف يردخلا ديعس يبأو ،هللا دبع نب رباجو ورمع نب هللا دبعو ةبعش

 مصاع يبأ نب باو دمحأ مامإلاو يراخبلا مامإلا ةياورلا هذه جرخأ

 ،يسلايطلاو ةميزخ نباو ،يناربطلاو ،يمرادلاو ،يئاكلاللاو ىلعي وبأو

 اميف هليصفت يتأيس امك . .مهريغو نابح . نباو .هجام نباو دواد وبأو

 .يتأي
 +:: ٧ ٩ 7

 كلام نب سنأ يباحصلا ىلإ ةبوسنم ةياور

 قيرط نم كلام نب سنأ يباحصلا ىلإ ةبوسنم ةياورلا هذه تءاج ه
 .""دمحأ مامإلاو "يراخبلا مامإلا دنع يدزألا رانيد نب ىيحي نب مامه

 نم اهدورول كلذو اهب جاجتحالا حصي ال قيرطلا هذه نم ةياورلا هذه

 :يدزألا رانيد نب ىيحي نب مامه لبق

 نافع تعمس :يناولحلا يلع نب نسحلا لاق ...» ٠: ارجح نبا لاق

 الف فلاخي ناكو .هيف رظني الو هباتك ىلإ عجري داكي ال مامه ناك :لوقي

 نب ةبذه انتذح» :يراخبلا مامإلا لاق ١١٦٤. ص ٦٥٥٩. :ةياورلا "يراخبلا حيحص )٩٧٨(

 رانلا َنم موق جرخي :لاق ةق يبنلا نع كلام نب شنأ انثدح ةداتق نع مامه انثدح دلاخ

 .«نيبمنهجلا :ةنجلا لهأ مهبم مهيممسئف ،ةنجلا نولُحديف .حفَس اهنم مهنم ام

 ١٣٨٧٥. ؛ةياورلاو 0١٦٢٤٠٦٢ :ةياورلا ادمحأ مامإلا دنسم )٩٧٩(

 .٢٦إ۔١١/١٦ ٧٦٣٨. :ت بيذهتلا بيذهت )٩٨٠(



 ثك {! {{ ;۔ ٨
 ىفحررلاحمه :"او ٣٠

 معان اش ك

 اريثك ئطخن انك نافع اي :لاقف هبتك يف رظنف دعب عجر مث هباتك ىلإ عجري

 ...ىلاعت هللا رفغتسنف

 دقو كميدق هنم عمس نمم حصأ هرخآب مامه ثيدح نأ يضتقي اذهو

 بتكي قودص مامه :يجيدربلا ركب وبأ لاقو لبنح نب دمحأ كلذ ىلع صن

 هباتك نم ثدح ام ظفحلا عميس قودص :يجاسلا لاقو ...هب جتحي الو هثيدح

 ۔«ءيشب سيلف هظفح نم ثدح امو حلاص وهف

 ىيحي ناكو عيش هظفح يف ،ةقث :متاح وبأ لاق ...» :يبهذلا لاقو
 ۔ عيرز نب ديزي نع :لاهنملا نب دمحم لاقو ...هظفح ىضري ال ناطقلا

 نب ورمع لاقو .ائيش ىوسي ال هظفحو حلاص هباتك :لاقف مامه نع لئسو
(٩٨١( 

 «...هنع ثدحي الو ،هباتك الو هظفح ىضري ال ىيحي ناك :يلع

 ةياور اهلقن يف هبارطضاو ةياورلا هذه يف مامه أطخ تبثي يذلاو ه

 ٨٨٤ مصاع يبآ نباو '٨“`“_وئلعي يبأو 3'٨`٦!يراخبلا مامإلا دنع تءاج

 )٩٨١( :ت لادتعالا نازيم ٩٢٥٢. ٣٠٩/٤.

 نع ماشه انثدح رمغ نب ضفح اندح» ١٣١٥: ص 5٧٤٥٠ :ةياورلا .يراخبلا حيحص )٩٨٢(

 اهوباصأ بونذب رانلا نم غش اماوقأ َنبيصئَل :لاق ةلف يبنلا نع هن سنأ نع ةداتق

 .«نوُيمَنهجلا مهل لاقي اهمحر لضفب ةنجلا لا مهلخد مث ةبوقع
 انثدح لاله نب مصاع انثدح هللا ديبع انثدح» :اضيأ ءاجو ٢٨٨٨. :ةياورلا ،ىلعي يبأ دنسم )٩٨٢(

 :ًاضيأ ىلعي يبأ دنع ءاجو ٣٢٠٩(. :ةياورلا كىلعي ىبأ دنسم) «...سنأ نع ةداتق نع مامه

 :لاق ةلب هللا يبن نأ سنأ نع ةداتق نع هيبأ نع ماشه نب ذاعم انثدح ريهز انثدح

 لضفب ةنجلا هللا مهلخدي مث ،اهوباصأ بونذب ةبوقع رانلا نم حفس اماوقأ نبيصيل»
 ٢٩٨٠(. :ةياورلا ىلعي يبأ دنسم) .«نويمنهجلا :مهل لاقي ،نيعفاشلا ةعافشو هتمحر

 نأ سنأ نع ةداتق نع هللادبع يبأ نب ماشمه انثدح ةدابع نبا حور انثدح ريهز انثدح
 ةنجلا هللا مهلخديف ،اهولمع بونذب ةبوقع رانلا نم عفس ًاسان نبيصيل» :لاق ةق يبنلا
 ٣٠٥٦( :ةياورلا ،ىلعي يبأ دنسم) .«نويمنهجلا :مهل لاقي ،هتمحر لضفب

 )٩٨٤( :ةياورلا مصاع يبأ نبال ةئُسلا ٨٧١. ١/ ٥٨٤.
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 نج يناثلا لصفلا ٢١
 ۔شز انت _

 .نيز كلام نب سنأ هخيش نع ةنعنعلاب ةداتق اهاور ثيح ،'“ثث'يوغبلاو

 .'"_`هتنعنع ,ابقت الف ةثلاثلا ةقبطلا نم سلدم ةداتق نأ فورعم وه امكو

 مامإلا دنسم يف كلام نب سنأ ىلإ ةبوسنملا ةياورلا هذه تءاجو ه
 . ١٧١٨٩زذمحأ

 نب رفعج نب دمحأ ركب يبأ ةياور وه دمحأ مامإلا دنسم نأ مولعملا نمف
 .دمحأ مامإلا نب هللا دبع نع يعيطقلا كلام نب نادمح

 ،لوبقم هسفن يف قودصد :يعيطقلا ركب يبأ ةمجرت يف يبهذلا لاق

 ناك ىتح ،هرمع رخآ يف لتخا :حالصلا نب ورمع وبأ لاق ...اليلق ريغت

 لاق ...تارفلا نبا نسحلا وبأ اذه ركذ ‘هيلع ارقي امم ائيش فرعي ال

 دمحأ دنسم ضعب يف هل .كاذب ثيدحلا يف نكي مل :سراوفلا يبأ نبا

 باتك نم اهخسنف ،هبتك نم ةعطق تقرغ :يناقربلا لاقو .رظن اهيف لوصأ

 وهف الإو كلذ لجأل هوزمغف ؛هيف هعامس نكي مل هنأ اوركذ
٩٨٨ - 

 هقث ٠.٠ ) ( ؛ ٠

 .يميعنلا هللادبع نب دمحأ نب دحاولادبع انربخأ» ٣٣٨/٢ - ٢٣٩: "يوغبلا ريسفت )٩٨٥(

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

 بونذب رانلا نم ٌعفَس اماوقأ َنبيِصيَل» :لاق ةلقي يبنلا نأ هنن سنأ نع إةداتق نع .ماشه

 .ءَنوُِمَنَهَجلا مهل لاقيف ؤهتمحر لضفب ةنجلا هللا مهلخدي مث ؤةبوقع ءاهوباصأ
 )٩٨٦( :ت "سيلدتلاب نيفوصوملا بتارمب سيدقتلا لهأ فيرعت ٩٢، ص ١٠٦.

 ناكو حلاص يبأ نب ديزي انثدح عيكو انثدح» ١٢٩٢٨. :ةياورلا دمحأ مامإلا دسم )٩٨٧(

 لاق :لوقي كلام نب سنأ تعمس :لاق ثيداحأ ةعبرأ هدنع ؤةئيهلا نسح ناكو ًاغابد

 ةنجلا اولخ اوجرخأ ًاممح اوناك اذإ ىَتَح ميحجلا سان ٌلخديد» :ةن هللا لوسر

 .«'َنوُتِمَتَهَحلا ءالؤه :ةنجلا لغأ لوقيف

 )٩٨٨( :ت ثلادتعالا نازيم ٣٦٢٠. ٨٧/١۔- ٨٨.
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 شحربن بم ةن ايا >

 '‘‘“يمرادلا دنع كلام نب سنأ ىلإ ةبوسنملا ةياورلا هذه تءاجو ه

 .هيف فلتخملا ورمع يبأ نب ورمع قيرط نم

 لاقو .سأب هب سيل :هيبأ نع دمحأ نب هللا دبع لاق» :رجح نبا لاق

 ةمثيخ يبأ نبا لاقو .يوقلاب سيل فعض هثيدح يف :نيعم نبا نع يرودلا

 .'٨؟٨٠«...فيعض :نيعم نبا نع

 دنع كلام نب سنأ ىلإ ةبوسنملا ةياورلا هذه تءاجو ه

 ثيللا ينثدح "حلاص نب هللا دبع انربخأ» :يمرادلا لاق ٢٧/١ - ٢٨. ،يمرادلا ننس )٩٨٩(

 :لاق .كلام نب سنأ نع .ورمع يبا نب ورمع نع داهلا نب هللادبع نبا وه ذيزي ينثدح

 ةمايقلا م موي يِتَمُجْمُج نع ضرألا قشنت سانلا نوال يتإ" :لوقي ةت خك هللا لوسر ث تعمس

 لأ انأو .َرْخَف الو ةمايقلا م موي سانلا ديس انأو َرْخَ الو دمحلا اول ىطغأو َرْخَف الو

 نم :نولوقيف ،اهتَقلحب ذخآف ةنجلا تاب ىتآو ؤَرْخَف الو ةمايقلا م عون ةنجلا ُُخْذَي نم

 :لوقيف ؤهل دجساف يليقتسم رابجلا دجأف رخداف .يل َنوحتفيف ٌدمحم انأ :لوقأف ؟امه

 ييسأر عفراف عفشت غفشاو كنم لبقي و .ني م مني ملكتو دمحم اي كسأر غقرا

 نم ةبح لاقثم هيلق يف تذَجَو نمق َكيَمأ ىلإ نذا :لوقيف ابر اي يتمأ يتمأ :لواف
 مهثلخداا كلذ لاقثم هبلق يف ثدجو نمق بم .ةنجلا هلخدأف ناميإلا نم ريعش

 غتني ملكتو دمحم اي كسأر غقرا لوتب ل دجساف يليقَتشش َراَتَجلا ذجاق ةنجلا

 :لوقيف ابر اي يتأ يمأ :لوقأف يسأر غقزاف عفش غقشاو كنم لبقي لفو نم

 ةنجلا ةلخدأف ناميإلا نم لدزخ نم ةبح لاقثم هبلق يف تذَجَو نمق ة يتأ ىلا بهذا

 سانلا د باسح نم عرفو ةنجلا مهلخدأ كلذ َلاقثم هبلق يف تذَجَو ْنَمَف ثقْذاف

 مك مكنع ىنغأ ام :رانلا لهأ لوقيف رانلا لها عم رانلا يف يتنأ نم يقب نم لخدأو
 رانلا نم مهنقتعال يتزعبف :رابجلا لوقيف ائيش هب نوكر الو ةنلا نودبغت مثنُك

 امك هيف َنوتُبنَف ة ةايحلا رهن يف نولخديف ءاوشحتما دقو رانلا نم َنوُجَرَخئَف مهيلإ لَسزَيف
 مهب بهذي ىللا ءاقتع ءالؤه مهنيعأ نيب بتكيو ليسلا ِءاثغ يف ةبحلا ثبنت

 ءالؤه ْلب :رابجلا لوقيف 5“َنويمتهجلا ِالؤه :ةنجلا هآ مهل وقيف ةنجلا نولخديف

 .«رابجلا ءاقتع

 )٩٩٠( :ت بيذهتلا بيذهت ٥٢٨٢٣. ٦٨/٨.



 يناثلا لصفلا
 ٢٢ اوج ثطفر

 سنأ نب ورمع يبأ قيرط نم '_؛“"يناتسجسلا ركب يبأو ٩٩١ 'مصاع يبأ نبا

 .يدي نيب يتلا لاجرلا بتك يف حرجم وأ لدعم ىلع هل رثعأ مل لجر وهو

 :نيصح نب نارمع يباحصلا ىلإ ةبوسنم ةياور

 نم نيصح نب نارمع يباحصلا ىلإ ةبوسنم ةياورلا هذه ت ءاجو ٠

 '\٨.ادواد يبأو 5'“"يراخبلا مامإلا دنتع ناوكذ نب نسحلا قيرط

 ٩٩٧. 'يوغبلاو . ٦٦٩هحام . نباو &'٦٨““١يناربطلاو

 ناوكذ نب نسحلا ةملس يبأ لبق نم اهدورول كلذو ةفيعض ةياورلا هذه

 :يرصبلا

 ،نازولا بويأ انث» :مصاع يبأ نبا لاق ٨٧٤. ٥٨٦/١. :ةياورلا مصاع يبأ نبال ةئُسلا )٩٩١(

 .ورمع يبأ نع ،ةسينأ يبأ نب ديز نع ،ورمع نب هللا ديبع انث ،رفعج نب هللادبع انثدح

 نوجرخيو .منهج موق لخدي» :لوقي ةخ هلا لوسر تعمس :لاق ‘كلام نب سنأ نع

 .««نويمنهجلا :مهل لاقي .مهئامسأب نوفرعي .ةنجلا نولخديو اهنم
 انث :لاق دلاخ نب دومحم انثدح» :يناتسجسلا لاق ٥٢/١. .(دواد يبأ نبا) ثعبلا )٩٩٦(

 سنأ نع "سنأ نب ورمع يبأ نع ،ةسينأ يبأ نبا ينعي ديز نع ،ورمع نبا ينعي هللادبع
 نولخديف ءاهنم نوجرخي مث .منهج موق لخدي» :لوقي هت هللا لوسر تعمس :لاق
 .««نويمنهجلا :مهل لاقي مهئامسأب اهيف نوفرعيف إةنجلا

 دذسم انثح» :يراخبلا مامإلا لاق ۔٥٦١١ ص 0٦٥٦٦ :ةياورلا يراخبلا حيحص )٩٩٢(

 نع اشه نيصح نب نارمع انقح ءاج وبأ انتذح ناوكذ نب نسحلا نع ىيحي انثدح

 نومسي .ةنجلا نولخديف ةت لمحم ةعافشب رانلا نم موق ُ ججؤخي» : :لاق ةي يبنلا

 .««نييمّتهجلا

 )٩٩٤( :ةياورلا دواد يبأ ننس ٤٧٤٠. ص ٧٤٦.

 )٩٩٥( :ةياورلا ،ريبكلا مجعملا ٢٨٧ ١٨/ ١٣٧.

 )٩٩٦( ص ١٣٤58ه٥ :ةياورلا .هجام نبا ننس ٧٠٠١.

 )٩٩٧( يوغبلا ريسفت ٢/ ٣٣٩.
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 نب ورمع لاقو .فيعض :متاح وبأو نيعم نبا لاق» :رجح نبا لاق
 لاقو .طق هنع ثدح نمحرلا دبع تيأر امو ؤهنع ثدحي ىيحي ناك :يلع

 يوري :يدع نب دمحأ وبأ لاقو .يوقلاب سيل :اضيأ يئاسنلاو ،متاح وبأ
 فعض امنإ :يجاسلا لاقو ...هب سأب ال هنأ وجرأو ،هريغ اهيوري ال ثيداحأ

 بحاص :لاقف نيعم نب ىيحي هركذ .ريكانملا ضعب هثيدح يفو ،هبهذمل
 ناك :ايندلا يبأ نبا لاقو .ًايردق ناكو :لاق ،هفعضو ثيدحلا ركنم دباوألا

 :هيبأ نع دمحأ نب هللادبع لاقو .يوقلاب يدنع سيلو اهنع ثدحي ىيحي
 نب نسحلا يف لوقت ام :هللادبع ييأل تلق :مرثألا لاقو .ليطابأ هثيداحأ
 .'٨٨“«...ليطابأ هثيداحأ :لاقف ؟ناوكذ

 :ناميلا نب ةفيذح ىلإ ةبوسنم ةياور
 نم ناميلا نبي ةفيذح يباحصلا ىلإ ةبوسنم ةياورلا هذه تءاجو ه

 يفو ٠٠ ةميزخ نباو ث مصاع يبأ نبا دنع ناميلس يبأ نب دامح قيرط ١٠٠) آ آ

 ١٠. `"يئاكلاللا دنعو ٠٠ اادمحأ مامإلا لنسم

 ليعامسإ وبأ ،مهالوم يرعشألا ملسم ،ناميلس يبأ نب دامح
 .يفوكلا

 )٩٩٨( :ت ‘بيذهتلا بيذهت ١٣١١. ٢/ ٢٥٤.

 ‘ةملس نب دامح انث ،ةبده انث» :مصاع يبأ نبا لاق ٥٧٨/١. مصاع يبأ نبال ةئشسلا )٩٩٩(

 موق جرخي» :لاق ةلي هللا لوسر نأ ،ةفيذح نع ،يعبر نع ،ناميلس يبا نب دامح نع

 .««نويمنهجلا نومسيف ،ةنجلا نولخديف .رانلا مهتشحم امدعب رانلا نم

 )١٠٠٠( :ةياورلا .ديحوتلا باتك ٤٠٧. ٢/ ٦١٦٤.

 )١٠٠١( :ةياورلا ‘دمحأ مامإلا دنسم ٢٣٧١٢\ :ةياورلاو ٢٣٨١٧.

 )١٠٠١( :ةياورلا ةةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش ٢٠٨٠، دلجملا ٢/ ١٥٠.
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 ٢٥0 مرهو يناثلا لصفلا

 __ .عئام

(١٠٠٣( 
 «ماهوأ هل "قودص هيقف» :بيذهتلا بيرقت يف رجح نبا لاق .

 ءامدقلا هنع ىور ام ،براقم :دمحأ لاق» :بيذهتلا بيذهت يف اضيأ لاقو

 لاقو ...ظفحي ال ناك :ةبعش نع كرابملا نبا لاقو ...ةبعشو نايفس

 .هقفلا يف ميقتسم وهو ،هثيدحب جتحي ال "قودص وه دامح :متاح وبأ
 طلتخاو ثيدحلا يف افيعض ناك :دعس نبا لاقو ...شؤش راثآلا ءاج اذإف

 اذإو باصأ هيأرب لاق اذإ ،ثيدحلا ريشك ناكو ،ائجرم ناكو هرمأ رخآ يف

 :ةبعش لاقو .مهولاو أطخلا ريثك :يلهذلا لاقو .أطخأ ميهاربإ ريغ نع لاق

 لاقو .ثدحأ دق هنإف اذه نع جنت :لاقف ،دامحب انررمف ديبز عم تنك

 هل لاقي ناسنإ بثو ىتح قارعلا لهأ مه اندنع سانلا ناك :سنأ نب كلام

 .'''‘٨«هيأرب هيف لاقف نيدلا اذه ضرتعاف دامح

 قرط ةدع نم تءاج ىرخأ ةياور لوح هل مالك دنع رجح نبا لاقو
 ةياور حيجرتلا ثيح نم نكل ...» :ناميلس يبأ نب دامح قيرط نم اهادحإ

 يف امهنوكل دامحو مصاع ةياور نم حصأ امهقافتال روصنمو شمعألا

 .'٠`ث١«لاقم امهظفح

 نب ةفيذح ىلإ ةبوسنم ةياور '""""١ىسلايطلا دسم يف ءاجو ه

 .يركشيلا هللادبع نب حاضولا ةناوع يبأ قيرط نم هنن ناميلا

 )١٠٠٢٣( :ت بيذهتلا بيرقت ١٥٠٥. ٢٣٨/١.

 )ا١٠٠٤( :ت بيذهتلا بيذهت ١٥٧٥. ١٤/٣- ١٥.

 )١٠٠٥( "يرابلا حتف ٤٤٠7١.

 نع ةناوع وبأ انثدح :لاق دواد وبأ انثدح» ٤١٩، ٢١٩/١. ةياورلا يسلايطلا دسم )١٠٠٦(

 ًنايحأو هعفري انايحأ :لاق ةخ يبنلا نع ةفيذح نع شارح نب يعبر نع كلام يبا

 ةمحرب ةنجلا نولخديف رانلا مهتشحم دق نينتنم رانلا نم موق نجرخيل :لاق هعفري ال

 .«نييمنهجلا نومسيف نيعفاشلا ةعافشو هللا



 نم ةناوع وبأ ثدح اذإ :دمحأ نع بلاط وبأ لاقو ...) :رجح نبا لاق

 اذإ ةقث :ةعرز وبأ لاقو ...مهو امبر هباتك ريغ نم ثدح اذإو تبثأ وهف هباتك

 .هباتك نم ثدح

 وهو .اريثك طلغ هظقتح نم ثدح اذإو ٠ ةحيحص هبتك :متاح وبأ ل اقو

 ثدح اميف ةجح تبث ةقث هنأ ىلع اوعمجأ :ربلا دبع نبا لاقو ...ةقث قودص

 .'`‘٢"«طلغ امبر هظفح نم ثدح اذإ :لاقو كباتك نم

 نم دواد ابأ ثدح ةناوع ابأ نأ تبثيو لدي ام ةياورلا هذه ىف سيلو

 .هباتك

 اهل

 :دوعسم نب هللادبع ىلإ ةبوسنم ةياور

 لبق نم تءاج دقف دوعسم نب هللادبع ىلإ ةبوسنملا ةياورلا امأو ه
 ٠١ 'نابح نباو ( ٨ ٠ لعي ىبأ دنع بئاسلا نب ءاطعو ةملس نب دامح

 .''‘‘“يئاكلاللاو

 )١٠٠٧( :ت ،بيذهتلا بيذهت ٧٧٢٨. ١٠٤/١١ - ١٠٦.

 ,رامتلا زيزعلادبع نب كلملا دبع رصن وبأ انثدح» ٤٩٨٢. :ةياورلا .ىلعي يبأ دنسم )١٠٠٨(

 دوعسم نبا نأ نوميم نب ورمع نع بئاسلا نب ءاطع نع ةملس نب دامح انثدح

 هللا مهمحري من هللا ءاش ام موق رانلا يف نوكي» :لاق ةي هللا لوسر نأ :مهثدح

 ةنجلا لهأ مهيمسيو ةايحلا رهن يف نولستغين ،ةنجلا ىندأ يف نونوكيف مهجرخيف
 لاق .مهشرفو مهفحلو مهاقسو مهمعطأل ايندلا لهأ مهدحأ فاضأ ول .نييمنهجلا

 ۔«هائيش هدنع امم كلذ صقني ال مهجوزو :لاق هبسحأو

 )١٠٠٩( :ةياورلا ،ىلعي يبأ دنسم ٥٣٤١.

 )١٠١٠( :ةياورلا ،نابح نبا حيحص ٧٤٦٢٨. ٤٤٨/١٦ - ٤٤٩.

 )١٠١١( :ةياورلا ،ةعامجلاو ةئْسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش ٢٠٧٠، دلجملا ٢/ ١٤٧.
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 حرجلا ءاملع لاوقأ ثركذ دقو ‘هظفح ريغتو طلتخا دق ةملس نب دامحف

 .""" (طسقلا نازيملا) يف ةملس نب دامح يف ليدعتلاو

 :بئاسلا وبأ يفقثلا كلام نب بئاسلا نب ءاطع امأو

 ًاميدق هنم عمس نم :دمحأ نع بلاط وبأ لاق ...» :رجح نبا لاق دقف

 نايفس اميدق هنم عمس ،ءيشب نكي مل اثيدح هنم عمس نمو ،حيحص هعامسف

 ميقتسم حلاص طلتخي نأ لبق قدصلا هلحم ناك :متاح وبأ لاقو ...ةبعشو
 .''٦"ةريثك طيلاخت هظفح يف ،هظفح ريغت هرخآب مث ثيدحلا

 نب هللادبع يباحصلا ىلإ ةبوسنملا ةياورلا هذه فعض نيبتي اذهبو

 . نث دوعسم

 ٭: ٧٢

 :ةبعش نب ةريغملا ىلإ ةبوسنم ةياور

 اهجرخأ دقف ةبعش نب ةريغملا ىلإ ةبوسنملا ةياورلا امأو ه.
 قيرط نم اهدورول ةفيعض ةياور يهو .'"'"ةميزخ نباو &'٨٠٠“؛يناربطلا

 .يفوكلا يطساولا ثراحلا نب دعس نب قاحسإ نب نمحرلا دبع ةبيش يبأ

 بلاط وبأ لاقو .هفعضي دمحأ تعمس :دواد وبأ لاق» :رجح نبا لاق دقف

 ،فيعض :نيعم نبا نع يرودلا لاقو .ثيدحلا ركنم ،ءيشب سيل :دمحأ نع

 )١٠١٢١( ص ‘،(طسقلا نازيملا) :رظنا ١٢٢ - ١٣٦.

 )١٠١٣( :ت بيذهتلا بيذهت ٤٧٥٤. ١٧٧/٧-٧٩!١.

 نب دمحمو ىسوم نب رشب انثدح» 0١٠٦٧ ٤٢٥/٢٠. :ةياورلا ريبكلا مجعملا )١٠١٤(

 نع ينزملا كلام نب مساقلا انث ءارغملا يبأ نب ةورف انث :الاق ةبيش يبأ نب نامثع

 لاق :لاق ةبعش نب ةريغملا تعمس :لاق دعس نب نامعنلا نع قاحسإ نب نمحرلادبع

 ةنجلا يف نويمنهجلا نومسيف ةنجلا نولخديف رانلا نم موق جرخي :ة هللا لوسر
 .«مهنع هللا وحميف مسالا كلذ مهنع لوحي نأ هللا نوعديف

 )١٠١٥( :ةياورلا ديحوتلا باتك ٤٣٨. ٦٩١/١ - ٦٧٠.



 ىخلملاحم عو ٢٨
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 نباو ،يئاسنلاو دواد وبأو ،نايفس نب بوقعيو دعس نبا لاقو .ءيشب سيل

 لاقو .رظن هيف :يراخبلا لاقو .كاذب سيل :يئاسنلا لاقو .فيعض :نابح

 "ثيدحلا ركنم ©ثيدحلا فيعض :متاح وبأ لاقو .يوقب سيل :ةعرز وبأ

 لاقو ...هثيدحب جتحي ال :ةميزخ نبا لاقو .هب جتحي الو هثيدح بتكي

 نب نامعنلا نع ثدحي يذلا وهو كاذب سيل :هيبأ نع دمحأ نب هللادبع

 .ا`‘٠«ريكانم ثيداحأ دعس

 ج + م

 :ورمع نب هللادبع يباحصلا ىلإ ةبوسنم ةياور

 ٨'‘_}‘ةميزخ نبا اهجرخأ دقف ورمع نب هللادبع ىلإ ةبوسنملا ةياورلا امأو ه

 .يعبضلا ةجراخ نب بعصم نب ةجراخ قيرط نم اهدورول ةفيعض ةياور يهو
 نب هللادبع لاقو .هثيدح بتكي ال :دمحأ نع مرثألا لاق» :رجح نبا لاق

 ةيواعمو ،يرودلا لاقو .ثيدحلا نم ًائيش هنع بتكأ نأ يبأ يناهن :دمحأ

 :هنع سابع لاقو .ءيشب سيل :ةرم هنع الاقو .ةقثب سيل :ريمن نبا نع

 :نيعم نبا نع هريغو يمرادلا نامثع لاقو .فيعض :هنع ةيواعم لاقو .باذك

 :يئاسنلا لاقو ...عيكوو كرابملا نبا هكرت :يراخبلا لاقو ...ءيشب سيل

 :متاح وبأ لاقو ...فيعض :ةرم لاقو .ةقثب سيل :ةرم لاقو .ثيداحألا كورتم

 نكي مل ،هب جتحي الو هثيدح بتكي ‘يوقب سيل ‘ثيدحلا برطضم
 .‘““بذكلا لحم هلحم

 )١٠١٦( :ت بيذهتلا بيذهت ٣٩٣٤. ٦/ ١٦٢٤-١٢٦٥.

 نب نامثع انث :لاق كراشب نب دمحم انثدح» ٤١٠} ٦٦١٧/٢. :ةياورلا ديحوتلا باتك )١٠١٧(

 لاق :لاق ورمع نب هللادبع نع ،هيبأ نع ©بعصم نب ةجراخ انث :لاق ارمع

 نب هللادبعل تلق :لاق «نويمنهجلا نومسيف رانلا نم سان جرخي» :ةق هللا لوسر
 .همعن :لاق ؟ةي هللا لوسر نم اذه تعمس تنأ :ورمع

 )١٠١٨( :ت ،بيذهتلا بيذهت ١٦٨٩. ٧٠/٣- ٧١.



 يناثلا لصفلا
 ٣١٨ ه ٥

 _ .عىئاالاتل ن ام

 :هللادبع نب رباج يباحصلا ىلإ ةبوسنم ةياور

 اهجرخأ دقن هللادبع نب رباج ىلإ ةبوسنملا ةياورلا امأو ه
 ريبزلا يبأ ةنعنع لبق نم اهدورول ةفيعض ةياور يهو ،''٠!؛نابح نبا
 .مهالوم يدسألا سردت نب ملسم نب دمحم

 :لوقي بويأ ناك :يبأ لاق :دمحأ نب هللادبع لاق ...» :رجح نبا لاق

 لاقو .معن :لاق ؟هفعضي :يبأل تلق ريبزلا وبأ ريبزلا وبأو ،ريبزلا وبأ انثدح

 :يأ ريبزلا وبأ وهو ريبزلا وبأ انثدح :لوقي ةنييع نبا تعمس :دامح نب ميعن

 :ةبعش يل لاق زيزعلادبع نب ديوس نع رامع نب ماشه لاقو .هفعضي هنأك
 تعمس :دامح نب ميعن لاقو ؟يلصي نأ نسحي ال وهو ريبزلا يبأ نع ذخأت

 لاقو ...هقزمف يباتك ةبعش ذخأف ريبزلا يبأ نم تعمس :لوقي اميشه

 ثيدح تكرت كل ام :ةبعشل تلق ءاقرو نع ينئادملا رفعج نب دمحم

 :ىلعألا دبع نب سنوي لاقو نازيملا يف حجرتسيو نزي هتيأر :لاق ؟ريبزلا يبأ

 ةبيش نب بوقعي لاقو ...ةماعد ىلإ جاتحي ريبزلا وبأ :لوقي يعفاشلا تعمس
 نع يبأ تلأس :متاح يبأ نبا لاقو وه ام فعضلا ىلإو قودص ةقث

 ...نايفس نم يلإ بحأ وهو هب جتحي الو هثيدح بتكي :لاقف ريبزلا يبأ

 رب صحلا انربخأ» :نابح نبا لاق 0١٨٣ ٤٠٩/١ - ٤١٠. :ةياورلا "نابح نبا حيحص )١٠١٩(

 رب زيه انثدح :لاق ينازلا ةديبع يبأ نب ءاجر يبأ نب ىيحي انثدح :لاق ،نايفس

 رخذت .رانلا لهأو ةنجلا لهأ ريم اذإ» :لاق ه يبنلا نع ،رباج نع ريبزلا يبأ نع ،ةيواعش

 هبلق يف ُثفَرَع نم اوبَمذا :لاقيف ،اوعقشَق لسلا تماق ؤراَنلا رانلا لهأو ةنجلا ةَّنَجْلا مأ
 يف مْفَرَع نمف اوبهذا :لاقي مث .اريثك أرب نوجرخي .هوجرخأق .ناميإ نم طاريق لاقن

 نآلا انا :العو لج لوقب مث .اريثك ارشب نوجِرْخَف اوجرخف ناميإ ني ٍةَلدزَح لاقنم هبلق
 اوراصو ءاوشختنا دق مُهناَقضو اوجرخأ ام تاقضأ جرخيق .يتمحربو يمغب جرخأ
 رهنلا كلذ ةَاح ىلع مهشاحش طقستف !ةنجلا راهنأ نم رهن يف وأ .ره يف َنوَقْلَق .امح
 .ںنيبمّنهَجلا اهيف َنوَمَسِيَو للا ءاقتع :مهباقر يف بتكيف 6ريراعتلا لم ًاضيب َنودوعيف
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 ىنحلارل حم !«و ٢٠
 [ كاج تت

 لجر هءاج ذإ هدنع سلاج انأ انيبف هنم تعمسف ةكم تمدقف ،ريبزلا ىبأ

 لجر ىلع يرتفت ريبزلا ابأ اي :هل لاقف هيلع ىرتفاف هيلع درف ةلأسم نع هلأسف

 كنع تيور ال ؟هيلع يرتمت كبضخغي نمو :تلق ينبضغأ هنإ :لاق ى ملسم

 ٠٠. '«...ًائيش

 :هيف لوقي ام هثيدح نم درب هنإف مزح نب دمحم وبأ امأو» :يبهذلا لاقو

 جتحا انربخأو تعمس :لاق اذإف ؛سلدي نمم مهدنع هنأل ،هوحنو رباج ...»

 دعس نب ثيللا هنع ٥اور امم («نع)» :لاق اذإ مزح نبا هب جتحيو .هب

٠ - ١ ٠ 

 .'\}‘"«...ةصاخ

 اهيف حضوي مل امم ثيداحأ ةدع ملسم حيحص يفو» :اضيأ يبهذلا لاقو

 بلقلا يفف ،هنع ثيللا قيرط ريغ نع يهو رباج نع عامسلا ريبزلا وبأ

 ١. '""«ءيش اهنم

 هذه يف حرصي مل ريبزلا ابآ نأ ميركلا ئراقلا اهيأ ىرت تنأو
 طاقسإل يفكي اذهو هنع اهيف نعنع لب رباج نم عام سلاب ةياورلا

 م : م

 :يردخلا ديعس يبأ يباحصلا ىلإ ةبوسنم ةياور

 اهدروأ دقف يردخلا ديعس يبأ ىلإ ةبوسنملا ةياورلا امأو ه

 ٦٥٨٠. ٣٨١/٩- ٣٢٨٢. :ت بيذهتلا بيذهت )١٠٦٠(

 )١٠٢١( :ت لادتعالا نازيم ٨١٦٩. ٤/ ٣٢٧.

 )١٠٢٦( لادتعالا نازيم ٣٩/٤.



. 
 ٢٢١ ح -. يناثلا لصفلا

 مع

 ۔)١٠٢٣)

 قيرط نمو "يرصبلا ءاطع يبأ نب حون نب ملاس قيرط نم '٠""اةميزخ نبا
 .يريرجلا سايإ نب ديعس

 دق ،راطعلا ديمس وبأ يرزَجلا يرضتلا ءاطع يبأ نب حو نب ملاتف
 .ليدعتلاو حرجلا ءاملع هيف فلتخا

 لاقو .سأب هثيدحب ام :هيبأ نع دمحأ نب هللادبع لاق» :رجح نبا لاق

 .ةقث "قودص ،هب سأب ال :ةعرز وبأ لاقو .ءيشب سيل :نيعم نبا نع يرودلا

 .يوقلاب سيل :يئاسنلا لاقو ...هب جتحي الو ،هثيدح بتكي :متاح وبأ لاقو

 لاقو ...ةبراقتم ةلمتحم هثيداحأو دارفأو بئارغ هدنع :يدع نبا لاقو

 .''`"٨‘؛؛يوقلاب سيل :ينطقرادلا

 لاق دقف رمع رخآ يف طلتخا دقف يريرجلا سايإ نب ديعس امأو
 لبق هظفح ريغت :متاح وبأ لاقو .ةقث :نيعم نبا نع يرودلا لاق» :رجح نبا

 لاقو ...ثيدحلا نسح وهو حلاص وهف اميدق هنع بتك نمف هتوم

 ...طلتخم وهو يريرجلا نم انعمس هللاو بذكن ال :يدع نبا نع نيعم نبا

 نم تعمسأ :سنوي نب ىسيعل ديعس نب ىيحي لاق :نيعم نبا لاقو
 ۔ هطالتخا دعب هنم عمس هنأل :ينعي ۔ هنع ورت ال :لاق ،معن :لاق ؟يريرجلا

 ناكو يريرجلا نم ديعس نب ىيحي عمس :نيعم نبا نع يرودلا لاقو

 نب دمحمو "ىسوم وبأ انثدح» :ةميزخ نبا لاق ٤٣٦ ٦٨٩/٢. :ةياورلا ديحوتلا باتك )١٠٢٢(

 .يردخلا ديعس يبا نع ةرضن يبا نع 6يريرجلا نع .حون نب ملاس انث :الاق راشب

 .نويحي الو اهيف نوتومي ال .رانلا لهأ مه نيذلا رانلا لهأ امأ» :ةت هللا لوسر لاق :لاق

 مث ءامحن اونوكي ىتح .ةتامإ رانلا مهتيمتنف ،اهنم مهجارخإ هللا ديري نيذلا امأو

 تبنت امك نوتبنيف ،اهئام نم مهيلع شريو .ةنجلا راهنأ ىلع نوقليف ،رئابض نوجرخي
 الاقو ةنجلا نولخديف :ىسوم وبأ لاقو إةبحلا ىنعي :رادنب لاق ليسلا ليمح يف ،ةبحلا

 .«مهنع مسالا كلذ بهذيف ،هللا نوعديف نييمنهجلا ةنجلا لهأ مهيمسيف :اعيمج

 )١٠٢٤( :ت بيذهتلا بيذهت ٢٢٧٨. ٣/ ٢٣٨٥-٣٢٨٦.



. 7 ١ ١ ١ ١ -. 
 ٢٢٢ م ٦٦. 77٠ ٠ ةحالا ٠ د
 __ صحر.نحم ب .رر ن

 رخآ ىف طلتخا هنأ الإ "هللا ءاش نإ ةقث ناك :دعس نبا لاق .هنع وري ال
 )د٥د٠'ا١؛)

 «هرمع ٠

 مهيف مكحلاو» :لاق ثيح نيطلخملا تاياور مكح حالصلا نبا نيب دقو

 مهنع ذخأ نم ثيدح لبقي الو طالتخالا لبق مهنع ذخأ نم ثيدح لبقي هنأ

 وأ طالتخالا لبق هنع ذخأ له ردي ملف هرمأ لكشأ وأ طالتخالا دعب
 . ١٠٦ '«هدعب

 نم ةياورلا هنه ذخأ حون نب ملاس نأ تبثي ليلد نم كانه سيلو
 ةدعاقلا بسح ةياورلا هذه لوبق مدع انيلعف اذهل طالتخالا لبق يريرجلا

 .حالصلا نبا اهركذ يتلا

 اهنم دنس يأ ةحص مدع انل نيبتي ةياورلا هذه قرط لوح هركذ قبس اممو

 .يناعم نم هلمحت ام بنجتو اهدرب ليفك اذهو

% ٧ % 

 اهدر تارابع لوقل حارشلا ترج ناعمب ىتأ دقف ةياورلا هذه نتم امأو

 .دلاخلا تانحلا ناكس ميعنل هركذ دنع ميركلا نآرقلا

 .مهنع مسالا كلذ وحم بلط ببس نأ رعشي ام يبطرقلا دنع ءاج دقف
 ةملك قلعت نم صيغنتلاو راعلاو ءايحلاب مهروعش وه ‘ندع تانج يف مهو

 كلذ اولأس امنإ :ليق ...» :يبطرقلا لاق ثيح "مههابج ىلع (نويمنهج)

 يه يتلا منهج ىلإ اوبسني نأ اوفنأ مهنأل ىلاعت هللا يف نيباحتملا فالخب
 ةنجلا لوخدب مهيلع ّنم املف ‘كلذ لجأل مهناوخإ نم اويحتساو ءادعألا راد

 .مهنع ةبسنلا هذه لاوزب نانتمالا لامك اودارأ

 )٥ ١٠٢) :ت 6بيذهتلا بيذهت ٢٣٦٦. ٥/٤-۔٦١.

 )١٠٢٦( ص ،حاضيإلاو دييقتلا ٤٤٢.



 . ٢٢٢ .ع4:'`و يناثلا لصفلا
 - اه :ما- 3- ث 2

 ءالؤه :ةنجلا لهأ لاق ةنجلا اولخد اذإ مهنإ» :اعوفرم يور دقو

 نم انيلإ بحأ ناك رانلا يف انتكرت ول انهلإ :نولوقي كلذ دنعف 5نويمنهجلا
 ىلع بهتف ،ةريثملا :اهل لاقي شرعلا تحت نم احير هللا لسريف ،راعلا

 يفف :ليق نإف ...«ًانسحو الامجو ةجهب مهديزتو ةباتكلا يحمتف مههوجو

 ةنجلاو ءام صيغنت هقحلي دق ةنجلا لخدي نم ضعب نأ ىلع لدي ام اذه

 كلذ نأو كلذ ىلع لدت ثيداحألا هذه :هل ليق .دكن الو اهيف صيفنت ال

 انئاملع ضعب لثم دقو مهنع مسالا كلذ لوزي مث ةنجلا لوخد دنع مهقحلي

 كلذك اهل مكح ال هنأ تاساجنلا هيف عقت رحبلاب ءالؤه باصأ يذلا اذه

 .""نسح هيبشت وهو ،ةنجلا لهأ ىلإ ةبسنلاب ءالؤه باصأ ام

 تسيل» :هصن ام يبيطلا نع يراقلا يلع لقن ةياورلا هذهل هحرش دنعو

 ىلإ ًاجاهتباو حرف ىلإ ًاحرف اودادزيل اراكنتسا لب مهل ًاصيقنت اهب ةيمستلا

 '`'٨«ىلاعت هللا ءاقتع مهنوكل املع كلذ نوكيلو جاهتبا

 ىف لاق ثيح ارجح نبا هضتري مل يراقلا يلع هلقن يذلا ليلعتلا اذهو

 راكذتسالل لب مهل ًاصيقنت تسيل ةيمستلا هذه نأ حارشلا ضعب معزو» :حتفلا

 مهنع مسالا كلذ باهذإ مهلاؤسو ،لاق اذك اركش كلذب اودادزيل هللا ةمعنل
 . ١٠ "“؛«فلذ يف شدخي

 دنع هورطس يذلا فلكتلا اذه نع ءاملعلا ءالؤهل ةعساو ةحودنم كانهف

 رطست نأ اهل ناك ام تاليلعتلا هذهو .ادبأ تبثت مل يتلا ةياورلا هذهل مهحرش

 يتلا ةياورلا هذه مييقت دنع قبط بئاصلا جهنملا نأ ول ءاملعلا تاحفص يف

 .اهل لصأ ال

 ٣٧٠/٢- ٣٧١. ةرخآلا رومأو ىتوملا لاوحأ يف ةركذتلا (٠١!ا٧)

 )١٠٢٨( ،حيتافملا ةاقرم ٢٥٩/١٠.

 )١٠٢٩( ،يرابلا حتف ١٢٣/ ٢٥٣.
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 7 ح ! هر ا :ةن . _-_

 زانلا ْمُهْتَباَصأ مْؤَق نكلؤ) :اهيف ءاج يتلا ةياورلا :عباسلا رصتعلا

 .(ةتامي مُهَتاَمأَف (مُهاَياَطَحب ؛لاق ؤأ) ْمهبوئذب
 دح .يمضهجلا يِلَع ن رصت ينثذحود» :'''"'!ملسم مامإلا لاق

 :. :لاق .ليجس ييأ نَع ةرضن ييأ نَع ةَمَلسَم ييأ نَع لضفلا ننا :ينع
 الو اَهيِف نوتومت ال ْمُهَتَِق © .اهلها ه نيذلا راذا لهأ امأ» :هللا لوش

 مهتاتأق (هاَياَطَحب :لاق ؤأ) مهبونذ ] ُهنياَصأ م مزق نكلو .َنؤَيخَي

 اوتثَق .رئاَبَض راض ك موب ءيج .ةعاقلاب نذأ .ًامخت اوناك ادإ ىتح .ةت .ةتامإ

 ةَئحْلا تابت َنوُتَينَيَق ئبنيق .مهيلع اوضيفأ ةنجلا لهأ اي :ليق ممت ؤ .ٍةَنَجْلا راهنأ ىَلَع

 ناك ذَق هللا لوشَر ناك أَك :موقلا نم لُجَر َلاقَق «ليَئلا ليمح ين نوكت

 ةيدابلاب

د
ح
 

. ١٠٣٣( 

 دمحأ مامإلاو )١٠٣٣( يمرادلاو 98 'هجام نبا ةياورلا هذه جرخأو

 )١٠٣٦)
 ديمح ني دبعو &''٠"ث'ىلعي وبأو 5'٠"ث'نابح نباو

 ةمئأ هيف فلتخا يذلا ةرضن يبأ لبق نم اهدورو ةياورلا هذه للع نمف

 .هتاياورب جتحي مل نم نيبو هل قثوم نيب ؛ثيدحلا

 يفوعلا مث يدبعل ا ةعطق نب كلام نب رذنملا :وه ةرضن وبأف

 .يرصبلا

 )١٠٣٠( :ةياورلا ملسم حيحص  5١٨٥ص ١٣٣.

 )١٠٣١( :ةياورلا .هجام نبا ننس ٤٣٠4٩. ص ٦١٩٩.

 )١٠٣٢( يمرادلا ننس !/٢٣١- ٣٣٢.

 )١٠٢٣٣( :ةياورلا دمحأ مامإلا دنسم ١١٠٩٣.

 )١٠٣٤( :ةياورلا ،نابح نبا حيحص ١٨٤. ٤١١/١ - ٣١٢. :ةياورلاو ٧٤٨٥ ٥٣٠/١٦١.

 )١٠٣٥( :ةياورلا ،ىلعي يبأ دنسم ١٠٩٦\ :ةياورلاو ١٣٦٩.

 )١٠٣٦( :ةياورلا اديمح نب دبع دنسم  53٨٦٨ص ٢٧٥. :ةياورلاو  3٨٦٥ص ٢٧٤.



 ٢٢٥ ي(" .9 يناثلا لصفلا

 ًاريخ الإ تملع ام :هيبأ نع دمحأ نب حلاص لاق» :رجح نبا لاق دقف

 .يئاسنلاو ةعرز وبأ لاق اذكو ةقث :نيعم نبا نع روصنم نب قاحسإ لاقو

 بحأ ةرضن وبأ :لاقف ةيطعو ةرضن يبأ نع يبأ لئس :متاح يبأ نبا لاقو

 هركذو ...هب جتحي دحأ لك سيلو ثيدحلا ريثك ةقث ناك دعس نبا :لاقو يلإ

 ...هرمع رخآ يف جلف سانلا ءاحصف نم ناك :لاقو .تاقثلا يف نابح نبا

 .'''٦'«...يراخبلا هب جتحي مل اذهلو ...ئطخي نمم ناكو

 امل ةفلاخم اهاندجول ةياورلا هذه نتم يف ةيجهنم ة لظتن انرظن اذإ نحنو

 .ةرهاطلا ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا هب ءاج

 :6ةَئامإ ْمُهَتامأَت» :هصن ام ةياورلا هذه يف ءاج ١

 هرخآ ىلإ «رانلا مهتباصأ سان نكلو» :ةي هلوق امأو» :يوونلا لاق
 ةدملا اوبذعي نأ دعب ةتامإ ىلاعت هللا مهتيمي نينمؤملا نم نيبنذملا نأ :هانعمف
 ساسحإلا اهعم بهذي ةيقيقح ةتامإ ةتامإلا هذهو ،ىلاعت هللا اهدارأ يتلا
 رانلا يف نيسوبحم نونوكي مث "مهتيمي مث ،مهبونذ ردق ىلع مهباذع نوكيو
 دق ىتوم رانلا نم نوجرخي مث ©ىلاعت هللا اهردق يتلا ةدملا ساسحإ ريغ نم
 .'ا`7“«ًامحف اوراص

 :ت نابح نبال تاقثلا) :كلذك رظناو ٧٢٠٨. ٧٠/١٠!٢. :ت بيذهتلا بيذهت )١٠٣٧(

 لاق ١٥٤/٣( ©تفشاكلا)و «ئطخي نمم ناكو» :نابح نبا هنع لاق ٥٥٣. ٤٢٠/٥(

 .«ئطخي ةقث هوفم غيلب حيصف» :يبهذلا هنع

 ىكحو» :يوونلا لاوقأ ةمتت نمو ٣٨/٣. ،جاجحلا نب ملسم حيحص حرش جاهنملا )١٠٣٨(

 تومب سيل :يناثلاو .ةيقيقح ةتامإ اهنأ :امهدحأ :نيهجو هيف ري ضايع يضاقلا

 فخا مهمالآ نوكت نأ زوجيو :لاق ،مالآلاب مهساسحإ مهنع بيغت نكلو ،يقيقح
 .«ملعأ هللاو هانمدق ام راتخملاو يضاقلا مالك اذهف

  



 ة !إ !ا -- -و
 ىحر حم . 9 ٢٦

 اردصملاب هدكأ هنأل ؛توملا يف ةقيقح «هللا مهتامأف» هلوقف» :يبطرقلا لاقو

 نع مهبييغت نع ةرابع «مهتامأ» نوكي نأ زوجي :ليقو .مهل ١٠٩) اميركت كلذو

 35 "حصأ لزألاو ؛ةقيقحلا ىلع اتوم كلذ نوكي الو ،مونلاب اهمالآ

 نوكي اهيف مهباذع دعب رانلا يف نوتومي نيذلا نأ ركذت ةياورلا هذهف

 نم اوجرخ ذنم نيتتامإب اورم دق نونوكي اذهبو ،ةنجلا يف ريخألا مهلآم
 .رانلا باذع نم اوقاذ دق نونوكيو ءايندلا ةايحلا

 هلضف دادعت يف هناحبس هللا لاق دقف ميركلا نآرقلا هضراعي لوقلا اذهو

 رذلا ةَترَملا الي كزمنآ كيف ےررثوذي ال » :ةنجلا يف هدابع ىلع
 اَتَفَرَو اََتَلَع كنا رمف » : ميجتجلل باَذَع رهلَفَوَو

 الو رق مُهَكوجَو قهري الو » :اضيأ ىلاعت لاقو ٧[. .روطلا] ه روُمَسلَا َباَدَع

 ٢٦[. :سنوي] ه ةلذ

 :نيتقيقح انل ركذت تايآلا هذه

 باذعو مومسلا باذع نم ىلاعت هللا مهاقو دق ةنجلا ناكس ۔ :ىلوألا
 .ةلذلاو رتقلا نم مههوجو ملسو "ميحجلا

 ايندلا نم اوجرخ موي ؛ةدحاو ةرم توملا نم ةنجلا لهأ ظح ۔ :ةيناثلا

 .ةرخآلا ىلإ

 مهبيصي ال مهنأ مهنع ربخأ هنأ ...» :ىلاعت هللا هظفح يليلخلا خيشلا لاق

 رتق اهيف هقهري الف ناوث ةدمل ولو رانلا دحأ ىلضي نأ لقعي الو ،ةلذ الو رتق

 .٠٠٠0)ةلذ الو

 .!!!ةماركلل راد هللاب ذايعلاو ۔ رانلا ريصت انميح ةعجافلا اهنإ )١٠٣٩(

 .ةرقبلا ةروس نم ٢٨ ةيآلا ريسفت نم ١٣١ ،يبطرقلا ريسفت )١٠٤٠(

 ٢٢٠. ص "غمادلا قحلا )١٠٤١(



 :د 7 .
 ٢٢٧ حو يناثلا لصفلا

 ۔ع
 ,ر

 ىتلا هم

 ةمعن كلتو رانلا باذع نم مهاجن دقو :يأ» :ريثك نبا مامإلا لاقو

 نم اهيف يتلا ةنجلا لوخد نم اهيلإ فيضأ ام عم اهتدح ىلع اهتاذب ةلقتسم

 . ٠ '"ا«رشب بلق ىلع رطخ الو تعمس نذأ الو تأر نيع ال ام رورسلا

 ميعنلا اذه عم :يأ» :هريسفت نم رخآ عضوم يف ًاضيأ ريثك نبا لاقو

 يف ميلألا باذعلا نع مهحزحزو مهاجنو مهملسو مهاقو دق ميقملا ميظعلا

 . ١٠ '"«بوهرملا نم مهاجنو بولطملا مهل لصحف ،ميحجلا تاكرد

 مهاقوو .ىلوألا ةتوملا الإ توملا نم ىلاعت هللا مهملس دق ةنجلا ناكسف

 هللا باتك يف ءاج هنأل هريغ زوجي ال يذلا قحلا وه اذهو .رانلا باذع مهبر

 .زيزعلا

 مامإلا هب جتحي مل يذلا - ةرضن يبأ ةياورب ذخأل ا مدع انل يغبني اذهبو

 .ميركلا نآرقلل اهتمداصمل كلذو ۔ يراخبلا

 :ميركلا نآرقلا فلاخت ىتلا تاياورلا مكح

 فلاخت ئتلا لاوقألاو تاياورلا در ىلع رصت ةيمالسإلا ةمألا جهانمو

 .ةمألا ءاملع ةقيقحلا هذهب حرص دقو "ميركلا نآرقلا

 فيكو (ينع سيلف هفلاخ امو) :هلوق)» :يملاسلا نيدلا رون مامإلا لاق ٠

 نم رابخألا لوبقم هب فرعي نوناق اذهو ؟هبر هاده هبو هللا باتك فلاخي

 ربخ وأ مكح يف ةمألا فالتخا دنع هللا باتك رهاظب كشمت نمف اهدودرم

 يف ةلي هللا لوسر ةيصوب ذخأو اهل ماصفنا ال يتلا ىقثولا ةورعلاب كسمت دقن

 .ثيدحلا اذه

 .روطلا ةروس نم ١٨ ةيآلا ريسفت نم ٤٣١/٦\ ،ريثك نبا ريسفت )١٠٤٦(

 .ناخدلا ةروس نم ٥٦ ةيآلا ريسفت نم ٢٦٢/٦\ ثريثك نبا ريسفت )١٠٤٣(



 ۔ ١١ .اإ ..٠ -ب 9
١ : 

 _ ١: .

. 

 ىحر اام ب :ين {, __ ٢٢٨

 هيلع تقفتا ام نأو ةمألا هيف تفلتخا ام ينف ثيدحلا نأ مدقت دقو

 يف فلتخملا رابخألا نم هنع انءاج ام ضورعملاف ضرلا ىلإ جاتحي ال

 كلذو هنع سيلف هللا باتك فلاخ ام نأب مكح دق ة هللا لوسر نأو اهتوبث

 ملع دقو ةمات مالسإلاب ةمعنلاو لماك نيدلاو مالسلاو ةالصلا هيلع يفوت هنأل

 امف "قحلا نابتساو ةعيرشلا ترقتساو صاخلاو ماعلاو خوسنملاو خسانلا

 هتنسو هللا باتك نم هنامز يف رقتسملا مولعملا ىلع هانضرع كلذ دعب انءاج

 .'٠ثث«هانلبق قفاو نإف

 يف طرشلا :لاؤسلا» :يملاسلا نيدلا رون مامإلا تاباوج يف ءاجو ه

 تبث ضراعي مل نإف عامجإلاو ةنسلاو باتكلا ضراع اذإ لطبي له جيوزتلا
 .؟ال وأ

 لطاب وهف عامجإلا وأ ةنسلا وأ باتكلا فلاخ طرش لك معن :باوجلا

 دودرم :يأ «ذَر وهف انرمأ هيلع نكي مل ءيش لك» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل
 الو باتكلا فلاخي مل اذإ امأو.لالضلا الإ قحلا دعب امف كلذب هقحأ امو

 مزلأ نمو مهطورش ىلع نيملسملا نأل تباث وهف ةمألا عامجإ الو ةئشلا

 .'`‘""«ملعأ هللاو .همزل زئاج ًائيش هسفن

 ول ...» :ىلاعت هللا هظفح يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةحامس لاقو ه

 ناب اعيمج نوثدحملا هلوقي امم نأ ىرن ؛الثم ثيدحلا ملع ىلإ انئج
 نآرقلا عم مداصتم ريغ نوكي ىتح ةحصلا ةجرد ىلإ ىتقري ال ثيدحلا
 مالسلاو ةالصلا لضفأ اهبحاص ىلع ةيوبنلا ةتسلا نم رتاوتملاو ميركلا

 عم قفتي يذلا ثيدحلاب ذخأ ثيحب ؟ًاقيقد اقيبطت كلذ قبط له نكلو
 لب ،ال ؟هعم ضراعتي يذلا يداحآلا ثيدحلاب ذخألا كرتو نآرقلا لولدم

 )١٠٤٤) ،(عيبرلا مامإلا دنسم) حيحصلا عماجلا حرش ٦٧١.

 )٠٤٥ ١) ،يملاسلا مامإلا تاباوج ٤١٧/٢.
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 ۔ _ ۔عح م .كنام

 هيلع نوريسي امو هنولصؤي ام نيب ؛ثيدحلا ءاملع دنع ًابيجع اضقانت دجن

 نب عيبرلا مامإلا هجرخأ يذلا ثيدحلا يف لوقي ينابلألا نأ كلذ ةلثمأ نم

 امف يدعب نم نوفلتختس مكنإ) :امثثؤف سابع نبا ةياور نم ني بيبح

 (ينع سيلف هفلاخ امو ،ينعف هقفاو امف للا باتك ىلع هوضرعاف ينع مكءاج

 جراوخلاو ةقدانزلا عضو نم وهو ‘حصي ال لطاب ثيدح ثيدحلا اذه نأب

 ىلع هانضرعو هسفن ثيدحلا اذه انمكحو انئج ول :لوقي مث ،هرخآ ىلإ ..و

 ناك املو ، ةت يبنلا ةعاطب انرمأي نآرقلا نأل الطاب اثيدح هاندجول نآرقلا

 يذلا ثيدحلا اذه ضفرنو رمألا اذهب ذخأن نأ انيلعف ةفق يبنلا ةعاطب انرمأي

 .خلإ ..لطاب ثيدح هنأ سايقملا اذهب انل نبت

 ةلي يبنلا نع تباث ءيش ضفري هنأب لوقي ثيدحلا له ؛رظننل :آلوأ
 عجرن نأ هقرط ةلمج نم هريغو حيحصلا نيب زييمتلا ةفرعم نأب لوقي هنأ وأ

 .؟اهتقفاوم مدعو نآرقلل ةياورلا ةقفاوم يف رظننل نآرقلا ىلإ

 برق عمف مهيلع ىلاعت هللا ناوضر ةباحصلا كلسم يف رظننل :ايناث

 ىلع صرحلا لك نوصرحي اوناك هيلع همالسو هللا تاولص لوسرلاب مهدهع

 نومنتشي ةياور مهيتأت امدنعو ،نآرقلا عم ضراعتت ال يتلا ةياورلاب اوذخأي نأ

 .'`٨'“«كلذ نولبقي ال هل ةضراعم يأ اهنم

 در زوجي الف ،نآرقلل ةنيبم ةئُسلا نأ» :يواضرقلا روتكدلا خيشلا لاقو ه

 نايبلا نأل ،نآرقلل ةضقانملا ةتسلا لوبق زوجي ال امك ،نآرقلاب ءافتكا ةنسلا

 دييقت وأ هماع صيصختب ‘هنم دارملا نيبيو هحضوي امنإ ،نێيبملا ضقاني ال

 .'“‘'!«هلمجم ليصفت وأ ،همهبم ريسفت وأ هقلطم

 )١٠٤١( ص ء(ىلوألا ةقلحلا) ةمألا ةغايص ةداعإ ٢١-۔٢٢.

 )١٠٤٧( ص 6ثيواضرقلل .لقعلاو لقنلا نيب ةرخآلا يف ةعافشلا ١٧.

  



 ٢٢٠ ٥  2ةيملا لا حد : م :
 ١س _- رس . حزان ةلم ___

 لصأ نأ هيف كش ال امم» :يليحزلا ةبهو روتكدلا ذاتسألا لاقو ه

 ضراعت اذإف نيملاعلا بر مالك ميركلا نآرقلا وه لوألا يمالسإلا عيرشتلا

 وأ هيف ررقم لصأ عم مداصت وأ "نآرقلا يف حيرص صن عم يورملا ثيدحلا
 هنأ يف كش الف .ةينآرقلا تايآلا عومجم نم ةطبنتسم ةيلك وأ ةماع ةدعاق

 مهريغو ثيدحلا ءاملع هررق ام اذهو ،يورملا ثيدحلا كرتيو نآرقلاب ذخؤي

 3 '!'_«ديعب نامز نم

 دقن دعاوق وأ طباوض امأو» :اضيأ يليحزلا روتكدلا ذاتسألا لاقو ٠

 ةءارق يأل طباوض يهو ثيتأي ام اهمهأ ةريثك يهف ،نتملا ةهج نم ثيدحلا

 يف لوقعملا فلاخي الآ ٧ ...:ملعلا لهأ دنع ةلوبقم ةرصاعم وأ ةميدق

 مكحم وأ نآرقلا فلاخي الأ _ ١٠١ ....هلوسرو هللا تافص نم ةديقعلا لوصأ

 ثيحب (ةهادبلا) ةرورضلاب نيدلا نم مولعملا وأ هيلع عمجملا وأ ةتسلا

 ٠. ؛٩«...ليوأتلا لمتحي ال

 ظافلأب ةباحصلا ينع ذقمقف» :ريشبلا دمحأ ماصع روتكدلا لاقو ٠

 لوصألا نم مهدنع ررقت ام ىلع اهضرعب ثيداحألا نوتمو تاياورلا
 ...ةَئُسلاو باتكلا لئالد نم ةمولعملا عطاوقلاو ،ةتباثلا دعاوقلاو ،ةيعرشلا

 ةنس نم رهتسشا امل ًاضقانم وأ إهللا باتك فلاخي ًاثيدح نولبقي اونوكي ملف

 وه ىلاعت هللا باتك ناك امل ...ةرورضلاب نيدلا نم ًامولعم وأ . زنل هللا لوسر

 )١٠٤٨( ص كيوبنلا ثيدحلا مهف يف طباوضو ةءارق ١٣.

 :اضيأ يليحزلا روتكدلا هلاق اممو ٢٢- ٢٣. ص ؛يوبنلا ثيدحلا مهف يف طباوضو ةءارق )١٠٤٩(

 ىرخأ حاون نم .اهلك ةقباسلا للعلا نم هتمالس نم مغرلا ىلع نتملا اودقن انءاملع نإ لي»

 يف طباوضو ةءارق) .«كلذ وحنو جاردإلاو طلغلاو بلقلاو لالعإلاو ذوذشلاو بارطضالاك

 ةفيرشلا ةيوبنلا ةئُسلا نأ :ةصالخلاو» :اضيأ لاقو ،(٤٢ص "يوبنلا ثيدحلا مهف
 يف ةرئاد يه لب ،نآرقلا يف ةررقملا ةيساسألا دعاوقلاو ةماعلا لوصألا عم ضراعتت ال

 ١٥ ٢ ص "يوبنلا ثيدحلا مهف يف طباوضو ةءارق) «هتاقالطإو هتامومع عم ةقفتمو 6،هطيحم
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 عا

 ًاعيمج ظوفحملا وهو .فالتخالا دنع عزنملاو عيرشتلا يف لوألا لصألا

 نم هفلاخ ام لبقي الف ،لوألا سايقملا وه ناك ارتاوت انيلإ لوقنملاو

 كلذو طلغلاو مهولاب هتاور ىلع مكحي لب ‘تاياورلا نم هنايب وأ ثيداحألا

 نآرقلا هيلع لد امل ضقانم حيرص حيحص ثيدح عوقو ناكمإ روصتي ال هنأل

 7 «...عمجلا نكمي نكمي ال هجوب

 نيب اهيلع قفتملا ةدعاقلا نإ» :يبهذلا نيسح دمحم روتكدلا لاقو ه

 ضراعي وأ لوصألا فلاخي وأ "لوقعملا ضقاني نتم لك نأ نيثدحملا

 ٨"''. لوسرلا ىلع عوضوم وهف ،لوقنملا نم تباثلا

 ضرعلا ةدعاق ةيعورشم توبث دعب» :يمشاهلا رطم نسح يلع لاقو ٠

 ةيثيدحلا تافنصملا يف ةدراولا تاياورلا عيمج ج يف اهميكحت بجي

 )١٠٥٠( ص ،ثيدحلا لهأ دنع دقنلا جهنم لوصأ ٥٠-۔ ٥٩١.

 يتلا ةيملعلا دعاوقلا ضعب كيلإو» :اضيأ ريشبلا دمحأ ماصع روتكدلا هلاق اممو

 .ثيداحألا نوتم يف عوضوملا فشكل نوثدحملا اهعضو

 .ةنيب ةضقانم ةحيرصلا ةحيحصلا ةئُسلا وأ ةيعطقلا باتكلا ةلالدل ثيدحلا ةفلاخم

 .يعطقلا عامجإلل ثيدحلا ةفلاخم

 ص ‘ثيدحلا لهأ دنع دقنلا جهنم لوصأ) ....لقعلا حيرصل ثيدحلا ةفلاخم ٨٠(.

 مكتحا يتلا دعاوقلا مهأ تاحفصلا هذه يف قوسنو» :ريشبلا ماصع ذاتسألا هلاق اممو

 .اهدرو ثيداحألا دقن يف نوثدحملا اهيلإ

 هجوب ميركلا نآرقلل افلاخم ثيدحلا نتم ناك اذإف :ميركلا نآرقلا ةضقانم

 لهأ دنع دقنلا جهنم لوصاأ) ء...عضولاب هيلع مكح خسنلا وأ عمجلا هعم رذعتي

 ص ،ثيدحلا ٩٣(.

 :ميقلا نبا ةمالعلا هلاق امل حرش هيف ريشبلا ماصع روتكدلا هركذ يذلا لوقلا اذهو

 هجرخيف بوذكم نتم ىلع سمشلاك رهاظ دانسإ رمي هنإف ثيدحلا لهأ دقن كلذكو»

 نيكلاسلا جرادم) .؛ةضفلا نم رهاظلا تحت نم لغزلا يفريصلا جرخي امك 6مهدقان

 نيعتسن كايإو دبعن كايإ لزانم نيب ٢/ ٦١٠٩(.

 )١٠٥١( ثنورسفملاو ريسفتلا ٢/ ٣٣.



 ٠ِ !١ و ٠١ .:
 ۔ - ٨. َ - ! ١ .

 محرا حد م ...و ٢
 س مس . ۔۔سعآت :كاعا ةكم ۔۔-

 دنس ةحص نأل ؛حاحصلاب ةموسوملا بتكلا تاياور كلذ يف امب نيملسملل

 تاقث اهتاور نأ :اهانعم لب ،رودصلا مولعم اهنومضم نأ ينعت ال ةياورلا

 دب الف نظلا ةرئاد يف ىقبي هتياور رودص نإف يطخي دق ةقثلا ناك املو

 .'٠ُ"«ةَّنسلاو باتكلا مكحم ىلع ضرعلا نم فقوملا مسحل

 سدقملا عراشلا نأ :قحلاف» :اضيأ يمشاهلا رطم نسح يلع لاقو ه

 ثيداحألا ضرع)ب لثمتت ةيعرش ةدعاق سيسأت :ضرعلا تاياورب ديري

 مولعمو ،(رودصلا مولعم وه ام ىلع هتين نيوصعملا نع اهرودص نونظملا

 ثيداحألا كلت تناك نإف ءاهيلع عمجملا ةئُسلاو ،باتكلا تايآ :وه رودصلا

 ةعوضوم اهنأل امإ :اهرودص مدع ىلع كلذ لد كرودصلا مولعمل ةفلاخم

 .'"‘"×اهل نيلقانلا ةاورلا هابتشاو طخل امإو !تن نيموصعملا ىلع

 :رئابكلا لهأ تابوقع عاونأ ٢

 ةاصع رظتني رانلا يف قرحلا لدعب محفتلا نأ ركذت هذه ةرضن ىبأ ةياورو

 عاونأ بسح باذعلا نم ىرخأ اعاونأ تركذ تاياور كانه نكلو ،نيملسملا

 .''٨٠‘{باذعلا ماود تاياورلا كلت تنيبو ،اهباحصأ اهفرتقا يتلا بونذلا

 )١٠٥٢( ص ءاهفيعضتو تاياورلا حيحصت يف نتملا دقن جهنم ٩.

 ضرع ساسأ ىلع موقي هنإف نتملا دقن جهنم امأو :يمشاهلا نسح يلع هلاق اممو

 تايهيدبلاك تامولعملا نم نقيتم وه ام ىلعو ،ةئسلاو باتكلا مكحم ىلع ةياورلا نتم

 قفاوملا رودصب ملعلا :يه كلذ ةجيتنو ،ةيملعلا نيناوقلاو ةيخيراتلا قئاقحلاو ةيلقعلا
 وه ام يفاني وأ ،امهيفاني ام رودص مدعب ملعلاو ،ةتشسلاو باتكلا مكحمل تاياورلا نم

 ص ءاهفيعضتو تاياورلا حيحصت يف نتملا دقن جهنم) .«تامولعملا نم نقيتم ١١(.

 )١٠٥٣( ص ءاهفيعضتو تاياورلا حيحصت يف نتملا دقن جهنم ١٠٧.

 .ثحبلا اذه نم ٤٧٧ ص يف (دلخ) ةملكل يوغللا ىنعملا يف ةغللا ءاملع هلاق ام رظنا )١٠٥٤(
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 ا ر ۔؛ ج :ن

 ثرب دلاخ ائَقَذَح باهولا دبع ن هللا دبع اَنَقّدَح» :يراخبلا مامإلا لاق ٠
 ك . ى ٍ . ٠ ۔.,۔ 2 ِّ . ۔ _- ٠ ّ « ٠

 ىبأ نَع ثدحن ناكد ٹغمس :لاق ن اميلس نع ةبعش اتثدح ثراحلا

 ے . ,. ه .42 22٤٤ |۔۔ے ٠ ةر ے ٥ ۔ 2١١ - .ىرت ة ۔ .يل 2 هه
 ران يف هف هتفن لتقف لبَج نم ىدرت نَم» :لاق ةي يبنل ١ نع هنت ةريره

 همسق اهسفن لتقف امَس ىّسَحَت نمو 6ادَبأ اهيف اًدَلَحُم اًدلاَخ هيف ىدَرَتَي منهج
 ٠۔ ۔۔ے هذ ,ث ,.ذ .,ص ب ,١“ ي إ ۔ ح . ح ۔ . ُ

 ةسفن لتق نمؤ ادب ١ اَهيِف ادلخُش ادلاخ منهج رات ىد هاأًَتحَتَي هدي ىث

 العم ادلاخ مّنهَج رات يف هنطب يف اهي أَجي يدي يف ةثديدَحَف يديدَحب
 .«كاَدَبأ اهيف

 "'٨ملسم مامإلاو 3'"'ث‘ايراخبلا مامإلا ةياورلا هذه جرخأ

 .''`“ادمحأ مامإلاو 5'٠٠ث"ايئاسنلاو

 لمهأ يف هللا مكح ةياورلا هنه يف انه ركذ ةلق لوسرلاف

 نم جورخب الو ةرفغمب مهرشبي وأ ةعافشب مهلمؤي ملو رئابكلا

 .رانلا

 دقو ،رانلا ىلإ مهغلبي ام لك نم رشبلا ريذحت نيي لوسرلا ةلاسر نمف

 لب ةعافش الف ؛هسفن لتق نم يف هللا مكح ثيدحلا اذهب ةق لوسرلا غلب

 .هللاب ذايعلاو منهج نطب يف دبؤم دولخ

 لب كلاب ذايعلاو رانلا يف محفتلا دعب توملا ركذت مل ةياورلا هذهو

 .عطقني ال ًادلاخ ًاباذع تركذ

 )١٠٥٥( :ةياورلا يراخبلا حيحص  5٥٧٧٨ص ١٠٥٠١.

 )١٠٥٦( :ةياورلا ملسم حيحص  0١٠٩ص ٩٩.

 :ةياورلاو ٤٧١١} ١٢٣/٣. :ةياورلاو ٢٠٩٢. ٦٣٨/١. :ةياورلا ىربكلا ىئاسنلا ننس )١٠٥١٧(

 ٤٧٢. ٣/ ١٢٤.

 )١٠٥٨( :ةياورلا دمحأ مامإلا دنسم ١٠١٩٨.



 :لاحم و. : !! !ا ه.
 ضعب ةق لوسرلا نع ،هنثن بدنج نب ةرمس 'ا٦!ثيدح يف ءاجو ه

 رانلاب قرحلا عاونألا كلت نم سيلو ةاصعلا قح يف باذعلا عاونأ نم

 ذ يئإَق امهَل ثلُق :لاق ...» :ةياورلا كلت يف ءاج دقف ل ىلإ يدؤملا

 كزبخئس انإ امأ :يبل اّلاَق :لاق ؟ثيًاَر يلا امه امَن ،ابَجَع ةليللا ذنم ثير

 نارفلا ذخأي لُجَرلا هق رجحلاب ةسأر لي ِهبلَع تيتأ يلا نألا لُجَرلا ا

 وزت هيلع تيتأ :7 . أو ،ةبوئُحَمْلا ةالصلا نَع مانو و هف
 هني نم ودغي لُجَرلا هنإف ]ُاقق ىإ هئيعَو اُاقق ىإ ةزخنمَو اهاقق ىإ هذ
 ائب لفم يف َنيذَلا ةارعلا : ءاتلاو لاَجَرلا امأو "قاقآلا غلبت ةبذكلا بذك

 رهنلا يف حبش ِهنَلَع تيتأ يذلا لُجَرلا امأو .يارلاو : انلا مه رونتلا

 .«...ابزلا ليك هن رجحلا مَقْلَ

 ةانزلاو نيباذكلا نم رئابكلا باحصأ رظتنت باذعلا نم ىرخأ روص هذه
 .هللاب ذايعلاو ،ابرلا ةلكأو

 ه هب ه

 لدت تارابع مهتاباتك يف ترهظ هذه ةرضن يبأ ةياور اوحرش نيذلاو

 ةلادلا ضيرمتلا تارابعب مهلاوقأ اوضرع دقف ،اهيف ءاج امب مهنيقي مدع ىلع

 .تاملك نم هورطس امب عطقلا مدع ىلع

 بيذعتلا لوط يف مهلاوحأ اضيأ فلتخت دقو» :يبطرقلا مامإلا لاق

 .مهتوم ةلاح نيملأتم اونوكي نأ زوجي هنإ ليق دقو .مهماثآو مهمئارج بسحب

 مهو نيبذعملا مالآ نأل ،رافكلا مالآ نم فخأ نوكت نينمؤملا مالآ نأ ريغ

 ينئَح» :يراخبلا مامإلا لاق ١٢٤٧-١٢٤٨. ص ٧٠٤٧. :ةياورلا "يراخبلا حيحص )١٠٥٩(

 ءاجر وبأ اتقدَح ؤ انقح ميهارنإ نب ليعامشإ انقح انم وبأ ماه ب لمؤم
 زم» :هباحضأل نومي نأ يك امم ةلت هللا لوشز ناك :لاق دهز بذنج ن ةرْمَس اًنَفذَح

 .«...ٍةاَدَغ تاد َلاَق ه هنإو ؤضصَقَ .صقي ةَي نأ ةللا اش م نَم ِهئَلَع صق :لاق .«ايؤُر نم مكنم دحأ ىأر
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 يناثلا لصفلا </. 0
 يتح == ۔ ۔مگس اق "للا ة

 وه ءابطخلا يف ءاج ام نوكي دقو ....ءايحأ مهو مهباذع نم فخأ ىتوم

 ةرمس ثيدح يف ءاج امك .مهريغك ةصوصخم ءاضعأ يف روبقلا يف مهباذع

 لدي «ةمايقلا موي» ديز نب ةماسأ ثيدح يف هلوق نأ الإ .مدقت ام ىلع ليوطلا
 نم هوبكترا ام مظعل نارمأل ١ مهل عمجي نأ لمتحي دقو . كلذ ريغ ىلع

 .'‘٠“`«كلذ نم هللاب ذوعنو مهلعف مهلوق ةفلاخم

 امو ةياورلا هذه نع ثيدحلا دنع _ ًاضيأ تالامتحالا هذه ركذ ءاج دقو

 .'"`١يسولألاو ''"٦_ارجح نبا ظفاحلا دنع ۔ اهانعم يف ءاج

 امب حارشلا عطق مدع ىلع ليلد عضوملا اذه يف تالامتحالا هذه ركذو

 امو ةياورلا هذه كرت ىلإ انعفدي رخآ ببس اذهو ناعم نم ةياورلا هذه ىف

 .ةئطاخ راكفأ نم هذه هيوحت

 :ىلاعت هلوقل نيرسفملا لاوقأو تاياور هيف انضرع يذلا مسقلا اذه يفف

 وقت َنزَل جن م ش ٥ اًضَقَم انح كير لَع راك ا اهذراو الإ ١ كن نإو ط

 2ے,2 وي

 - :يتآلا انل نيبت ٧١. ٧٦٢[. :ميرم] » اًتشحج اف كويلظلا رذنؤ

 طارصلا ىلع رورملاب وأ 5اهنم جورخلا مث منهج لوخدب دورولا ريسفت

 .مالسإلا ةديقع يف اهب جاجتحالل حلصت قرط نم تأي مل منهج قوف

 ةحاس يف اهعيمج قئالخلا روضح وه ةيآلا هركذت يذلا دورولاو ۔

 ىلإ امإ كانه نم قئالخلا هجتت مث دابعلا نيب لصفلا متي ثيح رشحملا

 .عطقني ال ران باذع ىلإ وأ "مئاد ةنج ميعن

 )١٠٦٠( .ةرخآلا رومأو ىتوملا لاوحأ يف ةركذتلا ٤٤١/٦ - ٤٤٢.

 )١٠٦١( 5يرابلا حتف ٢٨٦/١٢٣.

 )١٠٦١( ،يسولألا ريسفت ٣٢١/١٥.

  



 . ةلا اا ز ص
 ۔ بحم م : .9 ٢٣٦

 _ .ع حانالتتت ه. ___

 ةث دمحم هلوسرو هدبع ىلع اهب هللا نمي يتلا ىمظعلا ةعافشلا ةياورو -

 .ةيمالسإلا ةمألا نازيم يف ةتباثلا يه قئالخلا نيب لصفلا لجأل

 نم ةاصعلا جارخإو رئابكلا لهأل ةعافشلا تركذ يتلا ةروصلا ةياورو -

 5ةمايقلا موي قئالخلل اهيف يتأي روصب ىلاعت هللا روصت اهنأل ؛حصت ال رانلا

 ةديدع تارم منهج يف نولخدي نينمؤملاو ةلق لوسرلا نأ كلذك ركذتو

 هناحبس هللا تافص عم قفتت ال يناعملا هذهو .اهنم ةاصعلا جارخإ لجأل

 .نيفطصملا هللا دابع ةلزنمب قيلت الو ىلاعتو

 دهع ذنم قيبطتلا نم رفاولا ظحلا اهل يتلا ةيمالسإلا جهانملا نمو -

 ىلع اهتالولدم يف فلتخملا تاياورلا ضرع يه مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا

 . ةي لوسرلا ةنس نم تباثلاو ميكحلا هللا باتك

 



 -. + . ها

 ىلاعت هلوق ريسفت يف لاوقأو تاياور

 ٢[. ؛رجحلا] 4 نيملسم اوناكو اوزَمك يذلا ذو هس :

 (رانلا نم نيملسملا ةاصع جورخ ةركف)ب نولئاقلا دنتسا دقل

 ةيآلا هذه ريسفت دنع ريسفتلاو ثيدحلا بتك يف تركذ تاياور ىلإ
 .ةميركلا

 هذه يف ركذ» :هلوقب نيرسفملا لاوقأ يطيقنشلا خيشلا صخل دقلو

 راد ي اوناك مهنأ اونمت رمألا ةقيقح اوفرع اذإ رافكلا نأ ةميركلا ةيآلا

 عضاوم يف ىنعملا ا اذه نيبو "مهرفك ىلع اومدنو نيملسم ايندلا

 . تاي َبزَكت الو ةر اك اولاَمَك راتلأ َلَع اوُمقُد دإ يرت ولو » :هلوقك

 ولا ت ةَعاَسلا م مهتءاج ادإ 7 همح :هلوقو ٢٧[8 :ماعنالا] ينموملا ص نوكنو

 ام اس الأ 7 لَع مُهَراَنَوَأ دون مهو اهيف اَتْطَرَك ام لَع اََرتَحَب

 ىنتَي لوفب هينَدَي للع 7 ضَعَي مويو » :هلوقو ك[١٣ :ماعنالا ةو
 لاوقأو تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ ٢٧[ :ناقرفلا] 4 اليس لول م ثَذَسَتَا

 اذإ رفاكلا نإ :لوقي نم نأل .دحاو ءيش ىلإ ةعجار ةيآلا هذه يف ءاملعلا

 اذإ هنإ :لوقي نمو املسم ناك هنأ ىنمت ةقيقحلا نياعو رضتحا

 اونياع اذإ مهنإ :لوقي نمو ،املسم ناك هنأ ىنمت اهيلع فقوو رانلا نياع

 ىلإ عجار كلذ لك نيملسم اوناك مهنأ اونمت رانلا نم نيدحوملا جارخإ
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 اوناك مهنأ اونمتو رفكلا ىلع اومدن ةقيقحلا اونياع اذإ رافكلا نأ
 . . » ٦ ١٠

 اهدجي رانلا نم نيدحوملا ةاصع جارخإ تركذ يتلا تاياورلل عبتتملاو

 اذه يف رهظيس امك ىلاعت هللا باتك ريسفتل لهأب تسيلو ةجح اهب موقت ال

 .ثحبلا اذه نم ىرخأ عضاوم يفو عضوملا

 :اهانعم يف نوكي ام وأ تاملكلا هذهب تاياورلا كلت تءاج دقو

 ءاش نم مهعمو رانلا يف رانلا لهأ عمتجاو ةمايقلا موي ناك اذإ» .

 متسلأ :ةلبقلا لهأ نم رانلا يف نمل رافكلا لاق ةلبقلا لهأ نم هللا
 يف انعم مترص دقو مكمالسإ مكنع ىنغأ امف :اولاق ىلب :اولاق ؟نيملسم

 نم لكب رمأف ،اولاق ام هللا عمسف .اهب انذخأف بونذ انل تناك :اولاق ؟رانلا
 :رافكلا نم رانلا يف نم لاقف ءاوجرخأف رانلا يف ةلبقلا لهأ نم ناك

 .«نيملسم انك انتيل اي

 .«رانلا نم نوجرخي مهوأر اذإ نييمنهجلا يف اذه» ه

 اوعفش ١ : نييبنل او ةكئالملل لوقيف ئ مهل هللا بضغيف ...) ه

 ءاجر لو اطتيل سيلبإ نإ ىتح رانلا نم نوجرخيف ٠ نوعفشيف

 اوناك ول اورفك نيذلا ةوي كلذ دنعف :لاق .مهعم جرخي نأ

 .«نيملسم

 ٥ « اورعك َيذَل دود ير » و :هلوق يف ٢ :رجحلا] 4 َنيملتم وذ ا ٢[

 .«رانلا نم نوجرخي نيذلا يف تلزن :لاق

 ريسفت :رظنا) اضيأ لوقلا اذه وحن روشاع نبا ركذو ٨٧/٣. .يطيقنشلا ريسفت )١٠٦٣(

 ١٣/ ٠ ١(. روشاع نبا



 ع{2 . ... .
 ٢٢٣٩ 79 يناثلا لصفلا

 ىسوم ىبأ ىلإ 5اهانعم يف ءاج امو ،لاوقألاو تاياورلا هذه تبس دقل

 ميهاربإو !دوعسم نب هللا دبعو .كلام نب سنأو سابع نباو يرعشألا

 .ةداتقو كةيلاعلا ىبأو .كاحضل او دهاجمو 6 يخنل لا

 ،دوعسلا يبأو ،يزارلاو ،يربطلا مامإلا ريسفت يف تاياورلا كلت ت ءاجو

 "يزوجلا نباو ،روثنملا ردلا يف يطويسلاو ‘يدنقرمسلاو ،يسولألاو

 هلوقل مهريسفت دنع ةيطع نباو ،يبلعثلاو ،يوغبلاو ؤيوسروربلا ليعامسإو
_ 

 م م ے ےص م ےص ح

 . 4 نيملسم اوذ 1 ل اورعك َبذَل ١ دوي امبر ٣ :ىلاعت

 عيمج يف ةرهاظ للع دوجول حصت ال اهدجي لاوقألا هذه يف رظانلاو

 يرعشألا عفان نب دلاخ لبق نم يربطلا دنع لاوقألا كلت تءاج دقف ،اهديناسأ

 ةياورو ،'"'`“اةورج يبأ نب هللادبع نب لضفلا نب مساقلاو ،'٠'"٦؛١فيعضلا

 ئناه نب هللادبع ءارعزلا يبأو “'"٦ةبئاسلا نب ءاطع نع ةناوع يبا

 ء"‘٦““يزارلا ديمح نب دمحمو ،''`“!يربطلا ميهاربإ نب ىنثملاو ،٠٠`“!يدنكلا

 ...نع ىور» ١٦٠٤} ٢٥٥/٣(: :ت) متاح يبأ نبإل ليدعتلاو حرجلا باتك يف ءاج )١٠٦٤(

 بتكي يوقب سيل خيش :لاقف هنع هتلأسو كلذ لوقي يبا تعمس ...ةدرب يبأ نب ديعس

 .«ثيدحلا فيعض :لاقف عفان نب دلاخ نع ةعرز ابأ تلأس :لاق نمحزلا دبع انثدح .هثيدح

 .يدي نيب يتلا لاجرلا بتك يف ةمجرت هل دجأ مل )١٠٦٥(

 هووذو ريرج هنم عمس امو ،طلتخا بئاسلا نب ءاطع :نيعم نبا لاقو» :رجح نبا لاق )١٠٦٦(

 الو 6ًاعيمج طالتخالاو حيحصلا يف ةناوع وبأ هنم عمس دقو .هثيدح حيحص نم سيل

 ...هثيدحب جتحي

 ًاريهزو ةبعشو يروثلا نايفس نأ مهمالك عومجم نم انل لصحيف :[رجح نبا] تلق
 نب دامح الإ هيف فقوتي مهادع نمو "حيحص هنع بويأو ديز نب دامحو ةدئازو

 .(٠٨١۔-٧/٧٧١ ٤٧٥٤. :ت .بيذهتلا بيذهت) «مهلوق فلتخاف ةملس

 .ثحبلا اذه نم ٢٢٥ ص :رظنا )١٠٦٧(

 .يدي نيب يتلا لاجرلا بتك يف ةمجرت هل دجأ مل )١٠٦١٨(
 .ثحبلا اذه نم ٢٤٧ ص :رظنا )١٠٦٩(



 ٥د<+۔ ةك ا ٠ '۔ ! !.إ :
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 اسم _ كب نانله دم ا__۔_

 ةنعنعو 5''٠"ا'حيجن يبأ نب ةنعنعو &اأ":!يرزجلا نمحرلادبع نب فيصخو )١٠٧١)

 ةياورو ،''أ"!'عيكو نباو ،''٠""'كورتملا ديعس نب ربيوجو ،'''""'جيرج نب

 يركبلا دايز نب سنأ نب عيبرلا نع ناهام ىسيع يبأ نب ىسيع رفعج يبأ
 ناميلس يبأ نب دامحو ةداتق نع دشار نب رمعم ةياورو '٠"ةةبرطضملا

 .'“""ادانسإلا ةعطقنم ةياورو ،''٠"٦يفوكلا

 اهب موقت ال ةريثك تاياور ةميركلا ةيآلا هذهل هريسفت دنع ريثك نبا ركذو

 8'‘؛“ءارعزلا يبآ قيرط نم تاياور ركذ دقف .مالسإلا نازيم يف ةجح

 :ت ،بيذهتلا بيرقت) «ةر{خأب طلَح ظفحلا ئيس قودص» :بيرقتلا يف رجح نبا لاق )١٠٧٠(
 ٧٢٢٣. ٢٦٩/١(.

 .ثحبلا اذه نم ٤٩١ ص :رظنا )١٠٧١(

 .ثحبلا اذه نم ٤٢ ص :رظنا )١٠٧٢(
 .ءيشب سيل :نيعم نبا لاق» ١٥٩٣\} ٤٢٧/١(: :ت ،لادتعالا نازيم) ىف ىبهذلا لاق )١٠٧٣(

 كورتم :امهريغو ينطقرادلاو يئاسنلا لاقو .هب لغتشي ال ؛يناجزوجلا لاقو
 .«ثيدحلا

 :يئاسنلا لاقو» ٢٥٤٩. ١١١/٤ - ١١٢١(: :ت بيذهتلا بيذهت) ىف رجح نبا لاق )١٠٧٤(

 ۔«ءيشب سيل :رخآ عضوم يف لاقو ،ةقثب سيل

 لاق دقف ،ةبرطضم سنأ نب عيبرلا نع ناهام ىسيع ىبأ نب ىسيع رفعج ىبأ ةياور

 ٦٦٦٦. :ت ‘تاقثلا) يركبلا دايز نب سنأ نب عببرلا ةمجرت يف نابح نبا

 بارطضا اهيف نأل هنع رفعج يبأ ةياور نم ناك ام هثيدح نوقتي سانلاو» ٢٢٨٤(:

 .هريثك

 .ثحبلا اذه نم ٦٥٢ص :رظنا )١٠٧٦(

 .ريسفتلا اذه هل لقن يذلا صخشلاب يعخنلا ميهاربإ اهيف حرصي مل ةياورلا كلت )١٠٧٧(

 .«نيكرشملا نأ تثدح» :لاق ثيح

 لاقو»ب ةياورلا دس ءاج (سلدنألا راد) ةعبط ىف .ثحبلا اذه نم ٢٢٥ ص :رظنا )١٠٧٨(

 لصالا يفو .«...هللا دبع دنع ثةيهازلا يبأ نع .ليهك نب ةملس نع يروثلا نايفس

 دوعسم نب هللادبع نع يوري يذلا ءارعزلا يبأ ركذ ءاج يربطلا ريرج نبا هركذ يذلا
 .باوصلا وهو ،ليهك نب ةملس هنع يوريو

)١٠٧٥( 



 ٢٤١ _ يراو يناثلا دصفلا

 نب دلاخو 8'"'ث“ةتابن نب بوقعيو ٠٠5"“؛يرزجلا نمحرلا دبع نب فيصخو
 وأ حرجم ىلع هل رثعأ مل يذلا فيرش يبأ نب حلاصو ١٠٨١ 'يرعشالا عفان

 .''‘٨“'لوهجملا ديزي نب ناميلاو يدي نيب يتلا لاجرلا بتك يف ''٨٠"!لدعم

 :هذ هللادبع نب رباج ىلإ ةبوسنم ىرخأ ةياور كانهو ه

 دابع نب دمحم ينثدح :لاق ،هللادبع نب نامثع ينربخأ :يئاسنلا لاق ه

 نع ۔ ماسب وهو ُيفرْيَصلا نسحلا وبأ ان ليعامسإ نب متاح ان كملا

 لاق :لاق "جراوخلا رَكذَف ارباج دنع انك :لاق ،ريقفلا وسيَهض نب ذيزي

 َءاَش امم رانلا ي َنوُىوُكَيَق .مهبونذ نوبذعي يتمأ نم ًاسات » : ي هللا لوسر

 انوُفلاَحُت نك ام ىرت ام :مُهَل نولوقيف .كزشلا لهأ مُهرَيَعُي ممت ،اووكَي نأ هلل

 نم كلا لهأ يرث نأ هللا ديري اميل .مُكَعَقَت ؛مُكناَميإَو مكِقيدضت ني هيف
 امز » :ةيآلا هذه هللا لوشز الت َمُف ،هللا ةَجَرْخأ الإ دحوم ىقبت اممَق .ةرسحلا

َ 
 سم ح مم

 ٢[«. :رجحلا] ه يملسم اون 1 و اورَعك ذل ا دوب

 :ت ،بيذهتلا بيرقت) .هةرخأب طلَخ ظفحلا ئيس قودص» :بيرقتلا يف رجح نبا لاق )١٠٧٩(

 ٧٢٢٣. ٢٦٩/١(.

 .يدي نيب يتلا لاجرلا بتك يف ةمجرت هل دجأ مل )١٠٨٠(
 ...نع ىور» ٥١٦٠٤ ٢٥٥/٣(: :ت) متاح يبأ نبال ليدعتلاو حرجلا باتك يف ءاج )١٠٨١(

 بتكي يوقب سيل خيش :لاقف هنع هتلأسو كلذ لوقي يبأ تعمس ...ةدرب يبا نب ديعس

 فيعض :لاقف عفان نب دلاخ نع ةعرز ابأ تلأس :لاق نمحرلادبع انثدح .هثيدح
 .«ثيدحلا

 تاقث يف ءاج .فيرش يبأ نبا سيلو فيرط يبأ نب حلاص انه دوصقملا نوكي دق )١٠٨٦(

 هنع ىور يردخلا ديعس يبأ نع يوري ءاديصلا وبأ فيرط يبأ نب حلاص» :نابح نبا

 ملو ٣٤٥٩. ٣٧٦/٤(. :ت !نابح نبا تاقث) «ىنادمهلا ثراحلا نب ةيطع قور وبأ

 يف ليهاجملا لجسي نابح نبا نأ مولعملا نمو ائيش لوقلا اذه ىلع نابح نبا دزي

 .هباتك

 )١٠٨٣( :ت ثنازيملا ناسل ٩٣٧٧. ٢٣٨٧/٦- ٣٨٨.



 إ ٠4 ١.٠!

 : دحال ىجد > ٢٤٢
 حرجل . عا ت ف

 .''٦٨“يئاكلاللاو '"“ة'يناربطلاو ،٦١“ث'يئاسنلا ةياورلا هذه جرخأ

 ١. '٨“!يناكوشلاو 1 :٨“يسولألاو 3 `"'١يبطرقلا اهب جتحاو اهركذو

 نب دمحمو ،يندملا ليعامسإ نب متاح قيرط نم ةياورلا هذه تءاج

 .يكملا دابع

 :يندملا ليعامسإ نب متاح

 .يدرواردلا نم يلإ بحأ وه :دمحأ لاق» :بيذهتلا يف رجح نبا لاق

 سيل :يئاسنلا لاقو ...حلاص هباتك نأ الإ ةلفغ هيف ناك ًامتاح نأ اومعزو

 سيل :يئاسنلا لاق :«نازيملا» يف يبهذلا طخب تأرقو ...سأب هب

 .'`٨`"«يوقلاب

 «مهي قودص باتكلا حيحص» :بيذهتلا بيرقت يف هنع رجح نبا لاقو )١٠١()

 :ىكملا ناقربزلا نب دابع نب دمحم

 )١٠٩٢)؛
 «مهي قودص» :رجح نبا لاق

 )١٠٨٤( :ةياورلا ىربكلا ىئاسنلا ننس 0١١٦٢٧١١ ٦/ ٣٧٢٣.

 )١٠٨٥( :ةياورلا طسوألا مجعملا ٥١٤٦. ٤٢/٤.

 )١٠٨٦( :ةياورلا ،ةعامجلاو ةئُسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش ٢٠٥٢. دلجملا ١٤١/٦۔١٤٢.

 )١١٨٧( ،ىبطرقلا ريسفت ٣/١٠.

 ؛يناربطلا جرخاو» :ةياورلا هذهل هركذ لبق يسولالا لاق ٢٥٢٧. .يسولالا ريسفت )١٠٨٨(

 هيفو ةياورلا هذه دنس حصي فيكف .«هللادبع نب رباج نع حيحص دنسب هيودرم نباو

 .!؟مهولاب فصو نم

 )١٠٨٩( .يناكوشلا ريسفت ١٧٠/٣.

 )١٠٩٠( :ت بيذهتلا بيذهت ١٠٥٤. ١١٧/٢-_١١٨.

 )١٠٩١( :ت بيذهتلا بيرقت ٩٩٧. ١٧٠/١.

 ۔ نب دمحم» (بيذهتلا بيرقت) ةعبط يف ءاج ٦٠١٢. !/٩١. :ت ‘بسيذهتلا بيرقت )١٠٩٢(



 ٢٤٢ 04 :9 يناثلا لصفلا

 نب دمحم «مهو» تركذ همولعو ثيدحلا حورش بتك ىف ةلثمأ كانهو

 :ىرخأ تاياورل هلقن دنع دابع

 :لوألا لاثملا

 اذه :ينطقرادلا لاق» :ملسم دنع ءاج 'ا٠“""ثيدحل هحرش يف يوونلا لاق

 نأل ؛ادمحم هعامسإ لاح يف زيزعلادبع نم وأ دابع نب دمحم نم مهو

 وهو سنأ مالك نم هنأ نيبم الوصفم زيزعلادبع نم هعمس ةزمح نب ميهاربإ
 .ةلي يبنلا مالك دابع نب دمحم طقسأف 5ةفي يبنلا مالك نم سيلو ،باوصلا

 .'“'‘'هاطخ وهو اعوفرم هلعجو ،سنأ مالكب ىتأو

 : ين اثلا ل اٹملا

 هلوق» :ملسم دنع تءاج ""ىرخأ ةياورل هحرش يف يوونلا لاقو

 (ةدرب ىبأ نب ديعس نم هعمس ورمع نع نايقس انثدح دابع نب دمحم انثدح)

 :لاق .اذه ىلع دابع نبا عباتي مل :لاقو ©ىنطقرادلا هكردتسا دانسإلا اذه

 ٨0٦١٦٢٧٠ :ت بيذهتلا بيذهت) يف روكذم وه امك «دابع نب دمحم» حيحصلاو «سابع .

 .( ٢١٠٠٩

 نع ديمح نع محش ن زيزغلا دبع انَقْذَح :دابع نب دمَحُم ينثدح» :ملسم مامإلا لاق )١٠٩٢(

 حيحص) .ء؟هيخأ لام مكدحأ لحت ميق نلا اهزيمي مل نإ» :لاق يبنلا نأ "سنأ
 ٦١٨٩(. ص 3١٥٥٥. :ةياورلا .ملسم

 عضو باب ۔ ةاقاسملا باتك إ٠١/٢٦٤ .جاجحلا نب ملسم حيحص حرش جاهنملا )١٠٩٤(

 نب ملسم حيحص ىلع جابيدلا) يف يطويسلا دنع لوقلا اذه وحن رظناو .حثاوجلا

 ٤ ١٦٥(. .جاجحلا

 نن ديمس نم هَعمَس . .ورمع نع نافش انَقذَح .دابع ب دمَحُم انثذح» : :ملسم مامإلا لاق )١٠٩٥(

 .ارسيو ارَشَب» :اَمُهَل لاقف نلا ىلإ ًاذاعمَو هََعَب يبنلا نأ يذج نَع ييبأ نَع ةَدوُب يبأ

 هللا لوسر اي :لاقف ىسوش وبأ م َعَجَر ىأ املف :لاق «اَعَواَطَتَو» :لاق هارأ هاَرَقَتُ الو اَمْلَعو

 :ةك هللا لوشز لاقف .ريمشلا نم غنضُي ؤزملاؤ .دقعي ىئح خبطي لتَعْلا نم ابارش مهل نإ

 ٨٩٥(. ص 0١٧٣٣ :ةياورلا ملسم حيحص) .««ماَرَح وَهَق ةالصلا نع رَْسَأ ام ْلُك»



 "ة !! !ا 2
 :ء ٠تر ىا م. ۔۔۔۔_- _ ىحز۔ب حم م 9 ٢٤

 6ا رعسم نع ةنييع نبا نع 25 دقو :لاق .رانيد نب ورمع نع اذه حصي الو

 .'“٠؛«ملعأ هللاو ةنييع نبا ةياور نم يراخبلا هجرخي ملو تبثي ملو

 :ثلاثلا لاثملا

 رع ةَعزز ابأو يب ثلأشسو» :ثيدحلا للع يف يزارلا متاح وبأ لاق

 نع ،نالْجَع نا نَع ،َليِعامشإ ن ب مِتاَح نَع !دابع نب ذدَمَحُم اور ؛وشي
 ىتم :َلاَقَق .ربنملا ىَّلَع ومهَو ةنيت يبنلا لأس اًيباَرْغأ نأ ةر ييأ نَع ديمس
 رم ن عم َكَئِإَق» :لاق هلوش هللا ثح :لاق اهل تذَدَأ ام» :َلاَقَ ؟ةَعاشلا
 نع 6يرْقَمْلا يوس نع شت نب ثيل هيوزي اطخ اذه : :الاقف «تببح ح

 :ةَعزْ يبأل تلق .حيحصلا اَذَمَو .ةني ي يبنلا نع ع سنأ نَع فللا دبَع نب كيرش

 نم :َلاَق ؟وه نمم مهولا :يبأل تلقو .نالجع نا نم :َلاَق ؟وه نمم مهولا
 .'“_!«متاح وأ دابع نب دممَحُم

 ىلإ ةبوسنملا ةياورلا هذه نأ كردن ةلثمألا هذه نمو رجح نبا لاوقأ نم

 تاياورو تانيب تايآ اهضراعت يتلا ماهوألا نم يه ن هللادبع نب رباج

 تاحفص يف نّيبتيس امك كوكشلاو ماهوألا اهتحص لوح موحت ال ةحيحص

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ثحبلا اذه

 :ههجو هللا مرك يلع مامإلا ىلإ ةبوسنم ىرخأ ةفيعض ةياور كانهو ه

 هنسلا يف نيهاش ن نباو متاح يبأ نبا جرخأو» : ١٠. _ايطويسلا لاق ٠.

 نم رئابكلا باحصأ نإ : : زنل هللا لوسر لاق :لاق هبو بلاط يبأ نب يلع نع

 ركسم لك نأ نايب باب ١٧١/١٣ - ٧٢!١\ .جاجحلا نب ملسم حيحص حرش جاهنملا )١٠٩٦(

 .ةبرشألا باتك ۔ مارح رمخ لك نأو رمخ

 )١٠٩٧( :ت "يزارلل ثيدحلا للع ١٨١٨.

 )٩٨ ١٠ ) .روثنملا ردلا ٤/ ١٧٣ - ١٧٤.



 :{ . 1٥.٠
 3 ٥ م 4 ٥ 7٦ ١ يناثلا لصنلا

 ۔ ۔ ۔ ۔۔۔ ۔۔ہگ ٠ را ب ل 2-

 نم ،نيبئات الو نيمدان ريغ مهرئابك ىلع اوتام نيذلا .اهلك ممألا يدحوم

 نيطايشلاب نونرقي الو .مههوجو دوست الو مهنيعأ قرزت ال منهج مهنم لخد

 هلا مرح "نارطقلا نوسبلي الو ميمحلا نوعرجي الو .لسالسلاب نولفغي الو
 لجأ نم رانلا ىلع مهروصو ‘ديحوتلا لجأ نم دولخلا ىلع مهداسجأ

 ءهيبقع ىلإ رانلا هذخأت نم مهنمو هيمدق ىلإ رانلا هذخأت نم مهنمف دوجلا

 مهنمو ،هتزجح ىلإ رانلا هذخأت نم مهنمو ،هيذخف ىلإ رانلا هذخأت نم مهنمو

 اهيف ثكمي نم مهنمو .مهلامعأو مهبونذ ردق ىلع ،هقنع ىلإ رانلا هذخأت نم

 مهلوطأو ااهنم جرخي مث ةنس اهيف ثكمي نم مهنمو ،اهنم جرخي مث ارهش
 مهجرخي نأ هللا دارأ اذإف "ىنفت نأ ىلإ تقلخ موي ذنم ايندلا ردقب ثكم اهين

 يف نمل ،ناثوألاو نايدألا لهأ نم رانلا يف نمو ىراصنلاو دوهيلا تلاق ،اهنم
 رانلا يف مويلا متنأو نحنف هلسرو هبتكو هللاب متنمآ :ديحوتلا لهأ نم رانلا

 ىلإ مهجرخيف ںىضم اميف ءيشل هبضغي مل ًابضغ مهل هللا بضفغيف .ءاوس
 مث ليسلا ليمح يف ثيثارطلا تابن اهيف نوتبنيف طارصلاو ةنجلا نيب نيع
 .نمحزلا ءاقتع نويمنهجلا ءالؤه :مههابج يف بوتكم ...ةنجلا نولخدي

 وحمي نأ ىلاعت هللا نولأسي مث ءاوثكمي نأ هنلا ءاش ام ةنجلا يف نوثكمين

 مهعم ةكئالم هللا ثعبي مث ،هوحميف اكلم هللا ثعبيف 6مهنع مسالا كلذ

 ريماسملا كلتب اهنورمسي .اهيف يقب نم ىلع اهنوقبطيف ران نم ريماسم
 كلذو .مهتاذلو مهميعنب ةنجلا لهأ مهنع لغتشيو هشرع ىلع هللا مهاسنيف

 ج ۔۔ ۔۔

 .«هأ َبملتش ارئاك ول اورمك بذلا دوي امث » :هلوق

 :بيذهتلا يف لاق ثيح اهفعض ببسو ةياورلا هذه دنس رجح نبا ركذو

 نب دمحم نع كديزي نب ناميلا ةياور نم «‘فلتؤملا» يف ينطقرادلا جرخأو»

 نع 6 هيبأ نع يلع نب نيسحلا نب يلع نب دمحم نع هيبأ نع ريمح

 نم نيبئات ريغ اوتام نيذلا ممألا يدحوم نم رئابكلا باحصأ نإ» :هعفر هدج



 ت !! إ{إ -. :
 \١س 7 ., شح سم :حو ٢٤٦

 ك :ر٦ ب تن

 هللا مرح مههوجو دوست الو مهنيعأ قرزت ال لوألا بابلا يف رانلا مهنم لخد

 يف الإ ادمحم فرعأ ال :ينطقرادلا لاق «دوجسلا لجأ نم رانلا ىلع مهروص

 :يبهذلا لاقو ...فيعض هنع يروارلاو ثيدحلا ركنم وهو ٥ثيدحلا اذه

 «لجر رفعج نيبو هنيب طقس هلعلو نامي نب ىيحي هنع درفت ٩١!)

 : ن يلهابلا ةمامأ يبأ ىلإ ةبوسنم ىرخأ ةياور ه

 نب دابع انث ،يرتستلا ريهز نب دمحأ انثدح» :''!يناربطلا لاق ه

 ىيحي نب ايركز نع طايخلا ديمح انث ،دابع نب دمحم انث ،يربنعلا ديلولا

 َيذَلأ ذَوَي اَمَبيِث » :كو هللا لوق نع بلاغ ابأ تلأس :لاق بصقلا بحاص
 هنأ ةي هللا لوسر نع ةمامأ وبأ ينثدح :لاقف ه َنيِملُم اوناك ؤل اورَمَك

 ةمالا نعو نيملسملا نع هللا زواجت اوأر نيح جراوخلا يف تلزن :لاق

 .«نيملسم انك انتيل اي :اولاق ةعامجلاو

 .هيف فلتخمو فورعم ريغ ةياورلا هذه دنس يف

 هل رثعأ مل يذلا بصقلا بحاص ىيحي نب ايركز وه فورعملا ريغف

 مدعب حرص دقو ،يدي نيب يتلا لاجرلا بتك يف لدعم وأ حرجم ىلع

 ٠. مثيهلا كلذك هتفرعم

 رجح نبا لاق دقف .ةمامأ يبأ بحاص بلاغ وبأ وهف هيف فلتخملا امأو

 ١٠. '١«عطخي قودص٫» :بيرقتلا يف هنع

 )١٠٩٩( :ت "بيذهتلا بيذهت ٦٠٨٦. ١١٤/٩.

 )١١٠٠( :ةياورلا "ريبكلا مجعملا ٨٠٤٨} ٢٧٢/٨.

 .يناربطلا هاور» :يمثيهلا لاق ثيح 0١١١٠٥ ١٣١/٧©0 :ةياورلا "دئاوزلا عمجم )١١٠١(

 ۔«امهفرعأ مل هنع يوارلاو ايركزو
 )١١٠٦( :ت بيذهتلا بيرقت ٨٣٣٦. ٤٤٨/٢.



 َ 1٥.٠ ١

 ٢٤٧ .حو يناثلا لصفلا
 _ ف ةس ت ب معان ةن تناه

 :نيعم نبا نع روصنم نب قاحسإ لاق» :''‘؟'بيذهتلا يف هنع لاقو
 لاقو .فيعض :يئاسنلا لاقو .يوقلاب سيل :متاح وبأ لاقو .ثيدحلا حلاص
 جراوخلا ثيدح بلاغ يبأ نع ىور دق :يدع نبا لاقو .ةقث :ينطقرادلا
 سأب ال هنأ وجرأو !اركنم ًاثيدح هثيداحأ يف رأ ملو ،هب فورعم وهو .هلوطب
 زوجي ال :نابح نبا لاقو ...اهضعب ححصو هثيداحأ ضعب يذمرتلا نسحو .هب

 يناقربلا لاقو .افيعض ناك :دعس نبا لاقو .تاقثلا قفاو اميف الإ هب جاجتحالا

 نوراه نب ىسوم هقثوو .هب ربتعي ‘يرصب روزح بلاغ وبأ :ينطقرادلا نع

 .«هلبق يذلا يف ىضم امك

 جارخإ اونياع اذإ مهنإ» :لئاقلا ريسفتلا فعض رهظي هركذ قبس ام لك نم

 .«نيملسم اوناك مهنأ اونمت رانلا نم نيدحوملا

 يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةحامس هلاق يذلا ريسفتلا ىقبيو ه

 دهاش هيلع مقي ملو ،ةيآلا ظفل هيضتقي ال ليوأت اذهو» :ىلاعت هللا هظفح

 مالسإلا ةوق نوري امدنع نوكي نأ لمتحي كلذ مهدو نأل ،اهريغ نم

 سانلا نيب ةذفان هتملكو ،ممألا ىلع انميهم هناطلسو ضرألا يف ةبراض

 .مهحاورأ عزتنت امدنع نوكي نأ لمتحيو ،هيلإ نيقباس اوناك ول اودويف
 نوكي نأ لمتحيو 6هوبستحي مل ام ةرخآلا رادلا لاوهأ عئالط نم نودهشيو

 ةاجنم ال هنأ نوكرديو ،ربكألا عزفلا نوهجاويو مهروبق نم نوثعبي امدنع
 لكو ،هتورعب كسمأو هنكر ىلإ ىوآو مالسإلا لبحب مصتعا نمل الإ ذئموي

 ©فلخلاو فلسلا يرسفم نم ةعامج نع يورم هوجولا ءالؤه نم دحاو

 ةرهاظ الو هيلع اصن نكت مل ام ىلع ةيآلاب لالدتسالل لاجم قبي ملف
 هيف » )١١٠٤) . ٠ ١١٠

 )١١٠٣) :ت ٥©بيذهتلا بيذهت ٨٦٢٣٧. ١٧٦١/١٢١ - ١٧٧.

 )١١٠٤() ص ،غمادلا قحلا ٢٠٠.



 شتحرر ر حه َ : هحزم ٢٤٨ - م !
 _ _۔۔_۔۔ هط . ۔ ۔۔ ۔ كمس۔ .۔۔

 ةيآلا هذهل هريسفت دنع يربطلا مامإلا هلاق يذلا ريسفتلا ىقبيو ٠

 هتينادحو اودحجف هللاب اورفك نيذلا ةوي امبر :مالكلا ليوأتف» :ةميركلا

 .'`"«نيملسم ايندلا راد يف اوناك ول

 :لاق ثيح يزارلا مامإلا هركذ يذلا حيحصلا ريسفتلا ىقبيو ٠

 باذعلا لاوحأ نم الاح ىأر املك رفاكلا :لاق هنإف جاجزلا هلاق ام حصألاو ...»

 .''``«حصألا وه هجولا اذهو .املسم ناك ول دو ملسملا لاوحأ نم الاح ىأرو

 هريسفت دنع يدعسلا خيشلا هركذ يذلا حيحصلا ريسفتلا ًاضيأ ىقبيو ه

 ءاهدرب ةميظعلا ةمعنلا هذه لباق نم امأف» :لاق ثيح ،ةميركلا ةيآلا هذهل

 نونمتي تقو مهيلع يتأيس نيذلا نيلاضلا نيبذكملا نم هنإف ءاهب رفكلاو

 رهظتو ،ءاطغلا فشكني نيح كلذو ،هماكحأل نوداقنم :يأ ،نوملسم مهنأ

 مهنأ نونمتي اهلك ةرخآلا لاوحأ يف مهنإف ؤتوملا تامدقمو ،ةرخآلا لئاوأ

 .'ا‘“«نورتغم ايندلا هذه يف مهنكلو "ناكمإلا تقو تاف دقو ،نوملسم

 .يربطلا مامإلاو يليلخلا خيشلا ةحامس اهركذ ىتلا لاوقألا هذهف

 اهب لوقلاو اهدامتعا انل يغبني يتلا يه انه يدعسلا خيشلاو ،يزارلا مامإلاو
 اذه ةيادب يف يطيقنشلا خيشلا اهركذ يتلا ةميركلا تايآلل اهتقفاومل كلذو

 .0'''“'مسقلا

 دمتعي ليلد هل سيلف «رانلا نم نيملسملا ةاصع جارخإ»ب لوقلا امأو

 جاهنم اهلطبأ دق لوقلا اذه ريرمت يف اهيلع دمتعا يتلا تاياورلاو هيلع
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .ادحأ يباحي ال يذلا لداعلا ةمألا

 )١١٠٥( .يربطلا ريسفت ٢/١٤.

 )١١٠٦( يزارلا ريسفت ١٦٧/١٩.

 .رجحلا ةروس نم ٦٢ ةيآلا ريسفت نم ٤٠٤ ص يدعسلا ريسفت )١١٠٧(

 .ثحبلا اذه نم ٧٣٣)ص رظنا )١١٠٨(



 ىلاعت هلوق ريسفت يف لاوقأو تاياور

 ] 4 ر۔.. س , ح ب ۔ وي , ۔ ؟ ,2 ., . 2 ۔ ۔ ه. ۔2 .

 اب امف كبييخ ه نيسو ر اهبف من اتلا ىن اوُمَس ني
 : ٥ دي برب امل ُلاَمَ َكبَر ن كير ءام ام م ا ا شرلا آو ثّوَمَتلآ ماد

  
 اَم الإ ضرألاو ثومَحلا تماد ام اهف َدللَح ةنأ ىفق اوديش َسزَلآ امو ِ م 7 ے صس ص _ > <

 7 و .حسم ۔ے < ت 7

 5 ١٠٦١-١٠٨[. دوه] :+ ردوذجم رع ءاطع كير ءا

 ىتلا لاوقألا يربطلا مامإلا ركذ ةميركلا تايآلا هذهل هريسفت دنعو

 ۔ :هدعب نم اوؤاج نيذلا نورسفملا اهلقانت

 اذه :مهضعب لاقف كلذ ىنعم يف ليوأتلاو ملعلا لهأ فلتخاو» ٠

 نأ دعب ءاش اذإ رانلا نم مهجرخي هنأ ديحوتلا لهأ يف هللا هانثتسا ءانثتسا

 .'ا`٠«رانلا مهلخ دأ

 مهنأ الإ ديحوتلا لهأ يف ةيآلا هذه يف ءانثتسالا :نورخآ لاقو» ه

 مهنع زواجتي نأ كبر ءاشي نأ ال ا :4 كير ام اك % 5 : :هلوق ىنعم : :اولاق

 .'ا٠«رانلا مهلخدي الف

 .اهلخد نم لكو رانلا لهأ كلذب ىنع :نورخآ لاقو» ه

 ١٢/ ١١٧. ،يربطلا ريسفت )١١٠٩(

 )١١١٠( "يربطلا ريسفت ١١٨/١٦.

 )١١١١( يربطلا ريسفت ١١٨/١٢.
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 يف لاوقألا ىلوأو» :هلوقب ةيآلا هذهل هريسفت يربطلا مامإلا متتخاو

 َنزَلأ اَمَأَو» :وهو كاحضلا نع هتركذ يذلا لوقلا ؤباوصلاب يدنع كلذ
 4َكيَر هاس ام الإ ضكلاو ثومَسلا تماد ام اهبف َبرِلَح ةَتملَل ىف اوديش
 نوكتو ،ةنجلا اولخدأ نأ ىلإ اهولخد ندل نم ىرانلا يف مهثكم ردق نم

 اههيجوت «الإ» يف برعلا مالك نم رهشألا نأل صوصخلا اهانعم ةيآلا

 اهعم نوكي نأ الإ اهلبق امم اهدعب ام ىنعم جارخإو ءانثتسالا ىنعم ىلإ
 الإ» :هلوق يف ينعأ "مالكلا يف ةلالد الو ڵكلذ فالخ ىلع لدت ةلالد

 مالكلا يف موهفملا ءانثتسالا ىنعم ريغ اهانعم نأ ىلع لدت ه َكتَر ءش ا
 ١١١ ا!؛١

 «هيلإ هجويف

 دق رابخألا نأو ...» :هلوقب هذه هلاوقأ ةصالخ يربطلا مامإلا غؤسو

 بونذب هب ناميالا لهأ نم اموق لخدي هللا نأ ةي هللا لوسر نع ترتاوت

 نوكي نأ زئاج ريغف ،ةنجلا مهلخديف .اهنم مهجرخي مث رانلا اهوباصأ

 نع رابخألا ةحص عم اهلوخد لبق ديحوتلا لهأ يف ءانثتسا كلذ

 دق انك كلذ يف ءانثتسا هانلعج نإ انإو ،انركذ امب ةلي هللا لوسر

 نمؤم رانلا الو قساف ةنجلا لخدي ال :لوقي نم لوق يف انلخد

 نع رابخألا هب تءاج امو 6ملعلا لهأ بهاذم فالخ كلذو
 .'ا٣'«... ةلي هللا لوسر

 ثيح ،رخآ عضوم يف لوقلا اذه وحن يربطلا مامإلا ركذو ١٢١/١١. .يربطلا ريسفت )١١١٢(

 نع انركذ يذلا لوقلا ؤذباوصلاب ةيآلا هذه ليوأت ىف لاوقألا هذه ىلوأو» :لاق

 مهلخدي هنأ رئابكلا لهأ نم ديحوتلا لهأ يف ءانثتسا كلذ نأ نم كاحضلاو ةداتق

 مهجرخي مث ؤكلذ نم لقأ اهيف مهكرت نم ءاش ام الإ ادبأ اهيف نيدلاخ رانلا
 اذه يف هتداعإ نع ىنغأ امب عضوملا اذه ريغ يف انيب دق امك .ةنجلا مهلخديف

 ١١٩/١٦(. "يربطلا ريسفت) .عضوملا

 )١١١٣( "يربطلا ريسفت ١١٩/١٢.



 ٢٥١ م. `أ`.و يناثلا لصنلا
 عش :۔ .ب اقل ۔۔۔۔ . ۔۔۔ . ۔۔ .۔۔۔ _.. ..۔. _۔۔ ۔۔۔۔..۔۔۔۔ ۔۔

 مالقأ اهتلقانت يتلا اهسفن يه انه يربطلا مامإلا اهركذ يتلا لاوقألا هذهف

 ىلإ تهجو يتلا تاياورلا يف رظانلاو &'ا'٠'هدعب نم اوؤاج نيذلا نيرسفملا

 ةطقاس تاياور اهدجي «باوصلاب ىلوألا» يربطلا مامإلا هدع يذلا لوقلا اذه

 مامإلا اهركذ يتلا رابخألا يف رظانلاو "لداعلا ةيمالسإلا ةمألا نازيم يف ةلطاب

 مهجهانم اهتطقسأ دق ارابخأ اهدجي هلوقب اولاق نيذلا ءاملعلا نم هريغو يربطلا

 .باتكلا اذه تاحفص يف انل نيبتيس امك اهقيبطت ىلإ نيرخآلا نوعدي يتلا

 نم ١٠٦-١٠٨ تايآلا ريسفت دنع يربطلا مامإلا اهركذ يتلا تاياورلا

 :دوه ةروس

 نب نسحلا قيرط نم يربطلا مامإلا دنع ةفيعض 'ا'ةاةياور تءاج دقف ه
 ۔ا١١١٦٧)

 ةداتق نع دشار نب رمعم قيرط نم كلذكو ١١٦ 'قازرلا دبع نع ىيحي ٠

 ريشب نب ديعس قيرط نم ةداتق ىلإ ةبوسنم '١ا“!ىرخأ ةياور تءاجو ه )١١١١٨
 ا . , )١١١٩ .

 :كلذ ةلثمأ نم )١١١٤(

 نوكيو انمدق امك ةاصعلاو ةرفكلا يف ًاماع 4 ومَس ينلا اَمأَت » :هلوق» :ةيطع نبا لاق

 ٩٧١(. ص ةيطع نبا ريسفت) .«4 َبرِلنَح » نم ءانثتسالا

 انربخأ :لاق ىيحي نب نسحلا انثدح» :يربطلا مامإلا لاق ٧/١٢!١١، ،يربطلا ريسفت )١١١٥(

 رير اهن مل رَلآنت اوفَس نيلأ امات » :هلوق يف .ةداتق نع ،رمعم نع "قازرلادبع
 ملعأ ةلا :لاق ؛ كبر ةا ام الي شركلاو تونلا يَساَد ام اف كيييخ © نبهَسَو
 .ةنجلا مهلخدي مث ءاهوباصأ بونذب رانلا نم عمقَس مهبيصي اسان نأ انل ركذو .هاينتب

 .ثحبلا اذه نم ٢٣٨ ص رظنا ،ةفيعض قازرلادبع نع ىيحي نب نسحلا ةياور )١١١٦(
 .ثحبلا اذه نم ٢٥٦ ص رظنا ،ةفيعض ةداتق نع دشار نب رمعم ةياور )١١١٧(

 انث :لاف ديزي انث :لاق ارشب انثدح» :يربطلا مامإلا لاق ١٦ /٧!١!&، ،يربطلا ريسفت )١١١٨(

 ملعأ هلاو ؛ كنر هلم ام الي يلل ثوَمَسلا تماد ام اهف َِلَح » :ةداتق نع اديعس
 هلا مهلخدي مث مهتباصأ بونذب رانلا نم عفس مهبيصي اسان نأ انل ركذ ،هتينثب

 .«نويمنهجلا مهل لاقي ،هتمحر لضفب ةنجلا

 )١١١٩() بيرقت ١ :ت . بيذهتل ٢٢٨٢٣. ٣٤٩/١.
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 '""'يربطلا مامإلا دنع كلام نب سنأ ىلإ ةبوسنم ىرخأ ةياور تءاجو ه

 .'''"يرضبلا يبالا لاله يبأ إميلس نب دمَحُم لبق نم اهدورول ةفيعض يهو

 نم نانس يبأ ىلإ ةبوسنم ىرخأ ةياور ''ا""يربطلا مامإلا دنع ءاجو ه
 .'''"""'فيعضلا ديمح نب دمحم قيرط

 نب كاحضلا ىلإ ةبوسنم ةياور ١١٢١١) '"٠'يربطلا مامإلا دنع ءاجو ٠

 انث :لاق .ىنثملا نب دمحم انثدح » :يربطلا مامإلا لاق ۔١!١!٨ ۔٢/٧١١ 6يربطلا ريسفت )١١٢١٠()

 ىن اوس بلأ َمأ » :ةيآلا هذه التو ،ةداتق انث :لاق ،لاله وبأ انث :لاق .خورف نب نابيش

 نأ كلام نب سنأ انث :كلذ دنع لاقف ؟يب ي ه :هلوق ىلإ ...4 ُنيهَسَو رِفَر اهبف مف رانلا

 .«ءارورح لهأ لوقي ام لثم لوقن الو :ةداتق لاق :رانلا نم ٌموَق زْخي» :لاق ةخ هللا لوسر

 يطويسلاو ٧٣١/٢(، ،يناكوشلا ريسفت) يناكوشلا اهب جتحاو ةياورلا هذه ركذ دقو

 ٣/ ٦٢٣ - ٦١٣٤(. ؤروثنملا ردلا)

 :يلع نب ورمع لاق» :) ٠ ٩ ١ ٦. ٩ / ٦٨ ١ 7 ٩ ٦ ١ :ت ) ©ثبيذهتلا بيذهت ىف رجح نبا لاق ) ( ١ ٢ ١ ١

 :لوقي عيرز نب ديزي تعمسو ؛6.هنع ثدحي نمحزلا دبع ناكو .هنع ثدحي ال ىيحي ناك

 هلخدأ :متاح يبأ نبا لاقو ...ادمع يبسارلا لاله يبأو يلذهلا ركب يبأ نع تلدع

 لاقو ...فعض هيف :دعس نبا لاقو ...يوقلاب سيل :يئاسنلا لاقو ...ءافعضلا يف يراخبلا

 لاقو .ثيدحلا برطضم وهو .ةداتق يف فلاخي هنأ الإ هثيدح ىف لمتحي :لبنح نب دمحأ

 .«ظفاح ريغ وهو اهثيدح سانلا لمتحا :رازبلا لاقو .ركنم ثيدح هنع ىرر :يجاسلا

 نع 6©بوقعي انث :لاق ديمح نبا انثدح» :يربطلا مامإلا لاق ١١٨١٢. ،يربطلا ريسفت ) )١١٢٢

 بف مل رانلا نت أوُشَ نلآ اَنآَق » :هلوق يف 6‘نانس ىبأ نع .ةبلعث ىنعي ٥كلام ىبأ

 ءاننتسا :لاق 4 ًكنَر آم ام الإ شزألاو ثّوََايَساَد ام اهف تبرخ ٥ نبهَسَو بِفَر

 ٦٢٤/٣(. .روثنملا ردلا)يطويسلا اهب جتحاو ةياورلا هذه ركذ دقو .«ديحوتلا لهأ يف

 .ثحبلا اذه نم ٢٤٧ ص رظنا )١١٢٣(

 :لاق .ىلعالا دبع نب دمحم انثدح» :يربطلا مامإلا لاق ۔١!٢١/٨١ ،يربطلا ريسفت )١١٢٤()

 م .ه !2 < & .42 , ٠

 ...4 راتلأ ىفق اوُقَس يل َمَأت » :محازم نب كاحضلا نع ،رمعم نع ؤروث نب دمحم انث
 موث ج .ك تاش ود ة جرخي :لاق 4 َكبَر آم ام الإ نألاو ثّوََلآيَساَد ام اهف تكبيلخ » :هلوق ىلإ
 .«مهل ينثتسا نيذلا مهف ةنجلا نولخديف رانلا نم

 :لاق ىلعالا دبع نب دمحم انثدح» :يربطلا مامإلا لاق !١٦٠/١\ ،يربطلا ريسفت )١١٢٥(
 ل راتلأ نق اوق نلأ اًمأت » :هلوق يف ،كاحضلا نع ،رمعم نع ؤروث نب دمحم انث
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 ةافو تناك ذإ ؛دانسإلا ةعطقنم ةياور يهو دشار نب رمعم قيرط نم محازم

 ىف رجح نبا هركذ ام بسح ه ١٠٢ وأ ه ٥ وأ ها١٦٠١ ةنس كاحضلا

 هيلإ راشأ ام بسح ه٦٩ ةنس دشار نب رمعم ةدالو تناكو &''""“بيذهتلا

 كاحضلا ةافوو رمعم ةدالو نيب ينمزلا قرافلاف ١١٢٧. 'بي يرقتلا يف رجح نبا

 .ةياورلا يقلتل ةيفاك تسيل ةرتف يهو تاونس رشع نع ديزي ال

 ىلإ ةبوسنم ةياور ''""“متاح يبأ نباو ،'٠'٦“يربطلا مامإلا دنع ءاجو ه
 ميهاربإ نب ىنثملا لبق نم اهدورول ةجح اهب موقت ال يهو نادعم نب دلاخ
 لبق نم اهدورولو لاجرلا بتك يف ةمجرت ىلع هل رثعأ مل يذلا يلمآلا
 .'' "يمرضحلا حلاص نب ةيواعمو &'٠'٠٦!ينهجلا حلاص نب هللادبع

 وه :لاق 54 ث كير ءام ام الإ شركلاو تونلا يَساَد ام اهف بيلح © نيهَعَو بر اهبف . ى و إ ۔ ف ِ

 ةنجلا يف نيدلاخ :لوقي ،ةنجلا نولخديف رانلا نم نوجرخي نيذلا يف ذ اضيا

 رانلا يف اوثكم ام الإ :لوقي ٩ كير ءام اك الإ إ» .ضرألاو تاوامسلا تماد ام

 ٦٣٤/٣(. ،روثنملا ردلا) يطويسلا اهب جتحاو ةياورلا هذه ركذ .«ةنجلا اولخدأ ىتح

 )١١٦١٦( :ت بيذهتلا بيذهت ٣٠٧٨. ٤١٨/٤.

 )١١٦١( :ت ‘بيذهتلا بيرقت 0٦٨٣٣ ٢٠٢/٢. ماع يف رمعم ةافو رجح نبا ركذ ١٥٤ه

 ذئنيح هرمع ناكو ٥٨ .ةنس

 نب هللادبع انث :لاق ،ىنثملا ينثدح» :يربطلا مامإلا لاق ١١٨/١٢. ‘يربطلا ريسفت )١١٦١٨(

 :هلوق يف نادعم نب دلاخ نع ©بيثج نب رماع نع ةيواعم ينث :لاق حلاص
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 ةئ ام الإ شرلا توملا تماد ام اهبف َبيِلَح » :هلوقو ٢٢[ :ابنلا] 4 ابا اهف يثب »

 ريسفت) يناكوشلا اهب جتحاو ةياورلا هذه ركذو .ديحوتلا لمهأ يف امهنأ ؛َكثَر

 ٦٣٤/٣(. ،روثنملا ردلا) يطويسلاو ٢٣١/٢(0 ،يناكوشلا

 نم ١٠٧ ةيآلا ريسفت نم ٣٢٤/٥. دلجملا ٢٠٨٩!!١\ :ةياورلا ،متاح يبأ نبا ريسفت )٩!١١(
 .دوه ةروس

 تبث طلغلا ريثك قودص» 0٣٣٩٩ ٥٠١/١(: :ت ،بيذهتلا بيرقت) يف رجح نبا لاق )١١٣٠(

 .«ةلفغ هيف تناكو هباتك يف

 .«ماهوأ هل قودص» 0٦٧٨٦ ١٩٦/٢(: :ت "بيذهتلا بيرقت) يف رجح نبا لاق )١١٣١(



 _ ..۔ ز .ءاه __ _ ىقحر لاجم م, ٥8٤ " 'إ ا :

 ةباحصلا دحأ ىلإ ةبوسنم ةياور 'ا""'يربطلا مامإلا دنع ءاجو ٠

 نع ىيحي نب نسحل ١ ةي اور لبق نم اهدورول اهين ةجح ال يهو

 . ١١ ""'قازرلا دبع

 يباحصلا ىلإ ةبوسنم ١ '٭''يربطلا مامإلا دنع ةياور تءاجو .

 .دانسإلا ةعطقنم ىهو سابع نبا

 ةبوسنم &'''"“؛يوغبلاو &'٦ة'يربطلا مامإلا دنع ىرخأ ةياور تءاجو ه

 .دانسإلا ةعطقنم ىهو دوعسم نبا ىلإ

 انربخأ :لاق ىيحي نب نسحلا انثدح» :يربطلا مامإلا لاق ۔١٢١/٨١١ يربطلا ريسفت )١١٣٢(

 ديعس يبأ وأ رباج نع ،ةرضن يبأ نع ،هيبأ نع يميتلا نبا انث :لاق "قازرلا دبع

 كر ةا ام الي» :هلوق يف ، ةت هللا لوسر باحصأ نم لجر نع وأ يردخلا ينعي

 يف ناك ثيح» :لوقي «هلُك نآزملا ىلع يتأت ةيآلا هذه :لاق ديرب انل لامف َكَبر دإ
 ..«هيلع يتأت 4اف َيِلَح » نآرقلا

 رالا) يطويسلاو ،(ا٢/١٣٢٧ ،يناكوشلا ريسفت) يناكوشلا اهب جتحاو ةياورلا هذه ركذو

 ٦١٣٤/٣(. شروثنملا

 اذه نم ٢٨! ص رظنا }اةفيعض قازرلادبع نع ىيحي نب نسحلا ةياور )١١٣٣(

 .ثحبلا

 نع ‘هركذ نمع بيسملا نع تثدح» :يربطلا مامإلا لاق ١١٨/١٢، يربطلا ريسفت )١١٣٤(

 نوجرخي اهنم مه الو "نوتومي ال 4 شرلاو توتلا تماد ام اهف َنيلَح » :سابع نبا
 نأ رانلا رمأي :لاق .هللا ءانثتسا :لاق 4َكيَر ءاس ام اَلإ» .ضرألاو تاوامسلا تماد ام

 ٧٣٢/٢( ،يناكوشلا ريسفت)يناكوشلا اهب جتحاو ةياورلا هذه ركذو .«مهلكات

 ٣/ ٦٣٥(. "روثنملا ردلا) يطويسلاو
 :دوعسم نبا لاقو :لاق»ه :يربطلا مامإلا لاق 0١١٨/١٢١ "يربطلا ريسفت )١١٣٥(

 دعب كلذو دحأ اهيف سيل اهباوبأ قفخت نامز منهج ىلع نيتأيل
 .يناكوشلا ريسفت) يناكوشلا اهب جتحاو ةياورلا هذه ركذ .هاباقحأ اهيف نوثبلي ام

 ٧٣٢/٢(.

 )١١٣٦( ،يوغبلا ريسفت ٣٣٩/٢.



 مإ
 ٥٥ .و يناثلا لصفلا

 ىا .تناه

 يبعشلا ىلإ ةبوسنم '''""!يربطلا مامإلا دنع ىرخآ ةياور تءاجو ه
 . ١ '٨٨يزارلا ديمح نب دمحم لبق نم اهدورول ةفيعض يهو

 ةفيعضلا تاياورلاب رانلا نم نيملسملا ةاصع جورخب نولئاقلا ناعتسا دقل

 ۔ :لاوقألا فالتخاو ءارآلا نيابت يف ببسلا تناك يتلاو انه تركذ يتلا

 نم دارملا يف نورسفملا فلتخا دقو» :''""“هريثك نبا مامإلا لاق دقف ه

 يف يزوجلا نبا جرفلا وبأ خيشلا اهاكح ةريثك لاوقأ ىلع ءانثتسالا اذه

 رفعج وبأ مامإلا اهنم اريثك لقنو ريسفتلا ءاملع نم هريغو ريسملا داز هباتك
 كاحضلاو نادعم نب دلاخ نع هلقن ام وه راتخاو ،هباتك يف هنر ريرج نبا

 نأ :اضيأ نسحلاو سابع نبا نع متاح يبأ نبا هاورو .نانس نباو ةداتقو

 رانلا نم هللا مهجرخي نمم ديحوتلا لهأ نم ةاصعلا ىلع دئاع ءانثتسالا
 يف نوعفشي ىتح نينمؤملاو نييبنلاو ةكئالملا نم ؛نيعفاشلا ةعافشب

 مل نم رانلا نم جرختف "نيمحارلا محرأ ةمحر يتأت مث .رئابكلا باحصأ

 رابخألا كلذب تدرو امك ؛هللا الإ هلإ ال :رهدلا نم اموي لاقو طق اريخ لمعي

 سنأ ثيدح نم كلذ نومضمب ةت هللا لوسر نع ةضيفتسملا ةحيحصلا

 يف كلذ دعب ىقبي الو ،ةباحصلا نم مهريغو ةريره يبأو ديعس يبأو رباجو

 هيلع يذلا اذهو ،اهنع هل ديحم الو ،اهيف دولخلا هيلع بجو نم الإ "رانلا

 .ةميركلا ةيآلا هذه ريسفت يف اثيدحو ًاميدق ءاملعلا نم ريثك

 نع ،ريرج انث :لاق ،ديمح نبا انثدح» :يربطلا مامإلا لاق ٨/١٦٢!١!١&، ،يربطلا ريسفت )١١٣٧(

 هذه ركذو .هابارخ امهعرسأو ًانارمع نيرادلا عرسأ منهج :لاق "يبعشلا نع نايب

 ,روثنملا ردلا) يطويسلاو ٢!/٢٣٢(6 ،يناكوشلا ريسفت) يناكوشلا اهب جتحاو ةياورلا

 ٣٤٠/٦(. ،يسولاألا ريسفت) يسولألاو ٣ ٦٣٥(.

 .ثحبلا اذه نم ٢٤٧ ص رظنا )١١٣٨(

 )١١٣٩( ثريثك نبا ريسفت ٥٧٨/٢٣.



 ٥ !!!ا 2"
 ٥٦ ٥ -  ! 4ا لال حد

 -ح [ 7 .7 "< .2. ___

 نباو باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ نع اهريسفت يف يور دقو
 نم ديعس يبأو رباجو ورمع نب هللادبعو ةريره يبأو سابع نباو دوعسم

 نعو نيعباتلا نم امهريغو يبعشلاو زلجم يبأ نعو ،ةباحصلا

 يف ةمئألا نم امهريغو هيوهار نب قاحسإو ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع

 امأ يبأ نع ريبكلا يناربطلا مجعم يف بيرغ ثيدح دروو ةبيرغ لاوقأ
 هلا :ةداتق لاقو .ملعأ هللاو ؤفيعض هدنس نكلو يلهابلا نالجع نب يدص

 4 ارآ اهبف َبرللَح » :هلوقب ةخوسنم يه :يدسلا لاقو ،هاينثب ملعأ

 ٥٧[«. :ءاسنلا]

 امهو نيتيآلا يف اذه ليوأت يف ءاملعلا فلتخا» :'ا'٠:!ىسربطلا لاقو ه

 ديدحت :امهدحأ نيهجو نم هيف لاكشإلاو ،نآرقلا يف ةلكشملا عضاوملا نم

 هلوقب ءانثتسالا ىنعم :رخآلاو .ضرألاو تاوامسلا ماود ةدمب دولخلا
 .«...4 كبر هاش ام الإ »

 :مهضعب ل لاقف ©نيئانثتتس الا نيذه يف ١ وفلتخ حخا» ١١٤: يوغبلا لاقو ٠

 رانلا هللا مهلخدي نينمؤملا نم موق ىلإ عجري ءاقشلا لهأ يف ءانثتسالا

 كسنجلا ريغ نم ءانثتسا كلذ نوكيف اهنم مهجرخي مث ءاهوفرتقا بونذب

 ةلمج نم هللا مهانثتسا مث ءادعس رانلا نم اوجرخأ نيذلا نأل

 .«ءايقشألا

 ىلإ عجريف ةداعسلا لهأ يف ءانثتسالا امأو» :""اضيأ يوغبلا لاقو ه

 .«ةنجلا لوخد لبق رانلا يف مهٹبل ةدم

 .دوه ةروس نم ١٠١٧ ةيآلا ريسفت نم ٢٥٨/٥\ ،يسربطلا ريسفت )١١٤٠(
 ٣٣٨/٢. يوغبلا ريسفت )١١٤١(

 ٣٣٩/٢. يوغبلا ريسفت )١١٤٦(



 ب آ يانلا لصفلا
 ىالا ] هم _ ۔۔ مع

 يوغبلاو يسربطلاو ،ريثك نبا مامإلا انه اهيلإ راشأ يتلا لاوقألا هذهف
 ء'؛ايزوجلا نباو 0"'"٨ثيناكوشلاو ،'٠ا‘"يبطرقلا آضيأ اهركذ دق
 وبأو 1٧ '؛‘٨هيبلعثلاو 1 '؛نزاخلاو ١ والنسفي١'' ١ '}١يزارلاو

 .'ا٠`ادوعسلا

 يتلاو ۔ رانلا نم نيملسملا ةاصع جورخ تركذ يتلا تاياورلا عيمجف

 اهب لفحي مل تاياور ۔ ةفلتخملا لاوقألل مهركذ دنع نورسفملا اهيلع دنتسا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ نيبتيسو نيبت امك ةيمالسإلا ةمألا جهنم

 هذه يف ةئيشملاو» :ىلاعت هللا هظفح يليلخلا دمحأ خيشلا ةحامس لاق

 سيل اهتدروأ يتلاك باذعلا ماودب ةحرصملا تايآلاو ،نّيبث مل ةلمجم تايآلا

 الف ةحيرصلا صوصنلا ىلع فقوتت ةيدئاقعلا رومألاو "رابغ اهتلالد ىلع

 مث 6...:ةرشع لاوقأ ىلع هيف فلتخا دقو» )٦٦/٩(: هريسفت يف يبطرقلا مامإلا لاق )١١٤٣(

 .لاوقألا كلت ركذ

 يف ملعلا لهأ فلتخا دق كنر هل ا الإ» :هلوق» ٧٢٩/٢- ٧٣٠: يناكوشلا لاق )١١٤٤(

 هذهود :هلوقب اهمتتخا الوق رشع دحأ ركذ مث ... :لاوقأ ىلع ءانثتسالا اذه ىنعم

 ؛تاشنانمب اهضعب شقون دقو .ملعلا لهأ لارقا نم هيلع انفقو ام ةلمج يه لاوقالا

 .««...تاعوفدب تعفدو

 ءانثتسالا يف هنر ة ام الإ » :ىلاعت هلوق» ٤٠١/٦٢ - ٤٠٦٢: يزوجلا نبا لاق )١١٤٥(

 ةتس هيفف إةنجلا لهأ قح يف ءانثتسالا امأف ...لاوقأ ةعبس رانلا لهأ قح يف روكذملا

 .«...:لاوقأ

 )١١٤٦( ،يزارلا ريسفت ١٨/ ٥٣.

 )١١٤٧( يفسنلا ريسفت ٢/ ٢٠٥.

 فلتخا» :نزاخلا لاق ثيح دوه ةروس نم ١٠١ ةيآلا ريسفت نم "نزاخلا ريسفت )١١٤٨(

 ۔«...نيءانثتسالا نيذه ىنعم يف ءاملعلا

 ىنثتسا مث» :يبلعثلا لاق ثيح 8دوه ةروس نم ٠٧ ةيآلا ريسفت نم ٠ ،يبلعثلا ريسفت ةت )١١٤٩(

 .ء...نيءانثتسالا نيذه يف ءاملعلا فلتخا 4 كر ع اَم ال» :لاقف

 )١١٥٠( دوعسلا يبأ ريسفت ٣/ ٣٥٣.



 ٨ ۔ 5 ! -

 -. ر ,. 1١

 عس .:ل انر

 دوجو عم تالمجملا ىلإ أجلي فيكف .ةيلامجإلا ةلدألا نم اهمولع ىقستست

 هل ودبت ال هناحبس هنأل لاحب زوجي ال عراشلا رابخأ يف خسانتلاو ليصافتلا

 امل ىنعم الف قدصلاب الإ يحوي الو ،نوكي امم ائيش لهجي الو ،تاودبلا

 ةيآ :يأ ةيآلا هذه يف لاق هنأ هثثخ هللادبع نب رباج نع هريغو ريرج نبا هاور

 ناك امو اضعب هضعب بذكي نأ نآرقلل نكي مل ذإ هلك نآرقلا ىلع يتأت دوه

 لثم ىلع ؤرجي نأ ۔ ةوبنلا ةسردم نم جرختملا ليلجلا يباحصلا وهو ۔ رباجل

 .“‘؛«رورغلا باحصأ تاقيفلتو ءاوهألا لهأ تاءارتفا نم وه امنإو ،لوقلا اذه

 نأ اهل يغبني ال رانلا نم نيملسملا ةاصع جورخ ةركف نأ نقيتن اذه نمف
 .ةميركلا دوه ةروس تايآ ريسفت دنع ترطس يتلا لاوقألا نمض ركذت

 ةيآلا هذهل مهريسفت دنع نورسفملا اهرطس يتلا ىرخألا لاوقألا نمو

 :يه ةميركلا

 نأ ديري ال وهو ،جارخإلا نم ءانثتسا هنأ :سداسلا» :يبطرقلا لاق ه

 .هريغ ءاشأ نأ الإ كلذ لعفأ نأ تدرأ :مالكلا يف لوقت امك .اهنم مهجرخي

 .مهجرخأل مهجرخي نأ ءاش ول هنأ ىنعملاف ؛لعفلا كلذ ىلع ميقم تنأو
 لهأ نع جاجزلا نيلوقلا نيذه ركذ ،اهيف نودلاخ مهنأ مهملعأ دق هنكلو
 ام ايف كيدليخ » :نيلوقلا دحاف "نارخآ نالوق يناعملا لهألو :لاق ،ةغللا

 ىلع مهفقوم رادقم نم [٧٠٠١:دوم)] ه كبر آم ام الإ شركلاو توملا تماد

 فوقولاو خزربلاو ێايندلا يف مهثكم ردقو ،ةبساحمللو "مهروبق سأر
 باذعلاو ميعنلا ىلع ةدايزلا يف ءانثتسالا عوقو :رخآلا لوقلاو .باسحلل
 ةدايز نم « َكيَر آم ام الإ شنكلاو ثومَلآ نماد ام اهيف تيرخ » :هريدقتو
 3 "«ميحجلا لهأل باذعلا ةدايزو ،ميعنلا لهال ميعنلا

 )١١٥١( ص ثغمادلا قحلا ١٩٤.

 )١١٥٦( يبطرقلا ريسفت ٦٩. ©يزوجلا نبا ريسفت كلذك رظناو ٤٠٢/٢.



 ٢٥٢٩ ر يناثلا لصفلا
 ىا تنر هم

 ؛َكْئَر ءاش ام الإ» :ىلاعت هلوق نأ وهو :رشاعلا» :اضيأ يبطرقلا لاقو ٠

 ؛مالك لك يف هلامعتسا ىلإ عرشلا بدن يذلا ءانثتسالا قيرط ىلع كلذ امنإ

 4 ينما هلأ اع نإ ماَرَحْلأ دجسملا َنُْحَنَل :ىلاعت هلوق ح ىلع رهف

 هنأك ؛كلذك طرشلا مكح يف ءانثتسالا اذهو ؤ©بجاو يف ءانثتسا وهف ٢١[ .حتفلا

 هلوق هيوقيو هديؤيو ؛عطقنم الو لصتمب فصوي سيلف ‘كبر ءاش نإ :لاف
 ةميزع تمذقت :لاق ديبغ يبأ نع هوحنو ١٠٨[ :دوه] ه ودح َرعَع اطع » :ىلاعت

 ءانثتسالا ظفل عقوف ؛نيرادلا يف نيقيرفلا دولخ يف ىلاعت هللا نم ةئيشملا

 َدمَسَمْلأ َنلَحَنَتل» :ىلاعت هلوق لثم اذهو :لاق ،دولخلا يف تمذقت دق ةميزعلاو

 ملف امتح هنولخدي مهنأ ملع دقو [؟٢:حتلا] ٤ تربنماع هنلا ءاس نإ ماََحْلأ
 يف ةميزعلاب تمةتقت دق ةئيشملا ذإ ؛ارايخ نيعضوملا يف ءانثتسالا بجوي

 .'“""ءارفلا نع هوحنو ؛مارحلا دجسملا يف لوخدلاو نيرادلا يف دولخلا

 نم كبر ءاش ام الإ اهيف نيدلاخ :ىنعملا نأ :نماثلا» :يناكوشلا لاقو ٠

 .جاجزلا ًاضيأ هاكح ؛ميحجلا لهأل باذعلا ةدايزو ميعنلا لهأل ميعنلا ةدايز

 .'''ث؛«يذمرتلا ميكحلا هراتخاو

 دولخلا نم نيملسملا ةاصع ءانثتساب لوقلل قحي ال :مسقلا اذه ةصالخو
 كلذو ؛نورسفملا اهركذ يتلا لاوقألا ةمئاق يف ركذي نأ منهج باذع يف

 نيملسملا ةاصع جورخب نولئاقلا اهيلع دنتسا يتلا تاياورلا عيمج فعضل

 .منهج باذع نم

 )١١٥٣( ،يبطرقلا ريسفت ٦٨/٩.

 يداحلا» ٧١٢٩/٢-٧٣٠(: "يناكوشلا ريسفت) يناكوشلا دنع لوقلا اذه وحن ءاجو

 لك يف عراشلا هيلإ بدن يذلا ءانثتسالا ليبس ىلع وه امنإ ءانثتسالا اذه نأ :رشع
 ٢٧[ .عتفلا] ؛ تمنمام هن ءاس نإ ماََحْلا دملا َنُخنَتَل» :هلوق تح ىلع وهف ،مالك

 .«ديبع يبا نع اذه وحن ىور

 )١١٥٤( يناكوشلا ريسفت ٧٢٩/٢.
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 هدع يزنك

 دنع دوعسلا وبأ هرطس يذلا لوقلا وه هب ذخألا انل يغبني يذلا لوقلاو

 نم ءانثتسا 4كتَر اس ام الإ»» :لاق ثيح ةميركلا تايآلا هذهل هريسفت

 ةمل الإ كملا اهيف كبوثوأَي ال » :ىلاعت هلوق ةقيرط ىلع دولخلا

 تي مكؤآكبا ا٤َ َمكَت اَم أوخكتت الو » :هلوقو [ه٦ ؛ناخدلا] ؟ ولآ

 ف 11 حلي يح < )ط , :ىلاعت هلوقو [٢٢:ءانلا] 4 فلت ك ام الإ ءاسنلا

 مكحب ةمولعم ةروكذملا رومألا ةلاحتسا نأ ريغ ٤٠[ :فارعالا] ه يطاَيحنَأ رَس س

 مهنأ ينعي لقنلا مكحب ةمولعم دولخلا مدعب ةئيشملا قلعت ةلاحتساو {لقعلا
 مدعل ىلاعت هللا ةئيشم نامز يف الإ ةنمزألا عيمج يف رانلا يف نورقتسم

 صوصنلا مكحب اهنامزل الو ةئيشملا كلتل ناكمإ ال ذإو ،اهيف مهرارق
 ىسع ام عفدلو اهيف مهرارق ةدم ءاهتنال ناكمإ الف دولخلل ةبجوملا ةعطاقلا

 بوجولا قيرطب دولخلا مدعب ىلاعت هللا ةئيشم قلعت ةلاحتسا نوك نم مهوتي
 ءايقشألا ديلخت يف هنأ :ينعي «ديرب امل ُلاََت َكَبَر َنإ» :لاق ىلاعت هللا ىلع

 ىضتقمب ضاق هتدارإ بجومب لاعف هفالخ م عوقو ليحتسي ثيحب رانلا يف

 لاعفأ ىلع ةيزجألا بيت رت ىلإ ةيعادلا هتمكح ننس ىلع ةيراجلا هتئيشم

 . ١١د هدابعلا

 )١١٥٥( }دوعسلا يبأ ريسفت ٣/ ٣٥٣.
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 ىلاعت هلوق ريسفت يف لاوقأو تاياور

 هيفل لاط مهنمف 1 اع نم 6 : ٤ :ذلا بتكن تتكنا ترم + 5
 ذإب ِتايخلاي اي ! 7 اك : 7 ۔ 2 ميو

 لآ ه دنلا ا أو 7 ٥ ريرح رح اهف مهش ح :7 ألو

 وا انأ ئيلا ه روك .:, انبر كي
 ۔٢٣ رطاق] 4 تول اهف ح ث ج ۔۔ لو وو ۔۔ تصن اهف

٩ 
 ٥[.

3 
  

 ؛ .هيت لاط رهنيَف» :ىلاعت هلوق ةميركلا تايآلا هذه يف ءاج
 يربطلا مامإلا جتحاو 54 اولخدي ندَع ثَتَج » :ىلاعت هلوق اضيأ ءاجو

 ةاصع جورخ ةركف) تابثإ لجأل تايآلا هذهل مهريسفت دنع تاياورب هريغو
 .ةنجلا ىلإ (رانلا نم نيملسملا

 همارتجاو .مئثآملا هبوكرب هسفن ملظي نم ....) :يربطلا مامإلا لاق

 ١. '٨٦٨؛«...شحاوفلا هفارتقاو .يصاعملا

 ةاصع ريصم لوح هلادج يربطلا مامإلا ىنب فيرعتلا اذه ىلعو

 نولخدي ال مهنأ ربخ ةيآلا يف سيل هنإ ...» :لاق ثيح ةرخآلا يف نيملسملا

.١٣٧/٢٢ 
 )١٥٦ ١) ©يربطلا ريسفت
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 6نذَع تانج نولخدي مهنأ هركذ ىلاعت هللا نم رابخإ اهيف امنإو رانلا

 اهباصأ يتلا هبونذ ىلع هايإ هللا ةبوقع دعب هسفنل ملاظلا اهلخدي نأ زئاجو

 هلخدُي مث ،هباقع نم ءاش امب وأ رانلاب اهيف هسفن هملظو .ايندلا يف

 نذَع تمج » :هلوقب هؤانث لج هللا ربخ همع نمم نوكيف إةنجللا
 مر و وهس

 رابخأ كللذ يف انلق يذلا وحنب زيم هللا لوسر نع يوز دقو .ز اهنولخدي

 رحنلا ىلع هتحص ىلع باتكلا ليلد عم ،رظن اهديناسأ يف ناك نإو
 .اا( 7 م ىذلا

 هتلان يذلا يصاعلا دحوملاب (هسفنل ملاظلا) انه يربطلا مامإلا رسف دقل

 .ندع تانج هلخدي مث هللا ءاش امب وأ رانلا يف هللا ةبوقع

 يوق ليلد ىلإ رقتفي فيعض انه يربطلا مامإلا هركذ يذلا لوقلا اذهو
 عيمج يف ةجح ال كلذكو ءرانلل ۔ تايآلا هذه يف ۔ ركذ ال ذإ ؛هتابثإل

 هذهل هريسفت دنع يربطلا مامإلا هيلإ بهذ يذلا ىنعملا اذهب ةدراولا تاياورلا

 .اقباس هنع انلقن امك فعضلاب هسفنب وه اهيلع مكح دقو تايآلا

 انمهف ضرعي انه يربطلا مامإلا هب حرص يذلا ىنعملا اذه دامتعاو

 الف» :هلوقب انبر انرمأي نأ ليحتسملا نم ذإ ،نيبلا ضقانتلل ىلاعت هللا تايآل
 فرتقملا رشبي تقولا سفن يفو ا٦٢.ةبرتلا ه متنأ يهف اوش

 .ةنجلاب مثآملل بكارلاو شحاوفلل

 قحلا لجسي يربطلا مامإلا دجن ةميركلا تايآلا هذهل هريسفت ةياهن يفو
 .تايآلا هذهل هريسفت ةيادب يف اهركذ يتلا ةنجلا ىلإ ةاصعلا لوخد ةركف دريو

 4٢٤ .رطفا 4 روكش ُلوْقَمَل انبر ےكإ» :ىلاعت هلوقل هريسفت دنع لاق دقف
 مهافطصا هنأ ربخأ نيذلا فانصألا هذه ليق نع ًاربخم هركذ ىلاعت لوقي»

 )١١٥١٧( ،يربطلا ريسفت ٢٢/ ١٣٧.
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 نم اوبات نيذلا هدابع بونذل روفغل انبر نإ :ةنجلا مهلوخد دنع هدابع نم

 .هايإ مهتعاط ىلع مهل روكش اهنع مهل هوفعب مهيلع اهرتاسف ،مهبونذ
 .'““سلامعألا نم ايندلا يف اومذق ام حلاصو

 ىلع هديش يذلا ناينبلا كلذ فسني يربطلا مامإلا دجن لوقلا اذه يف

 نيذلا فانصألا نأ انه حرص ثيح ةنجلا يف ةاصعلا لوخد ةركف
 حلاصو مهتعاط مهل ركاشو 6اوبات اذإ مهبونذ مهل رفغي ىلاعت هللا مهافطصا

 اهلامعأ اهل ركاشو تبات اذإ اهيلع هللا بوتي يتلا فانصألا هذهو .مهلامعأ

 باكترا ىلع رصم صاع اهنيب نم نوكي نأ نكمي ال تحلصو تعاطأ اذإ

 .شحاوفلا

 :تايالا هذه ريسفت يضف ةدراولا تاياورلا

 :سابع نبا ىلإ ةبوسنم ةياور ه

 ينث :لاق حلاص وبأ انث :لاق يلع انثدح» :'''٠“؛يربطلا مامإلا لاق

 ٣٢[. :رطان] 4 بتكآ رأ ش { , :هلوق كسابع نبا نع ،يلع نع ةيواعم

 هلا مهثزو .ةيقق دمحم ةمأ مه ٢٢[ .رطاف] 4 يكل أ لصملا :هلوق ىلإ

 اريسي اباسح بساحي مهدصتقمو هل رفغي مهملاظف ،هلزنأ باتك لك

 .«باسح ريغب ةنجلا لخدي مهقباسو

 ةمالا نازيم يف نزو الو اهل ةميق ال سابع نبا ىلإ ةبوسنملا ةياورلا هذه
 ةحلط يبأ نب يلع قيرط نم تءاج دقف اهدنس فعضل كلذو

 )١١٥٨( ©يربطلا ريسفت ١٣٩/٢٢.

 )١١٥٩( ©يربطلا ريسفت ١٣٣/٢٢_۔١٣٤.

 )١١٦٠() ص رظنا ٤٣ .ثحبلا اذه نم
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 نيذلا '"٦"؛ينهجلا حلاص نب هللادبع حلاص يبأو 0`ا٦''حلاص نب ةيواعمو

 .مهتاياور يف ةجح ال

 :دوعسم نب هللادبع يباحصلا ىلإ ةبوسنم ةياور ه

 ريشب نب مكحلا انث :لاق ،ديمح نبا انثدح» :''٦"'يربطلا مامإلا لاق

 نع ‘ثراحلا نب ديزي نع »ىسيع نب هللا دبع نع سيق نب ورمع انث :لاق

 ثالثأ ةثالث ةمألا هذه :لاق هنأ دوعسم نب هللادبع نع لئاو ىبأ نع ،قيقش

 اباسح نوبساحي ثلثو ©باسح ريغب ةنجلا نولخدي ثلث :ةمايقلا موي

 ملعأ وهو ؟ ءالؤه ام :لوقي ىتح ماظع بونذب نوئيجي ثلثو اريسي

 مل مهنأ الإ ماظع بونذب اوؤاج ءالؤه :ةكئالملا لوقتف ،ىلاعتو كرابت

 هللا دبع التو .يتمحر ةعس يف ءالؤه اولخدأ :برلا لوقيف كب اوكرشي

 ٢٢«. .رطاف 4 اندابع نم اَنِيَقَطَصَا بزلا بتكنا اتا ث » .ةيآلا هذه

 ديمح نب دمحم قيرط نم تءاج دقو ةجح اهب موقت ال ةياورلا هذه

 ١١٦٤ 'ىزارلا

 :كلام نب فوع ىلإ ةبوسنم ةياور ه

 نع ةمالس انثدح زيزع نب دمحم انثدح» ١: ا١امتاح يبأ نبا لاق

 ةئالث يتمأ» :لاق هنأ دنيل هللا لوسر نع فوع نع باهش نبا نع ليقع

 نوبساحي ثلثو ثباذع الو باسح ريغب ةنحلا نولخدي ثلثنف :ثالثأ

 .ثحبلا اذه نم ٤٣ ص رظنا )١١٦١(
 .ثحبلا اذه نم ٤٣ ص رظنا )١١٦٢(

 )١١٦٣( يربطلا ريسفت ١٣٤/٢٢.

 .ثحبلا اذه نم ٢٧٤٢ص رظنا )١١٦٤(

 نم ٣٢ ةيآلا ريسفت نم 0٣٢٤٨/٧ دلجملا ١٨٥٦4٨\ :ةياورلا ،متاح يبأ نبا ريسفت )١١٦٥(

 .رطاف ةروس



 يناثلا لصفلا
 ٦٥ ر 7 2,
 ق اك ا۔۔‘ كم

 يتأت مث ) كنوفشكيو نوصحمي ثلثو .ةنجلا نولخدي مث ذ اريسي ًاباسح

 ا ك هللا لوقي ،هدحو هللا الإ هلإ ال :نولوقي مهاندجو ر ةكنالملا

 اولمحاو هدحو هللا الإ هلإ ال مهلوقب ةنجلا مهولخدأ انأ الإ هلإ ال اوقدص

 ةلأ كرلمحلَو » :ىلاعت هللا لاق يتلا يهو شرانلا لهأ ىلع مهاياطخ
 .ةكئالملا ركذ اهيف يتلا يف اهقيدصتو ٢٠ :توبكنعلا] ه مياَمنأ َعَم لانأ

 مهلعجن 4 اندابع نم اَنْيَقَطْضَا نلا بتكنا انر ش % :ىلاعت هللا لاق

 فشكي يذلا اذهف اهسفنل ملاظ مهنمف .مهلك فانصأ مهو ،عاونأ ةثالث

 .««صحميو

 دقف ،يليألا هللادبع نب زيزع نب دمحم ببسب كلذو ةفيعض ةياورلا هذه

 ةحص يف اوملكت دقو فعض هيف» :بيذهتلا بيرقت يف رجح نبا هنع لاق
)١١٦٦( 

 «ةمالَس همع نم هعامس

 هنع رجح نبا لاق دقف يومألا دلاخ نب حور نب ةمالس ببسب كلذكو

 لحم يدنع هلحم كيوقلاب سيل :متاح وبأ لاتق ...» :بيذهتلا بيذهت ىن

 .هثيدحلا ركنم ©فيعض :ةعرز وبأ لاقو .ةلفغلا

 فعض ببسبو 6رانلا نم جورخلا ةيضق ىلع تايآلا صن مدع ببسبف
 انل يغبني ةنجلا يف نيدحوملا ةاصع لوخد نع تثدحت يتلا تاياورلا عيمج

 هناحبس هلا باتك نم عطاق ليلدب تبثت مل يناعم بوص انراكفأب زفقلا مدع

 دانتسالا نم دب ال ةيدئاقعلا رومألا» نأل .ةلي ميركلا هلوسر ةئشو ىلاعتو

 .'٦“«ةعطاقلا صوصنلا ىلع اهيف

 )١١٦٦( :ت بيذهتلا بيرقت ٦١٥٩. ١١٣/٢.

 )١١٦٧( :ت بيذهتلا بيذهت ٢٨٠٨. ٢٦٢/٤.

 )١١٦٨( ص ثغمادلا قحلا ١٩٧.
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 ىقحلرلاحيد ج. 7 ٦

 :ميركلا نآرقلا يف ءاج امك (سفنلا ملظ) عاونأ

 دقو .ةديدع عضاوم يف (سفنلا ملظ) ركذ ىلاعت هلل هللا باتك يف ءاج 7

 .ةفصلا هذه اهببسب ناسنإلا ق قحتسا يتلا لامعألا تت

 اوفقو نيذلا ةرفكلا نع ثدحتت تايآ يف (سفنلا ملظ) ةفص تءاج دقف

 :ةيهلإلا ةوعدلا مامأ
 7 .؟ 7 . م ۔ ,ح .إ ۔

 دان شاب مكسقن مكتشنأ متملع م ا موقل كم 7 ١ سوم ل و او % .م

 َناَتَك 1 دنع كل رتَح م . كشن
١ 

 هلوح س 7 س > . . ٠

 أ اولنفاف مكبراب لإ اَودوتف لجيلا
 7 س م ۔ے م ] م ج سسم

 ۔[٤٥ .ةرتبلا) 4 عيجرلا ُثاَوَتلا وه هنإ مك
 وو ط دع ۔ذء محس ۔ رمم صس س يري مإ 'ِإء۔

 ني اولك ىَولَل او نملا .7 7 او مامغل ١ مُكَع ََْللَتَو » .

 ٥٧[. :ةرقبلا] “ َلوُم الظ 1 مهتن شنأ لو اَنوُمَلَظ 7 كتف م تي

 م س س صس . م رسرس م ّ 22

 . جيد لثمك اي ذلا ةؤبحل ١ م زله ق نوقفني ام اَم لَكَم» 4

 ا ُمَهَمَلَط امو ةتكتمآَت مُهََشنَأ اوملظ روت تزع 7 رو . س .< هہمرو <
 ١١٧[. نارمع ل] ؟ َنوُملظَي ممَهَسَمنَ

 ذإ ممتأ وَلَو 71 ترذإ داب عال ل ا ٍلوُسَر نم انسرآ آمو » ٠

 نولا ممت رصمعَتَساَو هلآ اورَمْعَتَساَت كوشا ممُمَسَشنأ ارمت
 ِ 2 1 ر

 ۔[٤٦ :ءاسنلا] & اًمييحَك اًباَوَت هللأ اودَجََل

 ر 1

 ھ ِ سر وس ح رجم م 7 ء . - ر ءم م. 2۔۔. ٠

 ذ توم ل { انحأو اًكَمآ اطاَبَسأ ةرشع نث ذا مهتمطتو) ٣ ه.

 رمم هم م ے ے س۔م مر 7 .
 اتنث ١ هنم تسجبن ق رجن ك اج برضأ نآ 5 ,ُهُمَوَق ُهلَمَسَتَس آ

 م .م < ر مم ۔.ے مس ر ِّ . .م ے ة ء

 لزنأو ممحلا مهَلَع انللظَو مَهَي هبرت رتم سانأ لك َملَع ق انيع ةرشع
 ح ,س ٠ م ء س م .ك
 و ركَرَر ام ٍتىلبَيط نم . اولك ىولَّسلاو رَمل آ مهتلع

 ١٦٠[. :فارعألا] 4 ًتروُملظَي مشن :كشن ًااك نكت انوُمَلظ



٩ 
٧72 

 ٢٦٢٧ .م. 9, يناثلا لصفلا

 4 َنوُملظَر اوناك مهثشنأو اتيب أوبَدَك تيلا موقل الَتَم اس » +٭

 :فارعالا] ١٧٧[.

 دوُمَكَو اَعَو حش وق مهلبق نم رذلا ١ ا / مهتأ لآ » .ث
 ر ر مهنأ ت ك ملاو ت ر م كنو مهنإ رق

. 

 4 َنوُملظَي مشن ً}أ نكتلو غمَمللل ةنأ داك امم تيأ ه 24 1 ء م ص ,س رمرم هس .م
 م س ه . ٠

 مهغهلاء ٨٤ .7 74 ه مهسفنا اوملظ و اَمَر » . 2 وم ,مم ,هء4< 1 س × ٥4 ۔. 1- < ٠ 1 1 س صس 7

 ١ م ِ ١
 .م , , ه ,2 ,ممص 1 ے٢ .< ے م م م و مم 4

 4 بيبل ريع ودار ام كي متأ ج ءىش نم هنلا نود نم نوعدي ىلا

 ] ١٠١ :دوه]

 يمح .و رح ؟ ث7مح ک. ى > س . ء ح ِ ٠
 تكربتو رهسفنأ اوملظ ِتذلا نرم ف مْئفكَسَو ط ه

 .م ور سو 4

 ٤٥[ ؛ميهارب] 4 َلاَح :لا كت اكبرَصَو زهي اتم ك 0

 ' هہ۔ص اس رم < 1 م ِ م 2 & ۔ ورس ٠

 لينك تير نأ قب زأ ةكيتتلا ُهْهَِأَت نأ الإ نورظني له
 .م . وسرل « هو م ۔ ر وےم و ۔۔< ,سس 2 رمرم

 ؛ رشيف مهسأ اناك نكتو هنآ ُدهَملَظ امو هلق نم . َلَمَ
 .[ ٣٢ :لحنلا]

 1 .و { 7 ط .ِ 4 ۔.ے ر م م ےم ےس۔ ر

 ملو هتملظ و لبت نم كلع انصصق ام 772 اوداك ذلا ىلعو % .

 ١١٨[. :لحتنلا] 4 َنوُملظَي مسف حش

 ج
 لات هيقاس نَع تَقَتكَو ةمل ةنبِيح هتأر انل شلا ينا اك َليق» ؛٭

 ح

٠
 

 .2۔ 4 .74 7 م م ره ء

 ُتْلَسأَو ىسنت تملظ نإ ك بر ت اَك ريراوق نم رمم رص ,ُهَئا
2 

 ٤٤[. .لمنلا] ه يمكحلا ر هلل متل

 . , مم ه. م ے ء 4 ر

 م هنيو اًبىِم 4 هيلع َننَسِرَأ نت نمم مهنمف هبنذ ن دي ٠ فخا الكف -

 ح ج

- 

 ةرغأ نق مهنيو تمزألآ ا هب اكقَسَح ترك مهنمو ةحكتَصلا هنذخ 1 ءم۔۔ 3 . ۔ ے س .ء ے ,ث مء‘ ش م 2 ع .م <



 ىللا 1 7 ٦ و ٢٦٨
 عا ناخا تاف __۔

 . . سه م س 7 مه ۔ ,"ه ه م 7

 ؛توميظت مهسفنأ ارناك نكتلو رهظل هنأ كاك امو

 .[ ٤٠ :توبكنعلا]

 هرهس لو ١ ط .

 ح 21 أ اًرئاَك
 مهلبق نم 51 ةقلع َناَك فنك أ اورظني ضرأل ا :

 امومع ايم رعتست آموَمَعَو نألا اوزانأو و
 مشن أ أوذاك ن 7 او مهل ل ا ےراگ ََم ح تاب و م ا 7 مو

 ٩[. :مورلا] 4 نوملظي

 - لسد١ر -

 ح م

 يداحأ مُهَتلََجَم مهسأ اسَلَظَو اًيياَقَسأ نب دينب امير اولاق» « .و ۔ءح۔۔ صس . و ۔ح 2 . [ 7 2ِ .4 ۔.۔ ۔۔ هو
 8 .2 ۔ ى

 ١٩[. :ابس] ه - راَبَص كن تنك كلاذ ف نإ يق وم 77 مهلنقزمو

 ىلع تام نمل سيلو مهسفنأل نيملاظلاب نيرفاكلا تفصو تايآلا هذه

 لبق هنأش حلصأو هرفك نع بات اذإ الإ ةدلاخلا رانلا الإ ىلاعت هللا دنع هرفك
 .تامملا

 دودح يدعت نم نيملسملا ريذحت قايس يف (سفنلا ملظ) ةفص تءاجو

 ۔ :ىلاعت هللا

 هرس وآ فوخم ےرهوكينأ اذ ح ح ه ِ َنْهَلَجَل ّ َضَلَق ءالا تلط ا ١ دا ك ر { .

 و صس < ٠ ٠ م مره ٠ِ.

 الو ,هسفن َأَظ َدَمَف كلاذ لحنت َمَو و ىلل رارض , رهك ع الو فورغ
 7 م م م < و هس 7 ھ ..ه 2 . 7

 ض مكََع لزنا اَم جح هلل شآ تمن و ذاو 7 هللا تيا اوذختت

 4 لع نش لكي هنأ نأ اوملعاو هللآ اومتأو ب ركي ةكحلا بتكنا
 ٢٣١[. :ةرقبلا]

 مس الكف سخإب حيرشت 2 . مر . ٦.

 مكل ليت الو تخ نلسح درت وأ يفو : 'كاكمإف

 ةفخ نإق را دودح 7 ع نم ةونع كم أوُدَأَت نآ
 - و۔.ءے ۔ے ع ۔۔ءم ,۔. ,ص [ح2\ ۔,ےم ة م هم وو ,.ع ؟

 اَموُدَتََت الف هللأ دودح َكلت ع ه ترتف امف امهتلَع حانج الف نلآ دودح ايَمي الا
 ٢٢٩[. :ةرقبلا] « َكوُمِللظلا مه ز هللأ دوذُح َدَعَنَي نمو م وو ٨ < م



  

 ط [ .. ٥72 2 ٠ ر ر.۔,ث وووء2 . ھ 2 < ۔ ٠
 ةذعلا اوُصَحأَل تج :دعل َنهوقلطف ءاسنل ١ رمتَقْلط اذإ ح ا اه « ..

 «. ن ے ل هر ۔ي ى هير ے ريم ز يس
 ن { کرخرخي الو سهبيويب نم تهوجرح ال مكبر ١ اوقناو
 ,رم .ےے۔ ےم ۔ وو ۔<۔۔۔ ۔۔ اےم و وو ۔ء ۔ اآ۔۔۔ م ۔ ع ب ۔ے ء
 ملظ دمف للا دودح دعتي نمو هللا دودح كلتو ةنيبم هشحنفب نبتاي
 4 ٭ھ .ه ۔۔ے 4 . و ر م

 ١[. :قالطلا] 4 ارت كلد دعب ثدحم هنلا لعل ىردت ال ةسفن

  2۔ے۔ے ٨ ٨ ۔ے ه ٨. . 7
 هنلا بتح ق ارهش رَكَع ات هللا دنع روهشل ا ةدع ن » .

 7 3 2 ٨ ۔7 س » و و - س , [ ِ م مم

 . مل ا نيدلا يذ 1 ةطبرأ اجنم ضرألاو توملا أ كلع موب

 اك هناك كحرقنلا ا : و مكح شنأ ًةهيف اوملظ
 ٣٦[. :ةبوتلا] 7 َنَمَتُمَلا عم نلا 5 اوُمَلَعآَو نآك مكَتوليت

 ا _

 هكيتكملا مهنف و بذلا نإ » +٭
 كيتؤأت اهف ارزجاهنك ةع وتك ضرأ نكت متأ اولاق تكلا ف كينَعضَتنت رس 2 4 7 . ً 1 هے< هرو س .,

 ےص ےس 7 . م

 ٩٧[. :ءاسنلا] ه اصع تآ 7 ةهج مهنو وام

 تاقالعلا يف ىلاعت هللا دودح ىدعتي ملسم لك قحلي انه سفنلا ملظف

 ةايحل عرشلا اهددح يتلا تابجاولاو ضئارفلا نم اهريغو ةيجوزلا
 .نيملسملا

 5ةّدعلل قالطلا نم مكل اهتنب يتلا رومألا هذهو» :يربطلا مامإلا لاق ٠.

 نأ الإ ءاهتيب نم ةقلطملا جرخت ال نأو ،هللا ءاقتاب رمألاو ،ةذعلا ءاصحإو

 مو 2 اهودتعت الف سانلا اهيأ مكل اهذح يتلا هللا دودح ةنيبم ةشحافب يتأت

 دودح زواجتي نمو :هركذ ىلاعت لوقي &ه هسمت َمَلَظ دَمَف هللأ دودح دحب
 راصف ءارزو هسفن بسكأ دقف :لوقي :هسفن ملظ دقف هقلخل اهدح يتلا هللا

 ١ ٨٦١“«ايذعتم اهيلعو املاظ اهل كلذب
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 )١١٦٩( ،يربطلا ريسفت ٢٨/ ١٣٤.

  



 ْ ! إ _ ١

 ىقحلرلاحم م7::“و ٠
 ع 2 :إ نار 2 ۔۔۔۔۔۔_۔

 امثإ كلذب اهبسكأف :ينعي ‘هسفن ملظ دقف» :اضيأ يربطلا لاقو ٠
(١١٧٠( 

 «كلذب ةبوقع هللا نم اهل بجوأو ٠

 يه هدابعل اهنيب يتلا ماكحألا هذه نأ :ىنعملاو» :يناكوشلا لاقو ٠

 ًدَمَتَب نمَو» اهريغ ىلإ اهوزواجتي نأ مهل لحي ال مهل اهذح يتلا هدودح
 َمَلَط ذَمَم» اهنم ءيشب لخي وأ ،اهريغ ىلإ اهزواجتي :يأ ه هلأ َدوُُح

 ىلع هل هللا ةبوقعب ررضلا عقاوم يف اهعقوأو ،كالهلا دروم اهداريإب هلسف
(١١٩١١ 

 «همسرل هيدعتو هدودحل هتزواجم ٠

 دقو ،دابعلا ىلع هللا ماكحأ اهنيب يتلا ماكحألا هذه» :يبطرقلا لاقو ه

 .'٨«كالهلا درؤم اهدروأو هسفن ملظ دقف زواجت نمف ،اهنع زواجتلا عنم

 ةعاطو هللا ةعاط هيلع بجت هنأب رمأ نم لك اذه ىلعف» :يزارلا لاقو ه

 ةعجرلاو ةدعلا يف اهركذ مدقت يتلا فيلاكتلا هذه هيلإ تلصو مث ،هلوسر

 ديدهت اذهو ،اهب ءىزهتسملاك ناك ،اهئادأل رمشتي الف ةراضملا كرتو علخلاو

 .''٦'«ةالصلا لهأ نم ةاصعلل ميظع

 ث و س ء ٠ ےس ےم ےم

 اهضرعو هسفنب رضأ دقف ث مهسفن ملظ دقف زه » :ىسربطل الاقو ه٠ه

 .ا ١ '٧ث«هللا باذعل

 ٠ هَسْشَت ملظ دقف َكِلَد لَعتَي نَمَو»» :نيلالجلا ريسفت يف ءاجو 4
 :رقبلا] ٢٢٣١[ باذع ىلإ اهضيرعتب الله«١“"'.

 )١١٧٠( يربطلا ريسفت ٢/ ٤٨٢.

 )١١٧١( ،يناكوشلا ريسفت ٥/ ٣٢٠.

 .قالطلا ةروس نم ١ ةيآلا ريسفت نم ١٠٤/١٨\ ،ىبطرقلا ريسفت )١١٧٢(

 ٠٦. "يزارلا ريسفت )١١٧٣)

 .ةرقبلا ةروس نم ٢٣١ ةيآلا ريسفت نم ٨٩/٢\ ،يسربطلا ريسفت )١١٧٤(
 .ةرقبلا ةروس نم ٢٣١ ةيآلا ريسفت نم ٣٢٧ ص ثنيلالجلا ريسفت )١١٧٥(



 __ ۔_۔عاق : ك با 7 يناثلا ٢٧٢٫ م ناثلا لصفل د

 لبق اهلهأ ىلإ قوقحلا عاجرإو ةبانإلاو ةبوتلا ملظلا يف عقو نم ىلعف
 ۔ :ىلاعت لاق ،ناوألا تاوف

 ِ و سر .وهم ۔ه<7١م ء < ِ ه رم 'رس س 2
 ا اوركذ مهنأ اومل وأ هسح اولص اذإ ترز او + .ث

 ام لَع اوري مكَو هلا الي كؤتلا فنَي نمَو مهيدل اورمتسا 7 وو ه .< 2 2 م . . س س س .س 7
 ١٢٥[. :نارمع لآ] 4 ےروُمَلَحي مهو اولح

 هلل ١ رجي هللا رمعتسه مد ه4سمقد ملظي و ١ ١ وس لَمَح نمو + ٠. ِ 2ِ هس عےي . ,:۔ غ ہس 2 ر ۔۔س ےس حم .ع ء۔

 ے ,ع ۔ے
 ١١٠[. :ءاسنلا] 4 اًميحَت اروفغ

 ا نإ هيلع بوتي ةللا كرإف حلصاو ۔دملظ دعب نم بات نم » ؛٭ رصم , .ع و ع < رس ح ۔<۔<م ح ع س _ ِ
 رت ے وه ح
 ٣٩[. :ةدئاملا] ه محر روفغ

 ملظ نم نيملسملا العو لج ىلوملا رذح ةميركلا تايآلا هذه يف

 اذإ ةنجلاب هناحبس مهرشبي ملو ،منهج يف ئيسلا ريصملاب مهدعوتو مهسفنأ
 .رافغتسالاو ةبوتلاب مهل هناحبس هتوعد تناك اذهل ؛مهلاح ىلع اورمتسا

 وه سيل رطاف ةروس يف روكذملا (هسفنل ملاظلا) نأ قبس ام لك نم رهظي

 هلا مهافطصا نمم وه سيلو رانلاب هيلع هللا مكح دق رفاكلا نأل ؛رفاكلا

 .ىلاعت

 وه سيل رطاف ةروس يف روكذملا (هسفنل ملاظلا) نأ كلذك رهظيو

 يصاعملا بكترم دعوت دق ىلاعت هللا نأل ؛هتيصعم ىلع تام يذلا ملسملا

 نم الو ىلاعت هللا باتك نم ليلد تأي ملو ‘كلذ ىلع تام اذإ منهج رانب

 .ةنجلا ىلإ اهنم هجورخ تبثي ةعطاقلا هلوسر ةش

 اوركذ ثيح (هسفنل ملاظ)لل مهفيرعت يف نورخآ نورسفم عسوت دقو

 ۔ :ىرخأ يناعم اهيلإ اوفاضأو يربطلا مامإلا اهلاق يتلا يناعملا كلت



 ء لإ !! - :
 . م _ ! ب ' 3- ٣

 ىتحل اعم ۔عش سا ۔۔۔ د ۔.۔ /

 يأ ...» :(هسفنل ملاظ)لل هفيرعت يف ةيتآلا لاوقألا يبطرقلا لقن ه

 ...لهاجلا ملاظلاو ...رئابكلا بحاص ...رئاغصلا لمع يذلا ...قساف ...رفاك

 بحي يذلا ملاظلا ...لاوقألا بحاص ملاظلا ...طقف هناسلب هتلا ركاذلا ملاظلا

 يف دهازلا ملاظلا ....رانلا نم افوخ هللا دبعي يذلا ملاظلا ...ايندلا لجأ نم هللا

 ةلفغلا ىلع هللا دبعي يذلا ملاظلا ...ءالبلا دنع عزجي يذللا ملاظلا ...ايندلا

 يلاتلا ملاظلا ...هلامب ىنغتسا نم ملاظلا ...عنمف يطغأ يذلا ملاظلا ...ةداعلاو

 ...ةالصلا تميقأ دقو دجسملا لخدي يذلا ملاظلاو ...هب لمعي الو نآرقلل

 يذلا ملاظلا ...ةعامجلاو تقولا توفي ىتح ةالصلا نع لفاغلا ملاظلاو

 الإ ملسي مل نم ملاظلاو ...فصني الو فصتني يذلا ملاظلا ...هسفن بحي

 ١٧٦. '«فيسلاب

 بكترملا تابجاولا ضعب لعف يف طرفملا وهو ...» :ريثك نبا لاقو ه

 .'''"٢«...قفانملا وه ...ةمأشملا باحصأ مه ...تامرحملا ضعبل

 فرسأو باتكلاب لمعلا يف رصق نم هسفنل ملاظلاود :يسولألا لاقو ه

 روهشملاو هسفنل ملاظ كلذب هنأل هريغ ملظ نم ىلع قداص وهو هسفن ىلع

 تام يذلا هسفنل ملاظلا ...هتانسح تخ نم ملاقلا ...هريغل ملظلاب هتلباقم
 دعب ملسأ نم ...فرسملا يصاعلا هسنفنل ملاقنا ...اهنم بتي مل ةريبك ىلع

 نع هشاعم هلغش نم ...ةلزلا كرات ...ةاجنلا بنذ ...ايندلا همه نم ...حتفلا

 ...ةعامجلاو تقولا نع لفاغلا ...رانلا نم ًافرخ ت .فلاب يتأي نم ...هداعم

 نم ...ةيدابلا نكاس ...هيتأيو ركنملا نع ىهني ال ن ...دقع هتوهش تبلغ نم

 «...هنضاب نه اريخ هرهاظ ناك

 ؟ . :!١/١!٧٢٢ ٣!٢!١, . ,ض .ةن يفت ا٦٧١١)

 "٠٩١١ ٧2٠ا٥٩/١٢ ...ح زج فت )٧١١ا٧)

 ).. .فت ١..ي.١١ ٦٠١ ٨٩٦٩



 ٢٧٢ ح 7 2 ٦ 9 يناثلا لصنلا 7 . 1٥.

 _ .ي ر` ت ت ةن _

 ىلإ مهسفنأ نوجي نيذلا مه مهسفنأل نوملاظلاو» :روشاع نبا لاقو ه
 ةبوقعلا يف اهطروي هنأل هسفنل ملظ هر ءرملا ةيصعم نإف ةيصعملا باكترا
 اهب رصق ذإ اهيلع ءادتعا هنأل سفنلل ملظ كلذو اهليصفت ىلع يصاعملل ةنيعملا
 .'"“ههيلع اميمذ ءازج دجت اميف اهطروو ريثك وأ ليلق تاريخلا نم ءيش نع

 ىنعملا ديدحتو ،(سفنلا ملظ) نايبل ةحلاص يناعملا هذه نوكت دق

 .مالكلا قايس لالخ نم ةرابعلا مهفب نوكي دوصقملا

 .؟رطاف ةروس يف ىلاعت هللا هركذ يذلا (هسفنل ملاظ)لا وه نمف

 امنيح ٣٢[ :رطاف] 4 هبشأ لاط رتهَنمَق » :ىلاعت هلوق ىنعم انل حضتي

 .رطاف ةروس تايآ هئشنت يذلا وجلا يف شيعن

 هدابع نيب نم ىلاعت هللا مهافطصا دق ارشب ىرن رطاف ةروس تايآ يف
 رشبلا كئلوأ ىرنو ،ريخ لك ىلإ قباست يف هب نوعسي اريبك الضف مهاطعأو

 مهو مهعمسنو ،ريرحلاو ؤلؤللاو بهذلاب اونيزت دقو تانجلا نولخدي مهو

 .هنارفغو هلضف ىلع العو لج معنملا نوركشي

 ركذل لاجم الف ةعاط وج وه تايآلا هذه انل همسرت يذلا وجلاف

 .بونذلا بكترم ىلع (هسفنل ملاظلا) ىنعم لمحل لاجم الو ،هيف نايصعلا

 ركذ الو ،ةنجلاو ايندلا يف ةمحرو تاريخ ةايح تايآلا هذه يف ةايحلاو

 .رانلا نم جورخلاو ةرخآلا باذعو رشلل اهيف

 نيذلا ۔ نيفطصملا هللا ابع حوضو لكب انيلع ضرعت تايآلا هذهو

 ةمزاللا تاقاطلاب ىلاعت هللا مهمأ دقو - ومسلاو ةعفرلا هذه ىلإ اولصو

 .اهبراغمو ضرألا قراشم يف اهيبلاط ىلإ تاريخلا غيلبتل

 )١١٧٩( روشاع نبا ريسفت ١٦١٥/٢٢.
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 ۔گ ا` ۔ . ں۔ اهم __

 هب طيحتو تاريخلاب سبلتم قباستم لك هيف ىرن ميظع دهشمل هنإ
 .تاريخلاب ىعسيو تاريخلا

 صخشلا وه سيل ۔ رطاف ةروس يف هركذ دراولا - (هسنفنل ملاظ)لاف اذإ

 هفارتقاو يصاعملا همارتجاو مثآملا هبوكرب هسفن ملظي ...» يذلا

 تاجردلا اهدقفأ عضوم يف هسفن عضو رخآ صخش وه لب &"'“:ه...شحاوفلا

 ناك تقو يف لمعلا رامضم يف بوؤدلا لصاوتملا هيعس مدع ببسب ةيلاعلا

 رخس هنأ ول تاجردلا ىلع لوصحلاو نيسفانتملا عم سفانتلا ىلع ارداق وه
 .زيزعلا هباتك لمحل ىلاعت هللا مهافطصا نيذلا عم هقابس يف هيلع هللا معن لك

 سِقاَتَلف كلذ يفو :ىلاعت هلوقل هريسفت دنع يربطلا مامإلا لاق

 هيلإو ،هيف ساانلا ذجيلف :كلذ يف هانعم ناكو ...» ٢٦[: :نيففطملا] هَنوُس كملا

 .''“«مهسوفن هيلع صرحتلو ،هبلط يف اوقبتسيلف
 تايآ هئشنت يذلا وجلا سفن وه رطاف ةروس تايآ هغعشنت يذلا وجلاف

 قباستلاو يعسلا ىلإ ةوعد تايآلا كلت يفف ،ديدحلا ةروسو ءاسنلا ةروس

 مهيلع قلطي لاجملا اذه يف نوقباستملاو ‘تاجردلا ىلعأ ىلإ تاريخلاب

 (حتفلا لبق قفنملا)و (دعاقلا)و ،(قباسلا)و (دصتقملا)و .(عسفنل ملاظلا)
 .رامضملا اذه يف هصالخإو هئادأ بسح لك (حتفلا دعب قفنملا)و

 :رطاف ةروس يف ىلاعت هللا لاق

 .م۔۔ وو ۔ےس ه ه ٭ ے۔ س . ر هےه۔ . م ۔ ۔ے<م رے' ےم .م ے۔۔ < +

 .ديفنل ملاظ رنهتيف اندابع نم اَنيقطضآ نيذلا بتكلا انزوأ م »
 ھ ء ,مم صس ١ جح م . م ۔س ء۔م . 2- وه س ء 7

 لضفلا وه ال ل'ذ هللا ن اب تربَحل اي اس مهنمو ِ . رو
 س ۔ ,۔ < . ۔ ۔ ۔< ہو مر ه و حم .س ح و س ؟
 بهد نم دو أ م اهيف نولحي اهنولخدي ندع ثَْتَج ٥ ريبكلا

 )١١٨٠( "يربطلا ريسفت ١٣٧/٢٢.

 )١١٨١( ،يربطلا ريسفت ١٠٨/٣٠.



 م ةرذ انع تنأ يلأ تي دن اولاقو ه زيرح اهف مهشاملو لو
 شب ال ,يذق ني ةمالا اد انمأ ئيلا ه ةكس ذل ات

 س 7

 .[٥٢۔٢٣ ؛رطاف] ه توُخْل اهبف انسم الو ث

 :ءاسنلا ةروس يف ىلاعت هللا لاقو

 رم ے م

 هللأ ليبس َ ىق نودهي ررضلا يلأ رع َينموُمَلا نم ودين ىوني تك ال 2
 ز ررم ِ 61 س س وح . ۔ < ح

 لي يرد ندمتلا لع مهسأر مهوتي تيه هنك َلَمَ ممشنأك رهلؤنأ
 ٩٥[. : :ءاسنلا] : اًميِظَع رج 1 ىلع ن نيد و ه آآ _ لأ َلََسَكَد ر ى آ آ ؟ َدََر آ س ِ <

 :ديدحلا ةروس يف هناحب , لاقو

 ر .. 2 [ 4 ممم م۔ے,٥ م ۔ < ۔ ۔ے د . ه ح م > . ا سرس

 ىتنَي ال ضرالاو توملا ثربم هللو هللأ ليس يف اوقفنن الآ كل امو ,
 1 . ور < ۔ ,2 م ۔ ر حمر رك. ء ه < م غ ڵ .ه. ح ۔۔ <

 م أوققنأ ند ١ نم هجرد مظعأ كيلو ١ ١ و حملا ِلَتَق نم أ م

 ص و 4

 ١٠٠[. :ديدحلا) 4 ةبح َوُلَمَعَت امي هنأو تنلا هأ َدََو 2 ,7 م

 ةعل لفأ دنع مذُظلاَ» :(نآرقلا بيرغ يف تادرقملا) باتك يف ءاج

 وأ ناصب امإ هب صتخملا هيضؤم ريَع يف ءيشلا مضو ِءاَمَلعلا نم ريثكو

 .0ا“٢٦...هناكَم وأ هِتقَو نَع لوذممب امو ةدايزب

 يف هركذ دراولا (هسفنل ملاظلا) نأ كردن ملظلا ةملكل فيرعتلا اذه نمو

 تاجردلا نم اهظح اهصقن دقو ‘©بكرلا ةرخؤم يف هسفن عضو دق رطاف ةروس

 .قباسلاو دصتقملا اهيلإ لصو يتلا تاريخلاو

 .ةغللا سيباقم مجعم) يف فيرعتلا اذه ءاجو ٣١٨. ص ٬نآرقلا بيرغ يف تادرفملا )١١٨٢(

 ردصم :ملظلا م۔ل۔ ظ ملظ» :ديرد نبا لاق ٣٠٦/٢. .ةغللا | ةرهمج) يفو ٤٦٨/٣(.

 ريغ يف ءيشلا كغضو ملظلا لصاو .مسالا ؛مضلاب ملظلاو املظ هملظأ هملظ

 ٢٦٣/٨( ‘برعلا ناسل) يفو . .(ًاملظ فش لك يممش ىتح كلذ رثك مث ،هعضوم

 ريغ يف ء ءيشلا عضؤ : :غلظلا» :يديبزلا لاق ،ءاظلا باب سورعلا جات) يفو

 .((ملظ) :ةملك ءءاظلا باب .حاحصلا راتخم) يفو ،«هعضوم



 قحلاملاحم : ج `و ٢٧٦
 ع :زر !و` ت اننأ ن 2م.

 ىلاعت هللا هدعو اذهل ،مثآملا بوكرو شحاوفلا فارتقا نم ملس دق وهف

 هرودقمب ناك يتلا ةيلاعلا تاجردلا لني مل نيح هسفن ملظ هنكلو ،ةنجلا

 .ةوق نم يتوأ ام لكب اهلجأل سفان هنأ ول اهيلإ لوصولا

 دعب قفنملا لاح)و (نيدعاقلا) لاح سفن وه انه (هسفنل ملاظلا) لاحف

 مهسفنأو مهلاومأب نيدهاجملا عم ىنسحلا ىلاعت هللا مهدعو نيذلا (حتفلا

 اذه ىلإ روشاع نبا راشأ دقو .ديدحلا ةروسو ءاسنلا ةروس يف ءاج امك

 ةدارم اهنأ ىلع ةلالد رخآلا مسقلا يف تاريخلا ركذ يفو» :لاق ثيح ىنعملا

 يف دصتقمو تاريخلا يف هسفنل ملاظ ىنعم ىلإ لوؤيف نيلوألا نيمسقلا يف

 هنأ ٢٥[ :فمهكلا] & ۔هيشتل ملاظ ) » ىنعم لعجت نأ كلو .اضيأ تاريخلا
 4اًبَس هني ملظت لو اَهَتُكَأ تتا 2 اَْنك » :هلوقك تاريخلا نم اهصقان

 .'““'«رامثإلا يف اهداتعم نع صقنت مل :يأ ٢٢[ :فهكلا]

 زفحملا يمالسإلا روصتلا اذه بلاق يف بصي ۔ غيلب لوق كانهو

 لمعأ نم» :يزوجلا نبا هلاق ۔ ةيناسنإلا تالامكلا ملس يف دوعصلل سوفنلل

 يف صقنلاب ىضرلا نع هاهنو ،تاماقملا فرشأ بلط ىلع هلد يفاصلا هركف

 :يبنتملا بيطلا وبأ لاق دقو .لاح لك

 مامتلا ىلع نيرداقلا صقنك ...ابيع سانلا بويع يف رأ ملو

 يمدآلل روصتي ناك ولف ،هنكمي ام ةياغ ىلإ يهتني نأ لقاعلل يغبنيف

 ةوبنلا تناك ولو .ضرالاب هاضر صنئاقنلا حبقأ نم تيأرل تاومسلا دوعص

 مل اذإ هنأ ريغ .ضيضح يف اهليصحت يف رصقملا تيأر داهتجالاب لصحت
 جورخ ءامكحلا دنع ةليمجلا ةريسلاو .نكمملا بلطي نأ يغبنيف كلذ نكمي
 .'٨‘×لمعلاو ملعلا يف اهل نكمملا اهلامك ةياغ ىلإ سفنلا

 )١١٨٣( روشاع نبا ريسفت ٢!١٦٦/٢.

 )١١٨٤( ص رطاخلا ديص ١٣٩.
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   ۔۔۔ معام كاز 2

 نوكي نأ ضري مل اكلم نوكي نأ هل حص ولو» :اضيأ يزوجلا نبا لاقو

 ملعلا يف اهل نكمملا اهلامك ىلإ سفنلاب يهتني نأ :دوصقملاو .ارشب

 .'٨“؛«لمعلاو

 نم مهنمو ...» :يواض رقلا خيشلا لاق نيبئاتلا تاجرد ركذ نأ دعبو

 ١١٨, «ىلعأ وه ام ىلإ قت ري مل ثيح ©ىندأ لاح دنع فوقولا نم بوتي

 :امهدحأ ...» :لاق ثيح ةيميت نبا ةمالعلا ىنعملا اذه وحن ىلإ راشأ دقو

 راصتقالا اذهو تامرحملا كرتو تابجاولا ءادأ ىلع نورصتقي راربألا نأ

 ماقم نع هبحاص جرخي نأ ةئيس هنوك ىنعمو .نيبرقملا قيرط يف ةئيس

 ...نيبرقملا نم نوكي نأ ديري نم ءوسي امم كلذو "مهتاجرد مرحيف ،نيبرقملا

 ًابحتسم امإو ابجاو امإ هنم ًانسح نوكي لعفب رمؤي دق دبعلا نأ :ىناثلا

 لب كلذب رمؤي ال ردقأو هنم ملعأ نوكي نمو .هتردقو هملع غلبم كلذ نأل

 .'''؛؛ةئيس كلذ ناك لوألا هلعف ام اذه لعف ولف ،هنم ىلعأ وه امب رمؤي

 هل دب الف هيعس ىف هلل صالخإلا تاجرد ىلعأ ىلإ لصو نإو ناسنإلاو

 مهعضاوت يف ىلاعت هللا ءايبنأ مه اهف ىلاعت هللا قح يف ريصقتلاب سحي نأ

 - :هيلإ نوعرضتيو هنورفغتسي ىلاعت هللا مامأ

 نم ركت انَمَحتَو ات رتت رك نيو انمتأ تلع اَتَبَر الات» ؛٭
 ٢٣[. :فارعألا] ه ثرحلا

 و مد سم 7 7 ., ح م 2
 زوففلا وه ٫ه هكتِإ رهل رفغف يل رقغ اف ىسقت تملظ فإ ١ بَر ل اق « ٠

 ١٦[. :صصقلا] 4 غيَتلأ

 )١١٨٥( ص رط اخلا ديص ١٤٨.

 )١١٨٦( هللا ىلإ قيرطلا يف )٤ - ص (هللا ىلإ ةبوتلا ١٧.

 )١١٨٧( ص ةبوتلا ٤٢ -۔٤٣.



 :2 !{ 7 ١

 ىحر۔احم م. ه ٢٦٨
 ہع ت بآ 2

 ىلعف 4؛يل رفغأف ىيقَت تملظ يإ َتَر» :هلوق امأ» :يزارلا مامإلا لاق ه
 .نيهجو دحأ دارملاو [٢٢.فارعالا] ه اََحَشنَأ املع اََبَر» :زيتتن مدآ لوق جهن

 مايقلا نع ريصقتلاب فارتعالاو ىلاعت هللا ىلإ عاطقنالا ليبس ىلع امإ

 كرتب باوثلا هسفن مرح ثيح نم وأ طق بنذ كانه نكي مل نإو ،هقوقحب

 . `` «بودنملا

 ني تنك قِ) % ىلاعت هلوق ريسفت دنع يزارلا مامإلا لاقو ٠

 الف ةوبنلا لبق ام ىلع هانلمح ول انإ لوقن نأ وهف» ٨٧[: :ءايبنألا] ه ےرمليتلا

 ىلع اهانيرجأ ول انأل ليوأتلا ةبجاو يهف اهدعب ام ىلع هانلمح ولو ؛مالك

 اذإو إملسم هلوقي ال اذهو ،نعلل اقحتسم يبنلا نوكب لوقلا بجول ،اهرهاظ

 ليصحت ىلع ةردقلا عم لضفألل اكرات ناك هنأ كش ال لوقنف ليوأتلا بجو

 .'``؛ءاملظ كلذ ناكف لضفألا

 ةيآلا نم دارملا سيل» :هريسفت نم رخآ عضوم يف يزارلا مامإلا لاقو ه
 ايندلا نوقرافي مهنأب مهفصو دارملا لب ،ةرفغملا هذه يف دبعلا ككش هللا نأ
 مل مهنأ نوري ©ىلاعت هللا قح يف مهسفنأ نيرصقتسم ،داهجلاو ةرجهلا عم
 هللا ىلع نومدقيف 3هنيد ةرصن يف . مهمزلي ام اوضقي ملو كتدابع قح هودبعي

 لإ مهت أ لو مهبولقو ا أوَتاَع آم م وو َفْنَلو او :لاق امك ءاجرلاو فوخلا عم

 .''ا١٠٩٨«...[٠٦ :نونمؤملا] : وعجر 7

 َبأ الإ هلإ ال» :تاملظلا كلت يف ىدانف» :يدعسلا خيشلا لاقو ه
 ے سم س .ء
 ىلاعت هلل هلل رقأف ۔[٧٨ :ءايبنال ١ [ ه ےريمليلتلآ ١ ص ثك ق ل فلنلحبس

 )١١٨٨( "يزارلا ريسفت ٢١٣/٢٤.

 )١١٨٩( "يزارلا ريسفت ٢٢/ ٢٠٥.

 )١١٩٠( "يزارلا ريسفت ٣٥/٦\ ةيآلا ريسفت نم ٢١٨ .ةرقبلا ةروس نم
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- 
 ۔۔هگس ز ٠ ۔س ذع ن م

 هسفن ملظب فرتعاو .ةفآو بيعو صقن لك نع ههزنو ةيهولألا لامكب

 . ١١٩١ '«هتيانجو

 .تنأ الإ ةلإ ال كيملا تنأ مهللا ...» :ءاعدلا اذه ةث هللا لوسر نع ءاجو
 .ًاعيمَج ىبونذ ىل زفغاف ىبنذب ثفرَتغاَو ىِسفَت ثمّلَظ .ةُدْبَع انأو ىبَر تنأ  و ., ٤ : ه ٠ے ه .[. ..2١٨ ,4 ۔ ۔

 ٤ 1 3ً َ .م ة و ث % .:

 .'ا؟٦٠«...تنأ الإ تتوتذلا رفغي ال هنإ

 تفرتعا :يأ (يسفن تملظ) :هلوق» :ةياورلا هذهل هحرش لنع يوونلا لاق

 انملظ انبر ب :ءاوحو مدآ لاق امك .ابدأ ةرفغملا لاؤس ىلع همدق .ريصقتلاب
ُِ 

 .""ه٢٢ .فارعالا 4 َنيرينَحْلا نم توكت اتَمَحتََو ال َرِْنَت رل نيو اشن ٠.

 وه اذه ىلاعت هللا قلخ ةوفص مهو مالسلا مهيلع ءايبنألا ناك اذإف

 هلل نيلماعلا نم نيرخآل ا فصن ال انلاب امف .مهسفنأل مهفصو وه اذهو مهلوق

 يف مهو للكلاو فعضلا مهيرتعي امئاد مهو (سفنلا ملظ)ب رشبلا نم

 .ةوعدلا نيدايم

 ينإ مهللا لق ...» :ءاعدلا اذه هثبط ركب ابأ يباحصلا نيي لوسرلا مُلَع دقو

 نم ةرفغم يل زفغاف ،تنأ الإ بونذلا ؤفغيالو ،ًاريثك املظ يسفن ثملظ

 ١١, '!"«ميحرلا روفغلا تنأ كنإ ©ينمحراو كدنع

 (ىسشفن تملظ) :هلوق» :ةياورلا هذهل هحرش دنع رجح نبا ظفاحلا لاق

 ىرعي ال ناسنإلا نأ هيفو .ظحلا صقني وأ ةبوقعلا بجوتسي ام ةسبالمب :يأ

 ١. ١؛١٠«ًاقيدص ناك ولو يصقت نع

 .ءايبنألا ةروس نم ٨٧ ةيآلا ريسفت نم ٥٠٢، ص ،يدعسلا ريسفت )١١٩١(

 ٣٤٠. ص 5٧٧١ :ةياورلا ملسم حيحص )١١٩١(

 )١١٩٣( .جاجحلا نب ملسم حيحص حرش جاهنملا ٣٠٠/٦١.

 )١١٩٤( ص ث٤٣٢٨ :ةياورلا "يراخبلا حيحص ١٦٠.

 )١١٩٥( "يرابلا حتف ٦٢/ ٥٨٥ - ٥٨٦.

  



 `۔ ١١ ا ؟
 ١ ةيلا صد ح 7 ` `و ٢٨٠

 رشبلا رودقمب سيلف ،هليبس يف نيلماعلا لاجرلا لزانم فرعي ىلاعت هلل

 قباستلاو يعسلا عيمجلا ىلع لب نيفطصملاو ءايلوألا تاجرد اوددحي نأ

 (ملظلاب سفنلا) ماهتاو ريصقتلاب ساسحإلا ةمزالم عم ةوعدلا رامضم يف

 .ىلاعت هللا دابع نم نيقيدصلاو ىلاعت هللا ءايبنأب ءادتقإ بجاولاب مايقلا دنع

 ۔ :انل نيبتي قبس ام لك نم

 ؛۔هيتتل لاط رتهنيَق» :ىلاعت هلوق لمح يذلا ريسفتلا فعض -
 اذهل ريشي ال تايآلا قايس نآل "رئابكلا يبكترمو ةاصعلا ىلع[٢٢ :رطان

 .ةجح اهب موقت ال ةفيعض ريسفتلا اذهب ةدراولا تاياورلا عيمج نألو ،ىنعملا

 رامضم يف نيلماعلا ةنجلا لهأ بتارمل ليجست يه ةميركلا تايآلاو

 .هللا ىلإ ةوعدلا



 ا

  
/ 

 ىلاعت هلوق ريسفت يف لاوقأو تاياور

 3 .[١١١:هط] ه املظ َلَمع نم ةرم راح دو »

 مشو نألا ملل كهتؤأ رتظي مُهتميإ اوسبلي لو اونما لا»
 رومس .مم
 ٨٢[. :ماعنألا] هن ؛ َنودَتهَت

 َكزَكلأ إ رمأي ذ ترش ال بي هظح َرُمَو ۔هينأل نَمقل َلاَك لو »
 > + ۔

   ١٣[. ٢ :نامقل] ه ظح ملظل

 ةدئاف مدع ىلع لدي دحاو لصأ ءابلاو ءايلاو ءاخلا (بيخ)» . راع »

 ىعس :اولاق مث بايخ وه :يروي ال يذلا حذيلل مهلوق لصألاو .نامرجو

 ١. ٧٨٩١مآريحخ دفت ملف مرح اذإ كلذو تتاخف رمأ يف

 ردقب لماح لك ةبيخو يصاعملاو كرشلا معي ملظلاو» :ةيطع نبا لاق

 ةديقم يصاعلا ةبيخو 6قالطإلا ىلع كرشملا ةبيخف ،ملظلا نم لمح ام

 .'٨))١«ةبوقعلا ىف دحاو تقوب

 )١١٩٦( ةغللا سيياقم مجعم ٢/ ٢٢٣٢.

 .هط ةروس نم ١١١ ةيآلا ريسفت نم ١٢٦٧ ص ةيطع نبا ريسفت )١١٩٧(



 ىئرم ٢٨٢. ٦9:2

 نايح وبأ اضيأ هركذ دق انه ةيطع نبا هركذ ىذلا لوقلا اذهو
 . ١٢٠٠١ ز قن ٠ او ا '"'يسولألاو ا '؛_‘'يسلدنألا

 6'"‘"يزوجلا نباو &'"٠"!يوغبلاو ،١"٠'يبطرقلا دنع ءاج دقو

 لمح ''"٠؛!؛يسربطلاو &'١ا٦٠٦ادوعسلا يبأو 3'٢٠:}'نزاخلاو ،٠٦٠؛!يفسنلاو

 ىلع دمتعا يأر وهو يصاعملا ركذ نود كرشلا ىلع انه ملظلا

 ريرج نبا امهركذ امك ديز نباو ةداتق ىلإ اتبسن نيتفيعض نيتياور

 .هريسفت يف يربطلا

 "قازرلا دبع انربخأ :لاق ىيحي نب نسحلا انثدح» :يربطلا مامإلا لاق ه
 نم :لاق 4 املظ َلَمَح نَم اع ذَمَو » :هلوق يف ،ةداتق نع ،رمعم انربخأ :لاق , ,ح + ,2 ۔۔۔ ,ر مص وص م . .

 
 : | شركا«١ ١٦٠ .

 ةياور لبق نم اهدورول كلذو اهيف ةجح ال قيرطلا هذه نم ةياورلا هذه

 ءاملع لاوقأ ًاقباس كب رم دقو مامه نب قازرلا دبع نع ىيحي نب :رسحلا

 )١١٩٨( .يسلدنألا نايح ىبأ ريسفت ٢٦٠/٦.

 )١١٩٩( .ىسرلالا ريسفت ٥٧٥٨.

 )١٢٠٠() .ىطيقنشلا ريسفت ٣٩١٤.

 )٠١ ١٢٦) .يبطرقلا ريسفت ١٦٥١١. و٢١/٧.

 )١٦٠٢( .يوغبلا ريسفت ٣/ ٥0١٩٥ و ٩٢/٢.

 )١٢٠٣( .يزوجلا نبا ريسفت ١٧٧/٢\ و ٤٩/٢.

 )١٦٠٤( ؤ.يفسنلا ريسفت ٦٦/٢٣.

 .ماعنالا ةروس نم ٨٦ ةيآلا ريسفت نمو ،هط ةروس نم ١١١ ةيآلا ريسفت نم 6نزاخلا ريسفت )١٢٠٥(

 )١٢٠٦( و ۔٤/٠١٢٣ .دوعسلا يبأ ريسفت ٢/ ٤٠٨.

 ةيآلا ريسفت نم ٧٦/٤، و .هط ةروس نم ١١١ ةيآلا ريسفت نم ٤٣/٧. .يسربطلا ريسفت )١٢٠٧(

 .ماعنألا ةروس نم ٢

 )١٢٠٨( .يربطلا ريسفت ٢١٧/١٦.



 ٢٨٣ م. يناثلا لصفلا
 ۔۔.۔ ۔ هع ن تل . : كم

 دشار نب رمعم ةياور لبق نم اهدورول كلذكو ٩. 'قازرلا دبع يف حرجلا

 ١٢٠١. يقارعلا ةماعد نب ةداتق نع

 :لاق 6ابهو نبا انربخأ :لاق 6كس سنوي ينثدح» :يربطلا مامإلا لاقو ٠

 اكرش لمح نم : :لاق 4 للظ لمح م رات َلَكَو ك ` :هلوق يف ديز نبا لاق

 ١٦١١. '«كرشلا :انهاه ملظلا

 ديز نبا نع بهو نبا ةياور لبق نم هدورول فيعض لوقلا اذه

 لمَح نم» :يربطلا مامإلا هلاق ام وه ةيآلا هذه ريسفت يف لوقلا ةصالخو

 ٢. '"هتيصعمب المعو {8كهب ًارفكو فللاب اكرش ةمايقلا فقوم ىلإ

 هذه يف سيلو ،اهانمتي يتلا دئاوفلا نم ةمايقلا موي هبحاص مرحي ملظلاف
 يذلا نامرحلاف ،ةاصعلل تقؤملا باذعلل ركذ تايآلا نم اهريغ يف الو ةيآلا

 .عطقني ال مئاد نوملاظلا هلانيس

 ةفيعضلا تاياورلا كرتو ةبذاكلا سفنلا ىنامأ نم رذحلا ذخأ سانلا ىلعف

 .ميركلا نآرقلا حيرص عابتا مهيلعو ةلطابلا

 ب هب بع

 ٢١٦ !١؛
٠ 

 ىلع ادامتعا كرشلا هانعم انه هيلإ راشملا ملظلا نأ يف سانأ عزاني دقو

 اَوُسيَلي زو اونما يذلا :ىلاعت هلوق ريسفت دنع تءاج يتلا تاياورلا

 ٨٢[. :ماعنالا] “ َنوُدَهَش مهو تكلا ١ ل كيتتؤأ ملظي مهتي ومسا

  

 .ثحبلا اذه نم ٢٣٨ ص رظنا )١٢٠٩(

 .ثحبلا اذه نم ٦٥٢ص رظنا )١٢١٠(

 ١٦/ ٢١٧. يربطلا ريسفت )١٢١١١(

 .ثحبلا اذه نم ٣٩٩ ص رظنا )١٢١١٢(

 ١٦/ ٢١٧. ،يربطلا ريسفت )١٢١٣(



 ىتحلا ملاعم م, 8
 هگ ز هس تان قم۔۔۔۔. _

 س م و صم

 ه ةلرشت ال مم تمي ههظمحي وهو ۔هنتأل مق َلاَك ذو » :ىلاعت هلوقو

 ١٢[. :نامقل 4 ميِظَع ملظل رملا إ

 ةمألا جاهنم اهلطبأ تاياور طقف كرشلاب ملظلا تددح يتلا تاياورلا

 نيتاه ريسفت يف انتءارق دنع انل نّيبتيس امك ادحأ يباحي ال يذلا ةيمالسإلا

 نيتميركلا زيتيآلا

 رصتخي الو هيناعم لك لمشي ملظلا لولدم نأ اضيأ ءاملعلا نيب دقنو

 ىنعم لب :نورخآ لاقو» :يربطلا مامإلا لقن دقف ،طقف كرشلا ىنعم ىلع

 هلا ىهن ام لعف كلذو ملظلا يناعم نم ءيشب مهناميإ اوطلخي ملو :كنذ

 مل هللا نأل مومعلا ىلع ةيآلا :اولاقو اهلعفب هللا رمأ ام كرت وأ .هلعف نع
 ۔''"'‘"«ملظلا يناعم نم ىنعم هب صخي

 اوثَماَء لا» :نيقيرفلا نيب الصاف ىلاعت هللا لاق» :يدعسلا خيشلا لاقو
 ؛َدوُدَتهَم مهو نس نسلا منت كيتتؤأ لظب مهتلي اوطلخي :يأ 4 اوسبلي رو

 نإف "ميقتسملا طارصلا ىلإ ةيادهلاو ءءاقشلاو باذعلاو ؤفواخملا نم نمألا

 مهل لصح ،يصاعمب الو كرشب ال ،أقلطم ملظب مهناميإ اوسبلي مل اوناك

 .ةماتلا ةيادهلاو ،ماتلا نمألا

 ثتائيسلا نولمعي مهنكلو ،هدحو كرشلاب مهناميإ اوسبلي مل اوناك نإو

 .اهلامك مهل لصحي مل نإو ،نمألا لصأو .ةيادهلا لصأ مهل لصح

 مهل لصحي مل ،نارمألا مهل لصحي مل نيذلا نأ شةميركلا ةيآلا موهفمو
 . ١٦١ ث؛«ءاقشلاو لالضلا مهظح لب .نمأ الو ةياده

 )١٢١٤( "يربطلا ريسفت ٧/ ٢٥٨.
 )١٢٦١٥( ص يدعسلا ريسفت  0٢٤٠ةيآلا ريسفت نم ٨٦٢ .ماعنألا ةروس نم



.٠ 
 ح و يناثلا لصفلا ٢٨٥

 ئ:تلات ته

 ىلع لدت ۔ ماعلا اهانعم يف ۔ ملظلا ةملك نأ فرعن لاوقألا هذه نمف
 .يصاعملا نم هريغو كرشلا

 .؟ةميركلا ةيآلا هذه تاملك هيلع لدت نيمسقلا يأف

 ددحت اذهبو .اوكرشأ نيذلا نع سيلو 54 اوثَما٤َ ذلا » نع انه مالكلا , ه س

 عمتجملا ةهج يهو ءاهيلإ رظني يتلا ةهجلا ئراقلل اهلوأ نم ةيآلا هذه

 يذلا ىنعملا وه نمؤملا عمتجملا ةهج بوص ةرظنلا هذه قمعي اممو

 نم ذإ . '٦هاوطلخي مل :يأ» 4 اَوُسبَنَي رآو : :ىلاعت هلوق هيلإ دشري

 .دحاو ناكم يف نيطلتخم كرشلاو ناميإلا روصت ليحتسملا

 هيفو ،نيبئاتلا ريغ ةاصعلا هيفف ؛ايكئالم اعمتجم سيل نمؤملا عمتجملاو
 هللا لضفب ىوقتلا تاجرد ىلعأ ىلإ امس نم هيفو نوبئاتلا نورفغتسملا

 .ىلاعت

 وعدي ةيمالسإلا ةوعدلا رمع نم ىلوألا مايآلا ذنم ميركلا نآرقلاو

 كلذ لمع نم نأل يصاعملاب اهطلخ مدعو تاعاطلاب لمعلا ىلإ نينمؤملا

 .ةرخآلاو ايندلا يف هبر نم ةياده يف وهو نمألا هلف

 هللا باتك نم ىرخأ تايآ مهريصمو مهلاوحأ تركذ دقف رافغتسالاو

 اذه يف حضتيس امك .ةي لوسرلا ةتشس نم ةحيحص تاياورو 5،ىلاعت

 .ثحبلا

 )١٦١١( حتف الباري٧ ١٢٤/١.



 :ى ! ! + ` !٢
 ح ٢٨٦

 شح سم 3 ين 22 _ __

 ةميركلا ةيآلا هذه ١٢) ا٧اريسفت دنع اهروضح اهل رانلا نم جورخلا ةركفو

 .ةميركلا تايآلا رهاوظ تالولدم باسح ىلع ناك نإو

 مل تاياور ىلع (رانلا نم ةاصعلا جورخ ةركف)ب نولئاقلا دمتعا دقو

 هذه يف ةدراولا (ملظلا) ةملكل مهريسفت دنع ةيمالسإلا ةمألا جهنم اهب زفحي

 .ه
. 
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 طقف (كرشلا)ب (ملظلا) ىنعم تلمح يتلا تاياورلا

 ةيآلا هذه ريسفت يف لاوقألاو تاياورلا ركذ نأ دعب يربطلا مامإلا لاق

 هب حص ام ‘كلذ يف حص ام ‘كلذ يف ةحصلاب نيلوقلا ىلوأو» :ةميركلا

 :لاق هنأ هنع دوعسم نبا هاور يذلا ربخلا وهو ٠ نت هللا لوسر نع ربخلا

 ٢. '“««كوَصلا وه عضضؤقلا اه يف ىلاعت هللا ُهَرَكَذ يذلا ْمْلْظلا»

 م 1 -

 ؛كرشب :يأ ه لظي مهتي اَوُسبَنَ لو اوثَما٤َ َنذَلا»» :يبطرقلا لاقو

 .ا٦١ ١١ تفو ةفيذخو 7 ێلعو قيذصلا ركب وبأ هلاق

 كرمعو .قيدصلا ركب يبأ نع يورو» :متاح يبأ نبا نع ريثك نبا لقنو

 نب ورمعو "كرمع نباو سابع ن نباو ةفيذحو ناملسو بعك نب يبأو

 كيعخنلاو ةمركعو دهاجمو . يملسلا نمحرلا دبع ىبأو ليبحرش

(٠ ١١٢٢( 
 «كلذ وحن دحاو ريغو ،يدسلاو .ةداتقو .كاحضلاو

 ؟هل لصح يذلا ءادتهالاو نمألا وه امف بذعي دق ىصاعلاف :ليق نإف» :رجح نبا لاق )١٢١٧(

 حتف) «ملعأ هللاو .ةنجلا قيرط ىلإ دتهم ،رانلا يف ديلختلا نم نمآ هنأ باوجلاف
 ١٢٤/١(. "يرابلا

 )١٢١٨( .يربطلا ريسفت ٢٥٩/٧.

 )١٢١٩( .يبطرقلا ريسفت ٢١/٧.

 )١٢٦٢٠( .ريثك نبا ريسفت ٥٩/٣. :ةياورلا متاح يبأ نبا ريسفت) :رظناو ٧٥٧٥.

 المجلد٣/ ٣٨٦٢(.



 ٢٨٧ ,.و يناثلا لصفلا

 يبطرقلاو يربطلا مهنمو ،نورسفملا اهيلإ راشأ يتلا تاياورلل عبتتملاو
 (ملظلا) ريسفت نيعباتلاو ةباحصلاو ةي ة لوسرلا ىلإ تبسن يتلاو .ريثك نباو

 .ىوعد الو ة هجح اهب موقت ال تاياور اهدجي طقف (كرشلا) ب

 :مالسلاو ةالصلا لضفأ اهبحاص ىلع ةوبنلا ماقم ىلإ ةبوسنملا ةياورلا ه

 شمعألا انقح نوي نب ىسيع انربخأ قاحسإ انثدح» :يراخبلا مامإلا لاق
 ۔ر ى ٠ مم

 انأ هللا لوسر اي :اولاقف نيملسملا ىلع لذ قش & لظي رهتنيإ اورشب رو اوثاع نيلأ :تلزن امل :لاق هن هللا دبع نع ةمقلع نع ميهاربإ نع
 هنبال نامقل لاق ام اوعمست ملأ رشلا وه امنإ .ءكلذ سيل : :لاق ؟هسفن ْمِلظي ال

 - . م

 .» ظع لظ ارتلا إ لأ ةلرشت ال وست .ت » هظي وهو

 مامإلاو 3'""""!ملسم مامإلاو 0'"""!يراخبلا مامإلا ةياورلا هذه 7

 "") يقهيبلاو ء'""“نابح نباو "يذمرتلاو 0 ا٠٢٦ادمحأ مامإلاو ،'٦"""ىربطلا

 .مهريغو ( ل يئاكلاللاو 3 ١٣٣٠) ٠ رازبلاو ١ "١٢٢ ر وبأو 3'٢١"“ىئاسنلاو

 )١١٢١( :ةياورلا يراخبلا حيحص  3٣٤٦٩ص ٦١٣٢- 0٦١٤:ةياورلاو ٣٤٢٨، ص 0٦١٣

 :ةياورلاو ؤ١٢٣ ص ث٢٣ :ةياورلاو ٦٩١٨. ص ٣!٢!٦!\ :ةياورلاو ٦٩٢٧. ص٠١٦٢٦١

 :ةياورلاو  0٤٧٧٦ص ٨٦٥. :ةياورلاو  3٤٦٦٩ص ٨٢٠.

 )٦!١٦( :ةياورلا ملسم حيحص  0١٦٤ص ١٠٥.

 .شمعألا ةنعنعب تءاج تاياور ةدع يربطلا مامإلا ركذ ۔٦٥٢_٧/٥٥٢ يربطلا ريسفت )١٢٢٣(

 )١١٢٤( :تاياورلا دمحأ مامإلا دنسم  0٣٥٨٩و٤٠٣١} و٤٢٤٠.

 )١٢٢٥( :ةياورلا ،يذمرتلا ننس  3٣٠٦٧ص ٧٠٩.

 )٦!١٦( :ةياورلا ،نابح نبا حيحص ٦٥٢ ١/ ٤٨٧.

 )١١٢٧( :ةياورلا ىربكلا يقهيبلا ننس ٢١٢٠٢. ٢٢٦/١٥.

 )١٢٢٨( :ةياورلا ىربكلا يئاسنلا ننس ١١١٦٦\ ٣٢٤١/٦ے :ةياورلاو ٥٤١١٢٣٩٠ ٤٢٧/٦.

 )١١٢٩( :ةياورلا ىلعي يبأ دنسم ٥١٦٢.

 )١٦٣٠( :ةياورلا ،رازبلا دنسم ١٤٩٣ :ةياورلاو ١٤٩٤.

 )١٦٢١( :ةياورلا ،ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش  0١٩٨٩دلجملا ١٢٤/٦٢.



 ً | !ا 2
 : هحال متاح ٢٨٨
 صخرب تم بجت

 ""٨'يناك لاو ،''٣٦ريثك نباو """"يبطرقلا اهركذو اهب جتحاو

 .مهريغو . ٢٢٢٠اةل - نباو . ١٢٢٦١ رجح نباو . '""ايطويسلاو

 اذه ىور نم رظناو» :لاق ةياورلا هذه ىلإ روشاع نبا راشأ نأ دعبو

 .'٨؟“«هتحص رادقمو

 شمعألا ةنعنع لبق نم ةدراو اهدجن ةياورلا هذه يف انرظن اذإ نحنو

 ىلإ بسنو ...» :ينيعلا نيدلا ردب لاق ةياورلا هذهل هحرش يفو .''"""!سلدملا

 قرطلا عيمج يف ري ملو ،ميهاربإ نع ثيدحلا اذه نعنع دقو ''"ث:!سيلدتلا

 وأ ثيدحتلاب حرص هنأ امهريغو ملسمو يراخبلل شمعألا ةياور اهيف يتلا
 يف روكذملا ثيدحلا ،شمعألا نع ثايغ نب صفح ةياور يف الإ رابخإلا
 نإف :ىلاعت هللا ءاش نإ ءعيجيس ام ىلع ؤفيتن ميهاربإ ةصق يف يراخبلا ةياور

 ضنيبي نأ الإ .عامسلا ىلع هثيدح لمحي ال اسلدم ناك اذإ نعنعملا :تلق

 لاق :تلق .ثيدحتلا ىلع لدي ام وأ آتعمس وأ انربخأ وأ انثدح :لوقيف

 :نيسلدملا نع كلذ نم نيحيحصلا يف ناك ام :هريغو حالصلا نبا

 دنع عامسلا توبث ىلع لومحمف ،مهريغو ةداتقو شمعألاو نينايفسلاك

 نأ ظافحلا ضعب نع بيطخلا ركذ دقو ،رخآ قيرط نم ملسمو يراخبلا

 )١٢٣٢( .يبطرقلا ريسفت ٢١/٧، جو ٤٣/١٤.

 )١٢٣٣( شريثك نبا ريسفت ٢٣/ ٥٨.
 .ماعنألا ةروس نم ٨٢ ةيآلا ريسفت نم 0١٩٠/٦ "يناكوشلا ريسفت )١٢٣٤(

 ٤٩/٣. 6روثنملا ردلا )١٢٣٥(

 )١٢٣٦( .يرابلا حتف ١/ ١٢٣.
 .ماعنألا ةروس نم ٨٢ ةيآلا ريسفت نم 0٦١٣٩ ص ٬ةيطع نبا ريسفت )١٢٣٧(

 ١٠١/٢١. روشاع نبا ريسفت )١٢٦٣٨(

 )١٢٣٩( :ت بيذهتلا بيرقت ٢٦٦٢٣. ٣٩٢/١.

 .يعخنلا ميهاربإ نع ةياورلا هذهل يوارلا شمعألا دصقي )١٢٤٠(



 ٢٨٩ مر `9 يناثلا لصفلا
 اسان ره .ىب

 اذإو .ةقث نع سلدي امنإ هنإف نايفس فالخب ،ةقثلا ريغ نع سلدي شمعألا

 ١٤٢١ "ملعأ هللاو ٥ثفرعي ىتح نيبي نأ دب الف كلذك ناك

 ةرابع هل قرت مل هنأ كردن ينيعلا نيدلا ردب هلاق يذلا صنلا اذه نم

 ةغيص نيبي نأ ةقثلا ريغ نع سلدملا - شمعألا نم بلط لب ،حالصلا نبا

 .يورملا ثيدحلا ةحص فرعي ىتح ةياورلل هلقن

 ةياور يف نكلو سيلدتلاب فوصوم شمعألاو ...» :رجح نبا لاقو

 «ميهاربإ انثدح» :هنع فلؤملا دنع اهيلإ ةراشإلا تمدقت يتلا ثايغ نب صفح

 اذه يف الإ امهريغو نيخيشلا دنع هقرط عيمج يف كلذب حيرصتلا رأ ملو

 .'٦ث"«قيرطلا

 نيدلا ردب اهيلإ راشأ يتلاو 5'"‘"يراخبلا اهركذ يتلا ىرخألا قيرطلاو

 يذلا قلط نب ثايغ نب صفح قيرط نم تءاج ۔انه رجح نباو ينيعلا

 . ليدعتلاو حرجل ا ءاملع هظفح فعض

 ىقتيو ،هباتك نم ثدح اذإ تبث ةقث :بوقعي لاق ...» :رجح نبا لاق دقف

 نب دواد لاقو ...يضقتسا امدعب هظفح ءاس :ةعرز وبأ لاقو ...هظفح ضعب

 ناك ًاصفح نأ لبنح نب دمحأ نع مرثألا ركذو ...طلغلا ريثك صفح :ديشر

 لاقو .سلدي ‘ثيدحلا ريثك ،انومأم ،ةقث ناك :دعس نبا لاقو ...سلاي
 «نايسن هلخد هرخآب صفح ناك :دواد ىبأ نع ،يرجآلا ديبع وبأ )١٦٢٤٤)

 )١٦٤١( .يراقلا ةدمع ٣٣٨/١.

 )١٢٤٢( .يرابلا حتف ١٢٤/١.

 نب صفح نب زمع انثذح» :يراخبلا لاق ٥٩٧. ص 3٣٣٦٠ :ةياورلا ،يراخبلا حيحص )١٦٤٣(

 هنع ن هللا دلبع نع ةمقلع نع ميهاربإ ينثدح :لاق ُشمعالا انثذح يبآ انقدح ثايغ
 ۔«... :لاق

 )١٢٤٤( :ت ،بيذهتلا بيذهت ١٥٠٤. ٢٣٧٢٣/٢- ٢٧٥.



 :م {5
 ٠ ٣٨ ٥ ح ١! ٥ ىحل ب احم

 نيب ةنعنعلاب تءاج يتلا قيرطلا نأ كردي ةياورلا هذه ديناسأ يف رظانلاو

 شمعألا نيب ثيدحتلا ةغيصب تءاج يتلا قيرطلا نم حجرأ هخيشو شمعألا

 .هخيشو

 دق ،يعخنلا ميهاربإ هخيش نع ةنعنعلاب شمعألا اهيف حرص يتلا ةياورلاف

 "جاجحلا نب ةبعش قيرط نم امهريغو ملسمو يراخبلا دنع تءاج

 ةيواعم يبأو حارجلا نب عيكوو ،يعيبسلا قاحسإ يبأ نب سنوي نب ىسيعو

 .ريرضلا

 .ثايغ نب صفح نم ةياورلا يف طبضأو قثوأ مه نم ةاورلا ءالؤه نمو

 حجرأ هخيش نع شمعألا اهيف نعنع يتلا رثكألا ةياور نأ نيبتي اذهبو

 .هخيش نع ثيدحتلاب شمعألا اهيف حرص يتلا ةياورلا نم

 دواد يبأ ننس ىلع هتيشاح يف ةدعاقلا هذه ميقلا نبا ةمالعلا قبط دقو

 دقف ثايغ نب صفح نم نقتأ مه لاجر قرط نم تءاج ةياور حجر امنيح
 نب صفح قيرط نم تءاج ةياور حجر نم ىلع هل باوج يف ميقلا نبا لاق

 ةياور نم حجرأ ديعس نب ىيحي نع هعم نمو كلملادبع ةياور ...» :ثايغ
(١٦٤١ 

 «...طلغلا نع دعبأو رثكأو نقتأ مهنأل ` ثايغ نب صفح

 مث ناضمر ماص نم) :اهيف يتلا ةياورلا قرطل هتشقانم دانع لتل اذه .يقلا نبا لاق )١٢٤٥(

 :ميقلا نبا هلاق اممو .(رهدلا ماس احف .ل نام تسب هعبتأ

 ديعس نب ىيحي نع ‘تركذ نمم تبثأ وهو ٠ثايغ نب حغخح :... .ةف :ليف نف ...»

 هوري مل ديعس نب ىيحي نأ ىلع لدف 6تباث نب ههج نح ۔.بيس.. ى .اس هيخا نع

 نع ةورف يبأ نب قاحسإ هاورو هنع هيخأ نح هاه اجا ١.٠ ف ل ى .هه نع

 .هيف فلتخا دقف .ءاربلا نح تبال نب ياع نع .ا.ه. ن ىحي

 نب صفح ةياور نم حجرأ كيعس نب ىيحي نح هعم نمه كاحا .د ها ٠.٠ :ليق

 هيخأ نم هعمس ىيحي نوكي نأ لمتحيو .طاغلا نع دجبأ د . ثحأ ٠ نقن ] مهنا ٠.كايح

 = نع ةعيهل نب هللادبع هاور دقو ،ةريثك رئالفن اذهلو ارمع نم هححس مل كلاذل هاورف



 ٢٣٨١ 0 : . يناثلا لصفلا

 ۔_ معالا نا ناه

 .حجرالا يه هخيش نع شمعألا اهيف نعنع يتلا ةياورلا نإ لوقن نحنو
 .«طلغلا نع دعبأو "رثكأو نقتأ» شمعألا نع اهولقن نيذلا ةاورلا نأل

 دنع دوعسم نب هللادبع يباحصلا ىلع ةفوقوم ةياورلا هذه تءاجو

 «ميهاربإ نع شمعاألا» ةنعنع ةقيرط نم ''"ث"!يئاسنلاو '"'"يراخبلا
 .'"٨‘"يسلايطلا دنع ثيدحتلا ةغيصب دوعسم نبا ىلع ةفوقوم تءاجو

 ركذ اهيف ام لك لب ‘كرشلاب ملظلا ريسفت ةفوقوملا ةياورلا هذه يف سيلو

 .تايآلا لوزنل ينمزلا بيترتلا

 ىلع رخآ ليلد ىرخأ انايحأ فقوتو انايحأ عفرث ةياورلا هذه نوكو
 اهل عفار نيب ةياورلا هذه ةبسن يف نوبرطضي هريغ وأ شمعألا دجنف ؛اهفعض

 .دوعسم نب هللادبع يباحصلا ىلع اهفقوم وأ ةوبنلا ماقم ىلإ

 .ةي لوسرلا ىلإ بوسنملا ريسفتلا اذه توبث مدع كردن لاوقألا هذه نم

 يف دراولا (ملظلا) ىنعم نع ةت لوسرلل ةباحصلا لاؤس توبث مدع كردنو

 .ةميركلا ةيآلا هذه

 نم هعمس امنإ ىبحي ناك نإف رمع نع ديعس نب ىيحي هيخأ نع ديعس نب هبر دبع -
 ةيشاح) .«ضعب نع مهضعب ،هل ةثالثلا ةوخإلا ةياور هيف تقفتا دقف دعس هيخأ

 ٨٩/٧-٩٠( ،دواد يبأ ننس ىلع ميقلا نبا

 ةبعش انح يللا وبأ انثذح» :يراخبلا مامإلا لاق ٦١١٣. ص 0٢٤٦٨ :ةياورلا "يراخبلا حيحص )١٢٤٦(

 اَوُسبن رل اونما بزلا :تلزن امل» :لاق هللا دبع نع ةمقلع نع ميهاربإ نع شمعالا نع

 ال» :تلزنف ؟ملظب هناميإ يلي مل انأ :ةق ىبنلا ثاحصا لاق [ه٢ :ماعنالا] 4 نظي مهتي
 ٤٦٢٩. :ةياورلاو ٣٢ :ةياورلا كلذك رظناو ١٣[«. :نامقل] 4 ُيظَع لْظل زقلا كب أ ذلرش

 0١٧١١٦٦١ ٣٤١/٦. :ةياورلا "ىربكلا يئاسنلا ننس (٤٢١ا)

 لاق :لاق ةبعش انثدح لاق دواد وبأ انئثدح» 0٢٧٠ ٤١/١!١. :ةياورلا يسلايطلا دنسم )١٦٤٨(

 نع ةمقلع ينثدح :لاق ميهاربإ ينثدح اديج ًاثيدح كثدحأ الأ :شمعألا يل

 انيأو :اولاق 4 نظي مهتنس اومب رتو اوئَماء َيَلأ» تلزن امل» :لاق دوعسم نب هللادبع

 .«؛ مظع لظن رزلا كر ري ذش ال» :ةيالا هذه تلزن ىتح طخي مل
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 _۔ےحات اتتت _-

 ثيح فاشكلا بحاص نم بجعلاو» :ىناكوشلا لوق أطخ كردن اذه نمو

 يردي ال وهو ،سبللا ظفل رفكلاب ملظلا ريسفت ىبأو :ةيآلا هذه ريسفت يف لوقي

 .'٦‘“؛هلقعم رهن لطب هللا رهن ءاج اذإو اذهب اهرسف دق قودصملا قداصلا نأ

 هيلإ بسن يذلا ريسفتلا اذه هنع تبثي مل ةت قودصملا قداصلاف

 تءاج يتلا ةرهاظلا للعلا هذه نع لفغي فيك ىناكوشلا ةمالعلا نم بجعلاف

 .ةياورلا هذه ديناسأ يف

 ةاصع جورخب ةلئاقلا تاياورلا توبث ءاعدا رركي يناكوشلا ةمالعلا دجنو

 :يناكوشلا لاق ثيح ،يرشخمزلل هتاشاقن رضحم يف رانلا نم نيدحوملا

 هلل ايو ،ةربجملا هتقفل امم هنإ :اذهل هركذ دعب فاشكلا ىف يرشخمزلا لاق»

 ىلع بذكلا بذكأ نيبو حيحصلا حصأ نيب قرفي ال لجر نم بجعلا

 ترتاوت دق ؟وه ام يردي الو هفرعي ال ام ىلع مالكلل ضرعتي ٠ نيع هللا لوسر

 ةاصع نأب ةياورلا ملعب ماملإ ىندأ هل نم ىلع ىفخي ال ارتاوت ثيداحألا

 ركنأ هنأل ؛ةرظانملل لهأب سيلف اذه ركنأ نمف رانلا نم نوجرخي نيدحوملا

 . ١٢٥٠ '«ًارفغ مهللا ةعيرشلا تايرورض نم وه ام

 ةياورلا ملع يف ةيقادصم يأ يناكوشلا اهلاق ىتلا ةرقفلا هذهل سيل

 .ةياردلاو

 نيملسملا ةاصع جورخ ةركف درت اهعورف عيمجب ةيمالسإلا ةمألا جهانمف
 .رانلا نم

 اذه لاق امل حيحصلا جهنملا ىلع اهب دتعا يتلا تاياورلا ضرع هنأ ولو

 ءاهنوتمو اهديناسأ فعض فرعلو اهرتاوت ىوعد نالطب هل نّيبتلو لوقلا

 )١٢٤٩( .يناكوشلا ريسفت ١٩٠/٦.

 )١٢٥٠( .يناكوشلا ريسفت ٥٦/٢. ةيآلا ريسفت نم ٣٧ .ةدئاملا ةروس نم



 د .
 ح داثلا لصفلا

 ٢٩٢٢ _ت _ ي

 اهبسن ةيضق حلاصل هتمصاخم نع العو لج ىلوملا نم نارفغلا بلطلو
 .ةروصنملا ةيمالسإلا ةمألا جهانم اهتبراحو ،دوهيلا ىلإ ميركلا نآرقلا

 اهاور يتلاو "ن قيدصلا ركب يبأ ىلإ ةبوسنملا ةياورلاو ه

 ةفيعض ةياور يه ‘طقف كرشلاب ملظلا ريسفت اهيف يتلاو ،''"ث'مكاحلا

 لاق دقف "يدراطعلا دمحم نب رابجلادبع نب دمحأ لبق نم اهدورو

 .'"٨"«حيحص ةريسلل هعامسو فيعض» :بيرقتلا يف هنع رجح نبا

 لاله نب دوسألا عامس نأ يهو .ةياورلا هذه دنس يف ىرخأ ةلع كانهو

 ةايح كردأ نإو وهف ؤهثثذ قيدصلا ركب يبأ نع تبثي مل يفوكلا يبراحملا

 دعب .نز باطخلا نب '""“"!رمع مايأ يف ةنيدملا ىلإ رجاه هنآ الإ ةقي لوسرلا
 مهنع ىور نيذلا صاخشألا ءامسأ يف رظانلاو قيدصلا ركب يبأ توم

 نب دوسألل دجي ال كلذكو &'"“"أركذ ةز ركب يبأل دجي ال لاله نب دوسألا

 .'٢}١قيدصلا ركب يبأ نع ىور نم ةمئاق يف اركذ لاله

 )١٦١٥١( :ةياورلا نيحيحصلا ىلع كردتسملا ٣٦٤٨ ٤٧٨/٦٢.

 نب هللادبع انث ،رابجلادبع نب دمحأ انث ‘بوقعي نب دمحم سابعلا وبأ انثح» :مكاحلا لاق

 نع ؤلاله نب دوسالا نع "ىسوم يبأ نب ركب يبأ نع ،ينابيشلا قاحسإ وبا أبنأ سيردإ
 يف هلامر ألا كيل َنإ» :كو هللا لوق يف نولوقت ام :لاق هن قيدصلا ركب يبا

 :تلصفنا 4 أوُمَمَتشأ ٢٠!، :اولاقف .4 ينظ مُهَتسيإ اوُسبنب رو اوئماء َبذلأ» :ىلاعت هلوقو
 يني مهتي اوشبلب لو» :هلوقو ءاوتفتلي ملف 04 اومتأ مث هأر اولاق كييتا» 4.

 ىلإ اوتفتلي ملو ؟ ارمم ًمُث» لمحملا هجو ريغ ىلع اهومتلمح :ركب وبأ لاقف ،ةئيطخب
 .«هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه .كرشب :يأ لظي مهتي اوسبلي زَلَو» هريغ هلإ

 ،ةيلاعلا بلاطملا) يف ةياورلا هذه وحن رظناو ٢١٩/٨(.

 )١٦٥٦( :ت بيذهتلا بيرقت ٦٤. ٣٩/١.

 )١٢٥٢٣( :ت .ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ٤٥٦. ١٠٨/١.

 )١٦٢٥٤( لامكلا بيذهت ١/ ٢٦٣.

 )١٢٥٥( .لامكلا بيذهت ٤/ ٢٠٥ - ٢٠٦.
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 ۔_۔ ۔۔۔ ع . ب .ادم

 يهو قيدصلا ركب يبأ ىلإ ةبوسنم ةياور ًاضيأ 'ا":٦؛يربطلا دنع ءاجو

 .ةن قيدصلا ركب يباو يعيبسلا

 ىلع اهيف باجأ يتلاو هيثن بعك نب يبأ ىلإ ةبوسنملا ةياورلاو ه
 يهف '"}٨“”يربطلاو . 'ة٧؛ہكاحلا اهاور ىتلاو ٠ نبح باطخلا نب رمع لاؤس

 .ناعدج نب ديز نب يلع لبق نم اهدورول تبثت مل ةياور

 نب هللا دبع نب ريهز نب هللا دبع نب ديز نب يلع» :رجح نبا لاق دقف

 نب ديز نب يلعب فورعملا وهو يزاجح هلصأ .يرصبلا .ىميتلا ناعذج

١١٧٢٩ 
 «فيعض 6هذج ذج ىلإ هوبأ بسني .ناعذجج ٠

 نع ،ةصيبق انث :لاق ‘دانه انثدح» :يربطلا لاق ٦٧. "يرلا ر ,يسفت )١٢٥٦(

 :لاق 4 نظي مهتي اوعبتت تو اوثَماَء نزت » :ركب يبأ نع ،قاحسإ يبأ نب سنوي

 .«كرشب

 )١٢٥٧( .نيحيحصلا ىلع كردتسملا ٥٣٠. ٣٤:٢٣.

 انأ ؛ةماسأ يبأ نب ثراحلا ينربخأ :لاق لدعلا ذاشمح نب يلع ينثذح» :مكاحلا لاق

 نب رمع نأ :بيسملا نب ديعس نع اديز نب ي ن :ع ،ديز نب دامح انث ءةدابع نب حور

 بعك نب يبأ ىتاف 4 ينلثب مُهَتسيإ اَوْشبَنَي زلو :ل ۔ نبلآ» :ةيآلا هذه ىلع ىتأ باطخلا

 نامقل لوق تعمس امأ كرشلا كاذ امنإ نينمؤملا .ب.أ اي :هل لاقف ؟ملظي مل انيأ :هلاسف
 مم وم

 9 نسح _ تإ أ , ةلرشن ال » :هنبال

 ؛يبا ينث :لاق .يمضهجلا لع ند نب ۔ فدح ٠ :يبح لق ٥٧. 6يربطلا ريسفت )(٢١د٥.ا)

 :ارق باطخلا نب رمع نأ 6&بيس»۔ -- .۔۔ ٦ نب يفخ ل -ت .مزاح نب ريرج انث :لاق

 :لاقن 6"بعك نب بأ ىتأف :- ه ٠. ۔هنا هےپ ۔ +. ١ مسي زَلَو اوثَماء تلا ٠

 ملظي ال انيأف هيلع أرقف ؟ىه ام :_ .۔ : باتت نم ةيآ تأرق رذنملا ابأ اي

 ؟4 ميظع ملظل تتا ...:.. . .۔ امأ .كال هللا رفغ :لاقف ؟هسفن
 هج ۔۔ب! اوسبلي ملو :وه امنإ

 ١٠. )١`٠ :ت . سبي ذيتل ا بي رقت ) ( ٩ ١٢٥



 ء ِ . ين اثلا لصفلا

 , - ۔ _ س ۔ ۔۔ ۔۔ہس .۔ ۔۔۔۔ے _ . ۔۔ ۔ __ ۔_۔_ ۔۔ ۔۔۔. ۔۔۔۔۔ہس۔_۔

 هضتنم يربضن دنع اضيأ ه يبأ ىلإ بوسنملا ريسفتلا اذه ءاجو

 .ملاس نب ورمع نامثع وبأ هلسرأ دقف دانسإلا

 ى ر ...هتينكب فورعم وه :دمحأ وبأ مكاحلا لاق» :رجح نبا لاق

 "' ؛بعك نب يبأ نع لسرأو كرمع نباو ،سابع نب
 مضلا ريسفت اهيف يتلاو أ "يسرافلا ناملس ىلإ ةبوسنملا ةياورلاو ه

 رثعأ ملو ،هيبأو رعشألا يبأ لبق نم اهدورول كلذو تبثت ال طقف كرشلاب
 يدي نيب يتلا ثيدحلا بتك ف ةمجرت ىلع امهل

 ملظلا ريسفت اهيف يتلاو هبو ٠١٣61. ةفيذح ىلإ ةبوسنملا ةياورلاو ٠

 ةمجرت هل دجأ مل يذلا بسرد لبق نم اهدورول كلذو تبثت ال طقف كرشلاب

 ىلإ ةبوسنم ''"`'!ىرخأ ةياور يربطلا دنع تءاج كلذكو .لاجرلا بتك يف

 .اهدنس يف مسي مل لوهجم لجر دوجول ةفيعض يهو ةفيذح

 نع "فرطم نع "ليضف نبا انث :لاق ؤدانه انثدح» :يربطلا لاق .٢؟٧/٧٥ ‘يربطلا ريسفت )١٦١٦٠(

 مهتي اوسن رز اوثماَم يلأ» :ةيآلا هذه باطخلا نب رمع أرق :لاق إملاس نب ورمع نامثع يبا
 .هكرشلا كاذ :نينمؤملا ريمأ اي :يبأ لاقف ملظب هناميإ سبلي مل نم حلفأ دق :رمع لاقف 4 لظ

 )١٢١٦١( :ت بيذهتلا بيذهت ٨٥٧٢٣. !١٤٦/١٦.

 ديبع نب ديعس نع ،عيكو انث :لاق 5دانه انثدح» :يربطلا لاق ٢٥٦/٧. ،يربطلا ريسفت )١٢٦٢(
 :لاقف ،ناملس لاس ناحؤش نب ديز نأ ،هيبأ نع "يدبعلا رعشألا يبأ نع ،يئاطلا

 اوسي زو ارئماَء ًيلأ» :غلبم لك ينم تغلب دق هللا باتك نم ةيآ هللادبع ابأ اي
 مل ينأ اهب ينرسي ام :ديز لاقف .ىلاعت هللاب كرشلا وه :ناملس لاقف ؟4 نظي مهتي
 .«هكلمأ تيسمأ ءيش لك لثم يل نأو كنم اهعمسا

 انث :الاق عيكو نباو راشب نبا انثدح» :يربطلا لاق ٢٥٦/٧. ،يربطلا ريسفت )١٢٦٣(

 نع 6‘بسرد نع 6قولغُد نب ريس انث :لاق ،نايفس انث :لاق "يدهم نب نمحرلا دبع
 .كرشب :لاق 4 لظي مهتي اوسي آو» :هلوق يف ،ةفيذح

 :لاق "نوع نب ورمع انث :لاق "ىنثملا ينثدح» :يربطلا لاق ٢٥٦/٧. ،يربطلا ريسفت )١٦٦٤(

 :هلوق يف ؤةفيذح نع ىسيع نع ،لجر نع ،يفوكلا قاحسإ يبا نع ،ميشه انربخأ
 و صس س

 .«كرشب : :لاق لظي مهنلطميإ اَوُسبََ رآو »
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 شحم عم ٣ ' تلكوا !

 كرشلاب ملظلا اهيف رسف يتلاو انقو سابع نبا ىلإ ةبوسنملا تاياورلاو ه

 يذلا ''"`“'يلمآلا ميهاربإ نب ىنثملا لبق نم اهدورول كلذو ةجح اهب موقت ال
 ةيطع لبق نم ىرخأ ةياور دورول كلذكو ،لاجرلا بتك يف ةمجرت هل دجأ مل
 لبق نم ''"٦"؛يربطلا دنع ىرخأ ةياور دورولو &'ا"٦٦ءافعضلا هدافحأو يفوعلا

 .('"`““ناعدج نب ديز نب يلعو ،'"“!حارجلا نب عيكو نب نايفس

 يهو نز دوعسم نبا ىلإ ةبوسنم ةياور 'ا""ا'يربطلا دنع ءاجو ه

 ؛نامعنلا وبأ مراع انث :لاق ،ىنثملا ينثدح» :يربطلا لاق ٢٥٧/٧. "يربطلا ريسفت )١٢٦٥(

 سابع نبا نأ هريغو ريبج نب ديعس نعا ،بئاسلا نب ءاطع نع ،ديز نب دامح انث :لاق

 .«كرشب :لاق « رتظي مهتي اَوُمبََي رتو اوئماَء َذَلا» :لوقي ناك
 ينث :لاق حلاص نب د هللا دبع انث :لاق ،ىنثملا ينثدح» ٧/ ٢٥٧: ؤهريسفت يف ًاضيأ يربطلا لاقو
 .«رفكب :لوقي 4 نظي مهتي 4 دإ اَوُسبنَ رَلَو اوُتَماَء يزلا ٥ :هلوق سابع نبا نع ،يلع نع .ةيواعم

 :لاق "يبأ ينث :لاق دعس نب دمحم ينثدح» :يربطلا لاق ٢٥٧/٧. يربطلا ريسفت )١٢٦٦(

 مُهَتمي اَوُسبََي رتو اوثَماَء يذلا » :سابع نبا نع .هيبأ نع .يبأ ينث لاق يمع ينث
 لوق :رظنا) .«ميِظَع ملظل ةكزِشلا نإ لاقو كرشلاب مهناميإ اوسبلي مل :لوقي 4 نظب

 .(ثحبلا اذه نم ٢٤١ ص يف هدافحأو ةيطع قح يف ليدعتلاو حرجلا ءاملع

 نع ،نوراه نب ديزي انث :لاق عيكو نبا انثدح» :يربطلا لاق ٢٥٧/٧. يربطلا ريسفت )١٢١٦٧(

 نأ :سابع نبا نع ،نارهم نب فسوي ناعدج نب ديز نب يلع نع ةملس نب دامح

 مهتلي اوُسبنَي زلَو اوثَما٤َ بذلا » :ةيآلا هذهب رمف فحصملا يف أرقف لزنم لخد رمع

 .«كرشلا وه امنإ نينمؤملا ريمأ اي :لاقف 5هربخأف ايبأ ىتاف 4 لظ

 :يئاسنلا لاقو» ٢٥٤٩. ١١١/٤ - ١١٢١(: :ت .بيذهتلا بيذهت) ىف رجح نبا لاق )١٢٦٨(

 .«ءيشب سيل :رخآ عضوم يف لاقو ،ةقثب سيل

 ؛يميتلا ناعذج نب هللادبع نب ريهز نب هللادبع نب ديز نب يلع» :رجح نبا لاق )١٢٦٩(

 ىلإ هربا بسني ؤناعذجج نب ديز نب يلعب فورعملا وهو "يزاجح هلصأ "يرصبلا
 ٤٧٥٠ ٦١٩٤/١(. :ت بيذهتلا بيرقت) «©فيعض ‘هذج ج

 انث :لاق ىلعالا دبع نب دمحم ينثدح» :يربطلا لاق ٢٥٨/٧. يربطلا ريسفت )١٦٧٠(

 اَوُسبنَي لو { : :تلزن امل لاق دوعسم نبا نأ .شمعألا نع ؤ،رمعم نع روث نب دمحم

 وهو الإ دحأ انم ام هللا لوسر اي :اولاقف نيملسملا ىلع كلذ ربك 4 نظي مهتي
 .««4 ميظَع لْظَل كاملا » :نامف نق مُسْغِمَس امأ» :ةق يبنلا لاقف هسفن ملظي

  



 ٢٧ ياب اثلا دص

 فعض يذلا دشار نب رمعمو ''""'"سلدملا شمعألا لبق نم اهدورول ةفيعض

 .ليدعتلاو حرجلا ءاملع اا" 'شمعألا نع هتاياور

 ملظلا ريسفت اهيف يتلاو يعخنلا ميهاربإ ىلإ تبسن يتلا ١٢٨٧) ةياورلاو ٠

 لاق دقف ‘يعوبريلا ةحلط نب ىيحي لبق نم اهدورول ة ةفيعض كرشلاب

 .''٦‘'؛ثيدحلا نيل» :هنع رجح نبا

 يعخنلا ميهاربإ ىلإ ةبوسنم ١ '"'""يربطلا دنع تءاج ىرخأ ةياور كانهو

 .''"""“حارجلا نب عيكو نب نايفس لبق نم اهدورول ةفيعض يهو

 ريسفت ةرسيم يبأ ليبحرش نب ورمع ىلإ '""'بوسنملا ريسفتلاو ٠
 يعيبسلا ديبع نب هللادبع نب ورمع قاحسإ يبأ ةنعنع لبق نم هدورول فيعض
 نم ةثلاثلا ةبترملا دارفأ نم دعي وهو . '"٨٢«سيلدتلا نم رثكم»لا يفوكلا

 ةبترملا هذه دارفأ نم سلدملا ةنعنع مكح رجح نبا ركذ دقو .''""“نيسلدملا

 .ثحبلا اذه نم ٢٥٧ ص رظنا )١٢٧١(

 .ثحبلا اذه نم ٣٣ ص رظنا )١٦٧٢(

 انث :لاق 6يعوبريلا ةحلط نب ىيحي ينثدح» :يربطلا لاق ٢٥٦/٧. ،يربطلا ريسفت )١٦٢٧٣(

 4 رنشي مهتي اوسبلي رتو اوثماَء لا» :هلوق يف إميهاربإ نع ©روصنم نع ليضف
 .«كرشب :لاق

 )١٦٧٤( :ت بيذهتلا بيرقت ٧٦٠٠. ٣٠٦/٢.

 نع .يلع نع نيسح انث :لاق ،عيكو نبا انثدح» :يربطلا لاق ٧/ ٥. يربطلا ريسفت )١٢٧٥(

 .كرشب :لاق ؟ نظي مُهَتتيِإ اوسن زَو» :ميهاربإ نع ،هللادبع نب نسحلا نع "ةدئاز
 )١٢٧١( :ت ،بيذهتلا بيرقت) .«فيعض» :رجح نبا لاق ٤٧٥٠. ٦١٩٤/١(.

 .نمحرلادبع انث :لاق ،راشب نب دمحم انثدح» :يربطلا لاق ٧/ ٢٥٧. ،يربطلا ريسفت )١٢٧٧(

 مهتي اَوُسلب رآو» :هلوق يف اةرسيم يبأ نع قاحسإ يبأ نع نايفس انث :لاق

 .«كرشب :لاق « 17

 )١٢٧٨( :ت ليسارملا ماكحأ يف ليصحتلا عماج ٥٧٥} ص ٢٤٥.

 )١٢٧٩( :ت ،سيلدتلاب نيفوصوملا بتارمب سيدقتلا لهأ فيرعت  5٩١ص ١٠١.
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 امب الإ مهثيداحأ نم ةمئألا جتحي ملف سيلدتلا نم رثكأ نم :ةثلاثلا» :هلوقب

 يبأك مهلبق نم مهنمو ،ًاقلطم مهثيدح در نم مهنمو عامسلاب هيف اوحرص

 ابوسنم كرشلاب ةيآلا هذه يف ملظلا ريسفت ''"“' يربطلا دنع ءاجو ه
 نب ديعس لبق نم هدورول هنع حصي ال اذهو ىسرودللا ةماعد نب ةداتق ىلإ

 . ة" فيعضلا ريشب

 نم هدورول هنع تبثي ال وهف دهاحم ىلإ ب وسنمل ا "ة ريسفتلا امأو ٠

 لبق نم هدورول ١٢٨٥) 'كلذكو ١٢٨ 'سلدملا حيجن يبأ نبا ةعنع لبق

 ' يزارلا ديمح نب دمحم

 فعضل ) إبقي الف ك ةہش )اب انه هلظلل 6 ي ١ ا 7 امأو .

 )١٢٨٠( ص سيلدتلاب نيفوصوملا بتارمب سيدقتلا لهأ فيرعت ٢٣.

 عيرز نب ديزي انث :لاق ذاعم نب رشب انثدحد» :يربطلا لاق ٧/ ٢٥٨. .يربطلا ريسفت )١٢٨١(

 .كرشب يأ :4 يتشي مهتي اَوُسبََي رتو اوثَماَء لاه :هلوق .ةداتق نع .ديعس انث :لاق

 )١٢٨٢( :ت .بيذهتلا بيرقت ٢٢٨٢. ٣٤٩/١.

 .مصاع وبأ انث :لاق .ورمع نب دمحم ينثدح» :يربطلا لاق ٢٥٨/٧. .يربطلا ريسفت )١٢٨٣(

 مهتي اَوُسبلَي رتو اوثَماَء َبِزَلأ» :دهاجم نع كحيجن يبأ نبا نع .ىسيع انث :لاق

 .٬ناثمألا ةدابعب :لاق ؟ ملظب
 .ثحبلا اذه نم ٩١: ص رظنا )١٢٨٤(

 ؛ةسبنع نع ،ماكح انث :لاق ،ديمح نبا انثدح» :يربلعلا لاق ١. ٢٥١. .يبطلا ريسفت )١٢١٨٥(

 زَلَو» :هلوق يف .دهاجم نع .ةزب يبأ نب مساقلا نيع .نيخحلا۔ابح نب ۔اححم نع

 .«ناثواألا ةدابع :لاق ٩ ماسب هف نإ اوسبلي

 .ثحبلا اذه نيه ٢٤١٧ ص رلفنا (ا٦٨٦١)

 انث :لاق نيسحلا نب دمحم انثدح» :يربطلا لاق ٢٦٨/٧. .يربطلا ريسفت )١٦٨٧(

 :لاق « نظي مهتي اَوُسيَنَي لو» :يدسلا نع .طابسأ انث :لاق .لضفملا نب دمحأ
 .«كرشب



 ٢٩٩ 7 : 9 يناثلا لصفلا
 ۔_۔۔___.عت اتنا ره

 رصن نب طابسأ هذيملت فعضل كلذكو ريسفتلا مولع يف '""٨“ايدسلا
 دمهل ١ 'ىن ١٢٩) .

 دنع ءاج امك اديز نبا ىلإ بوسنملاو ،طقف كرشلاب انه ملظلا ريسفتو ه
 ىور دقو .ديز نبا لبق نم هدورول ةمألا نازيم يف هل ةميق الف ،''""٠!يربطلا

 ملسأ نب ديز نب نمحرلادبع نع يشرقلا ملسم نب بهو نب هللادبع

 وه نم بهو نبا ددحي ملو ،يثيللا ديز نب ةماسأو ملسأ نب ب ديز نب ةماسأو

 نب نمحرلادبع ىلإ بهذي حيجرتلا ناك نإو ةياورلا هذه هنع لقن يذلا ديز نبا
 .'"“‘١مهلاوقأب جتحي ال ةثالثلا ءالؤه لكف رمأ نم نكي امهمف .ديز

 .ثحبلا اذه نم ٢٥٤ ص رظنا )١٦٨٨(

 :لاق ؟هثيدح فيك :دمحأل تلق :برح لاق ...ينادمهلا رصن نب طابسأ» :رجح نبا لاق )١٢٨٩(

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

 ٣٥٤. ١٩٦٢/١(. :ت ،بيذهتلا بيذهت) .«يوقلاب سيل :ىئاسنلا لاقو .ديناسألا بولقم

 :لاق ،ىلعاألادبع نب سنوي ينثدح» :يربطلا مامإلا لاق ٧/ ٢٥٨. يربطلا ريسفت )١٦٩٠(

 .كرشب :لاق ؟ يي مُهتتيإ اوسبلي َو» :هلوق يف ديز نبا لاق :لاق بهو نبا انربخا
 :ت 6بيذهتلا بيرقت) يف رجح نبا لاق "يودعلا ملسأ نب ديز نب نمحرلادبع - )١٦٩١(

 .«فيعض» :( ٩ ٥٧٠١

 ٢١٥. ١/ :ت بيذهتلا بيرقت) يف رجح نبا لاق "يودعلا ملسأ نب ديز نب ةماسأ

 .«هظفح لبق نم فيعض» ٥(:

 ٢٥٠. :ت ©بيذهتلا بيذهت) يف رجح نبا لاق ،يشيللا ديز نب ةماسأ

 .ءيشب سيل :دمحأ نع مرثألا لاقو .ةرخآب ناطقلا هكرت :دمحأ لاق» ١ ١٩٠(:
 نسح هارأ :هل تلقن ريكانم ثيداحأ عفان نع ىور :هيبأ نع دمحأ نب هللا دبع لاقو

 ةياور يف نيعم نبا لاقو .ةركنلا هيف فرعتسف هثيدح تربدت نإ :لاقف ثيدحلا

 ةقث :هنع يلصوملا ىلعي وبأ لاقو .هفقضي ديعس نب ىيحي ناك :ةمثيخ يبأ نب ركب يبأ

 داز .ةقث :هنع هريغو يرودلا لاقو .سأب هب سيل :هنع يمرادلا نامثع لاقو .حلاص

 .؛يوقلاب سيل :يئاستلا لاقو .هب جتحي الو ،هثيدح بتكي :متاح وبأ لاقو .ةجح :هريغ

 يف حرجلا ءاملع لاوقأ ٢١٧ ٧٦١/١( :ت ،بيذهتلا بيرقت) يف رجح نبا رصتخاو

 .«مهي "قودص» :هلوقب يثيللا ديز نب ةماسأ



 قحلا ملاعم ميم"!ةحو ٤٠٠
 _ ۔عجاناتتاف_۔۔__۔_

 ملظلا تددح يتلا تاياورلا لك نأ انل نيبتي هركذ قبس ام لك نم

 .ةجح اهب موقت ال تاياور طقف كرشلاب ماعنألا ةروس ةيآ يف روكذملا

 . و صم م , ره س

 لطب ممتي اَوُسبَنَي ركو اوثمماء َيَلا» :ىلاعتو هناحبس هللا لوقف
 ى د

 نم اورهطت نيذلا لاح انل نيبي [ه٦ :ماعنالا 4 َتوُدَعهَم مهو نكلا ملل كهتتؤأ س . ر وإ ے . وو 4۔ م
 .ملظلا عاونأ لك

 2 ر 7 , س ,صس ہ۔ ره ۔۔رع .و ۔۔ے۔ .

 لذلا تم كيمِشَح اَهَيلَع َدوضَرَعي مُهَرَتو» :ىلاعت هناحبس هللا لوقو
 ہو ےےہ س 7 ؟ ِے سره إ ,ہ ۔ ح 77 7 7 . -١ و , ۔

 اوُرسَِح نيد ١ يريخلا نإ ر ا نزل ١ ل اقَو يخ فرط نم ےكرورظني

 مم حش 2 . ص 4 2 ے, ۔<؟ ة إ إ روم , .ك .وهم 2

 ايو ٥ ميقم باذَع ىف تيملظلآ نإ الا ةميقلا موي مهيلهأَر محس
 ؟ ر ےم . م صس صس 7 ّ م م س ؟ َّ ِ

 ؛ليبتم نم هذل امف هنأ للضي نَمَو هللأ نوذ نت ُمَتوُرصي ةيلزأ نيت مف كاك
 :ىروشلا] ٤٥. ٦[.

 هذه نثتست ملو ثةمايقلا موي ىلإ اومدق نيذلا نيملاظلا لاح انل نيبي

 .رخآ نود ًاملظ ةيآلا

 . 2 ي . س ,ث ے<, < ِ
 مئاد :يا 4 ميقم باذع ق تيملظلا نإ كلأ ٭» :ريثك نبا لات ه

 امو ط :ىلاعت هلوقو .اهنع مهل ديحم الو اهنم مهل جورخ ال يدبأ يدمرس

 نم هيف مه امم مهنوذقني :يأ ههلا نوذ نت مَتورُمنَي ةيلوأ نيت مك كاك
 هل سيل :يأ «يليبتس نم ةل ام هنأ للضي نَمَو» لاكنلاو باذعلا
 . ١٢٩٢ ؛«صالخ

 رفكلاب مهسفنأ 4 َتبممللتلآ نإ ةلآ «« :يدعسلا خيشلا لاقو ه

. . . 7 2 . 
 نوجرخي ال نيرمغنم ‘هطسوو هثئاوس يف :يأ 4 ميقم باذع ق « يصاعملاو

 )٩٣!١) «نوسلبم هيف مهو مهنع رتفي الو ادبأ هنم

 )١٢٩٢( .ريثك نبا ريسفت ٢١٢/٦.

 )١٢٦٩٣( ص "يدعسلا ريسفت ٧٢٧. ةيآلا ريسفت نم ٤٥ .ىروشلا ةروس نم



 ٤٠١ ح 9 يناثلا لصفلا
 ___ ۔عجتلاشن م

 بسح مهتاكرد توافت عم مهريصم وه اذه ۔ هللاب ذايعلاو - نيملاظلا لكف
 باذع يف أعيمج مهف .نييبئات ريغ ةمايقلا موي اومدق اذإ "مهملاظم تايوتسم

 .لاكنلا نم هيف مه امم مهذقنيو مهل عفشي يلو مهل سيلو يدبأ يدمرس
 اهل نيسمحتملا نإف تقؤملا باذعلا ةركف نهذلا ىلع بلغت امنيحو

 امنإ هجوتلا اذهو «مهراكفأل اعبت ةينآرقلا يناعملا هذه لعج ىلع نولمعي

 يتلا ةفيعضلا تاياورلاو ةثوروملا ةيبهذملا راكفألل راصتنالا بح هدوقي
 .ةئطاخلا يناعملا تلمأ

 مئاد :يأ ؟ ميقم بادَع ىف َيمللا ني الآ» :لاق مث» :يزارلا لاق
 نأ :باوجلاو امهباذع مودي قسافلاو رفاكلا نأ ىلع لدي اذهو :يضاقلا لاق

 َنوُركلآو» :ىلاعت لاق رفكلاب صوصخم نآرقلا يف قلطملا ملاظلا ظفل

 ةيآلا هذه هدعب لاق ىلاعت هنأ اذه دكؤي يذلاو ٦٢٥٤[ :ةرقبلا] 4 دوملا 7

 مانصألا نأ :ىنعملاو هه زود نيت مضن ةيلوأ نيم مك اكاو »

 ةعافشلا كلتب اوتأ ام ىلاعت هللا دنع مهل عفشت نأ لجأل اهنودبعي اوناك يتلا

 .'"٨;؛«رافكلاب الإ قيلي ال اذه نأ مولعمو

 ةسارد دنع نزو اهل سيل سسأ ىلع لوقلا اذه ىلإ يزارلا مامإلا بهذ

 ۔ :ىلاعت هللا تايآ

 هب حجرتت اليلد يضاقلا لاوقأل ضراعملا هيأرو قباسلا هفقوم لعج -

 .ةيمالسإلا ةمألا نازيم يف هل ةميق ال هجوت اذهو ،تادقتعملا

 تفصو يتلا ةينآرقلا تايآلا كلت ىلإ انه يزارلا مامإلا تفتلي ملو

 طقف ادحاو ىنعم حجر لب ،''""“ملظلاب ةمألا هذه دارفأ نم رئابكلا باحصأ

 .ةقباسلا هتركف عم مءالتيل

 )١٦٩٨( "يزارلا ريسفت ١٦١٢/٢٧.

 )١٢٩٥( .ثحبلا اذه نم يناثلا لصفلا نم سماخلا مسقلا ييف ةينآرقلا تايآلا :رظنا



 م ! ۔.۔ے ٠

 قحلا احم ل 7 7 ٤٠٢ ٥
 _ ۔عح تناخ الم

 ىدحإ ةمايقلا موي نيرفاكلل مانصألا ةعافش مدع يزارلا مامإلا لعجو ۔

 هضقني لوق اذهو .ةمألا هذه نم رئابكلا باحصأل ةعافشلا ةركفل تادكؤملا

 نوفرتعي ال ايندلا يف نيرفاكلا نأ ميركلا نآرقلا انل دكأ دقلف .هسفن نآرقلا

 ةعافش يف مهتينمأ نع الضف رانب الو ةنجب الو ثعبب الو توملا دعب ةايحب

 .ةمايقلا موي مهل مهمانصأ

 ء"'؟“"١متاح يبأ نباو ء''"“"!يربطلا مامإلا اهجرخأ يتلا ةياورلاو -

 نباو "٠'& :يطويسلاو ،''"“““يسولألاو ،'٠"““يناكوشلا اهب جتحاو اهركذو

 :هلوق ثرحلا نب رضنلا ىلإ ت تبسن يتلاو "" "اروشاع ن نباو ،''""''!يزوجلا

 لتق نم اهدورول ةلطاب ةفيعض ةياور يه ،«ىّعلاو تاللا يل عفشت فوس»

 لبق نم اهدورولو &'":"دمحم نب جاجح هخيش نع دواد نب نيسحلا
 نيب اهدنس عاطقنا ببسبو &'‘٠٦‘!ماهوألا بحاص يندعلا نابأ نب مكحلا

 .ثرحلا نب رضنلاو سابع نبا ىلوم ةمركع

  

 :لاق نيسحلا انث :لاق .مساقلا انثدح» :يربطلا مامإلا لاق ٢٧٩/٧. "يربطلا ريسفت )١٦٩٦(

 لاق :لاق ًةمركع نع نابأ نب مكحلا ينربخأ :جيرج نبا لاق :لاق .جاجح ينث

 انومُتَمح ًدَمَلَو » :ةيآلا هذه تلزنف ىزعلاو تاللا يل عفشت فوس :ثرحلا نب رضنلا

 .«4 اكرش » :هلوق ىلإ ٩٤[. :ماعنالا] رمرم لو مُكَتقلَ امك ىدرف

 .ماعنألا ةروس نم ٩٤ ةيآلا ريسفت نم 0٢٩٨/٣ دلجملا ٧٦٧٥ :ةياورلا 6متاح يبا نبا ريسفت )١٢٩٧(

 )١٦٩٨( .ىناكوشلا ريسفت !٢٠٠/٦.

 )١٢٦٩٩( شىسرلالا ريسفت ٢١٦٤. و٨٣/٦.

 )١٣٠٠( 6روثنملا ردلا ٥٩/٣.
 )١٣٠١( يزوجلا نبا ريسفت ٥٧/٦٢.

 )١٣٠١٢( .روشاع نبا ريسفت ٤٥/١١.

 .ثحبلا اذه نم ١٦٤ص رظنا )١٣٠٢٣(

 (طسقلا نازيملا) باتك يف تركذ دقو ١٤٤٤. ٢٣٠/١. :ت ‘بيذهتلا بيرقت )١٣٠٤(

 قيرط نم تءاج تاياورل ءاهقفلا درو ليدعتلاو حرجلا ءاملع لاوقأ ١٩٧. ۔٥٩١ ص

 .ن ابأ نب مكحل ١



 يناثنا لصفلا !_ ... .
 ١9" 4. ٤٠٢

 ___ ۔عن: لا ثتر]ن 2

 هلا ىوقتب مهيلع رشحلا مويب نونمؤي نيذلا نأ ميركلا نآرقلا انل نيبو -

 هب ززنأو » :العو لج لاق ثيح ،ةعافشلا ةينمأ ىلإ نوكرلا مدعو ىلاعت
 < ٦١2 ٭ێ ّ 7 ۔۔؟ ل ۔۔ ۔ مو ۔۔ءه < ۔ے رم ۔۔ ۔ ,ر

 عيفش الو كو ۔هنود ني مهل تل مهبر لل اوَُسَص نآ َدوُفاَي بذلا

 ٥١[. :ماعنالا] 4 نومت مهل

 ناب مهنم املع 4 ةهَر لي ويسم نآ َدوُئاَي َزَلا»» :يربطلا لاق
 نومئاد اللا يضري " نولماع 6اهديعوو هللا دعوب نوقصم مهف نئاك كلذ

 هنود نُم مهل ستل .هللا باذع نم مهداعم ىف مهذقني اميف يعسلا ين

 .هنم مهذقنتسيف مهرصني يلو مهبذع نإ هللا باذع نم مهل سيل :يأ 4 و

 4َدوُتَنب ْمَُلمَل» .هباقع نم مهصلخيف ىلاعت هللا دنع مهل عفشي 4 يفن الو»
 : اولمعيو مهبر اوعيطيف . .مهسفنأ يف هللا اوقتي يك مهرذنأ :لوقي

 . ١٣٠٥ '«هيصاعم بانتجاب هطخس اورذحيو

 اهيلع ريسي يتلا سيياقملا ضقاني انه يزارلا هيلع راس يذلا هجوتلاو 7

 لعجي «رافكلاب الإ قيلي ال اذه نأ مولعمو» :هلوقف ،مالسإلا يف مولعلا يقلت

 - :لءاستي ناسنإلا

 يزارلا اهيلع دنتسا يتلا تاياورلا لكو ملعلا ةجرد ىلإ لصو فيك ۔

 .!؟ةجح اهب موقت ال ةفيعض (رانلا نم جورخلا ةركف) تابثإ يف

 يف سيلو ملعلا ةجرد ىلإ (رانلا نم جورخلا ةركف) تلصو فيكو

 سيلف» :يغارملا ذاتسألا لاق دقف .؟اهيلع صنت ةحيرص ةيآ ىلاعت هللا باتك

 ديشر دمحم ذاتسألا لاقو .'"``«...اهتوبث يف عطاق صن ميركلا نآرقلا يف

 )١٣٠٥( ،يربطلا ريسفت ٢٠٠/٧.

 ديؤي ام ةحيحصلا ةئُسلا يف ءاج نكلو ...» :يغارملا لاوقأ ةمتتو ٩٧/١-٩٨. ،يغارملا ريسفت )١٣٠٦(

 ةباورلا هذه 6اهلني مل اهب بذك نمف يتمأ نم رئابكلا لهأل يتعافش» :ةت هلوقك اهعوقو
 .ثحبلا اذه يف نبت امك اهترط فعضل ةجح اهب موقت ال يغارملا خيشلا اهيلإ راشأ يتلا



 ىفلم باوم
 [>حت[[ا 5 ,_ ٤٤

 درو نكلو ة هع افشل ١ عوقو يف يعطق صن ن آرقلا ىف ١ ف سيلف ( :اضر

 5 "...اهتابثإ ا'؟٤`”“ثيدحلا

 (ملظلا) ىنعم تددح يتلا تاياورلا نأ كردن هنايب قبس ام لك نم

 (ملظلا) نأ كلذك كردنو .يمالسإلا جهنملا نازيم يف تبثت تبثت ال طقف كرشلاب

 هذه يف هتريسم يف ناسنإل ١ اهفرتقي يتلا يصاعملا عيمج هانعم يف معي

 .ايندلا ةايحلا

 هيف ققحتي يذلا مويلا يتأي نأ لبق ملاظملا لك نم رهطتلا ناسنإلا ىلعف

 .«ةمايقلا موي تاملظ علظلا» : : نيي لوسرلا لوق

 امظ لظلا» :هللا لوسر لاق :لاق انث رمع نبا نعو» :يناعنصلا لاق
 عيمج لمشي وهو ملظلا ميرحت ةلدأ نم ثيدحلا .هيلع قفتم «ةمايقلا م مؤي

 : : =" وأ رفاك وأ نمؤم قح ىف ،ضرع وأ لام وأ سفن ىف ناك ءاوس .هعاونأ

 نإف ...» :ىلاعت هللا هظفح يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةحامس لاقو

 نم سوفنلا هذه هب تعبشت امع ئشان مهو هللاب كارشإلا يف ملظلا رصح

 شطبلا تأر ىتح اهنيزاوم بالقنا ىلإ كلذ ىدأ دقو ،داسفلاو روجلا بح
 ديعو هيلع قبطني ال ةيناسنإلا مهتمارك مهبلسو مهقوقح مهطمغو سانلاب
 كولسلا يف طارصلا ءاوس نع جورخلاو ،قالخألا فارحنا كلذكو ملظلا

 نأ ىلع ءءاشحفلاو مثإلا رئابكب ةناهتسالا ىلإ ىدأ امم اذهو تالماعملاو

 لدي امم اهيف مكو ثةيليصفتلا نآرقلا صوصن نآرقلا تالمجم نيبي ام ريخ

 بر هلل دمحلاو ،ةجح اهب موقت ال رئابكلا لهأل ةعافشلا ركذ اهيف ءاج يتلا ثيداحألا )١٣٠٧(

 .نيملاعلا

 )١٣٠٨( شرانملا ريسفت ٣٠٧/١.

 )١٣٠٩( ء(قالخألا ءىواسم نم بيهرتلا باب ،عماجلا باتك) !مالسلا لبس ٢٠٣٠/٤.



 ٤٢١ _يييحو ين ع تداثلا لصفلا
2, , -=. 

 لوقلا يفانت الف ‘رافكلا قح يف ىرت امك ةيآلا هذهود» : ىسرولألا لاق

 ىندأ هل نم ىلع ىفخي ال امك اهنم جورخلا يف نينمؤملا ةاصعل ةعافشلاب
 نأ» هللادبع نب رباج نع هيودرم نباو رذنملا نباو ملسم جرخأ دقو .ناميإ

 :ريقفلا ديزي لاق "ةنجلا نولخديف موق رانلا نم جرخي :لاق ةي هللا لوسر
 4 ى صم

 مه اَمَو راتلا نم ا . . أوُجرح نأ ت ودرب 2 , :ىلاعت هللا لوقي :رباجل تلقف

 ل أورَمَك نلأ نإ » ةيآلا لوأ لتأ :لاق [٧٢.ةدناملا] 4 اهنم كيجرت

 الأ [٦٣:ةدناملا] ه هي اوُدَتَقَل ,هكم ,هلّتمَو اًحيمج ضرَكلا ق اًمت مهل تأ

 .('٦“١)«اورفك نيذلا مهنإ

 اذه نم اهعضوم يف اهانركذ دق انه يسولألا اهيلإ راشأ يتلا ةياورلاف

 َ إ(٧٩٢١) 7 لا

 انسلو» :سابع نبا عم قرزألا نبا ةصق ىلإ راشأ نأ دعب يسولألا لاقو
 ىلع ةديقعلا ةحص ىلاعت هللا فقو الو ةياورلا هذه حيحصتل ني رطض

 '"“«لوقن ام ةقيقح ىلع دهاش حيحص ثيدح نم انل مكف ،اهتحص

 ةركف تابثإ يف هريغو يسولألا اهيلع دمتعا يتلا تاياورلل عبتتملاو

 - ةيداحآ وأ ،ةضقانتم وأ ةفيعض اهدجي رانلا نم (نيملسملا ةاصع جورخ)

 . اهديناسأ ةمالسب مل اذإ

 هريسفت يف هيلإ راشأ يذلا ميقتسملا جهنملا يسولألا ةمالعلا قبط ولو

 حيحص ليلد لك نم ةغراف هدي دجول اهب جتحا يتلا تاياورلا عيمج ىلع

 .هل دهشي

 )١٣٩١( .ىسولالا ريسفت ٣/ ٣٠٠

 )١٣٩٢() ص رظنا ٢٢٦ .ثحبلا اذه نم

 )١٣٩٣( كىسولألا ريسفت ٣/ ٣٠٠.



 غللاتتم ثحو ٤٠٦
 .4 اكلام

 م

 - ةه
 رجي اءوس لمحي نم بتح ا ىلهأ ةنامأ

 آ

 و مُكَمِنَمَأب سنل »
 نم هذل دحي الو ١٢٣[. :ءاسنلا] 4 ابت ر اًلَو هلل نود

 نم نيب امدنع اذه يف لدج لك رباد عطق ىلاعتو هناحبس هللا نأ ىلع

 سنجلا عيمج ىلع مكح امدنع كلذو ،هدابع نم حبارلا نمو رساخلا

 ٥ رْضَمْلََو» :لاق ذإ لاصخ عبرأ نيب مهنم عمج نم الإ ؛نارسخلاب يناسنإلا
 اوَصاَوَتَو تحلَصلا أوِمَعَو اوماء بزلا الإ ه رخ ىنل نإلا كي

 نأو 5ماقملا ةروطخ ىلع لدي امم وهو [٢۔١ رصعلا هبل اوَصاَوتَو قحلي
 ...ىلاسكلا اهلوانتي ال ةداعسلا نأو ينامألاب كردي ال زوفلا

 يذلا يبرعلا ناسللا جهنمب ًارصبتسم اهسفن ةيآلا ةلالد ربدت نمو اذه ...

 لالدتسالا يف اهيلع عمجملا ةيلوصألا دعاوقلاب ًادشرتسمو ،نآرقلا هب لزن

 ةياورلا مكلت هيضتقت ام نع دعبلا لك ةديعب اهدجي صوصنلا يناعم ىلع

 ديفت يفنلا قايس يف ةركن اهيف (ملظ) ةملك نإف كرشلا يف ملظلا رصح نم

 ها َدَمَتَا ام ء . :ىلاعت هلوق يف لاقي نأ ىسع اذامف الإو ،©فالخ الب مومعلا

 نم ةيآلا يف يفنملا لمح زاوجب :لاقيأ ه ولإ نم ةعم كاك ابو رلك نم

 هسفن يف نم اذه لوقي ال ؛هللاو الك ؟مومعلا ريغ ىلع نيركنملا هلإلاو دلولا

 نأ زاوجو ديحوتلا ضقن ىلإ يدؤي هنإف لقع نم صيصب الو ناميإ نم ةرذ
 ضعب ىلع هلإلاو دلولا نم ةيآلا يف يفنملا لمحل ًادالوأ ًاذختم هللا نوكي
 از هلإ ال) ةلمج تناك امل كلذ زاج ولو ضعب نود ةهلآلا ضعبو دالوألا

 ...عامجإلاب ديحوت اهنأ عم اديحوت (هللا

 حورص فسنب هددهي ام عمتجم ىلإ راكفألا هذه لثم بست نإ ...

 هركف يف رقي عمتجم ةلاح نوكت نأ ىسع اذامف .هيف ةماقتسالاو ىوقتلا

 هدحو يفكي كارشإلا ةبئاش نم ملس نإ ميقعلا يديلقتلا ناميإلا نأ هنادجوو



٠ 

 يناثلا لصفلا 9 ٠٥

 هسفن دبعلا ملظ ىلع قدصي امنإو ‘كارشإلا يف رصحني ال ملظلا نأ ىلع

 .''""“'«يعرشلا هقح هبلسب هريغل هملظو هنايصعب

 َيَلأ» ؛ىلاعت هلوق يف ملظلا رصح نم ىلع هدر يف ًاضيأ هتحامس لاقو

 كرشلا يف ؛ةوُدَتهُم مشو نكلا مك كهتتؤأ رنظي مهتي اوسبلي رتو اوثما
 ىلع رطخأ كلذب ةيآلا ريسفت نإ قحلا رمعلو» :يصاعملا نم هريغ نود هدحو

 عيمجل ثتجملا هسسأ عيمجل مادهلا لوعملا هنإف ارطخ لك نم مالسإلا

 لهأ ىلع ًابوسحم ناك نم نأ الإ هانعم سيل ذإ ،هتلدأ عيمجل يغلملا ،هلئاضف

 ةالصلا عاضأ ولو كرشلا نم ءيشب سبلتي مل ام عنص ام هريضي ال ناميإلا

 الإ ةريبك عدي ملف هتاوهش ءارو فقاسناو .جحلا لطعو ةاكزلا عنمو مايصلاو

 امف 5اهكهتنا الإ ةمرح الو اهلمهأ الإ ةضيرف الو اهقنتعا الإ ةليذر الو اهاتأ

 نيدلا تابجاو عيمجل المهمو مالسإلا رئاعش عيمجل لطعم هللا يقل نأ هيلع

 قوقعو ؛ح ريغب ةمرحملا سفنلا لتقو طاولو انز نم ءاشحف لك ابكترمو

 لاومأ لكأو املظ ىماتيلا لاومأ لكأو ابرلا لكأو ؛ماحرألا عطقو نيدلاولا

 سانلا ضارعأ يف ناسللا قالطإو ؛ليياكملاو نيزاوملا فيفطتو ؛سانلا رئاس

 وهف كارشإلا ةبئاشب هناميإ بشي مل نإ هنإف ؛تانصحملل ًافذقو ةميمنو ةبيغ

 هانركذ ام نأ ثحابلا يعدي نأ الإ مهللا ،نودتهم مهو نمألا مهل نيذلا نم

 ماكحأب هيلع موكحم هلعف نمو كارشإلا ةلمج نم دودعم رئابكلا نم

 نأ امإ همزلي هنإف هيلعو ،نولاغلا جراوخلا الإ هلقي مل امم وهو ،نيكرشملا

 نيذلا ةئجرملا ةديقع ىلع وأ ،رئابكلا مكلت يف جراوخلا ةديقع ىلع نوكي

 ...(رم امهالحأ نيرمأ نم يبسحو) ؛ناميإلا سوماق نم اهلك لامعألا اوغلأ

 ثبشتلا ىلإ ةخراص ةوعد وه عمتجملا يف ركفلا اذه لثم ثب ....

 :هلوق مراصب ةيهاولا اهطويخ هللا عطق يتلا ةغرافلا ينامألاو ةلطابلا ماهوألاب

 )١٣١٠( ص ٬ةريبكلا بكترم نم ةءاربلا مكح ٢٤.



 اي... _" . _

 ىلاعت هلوق ريسفت يف لاوقأو تاياور |

 م مص صم ص

 [ه :ىحضلا) 4 حضَرَتَف كير ليطي فور »

 (رانلا نم نيملسملا ةاصع جورخ ةركف)ب نيلئاقلا نم ريثك ركذ دقل

 رظانلاو .مهلوق تابثإ يف اهورطس يتلا مهتلدأ نمض ةميركلا ةيآلا هذه

 مدعب فرتعا دقلو ،دحأل اهيف ةجح ال اهدجي اهوركذ ىتلا تاياورلا يف

 (رانلا نم جورخلا ةركف)ب نيلئاقلا نم ريثك لاوقألا كلت ةيحالص

 .مهسفنأ

 ۔ :ةيتآلا تاياورلا ه رتف » :ىلاعت هلوقل نيرسفملا دنع ءاج

 :ةيآلا هذهل مهريسفت دنع ا 7 نباو . '٨١٢"يزارلا نم لك لقن .

 يف يتمأ نم دحاوو ىضرأ ال اذإ :لاق ةيآلا هذه تلزن امل هل هنأ ىوري ...»
 .«رانلا

 مهلك هتمأ لخدي نأ هاضر ...» :ناميإلا بعش يف يناربطلا دنع ءاجو ه
 . ١٣١٤ '«ةنجلا

 )١٣١٢() "يزارلا ريسفت ٢١٠/٣١.

 )١٣١٣( ص ةيطع نبا ريسفت ١٩٨٦.

 )١٣١٤( :ةياورلا ناميإلا بعش ١٤٤٥. ٢/ ١٦٤.
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 رخآ هجو نم هباشتملا صيخلت يف بيطخلا جرخأو» :ىطويسلا لاقو ٥

 ك و ى وس ۔

 ىضري ال :لاق 4 حضرتف كنر كليطعي فوسلو » :هلوق يف انمث سابع نبا نع
 )د١٣١)

 «رانل ١ ىف هتمأ نم دحأو كلمحم

 يمقلاو 5 34 يواجلا يوونو ٣١٠١ ١. يزارلا نم لك بسنو .

 لخدي ال نأ يدج ءاضر» : : هنب قداصلا رفعج مامإلا ىلإ '١٢اير وباسينلا

 .«دحوم رانلا

 هلئابح نم كابشو ،هرورغو ناطيشلا سواسو نم تاياورلا هذه نتمف

 .ةغرافلا ماهوألا ىلع اولكاوتي ىتح سانلا ماهفأ دايطصال اهعضي أتفي مل يتلا

 هذه اهيوحت يتلا ةيدقعلا تافلاخملا هذهل ميقلا نبا ةمالعلا هبنت دقو

 نم دحاوو ىضري ال هنأ نم ،لاهجلا هب رتغي ام امأو» :لاق ثيح "تاياورلا

 رورغ نم اذهف !رانلا هتمأ نم دحأ لخدي نأ ىضري ال وأ رانلا يف هتمأ

 هب ىضري امب ىضري هيلع همالسو هللا تاولص هنإف مهب هبعلو "مهل ناطيشلا

 ءةاصعلاو رافكلا نم اهقحتسي نم رانلا لخدي هناحبس وهو 6ىلاعتو كرابت هبر

 :لوقي نأ نم هقحبو هب فرعأ هلوسرو ،مهيف عفشي ادح هلوسرل دحي مث
 كرابت هبر لب ءاهيف هعدي نأ ىلع رانلا يتمأ نم ًادحأ لخدي نأ ىضرأ ال

 ريغ يف عفشي الو ،"'“هيف عفشي نأ هللا ءاش نميف عفشيف ،هل نذأي ىلاعتو

 .'٦٢`‘/«هيضرو هيف هل نذأ نم

 )١٣١٥( ،روثنملا ردلا ٦١٠7٦.

 )١٣١٦( يزارلا ريسفت ٢١٠/٣١.

 )١٣١٧( ؤديبل حارم ٦٤٠/٢.

 )١٣١٨( ث،نآرقلا بئارغ ريسفت ٣٠/ ٥١٧.

 سيل لوقلا اذه نإف ؤرانلا نم نيملسملا ةاصع جارخإ لجأل انه ةعافشلاب دصقي ناك نإ )١٣١٩(

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو "ثحبلا اذه يف حضوم وه امك هيلع دامتعالا حصي ليلد هل

 )١٣٢٠( ص نآرقلا ماسقأ يف نايبتلا ٤٨.
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 ىهحز۔ حد

 ع ٠ ب دت 2س.

 لوق ىلع ليقع نبا در (سيلبإ سيبلت) باتك يف يزوجلا نبا لقنو
 ىلوألا ىوعدلاو» ::دحأ هتمأ نم رانلا يفو ةي دمحم يضر ال: :نيلئاقلا

 يف نعل دقو فيك .راجفلا باذعب ىضري ةي يبنلا نإف {ةبذاك ةب يبنلا ىلع
 ةلطاب ىوعد راجنفلل كنت هللا بيذعتب ىضري ال هنأ ىوعدف ‘ةرشع رمخلا

 .''""'«عرشلا مكحب لهج ىلع مادقإو

 هذه نتم قح يف يزوجلا نباو ميقلا نبا اهلاق يتلا لاوقألا هذهب يفتكأ
 مدعو لمعلا يف دجلا اعيمج انيلعف "حلاصلا فلسلا ىلإ ةبوسنملا تاياورلا

 .ائيش ينغت ال يهف نيطايشلا ماهوأ ىلإ نوكرلا

 َفْوَسلَو » :ىلاعت هلوقل حيحصلا ريسفتلا دوعسلا وبأو ميقلا نبا نيب دقو

 . ص - .هرتف كبر كيقي

 ‘هسفن هب حرفتو ،هنيع هب رقت امب هدعو مث» :ميقلا نبا لاق ثيح ٠

 نآرقلا نم هيطعي ام معي اذهو ىضريف هيطعي نأ وهو اهردص هب حرشنيو

 دعب هيطعي امو ،هتملك ءالعإو هركذ عفرو عابتألا ةرثكو ،رصنلاو ،ىدهلاو
 .''"""ةنجلا يف هيطعي امو ،ةمايقلا فقوم يف هيطعي امو ،هتامم

 4 صر ك 1 تديطقي فَوََلَو ٣ :ىلاعت هلوقو» :دوعسلا وبأ لاقو ه

 مولعو سفنلا لامك نم اينذلا يف ىلاعت هللا اطعأ امل ةلماش ةميرك ةدع

 هيلع هرصع يف ةعقاولا حوتفلاب نيدلا ءالعإو رمألا روهظو نيرخآلاو نيلوألا

 ةيمالسإلا كولملا نم مهريغو نيدشارلا هئافلخ مايأ يفو مالسلاو ةالصلا
 نم هل رخدا املو اهبراغمو ضرألا قراشم يف مالسإلاو ةوعدلا ؤشفو

 اهنم ةمش نع انيف سابع نبا ابنأ ذقو ىلاعت هللا الإ اهملعي ال يتلا تاماركلا

 )١٣٢١( .سيلبإ سيبلت ص٣٠٧-۔٣٠٨.

 )١٣٢٢( ص ؛نآرقلا ماسقأ يف نايبتلا ٤٨.



 ٤١١ م :9 يناثلا لصفلا . 7 ٨
 ر ذ ةبتاكم

 ضيبا ؤلؤل نم رصق فلأ ةنجلا يف» :مالسلاو ةالصلا هيلع ةل لاق ثيح
 . '٣٦٢/«فسملا هارت

 دوعسلا يبأو ،يزوجلا نباو "ميقلا نبا نع اهانلقن يتلا لاوقألا هذهف

 ن هللا دْبَع نغ ا؟"!املسم مامإلا دنع تءاج يتلا ةياورلا مهف ىلع اننيعت

 َنَْمِإ بر » :ميهاربإ يف كت هللا نوف الت ةث ىبنلا نأ ,صاقلا نب ورمع
 ىشيمع َلاَقَو .ةيآلا [٦٢؛ميهاربإ] هك تم نم هتا ىنعت . نف سانلا َنَس ام ك نل

 4 يذل يملا تأ ك :7 ::
 ليربج اي :نلق هللا لاقف .ىكبو "ينمأ يتأ : ا» :َلاَقَو هْيَدَي قرف ١١٨[ :ةدئاملا]

 :الصلا هلع ليرئج هاتأف ؟كيكني ام هلسق ملعأ تُبَرَو بمَحُش ىإ قا
 ليربج اي :هللا لاقف .معأ هو .َلاَق امي ةي هللا لوشز هربخأف .هلأسف مالسلاو

 .«كغوشت الو كتمأ يي كيِضزنَس اَِ 7 دمَحُم ىلإ ا

 لوقل قفاوم ثيدحلا اذهو» :ةياورلا هذهل هحرش دنع يوونلا مامإلا لاق

 .ا'٢٦ث١مه هرَسَرف ة كو تليطتن َفْوَسَلَر » :ك هل

 نإ زف » :ىلاعت هلوقل مهريسفت دنع ةقيقحلا هذه نع نورسفملا ربع دقو

 4 ودع هللو ةكبد ركل زفنيو هنآ هكبيتن ينوُعيتات هلا دوست رئ
 ٣١[. :نارمع لآ]

 ةمزلتسم تلعجو ةعاطلا ةدارإب ةبحملا ترسف كلذلف» :يواضيبلا لاق .

 ل 7 هلأ هكبرتيل .هتعواطم ىلع صرحلاو هتدابع يف لوسرلا عابتال

 )١٣٢٣( دوعسلا يبأ ريسفت ٤٤٠/٦.

 )١٣٢٤( :ةياورلا ملسم حيحص  8٦٠٢٦ص ١٤٣.

 )١٣٢٥() .جاجحلا نب ملسم حيحص حرش جاهنملا ٣/ ٧٤.



 51 د
 _ .عابرا ته صىحرب حم م :`و ٤١٢

 مكبولق نع بجحلا فشكيو مكنع ضري يأ رمألل باوج 4 رنود

 هسدق راوج يف مكئوبيو هزع بانج نم مكبرقيف مكنم طرف امع زواجتلاب

 ؟ همحر ُروُعَع هلاو » .ةلباقملا وأ ةراعتسالا قيرط ىلع ةبحملاب كلذ نع ربع

 .''""`... ةف هيبن عابتاو هتعاطب هيلإ ببحت نمل

 هنأ يعدي ءالقعلا قرف نم دحاو لكف ةلمجلابو ...» :يزارلا لاقو ه

 نيقداص متنك نإ لق :ةت هلوسرل لاقف هتعاطو هاضر بلطيو ،هللا بحي

 نع نيزرتحم هرماوأل نيداقنم اونوكف ىلاعت هللا ةبحم ءاعدا ينف

 يف نوكي نأو دب ال ىلاعت هلل ابحم ناك نم نأ :مالكلا ريدقتو ،هتفلاخم

 ةؤبن ىلع ةعطاقلا ةلالدلا تماق اذإو اهطخس بجوي امم رذحلا ةياغ

 نأ ىلع كلذ لد ةعباتملا هذه لصحت مل نإف ،هعتباتم تبجو ةت دمحم

 نم دارملاو « زُكَيْؤُد كل رَتَيَو» :ىلاعت لاق مث ...تلصح ام ةبحملا كلت

 اذهو "باقعلا ةلازإ هبنذ نارفغ نمو ،باوثلا هؤاطعإ هل ىلاعت هلل ةبحم
 يف روفغ :ينعي هيحت رومع هلأو » :لاق مث ،لقاع لك هبلطي ام ةياغ
 هلضفب ةرخآلا يف ميحر يصاعملا عاونأ دبعلا ىلع رتسي ايندلا

 .0'"""همركو

 هيلإ بتحتي نمل :يأ ٢ « يحو زوع هللاو » ...) :د وعسللا وبأ لاقو ه

 امل زرقم لييذت وهف مالسلاو ةالصلا هيلع هيبن عابتاب هيلإ برقتيو هتعاطب
 راعشإلل ريمضلا عضوم ليلجلا مسالا غضوو ةمحرلا دعو ةدايز عم هلبق

 .''""“ةمحرلاو ةرفغملل ةيهولألا فصو عابتتساب

 عابتا هعم نكي مل اذإ موعزملا بحلا ىلع لديو» :روشاع نبا لاقو ه

 )١٣٢٦( "يواضيبلا ريسفت ١٥٦١/١.

 )١٣٢٧( "يزارلا ريسفت ١٦/٨-۔١٧.

 )١٣٢٨( ،دوعسلا يبأ ريسفت ٣٥٥/١ ةيآلا ريسفت نم ٣١ .نارمع لآ ةروس نم
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 بمو يناثلا لصفلا _ ٤١٢
   تتا

 باكترا نألو عيطم بحي نمل بحملا نأل بذاك بح وهف لوسرلا

 .''٦"“؛«...هودعب سبلتو هل ةضاغإ بوبحملا ههركي ام

 ةبحملا ةمالع نأ ةميركلا ةيآلا هذه نم ذخؤي» :ىطيقنشلا لاقو ٠

 وهف هبحي هنأ يعديو هفلاخي يذلاف .ةت هعابتا ىه ةني هلوسرو هلل ةقداصلا

 ةبحملا نأ ةماعلا دنع مولعملا نمو ‘هعاطأل هل ابحم ناك ول ذإ .رتفم بذاك
 . ١٣٣٠ ` « - ةعاطلا ىلجت

 نوُميَق هلأ دحت سنك ني لف » :لوقي قحلا نإ» :يوارعشلا لاقو ٠

 .لا نوبحي مهنأ اوعدا دق دب ال مهنإ ؟اذام ىلع لدت ةيآلا هذه 4 هلآ كبت

 هلل بحلا اولعج مهنأكف ٧ةليَي هللا لوسر هب ءاج اميف هللا اوعبتي مل مهنكلو

 .داجيإ هقلخ ىلع هل ىلاعتو هناحبس هللاو رخآ ًائيش فيلكتلا عابتاو كائيش
 :قحلا لوقي كلذ دعبو ...فيلكتلا لضف هقلخ ىلع هللو ةمعن كلتو .دادمإو

 هيمست ام نمضتت هذه 4 كل زنيو » ةلأسم نإ « كيذ زكل زينَبَو»

 بح وهو ؛رمألا اذه هلاب يف نكي ل نمف ،يعجرلا رثألاب ةيرشبلا نيناوقلا

 هذه يف أدبي نأ ةيلوؤسم هيلع نأ فرعي نأ هيلعف 5ةفَق لوسرلا عابتاو إلا

 دق ام هللا هل رفغيسو ،يناميإلا فيلكتلا ذفنيو يي لوسرلا عبتيو اروف ةلأسملا

 نع دابعلا ضعب اهنم رف يتلا بونذلا اهنإ ؟انه هللا اهرفغي بونذ يأو قبس
 .''""'٬اهيف مكحلاب ةي لوسرلا ءاجف ‘لوسرلا عابتا

 هعرشب لمعلاو ةقَي هلوسر بحب نوهرم ىلاعتو هناحبس هللا اضر بلطف

 هتكئالمو هللا ةنعل ىلإ الإ ءرملا رجي نلف هلوسرو هللا بضغي امب لمعلا امأو

 .نينمؤملاو هلسرو

 )١٣٢٩( .روشاع نبا ريسفت ٨١/٣.

 )١٣٢٠( ،ىطيقنشلا ريسفت ١/ ٢١٧.

 )١٣٣١( يوارعشلا ريسفت ٣/ ١٤٢٨ - ٤٣٢!١\ ةيآلا ريسفت نم ٣١ .نارمع لآ ةروس نم



 نم تايآ ريسفت يق لاوقأو تاياور
 ىلاعت هللا باتك

 ے , ِ س - ۔ے

 ١ » كروُملَظ اتف اندع نإف اهم اجرخ ار ٤ نونمؤملا] ١٠٧[

 ر

 نم نيملسملا ةاصع جورخ)ب نولئاقلا اهب جتحا يتلا تاياورلا نمو

 نق اهنم اَتخرَخا ار « :ىلاعت هلوق ريسفت دنع تركذ ةفيعض تاياور (رانلا

 .4 ےروتيط ايف اذغ

 دوعسم نب هللادبع ىلإ ةبوسنم ةفيعض ةياور '"""يربطلا مامإلا ركذ ه
 . '٣٢"؛ءارعزلا ىبأ قيرط نم

  

 :لاق .راشب نب دمحم انثدح» :يربطلا مامإلا لاق ٠٨. ،يربطلا ريفت ٣٣٢١ ١(

 ينث :لاق ليك نب ةملس نع "نايفس انث :لاق "يدهم نب نمحزلادبع انث
 الأ هللا دارأ اذذف :لاق ةةعافشلا يف اهركذ ةصق يف ،هللادبع نع ءءارعزلا وبأ

 نم لجرلا ءيجيف ،مهناولأو مههوجو ريغ ،ًادحأ رانلا نم ينعي .اهنم جرخ

 ؛لاق هجرخيلف ادحأ فرع نم :لوقيف ر اي :لوقيف .مهيف عفشيف نينمؤملا
 :لوقيف نالف اي نالف اي :لوقيف .ادحأ فرعي الف رظنيف لجرلا ءيجيف

 :لوقيف ؟ بوشي انق اتدُغ نإَق اَهتي ارتل آب » :نولوقي كلذ دنعف .كفرعأ ام

 جرخي الف "منهج مهيلع تقبطنا كلذ اولاق اذإف 4 نوميت او اهيف اث »
 .«رشب اهنم
 ٤٣/٥(. ريثك نبا ريسفت :رظنا) ريثك نبا اهب جتحاو ةياورلا هذه ركذ

 .ثحبلا اذه نم ٥٢٢ص رظنا )١٣٣٣(



 ن يتالا لصنل
 نم ناميلا نب ةفيذح ىلإ ةبوسنم ةفيعض ةياور ''"""؛يناربطلا ركذو ه

 6""“ناميلس يبأ نب دامحو &'""ثينابيشلا ناليغ يبأ دعس قيرط

 لبنح نب دمحأ نب هللا دبع همهتا يذلا ''٢"“ةبييسش يبأ نب نامثع نب دمحمو

 .عضولاب هريغو بذكلاب

 ب جب جب

 :ىلاعت هلوق ريسفت يف لاوقأو تاياور . !

 ٢٢ سنالا 4 ةققَي ااا مهنع لَصَو مميشنآ لع اوبتك تنك زلظتا»
 نأ ركذ دقو» :ةميركلا ةيآلا هذهل هريسفت دنع يربطلا مامإلا لاق

 هللا ةمحر ةعس مهتنياعم دنع لوقلا اذه نولوقي نيكرشملا ءالؤه
 ,)١٣٣٨) ء

 . «لئموي

 نب نامثع نب دمحم انثدح» 0٢٠٦٢ ١٦٨/٣(: :ةياورلا ،ريبكلا مجعملا) يناربطلا لاق )١٣٣٤(

 نب دامح نع ينابيشلا ناليغ وبأ دعس انثدح ،سنوي نب دمحأ انثدح ،ةبيش يبأ

 لاق :لاق هذ ناميلا نب ةفيذح نع رفز نب ةلص نع ميهاربإ نع ناميلس يبأ

 ءهتشيعم يف قمحالا هنيد يف رجافلا ةنجلا نلخديل هديب يسفن يذلاو» :ةت هللا لوسر

 هديب يسفن يذلاو ،هبنذب رانلا تشحم دق يذلا ةنجلا نلخديل هديب يسفن يذلاو

 .«هبيصت نأ ءاجر سيلبإ اهل لواطتي ةرفغم ةمايقلا موي هللا نرفغيل

 ,ريثك نبا ريسفت) .ءهفرعأ ال اذه دعسو ادج بيرغ ثيدح اذه» :ريثك نبا لاق )١٣٣٥(

 ٢٢٩/٣(.

 .ثحبلا اذه نم ٣١٥ ص رظنا )١٣٣٦(

 ىلع وهو ركنم اثيدح هل رأ مل :يدع نبا لاقو .ةرزج حلاص هقثو» :يبهذلا لاق )١٣٣٧(

 لاقو .باذك :لاقف لبنح نب دمحأ نب هللادبع امأو .هب سأب ال نادبع يل فصو ام

 لاقو .نوكفأي ام فقلت ىسوم اصع وه :نيطم لاقو .ثيدحلا عضي ناك :شارخ نبا

 ٧٩٢٤. ٦٤٢/٣(. :ت لادتعالا نازيم) «ثدحم ريغ باتك ذخأ هنإ لاقي :ينطقرادلا

 )١٣٣٨( "يربطلا ريسفت ٧/ ١٦٨.



 - ١ إ \ .

 ١٦ ٤ 7٠, ٥
 . { ا!

 حرب حم ٤ ت اكاكو ۔ _

 انثدح» :ريبج نب ديعس ىلإ ةبوسنم ةياور ''"""'يربطلا مامإلا ركذ مث

 .ريبج نب ديعس نع ،يرفصعلا دايز نب نايفس نع ،ةيواعم وبأ انث :لاق ،دانه

 نم رانلا نم لاجر جارخإب رمأ امل :لاق 4 يكرشم نكا نير هللو » :هلوق يف

 انلعل ،هللا الإ هلإ ال :لوقن اولاعت :نيكرشملا نم اهيف نم لاق ،ديحوتلا لهأ

 4 َِكرشُم انك ام انير هلأو » :اوفلحف :لاق ،اوقدصي ملف :لاق ءالؤه عم جرخن
 .« َةورَقَعَي اوناك امت مهتع لَصَر مهشنآ لع اوبَدك تيك زلظآ» :هللا لاقف :لاق

 لبق نم اهدورول ةفيعض ريبج نب ديعس ىلإ ةبوسنملا ةياورلا هذه

 .يدعسلا يميمتلا مزاخ نب دمحم ةيواعم يبأ

 :لوقي يبأ تعمس :دمحأ نب هللادبع لاق» :بيذهتلا ىف رجح نبا لاق

 اظفح اهظفحي ال برطضم شمعألا ثيدح ريغ يف ريرضلا ةيواعم وبأ
 ...هيف لوقلا نيل ناكو ،ءاجرإلا ىري ناكو ،ةقث .يفوك :يلجعلا لاقو ...اديج

 ...بارطضا هيف هريغ يفو ،ةقث شمعألا يف وهو ‘قودص :شارخ نبا لاقو

 .'"؛“؛شمعألا يف ةقث :يئاسنلا لاقو
 نب ديعس ىلإ بوسنملا لوقلا اذه لقني ةيواعم ابأ دجن ةياورلا هذه يف

 هذه نإف حرجلا ءاملع لاوقأ بسحو ،يرفصعلا دايز نب نايفس نع ريبج

 .ريبج نب ديعس ىلإ اهتبسن حصت ال ةبرطضم ةياورلا

 ٭‘% % %

 :ىلاعت هلوق ريسفت يف لاوقأو تاياور ۔ ٣
 س < س ح ے.م .م س ۔ے س و م .>‘۔ ے ےس ط لير >

 4 ر آ نم َتيمللظلل اَمَو هتىزخا دقف زاتلا لخدت نم كنإ انبر «

 ] ١٩٢ :نا رمع لآ [

 )١٣٣٩( ،يربطلا ريسفت ٧/ ١٦١٨.

 )٠ ١٣٤) :ت 6بيذهتلا بيذهت ٠٩٠. ١١٦/٩ - ١١٧.



 ٤١٧ متا يناثلا لصنلا
 ئ .: ےن ي 2

 :ةميركلا ةيآلا هذهل هريسفت دنع نيلوق يربطلا مامإلا ركذ

 كنإ انبر :كلذ ىنعم :مهضعب لاقف ؤكلذ يف ليوأتلا لهأ فلتخا» ه

 ىزخي الو :لاق اهتيزخأ دقف اهيف هدلختف كدابع نم رانلا لخدت نم

 ."‘'؛باذعلا ضعب رانلاب بذع نإو ةنجلا ىلإ هريصم نمزم

 اهيف دلخم نم رانلا لخدت نم كنإ انبر :كلذ ىنعم :نورخآ لاقو» .

 .'‘"'؛باذعلاب يزخأ دقف اهيف دلخم ريغو

 اهدجي اهيف رظانلاو ىنعملا اذه ركذت ''"ث"'تاياور يربطلا مامإلا دروأ مث

 )١٣٤١( ،يربطلا ريسفت ٢١١/٤.

 )١٣٤٦( يربطلا ريسفت ٢١١/٤.

 )١٣٤٣( ©يربطلا ريسفت) يه يربطلا مامإلا اهركذ يتلا تاياورلا ٢١١/٤(:-

 ١ ربأ انربخأ كلمؤملا انربخأ :لاق .راشب نب دمحمو يريبجلا صفح وبأ ينثدح هلال٢

 .دلخت نم :لاق 4 هنر ذَمَف َراَتلأ لخ ص كنإ ابر » :هلوق يف ؤسنأ نع ٬ةداتق نع

 ٢ نع ،لجر نع ،يروثلا انربخأ :لاق ،قازرلا دبع انربخأ :لاق ىيحي نب نسحلا انثدح ۔
 .اهنم جرخي ال نمل ةصاخ يه :لاق 4 هر َدَمَ رلا لحت نم َكَنإ انبر » :بيسملا نبا

 ٣ انث :لاق كديز نب دامح انث :لاق ،مراع نامعنلا وبأ انث :لاق ىنثملا ينثدح ۔

 تيأرأ ديعس ابأ اي :نرسحلل تلق :لاق ىلمحلا ثعشألا نع ،ناورم نب ةصيبق

 هللا لوق تيأرأ ديعس ابأ اي :تلق :لاق .قح معن :لاق ؟وه قح ةعافشلا نم ركذت ام

 مهاو راتلأ مأوت نأ توشرز»و ؛هتنزغآ ذم رلا لخدت نم كت آتبب» :ىلاعت
 ًالهأ رانلل نإ ءيش ىلع عيطتست ال هللاو كنإ :يل لاقف :لاق ؟4 اتم تبيييتي

 :لاق ؟اوجرخ مث اولخد نميف :ديعس ابأ اي :تلق :لاق .هللا لاق امك اهنم نوجرخي ال

 ملعي امب مهجرخأ مث ءاهب مهلخدأف اهب هللا مهذخاف ،ايندلا يف ًابونذ اوباصأ اوناك

 .هب قيدصتلاو ناميإلا نم مهبولق يف ِ
 ٤ كئإ» :هلوق "جيرج نبا نع "جاجح ينث :لاق نيسحلا انث :لاق مساقلا انثدح ۔

 .اهيف دلخي نم وه :لاق 4 ,هَنَرحَأ َدَقَف َراَتل لخذُت نم

 ٥ _ نب ورمع نب ىيحي نع إملسم نب ثرحلا انث :لاق قاحسإ انث :لاق ،ىنثملا ينثدح

 انبر :تلقف ،ءاطعو انأ هيلإ تيهتناف ،ةرمع يف هللادبع نب رباج انيلع مدق :لاق ،رانيد

 .ًايزخل كلذ نود نإو .رانلاب هفرحأ نيح هؤازخإ امو :لاق ؟4هَتيَرْحَأ دَمَم راتلأ لخذُت نم كنإ



 ! . ١
 : ةرح -. '٥ه ٤١٨ ٠٠٥:

 - . ___ .؟ ۔۔ :ل .ل م. ۔۔

 لاله يبأ لبق نم تاياورلا كلت تءاج دقف .ةجح الو ىوعد اهيلع موقت ال

 ةداتق ةنعنع قسيرط نمو &'"؛'فيعضلا يرصبلا يبسارلا ميلس نب دمحم
 قيرط نمو &''"ث٦'قازرلادبع نع ىيحي نب نسحلا قيرط نمو ،''"ئة؛سلدملا
 يذلا يلمآلا ميهاربإ نب ىنثملا قيرط نمو ،ةياورلا يف مسي مل لوهجم لجر

 '"؛٧'دواد نب نيسحلا قيرط نمو ‘لاجرلا بتك يف ةمجرت هل دجأ مل

 نب جاجح هخيش نع هّئياور تفعض يذلا يصيصملا (دواد نب دينسب فورعملا)

 ملسم نب ثرحلا قيرط نمو ،ليدعتلاو حرجلا ءاملع جيرج نبا نع دمحم
 .يدي نيب يتلا مجارتلا بتك يف اركذي مل نيذللا رانيد نب ورمع نب ىيحيو

 ملو ،هللا هازخأ دقو هل ريصن ال رانلا لخدي نم نأ ةرهاظ ةحيرص ةيآلاف

 يلوأ ةنسلأ ىلع ميركلا نآرقلا اهلجس ةديقع هذهو .نيلخادلا نيب زيمت

 .راهنلاو ليللا يف مهبونج ىلعو ًادوعقو ًامايق هلل نيعرضتملا نينمؤملا بابلألا
 ةئُس تءاجو ميركلا نآرقلا هضراع فيعض لوق لك ذبن ملسملا ىلعف

 .هدضب ةحيحصلا ةلت ىفطصملا

 مهريسفت دنع نورسفملا اهركذ يتلا (رانلا نم رئابكلا لهأ جورخ ةركف)و

 ۔ :ادبأ اهيف ةجح ال ةفيعض تاياور لبق نم تءاج ةميركلا ةيآلا هذهل

 لخد نم لك :هريغو هللادبع نب رباج لاقو» :يسلدنألا نايح وبأ لاق ه

 جيرج نبا هراتخاو ،ايزخل كلذ نود يف و ،اهنم جرخ نإو يزخم وهف رانلا
 .''"؛"«يقشمدلا ناميلس وبأو

 .ثحبلا اذه نم ١١٢١ شماه ٣٥٢ ص رظنا )١٣٤٤(

 )١٣٤٥( :ت ،سيلدتلاب نيفوصوملا بتارمب سيدقتلا لهأ فيرعت ٩٢، ص ١٠٢.

 )١٣٤٦( ص رظنا ٢٣٨ .ثحبلا اذه نم

 .ثحبلا اذه نم ٤٦١ ص رظنا )١٣٤٧(

 )١٣٤٨( يسلدنالا نايح يبأ ريسفت ٣/ ١٤٧.
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 ٦ / ٤١٤٩ يناثلا لصفلا
 ۔ _ _م.گس ر : رب ل 2

 ةراجتسا هذه ؛هَبَرتَأ دَمَف راتلأ لخت نم َكَتِإ انبر ل» :اضيأ لاقو .ب ۔ 7

 ىنعمو .اهلمعب لمعي نمم انلعجت الو ‘كلذ انب لعفت الف :يأ .ةذاعتساو

 :مهريغو ؤجيرج نباو ،لتاقمو {ةداتقو ديعسو سنأ لاقو ...هتحضف :هتيزخأ

 ناميإلاو ةعافشلاب اهنم جرخي نم امأ رانلا يف دلخي نم ىلإ ةراشإ يه

 . '٢؛٩'«يزخمب سيلف

 نيلوقلا ىلوأو» :هلوقب ةيآلا هذهل هريسفت يربطلا مامإلا متتخاو ٠

 نإو ،اهايإ هلوخدب يزخأ دقف رانلا لخدأ نم نإ :رباج لوق يدنع باوصلاب

 هبقاع نمو .هتحيضفو يزخملا رتس كته وه امنإ يزخلا نأ كلذو .اهنم جرخأ

 .'"٨‘'؛يزخلا وه كلذو .هايإ هباقعب هحضف دقف هبونذ ىلع ةرخآلا ىف هبر

 نم نيملسملا ةاصع جورخ ركذ يف اانه اهيلع لوغ يتلا تاياورلاف

 كلت ترجج دقو .نيبت امك ةجح اهب موقت ال ةفيعض ةلطاب تاياور ىه 6رانلا

 .ةضقانتم لاوقأ ركذ ىلإ رئابكلا لهأل ةعافشلاب نيلئاقلا تاياورلا

 ناميإلاو ةعافشلاب اهنم جرخي نم امأ» :ىسلدنألا نايح وبأ لاق دقف

 يزخأ دقف رانلا لخدأ نم نإ» :لوقلا يربطلا مامإلا حجرو ،«يزخمب سيلف

 .«اهنم جرخأ نإو ءاهايإ هلوخدب

 ىلإ تلصو لب دحلا اذه دنع ةفيعضلا تاياورلا كلت تاءالمإ فقت ملو

 راكفألا بسح لكشت ةبعل ةينآرقلا تاملكلا فورح بيترت اهدنع راص ةجرد

 امك لوقن الو دلخت بولقم لجخدت :ةداتق لاقو» :يبطرقلا لاق دقف ،لويملاو

 .'٦"“١!«ءارورح لهأ لاق

 )١٣٤٩( ىسلدنألا نايح ىبأ ريسفت ٣/ ١٤٧.

 )١٣٥٠( ،يربطلا ريسفت ٢١١/٤.

 )١٣٥١( ،ىبطرقلا ريسفت ٢٠١/٤.
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 ! ! ١ م 71 : < ٠ ٢ ٤ ٥

 ىحر حم عت ةلاكد __

 يذلا جهنملا ةيضق تسيل ةيضقلا نأ انل حضتي قبس ام لك نم

 لب لطابلا درو قحلا راهظإ يف هيلإ مكتحيو عيمجلا هب فرتعي

 مهتلاب قشارتو عفادتو عزانت - فسألل ايو - نيملسملا ةيضق تراص

 هؤفتلاو ةفيعضلا تاياورلا ىلإ نوكرلا رمألا اذه ىعدتسا ولو

 راكفألل راصتنالا لجأل تاملكلا فورح بلقو ةضقانتملا ءارآلاب

 .ةفيعضلا ءارآلاو

 ح ٭: ؛٭

 ۔ :ىلاعت هلوق ريسفت يف لاوقأو تاياور ۔ ٤

 َداَك اهباَدَع كي تَهَج باَدَع انع فرصأ انبر نولوي يريتو »

 ٦٦.٦٥[ :ناقرفلا] & اًماَمُمَر اًَمَعسُم تءاس اَهَتإ ٥ مارع

 نأ يف هدابع ءاعد ىلاعتو هناحبس هللا ركذي نيتميركلا نيتيآلا نيتاه يف

 .منهج باذع مهنع فرصي

 يف ءاجو ؛ماقملا ةئيسو رارقلا ةئيس اهنأ منهج فصو يف ءاج دقو
 .؛هاًماَرَع َناَك» هنأب اهباذع فصو

 ۔ :نيتيآلا نيتاه تاملك يناعمل هحرش يف ا٢“٢ار وشاع نبا لاق

 .«رمتسملا رشلا ىلع هقالطإ بلغو ،ميێادلا خملا كالهلا :مارغلاو»

 .«رارقلا ةوق :رارقتسالاو .رارقتسالا ناكم :رَقتسملاو»

 .«ةماقإلا ناكم مسا :ماقملاو»

 )٦٢ ١٣٥) روشاع نبا ريسفت ٩٩.



٠ 
 م"و يناثلا لصفلا ٤٢١ د 1٥.٠ 7 ٢ 3

 مع 7 . . ! ن -

 دابع ناسل ىلع تءاج يتلا ةينآرقلا تاملكلا هذهل يناعملا هذه نمف

 ةئفل باذعلا اذه صصخُي ملو ،حلمو مئاد منهج باذع نأ فرعن نمحرلا

 .ىلاعت هللاب ذايعلاو ،هيف لخد نمم ةئف نود

 باذع نوك ىلإ دشرت يتلا ةيوغللا تالولدملا ركذ نأ دعب روشاع نباف

 ىلع كلذ يف ادمتعم نيملسملا ةاصع ءانثتسا يف ذخأ 5ًاحلمو امئاد منهج

 ىرخأ عضاوم يفو نيتيآلا نيتاه ريسفت دنع تءاج ةجح اهب موقت ال تاياور

 .ريسفتلاو ثيدحلا بتك يف

 ةماقإ نودب اهيف رقتسي نمل اعضوم تءاس :يأ» :روشاع نبا لاق دقف

 نيثوعبملا لسرلل نيبذكملا نم اهيف ميقي نملو نايدألا لهأ ةاصع لثم
 .''"“"«مهيلإ

 ضقانت ةرابع غلبأب مجرتي نيتيآلا نيتاهل هريسفت دنع يزارلا مامإلاو

 :هلوقف» :هريسفت يف لاق ثيح ،ةغيلبلا ةيآلا هذه تاملك تالولدم عم ماهنألا

 بئاوش نع ةصلاخ ةرضم هنوك ىلإ ةراشإ 4 اًماَرَع َاَك اههَباَدَع »

 الو .ةمئاد اهنوك ىلإ ةراشإ 4 اماَمُمَو ارمم تاس اَهَتِل » :هلوقو ،عفنلا

 رقتسملا نوكي نأ لمتحيف ماقملاو رقتسملا نيب قرفلا امأ ،ةرياغملا يف كش

 امأو ءاهيف نوميقي الو رانلا يف نورقتسي مهنإف ناميالا لهأ نم ةاصعلل
 .''"ثث'«رافكللف ةمانإلا

 سيل ةرابعب فيرعتلا اذه نع عجارت ٨«ةمئاد اهنوك ىلإ ةراشإ» :هلوق دعبف

 ناميإلا لهأ نم ةاصعلل رقتسملا نوكي نأ لمتحيف» :لاق ثيح نيقي اهيف

 .«اهيف نوميقي الو رانلا يف نورقتسي مهنإف

 )١٣٥٢( روشاع نبا ريسفت ٩١/١٩.

 )١٣٥٤( ،يزارلا ريسفت ٢٤/ ١٠٢.



 ض حم _ .عر . ف, _ ؤ

 ىنعم صصخو (رانلا نم جورخلا ةركف) هيلع ترثأ دق يربطلا مامإلاو

 اهدروأ ةفيعض تاياور ىلع كلذ يف ادنتسم رافكلا قح يف مئادلا باذعلا

 باذع نإ :لوقي ؛؛اًماَرَع َتاَك اكههَباَدَع تكي» :هلوقو» :لاق دقف هريسفت يف

 !رافكلا نم هب بذع نم قرافم ريغ ًامزال ًامئاد ًاًحلم ًامارغ ناك منهج

 . ١٣٥٠ ١«هل ًاكلهمو

 ةفيعض تاياور ىلع ىنبم وه امنإ طقف رافكلل مئادلا باذعلا صيصختف

 يف حضتيس امك اهريغو ةيآلا هذه ريسفت لدنحع هريغو يربطلا مامإلا اهركذ

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ثحبلا اذه

 :بعك نب دمحم ىلإ ةبوسنم ةياور ٥

 انربخأ :لاق ،يناللا نسحلا نب يلع ينثدح» :'"}٦يربطلا مامإلا لاق

 نب دمحم نع ،ةديبع نب ىسوم نع يلصوملا نارمع نب ىفاعملا
 نع رافكلا لأس هللا نإ :لاق ؛“اًماَرَع َناَك اههَباَدَع تإ» :هلوق يف بعك

 .«رانلا مهلخدأف مهمرغأف هيلإ اهودري ملف همعن

 لاق دقف ،يذبرلا ةديبع نب ىسوم ببسب كلذو ةفيعض ةياورلا هذه
 «فيعض» :رجح نبا ٠ . ١٣٥٧١)

 يرصبلا لالظ يبأ قيرط نم كلام نب سنأ ىلإ ةبوسنم ةياور .
 :فيعضلا

 انثدح نيكسم نب مالس انثدح خورف نب نابيش انثدح» :ىلعي وبأ لاق
 يدانيل منهج يف ادبع نإ» :لاق ةلي يبنلا نع كلام نب سنأ نع لالظ وبأ

 )١٣٥٥( يربطلا ريسفت ٣٥/١٩.

 )١٣٥٦( ،يربطلا ريسفت ٣٦/١٩.
 )٧ا١٣٥) :ت ©بيذهتلا بيرقت ٧٠١٥. ٢٢٦/٢.

  



 ٤٢٣ مو يناثلا لصفلا
 _ ۔۔گم ام ر - - ٥٧

 قلطنيف :لاق يدبع تئا ليربج اي :هللا لوقيف :لاق نانم اي نانح اي :ةنس فلأ

 مل ،بر اي :لوقيف عجريف :لاق مههوجو ىلع نيتكنم رانلا لهأ ىريف ليربج
 هلا لوقيف هبر ءيجيف يتأيف :لاق اذكو اذك ناكم يف هنإف :هللا لوقيف :لاق هرا

 ناكم رش بر اي :لوقيف :لاق ؟كليقمو كناكم تدجو فيك يدبع اي :هل

 ذإ يندرت نأ وجرأ تنك ام بر اي :لوقيف يدبع اودر :لوقيف :لاق ليقم رشو
 .««يدبع اوعد :لوقيف ينتجرخا

 6'"`“'يوغبلاو '"““ادمحأ مامإلاو 3'"٠“١ىلعي وبأ ةياورلا هذه جرخأ

 . )١٣٦١ - لاو

 .''"`"'يبطرقلاو ،٦٦٠"ريثك نبا اهب جتحاو اهركذو

 دقف "يرصبلا لالظ يبأ ،لاله يبأ نب لاله ببسب ةفيعض ةياورلا هذه

 :نيعم نبا نع حلاص نب ةيواعم لاق» :بيذهتلا يف هنع رجح نبا لاق
 وه لالظ وبأ :نيعم نبا نع يرودلا لاقو .ءيشب سيل لاله همسا لالظ ربأ

 لاقو .ثيدحلا براقم :يراخبلا لاقو .ءيشب سيل “©فيعض يملسقلا لاله

 لاقو .فيعض :يئاسنلا لاقو .هزمغو هضري ملف هنع دواد ابأ تلأس :يرجآلا

 لاقو ...تاقثلا هيلع هعباتي ال هيوري ام ةماع :يدع نبا لاقو .ةقثب سيل :ةرم

 لاقو .ثيدحلا نيل :نايفس نب بوقعي لاقو .ريكانم هدنع لالظ وبأ :يراخبلا

 .مهدنع يوقلاب سيل :مكاحلا دمحأ وبأ لاقو .فيعض :يدزألا حتفلا ربا

 )١٣٥٨( :ةياورلا ىلعي يبأ دنسم ٤٢١٣.

 )١٣٩( :ةياورلا دمحأ مامإلا دنسم ١٣٤٤٤.

 .ميرم ةروس نم ٧١ ةيآلا ريسفت نم ١٧١/٣\ ،يوغبلا ريسفت )١٣٦٠(

 ١١٨/١. ‘تافصلاو ءامسألاو 0٣٢٠ ١/ ٣٩٢. :ةياورلا "ناميإلا بعش )١٣٦١(

 ٥/ ١٦٤ - ١٦٥. ريثك نبا ريسفت )١٣٦٦(

 )١٣٦٣( ،ةرخآلا رومأو ىتوملا لاوحأ يف ةركذتلا ٤٥٦/٢.



 ة إ إ { - ٠: ١ا.
 ٠ةحخحا !احجد 7 ٤٢٤

 _ . .ع رحاسفاش 5

 لالظ وبأ انث ناورم انث ،ميهاربإ نب قاحسإ انث :ىنكلا يف يئاسنلا لاقو

 .''"`٤؛ءيشب سيلو يلمسقلا لاله

 رارق تاذ اهنأب منهج نافصتو "مناد هنأب باذعلا نافصت ناتيآلا ناتاهف

 يف اوركذي ملو نمحرلا دابع ناسل ىلع فصولا اذه ءاجو ئيس ماقمو

 .ميحجلا ناكس نم مهريغ نع نيملسملا ةاصع زييمت مهتذاعتسا

 تاياور مهتجحف نيملسملا ةاصعل تقؤملا باذعلا نع اوثدحت نيذلاو

 .ىلاعت هللا باتك ريسفت يف اهيلع دامتعالا حصي ال ةفيعض

 ءافعضلا تاياور كرتو نمحرلا دابع تاوطخ عابتا ملسملا ىلعف

 .نيكورتملاو ،نيسلدملاو

 ۔ :ىلاعت هلوق ريسقت يف لاوقأو تاياور ۔ ٥

 ه ھ- .ي ث
 ١٣[ :ىلعالا] ه ىع الو اهيف تومي ال مش م

 دقو ،تارابع نم مهتنسلأ ىلع يرجي امب برعلا بطاخ ميركلا نآرقلا
 رمأ ىلع نولبقم مهنأ 4 ىع الو اهف ثرْثَي ال مث » :ىلاعت هلوق نم اومهف

 مهربخيو ةيتت لوسرلا مهيلع هضرعي يذلا ركذلا نع اوضرعأ مه اذإ ديدش

 .منهج ران يف مهريصمب
 اذإ تناك برعلا نأل ‘كلذ ليق :نورخآ لاقو» :يربطلا مامإلا لاق

 ؤتيم وه الو يح وه ال :اولاق سةديدش ةدش يف عوقوب لجرلا تفصو
 .''"`ث'«مهمالك نم كلذ هب ىرج يذلاب هللا مهبطاخف

 ر١٣٦٤) :ت ٥ثبيذهتلا بيذهت ٧٦٦٦ ٧٤/١١_٧٥.

 ر١٣٦٥( ،يربطلا ريسفت ٣٠١/ ١٥٥.

 



, 
 ٤٢٥ ..و يناثلا لصنلا

 _ _ .حكنت

 نوركذي مهدجي ةميركلا ةيآلا هذهل نيرسفملا ضعب ب لاوقأل عبتتملاو

 نيملسملا ةاصع نأ اوركذ دقف ؤةيآلا هذه هنع ثدحتت امب اهل ةلص ال لاوقأ

 هذه اهل ضرعتت مل ةركفلا هذهو ،اهنم مهجارخإ لبق منهج ران يف نوتومي
 .ةميركلا ةيآلا

 ديعس يبأ ثيدح اهريغو «ءاسنلا» يف ىضم دقو» :ىبط رقلا لاتق

 ىرغصلا رانلا يهو ۔ منهج اولخد اذإ نينمؤملا نم نيدحوملا نأو "يرذلا

 .ملسم هجزخ .مهيف عفشي نأ ىلإ ؛اوتامو اهيف اوقرتحا - ءارفلا لوق ىلع

 مث ناك نإو ،ىقشألل ديعولا اذه 6مهئاقش يف نوتوافتم ءاقشلا لهأ :ليقو

 .''"٠““«ةبترملا هذه غلبي ال يقش

 ريغ هب حرص ام ىلع رانلا يف توملا مدع نأ ملعاو» :يسولألا لاقو

 ءاهيف نوتوميف اهنولخدي نيذلا نينمؤملا ةاصع امأو ةرفكلاب صوصخم دحاو

 اقنلا :: يبنلا نع ديعس يبأ نع ملسم هجرخأ امب كلذل لدتسار

 لكل يغبني يذلا كلسملا وه ةيآلا هذه لولدم نع جورخلا مدعف

 دحأ الو ،ميركلا نآرقلا راونأ نم رفاو ظح هل نوكي ىتح هب مازتلالا سراد
 نم نيملسملا ةاصع جورخ ةركف ةيآلا هذه ىنعم نم صلختسي نأ عيطتسي

 .رانلا

 { }إ%& بم

 ۔ :ىلاعت هلوق ريسفت يف لاوقأو تاياور ٦.

 - ُ ےص ےص ّ

 ٦٢١-٢٣[ :ابلا] 4 اتخا اهف بن ٥ امام َعَلَل ٥ اًاَصم تاك َمَتَهَج نإ ط

 )١٣١٦٦( يبطرقلا ريسفت ١٦/٦٢٠.

 )١٣٦٧( ،يسولالا ريسفت ٣٢٠/١٥.



 ىحر حد - 2
 م :دس ح 7 . 2 ٤

 ناكف منهج ران يف مئادلا باذعلا نم ءانثتسا يأ نيتيآلا نيتاه يف سيل
 قايسلاب اومزتلي نأ (رانلا نم ةاصعلا جورخ ةركف) ىلإ اوبهذ نيذلل يغبني

 تاملكل ةيوغللا تالولدملاب كلذك اومزتليو تايآلا هذه هنع ثدحتت يذنا
 مييقت يف بئاصلا يمالسإلا جهنملاب اضيأ اومزتليو "ىلاعت هنلا باتك
 .تاياورلا

 لهأ يف اهنأ ةيآلا هذه يف نادعم نب دلاخ نع يوزود» :يربطلا لاق ٠

 اهدجي نادعم نب دلاخ ىلإ تبسن يتلا ةياورلا كلت يف رظانلاو .''"`“'هةلبقلا

 نب ةيواعم ينث :لاق حلاص وبأ انث :لاق ©تيلع ىنثدح : '٦٦؟!يربطلا لاق

 بف بيثي « :هلوق يف نادعم نب دلاخ نع ©تبشج نب رماع نع .حلاص

 .«ةلبقلا لهأ نم ديحوتلا لهأ يف امهنإ 4 كير ام َم الإ » :هلوقو . باَتْخآ

 ١٦٢١. 'يطويسلاو 5 'ريثك نبا ةياورلا هذه ركذو

 كلذو هنع تبثي ملو هيف ةجح ال نادعم نب دلاخ ىلإ بوسنملا لوقلا اذه

 نب هللادبع ببسب كلذكو &‘““"ءاهوألا بحاص حلاص نب ةيواعم ببسب

 يف رجح نبا هنع لاق يذلا يرصملا ينهجلا حلاص يبأ دمحم نب حلاص

 .'٦“"«ةلفغ هيف تناكو هباتك يف تبث طلغلا ريثك قودص)» :بيرقتلا

 )١٣٦٨( }يربطلا ريسفت ١٢/٣٠.

 )١٣٦٩( "يربطلا ريسفت ١٢/٣٠.

 )١٣٧٠( ،ريثك نبا ريسفت ١٩٩/٧.

 )١٣٧١( روثنملا ردلا ٦/ ٥٠٣.

 )١٣٧٢( :ت "بيذهتلا بيرقت ٦٧٨٦. ٢!/١٩٦١.

 )١٣٧٣( :ت ،بيذهتلا بيرقت ٣٣٩٩. ٥٠٠١/١.



 ر :
 ٤٢٧ .ج2.و يناثلا لصفلا

 ۔۔ ۔۔_۔۔۔گ 2

 :رمع نبا ىلإ ةبوسنم رازبلا دنع ىرخأ ةياور تءاجو ..

 نب ناميلس ىلعملا وبأ ان :سادرم نب دمحم انثدح» :''٢"ثارازبلا لاق

 ينثدح :لاقف ؟دحأ رانلا نم جرخي له :يميتلا ناميلس تلأس :لاق ملسم

 ىتح دحأ رانلا نم جرخي ال هللاو» :لاق هنأ ني يبنلا نع 8رمع نبا نع ،عفان

 ةئامثلث ةنس لك ،ةنس نونامثو عضب بقحلاو» :لاق «اباقحأ اهيف ثكمب

 .««نودعت امم اموي نوتسر

 . """'ايطويسلاو ''٢٢_“ريشك نباو . '٦؛‘'يبطرقلا اهب جتحاو ةياورلا هذه ركذو

 ىلعملا وبأ ملسم نب ناميلس لبق نم اهدورول كلذو ةفيعض ةياورلا هذه

 .يرصبلا يعازخلا

 ىلع عباتي الو عفان نع يميتلا ناميلس نع ،لوهجم» :يليقعلا لاق

 . ٨٧٢)ههكردح

 نب نب , ألإ هنع ةياورلا ,احت ال :نابح نبا لاق» :رجح نبا لاقو
 . ١) "٧“!«رابتعالا

 رانلا نم نيملسملا ةاصع جورخب نيلئاقلا نيرسفملا لاوقأل عبتتملاو

 ۔ :ةضقانتم اه دجي

 )١٣٧٤( :ةياورلا رازبلا دنسم ٥٩٨٠.

 اهركذ يتلا ةياورلا هذه ىلع ةدايز ىبطرقلا دنع ءاجو ١١٧/١٩، ،يبطرقلا ريسفت )١٣٧٥(

 دنع ًاضيأ ةدايزلا هذه تءاجو .رانلا م جرخي هنأ ىلع مكدحأ لكتي الف ...» :رازبلا

 ٥٠٦٢/٦(. ثروثنملا ردلا) يطويسلا

 )١٣٧١( ثريثك نبا ريسفت ١٩٩/٧.

 )١٣٧٧( روثنملا ردلا ٦/ ٥٠٦٢.

 )١٣٧٨( :ت ثيليقعلا ءافعض ٦٣٠. ١٤٠/٦٢.

 )١٣٧٩( :ت نازيملا ناسل ٣٩٣٦. ٣/ ١٢٥.



 ,متا" 9 ٤٢٨
 5. ا'؛ ِ

 - َ - ١١ ٨ ١

 ىخحزب ىحمه نانف _

 نوثكمي :يأ ؛ديبأتلا نع ةيانك»لاب باقحألا هيف اورسف يذلا تقولا يفف
 رانلا نم نوجرخي نيذلا ةاصحلا ىلع ةيآلا» نولمحي مهدجن ٣٠ "هادبأ اهيف

 .ا١٠٨٣١ '"«باقحأ دعب

 وأ ،هللا قوقحب نيقختسملا نيملسملا نأو اذه» :روشاع نبا لاقو

 نم ظح مهل ةوهشلا ةبلغ درجمل ال ًاراقتحاو "قح ريغب سانلا ىلع نيدتعملا
 ...رفكلا لهأ لاح نم مهبارتقا رادقمب ديعولا اذه

 ىوعد ىلإ جاتحي ىتح ةياهن ثبللا اذهل نأ ىلع ةلالد هيف سيلو

 ىلإ جاتحي وأ ،حخسنت ال رابخألا نآل مهو وهو دولخلا تايآب كلذ خسن

 يكملا نآرقلا نأش نم سيل كلذ نإف ،نينمؤملا ةاصعل ةيآلا لعج

 يف نيدجم نيصلخم نيحلاص ذئمايأ نونمؤملا ناك دق ذإ لوألا
 .ا'٨"'«مهلامعأ

 :ىلاعت هلوق ريسفت يف لاوقأو تاياور ۔ ٧

 ُاَذَع زهو هته تيجرتخ مه اَمَو

 ٣٧[ :ةدئاملا] ه وم روم ۔

 )١٣٨٠( ،ىبطرقلا ريسفت ١١٦/١٩.

 :يأ ٩ اناتأ اهيف ثبل » :ىلاعت هلوق» :انه يبطرقلا هلاق اممو ٨٩. 77 ريسفت )١٣٨١(

 ...بُمُح ءاج بقُح ىضم املكف عطقنت ال يهو ،باقحاألا تماد ام رانلا يف نيثكام

 مهئاهوأ هيلإ بهذت امب ملكتف "مهدنع ءيش دعبأ ناك بُمُحلا نأل باقحألا ركذو

 قح يف دولخلا اذهو ...ادبأ اهيف نوثكمي :يأ ؛ديبأتلا نع ةيانك يهو ،اهنوفرعيو
 .{...باقحأ دعب رانلا نم نوجرخي نيذلا ةاصغلا ىلع ةيآلا لمح نكميو .نيكرشملا

 )١٣٨٢( .روشاع نبا ريسفت ٣٠/ ٣٣.



 ٤٢٢٧ ميو يناثلا لصنلا

 لوزي ال تباث مئاد باذع مهل» :ةيآلا هذهل هريسمقت دنع يربطلا مامإلا لاق

 . ٨٢١"'«ادبأ لقتني الو ١مهنع

 يذلا قايسلاب مازتلالا ميكحلا باتكلا تايآ سردن نحنو انل يغبنيف

 .ينآرقلا قايسلاب اهل ةلص ال راكفأ ةفاضإ ريغ نم تايآلا هنوكت

  

 دق نكلو رانلا نم جورخلا نوديري رافكلا نأ فرعن قايسلا لالخ نمف

 .ميقملا باذعلا كلذ يف ءاقبلاب مهيلع ىلاعت هللا مكح

 اذهو ،رانلا نم جورخلاب دحأل دعو اهيف سيل ةيآلا هذه نإ :راصتخابو

 .ةميركلا ةيآلا هذهل انتسارد دنع هزواجت مدع انل يغبني لوقلا

 جورخ ركذ اهيف ،ةميركلا ةيآلا هذه ريسفت دنع تاياور ترطش دقو

 :رانلا نم سانأ

 ةفيعض يهو ةمركع ىلإ ةبوسنم ةياور هريسفت يف ''"٨ث'يربطلا لقن ه

 . '"٨“اماهوألا بحاص يندعلا نابأ نب مكحلا لبق نم اهدورول

 )١٣٨٣( ،يربطلا ريسفت ٢٢٨/٦.
 )١٣٨٤( "يربطلا ريسفت ١٥٥/٧ -١٥٦١ انث :لاق ؛ىلعالادبع نبا انثدح» :يربطلا مامإلا لاق

 اذإ :لاق كهدنسأ هتبسح ةمركع نع 6نابأ نب مكحلا ينربخأو :لاق رمعم نع روث نب دمحم

 تقبس يتمحر نإ» :هيف شرعلا تحت نم اباتك جرخأ ،هقلخ نيب ءاضقلا نم كلو هللا غرف
 .ةنجلا لهأ ألثم لاق وأ ،ةنجلا لهأ لثم رانلا نم جرخيف :لاق «نيمحارلا محرأ انأو يبضغ
 'هرحن ىلإ مكحلا راشأو ءانه اه ابوتكم كشأ الف لثم امأو ؤهالثم» :لاق الإ هملعأ الو

 او راتلأ َم اوجيت نأ كوذيرإ» :لوقي هللا نإف ،هللا دبع ابأ اي :ةمركعل لجر لاقف .هللا ءاقتع
 .هاهلهأ مه نيذلا اهلهأ كئلوأ كليو :لاق ؟ ميقم اَدَع رنهَلَو اهنم تيييي مه
 ۔(٢/٨٢ ريثك نبا ريسفت) ريثك نبا اهب جتحاو ةفيعضلا ةياورلا هذه ركذو

 ؤ‘ص ،(طسقلا نازيملا) باتك ىف تركذ دقو 0١٤٤٤ ٢٣٠/١. :ت “بيذهتلا بيرقت )١٣٨٥(

 قيرط نم تءاج تاياورل ءاهقفلا درو ليدعتلاو حرجلا ءاملع لاوقأ ۔!٧٩_-٥

 .نابأ نب مكحلا



 , . إإ{:٠[ ٠٢ 2"

 ياناك ٠ ىفحلابلامتم حو

 :انقو سابع نبا عم قرزألا نبا ةصق

 سابع نبا عم هراوح يف يجراخلا قرزألا نب عفان ةصق نيرسفملا دنع ءاج

 .اهل ةميق ال ةلطاب اهدجي ةصقلا كلت ىف رظانلاو ،ةميركلا ةيآلا هذه لوح

 احضاو نب ىيحي انث :لاق ديمح نبا انثدح» :0'"““يربلطلا مامإلا لاق

 نب عفان نأ ةمركع نع ،يؤحنلا ديزي نع دقاو نب نيسحلا انث :لاق

 اموق نأ معزت ٥©بلقلا ىمعأ .رصبلا ىمعأ اي :سابع نبال لاق قرزألا

 لاقف 64 اهتي يجري مه امَو» :رعو لج هللا لاق دقو ،رانلا نم نوجرخي
 .«رافقكلل هذه اهقوف ام أرقا ٥ثكحيو :سابع نبا

 .٧0"“”يناكوشلاو 5''“٨_؛يسولألا اهركذو ةياورلا هذهب جتحاو

 يزارلا ديمح نب دمحم لبق نم اهدورو ببسب ةفيعض ةياورلا هذه

 .يزورملا دقاو نب نيسحلاو . ١٨٢١“١فيعضلا

 :يزورملا يلع وبأ دقاو نب نيسحلا

 نب دمحأ تعمس :لاق ةميزخ نب مرصأ نب دمحأ انثدح ...» :ىليقعلا

 يف الت يبنلا نع رمع نبا نع ،عفان نب بويأ ثيدح يف هل ليقو لبنح

 دقاو نب نيسحلا :هل ليق ؟اذه ىور نم :لاقو ‘هللادبع وبأ هركنأف ةقّبلملا

 انثدح :لاق دواد نب رضخلا ينثدح .هضري مل هنأك هسأر كرحو 56هديب لاقن

 نيسح ثيداحأو :لاقف دقاو نب نيسح هللا دبع وبأ ركذ لاق دمحم نب دمحأ

 «هدي ضفنو يه ءيش يأ ىرأ ام )١٣٩٠)

 )١٣٨٦( ،يربطلا ريسفت ٢٢٨/٦.

 )١٣٨٧( ،يسولاألا ريسفت ٣٠٠/٣.

 )١٣٨٨( يناكوشلا ريسفت ٢!/٥٦.

 .ثحبلا اذه نم ٢٤٧٢ ص رظنا )١٣٨٩(

 ٣٠٠\ ٢٥١/١. :ت ثيليقعلا ءافعض )١٣٩٠(

  



 ٤٠٧ ح يناثلا لصفلا . ٢
 "٠٠ يتفد

 خيشلا اهيأ نوروصتت الأ ؟ةمايقلا موي نامألا طانمو ةيادهلا دقعم نوكي نال

 اهتابغر عبمج يف ءوسلاب ةرامألا سفنلا كامهنا ىلإ عاد روصتلا اذه لثم نأ
 ذالفأ ىلع نونمأت فيكو ؟اهتاوزن يف طرش الو ديق ريغ نم اهلاسرتساو
 فيك متيأرأ ؟مهسوفن يف دقتعملا اذه ىرس ول مكتدئفأ تارمثو مكدابكأ
 سنجلا ةوهش هسفن يف ججأتت بابشلا ةعيم يف وهو بزعأ باش ةلاح نوكت

 وهف اكرش فراقي مل نإ هنأ هداقتعا عم همسج يف ةيلخ لك جيهتف ةحماجلا

 غرمتلاو ءاشحفلا ةفراقم نع داص هذصيأ ،نودتهم مهو نمألا مهل نيذلا نم

 ابرلا لكأ ىلإ ثعابلا لاملا ةوهش راعس كلذ لثمو ؟ةليذرلا لحو يف

 ءيش كلذب ىلتبا نم زجحي ىرتأ ،ليحلا عاونأو شغلاو ةنايخلاو ةقرسلاو

 يتلا ماقتنالا ةزيرغ كلذكو ،الك ؟هتبغر ءارو لاس رتسالاب هراعس ءافطإ نع

 مئارجلا بورض ىلإ ةقئاسلا سفنلا زئارغ رئاسو ديكلاو لتقلا ىلع عفدت
 نايرس دنع اهنع سفنلا فكفكت نأ نكمي له "ركنملاو ءاشحفلا فونصو

 مساحلا جالعلاو عفانلا قايرتلا نأ ۔ خيشلا اهيأ ۔ نورت ال وأ ؟دتقعملا اذه
 حلاصلا فلسلا اهاقتسا يتلا ةماقتسالاو قحلا لهأ ةديقع وه ءاودألا هذهل

 يف طيرفت ريغ نم اهيلع ةظفاحملاو ةيفاصلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا عبانم نم

 0٢. ١«؟اهتايئزج نم ةيئزج

 .ءاتفإلا بتكمب خيشلا ةحامسل باوج نم )١٣١١(



 ح . حد م : -

 ۔ :دئاقعلا ت ايثإ لوح هريسفت ىف اهبتك ىتنل اهلا ق زمغ

 لتق نم هومتيعدا ام :ىراصنلل لاقي هنأ :لوألا :رومأ انبرو ه

 كلذب متت مل داحآ هنأ اومعز نإف ًاداحآ .

 ؤطاوتلاو ةلمغغلاو وهسلا مهيلع نمؤي مل داحالا ذإ منعلا تبثي لو ةجح

 يف مهلوقب جتحي فيكف كلذ مهل ضرعي داحآلا ناك اذإو ذبذكن ىع

٠ - . = ١ 

 : ۔؟تاعصت

 داحآ رابخأ ثيداحألا كلت نأب :لوألا :نيلوألا كسمتم نع بيجأو» ٠

 ورختَتَس ال هنبل اج ادي » :ىلا اعت هلوقك ةيعطقلا تايآلا ضراعت الف
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 "ة ٦١[« :لحنلا] ه ن َدوُعرْفََح الو ةعامس

 خيبوتلا نم [٨٢:فارعالا] 4 كوُمكََت ال ام ملآ َلَع نولوتتأ»» ه

 ليلد ال لوق لك نأ ىلع ليلد ةيآلا يفو ،مهقالتخاو مهلهج ىلع عيرقتلاو

 نم لزعمب ديلقتلا نأو عطاق نم اهل دب ال دئاقعلا نأو ةلاهج وهف هيلع

 يف كلذ نأل داحآلا ربخب لمعلاو سايقلا يفنل اكسمتم حلصت الو ءادتهالا

 مع نإو اهصيصخت ىلع ةلدألا نم ماق امل لوصألاب ةصوصخم يهو عورفلا
 . '٢؛٦!؛اهرهاظ

 نآرقلا روس ضعب يف ةباحصلا فالتخا نأ فقاوملا حرش يفو» ه

 نيقيلل ديفملا رتاوتلاب لوقنم نآرقلا عومجمو نظلل ةديفملا داحآلاب يورم

 .''٭“©“×«هيلإ تفتلي ال امم داحآلا كلتف هتلباقم ىف نظلا لحمضي يذلا

 )١٣٩٤( يسولألا ريسفت !/١٧٣.

 )١٣٩٥( يسولألا ريسفت ٢٩١/٢.

 )١٣٩٦( يسولالا ريسفت ١٤٧/٦.

 )١٣٩٧( يسولالا ريسفت ٥١٧/١٥.

  



 ماش اد ٢٢ و يناثلا لصفلا

 نم هركذ ام نأ نهربت هريسفت يف يسولألا اهرطس يتلا صوصنلا هذهف

 راكفأ يه رانلا نم نيملسملا ةاصع جورخ لوح ةيآل ١ هذهل هريسفت دنع لارفأ

 .هلاق ام أطخ ىلع ةجح اذهب ىفكو ‘هيلإ وعدي يذلا جهنملا عم قفتت ال





 ين اثلا لصلا ةمتاخ

 ۔ :ةيتآلا طاقنلا يف لصفلا اذه صخلن

 دنع تءاج ةديدع تاياور انضرع ثحبلا اذه نم لصفلا اذه يف -
 يف مهلئالد نم (رانلا نم جورخلا ةركف) باحصأ اهدع ةريثك تايآ ريسفت

 ضرع دعبو .رانلا نم نيملسملا ةاصع جارخإو رئابكلا لهأل ةعافشلا تابلإ

 تاياورلا كلت ةيحالص مدع انفرع ةيمالسإلا ةمألا جاهنم ىلع تاياورلا كلت

 .(رانلا نم جورخلا ةركف) تابثإ ين

 ةت لوسرلا ةعافش وهو دومحملا ماقملا تبثت ةحيحصلا تاياورلاو

 باوبأ حتفلو مويلا كلذ ةدش نم مهحيريل ةماع ةمايقلا موي فقوم لهال

 .ةصاخ ةنجلا لهأل نانجلا

 هيف دتشت دحاو فقوم يف مهلك قئالخلا رشح :ةمايقلا موي دهاشم نمو
 ةنجلا لهأب بهذيف .عومجلا عدصتتو قئالخلا زيمتت كانهو "مهيلع لاوهألا

 موي دهاشم نم سيلو .هلاب ذايعلاو رانلا ىلإ رانلا لهأ قاسيو ةنجلا ىلا

 دعب اهنم ةاصعلا جارخإ الو منهج قوف طارصلا ىلع ءايقتألا رورم ةمايقلا
 .اهيف مهلوخد

 ءاملع اهيلع صن يتلا جهانملا نأ ئراق لك اهكردي يتلا ةظحالملاو ۔

رئابكلا لهأل ةعافشلاب نولئاقلا اهقبطي مل راكفألاو تاياورلا مييقت يف ةمألا



  

 ا ٤٣٦ 2
 رجاالن فر ا

 اوناك نإو ،هيلإ اوبهذ ام تابثإ يف اهب اوجتحا يتلا تاياورلل مهضرع دنع

 ملع دعاوقو ليدعتلاو حرجلا مولع ليصأت يف مهاس نم مهسفنأ مه

 تاياورلا مهترج دق (رانلا نم جورخلا ةركف) نع نوعفادملاو .ثيدحلا

 .ىلاعت هللا تايآ تاملك اهيلإ دشرت يتلا ةيوغللا يناعملا لهاجت ىلإ ةفيعضلا

 ةق لوسرلا ثيداحأو ىلاعت هللا تايآل ةرهاظلا يناعملا ليوأت ىلإ مهتعفدو

 سيسأتو تاياورلا مييقت يف ةمألا جهانم هضفرت كلسم اذهو ةحيحصلا

 .دئاقعلا

 ةنسلاو ميركلا نآرقلا اهردصم رانلا يف نيملسملا ةاصع دولخ ةديقعو -

 ىلإ ةيعادو عرشلا جاهنمب سوفنلا طبض ىلإ ةيعاد يهو ةحيحصلا ةيوبنلا
 رانلا نم جورخلا ةركف امأو ؛ىلاعت هللا نم ةبوتلاو ةرفغملا بلطل يعسلا

 سوفنلا يف هللا ديعو نم ةباهملا سرغت ال يهو ردصملا ةيدوهي اهنإف
 . .ىلاعت هللا دودحل ةيدعتملا
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 لاط رهَتمَق» :ىلاعت هلوق لمح يذلا ريسفتلا فعض نيبت دقلو -
 ريشي ال تايآلا قايس نأل ،رئابكلا يبكترمو ةاصعلا ىلع [٢٢.رطان] ه هيت
 ةفيعض ىنعملا اذهب فلسلا نع ةدراولا تاياورلا عيمج نألو ىنعملا اذهل

 نيلماعلا ةنجلا لهأ بتارمل ليجست يه ةميركلا تايآلاو .ةجح اهب موقت ال

 مامأ مهلامعأ نوصلخملا لقتسي ادبأو امئادو ،هللا ىلإ ةوعدلا رامضم يف

 .اهلجأل مهسوفن اوعاب يتلا ةفيظولا ةماخض

 ةمألا جاهنم اهلطبأ تاياور طقف كرشلاب ملظلا تددح يتلا تاياورلاو -

 ملظلا لولدم نأ اضيأ ءاملعلا نيب دقلو .ادحأ ىباحي ال يذلا ةيمالسإلا

 .طقف كرشلا ىنعم ىلع رصتخي الو هيناعم لك لمشي

 اوتأ نيذلا بونذلا رئابك باحصأ نأ نيقباسلا ريلصفلا ىف انفرع دقلو



٠ 

 :نا تللح يحو يناثلا لصفلا ٤٢٧

 يتلا تاياورلاو !اعيفش مهل اودجي نل مهنإف حوصن ةبوت ريغ نم ةمايقلا موي
 ةمألا نازيم يف اهل ةميق ال تاياور مهبونذ نع زواجتلابو ةعافشلاب مهتدعو
 بسح اهلخاد ةلاحم ال رانلا بجوتسا نم لك نأ كلذك انفرعو .لداعلا

 .رشبلا نم ادحأ يباحي ال يذلا لداعلا يهلإلا مكحلا

 لاوقأ ىلاعت هللا ءاش نإ ضرعن ثحبلا اذه نم ثلاثلا لصفلا ىفو

 دولخب نولئاقلا اهركذ ىلاعت هللا باتك نم تايآ ريسفت دنع تءاج تاياورو

 .ريخ لك ىلإ قفوملا ىلاعت هللاو .رانلا يف رئابكلا باحصأ





 ثتلانثا لصنقلا

 ريسفت يف ةيجهنم تاءارق
 نولئاقلا اهركذ ةينآرق تايآ

راتلا يف رئابكلا باحصأ دولخب





 ةعافشلاب نيلئاقلا دنع تءاج ةديدع تاياور انلقن نيقباسلا نيلصفلا يفف

 جهنم ىلع لاوقألاو تاياورلا كلت ضرع دعبو ،نيملسملا نم رئابكلا لهأل

 يركفلا بزحتلا ىلإ نكري الو ةيبهذملاب فرتعي ال يذلا ۔ ةيمالسإلا ةمألا

 ،تاياورلا كلتل ةميق الو نزو ال هنأ انفرع - يوق ليلد لك نم درجملا
 .ةيمالسإ ةديقع سيسأت يف اهب دتعي يكل لهأب تسيلو

 تايآلل مهريسفت دنع ءاملعلا هبتك ام ةيجهنم ةءارق أرقن لصفلا اذه يفو

 .ىلاعتو هناحبس هللا ىصع نمل ديعولا اهيف ءاج يتلا ةميركلا ةينآرقلا

 - :ىلاعت هلوقل مهريسمت لنع اهورطس يتلا مهتاباتك ضرعنو

 هكي فيلأ مث امك لي وم ا ات
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 ٢٧٥[. :ةرقبلا] ه ولح اهبف مه رانلا بلحصا كيتلؤاف داع نرمو

١ 

خ

 

٠١
 

 ٹ

٩ 

 6ہد

 رو و .ره م . ء

 سو ر مكلف متبت نإَو نإ و ۔- :7 هللا ص برحب أو نَدأك أ اوُلَمَتَت ل نإَق «

٢٧٩[. :ةرقبلا] 4 تروك اكو و َنوُملظَت ال ج



 لسجتاتو ىفحلالاتَتَم :حو ٤٤٢

 < م - م < . . ۔ ج < 2 م < ۔ے }ر

 كنعل َلوُمَسلاو هللآ اوعيطت ه َتيرفكنل تدأ يلأ راتلأ اوقتاو »
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 ١٣١. ١٣٢[. :نارمع لآ] 4 ك روُمكَت

 م. ,سإ رس د ے ے س ورس س۔ ,س ۔ ۔۔ےو حب جو 7 ل حم ۔۔
 اهف ادلخ منهج هؤازجف اًدَمَحَتَم اتوم لَتَقَي نمو »

 س ١ س ر س 7 7 ۔- و . ۔ے < ے۔س¡4< ر ےر

 ٩٢[. ءاسنلا] “ اكيظَع اَباَدَع لل دعأو ههَنَسلَو دَتلَع هنلا ضعو

 ا رلك ارات هلخدي ,هدودح 7 ,هلوسرو هنلا صقي صو ء ٠ ح , م. ح م ع ه ح 2 ره < وو ۔س 2 س ص س ١
 و ي < س .

 ١٤[. ءاسنلا] & كريهم كرادَع هلو اكهيبف
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 ُ < ؟ . 1 5)ؤاف ,هتح لط ح اهب ت ١ أو ةككتنكس م سك م لجب و

 ےم و, . . دهم 71 م

 ٨١[. :ةرقبلا] 4 نودلخ اهيف رال ١

 ل 3 ترد ١ مه لح رصح ١ د { آ ت اَتَيََسل \ ن 7 1 ترزلي ة ١ 4¡۔ ه ح 2 4 > 'ے ے س 1 - سر ؟ ۔ . > س ,,

 م رمح و ےم س 1 7 _ ر ح 2 ر ره 77 رو ے م ِ >م 7 آ 77
 7 - ہصس؟إ ه ر - م روس س ِ ص س -

 ه انذتعا كيتلؤآ و كروتومي بذلا الو نلآ تت ينإ

٦ 

 ١٧. ١٨[. :ءاسنلا] ه اًكدلأ اَكاَذَع
- ٠ 

 س سر مس ت هللا نس مه مهقهرتو متيس ءازج تاتسلا اوبسك نيزلاو ) أ رم ينك ام ةل اَهدتمب ٍةَتَتَس ةرج تاتسلا ارك نيلو » » يس



 1 . متا 9 ثلاثلا لصفلا

 ۔-"' ___ لاتنزاخكدم

 7 د س م ر ء ى 2 7 ء .م “م التق م,۔۔ .وه مو 77 .ث _ ة 7 ه ,

 مه رانل ١ صا كيلؤأ املظم لێل ١ نم اعطق ر مههوجو تيشغا َمَت مصاع نم

 م , ۔ .

 ٢٧[. :سنوي] : نودللخ اهيف

 اَمَو موي اهنؤلصي ٥ ميمج ىفل راجفلا نإو ٥ مين تل رابالا نإ 4 غ .4 ۔ 2 > ے .ك ۔ حيرم ب
 و ٨ , م م ورم

٦" 0 ي اَم نرذأ ام مث ٥ نلا موي ام ك ةأ آمو ه يبعي اهنع
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_
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 ١٣-١٩[. .رفنلا هيز نيمي رملاو آئبَس يقت سنت ينت

 .ةمتاخو ماسقأ ةسمخ يف لصفلا اذه ءاجو



 ىلاعت هلوق ريسفت يف لاوقأو تاياور

 { ے ر ۔إ م 7 خ ح 7 ۔ 7 سر م مس ه .7 .

 ُهطَبَحَمي فلا موقي امك الإ نوموقي ال ابرلا دولَككأَي رزا
 224 ث . مو م م .سم , هبحم ,ے .< َّ ج ه ۔ ح م ي م

 لحأو ابرلا لتم عتملا امن اولاق مهتي كلذ يملا نم نيشلا
 ام ,هلت هسام هير نيم ةظعوم ةةاج نَمَف ابرلا مَرَحَر عتملا هنا 4 4 -- 71 - و ح - 1 _ -١ هم ےر م ه۔.,ر؟ 4 وم

7 
 رم . .و س َ ۔ < _ س ث > ه ح : .ع ے م و س _- 2- ر . صر س

 اهف مه راتل ١ بلحص كيتلؤ اف داع ن رمو للا ل ا 7هرماو فلس

 ۔[٥٧٢ :ةرقبلا] 4 كولح

 و ر هدع ررم < د مس ر . هر ۔ ةل هور . 2 . مث ق 2

 ت نيو ۔هلوُسَرَو هنلا َنَص بّرَحي اوناك اولمعت مل نإك»
 4 وس ,.ش 2 ىإ ۔ ح

 ٢٩[. :ةرقبلا [ + رورملظت ال و َدوُملظَت ال مكيب أ شو٤ز

 َلوُسَلأَو هلا اوُعيطأت » َتيرقكنلل تديأ يلأ راتلأ اوثَتاو » ه وه ,مس حم ؟ ۔ . مم <> < + 4٥ ر ے ٥ هي <
 و . ىخ

   ١٣١. ١٣٢[. :نارمع لآ] ه ومح مكنعل 2
 نكلو .ابرلا نولكأي نيذلا ىلع ىلاعت هللا مكح اهيف ةميركلا تايآلا هذهف

 هذه تالالد نإف ةثوروملا لاوقألاو تقؤملا باذعلا ةركف بلغت امنيح

 .ةضقانتملا تالامتحالل ةضرع سانلا طاسوأ يف حبصت ةميركلا تايآلا

 6ديبأت دولخ دولخلاف رافكلا يف تناك نإف» :يسلدنألا نايح وبأ لاق ه

 . '٦“٨«ديبأتلا ال هثكم ماود هدولخف صاع ملسم ىف وأ

 )١٣٩٨( .يسلدنألا نايح يبأ ريسفت ٣٤٩/٦٢.

  



 ٤٤٨ عينم ٥ ثكا 2 ثلاثلا لصفلا

  

 ىلع ًاراعتسم دولخلا نوكي لزالا ريدقتلا ىلعود» :يناكوشلا لاقو ه

 ىلإ ريصملاو ،ءاقبلا ليوط :يأ ،دلاخ كلم :برعلا لوقت امك ،ةغلابملا ىنعم
 نم نيدحوملا جورخب ةيضاقلا ةرتاوتملا ثيداحألل بجاو ليوأتلا اذه
 .'٢““١)«رانلا

 يسلدنألا نايح وبأ اهلاق يتلا لاوقألا هذه يزارلا مامإلا غ3سو ه

 هلاب انمؤم ناك اذإ ةريبكلا بحاص نأ انبهذم نأ كلذو» :هلوقب يناكوشلاو

 نيبابلا يف هرمأو هللا هبقاعي نأ زوجيو ،هنع هللا وفعي نأ هقح يف زوجي هلوسرو

 .اهنم هجرخي لب رانلا يف دلخي ال هنإف هللا هبقاعي نأ ريدقتب مث ،هللا ىلإ لكوم
 ؛ رأ لإ ةةرمأك» هلوقب تايآلا هذه يف بهذملا اذه ةحص نيب ىلاعت هللاو
 .''؛““ههانيب ام ىلع ةريبكلا بحاص قح يف وفعلا زاوج ىلع

 يذلا يأرلاو ،اهيف ةجح ال يناكوشلا اهيلإ راشأ يتلا تاياورلا عيمجف

 نيبتيسو نيبت امك ةلدألا نم فيعضلا ىلع سسأ يأر انه يزارلا هيلإ بهذ

 .ثحبلا اذه يف انل

 :ليق مهلو ‘تلزن نيبرملا رافكلا يف اهلك ةيآلاو» :ةيطع نبا لاقو

 ابرلا يف ةاصعلا ذخأي نكلو صاع نمؤمل كلذ لاقي الو « َتَلَس ام ,هق »

 .ا؛٤`‘`«ةيآلا هذه ديعو نم فرطب

 ةيآلا هذه نأ تبثف ...» :لاق ثيح !ارخآ ايأر يزارلا مامإلا انيلع ضرعيو

 رقأ نمب اصتخم نوكي نأ الإ قبي ملف عيطملا نمؤملاب الو رفاكلاب قيلت ال

 وهو هل رفغ ءاش نإو هبذع ءاش نإ هلل هرمأ انهف ابرلا لكأ مث ابرلا ةمرحب

 .ةرقبلا ةروس نم ٢ ةيآلا ريسفت نم ١/ ٥٠٠. .يناكوشلا ريسفت )١٣٩٩()

 ٧/ ٩٤. "يزارلا ريسفت )١٤٠٠(
 .ةرقبلا ةروس نم ٢د ةيآلا ريسفت نم ٥٢ ٢ - ٤ ٥ ٢ ص ةيطع نبا ريسفت ) ( ١ ٠ ٤ ١



 مكا

 يتققم ث

  

 ؛ امي نمل َكِلَك نود امك ت هي رتل نأ زعي ال هلأ نإ » :هلوقك

 هللا نم وفعلا نا أ انلوق ةحص ىلع ارهاظ اليلد كلذ نوكيف [٤؛٨:ءاسنلا]

 . 1.}٤!١ '«وجرم

 ثيح اهساسأ نم هيلع ىتأ انه يزارلا مامإلا هحرط يذلا يأرلا اذهو

 يف ةيآلا نأ لوقلا ىلإ إ نيملسملا نم نيبارملا قح يف ةيآلا نوك نع عجارت
 مه راتلأ ثدحْضأ كيك ؤأَك داع مو » :هلوق امأ» :لاق ثيح 6رفاكلا قح ,, هط ي

 ريصي ىتح ابرلا لالحتسا ىلإ داع نمو : :ىنعملاف ٢٧٥[ :ةرقبلا] ” ولح اكف

(١٤٠٣( 
 » ارف اك

 هعفنت ملو ابرلا يطاعت ىلإ “داَع تمو »»» :يدعسلا خيشلا لاقو
 ؛ ولح اكف ممه راَتلا ثدحآ كيلأ % كلذ ىلع رصأ لب ،ةظعوملا

 لهأ ديلخت اهرهاظ يتلا ديعولا صوصن يف هللا مهمحر ءاملعلا فلتخا

 رومألا هذه :لاقي نأ اهيف نسحألاو شهللاب كرشلا نود يتلا بونذلا نم رئابكلا

 نكلو ،كلذل تايضتقمو تابجوم رانلا يف دولخلا اهيلع هللا بتر يتلا
 ةنسلاو باتكلاب ملع دقو ،هاضتقم هيلع بترت هعنمي ام دجوي مل نإ بجوملا
 .\٤`‘«رانلا يف دولخلا نم عنام ناميإلاو ديحوتلا نأ ةمألا فلس عامجإو

 )١٤٠٦( يزارلا ريسفت ٧/ ٩٤.

 )١٤٠٣( ،يزارلا ريسفت ٧/ ٩٤.

 .ةرقبلا ةروس نم ٢٧٥ ةيآلا ريسفت نم ١٠٠-١٠١\ ص يدعسلا ريسفت )١٤٠٤(

 راجنلا يرهز دمحم اهققح يتلاو ةيبرعلا ةضهنلا ةبتكمو بتكلا ملاع ةخسن يف ءاجو

 ابرلا لكأل دعوتو هريكذتو هللا نايب دعب 4؛َداَع تمو »» ٣٣٨١-٢٣٩(: ج

 رانلا لوخدل بجوم ابرلا نأ اذه يف 4 ويح اكي مه راَتلا بحأ قكمتتزأت»

 .ناميإلا عنام دولخلا نم عنمي مل ام .هتعانشل كلذو ءاهيف دولخلاو

 سيلو .اهعناوم ءافتناو اهطورش دوجو ىلع فقوتت يتلا ماكحالا ةلمج نم اذهو

 = صوصن عيمج قدصت نأ بجاولاف .ديعولا تايآ نم اهريغك ،جراوخلل ةجح اهيف
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 ۔ :يتآلا ظحالن يدعسلا خيشلا لاوقأ نم

 ديلخت اهرهاظ يتلا ديعولا صوصن يف هللا مهمحر ءاملعلا فلتخا»
 .«هلاب كرشلا نود يتلا بونذلا نم رئابكلا لهأ

 عم رابتعا يأ هل سيل يدعسلا خيشلا هيلإ راشأ يذلا فالتخالا اذه

 .رئابكلا لهأ ديلختب ةرهاظلا ديعولا صوصن لئالد حوضو

 باتكلاب ملع دقو» :هلوقب يدعسلا خيشلا هيلإ راشأ يذلا ءانثتسالاو

 دولخلا نم عنام ناميإلاو ديحوتلا نأ ةمألا فلس عامجإو ةنسلاو

 موقت ةحيحص ةياور يف تأي ملو "ميركلا نآرقلا هركذي مل «رانلا يف

 تاهجوتلا اهتلمأ يتلا ةثوروملا راكفألا نم وه لب ىوعد اهب
 .ةيبهذملا

 باتكلا صوصن عيمج قيدصتو ملعت ىلإ يدعسلا خيشلا ةوعدو ۔

 اهل ةوعد يه { ميركلا اهلوسر دعب نم ةمألا فلس هيلع عمجأ امو ةنسلاو

 طشانم عيمج يف اهقيبطتو اهب ذخألا نيملسملا عيمجل يغبنيو اهنزو

 الو اهلئاق عفنت الف ةايحلا يف يلمعلا قيبطتلاب ظحت مل ةوعد يأو

 دجي انه يدعسلا خيشلا اهرطس يتلا ةميركلا ةوعدلل قبطملاو ،اهعماس

 دلاخلا ميلألا باذعلا تبثيو (رانلا نم جورخلا ةركف) يفني زيزعلا باتكلا

 .ءانثتسا ريغ نم رانلا لخد ةريبك بحاص لكل

 ىندأ هبلق يف نم جورخ نم «صوصنلا هب ترتاوت امب دبعلا نمؤيف {ةئُسلاو باتكلا -
 لوخدل تاقبوملا هذه قاقحتسا نمو .رانلا نم ،ناميإلا نم لدرخ نم ةبح لاقثم

 ٩١٦٢ ص يف العم نب نمحزلا دبع اضيأ ريسفتلا اذه لقن دقو .«اهنم بتي مل نإ ثرانلا

 .مزح نبا راد اهترشن يتلا ةخسنلا نم



 ىئلالانتتتم ناحو ٤٨

 ةياور كانه سيل هنأ تاياورلا مييقت يف يمالسإلا جهنملل قبطملا دجيو

 ةركف)ب نولئاقلا هلاق ام تبثت اهنتمو اهدنس حصي ۔ ةدحاو ولو ةميلس

 .باتكلا اذه تاحفص يف حضوم وه امك (منهج ران نم جورخلا

 انذأ اولَعْفَت مك نإك » :هلوقب نيبارملا نيملسملا دعوت العو لج هللاو

 الو وميت ال مُكيومأ شور مضق رشبت نيو تلوُسَرَو هلا نم زحي
 ٢٧٩[. :ةرقبلا] 4 رومت

 ىلإ داع نمل ىرت امك رانلا يف دولخلاب ميظع ديعو اذهف» :يبهذلا لاق

 .''٠`ث٨«هللاب الإ ةوق الو لوح الف ةظعوملا دعب ابرلا

 ابرلا يطاعت ىلع رمتسا نمل ديكأ ديعوو ديدهت اذهو» :ريثك نبا لاقو

 .'\;٠٤`“`‘راذنإلا دعب

 اهمدقي حوصن ةبوت اهسيطو دمخت ىلاعت هللا اهنلعأ يتلا برحلا هذهف

 .ناوألا تاوف لبق يبارملا

 ثيح ىرانلا ىلإ مهلصوي ام بانتجاب نيملسملا ىلاعتو هناحبس هللا رمأو
 لوسرلاو قلا اوعيطت ٥ تيرهكنل تديأ ىلأ راتلأ اومتأو » :مهل لاق
 نم جورخلاب ةاصعلا دعي ملو ١٣١. ١٣٢[، :نارمع لآ] 4 روك مكحتل

 .نيرفاكلل اهدعأ يتلا رانلا

 يبهذلا ظفاحلا اهلاق يتلا ةرابعلا :مهم هيبنت ٥٩. ص مراحملا نييبتو رئابكلا باتك )١٤٠٥(

 ببسلاو .(رئابكلا) مساب ترهظ يتلاو ةرشتنملا ىرخألا تاعبطلا يف دجوت ال انه

 ةبوسنم اهنكلو ©يبهذلا ظفاحلا هفلأ يذلا لصألا تسيل تاعبطلا كلت نأ كلذ يف

 ةملك ىلإ عجرا رئابكلا باتك تاعبطو تاطوطخم لوح ةفرعملا نم ديزمللو .هيلإ

 .ثحبلا اذه يف اهيلإ انعجر يتلا ةعبطلا هذهل ققحملا وتسم نيدلا يحم

 )١٤٠٦( .ريثك نبا ريسفت ٥٨٧/١.
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 ور ثلاثلا لصفلا ٩ ٤ ٤

 نونمؤملا اهيأ اوقتاو :نينمؤملل هركذ ىلاعت لوقي» :يربطلا مامإلا لاق
 رفك نمل اهتددعأ يتلا هنع مكايإ ييهن دعب ابرلا مكلكأب اهولصت نأ رانلا

 مككرتو ،يرمأ مكفالخب يب مكناميإ دعب مهلخادم اولخدتف يب
 .'\'٠‘"«ىتعاط

 نم هيف ام نطفلا ىلع ىفخي الو :يناشاقلا لاق» :يوسوربلا يقح لاقو

 هبنتجاو هاقتا نم حالف يف لعلب يتأ ثيح ابرلا ىلع ديدهتلا يف ةغلابملا

 مهل حالفلا عانتما مزلتسي هنم بانتجالاب هءاجرو حالفلا ناكمإ قيلعت نأل

 نيرفاكلل تدعأ يتلا رانلاب هيلع دعوأ مث .مهناميإ عم هوقتيو هوبنتجي مل اذإ

 نينمؤملل رافكلا باقع بجوت ةبيصم نم اهمظعأ امف نينمؤم مهنوك عم
 ًاضيرعت هلوسرو هللا ةعاطب رمألاب ظيلغتلا دمأ مث هيلع ظيلغت نم هدشأ امو

 نينمؤملا ءاجر قلع مث هل ةعاط ال ةيصعملا يف كمهنم ابرلا لكآ نأب

 نايصعلا نم عونلا اذه عم ةمحرلل ءاجر ال هنأب ًاراعشإ هلوسرو هللا ةعاطب

 فيك رظناف هعم مهل اهعانتمال نينمؤملل هتمحر نم سأيلا بجوي وهف
 ىهتنا باقعلاو ءازجلا يف رافكلاب هقحلأ ىتح ديدهتلا يف ظيلغتلا جرد

 ...هترابعب

 ...ةالص الو اجح الو اداهج الو ةقدص هنم هللا لبقي ال ابرلا ذخآو

 يف دولخلا هبحاص هب قحتسيف توملا دنع ناميإلا هب عزني ءوسلا لمعلاو
 هنر ةفينح يبأ نع قارولا ركب وبأ ىورو .كلذ نم هللاب ذوعن رافكلاك رانلا

 اعزن اهعرسأو توملا دنع دبعلا نم بونذلا لجأل ناميإلا عزني ام رثكأ

 مهلاومأ ذخأب هللا دابع ملظت الو هللا نم نمؤملا اهيأ قتاف دابعلا ملظ ناميإلل

 ''"`“هلاحلا ءوس نم مكايإو هللا انمصع ريبك بوح هنإف قح ريغب مهيديأ نم

 )١٤٠٧( يربطلا ريسفت ٩٠/٤.

 )١٤٠٨( شنايبلا حور ريسفت ٩٢٣/٢-٩٤.



  

 دللا
 ةيويندلا ةميظعلا دسافملا نألو» :بيغتسد نيسحلادبع ديسلا لاقو

 ددش دقف عمتجمللو لكالل ىرخألا بونذلا نم ربكأ ابرلا لكآل ةيورخألاو

 بونذلا نم هوربتعاو اريثك بنذلا اذه ىلع اين تيبلا لهأو ميركلا نآرقلا

 عينشلا لعفلا اذه ىلع مدني ملو هلمع ىلع ابرلا لكآ رصأ ام اذإف ،ةريبكلا

 هامأ ةليسو الو منهج يف دولخلا هبيصن ناك يهلإلا مكحلاب لبقي ملو
 .٤٧١0““;«...ةاجنلل

 :حو ٤٥٠
 معجاشساتمج اف

 كرتب ؛َنيرْفكلل تديأ ىلآ راتلأ اوقَكإو »» :يدعسلا خيشلا لاقو

 نإف .اهتاجرد فالتخا ىلع .ياعمو رفكلا نم .اهلوخد بجوي ام

 نم يه لب ،رفكلا ىلإ رجت ۔ رابكلا يصاعملا اصوصخو ۔ اهلك يصاعملا

 .١٤١`‘؛«هلهأل رانلا هللا دعأ يذلا رفكلا لاصخ

 ۔ هلاب ذايعلاو - ابرلا لكآ نأ ملسملا دقتعي ةميركلا تايآلا هذه نم

 نع يبارملا عجر اذإ الإ اهرازوأ عضت ال برح يف لوسرللو هلل ميصخ
 تايآلا هذه يف سيلو ثابرلا لكأ نم ةبوقع وه رانلا لوخد نأو ،هنايصع

 اهيف ءاج يتلا تاياورلا عيمجو رانلا نم جورخلل ركذ اهريغ يف الو

 اهديناسأ فعض ببسب اهيف ةجح ال منهج نم نيملسملا ةاصع جورخ

 .اهنوتمو

 كل » :هناحبس لاق ثيح ةرخآلا رادلا نوكت نمل العو رج هللا نبو

 ةَقَْعْلأو :2 الو ضتأل آ ىف اولع نوديري ل بذلل اهنمتت هركلا رادلا

 ٨٣[. صصقلا] ه َنيَقَتُمل

 )١٤٠٩( ةريبكلا بونذلا ١٥٦/١.

 )١٤١٤( ص يدعسلا ريسفت ١٣١. ةيآلا ريسفت نم ١ .نارمع لآ ةروس نم



 ٤٥١ همهو ثلاثلا لصفلا
 ۔-عا_اتلات ه

 .'''١''؛يصاعملا عيمجل لماش اذهو ه اذاف الو »» :ىدعسلا خيشلا لاق ه

 اهميعن لعجن ةرخآلا رادلا كلت :هركذ ىلاعت لوقي» :يربطلا لاقو ه

 :لوقي .اداسف الو هنع ربجتو ضرألا يف قحلا نع ًاربكت نوديري ال نيذلل

 ةِقَْلَو» :هلوقو ...اهيف هللا يصاعمب ًالمعو قح ريغب سانلا ملظ الو

 يصاعم اوقتا نيذلا مهو "نيقتملل ةنجلاو :هركذ ىلاعت لوقي هنت
 .ا'٤`٢)١«هضكئارف اودآو شهللا

 لا لعج ضرألا يف داسفلاب اوعسي ملو ىلاعت هللا يصاعم اوقتا نيذلاف
 حوصن ةبوت مهرهطت ملو يصاعملاب ضرألا ىف اودسفأ نيذلاو ةنجلا مهل

 .نانجلا لوخدب مهدعي ملو رانلا يف مهلآم العو لج هللا نيب دقف

 لوسرلا ةئش يفو ميركلا نآرقلا يف ءاج يذلا يهلإلا مكحلا وه اذه
 ةمألا جاهنم اهب لفحي مل تاياور الإ مكحلا اذه فلاخي ملو 9ةَي ميظعلا

 . ميقتسملا

 .صصقلا ةروس نم ٨٢ ةيآلا ريسفت نم 6٥٩٥ ص "يدعسلا ريسفت )١٤١١(
 ١٢٢/٢٠- ١٦٢٣. "يربطلا ريسفت (١٤١آ)



 ىلاعت هلوق ربسضت يق ةءارق

    

  

   

 ي رس ه 2 ۔۔ وب ۔۔ ,ح ۔ ۔< ي عه 71 ٨ دة۔ .<<

 س < ے ۔4 ر س صس مص ر س ِ .

 4اًميِظَع اباَدَع هل دَعأَو هَنَسلَو ديتع هتنا ضعو اكف
 :ءاسنلا] ٩٣[.

 يف ةرخآلا يف ىلاعت هللا مكح نيملسملا ىلع ضرعت ةميركلا ةيآلا هذه
 يدؤيو ءاعنشلا هتلعف نم بتي مل اذإ بونذلا رئابك نم ةريبك بكترا نم قح

 .قوقح نم هيلع ام

 مهسفنأ اوحارأل ةميركلا ةيآلا هذه تاملك تالالدب نوملسملا مزتلا ولو

 .ةيضاملا نورقلا ربع هلمحب اوصاوت يذلا ميقعلا لدجلا ءانع نم

 نورق تعاض امل مولعلا يقلت ةلأسم يف ةمألا جهانمب اومزتلا مهنأ ولو

 .دري ال يذلا همكح اهيف هللا نيب دق ةيضق لوح راوح يف ةمألا هذه ةايح نم

 ءافعضلا لاوقأ تعبرت امل مهتايح يف مهمولع اوقبط مهنأ ولو

 .مهفراعمو مهمولع دئاوم ىلع نيباذكلاو نيكورتملاو

 تاياورلا نم حيحصلا تباثلاو ةحضاولا نآرقلا تالالد اوعبتا مهنأ ولو

 يتلا ةثوروملا راكفألا عباوت نم ةرهاطلا ةئشلاو ميركلا نآرقلا راص امل

 .ساسأ الو اهل لصأ ال
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 ليزه لك (رانلا نم نيملسملا ةاصع جورخ)ب نيلئاقلا طاسوأ يف حرس دقل

 .مولعلا لقنل مهتيلهأ مدعب ةيمالسإلا ةمألا تمكح سانأ لاوقأ نم فيعضو

 اتيم لُشَقَي نمَو »» , زىلاعت هلوق ريسفت دنع يواضيبلا لاق ه
 ,هَنَملَو هلع هنأ ضعو اهف اديك دهج هؤارَجَص اَدَمَحَتُم

 بتي مل نمب صوصخم ن ىلع روهمجلاو ...4 اًميِظَع اَباَدَع هلل َكَعَأَو
 صوصخم امإ اندنع وهو هوحنو 4 بات نمل راَقَعَل قِلَو » :ىلاعت هلوقل

 ةاصع نأ ىلع ةرهاظتم لئالدلا نإف ...هريغو ةمركع هركذ امك هل لحتسملاب

 ."‘‘"١مهباذع مودي ال نيملسملا

 قلي ركذ امم ةدحاو لك لعفي نم دارملا سيلو» :روشاع نبا لاقو ه

 ةلدأ ثضهن دقو .هيف دولخلاو باذعلا ةفعاضمب انه نيب ماثآلا ىقل نأل ماثآ

 بجوي ال يصاعملا نم رفكلا ادع ام نأ ىلع ةَّت سلاو باتكلا نم ةرفاظتم

 .''٠‘«ةيآلا رهاوظ ليوأت يضتقي امم ،دولخلا

 مل نم ىلع رانلا يف دولخلاب اومكح روهمجلا نأ ىري يواضيبلاف -

 الو ةجح الب لوقيو مهلاوقأب ذخأي ال هدجن اذه عمو 6لتقلا ةميرج نم بتي
 ۔«مهباذع مودي ال نيملسملا ةاصع نأ ىلع ةرهاظتم لئالدلا نإف» :ناهرب

 وه امك دحأل ةجح اهيف سيل انه يواضيبلا اهيلإ راشأ يتلا لئالدلا لكف

 .باتكلا اذه تاحفص يف حضوم

 هذه بكترم ىلع دولخلاب مكحي ةيآلا رهاظ نأب رقي روشاع نباو -

 ةرهاظ تسيل ةلدأ عم قفاوتتل اهليوأت ىلإ وعدي هدجن اذه عمو ةريبكلا

 .ثحبلا اذه يف انل رهظيس امك هيلإ بهذ ام يف ىنعملا

 )١٤١٣( ،يواضيبلا ريسفت ٢٣١/١.

 )١٤١٤( .روشاع نبا ريسفت ٩٣/١٩- ٩٤.



 فلل انتم هيكحو ٤٥٤
 سجحاات وم

 .؟ةلدألا نم يلجلا رهاظلا كرت اذإ ملسملل يقب ءيش يأف

 نأ لجأل ةلدألا نم رهاظلا ليوأت ىلإ ةوعدلا نيملسملل قوري فيكو

 .!؟ناطلس نم اهب هللا لزني مل لاوقأ عم مئتلت

 مولعب مازتلالا مدعو ©ىلاعت هللا تايآ تاملك تالالدب مازتلالا مدعف

 يف زرفأ ةاورلا نم ءافعضلا ىح يف مولعلا ماكحأ قيبطت مدعو ةمألا

 امب لوقعلا تلغشأ دقو اهل لصأ ال اياضق ثالث ةرواحتملا طاسوألا

 .هنم ةدئاف ال

 .نيملسملا نم رئابكلا باحصأ ريغل منهج يف دولخلا صيصخت ةيضق ۔

 ةاصع نع تثدحت اذإ ةصاخ ''ث'ثدولخلا ةملكل ينمزلا ىدملا ةيضقو ۔

 .نيملسملا

 . .)١٤١٦ . أا ةاصع ديعو فالخإ ةيضقو 7

 :نيملسملا نم رئابكلا باحصأ ريغل منهج يف دولخلا صيصخت ةيضق

 ةيآلا هذهل مهريسفت دنع ثيداحألا حارشو نيرسفملا لاوقأل عبتتملا نإ

 يربطلا مامإلا اهركذ رصانع ةثالث نع جرخت ال لاوقألا كلت دجي .ةميركلا

 .ةيآلا هذهل هريسفت يف

 .('٠\"«هازاج نإ منهج هؤازجف» ۔ ١

 .ا'٠'“«اهيف ًادلاخ منهج هؤازجف .هلتق الحتسم ادمعتم ًانمؤم لتقي نمو» ۔ ٢

 )١٤١٥( لصفلا اذه نم ثلاثلا مسقلا رظنا .

 )١٤١٦() ص رظنا ١٤٤ ثحبلا اذه نم اهدعب امو

 )١٤١٧( يربطلا ريسفت ٢١٧٥.

 )١٤١٨( يربطلا ريسفت ٢١٧/٥.



 ٤٥٥ يل ١ ثلاثلا لصقلا

  

 ًادمعتم نمؤم لتق مث هرمأو هعئارش ملعو مالسإلا يف لجرلا لخد اذإ» ۔ ٣
 )١٩ ١٤) هل . . .
 . «هل هبوت الف

 ل م ه

 ؛,هازاج نإ منهج هؤازجق» :لئاقلا لوق ةشقاتم :لوألا رصنعلا

 .تنتسي تاياورلا كلت يف رظنلا دنعو ىنعملا اذه ددحت تاياور تءاج

 .تانيبلا هللا تايآ ريسفت يف اهتيجح مدع هل نيبتيو اهفعض ئراقلا

 انث :لاق ،ميهاربإ نب بوقعي ينثدح» :يربطلا مامالا لاق .

 ڵلُْشَقَي نممو » :هلوق يف زلجم يبأ نع يميتلا ناميلس نع ،ةيلع نبا
 ءاش نإو ،هؤازج وه :لاق 4؛مَنَهَج هو ازّجف اَدَمَمَتَم اي .م . ه ے ے س و دس س ج س ۔۔ھمي ِ

 .((هنع زو اجت

 مامإلا زلجم ىبأ نع يميتلا ناميلس اهلقن يتلا ،ةياورلا هذه جرخأ
 . '؛""ةييش ُ يبأ نباو 6\!٦"يقهيبل .لاو ''4"اادواد وبأو ٤٢ ي .ز ا

 ِ )١٤٢٤)
 . ` مالس نب مساقو

  

 )١٤١٩( "يربطلا ريسفت ٢١٩/٥.

 ،ىضشملا نب دمحم انثدح» :ىرخأ ةياور يربطلا دنع ءاجو ٢١٧/٥. ،يربطلا ريسفت )١٤٦٢٠(

 :حلاص يبأ نع كراسي نع ،ةبعش انث :لاق ،هللادبع نب مكحلا نامعنلا وبأ انث :لاق

 «هازاج نإ منهج هؤازج :لاق ؛ُهَنَهَج ُهؤآبَجَت اًدَمَعَتُماَتمؤُم لشفي نمو »

 ٢١٧/٥(. ،يربطلا ريسفت)

 .لدعم وأ حرجم حلاص يبأ نع يوارلا راسيل رثعأ مل

 )١٤٢١( :ةياورلا دواد يبأ ننس ٤٢٧٦، ص ٦٧٠.
 )١٤٢٢( :ةياورلا ىربكلا يقهيبلا ننس 0١٦١٣١ !٧/١.

 )١٤٢٣( :ةياورلا ،ةبيش يبأ نبا فنصم ٢٣٤٩٠، ٤٠٠/٦.
.٤١٤ 

 )١٤٢٤() :ةياورلا ،اهيف نيللا خسنو لتقلا ةبوت باب ،خوسنملاو خسانلا



 ٥ 2.7 ىنحلانلانتتَم را
 ١ ُ ٥ سحا عر

 نم اهنوكل كلذو ةجح اهب موقت الو دقتعم اهيلع سسؤي ال ةياورلا هذه

 ''‘'}}'سلدملا يميتلا ناميلس ةنعنع قيرط نم تءاج اهنوكلو زلجم يبأ ليسارم

 نب دمحم قيرط نم ةريره يبأ ىلإ ةبوسنم ةياور يناربطلا دنع ءاجو ٠

 .راطعلا عماج

 نب دمحم انث يرصبلا يلكعلا متاح نب حبسم انثدح» :يناربطلا لاق

 نب دمحم نع دوسألا نب جاجح ان يربنعلا نوميم نب ءالعلا ان راطعلا عماج

 انمؤم لْشَقَي نممو » :كن هلوق يف ةلي يبنلا نع ةريره يبأ نع ،نيريس
 ه ے ے س ورس سإ ,رب , ۔۔ ر
 .«هازاج نإ :لاق : منهج هو ازجف دمعتم

 نب جاجحلا الإ نيريس نب دمحم نح ثيدحلا اذه وري مل» :يناربطلا لاق

 .«عماج نب دمحم هب درفت نوميم نب ءالعلا الإ جاجحلا نع هاور الو دوسألا

 .0'٧‘؟}يئاكلاللاو ،‘_‘"“طسوألا يف يناربطلا ةياورلا هذه جرخأ

 ببسب كلذو اهيف ةجح ال ةفيعض ةريره ىبأ ىلإ ةبوسنملا ةياورلا هذه

 .راطعلا عماج نب دمحم

 .ىلعي وبأ هفعضو .هثيداحأ ىلع عباتي ال :يدع نبا لاق» :ىبهذلا لاق دقف

 ١. '٦”«ثيدحلا فيعض وهو هنع تبتك :متاح وبأ لاقو

 هركذ دنع ىليقعل ١ ل اق دقف . يربنعل ١ نوميم نب ءالعلا ببسب كلذكو

 .0\٤"“«...هب الإ فرعي الو هثيدح ىلع عباتي ال» :ةياورلا هذهل

 .«سلدي ناك :نيعم نب ىيحي لاق» :رجح نبا لاق ٢٦٧٠. ١٨٣/٤. :ت ،بيذهتلا بيذهت )١٤٦٥(

 ٨٦٠٦، ٢٣٠/٦. :ةياورلا كطسوالا مجعملا )١٤٢٦(

 )١٤٢٧( :ةياورلا ءةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش ١٩٦٢، دلجملا ١١٦/٦.

 )١٤٢٨( :ت لادتعالا نازيم ٧٣٠٦٢. ٤٩٨/٣.

 )١٤٢٩( :ت ،يليقعلا ءافعض ١٣٧٧. ٣٤٦/٣.
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 ٤ .؟ اال .ر

 ىهو .ةميركلا ةيآلا امأف» :ةياورلا هذه ىلإ راشأ نأ دعب ريثك نبا لاقو

 :ريره وبأ لاق دقف شةيآلا ؟اَدَمَمَتُماتمؤُم لْشَمَي نممو » :ىلاعت هلوف
 ًاعوفرم هدانسإب هيودرم نبا هاور دقو 5هازاج نإ هؤازج اذه :فلسلا نم ةعامجو

 جاجح نع "يربنعلا نوميم نب ءالعلا نع راطعلا عماج نب دمحم قيرط نم

 .''‘"“'؛حصي ال نكلو ،ًاعوفرم ةريره يبأ نع سنيريس نب دمحم نع ،دوسألا

 ةياور (خوسنملاو خسانلا) باتك يف مالس نب مساق دنع ءاجو ه

 .دوجنلا يبأ نب مصاع قيرط نم سابع نبا ىلإ ةبوسنم

 نع ،ةيواعم نب ناورم انثدح» :لاق ديبع وبأ انثدح :لاق يلع انربخأ

 :هلوق يف سابع نبا نع ،دوجنلا يبأ نب مصاع نع ؤ©بيسملا نب ءالعلا
 ه ے سس و هس س

 «هبذع ءاش نإو هل رفغ ءاش نإف هؤازج ىه :لاق 4 مسمهج هو ارجف «

 . . . 7 . ..., ٣٣!١١

 ٠ نزاخلاو . ١ '""اةطع نبا نم لك اهب جتحاو ةياورلا هده ركد

 .اا '""ىسلدنألا نايح وبأو . !"يوونلاو ١٤٣٥ 7 ا نيدلا ردبو ا '"٨})يطويسلاو

 \؛!؛'‘اا

 )١٤٣٠( ،ريثك نبا ريسفت ٣٦١/٦.
 )١٤٣١( :ةياورلا ،اهيف نيللا خسنو لتقلا ةبوت باب خوسنملاو خسانلا ٤١٠١.

 .ءاسنلا ةروس نم ٩٢ ةيآلا ريسفت نم ٤٦٧\ ص ةيطع نبا ريسفت )١٤٣٢(

 .ءاسنلا ةروس نم ٩٢٣ ةيآلا ريسفت نم "نزاخلا ريسفت )١٤٣٣(

 هے لل ورا رر ٢/ ٣٥٢. روثنملا ردلا )١٤٣٤(

 :هانعم ؛ منهج هؤارَجَف»» :ينيعلا نيدلا ردب لاق ٢٣٥/١. .يراقلا ةدمع )١٤٣٥(

 .«ىزاجي نأ مزالب سيلو ،هؤازج اذه

 هنوك نم مزلي الود :يوونلا لاق ٧. .جاجحلا نب ملسم حيحص حرش جاهنملا )١٤٣٦(

 رابخإ ةيآلا يف سيلو ،ءازجلا كلذ متحتي نأ ةصوصخم ةبوقعب ىزاجي نأ قحتسي

 .؛كلذب ىزاجي نأ قحتسي :يأ .هؤازج اهنأ اهيف امنإو .منهج يف دلخي هنأب

 اتموُم لُشَقَي نمو » :ىلاعت لاق ثيح دولخلاب ةحيرص ةيآلاو يوونلا مامإلا هلاق ام اذه
 4 آ 224 ر مم م 7 م

 » ے سس و س ۔۔ي رس ۔ ۔۔ےر .؟ اًميظَع اباَدَع لل دعأو هه و هَتَلَع هس

 اكىضَعَو اهي اديع مَنَهَج هَواَرَجَف ادمعتم
 = عم هراوح يف يسلدنألا نايح وبأ لاق ٢٨٠/٣. ءىسلدنألا نايح يبأ ريسفت )١٤٣٧(



  

 ر ج ٤٥٨ ؟

 نب مصاع دوجول ةجح اهب موقت ال سابع نبا ىلإ ةبوسنملا ةياورلا هذه
 ريثك ناك هنأ الإ ةقث ناك :دعس نبا لاق» :رجح نبا لاق .اهدنس يف دوجنلا يبأ

 ائراق ًاحلاص الجر ناك :هيبأ نع دمحأ نب هللادبع لاقو .هثيدح يف أطخلا

 شمعألاو ،ةقث ااريخ ناكو ،اهراتخا انأو ،هتءارق نوراتخي ةفوكلا لهأو "نآرقلل

 لاقو ...ثيدحلا تبث ىف هيلع شمعألا راتخي ةبعش ناكو ،هنم ظفحأ

 ..ةقث وهو بارطضا هثيدح يف :نايفس نب بوقعي لاقو ...هب سأب ال :نيعم نبا

 :يليقعلا لاقو .ةركن هثيدح يف :شارخ نبا لاقو .سأب هب سيل :يئاسنلا لاقو
 ."'؟“«هءيش هظفح يف :ينطقرادلا لاقو .ظفحلا ءوس الإ هيف نكي مل

 ءوسب فوصوم هنأ الإ هسفن يف ةقث ناك نإو دوجنلا يبأ نب مصاعف
 .سابع نبا نم مصاع عامس تبثي ام كانه سيلو .ظفحلا

 ىلإ ةبوسنملا ةياورلا هذه ىلع مالس نب مساق ديبع وبأ ملكت دقو

 هنأ اذه يف اندنع يذلاو» :لاق ثيح ءاهانعم ىف ءاج امم اهريغو سابع نبا

 نم عمس امصاع ينعي هملعن ال ،راثآلا نم انركذ امدنع هلثمب جتحي امم سيل

 بهذم يف كلذ ىلع لدي ال ةيآلا رخآ ظفل نإ اذه عمو هآر الو سابع نبا

 هللا بضغي نأو منهج هؤازج :لقي مل هنأ لجأ نم دارأ امب ملعأ هللاو ،ةيبرعلا

 :هل لوقنف .ةبوتلاب الإ رئابكلا نم كرشلا نود ام رفغي ال هنإو :هلوقو ...ه :يرشخمزلا =

 .؟اذه تبث نيأو

 ْلْشقَي نممَو » :هلوقب مهلالدتساك صيصختلا لمتحت تامومعب نولدتسي امنإو

 رفاك وهو ڵكلذ لحتسملاب سابع نبا اهصصخ دقو .ةيآلا ؟اًدََحَتمأَتمؤُم

 ةةموميدلا ال ليوطلا ثكملا هب داري دولخلا :لاقو .هللا هازاج نإ هؤازجف :لاق :هلوقو

 .«كلذب دهاش برعلا مالكو .ةياهن ىلإ ال

 قبط هنأ ولو ،ةفيعض تاياور ىلع دمتعا نأ دعب لوقلا اذه يسلدنالا نايح وبأ لاق
 .هريسفت يف راكفالا هذه لثم رطس امل درلاو ذخالا يف بئاصلا جهنملا

 )١٤٣٨( :ت بيذهتلا بيذهت ٣١٥٨. ٢٣٦/٥_۔٣٧.
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 ثلاثلا لصفلا

_. 

 ٤٥٨٢ _ت ..

 ةَنَمَلَو هلع هلأ كضضَعو» :لاقف اعقاو امتح هلعج هنكلو ،هنعليو هيلع
 .ا؛"““`ي اكيظَع اَباَدَع هل دعأو

 دنع يربطلا مامإلا هب ذخأ ةفيعض تاياور ىلع ينبملا يأرلا اذهو
 كلذ ىف لوقلا ىلوأو» :لاق ثيح ةميركلا ةيآلا هذه ىنعم لوح هلوق ضرع

 منهج ءازج نإ هؤازجف ادمعتم انمؤم لتقي نمو :هانعم :لاق نم لوق باوصلاب

 الف اهلوسربو هب ناميإلا لهأ ىلع لضفتي وأ وفعي هنكلو ،اهيف ادلاخ
 رانلا هلخدي الف هلضفب وفعي نأ امإ هركذ زع هنكلو ،اهيف دولخلاب مهيزاجي
 هدابع هدعو نم فلس امل هتمحر لضفب اهنم هجرخي مث اهايإ هلخدي نأ امإو

 ني وقت ال متهيشنأ لع اوفَرتأ نل ئيابيي لف» :هلوقب نينمؤملا
 . 2 م ب ۔۔؟ ے<, ے ؟ ۔۔۔۔ے م و . ء س

 .''٤+“[ه٢ .رمزلا] 4 اكيممج بونذلا رهَعَي هلأ َنِإ هللا ةَمَت

 هل ث

 ادمعتم ًاتمؤم لتقي نمو» :لئاقلا لوق ةققاتم :يناتلا رصنعلا

 :!اهيف ادلاخ منهج هؤازجف .هلتق ًألحتسم

 إملسأ ناك هنيعب لجر كلذب ىنغ :نورخآ لاقو» :يربطلا مامإلا لاق

 انمؤم لتقي نمو :ةيآلا ىنعمف :اولاق ؛ًانمؤم الجر لتقو همالسإ نع ذتراف

 0١٤. ؛اهيف ًادلاخ منهج هؤازجف هلتق الحتسم ادمعتم

 اذهب تءاج تاياور ىلع ثيداحألا حارشو نيرسفملا نم ريثك دمتعاو

 نع دترا نمب ةصاخ ةيآلا هذه اوربتعاو يربطلا مامإلا هيلإ راشأ يذلا ىنعملا

 )١٤٣٩( :ةياورلا 6اهيف نيللا خسنو لتقلا ةبوت باب ،خوسنملاو خسانلا ٤١٠١.
 )١٤٤٠) ©يربطلا ريسفت ٢٢١٥.

 )١٤٤١( ،يربطلا ريسفت ٢١٧/٥.



 سيحتااتو د ىفلا ام هثحو ٤٦٠

 فعض كردن تاياورلا كلت ىلإ عوجرلابو .ةملسملا سفنلا لتقو مالسإلا

 .هلولدم نالطبو لوقلا اذه

 :ةبابض نب سيقم ةصق

 سابع نبا ىلوم ةمركع ىلإ ةبوسنم ةبابض نب سيقم ةصق تءاج ه
 .يصيصملا دواد نب نيسحلا قيرط نمو جيرج نبا ةنعنع قيرط نم

 نع ،جاجح ينث :لاق نيسحلا انث :لاق مساقلا انثدح» :يربطلا لاق

 ةةبابض نب سيقمل اخأ لتق راصنألا نم الجر نأ :ةمركع نع "جيرج نبا

 جيرج نبا لاق .هلتقف هيخأ لتاق ىلع بثو مث .اهلبقف ةيدلا ةلت يبنلا هاطعأف

 هعم ثعبو ًاسيقم ثعب مث ،راجنلا ينب ىلع هتيد ةلي يبنلا برض :هريغ لاقو
 ديأ ناكو يرهفلا سيقم لمتحاف ،ةَي ئبنلل ةجاح يف رهف ينب نم الجر

 :ىنغتي يفلأ مث “نيرجح نيب هسأر خضرو ضرألا هب برضف

 عراف بابزأ راجتلا ينب ةارس ةلقع ثلمَحَو رهف هي ثلتق

 يف نموأ ال َلَعَت ناك ْنِئَل هللاو امأ .اثدح تدخأ ذم ةنظأ» :ةلت ىبنلا لاقف ٍ 2 ء - : 7
 . - . 7 ّ ّ ؟ ّ 7 ّ ,

 هيفو :جيرج نبا لاق ى حتفلا موي لتقف «بزح الَو ملس الَو مرح الو لجح

 .0اث٨‘ةيآلا ...ه اًدَمَحَتُماحموُم لشفي نممو » :ةيآلا هذه تلزن

 ةنعنع لبق نم اهدورول ةفيعض يربطلا مامإلا اهاور يتلا ةصقلا هذه

 حيبق هنإف جيرج نبا سيلدت بنجت :ينطقرادلا لاتقو» :رجح نبا لاق

 0١٤. '"«حورجم نم هعمس اميف الإ سلدي ال سيلدتلا

 )١٤٤٦٢( ،يربطلا ريسفت ٥/ ٢١٧.

 )١٤٤٣) :ت ٥©بيذهتلا بيذهت ٤٣٤٥. ٣٥٥/٦.
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 ٤٦١ ثحو ثلاثلا لصفلا

 لحا مس

 ىصيصملا (دواد نب دينسب فورعملا) دواد نب نيسحلا ببسب كلذكو
 ع دمحم نب جاجح هخيش نع هتياور ليدعتلاو حرجلا ءاملع فعض يذلا

 .جيرج نبا

 دنع ًادينس تيأر :هيبأ نع دمحأ نب هللادبع لاق» :بيذهتلا يف رجح نبا لاق

 نع ثربخأ .جيرج نبال «عماجلا» باتك هنم عمسي وهو دمحم نب جاجح
 لوقي دينس لعجف :لاق .كلذ ريغو ميلس نب ناوفص نع تربخأو "يرهزلا
 نب ناوفص نع جيرج نباو ،يرهزلا نع جيرج نبا لق :دمحم ابأ اي :جاجحل
 جاجحب عنصي هآر اميف يبأ هدمحي ملو :لاق .اذكه هل لوقي ناكف :لاق ميلس

 جيرج نبا اهلسري ناك يتلا ثيداحألا كلت ضعبو :يبأ لاق .كلذ ىلع همذو

 نع لالخلا ىكحو .اهذخأ نم نع يلابي ال جيرج نبا ناك ةعوضوم ثيداحأ

 هريغت تقو يف هنم اذه ناك ًاجاجح نأ يورو :لالخلا لاق مث كلذ وحن مرثألا

 مل :دواد وبأ لاقو .دينس ىور ام الإ حاحص جاجح نع سانلا ثيداحأ نأ ىريو

 .''ث“'هةقثب سيل :يئاسنلا لاقو .فيعض :هيبأ نع متاح يبأ نبا لاقو .كلذب نكي

 ناك هنوكل ،هتفرعمو هتمامإ عم فيعض» :بيرقتلا يف هنع رجح نبا لاقو
ًُ 

 ١٤٤٨). ہش د نب جاجح نفل ٠

 نب سيقم ةصق اهيف ةفيعض ةياور ةوبنلا لئالد يف يقهيبلا دنع ءاجو ه
 .ةبابض

 سابعلا وبأ انثدح :لاق ظفاحلا هللادبع وبأ انربخأو» :''؛“”يقهيبلا لاق

 ،يقشمدلا ورمع نب نمحرلادبع ةعرز وبأ انثدح :لاق ‘بوقعي نب دمحم

 )١٤٤٤( :ت “ بيذهتلا بيذهت ٢٧٣٩. ٢٢١/٤.

 )١٤٤٥( :ت بيذهتلا بيرقت ٦٦٥٤. ٣٩٧/١.

 )١٤٤٦() ةوبنلا لئالد ٦١٠٥-٦١١١.



 ىقالته ه( ٤٦٢
 حاتا دم

 نع ‘كلملا دبع نب مكحلا انثدح :لاق ،كىفوكلا رشب نب نسحلا انثدح :لاق

 .«...:لاق “كلام نب سنأ نع .ةداتق

 نب مكحلا لبق نم اهدورول اهيف ةجح ال قيرطلا هذه نم ةياورلا هذه

 .يرصبلا يشرقلا كلملا دبع

 سيلو ةقثب سيل فيعض :نيعم نبا نع يرودلا لاق» :رجح نبا لاق

 لاق اذكو ٥ثيدحلا فيعض :ىيحي نع هريغو دينجلا نبا لاقو .ءيشب

 :دواد وبأ لاقو .يوقب سيلو ثيدحلا برطضم :متاح وبأ لاقو .شارخ نبا

 .'٤١ث٧٤؛يوقلاب سيل :ىئاسنلا لاقو .ثيدحلا ركنم

 .هب حرفي ال رخآ دنسب يدحاولا دنع ةبابض نب سيقم ةصق تءاجو ه

 مث ... :سابع نبا نع حلاص يبآ نع يبلكلا لاقو» :'''“يدحاولا لاق

 .ةصقلا ركذ

 كلذو هب حرفي امم تسيلو اهل ةميق ال قيرطلا هذه نم ةياورلا هذه

 رجح نبا هنع لاق يذلا يبلكلا رشب نب بئاسلا نب دمحم لبق نم اهدورول

 0١٤. ؛“؛؛«بذكلاب مهتم رسفملا ةباسنلا» :بيذهتلا بيرقت ىف

 .عئناه مأ ىلوم ماذاب حلاص يبأ لبق نم اهدورول كلذكو

 نع يزوجلا نبا لقنو» :بيذهتلا بيذهت يف هنع رجح نبا لاق دقف

 .دومحم ريغ يأر وذ هل لاقي ناك :ىناجزوجلا لاقو .باك :لاق هنأ يدزألا

 نع ثحي :نابح نبا لاقو .مهدنع يوقلاب سيل :مكاحلا دمحأ وبأ لاقو

(١٤٥٠( 
 «(«هنم عمسي ملو سابع نبا

 )١٤٤٧( :ت .بيذهتلا بيذهت ١٢٥٦. ٢٣٨٧/٢- ٣٨٨.

 )١٤٤٨( "لوزنلا بابسأ ١٠٤/١.

 )١٤٤٩( :ت بيذهتلا بيرقت ٥٩٢٠. ٧٨/٢.

 )١٤٥٠( :ت بيذهتلا بيذهت ٦٨٤. ٣٧٩/١_۔٣٨٠.



 ٦٢ ...__ ثلاثلا لصفلا

 نباو 5"'ثث"!يوفغبلا نم لك ةفيعضلا ةبابض نب سيقم ةصق ركذو

 '!اوط .سلاو 8ا'٤}٨٨}يروباسينلا ىمقلاو "“""نزاخلاو '\ث٨“١ةيطع

 ئطاخلا ريسفتلا ىلإ لوصولا لجأل اهيلع اودمتعاو مهريغو ''٤"”يواضيبلاو

 .ملسم لتق لحتسا رفاكب ةصاخ ةيآلا نأ ىف

 نآرقلا ريسفت دنع ركذت ىتح ةحيحصب ةبابض نب سيقم ةصق تسيلو

 .تانيبلا ىلاعت هللا تايآ اهب صصخت نأ نع الضف ميركلا

 ةيآلا هذهل هريسفت يف لوقي يبطرقلا مامإلا دجن نأ فسؤملا نمو

 .اا ٠ة'اهرابخأو تايآ صيصختلا ليلدو ةصوصخم ةيآلا هذه نأو» :ةميركلا

 لهأ لقنب اذه تبث اذإو ...» :يبطرقلا لاق سيقم ةصق ركذ نأ دعبو

 .'؛"«نيملسملا ىلع لمحي نأ يغبني الف نيلا ءاملعو ريسفتلا

 لحتسملاب قيلت اهنأو مالسإلا نع دترم يف تلزن ةيآلا هذه نأب لوقلاف

 ديدشلا ديعولا اهيف ةميركلا ةيآلاف .فيعض لوق وه طقف نيملسملا ءامدل

 يف ديلختلاب لوقي نمل قلعتم ةيآلا يف سيلو» :يوغبلا لاق ٣٧٠/١. ،يوغبلا ريسفت )١٤٥١(

 ةبابص نب سيقم وهو ،رفاك وه لتاق يف تلزن ةيآلا نال 5رئابكلا باكتراب رانلا
 لهأ لتق لحتسا نمو ٧هناميإ ببسب هلتقل الحتسش انمؤم لتق نمل ديعو هنإ :ليقو
 ۔هرانلا يف ًادلخم ارفاك ناك مهناميإل ناميإلا

 .ءاسنلا ةروس نم ٩٢ ةيآلا ريسفت نم ٤٦٨\ ص ٬ةيطع نبا ريسفت )١٤٥٦(

 .ءاسنلا ةروس نم ٩٢ ةيآلا ريسفت نم "نزاخلا ريسفت )١٤٥٣(

 .ءاسنلا ةروس نم ٩٢ ةيآلا ريسفت نم ٤٧٥/٥\ ،نآرقلا بئارغ ريسفت )١٤٥٤(

 )١٤٥٥( روثنملا ردلا ٣٤٩/٢.

 )١٤٥٦( ،يواضيبلا ريسفت ٢٣١/١.

 زيزعلا هباتك يف ىلاعت هللا اهركذ يتلا ةميركلا تايآلا ٥/ ٢١٤. يبطرقلا ريسفت )١٤٥٧(
 ةجح يأ اهيف سيلف رابخالا امأو .اوبات اذإ الإ هيقحتسم ىلع باقعلا ذافنب ةحيرص

 .انه يبطرقلا لوقل

 )١٤٥٨( ،يبطرقلا ريسفت ٥/ ٢١٤.



 ىتللا 3 حو ٤٦

 اذإ الإ رخآو لتاق نيب زييمت ريغ نم مارحلا مدلا كفس ىلع مدقأ نم لكل

 .بانأو بات

5 4 % 

 مالسالا يف لجرلا لخد اذإ» :لئاقلا لوق ةشقاتم :ثلاثلا رصنعلا

 ؛«هت ةبوت الف ادمعتم انمؤم لتق مث هرمأو هعنارش ملعو

 لوبق مدع اهيف ركذ سابع نبا نع تاياور هريغو يربطلا مامإلا دروأ

 يباحصلا ىلإ بوسنملا يأرلا اذهو .ادمعتم املسم لتق اذإ ملسملا ةبوت

 قفاوملا حيحصلا ليوأتلا هتلوأ لب ،ةيمالسإلا ةمألا هب ذخأت مل سابع نبا

 ىلع ةيوبنلا ةئُسلاو ميركلا نآرقلا يف اهيلع صوصنملا ةلدألا نم تباثلل

 .ميلستلاو ةالصلا لضفأ اهبحاص

 نع ،مانغ نب قلط انث :لاق ‘بيرك وبأ انثدح» :يربطلا مامإلا لاق

 نب ديعس نع تثدح وأ ،ريبج نب ديعس ينثدح :لاق اروصنم نع .ةدئاز
 نيتيآلا نيتاه نع سابع نبا لأسي نأ هرمأ ىزبأ ني نمحرلادبع نأ ،ريبج
 هؤارجف اًدَمَحَتُم اتموُم لُْشَقَي نميَو » :ءاسنلا يف يتلا

 َقلَي كلد ّلَحَمَي نَمَو» :ناقرفلا يف يتلاو ،ةيآلا رخآ ىلإ ....« مَتَهج

 لاق ٦٩[، :ناقرفلا] “ اتام ديف دلو » :ىلإ .. ٦٨[ :ناقرفلا] ه اًماَصَأ

 انمؤم لتق مث هرمأو هعئارش ملعو مالسإلا يف لجرلا لخد اذإ :سابع نبا

 نوكرشملا لاق تلزنأ امل اهنإف ،ناقرفلا يف يتلا امأو .هل ةبوت الف ادمعتم

 انيتأو قحلا ريغب هللا مزح يتلا سفنلا انلتقو هللاب انلدع دقف :ةكم لهأ نم

 ..إ٠٧ :ناقرفلا] 4 َباَت نَم الإ » تلزنف :لاق ؟مالسإلا انعفني امف شحاوفلا
 .«...ةيآلا
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 ١٤ ,ل مامإلاو 0\١٤يربطلا مامإلا اهوحنو ةياورلا هذه جرخأ
 .ا'٤‘)يراخبلا مامإلاو

 .0';‘`"؟مالسإلا ىلإ عجر مث ادمع نمؤملا لتق مث مالسإلا نع دترا نم ةبوتو رفاكلا ةبوت حصتو هتبوت حصت ال فيكو ادمع لتاقلا ةبوت ةحص ىلع نوملسملا عمجأو» :ينيعلا نيدلا ردب لاق .

 .لتاقلل ةبوت ال سابع نبا لاق فيك :ليق نإف» :رخآ عضوم يف لاقو
 لكف الإو .ديدشتلاو ظيلغتلا يف هلا ةتشب ءادتقالا ىلع هيف لومحم كلذ نأب :بيجأ .ةبوتلا بوجو ىلع ةمئألا عمجأو ١٠٤[ :ةبوتلا] « ۔ودابِع ّنَع ةبونلا لَبقَي وه هل ن » :لاقو ٣١[ .رونلا 4 اًكيمج .:

 .٤١0“"أليلد كرشلا وحمب كيهانو ،ةبوتلل لباق بنذ

 نأ :ةنسلا لهأ بهذم وهو ،نورثكألا هيلع يذلاو» :يوغبلا لاقو ه
 َباَت نمل راَمَتَل ينإَو » :ىلاعت هلوقل ةلوبقم هتبوت ًادمع ملسملا لتاق
 وي رتل 5 وفعي ال هنآ ل » :لاقو !٨[ :هط] & اًحِلنَص لمر ماو
 نع يرز امو [١١آد ٤٨ ءاسنلا] ه ;آمحِي نمل َكلَت تود اك 7

 نع يو امك "لتقلا نع رجزلا يف ةغلابمو ديدشت وهف انثێؤ سابع نبا
 مث َلَتَق نإو ‘كل ةبوت ال :هل لاقي لتقي مل نإ :لاق هنأ ةنييغ نب نايفس
 .''+٤`ث«ةبوت كل :لاقي ءاج

 )١٤٥٩( "يربطلا ريسفت ٢١٩/٥.

 )١٤٦٠( :ةياورلا ملسم حيحص  3٣٠٦٢ص ١٢٥٨-١٦٥٩.

 )١٤٦١( :ةياورلا يراخبلا حيحص ٣٨٥٥. ص ٦٨١.

 )١٤٦٦٢( 5،يراقلا ةدمع ٢٤٥/١٨.

 )١٤٦٣( .يراقلا ةدمع ١٣٦/١٩.

 )١٤٦٤( "يوغبلا ريسفت ٣٧٠/١.



 يتخ !ا ىفنلا يحم

 تلبق بات اذإ اناودع ادمع نمؤملا لتاق نإ ليقو» :نزاخلا لاقو ه

 نألو [٨٤:ءاسنلا] ه ءآمكنَك نمل كلك تود ام رظَعَيَو» :ىلاعت هلوق ليلدب هتبوت

 ل » ؛هلوق ليلدب ةلوبقم هرفك نم رفاكلا ةبوتو لتقلا اذه نم مظعأ رفكلا
 اذإو [٨٢:لافنألا] ؟ لس َدَك ات مهكل َرَعتي د اوهني نإ ارفك َنيزَلِل

 .'؛`““«ملعأ هللاو ىلوأ لتاقلا نم لبقت نألف ةلوبقم رفكلا نم ةبوتلا تناك

 ثيدح لمحت مالعف (تلق نإف)» :(راطوألا لين) يف يناكوشلا لاقو ه

 نأب يضقي لوألا نإف ؟بابلا لوأ يف نيروكذملا ةيواعم ثيدحو ةريره يبأ

 .ةمحرلا نم سايإلا هينيع نيب ًابوتكم هللا ىقلي لتقلا ىلع نيعملا وأ لتاقلا

 مدع ىلع نالومحم امه :تلق .هللا هرفغي ال لتقلا بنذ نأب يضقي يناثلاو

 ةلدألا نم بابلا يف ام ليوأتلا اذه ىلع ليلدلاو ،لتاقلا نم ةبوتلا رودص

 لجرلا ثيدح الإ كلذ نم نكي مل ولو آصوصخو امومع لوبقلاب ةيضاقلا
 ثيدحو ،باذعلا ةكئالمو ةمحرلا ةكئالم هيف تعزانت يذلا ةئاملل لتاقلا

 كلذ ىلإ ريصملا ىلإ نائجلي امهنإف هلبق روكذملا تماصلا نب ةدابع
 نوك عمو ةدابع ثيدح خيرات رخأت نم انمدق ام عم اميس الو ليوأتلا

 يف ًاضيأو ،ةيواعمو ةريره يبأ ثيدح فالخب نيحيحصلا يف نيثيدحلا

 لتاقلا لجرلا لعج هنإف ،ليوأتلا اذه ىلإ دشري ام هسفن ''٠٠٠ةيواعم ثيدح

. 4 

 .ءاسنلا ةروس نم ٩٢ ةيآلا ريسفت نم "نزاخلا ريسفت )١٤٦٥(

 انئذح ؛َلاق ىئَمْلا نب دمَحُم اًنَرَبْخَأ» :يئاسنلا لاق :وه ،انه هيلإ راشملا ةيواعم ثيدح )١٤٦٦(

 بطْخَي ةيواعم ثغمَس :لاق ،سيرذإ ييأ نَع نؤع ييأ نع رؤت نَع ىسيع نن ناَوْفَص
 :لوقي هللا لوسر ثغمَس لوقيو 7 ةّمعِمَس :لاق هللا لوس 7 ثيدحلا ليلق ناك

 .«أرناك ثومي لجرلا وأ ًادمتعتُم نمؤملا لتقي لجرلا الإ هريغي نآ ةللا ىسع بنذ كد

 0٣٤٤٦ ٢٨٤/٢( :ةياورلا ،ىربكلا يئاسنلا ننس) يئاسنلا ةياورلا هذه جرخأ

 ٨٠٢٣٦ ةياورلاو ٨٠٢٣١، ٣٩١/٤، ةياورلا نيحيحصلا ىلع كردتسملا) مكاحلاو

 دنسم) يناربطلا ٦٦٩(، ص ٤٢٧٠، :ةياورلا .دواد يبأ ننس) دواد وبأو ٩١٤(.

 = ٨٥٨ :ةياورلا ريبكلا مجعملاو ٨. :ةياورلاو ٥٤٩٩ :ةياورلا نييماشلا



 . ثلاثلا لصنقلا

 ًارصم رفاك تومي يذلا نأ كش الو ارفاك تومي يذلا لجرلاب انرتقم ًادمع

 نأ دييقتلا اذه نم دافتسيف .رانلا يف نيدلخملا نم هنم بئات ريغ هبنذ ىلع

 ىلوأ ۔ لتقلا وه يذلا - نيرقلا كلذ نوكيف رفكلا بنذ وحمت ةبوتلا

 «اهلوبقب )١٤٦٧()
 هذه نأب رقن انلعجت انهو سابع نبا مامإلا اهأوبتي يتلا ةيلاعلا ةناكملاف

 نع سابع نبا لفغي فيكف ،اهرهاظ بسح ىلع تسيل هيلإ ةبوسنملا ةياورلا

 .؟ةمألا هذه ربحو مولعلا رحب وهو اهطورشو ةبوتلا ةيعورشم

 .! ؟ةرورضلاب نيدلا نم ملع ام سابع نبا فرعي ال فيكو

 لوق هيلإ دشري ام سابع نبا ةذمالت صخأ نم وهو دهاجم نيب دقو

 .«مدت نم لإ» ؛ا'٠“ىراخبلا مامإلا هاور امك لاق ثيح ةياورلا هذه يف هذاتسأ

 براضتلا دجي رانلا نم نيملسملا ةاصع جورخب نيلئاقلا لاوقأل عبتتملاو
 .هب لفحي ملو هدقتناو رخآلا هدر ضعبلا هب ىتأ امف ؛مهلاوقأ نيب حضاولا

 ذخؤي مل ةلداعلا ةيمالسإلا جهانملا نأ ىلع لدي امنإف ءيش ىلع لد نإ اذهو

 اهريغو ةميركلا ةيآلا هذه ريسفت دنع حيحصلا لوقلا ىلإ لوصولا يف اهب

 .تايآلا نم

 عامجإ :لوألا» :لاق يذلا يدحاولا ىلع دري وهو يزارلا مامإلا لاق

 :هلوق نأ :يناثلاو ...انمؤم لتق رفاك يف تلزن ةيآلا نأ ىلع نيرسفملا

 0٩٢٢٨ :ةياورلاو ٥١٣٥} 0٢٩/٤ :ةياورلا طسوألا مجعملاو = ٨٩.

 ١٧٠٢١(. :ةياورلا دمحأ مامإلا دنسم) دمحأ مامإلاو ٦ ٤٠(

 .تامملا لبق اوبوتي مل نإ رئابكلا باحصأل ةرخآلا يف ةمئادلا ةبوقعلا تبثت ةياورلا هذهف

 ١٤٣٨-١٤٣٩. ص ؛رابخألا ىقتنم رارسأ نم راطوألا لين )١٤٦٧(

 ٦٨١. ص 5٣٨٥٥ :ةياورلا يراخبلا حيحص )١٤٦٨(



  

 لانت
 ه ے سس ورس س ى

 ديعو اذهو .منهجب یىرجيس هنأ :يأ ؛ لابقتسالا هانعم 4 ممهج .هو ازجف «

 . '“}‘لنينمؤملا ديعو هللا فلخي نأ زوجي هنأ اندنعو .مرك ديعولا فلخو :لاق

 :لوقأو» :لاق ثيح اهضحدب يزارلا مامإلا ذخأ لاوقألا هذه ركذ نأ دعبو

 مومعب ةربعلا نأ هقفلا لوصأ يف تبث هنأل كلذو “فيعضف لوألا هجولا امأ

 :لصاح قارغتسالا ىلع لادلا ظفللا نأ تبث اذاف ؤ\ببسلا صوصخب ال ظفللا

 مالكلا اذه طقسيف ،مومعلا كلذ يف حدقي ال رافكلا قح يف ''""هلوزنف

 لتاق لك يف ًاماع هنوك يضتقي ظفللا مومع نأ امك :لوقن مث .ةيلكلاب

 هذه صيصخت نم عنمي رخآ هجو انهه اذكف ةروكذملا ةفصلاب فوصوم

 ۔ :هوجو نم هنايبو ،رفاكلاب ةيآلا

 مهملع مث رافكلا عم ةدهاجملاب نينمؤملا رمأ ىلاعت هنأ :لوألا

 نمؤمل تراك امَو٭ :هلوقب أدتباف ،داهجلاب مهلاغتشا دنع هيلا نوجاتحي ام

 :تارافك ثالث ةيآلا هذه يف ركذف ٩٢[ :ءاسنلا] ه اَطَح لإ اًتموَُم َلَشَقَي ن

 لهأ عم هنوكس دنع ملسملا لتق ةرافكو ،مالسإلا راد يف ملسملا لتق ةرافك

 ركذ مث ،دهعلا لهأو ةمذلا لهأ عم هنوكس دنع ملسملا لتق ةرافكو ‘برحلا

 نايب أطخلا لتق مكح نايب ناك املف ،ديعولاب انورقم دمعلا لتق مكح هبيقع

 لتقل دضلاك وه يذلا دمعلا لتقلا مكح نايب ناك نيملسملاب صتخا مكحل

 لقأ الف مهب صتخي مل نإف ،نينمؤملاب اصتخم ًاضيأ نوكي نأ بجو ،أطخلا

 .هيف مهلوخد نم

 ىف هْثرَص ادل أوتَماَءع كبذلآ اهيأي » :ةيآلا هذه دعب لاق ىلاعت هنأ :ىناثلا

 ؛ائيؤم تسل مكَسلا مكتيتي جتنأ نمي اولوشت الو انف هق ليت

 )١٤٦٩( "يزارلا ريسفت ٢١٠/١٠١.

 )١٤٧٠( .هالعأ نيبت امك ،رفاك قح يف ةيآلا هذه لوزن تصصخ يتلا تاياورلا تبثت مل



 -_- .ع ن ب نم

 ةعامج قح يف تلزن امنإ تايآلا هذه نأ ىلع نورسفملا عمجأو ٩٤[ :ءاسنلا]

 نم اوملسأ امنإ مهنأ اومعزو مهولتقف اوملسأف اموق اوقل نيملسملا نم
 نيذلا لت نع نينمؤملا يهن يف تدرو ةيآلا هذهف :ريدقتلا اذه ىلعو “فوخلا

 اًتمؤُم لشفي نمَو » :هلوق نوكي نأ يضتقي اضيأ اذهو ؛ناميإلا نورهظي

 ©بسانتلا لصحي ىتح نينمؤملا لتق نع نينمؤملا يهن يف الزان 4 اَدَمَحَتُم

 ةصوصخم اهنوك نم عنمي اهدعب امو ةيآلا هنه لبق ام نأ انركذ امب ت تبثن

 .ءيشب سيل يدحاولا هاضترا يذلا هجولا اذه نأ انركذ امب تبثف ...رافكلاب

 نأل داسفلا ةياغ يف وهف امهراتخا نيذللا نيهجولا نم :يناثلا هجولا امأو

 بذكلا زوج دقف هيف فلخلا هللا ىلع زوج اذاف ربخلا ماسقأ نم مسق ديعولا

 اوعمجأ ءالقعلا نإف ءارفك نوكي نأ نم برقي لب "ميظع أطخ اذهو كهللا ىلع

 ديعولا يف هللا ىلع بذكلا زوج اذإ هنألو ،بذكلا نع هزنم ىلاعت هنأ ىلع

 صصقلا يف فلخلا زوجي ال ملف إمرك ديعولا يف فلخلا نإ :لاق ام لجأل

 يف نعطلا ىلإ يضفي بابلا اذه حتف نأ مولعمو ‘ةحلصملا ضرغل رابخألاو

 .''''!؛«ءيشب سيل نيهجولا نيذه نم دحاو لك نأ تبثف ةعيرشلا لكو نآرقلا

 اهنأل قحلاب ةقطانلا يمه انه يزارلا مامإلا اهرطس يتلا لاوقألا هذهف

 يف مالسإلا جاهنم ىلع تراس اهنألو ةلدألا نم حيحصلا تباثلا ىلع ةينبم

 ملاعم عفر دقو يزارلا مامإلا ىرن نأ يف انتينمأ يه مكو .دئاقعلا ةسارد

 ريصم عوضوم يف هتارظانم دنعو هريسفت نم ىرخألا نكامآلا يف انه هانب ام

 .ةمايقلا موي نيملسملا ةاصع

 ضعب ىلع هدر يف يزارلا مامإلا نم ةدح لقأ روشاع نبا نكي ملو
 نيرتفملا تاملك هيف تبرطضا دق ماقم اذه :لوقأو» :لاق ثيح ،نيرسفملا

 )١٤٧١( ،يزارلا ريسفت ٢١٠/١٠۔٢١١.



 انلام ثحو ٤٧٠
 _ ..عاد

 هيف زواجت دق سفنلا لتاق ديعو يف انه هللا هركذ ام نأ هكالمو ،تملع امك

 لمحل بجوم كلذ نأ فلسلا ضعب ىأرف ‘ظالغإلا نم فولأملا دحلا

 لمح نم عنمي اديكأت هديكأت ةذشل ،ليوأت نود ،هرهاظ ىلع ةيآلا يف ديعولا

 .ديعولا يآ ةيقب فالخب ثةقيقح دولخلا لتاقلل تبثێف زاجملا ىلع دولخلا
 ةمكحم ةيآلا هذه رابتعا يف نوضوخي مهلعج يذلا وه ىنعملا اذه نأكو

 ىلع اهلمح يف هيلإ نوؤأي رخآ أجلم اودجي مل مهأل \ةخوسنم وأ
 نيب عمجلا وأ ليوأتلا لياحم نم :ديعولا تايآ هيلع تلمح ام

 ناقرفلا ةروس يف ىلاعت هلوقب اهصن خسن ىوعد ىلإ اووآف ،تاضراعتملا

 نم ال » :هلوق ىلإ 4 َرَحاَع اًههكي هلأ عم كيوغتي ال َنييلاو» )0٨ ٦٩(:
 بونذلا عومجم هي داري نأ امإ « َكِلَد لعي نَمَو» :هلوق نأل ؛َناَت

 لتقلا وهو اهضعب لعافف ةبوتلا هعفنت اهعومجم لعاف ناك اذإف ةروكذملا

 اذلو .اهعم غ امم ادمع لتقلاف اهنم ةدحاو لعاف داري نأ امإو ردجأ ادمع

 اهخسن امو تلزن ةيآ رخآ ءاسنلا ةيآ نإ :ريبج نب ديعسل سابع نبا لاق
 زمتو سانلا هلقانتتو لاطي نأ مث ،اذه لثم مالك لاقي نأ بجعلا نمو .ءيش

 سفنلا لتاقل ديعو يه يتلا ةيآلا هذه نيب ضراعت ال نيح يف "نورقلا هيلع

 :ةياب تخسن اهتأب باوجلا ىلإ قيرف بهذو .ةبوتلا لوبق تايآ نيبو
 نم » مومع نأ ىلع ءانب «[٨٤:ءانلا] 4 آي نمل كلك نود ام رظَعَرَو»

 .لتقلا صوصخ خسنت 4 ءا

 وهو ،ةبابضص نب سيتقم يف تلزن ةيآلا تنب باوجلا ىلإ قيرف بهذو
 ماع ةيآلا ظفل نأل طلغ ىلع ينبم باوج وهو رفكلا لجأل دولخلاف رفاك

 لمحت الف مومعلا غيص نم يهو ةيطرش «نم» نأ نِتعتف طرشلا ةغيصب وه ذإ
 ليغ ال هببسب هصصخي ماعلا ببس نأ ىري نم دنع الإ ؛نيعم صخش ىلع

 .هيلإ تافتلالا يغبني ال اذهو



٠ 

 ثلاثلا لصفلا 0
   يتح ٤٧١ 7 ٧١

 اهيلع عمجم ةضهان ةبوتلا تايآ نأل ،اهيلإ ةجاح ال ءىجالم اهلك هذهو
 تايآ اهيلع لمحيف ،هب عوطقملا صنلا ح تغلب ىنح ٬اهرهاوظ ةرهاظتم

 عفري امنإ ةيآلا يف ديعولا ديكأت نأ ىلع .رفكلا ىتح اهلك بونذلا ديعو

 ذإ .دولخلا وهو هب دعوتملا نييعت يف ال ًاديعو هنوك يف زاجملا لامتحا

 لولدمل ادكؤم اهدحأ ربتعي نأ حصي الف يناعملا ةفلتخم انه تادقؤملا

 باوجلا وه اذهو .هعاونأ ال ،ديعولا وهو .ضرغلا تدقممأ امتإ لب رخآلا

 .'''"'ههيلع ليوعتلاو ،هيلإ أجللا نيعتي يذلا وهو .ةريحلا هتاهل عطاقلا

 جورخ ةركف) ةيبذاج ىلع بلغتلا يف هفعست مل انه روشاع نبا در ةدشف

 ديدشلا هسامح عمف ،ليلد ريغ نم اهدقتعي ىتلا (رانلا نم نيملسملا ةاصع

 هنأ الإ ةميركلا ةيآلا هذه هتنيب يذلا يلجلا حضاولا ىنعملا راهظإ ىلع

 .رخآ بناج نود اهنم بناج ىلع ةلاد اهلعج

 نود ديعولل ةدكؤم ةيآلا هذه نأ انه همالك رخآ ىف روشاع نبا ربتعا دقف

 .اهسفن ةيآلا هدرت لوق اذهو ديعولا يف دولخلا

 هريصم قح ريغب سفنلا لتاق نأ ةحيرص ةيآلاو ،؟ءانثتسالا ىتأ نيأ نمف

 .رخآ نود ًالعاف الو مكح نود امكح صصخت ملو منهج ران يف دولخلا

 ،يزارلا مامإلا اهب لفحي مل انه روشاع نبا اهضرع يتلا ةركفلا هذهو

 ةيآلا :لاقو باوجلا وه رخآ اهجو هريسفت ىف لافقلا ىكحو» :لاق ثيح

 لصوي ىلاعت هنأ اهيف سيل نكل "ركذ ام وه دمعلا لتقلا ءازج نأ ىلع لدت

 كاذكو اذك كب لعفأ نأ كؤازج :هدبعل لجرلا لوقي دقو ،ال مأ هيلإ ءازجلا اذه

 ءازج نأ ةيالا هذهب تبث هنأل فيعض ًاضيأ باوجلا اذهو ،هلعفأ ال ينأ الإ

 ىلإ ءازجلا لصوي ىلاعت هنأ تايآلا رئاسب تبثو .ركذ ام وه دمعلا لتقلا

 )١٤٧٢( .روشاع نبا ريسفت ٢٢٤/٤.



 7 ك
 ٤٧٢ نه ,

 :لاقو ١٢٣[ :ءاسنلا] “۔هكي رع اءوس ّلَمَّعَي نَم» :ىلاعت لاق .نيقحتسملا

 لَمْعَي نَمَف » :لاقو [٧١رفاغ] 4 تبك امي فت لك يرم مويلا»
 هرب امَس زَيَد لاني لمعتي نتو ٥ هي اح زَرد لاني
 اذه مهيلإ لصوي هنأ ىلع لدي ام ةيآلا هذه يف ركذ ىلاعت هنإ لب ٨[ .ا :ةلزلزلا]

 م
 اذه نأ نايب نإف ٩٣[ :ءاسنلا] 4 اًمميِظَع اباَدَع هلل دَعأو» :هلوق وهو ءازجلا ؟ 227

 ناك ولف ٩٣[ :ءاسنلا] ه اهيف اهلح مَتَهج هؤارَجَص)» :هلوقب لصح هؤازج
 ُِ ح س ۔

 ولف اراركت ناك قاقحتسالا نع ًارابخإ 4 اييظَع اباَدَع لل دَعأو» :هلوق

 كلذ ناكف ،راركتلا مزلي مل لعفيس ىلاعت هنأ نع رابخإلا ىلع هانلمح

 .'''""ىلوأ

 ىلع ينبم يركف ثوروم لك نع ىلاعت هللا باتكل ئراقلا دعتبي امنيحف

 هضعب رسفي ىلاعت هللا باتك نأ ئراقلا دقتعي امنيحو ،ًادقتعم تبثت ال تاياور

 .اهيف فالخ ال يتلا ةقيقحلا ىلإ لصي نأ هل دب الف اضعب

 مامإلا رصتخي ةميركلا ةيآلا هذه ريسفت لوح لاوقأ نم ضرع ام لكف

 خسن الف نكمم ةيآلا هذهو «ناقرفلا» ةيآ نيب عمجلا نإ مث» :هلوقب يبطرقلا

 ؛ناقرفلا» ةيآ ديقم ىلع «ءاسنلا» ةيآ قلطم لمحي نأ كلذو ضراعت الو

 وهو بجوملا دحتا دقو اميس ال ؛بات نم الإ اذك هؤازجف :هانعم نوكيف

 .'\؛١٤‘؛؛باقعلاب دعاوتلا وهو بجوملاو لتقلا

 ةبوقع ظيلغتب ةيآلا هذه تءاج دقو» :هلوقب يناكوشلا كلذك اهرصتخيو

 ببسب اهقحتسي :يأ ،هل ءازج منهج نوك نيب اهيف هل هللا عمجف ،ادمع لتاقلا

 هدادعإو ،هل هتنعلو ،هيلع هللا بضغ نيبو ،اهيف ادلاخ هنوك نيبو بنذلا اذه

 )١٤٧٣( "يزارلا ريسفت ٢١١/١٠١.

 )١٤٧٤( ،ىبطرقلا ريسفت ٥/ ٢١٤.



 هرتكحو ثلاثلا لصفلا
 ٤٧ ميقتف

 ديعولا اذه لثم الو ،ديدشت ديدشتلا اذه ءارو سيلو .اميظع اباذع هل
 عو . » )١٤٧٥() .

 ًادحاو اريسفت الإ انل قبي مل ثيدحلاو ريسفتلا بتك عم تافقولا هذه دعبو

 ًادماع انمؤم لتقي نمو :هؤانث لج كلذب ينعي» :لاق ثيح ،يربطلا مامإلا هركذ
 ه ے 'إ رس ورس س

 هايإ هلتق نم هباوثف :لوقي ؛مَّنَهَج هواَرَجَف» اهسفن فالتإ ًاديرم هلتق
 فلألاو ءاهلاو .اهيف يقاب :ينعي ٩ اكف اًدلَح» ،منهج باذع :ينعي ،منهج

 هللا بضغو :لوقي 4 ٍهنَلَع ُهَلأ ضَعَو» .منهج ركذ نم «اهيف» :هلوق يف
 هل عأو هازخأو هتمحر نم هدعبأو :لوقي «ههََسَلَو» ،ًادمعتم هايإ هلتقب هيلع

 .''"'“«هركذ ىلاعت هاوس هغلبم ردق ملعي ال ام كلذو ،ًاميظع اباذع

 يتلا سفنلا لتاق قح يف انه يربطلا مامإلا هركذ يذلا ريسفتلا اذهو

 َيَلو» :ىلاعت هلا لاق دقف ناقرفلا ةروس تايآ ىلع ًاضيأ دمتعا دق هللا مرح

 حلأ الي هأ مَرَح ىلأ سنتلا ةولثنَي الك رَحاع اهي هك عم كيوغتي ال
 ٦٨-٧٠(. ناترفلا] 4 امأ َقنَي كل لعفي نمو تيري الو

 وو ><۔ سو

 هل فعلضي » :هلوقب ىلاعت هللا مهدعوت دق رئابكلا هذه باحصأف

 .4 ااهش هيف دلي ةميقلا موي ادصلا
 > ه ۔ س

 هيف ىقبيو 4 اناكم ۔هيف دلو » :هلوقو» :اضيأ يربطلا مامإلا لاق دقو

 .'٧٤"١«...ناوه يف ةياهن ال ام ىلإ

 هيلع لد امم صلختلا اولواح دقو» :تايآلا هذهل حيحصلا ريسفتلا وه اذه

 ملو ؤ©ضعب ىلع مهضعب اهيف ركنأ يتلا تاليوأتلا نم بورضب صنلا اذه

 .ءاسنلا ةروس نم ٩٢ ةيآلا ريسفت نم ٧٩٦٢/١\ .يناكوشلا ريسفت )١٤٧٥(

 ٢١٥١٥. ،يربطلا ريسفت )١٤٧٦(

 ٤٥/١٩. .يربطلا ريسفت )١٤٧٧(



 فال يم ناحو ٤٧٤

 ريسافتلا نم هريغ ىلإ تافتلالا انل يغبني الو 53 ''"ه؛ءيش ىلع اهنم اوقفتي

 .نيبت امك لداعلا ةمألا جهنم مهتاياور طقسأ لاجر لبق نم تءاج اهنوكل

 :نز ةزمح لتاق يشحو مالسإ ةصق اهيف يتلا ةياورلا

 نوكرألا نب قاحسإ انث رابألا يلع نب دمحأ انثدح» :'''"يناربطلا لاق

 ىلإ ةلي هللا لوسر ثعب :لاق سابع نبا نع ءاطع نع نايفس نب نيبأ انث

 ينوعدت فيك دمحم اي :هيلإ لسرأف مالسإلا ىلإ هوعدي ةزمح لتاق يشحو

 هل فعاضي ًاماثأ قلي انز وأ كرشأ وأ لتق نم نأ معزت تنأو كنيد ىلإ

 نم يل دجت لهف كلذ تعنص دق انأو ًاناهم هيف دلخيو ةمايقلا موي باذعلا

 اًحِلَص المع َلمَعَو ےماَيَو َباَت نَم الإ » :كيو هللا لزنأف ةصخر
 لاقف 4“اًميحَت اوغفَغ هتا َناكَو ِتلتَسَح مهِتاَعَيَس هتنأ لزب تكليتلوأق 7 ء ح ري ظ ۔۔۔ . سر ے2 د ۔۔و 1 ے ,ح ۔ و ۔

 احلاص المع لمعو نمآو بات نم الإ ديدش طرش اذه دمحم اي :يشحو

 ظعو ۔هي كلتل نأ رمعي ال هنآ تإ »:كنق هللا لزنأف اذه ىلع ردقأ ال يلعلف

 يردأ الف ةئيشم دعب ىرأ دمحم اي :يشحو لاقف 4 امك نمل َكلَ نود ام

 َلَع اوفرسأ تنلا ئدابمي لق» :كو هللا لزنأف اذه ريغ لهف ؟ال مأ يل رفغي

 رتملا َوه هنإ اكيمج بوندلآ فني ةا ني دأ ةت نم اوظتقت ال منهيشن
 اذإ هللا لوسر اي :سانلا لاقف ملسأف ءاجف ،اذه :يشحو لاق [ه٣ رمزلا 4 ُمِحَتلأ
 .«ةماع نيملسملل يه :لاق يشحو باصأ ام انبصأ

 ديعب وهو .رظن هنع روكذملا ثيدحلا اذه يفو» :يز وجل ١ نبا لاق

 ملسأف فئاطلا لسر عم مق هنأو كاذه ريغ همالسإ يف ظوفحملاو ،ةخصلا
 . ١٤٨٠ '«طارتشا ريغ نم

 ٢١٣. ص ؛غمادلا قحلا )١٤٧٨(

 )١٤٧٩( :ةياورلا ريبكلا مجعملا ١١٤٨٠. ١٩٧/١١.

 )١٤٨٠( يزوجلا نبا ريسفت ٣٢٩/٣.



٠ 
 ٤٧ مدو ثلاثلا لصفلا

 _ .عختااتمحه

 ء'٤“يزارلاو &""٨ايسلدنألا نايح وبأ اهب جتحاو ةياورلا هذه ركذو
 إ(١!١٨٤) ل ثلاو 8ا':؛“‘نزاخلاو 8ا'ث٤“أىوغبلاو ١ ؛٨"ىوسوربلاو

 نب نيبأ لبق نم اهدورول كلذو تبثت ال دنسلا ثيح نم ةياورلا هذهو

 .يسدقملا نايفس

 .'''“‘““ريكانم هل فيعض :ينطقرادلا لاقو ...فيعض» :رجح نبا لاق

 ماكحألاو ةثوروملا ةفيعضلا راكذألا بئاوش نم سوفنلا وفصت امنيحف

 نم لطابلا هيتأي ال يذلا ىلاعت هللا باتك تايآ يف اهتلاض دجت اهنإف ةلطابلا
 .هفلخ نم الو هيدي نيب

 ے سرس 4 ص 1ً سو

 منهج هؤازجف ادّمَعتَماَتمَوُم لشي نمو » :ىلاعت هللا لوقف
 ث ١ !. ۔ ,,ص ك < ۔4 ر ر صس ر س - س ےس س . ِِ

 ؛اميِظَع ابادَع لل َدَعأَو هَنَمَلَر هلع هتا ضعو اكف اديك

 ءاج ام هانعم رهاظ ذحي الو ٠ : ا وهف ؛لوق لك ىلع بلاغ ٩٢ :ءاسنلا]

 .ةفيعضلا مهتاياورو مهتالوقنو رشبلا راكفأ نم

 مكحلا اذه لعب سيلو إمنهج يف دولخلا مهلآم لتقلا ةريبك ب احصأف

 نوجؤرملا رذحيلو رئابكلا باكترا نم سانلا رذحيلف .بقعم نم يهلإلا

 .ةيلجلا ةحضاولا ةرهاظلا تايآلا صوصن ةضراعم نم ةفيعضلا راكفألل

 )١٤٨١( ،يسلدنألا نايح يبأ ريسفت ٤٧١/٦.

 )١٤٨٦٢( ،يزارلا ريسفت ٠.

 )١٤٨٣( شنايبلا حور ريسفت ٢١٩/٦. كلذك رظناو . ما ب ٢٤٩/١ء
 )١٤٨٤( .يوغبلا ريسفت ٧٢/٤\ ةيآلا ريسفت نم ٥٢ و .رمزلا ةروس نم

 :هاسنلا ةروس نم ٤٨ ةيالا .ءاسنلا ةروس نم ٤٨ ةيآلا ريسفت نم

 .ناقرفلا ةروس .م ١ : ٨ ريمت نمو ،رمزلا ةروس نم ٥٣ ةيآلا ريسفت نم ،نزاخلا ريسفت )١٤٨٥(

 نم ١٨ هيالا ريسفت نمو ،رمزلا ةروس نم ٥٢٣ ةيآلا ريسفت نم ،يبلعثلا ريسفت )١٤٨٦(

 ٣٩٩. ١٣٣/١. :ت نازيملا ناسل )١٤٨٧(:



 ىلاعت هلوق ريسفت يف لاوقأو تاياور

 ر , ب وم > وم مو < س ۔۔ و ۔س /ث ِ
 اران هلخذي ,هدودح دعسو ,هلوسرو هللا صعي نرمو

 و ي م و< س
 ١٤[. :ءاسنلا] هك كمهت فخىراذع هلو

:
 

  
4 

 س < 1 4 4 و ۔ صس ,ح < 2 مم صس ص ح ِ ےم ' ,ع ۔۔ ح
٠ 

 َمَنَهَج رام هلل َتإَق ,هلوسرو هللا صعي نمو ۔وتكمرو ونلا نت اغلب ال»
 :نجلا] { ا دبأ اهيف َبدللَخ ٢٣[.

١ / 
 ىدعتيو هيصعي نم نأ ىلاعت هللا نم نايب نيتميركلا نيتيآلا نيتاه ىف

 .ًادبأ ادلاخ اهيف نوكيو رانلا ىلإ هريصم نإف هدودح

 موق نود موق يف امهانعم صصخي ام نيتيآلا نيتاه يف سيلو

 وهو ةمايقلا موي يتأيو هدودح ىدعتيو ىلاعت هللا يصعي نم لكف

 راد يف ءاقبلا ماود» هتبوقعف ۔ هللاب ذايعلاو - رانلا هلخدي امب سبلتم

 ةملك هب تءاج يذلا يوغللا ىنعملل ًاقيقحت 5;“هاهنم جرخي ال

 هناحبس هللا باتك نم نيميركلا نيصنلا نيذه يف ةدراولا (دلخلا)

 .ىلاعتو

 رفكلا)ب انه رانلا يف ءاقبلا ماود بجوملا ۔ نايصعلا ديدحت امأو

 اذه ىلإ اوبهذ نيذلاو ليلد نم هيلع سيلف طقف (ةلملا نم جرخملا

 )١٤٨٨( برعلا ناسل ١٧١/٤.

  



 ٤٧ م( `٦و لصفل 1 ثلاثلا لصفلا
 حيرلا اا همس .ع

 ىف ني اسملا ةاصع دولخ مدعب ةلئاقلا ةركفل ١ مهتجحف صيصختلا

 .ةجح اهب موقت ال تاياور ىلع ةينبملا ١) '١٩٨رانلا

 :ةغللا بتك يف ءاج امك دولخلا ىتعم

 ذحاو لصأ لادلاو ماللاو ءاخلا (دلخ)» :ةغللا سيياقم مجعم يف ءاج

 اانل '؟اضيأ َدَلخأ ماقأ :َدَلَخ :لاقيف ةمزالملاو تابثلا ىلع لدي

 . ١٤٩١ "ماودلاو اقبلا :مضلاب كلُخلا» :طيحملا سوماق يف ءاجو

 ۔ :طقف رفكلاب انه نايصعلا تصصخ يتلا لاوقألا نمو )١٤٨٩(

 دولخلا ليلدب رفكلا ديري ٩ هلأ رصعي نمو » :ىلاعت هلوقو» :ةيطع نبا لاق
 .(نجلا ةروس نم ٢٢ ةيآلا ريسفت نم ١٩١٠١، ص ؛ةيطع نبا ريسفت) «روكذملا

 .نيكرشملا يف ديباتلاو قالطإلا ىلع ةيآلا هذه يف دولخلاود :اضيأ ةيطع نبا لاقو
 كلملل ىعديو ،دلاخ كلم :لاقي امك هعاطقنا ملع نإو ةاصعلا يف لوطلا ىنعمب راعتسمو
 .(ةرقبلا ةروس نم ٨١ ةيآلا ريسفت نم \٦٠١۔-٥٠١ ص ءةيطع نبا ريسفت) .«دلخلاب

 لديو ؛رفكلاو كرشلاب يأ :4 هَلوُسَرَو ةنأ صقي مو »» :يسلدنألا نايح وبأ لاقو
 ٢٤٧(. ص ٨/ ج "يسلدنألا نايح يبأ ريسفت) «4اَبأ اهيف َييلَح» :هلوق هيلع

 دولخلا ,يبأت ليلدب ،رفكلاب :ديري 4 ةلأ ِصعَي مو » :ىلاعت هلوقو» :يبلاعثلا لاقو
 / ٤١١/٣(. "يبلاعثلا ريسفت)»

 وه :ليقو .كرشلا وه انه نايصعلا نأ ىلع ليلد 4اًدَبأ» هلوقو» :يبطرقلا لاقو

 مهقحلت وأ وفعأ نأ الإ ؛اَدَيأ اهيف َنييلَح» ىنعم نوكيو كرشلا ريغ يصاعملا

 ،يبطرقلا ريسفت) «وفعلا مهقحلي ناميإلا ىلع ايندلا نم اوجرخ اذإ ةلاحم الو ،ةعافش

 ١٩ ١(.

 هب ديرأ نإو ؤهباب ىلع دولخلاف رفكلا هب ديرأ نإ نايصعلاو» :اضيأ يبطرقلا لاقو
 ءهكلم هللا دلخ :لوقت امك .ام ةدمل راعتسم دولخلاف ىلاعت هللا رماوأ زواجتو رئابكلا

 ٥/ ٥٤(. ،يبطرقلا ريسفت)

 )١٤٩٠( ةغللا سيياقم مجعم ٢٠٧/٦.

 .(دلخ) :ةملك ءاخلا لصف طيحملا سوماقلا )١٤٩١(



 مياش نت فللنلانتتم ث٦و ٨

 .''٠“٦)«ءاقبلا ماود ُدْلُخلا :د ل خ دلخ» :حاحصلا راتخم ىف ءاجو

 دلَح :لوقت .ءاقبلا ماود :ةلخلا :دلحخ» :يرهاوجلل حاحصلا يف ءاجو

 ١. ؛٨٩)«اديلخت هَدلخو هللا هدَلخأو ءادولُح دلخي لجرلا

 ؛اليوط ثكملا ديفت (دولخلا) ةملكو» :هريسفت يف يوارعشلا خيشلا لاقو

 .0'٤“؛«دولخلل ديكأت وهف دبأ اذإو ؛هل ةياهن الو ءادتبا هل ًاثوكم

 در هيف «ءاقبلا ماود»ب ةيبرعلا ةغللا بتك يف (دْلُخلا) فيرعت نوكف

 .(ءاقبلا ماودب ال ثكملا لوطب) دلخلا ىنعم تلمح يتلا ةركفلل

 ىلإ لوؤي يذلا ،(ثكملا لوط)ب ةرخآلا يف (دولخلا) ريسفت امو

 يف اهل لصأ ال يتلا ةلطابلا (رانلا نم جورخلا ةركف) تاءالمإ الإ ىهتنم

 جهنم اهلطبأ تاياور ىلع تدمتعا يتلاو نيملسملا دنع ةديقعلا رداصم

 .ىلاعت هللا ءاش نإ ثحبلا اذه ىف نيبتيسو نيبت امك ةيمالسإلا ةمألا

 نم وه دولخلاب ايندلا هذه يف تاقولخملا ضعب فصو يف ءاج امو

 ةملك اهانعم نع ربعت يتلا ةقيقحلا باب نم سيلو زاجملاو هيبشتلا باب

 .ةغللا ءاملع لوقلا اذه ركذ دقو (دلخلا)

 .يقبو ،(ماد) :مضلاب (آدولُخ) دلخي (دلحو)» :يديبزلا لاق دقف

 .ماقأو

 ءدولخو) كنوكسنف حتفب .(ًادلخ) ،برَض دح نم دلخي َدَلَخ (و)

 لاقيو :بيذهتلا يفو .دّلخيل قل امنأك (ّرَسأ دقو بيشلا هنع ًطبأ) :دوغمك

 .(دلخ) :ةملك ءاخلا براب .حاحصلا راتخم )١٤٩٢()

 .(دلخ) ةملك لادلا باب .يرهوجلل حاحصلا )١٤٩٣)

 .دوه ةروس نم ١٠٧١ ةيآلا ريسفت نم 0٦١٦٨٦٢/١١ يوارعشلا ريسفت )١٤٩٤(



  2ن ٤٧١

 اذإ ؛لجزلل لاقيو .لمل هنإ ،ربكلا ىلع ،هتيخلو هسأر اوش يقب اذإ لجل
 :ليقو : :ساسألا يف دازو :زاجم وهو .ذلْخممل هنإ إ :مرهلا نم هئانسأ طقست مل

 .''؛“ "اهيلع هدّلخَا هللا نأك ،ماللا حتفب وه

 .اهنم جرخي ال راد يف ءاقبلا ماود : :دلُخلا» :برعلا ناسل يف ءاجو

 اهلهأ ءاقبل ةرخآلا :دلخلا رادو .ماقأو يقب : :ًادولُغو ادلخ دلخي َدَلَح

 كلذل دّلَحُم هنأك بيت ملو نسأ يذلا :لاجرلا نم دلخمملاو ...اهيف

 قلخ امنأك بيشلا هنع اطب :77

 .'٤‘`““ه«دلخيل

 دقو .دلخلا ةتنجَج هنمو ؛ءاقبلا :دولخلاو» :هريسفت ىف ىبطرقلا لاتقو

 .هلؤط :يأ ؛هكلش هللا دلخ :ءاعدلا يف مهلوق هنمو ؛لوطي اميف ًازاجم لمعتست

 :ريهز لاق

 ايساورلا لابجلا الإ ادلاخ الو ايقاب ثداوحلا ىلع ىرأ ال الأ

 ١٤٩٧, "ةقيقح يدبأ وهف ةيآلا يف يذلا امأو

 عضوملا اذه يف اهيلئاق لبق نم (رانلا نم جورخلا ةركف) تمكح دقلو

 هلوسر ةئُس الو ىلاعت هللا باتك اهديؤي مل تاءانثتساب لاوقألا تءاجف

 .ةلي ميركلا

 باتك تايآ تاملك يناعم هيلع تلد امب ذخألا وه ريسفتلا يف لصألاو
 ةغللا تالولدم ىلعو ٠ زي هللا لوسر مالك نم هب عوطقملا ىلعو ©ىلاعت هللا

 .ميركلا نآرقلا اهب لزن يتلا

 .(دلخ) ةملك ةلمهملا لادلا عم ةمجعملا ءاخلا لصف سورعلا جات )١٤٩٥(

 )١٤٩٦( برعلا ناسل ١٧١/٤.

 )١٤٩٧( ،يبطرقلا ريسفت ١٦٧/١.



 تلانتَتم يوو ٤٨٠
 رح

 م

 نأ ملعاو» :لاق ثيح جهنملا اذه ىلإ يطويسلا نيدلا لالج راشأ دقو

 .دري مل مسقو لقنلاب هريسفت درو مسق :نامسق نآرقلا

 :نيعباتلا سوؤر وأ .ةباحصلا وأ . ةل يبنلا نع دري نأ امإ :لوألاو

 نإف :يباحصلا ريسفت يف رظني :يناثلاو دنسلا ةحص نع هيف ثحبي لوألاف

 .''٤“"«مهدامتعا يف كش الف ناسللا لهأ مهف :ةغللا ثيح نم هرسف

 لصوتلا قيرطو ،ليلق وهف :لقن هيف دري مل ام امأو» :اضيأ يطويسلا لاقو

 اهلامعتساو اهتالولدمو برعلا ةغل نم ظافلألا تادرفم ىلإ رظنلا همهف ىلإ
٤٩٩}١( - 

 اسسحي ١ ف ايسل )) ( ) ٠

 طبريو ةيركفلا تاثوروملا نع بتاكلا اهيف دعتبي يتلا تاظحللا يفو

 لجسيس ۔ ةلاحم ال _ هملق نإف هعابتا يغبني يذلا ليصألا لصألاب هلاوقأ
 ةالصلا لضفأ اهبحاص ىلع ةيوبنلا ةئشلاو نآرقلا هيلإ وعدي يذلا قحلا

 ناوضر وأ مئاد ديدش باذع يهف ةرخآلا امأو» :يزارلا مامإلا لاق .مالسلاو

 ۔٨٧0`“؛«ميظع كلذ نأ كش الو 5ماودلا ليبس ىلع هللا

 )١٤٩٨( ص هبادآو رسفملا طورش ٦٢.

 )١٤٩٩( ص ٬هبادآو رسفملا طورش ٦٣.

 )١٥٠٠( يزارلا ريسفت ٢٢٥/٢٩\ ةيآلا ريسفت نم ٢٠ .ديدحلا ةروس نم
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 ؛'مه

 ىلاعت هلوق ريسفت يف لاوقأو تاياور

  

  

 ۔ ث ردح .م . اكو 2 > ِ

 ر كؤاف َ -- ٍ هب َ . 1 ةرس 4 4 م نيلج ,

 ٨١[. :ةرقبلا] ؟ َنوُدِللَح هلع اهيف مه داتتلآ “دح تآ
 ح .م .ر ,م .كم 4 م ح س

 ام الي تيؤَرت لم راتلأ ٣ تك ل اي ءاج نمو
 رس ء۔س -

 لمنلا] ه نولمحت

 . ھ 27 2 44 امط رس ۔ےمه 1 ۔ ير

 ود نم مكل امير ز اوملظ نب ا ت الور

 ۔ < 7 ؟ - م

 ١١٣[. :دوه] ه روطن ال رن لو ! نم ونلا

 و ه ح ح 2 ,2 ۔ے ه ر مس . ٨ م ۔ ف إ ے,۔ ,۔۔ے

 تكوبوتب ن ةلمح وسآ نولمعي كمزلي مقا لع ةبوتلا اَمَتإ »
 ٥ اًيكحَح اميلع هنأ اكو ملع هتنأ بوتي كيتلؤاق بيرك نم .4 _ س .7 َُ ة صر م س 7 . 2

 َرَصَح اذإ يح تايلا ن لمعي تيزلل ةبوتلا ِتسيَلَو ىم ے۔ ,ے, _۔ ۔۔ ,2 س . > سإ ,م س ءے ر
 ء ۔ . مس < ي۔ ,م ر ول ۔ ,ح و .۔ حم ورو ۔۔<
 مهو كروتوُمَي نلأ الر نكأ تبت ف لاق توملا مه دحل

 × م مم م ے
 ٨١٧ ١٨[. :ءاسنلا] ؛اًميلَأ اًكاَدَع هل اَتَدَسَعآأ ك كلؤ امك

 ِ 4 ي 27 2 ,۔,٠ 27 41 4 ِ لآ {

 77 ف مهقهرتو اهلثمب ٍةَتَتَس مم 7٣ تاش ح : -
 مس ء عرزت ِ . . . س س س . م

 كهتؤأ اميظُم :م لبلا ش اعطق رهوجو تيأ متاك مصاع نم هنلا
 ٢٧[. :سنوي] ه َنوُدللَح اهيف مه راتلا بص   م و ۔> هط س س

 حيحصلا مهفلا هددحي ةميركلا تايآلا هذه هب تءاج يذلا ىنعملاف

 نم عضاوملا هذه يف ىلاعتو هناحبس هللا اهراتخا يتلا تاملكلا تادرفمل

 .زيزعلا هباتك

  
 



 ىفلانلانتتم : ٨٢
 ىمحا تمت

 نيبو (رانلا يف دولخلا) نيب ىلاعتو هناحبس هللا طبري تايآلا هذه ىفف

 .(ةئيسلا باستكا)

 ةملكل يوغللا ىنعملا نأ ،ةغللا بتك نم ًالقن ،ًاقباس انل نيبت دقلو

 نأ فرعن اذه نمو ث «اهنم جرخي ال راد يف ءاقبلا ماود» :وه (دولخلا)

 منهج ران يف نيدلاخ اونوكي نأل لهأ مه تايآلا هذه مهنع ثدحتت نيذلا

 .ىلاعت هللاب ذايعلاو

 - نيملسملا ةاصع قح ىف (تقؤملا باذعلا)ب نيلئاقلا دنع ءاج دقلو

 يف اودمتعاو طقف رفكلاو كرشلاب انه (ةئيسلا) ريسفت ۔ مهتاباتك ضعب يف

 انل نيبتيس امك ،ةيمالسإلا ةمألا جهنم اهطقسأ ةفيعض تاياور ىلع كلذ

 دوحجو .هاقلي موي هب كرشلاب ءاج نمو) :يربطلا مامإلا لاق ٠

 .0'}“×منهج ران يف « مههجو تبكَم» هتينادحو
 لوق يف كرشلا : :هاه ةئي سلاو» :يزوجلا نبا لاتقو ٠

 .ةداتقو دهاجمو ،ةيلاعلا يبأو كلتئاو ىبأو ةمركعو ك؛سابع نبا

 . ١٥٠ "لتاقمو

 :ريسفتلا اذه مهيلإ بسن نم ءامسأ ركذ نأ دعب ىبطرقلا لاقو ه

 كرشلا ةئيسلا نأو ،هللا الإ هلإ ال ةنسحلا نأ يف ليوأتلا لهأ نم عامجإ وهو»
 .١0"‘‘‘؛«ةيآلا هذه ىف

(!١ ٥٠( 

 )١٥٠١( برعلا ناسل ١٧١/٤.

 )١٥٠٦٢() ©يربطلا ريسفت ٢٢٢٠.

 )١٥٠٢٣( "يزوجلا نبا ريسفت ٨٣/١.

 .لمنلا ةروس نم ٩٠ ةيآلا ريسفت نم ١٦٢/١٣\ "يبطرقلا ريسفت )١٥٠٤(



 ٤٨٢ / ثلاثلا لصفلا د . :
 ٤٨٢ __ كد

 ٠ و ر م س
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 مهيلإ اوليمت ال :يأ : اوملظ بذلا لا اونكزت الو { :يسولأل ا لاقو ه

 متاح يبأ نباو .ريرج نبا كلذ ىور امك نوكرشملا مهب دارملاو ،ليم ىندأ

 .''"‘ثهةبحملاب مهيلإ بلقلا ليمب ليملا رسفو ،انؤؤ سابع نبا نع

 لصأ ةيآلا هذهو .نوكرشملا مه 4 اوملظ َبَلال ود :روشاع نبا لاقو ٥

 .'""‘`“«ةنونظملا وأ ةققحملا داسفلا عئارذ س يف

 .يسولألاو ،يبطرقلاو ،يزوجلا نباو "يربطلا اهرطس يتلا لاوقألا هذهف

 .نيعباتلاو ةباحصلا ىلإ تبس ةفيعض تاياور دامتعا نع ةئشان روشاع نباو

 ىتح اهنم صلختلا اهيدقتعم ىلع بعص ةثوروم ةركف نع كلذك ةئشانو

 اذه نع ربعي وهو نزاخلا لاق دقف ىلاعت هللا تايآ اهنالطب ىلع تفدارت ولو

 عيمج لوانتي مسا ةئيسلا» :يأرلا يف هقفاو نمو هكلس يذلا كلسملا

 سابع نبا لوق يف كرشلا انه ةئيسلاو ،ةريغص وأ تناك ةريبك يصاعملا

 :سابع نبا لاق هبناوج عيمج نم هب تقدحأ :يأ 4 ,هتسيطَح ۔وي تظحأَو»

 هتئيطخ هتكلهأ :يأ هب تطاحأ :ليقو هبحاص هيلع تومي كرشلا يه

 ةئيطخلاو ةئيسلا ريسفت نيعتي ةنسلا لهأ بهذم ىلعف هتعاط باوث تطبحأو

 مه راتتلا بحت كليتزأت» :ىلاعت هلوقل كرشلاو رفكلاب ،ةيآلا هذه يف

 ٠''"`""هنيكرشملاو رافكلل وه رانلا يف دولخلا نإف 4 َوُدِلَح اهيف

 هيلإ بهذ ام حيجرت يف هدمتعا يذلا ردصملل هركذ دنع يسربطلا لاقو

 سابع نبا لاقف :ةئيسلا يف فلتخا» :(رانلا نم جورخلا ةركف) لوح لوق نم

 ةريبكلا يه :نسحلا لاقو .كرشلا انهه ةئيسلا :مهريغو ةداتقو دهاجمو

 لوقلاو .رانلا اهيلع هللا دعوأ يتلا بونذلا يه :يسلا لاقو .رانلل ةبجوملا

 )١٥٠٥( .ىسولألا ريسفت ٦/ ٣٤٧.

 )١٥٠٦( روشاع نبا ريسفت ٣٢٤١/١١\ ةيآلا ريسفت نم ١١٢ .دوه ةروس نم

 )١٥٠٧( ةيآلا ريسفت نم ،نزاخلا ريسفت ٨١ .ةرقبلا ةروس نم



 . َ ا :ز 7 {

 'هح ا :خم < ٤٨٤
 ا قز فر _

 س .

 رانلا يف دولخلا هب قحتسي ال كرشلا ادع ام نأل ؛انبهذم قفاوي لوألا

 .'ا٠`“«اندنع

 مث» :يسربطلاو نزاخلا اهلاق يتلا ةركفلا سفن نع اربعم يناكوشلا لاقو

 لب ال لب ©رانلا ىف دولخلا بجوي ال ةئيسلا بسك درجم نأ هناحبس حضوأ

 كرشلاب اهريسفتو ،ةريبكلا :ليقو ‘كرشلا يه :ليق .هب ةطيحم ةئيس نوكت نأ

 5رانلا نم نيدحوملا ةاصع جورخ نم ارتاوت ةتسلا يف ١٥) '"تبث امل ؛ىلوأ

 ظفللا مومعب رابتعالا ناك نإو دوهيلا يف ةلزان اهنوك كلذ ديؤيو

)١٥١١٠( 

 «ببسلا صوصخب ال

 يسربطلاو نزاخلاو يناكوشلا ربع امك - يسولألا ربَع ريسملا سفن يفو

 ةركف) رشنيل ةثوروملا ةيبهذملا راكفألاو ةفيعضلا تاياورلا رطانق ىلع
 ىلاعت هللا تايآل ةرهاظلا ةحضاولا لئالدلا باسح ىلع ولو (رانلا نم جورخلا

 اهريسفت يور امك كارشإلا ةئيسلاب دارملا نأب بيجأو ...» :لاق ثيح "تانيبلا

 ولو ةئيسلاب ءاج نميف يصاعلا نمؤملا لخدي الف ةمألا فلس رثكأ نع هب

 ىلع ةلالد ةيآلا يف نأ ملسن الف ةئيسلا مومعب لوقلا ىلع اءانب هلوخد ملس

 دولخلا هجو ىلع رفاكلا ىلإ ةبسنلاب رانلا يف بكلا نوكو رانلا يف هدولخ

 يلك رمأب ةعامج ىلع مكحي ام اريثكف كلذك هيلإ ةبسنلاب نوكي نأ يضتقي ال
 بير ال امم اذهو هنم رخآ اعون رخآلا ضعبللو اعون مهضعبل تباثلا نوكيو

 نمؤملا لوخد ريدقت ىلع اهيف يرجيف ديعولا باب نم ةيآلا نإ مث ،هيف
 .'}"'«لمأتو مهفاف ديعولا تايآ يف ةرعاشألا هلاق ام نم مومع يف يصاعلا

 .ةرقبلا ةروس نم ٨١ ةيآلا ريسفت نم ،؟!١/٢٠ ،يسربطلا ريسفت )١٥٠٨(

 .ةيمالسإلا ةمألا نازيم يف تبثت مل انه يناكوشلا اهيلإ راشأ يتلا تاياورلا هذه )١٥٠٩(

 .ةرقبلا ةروس نم ٨١ ةيآلا ريسفت نم ٢٢١/١\} ،ىناكوشلا ريسفت )١٥١٠(

 )١٥١١١( ،ىسولألا ريسفت ٢٤٧/١٠.
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 .كحاتفم 9. ٤٨٩

 .يناكوشلاو "يسربطلاو .نزاخلا نع اهانلقن يتلا صوصنلا هذه نم

 جورخلاو ةعافشلا ةيضق لوح نيملسملا نيب فالخلا نأ كردن يسولألاو

 اهل راص ةفيعض تاياورو ،ةيبهذملا تاءالمإلا ىلإ بزحتلا اهببس رانلا نم

 ميركلا نآرقلا هب قطن يذلا قحلا باسح ىلع راكفألا هيجوت يف دايقلا
 .ةلي ىفطصملا ةنس هب تءاجو

 اهل لصأ ال ىتلا ةثوروملا راكفألا ۔ قيبطتلا دنع - طلتخت امنيحو

 ملاع يف شيعي ءرملا نإف ىلاعت هللا تايآل ةيلجلا ةرهاظلا يناعملاب

 .لاوقألا نم فيعضلاو ينامألا ةرطيسو قحلا ةوق هيف هبذاجتت

 ةثوروملا راكفألا دمتعا نم تاباتك يف ةيلج اهدهاشن '“ا"ةلقلقلا هذهف

 اذه يبطرقلا لقن دقف ،ىلاعت هللا تايآ يناعم مهفو ةسارد دنع ةلطابلا

 هلوق ...» :هلوقب ةاصعلا ةبقاع نايب دنعو تاملكلا يناعم ديدحت دنع بذبذتلا

 «ماعنألاو» شةيآلا هذه يف ءوسلا ١٧[ :ءاسنلا ةكح ةوسلا دولحَمَي» :ىلاعت

 لكف ؛يصاعملاو رفكلا ممعي [ه٤ :ماعنالا] 4 تله ايوس مكنم َلمَع َنَم هس »

 ىلع نوتومي رافكلا امأو ...هتيصعم نع عزني ىتح لهاج وهف هبر ىصع نم
 ًتلؤأ» :ىلاعت هلوقب ةراشإلا مهيلإو ،ةرخآلا يف مهل ةبوت الف مهرفك

 هلوقب ةراشإلا تناك نإو .دولخلا وهو ١٨[ :ءانلا] 4 اًميلأ اًكاَذَع مك اَتَدَت 1

 تائيسلا نأ ىلع اذهو ؛هعم دولخ ال باذع ةاصعلا ةهج يف وهف عيمجلا ىلإ

 بات مث تائيسلا نم رفكلا نود لمع نمل ةبوتلا تسيل :يأ ؛رفكلا نود ام

 انه تائيسلا نإ :ليق دقو .ةمايقلا موي باتف ارفاك تام نمل الو ‘توملا دنع

 الو ‘توملا دنع نوبوتي نيذلا رافكلل ةبوتلا تسيلو ىنعملا نوكيف ثرفكلا

 .0'٨‘7؛رافك مهو نوتومي نيذلل

 .{ناكملا يف تونلا هل ؛ْلتنلاو ُهََقْلقلاو ٥٢٠/٣}١( ج) نيعلا باتك يف ءاج )١٥١٦(

 ٥/ ٦١ -_ ٦٢. ،يبطرقلا ريسقت ) )١٣ ١٥



 قلاتم نارم ٨٦

 نم جورخلا ةركف) ةبلغ هساسأ (تائيسلا) ىنعم نايب يف بذبذتلا اذهف

 باذع مهل رافكلاو بونذلا ىلع نيرصملا نأ يف ةحيرص ةيآلاف الإو ،(رانلا

 .رانلا نم جورخلا وأ ةعافشلاب ةاصعلا ةيآلا هذه رشبت ملو ،ميلأ

 ىلإ سانلا هجتا حلاصلا فلسلا ىلإ ةبوسنملا ةفيعضلا تاياورلا ببسبف

 تراص سايقملا يه ةثوروملا ةيبهذملا ءارآلا لعج ببسبو .لطابلا ريسفتلا

 ناذهف .مهتابغرو سانلا لويمل ةعضاخو ةعبات ىلاعت هللا تايآ يناعم

 نوملسملا هقيبطتب يداني يذلا ةيمالسإلا ةمألا جهنم امهزقي ال ناهاجتالا

 .مهبهاذم لك نم

 انجهانم قيبطت يف دهجلا لذبن نأو ،ىلاعت هللا مالكل ًاعبت نوكن نأ انيلعف

 .نيعباتلاو ةباحصلا ىلإو ةلت لوسرلا ىلإ تبسن يتلا لاوقألا ةسارد دنع

 لاثمأ نأل» :ىلاعت هللا هظفح يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةحامس لاق

 هاحوأ اميف هناحبس هللا هنيب ام ىلإ الإ اهيف دنتسي نأ زوجي ال اياضقلا هذه

 .ا“١ث«...لوقعلل اهيف مكح الف ةتحب ةيعمس اياضق اهنأل ،هلسر ىلإ

 ريصملا زجي مل القع همدعو هدوجو زاج ام لك نأ» :يزارلا مامإلا لاقو

 «)١١١٩(. ليلدب الإ ىفنلا ىلإ وأ تابثإلا ىلإ

 ىلع هلوسرو هللا مالك لمحي نأ دحأل سيلو» :ةيميت نبا ةمالعلا لاقو

 .هلوسرو هللا دارم ىلع لدي ام هلوسرو هللا مالك نم نيبتي مل نإ هبهذم قفو
 هلوسرو هللا لوق سيل شل هلوسرو ىلاعت هللا لوقل ةعبات ءاملعلا لاوقأف الإو

 .١}‘“«مهلاوقأل اعبات

 )١٥١٤() ريسفتلا رهاوج ]-

 )١٥١٥( "يزارلا ريسفت ١٣٨/٢٣\ ةيآلا ريسفت نم ٨٠ .ةرقبلا ةروس نم

 )١٥١٦( ص ناميإلا ٣٢.
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 ٤٨٧ 6 ت 1

 لوصألا قفاوي ال ام مهدحأ نع تعمس ولو» :يزوجلا نبا لاقو

 لوقي ال هنأ مامإلا كلذ نع تبث دق هنأل "يوارلا نم اذه :لقف ةحيحصلا

 ركب وبأ الو لوصألا يف دلقي ال هنإف هنع هتحص انردق ولف .هيأر نم ءيشب

 يف مظعم زق كنلزَهُي الف هيلع ءانبلا بجي لصأ اذهف .انأف رمع الو
 هيف ماوقأ لخدأ امنإو ،ميلس اننيد نأ اذه حرش نم دوصقملا ناكو .سوفنلا

 .'٧١٠')«هب انيذأت ام

 ءامسأ ىلإ رظني الو باوصلا عابتا يغبني امنإو» :اضيأ يزوجلا نبا لاقو

 امنإو ،يعفاشلا هفلاخي مث ةفينح وبأ لاق :لوقن انإف .سوفنلا يف نيمظعملا

 .0'٨‘٨ليلدلا عبتي نأ يغبني

 :طقف (كرشلا)ب (ةئيسلا) ريسفت اهيف ءاج يتلا تاياورلا

 اهيف ءاج يتلاو اث سابع نبا يباحصلا ىلإ ةبوسنملا 6'“١"ةياورلا

 نب ديمح نب دمحم لبق نم اهدورول ةفيعض طقف رفكلاب ةئيسلا بسك ريسفت

 دمحم يبأ نب دمحم لتق نمو """!:!فيعضلا يزارلا يميمتلا نايح
 .}"“لوهجملا يراصنألا

 )١٥١٧( ص رطاخلا ديص ١٠٢.

 )١٥١٨( ص رطاخلا ديص ٤٣٠١.

 انث :لاق كديمح نب دمحم انثدح» :يربطلا مامإلا لاق ٣٨٤/١. ،يربطلا ريسفت )١٥١٩(

 نع دمحم يبا نب دمحم ينثدح :لاق "قاحسإ نب دمحم ينثدح :لاق ةملس

 هب طحأو ةكيك بتكنت لب » سابع نبا نع ،ةمركع وأ ريبج نب ديعس

 هرفك طيحي ىتح هب مترفك ام لشمب رفكو مكلامعأ لثم لمع نم يأ هنيح
 .ء...4 َنوُدلَْح اهيف مُهراتلا ثحضآ كتهتؤأت» ةنسح نم هل امب

 ۔(١/٨٠٢ ريثك نبا ريسفت) ريثك نبا اهب جتحاو ةياورلا هذه ركذو
 .ثحبلا اذه نم ٢؟٢٧٤ص رظنا )١٥٢٠(

 )١٥٦١( :ت بيذهتلا بيرقت ٦٢٩٥. ١٣٠/٢.



 قلاتم , غ
 تااابيو .

 "‘٦"ةياور دمحم يبأ نب دمحمو ديمح نب دمحم قيرط نم ءاجو ه
 رو و صس ِ

 ؛هَنَتسيطَح ۔يي تظطْحَأَو» ريسفت اهيفو سابع نبا ىلإ ةبوسنم ةفيعض
 .«ةنسح نم هل امب هرفك طيحي»ب

 اهيفو سابع نبا ىلإ ةبوسنم ىرخأ '٠""ةياور يربطلا دنع ءاجو ه
 نب ديمحلادبع لبق نم اهدورول ةفيعض يهو (كرشلا)ب (ةئيسلا) ريسفت

 .يفوكلا ىيحي يبأ ينامجلا نمحرلا دبع

 .ءاجرإلا يف ةيعاد ناك :دواد وبأ لاقو» :بيذهتلا يف رجح نبا هنع لاق

 يف نابح نبا هركذو .ةقث :رخآ عضوم يف لاقو .يوقب سيل :يئاسنلا لاقو

 ادعس نبا لاقو ...هثيدح بتكي نمم هنباو وه :يدع نبا لاقو .«تاقثلا»

 لاقو .ءىجرم ‘ثيدحلا فيعض ،يفوك :يلجعلا لاقو .افيعض ناك :دمحأو

 .'“٦ث؛«لقعلا فيعض هنكلو ةقث ناك :نيعم نبا لاق :يقربلا

 يمرو ءىطخي قودص ) : بيرقتل ١ يف رجح نبا هنع ل اقو

 . ١٥٢٥ '«ءاجرإل اب

 :لاق ةملس انث :لاق اديمح نبا انثدح» :يربطلا لاق ٣٨٦/١. ،يربطلا ريسفت )١٥٦٦(

 وأ ريبج نب ديعس نع دمحم يبأ نب دمحم ينثدح :لاق ،قاحسإ نبا ينربخأ

 نم هل امب هرفك طيحي :لاق 4 هَسَسيطَح ۔وي تظحَأَو» :سابع نبا نع .ةمركع
 .اهنسح

 ءيقورسملا نمحرلا دبع نب ىسوم انثدح» :يربطلا لاق ٢٢/٢٠. ،يربطلا ريسفت )١٥٢٣(

 نع ةمركع نع ،يبرع نب رضنلا نع ،“ينامحلا ىيحي وبأ انث :لاق
 ؛َثماَع ٍنيَمَْب عرق نت مهو اهت ُمَ .ةلك حلي اع نم» :هلوق يف ،سابع نبا
 .4 رت يف مُهُمرْجُي بكم ٍةَعيَملآي ةآج نو » هفلا الإ هلإ الب ءاج نم :لاق ٨٩[ ؛لمنلا]

 .«كرشلاب :لاق
 )١٥٦٤( :ت بيذهتلا بيذهت ٣٩٠٤. ١٠٩/٦ -۔١١٠.

 )١٥٦٢٥( :ت بيذهتلا بيرقت ٣٧٨٢. ٥٥٦/١.



 ثلاثلا لصلا
 ٨١: يي

 رمع يبأ لبق نم اهدورول ةفيعض ةياورلا كلتو ‘كرشلاب ةئيسلا ريسفت اهيفو سابع نبا ىلإ ةبوسنم ةياور 0'٢"“]هالس نب مساق دنع ءاجو ه
 .''ُ"“كورتملا زازخلا نمحرلا دبع نب رضنلا

 اهيفو سابع نبا ىلإ ةبوسنم ىرخأ ةياور """"“"يربطلا دنع ءاجو ه
 نب ىلع لبي نم اهدورول ةفيعض يهو ٠ كرشل اب ةئيسل . . ١

 حلاص نب هللا دبع حلاص يبأو ")حلاص نب ةيواعمو ١٢٩ ال يبأ

 . )١٥٣١ . ا

 ىهو سابع نبا ىلإ ةبوسنم ىرخأ ةياور """"يربطلا دنع ءاجو ه
 .''“7""ءافعضلا هدافحأو يفوعلا ةيطع لبق نم اهدورول - 7 ٠.

 ءةعيبر نب دمحم انثدح :لاق ديبع وبأ انثدح :لاق يلع انربخأ» :مالس نب مساقلا لاق )١٥٢٦(

 نلو » :كو هلا لوف يف سابع نبا نع \ةمركع نع كزازجلا رمع يبأ رضنلا نع
 4 تنا تن نإ لاق ثزتنآ مهدحأ َرَصَح اي يح تايلأ ةولممَي كيدي ةبرتلا
 خسنو توملا دنع ةبوتلا باب .خوسنملاو خسانلا) .؛كرشلا لهأ مه» :لاق ١٨[ :ءاسنلا]

 ۔«(٢٩٢ :ةياورلا \ةصخرلاو ةعسلاب اهيف ديدشتلا

 )١٥٦٢٧( :ت "بيذهتلا بيرقت ٧١٧٠. ٢٤٦/٢.

 ينث :لاق .حلاص وبأ انث :لاق .يلع ينثدح» :يربطلا لاق ٢٢/٢٠. ،يربطلا ريسفت )١٥٦٨(

 ءاج نم :لوقي ٩اهنت رَع هلق حلي هلج نم» :هلوق سابع نبا نع ،يلع نع ،ةيواعم
 .هكرشلا وهو ٩ ةيسأ هلج نو » هللا الإ هلإ الب

 .ثحبلا اذه نم ٤٣ ص رظنا )١٥٦٩(

 .ثحبلا اذه نم ٤٣ ص رظنا )١٥٣٠(

 .ثحبلا اذه نم ٤٣ ص رظنا )١٥٣١(

 :لاق "يبأ ينث :لاق ادعس نب دمحم ينثدح» :يربطلا لاق ٢٢/٢٠. ،يربطلا ريسفت )١٥٣٦(

 :لاق ٩ ةيلب اج نيو » :هلوق سابع نبا نع ،هيبأ نع يبأ ينث :لاق يمع ينث

 .«كرشلاب

 .ثحبلا اذه نم ٢٤١ ص رظنا )١٥٣٣(



 او ٩٠ ٤
 قال . ه

 م.عحتياكنا

 ريسفت اهيفو سابع نبا ىلإ ةبوسنم '“"اةياور يربطلا دنع ءاجو ه

 نب يلع لبق نم اهدورول ةفيعض يهو (كرشل ا)ب (ملظلا)

 حلاص نب هللادبع حلاص يبأو &'٠“"`“}حلاص نب ةيواعمو ،'ث"ثاةحلط يبأ
 آ : ٠. 4

 ريسفت اهيفو هثثض ةريره يبأ ىلإ ةبوسنم ةياور ''"“يربطلا دنع ءاجو .

 ىيحي لبق نم اهدورول اركف سسؤت ال ةياورلا كلتو .(كرشلا)ب (ةئيسلا)

 . هيف فلتخملا ،يلجبلا ةعرز يبأ نب بويأ نبا

 :يرجآلا لاقو ...سأب هب سيل :نيعم نبا نع يرودلا لاق» :رجح نبا لاق

 :نيعم نبا نع يقربلا لاقو .فيعض وه :نيعم نبا لاق :يليقعلا لاقو ...ةقث

 "“0١. حلاص :ةرم لاقو .فيعض

 اهيف سيل ةريره يبأ ىلإ ةبوسنملا ةياورلا هذهف لاح نم نكي امهمو

 يناعملا دحأ (كرشلا) نأ ىلإ دشرت لب ،طقف كرشلاب انه ةئيسلا صيصخت

 انث :لاق هللادبع انث :لاق ىنثملا ينثدح» :يربطلا لاق !١٢٧/١٦. ،يربطلا ريسفت )١٥٣٤(

 هاتأ مُكَسَتَارنكظ تنلا ل اتكنت الو » :هلوق "سابع نبا نع "يلع نع {ةيواعم
 .«...كرشلا ىلإ نوكرلا :ينعي

 .ثحبلا اذه نم ٤٣ ص رظنا )١٥٣٥(

 .ثحبلا اذه نم ٤٣ ص رظنا )١٥٣٦(
 .ثحبلا اذه نم ٤٣ ص رظنا )١٥٣٧(

 ثينالقسعلا فلخ نب دمحم ينثدح» :يربطلا مامإلا لاق ٢٢/٢٠. ،يربطلا ريسفت )١٥٣٨(

 .ةعرز ابأ تعمس :لاق ،يلجبلا بويأ نب ىيحي انث :لاق نيكد نب لضفلا ينث :لاق

 اهتي مع ةلق ةََحلي اج نم» :لاق هلقي ىبنلا نع هبسحأ :ىيحي لاق {ةريره وبأ لاق :لاق

 بكم ةلي هاج نمو» فلا الإ ةَّإ ال يهو :لاق ٨٩[ ؛لسنلا] 4ةوثماَ موب عق نت مشو
 نب قاحسإ دنسم يف اضيأ ةياورلا هذه تءاجو .««زشلا يهو :لاق 4 رال يف مههجو

 ٢٠٨/١(. .١/٧١١ج) هيوهار

 )١٥٣٩( :ت "بيذهتلا بيذهت ٧٨٣٢. ١١/ ١٦١٤.
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 ييحو ثلاثلا لصفلا ٤٩٨٩١
 .عفنا __

 هجرخأ يذلا ثيدحلا وه لوقلا اذه ديؤي يذلاو .ةملكلا هذه ا ١ ٤ _ ۔ يتلا

 يرل مه اذإ : :كو هللا َلاق» :هللا لوس ر لاق :َلاَق» :ةريره يبأ نع مل مامإلا
 مل ة ةنسحب مه اذو ةئيس اًموُيْتْكاَق اَهَلِمَع نق هنَلَع اًهوُبتْحَت الت ةنسب «

  

 انه ةئيسلا ذإ ١٥٤٠١ ««ارشَع اًهوُيْتَكاَف اَهَلمَع نإَق .ةتَسَح - اهوبتك اه اتأَيْغَت ُ

 ىف ناسنإلا اهفرتقي دق يتلا بونذلا نم هنود ام ينعت اهنكلو كرشلا ينعت ل
 .هتايح

 تبثي ال دهاجم ىلإ بوسنملاو كرشلاب انه ةئيسلا "اريسفت ه
 هركذ دقو .سلدملا حيجن يبأ نبا ةنعنع لبق نم هدورول كلذو هنع

 لبقت ال ني ذلا 4٨")..يسلدملا نم ةثلاثلا ةقبطلا نمض رجح نبا

7: . 

 لاق :لاقو «تاقثلا» يف نابح نبا هركذو» :بيذهتلا بيذهت يف هنع لاقو

 يف دهاجم نع ةزب يبأ نب مساقلا باتك يف جيرج نبا ريظن حيجن يبأ نبا

 ناك نميف يئاسنلا هركذو ...عامس ريغ نم دهاجم نع ايور ريسفتلا

 . ١٥) '"”«سلدي

 )١٥٤٠( :ةياورلا ملسم حيحص  0١٦4٨ص١٠٦١.

 مصاع وبأ انث :لاق ءورمع نب دمحم ينثدح» :يربطلا لاق ٢٨٤/١. ،يربطلا ريسفت )١٥٤١(

 .ءاكرش ٩ ةنح هك س م بكنم ىل لكب » :دهاجم نع حيجن يبأ نبا نع ىسيع نع

 انث :لاق ورمع نب دمحم ينثدحد» )٢٢/٢٠(: اضيأ ريسفتلا يف يربطلا لاقو

 ءاقرو انث :لاق نسحلا انث :لاق \ثراحلا ينثدحو ىسيع انث :لاق مصاع وبأ

 ةملك :لاق 4 ٍةََحْل اج نَم» :هلوق ادهاجم نع حيجن يبأ نبا نع اعيمج

 .هكرشلا :لاق 4 ةلي اج نمو » صالخإلا

 )١٥٤٦( :ت ،سيلدتلاب نيفوصوملا بتارمب سيدقتلا لهأ فيرعت ٧٧١ ص ٩٠.
 )١٥٤٣( :ت بيذهتلا بيذهت ٣٧٨٦\ ٥٠/٦- ٥0١.



 قنانلاَََم , 47
 عات اشنو

 فعضل ةميق هل سيل بئاسلا نب ءاطع ىلإ بوسنملا 'اث؛اريسفتلاو ه

 .هرمع رخآ يف طلتخا يذلا 'ث‘“ءاطع نع جيرج نبا ةياور

 نب صفح لبق نم هدورول فيعض ةمركع ىلإ بوسنملا 313 اريسفتلاو ٠

 .'}‘“ماهوألا بحاص يندعلا نابأ نب مكحلاو ،''“‘'"فيعضلا يندعلا رمع

 ةئيسلا ريسفت هيف يذلاو يعخنلا ميهاربإ ىلإ بوسنملا "ريسفتلاو ٠

 إ(٠٠٠١ 'يزارلا ديمح نب دمحم ببسب كلذو هنع تبثي مل طقن كرشلاب

 نم هدورول كلذو هيف ةجح ال لئاو يبأ ىلإ بوسنملا 'ا"“ريسفتلاو ه

 .١٦٨٨١0ظفحلا عيسلا دوجنلا يبأ نب مصاع لبق

 ينثدح :لاق نيسحلا انث :لاق مساقلا انثدح» :يربطلا لاق ٣٨٥/١. ،يربطلا ريسفت )١٥٤٤(

 .هكرشلا :لاق 4 ًةصَتحس بكنم لج » :ءاطعل تلق :لاق .جيرج نبا نع جاجح

 .ثحبلا اذه نم ٤٢ ص رظنا )١٥٤٥(

 :لاق مكحلا دبع نب هللا دبع نب دعس ينثدح» :يربطلا لاق ٢٣/٢٠. ،يربطلا ريسفت )١٥٤٦(

 هج نَم» :هلوق اةمركع نع ،نابأ نب مكحلا انث :لاق يندعلا رمع نب صفح انث
 م م م مس رس .ه

 لاق .كرشلا :ةئيسلا :لاق 4 ٍةَنََلاي ءآج نَمَو» هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش :لاق ؟نحن

 .«كرشلا وهف ةئيسلا نآرقلا يف ءيش لك :ةمركع لاق :مكحلا

 )١٥٤٧( :ت. .بيذهتلا بيرقت ١٤٢٦. ٢٢٨/١.

 ؤص ء(طسقلا نازيملا) باتك يف تركذ دقو 0١٤٤٤ ٢٣٠/١. :ت "بيذهتلا بيرقت )١٥٤٨(

 تاياورل ءاهقفلا درو نابأ نب مكحلا يف ليدعتلاو حرجلا ءاملع لاوقأ ١٩٧. ۔٥

 .هقيرط نم تءاج
 نع ريرج انث :لاق ديمح نبا انثدح» :يربطلا مامإلا لاق ٢٢/٢٠. ،يربطلا ريسفت )١٥٤٩(

 س» نأ ينثتسي ام فلحي ناك :لاق ،ميهاربإ نع رشعم يبأ نع كلجحمللا يبا
 .«كرشلا :لاق 4 ٍةَتَيَسلأي اج نو» فلا الإ هلإ ال :لاق ؛ٍََسْلَب ج

 .ثحبلا اذه نم ٢٤٧ ص رظنا )١٥٥٠(

 نع اديعس نب ىيحي انث :لاق كراشب نب دمحم انثدح» :يربطلا لاق ١/ ٣٨٤. ،يربطلا ريسفت )١٥٥١(

 .هفاب كرشلا :لاق ةص بكنم جب » لئاو يبأ نع "مصاع ينثدح :لاق نايفس

 .ثحبلا اذه نم ٤٥٨ ص رظنا )١٥٥٦٢(
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 ثلاثلا لصفلا 6٧12.
  2ح ٤٩٢

 كس ى ۔۔ هن

 0١٥٤ ى ةيلا . او ا١}“٣اه)احرضلا ىلإ ب . ا . ةتلاو .

 نب دينسب فورعملا ،دواد نب نيسحلا لبق نم هدورول كلذو هيف ةجح ال
١ 

 د ١ دو )١٥٥٥() .

 كلذو هنع حصي ال بعك نب دمحم ىلإ بوسنملا )`““0١ سفتلاو ه

 ةديبع نب ىسومو '""""اينامحلا حون نب رباج لبق نم هدورول
 الربذي٨“ث ١) أا ٠ , . .

 نم هدورول هنع حصي الو فيعض ةداتق ىلإ بوسنملا ٧٥٥) )ريسفتلاو .

 .فعضلا 7 ارب ديعس لبق

 ذاعم ابأ تعمس :لاق نيسحلا نع تثدح » :يربطلا لاق ٢٣/٢٠. ،يربطلا ريسفت )١٥٥٢٣(

 :ىنعي ؛ تسلي اج نو » :هلوق يف 6لوقي كاحضلا تعمس :لاق ديبع انربخأ :لوقي

 .«كرشلا

 انث :لاق ،نيسحلا انث :لاق مساقلا انثدح» :يربطلا لاق ٢٣/٢٠. ،يربطلا ريسفت )١٥٥٤(

 .هكرشلا :لوقي :4 ةلب ج نتو» نسحلا نع ،رمعم نع ،نايفس وبأ
 .ثحبلا اذه نم ٤٦١ ص رظنا )١٥٥٥(

 :لاق "حون نب رباج انث :لاق ،بيزك وبأ انثدح» :يربطلا لاق ٢٣/٢٠. ،يربطلا ريسفت )١٥٥٦(

 ؛ رلا يف مُهُمْجُر بك ةلي هلج نمو» بعك نب دمحم نع ،ةديبغ نب ىسوم انث
 .«كرشلا :لاق

 )١٥٥٧( :ت بيذهتلا بيرقت ٨٧٨. ١/ ١٥٣.

 )١٥٥٨( :ت ،بيذهتلا بيرقت ٧٠١٥. ٢٢٦/٢.

 نع ؤديعس انث :لاق ديزي انث :لاق رشب انثدح» :يربطلا لاق ٢٣/٢٠. ،يربطلا ريسفت )١٥٥٩(

 .هكرشلا :لاق ٩ ةل ج نتو» صالخإلا :لاق ٩ ٍةَتََشلي ءآج نمَو» ةداتق

 نب ديزي انث :لاق ،ذاعم نب رشب انثدح» )٢٨٥/١(: :اضيأ هريسفت يف يربطلا لاقو

 ةئيسلا امأ :لاق ؛ ةيح بكنم ىلجت » :هلوق ةداتق نع ديعس انث :لاق عيرز
 .«كرشلاف

 )١٥٦٠( :ت بيذهتلا بيرقت ٢٢٨٣. ٣٤٩/١.



 قلات يوي
 (ملظلا) ريسفت اهيفو ةداتق ىلإ ةبوسنم ةياور ما ث٦)يربطلا دنع ءاجو

 .'٠`“"١فعضلا ريشب نب )يعس لبق نم اهدورول ةفيعض يهو (ك ١ ٌ )ا)_ب

 فعضل ةجحب سيل ديز نبا ىلإ بوسنملا ١) ٣٦٠اريسشفتلاو .

 .ةياورلا يف ''“"ثاديز نبا

 ةيآلا ريسفت ىف ا ٦٠“يربطلا دنع ديز نبا ىلإ ةبوسنم ةياور تءاجو

 اببسب ةفيعض يهو ،(كرشلا)ب (ملظلا) ريسفت اهيفو دوه ةروس نم ١١٣

 .ديز نبا

 رفعج يبأ ببسب فيعض سنأ نب عيبرلا ىلإ بوسنملا '“""ريسفتلاو ه
 .'٠٨`١)ظفحلا عويسلا ىسيع يبأ نب ىسيع

 ديعس انث :لاق ،ديزي انث :لاق .رشب انثدح : :يربطلا لاق !٢٧/١٦!١. "يربطلا ريسفت )١٥٦١(

 .كرشلاب اوقحلت ال :لوقي 4 راتلأ مُكَسَمَتَ أركَظ نلأ ل ارئكرت الو » :هلوق ؤةداتق نع
 .هنم متجرخ يذلا وهو

 )١٥٦٦( :ت ،بيذهتلا بيرقت ٢٢٨٢. ٣٤٩/١.

 :لاق ،بهو نبا انربخأ :لاق سنوي ينثدح» :يربطلا لاق ٢٣/٢٠. ،يربطلا ريسفت )١٥٦٣(

 .«رفكلا كرشلا :ةئيسلا :لاق 4 راتلآ يف مههوجو تيكف ةتسل ج نو » :ديز نبا لاق

 .ثحبلا اذه نم ٩٩٣ص رظنا )١٥٦٤(

 :لاق ©بهو نبا انربخأ :لاق سنوي ينثدح» :يربطلا لاق ١٢٧/١٢. ،يربطلا ريسفت )١٥٦٥(

 :نوكرلا :لاق 4 راتلأ مُكَتَمَتق اولظ ينلا ل اونكتت الو » :هلوق يف ديز نبا لاق
 ركنت الو "مهيلإ نكرت :لاق ٩[ :ملقلا] ؛ ك توهذنف د نهذُن ؤل ودو » :أرقو .ناهدإلا

 اذه امنإو :لاق .هلسرو هباتكو هللاب مهرفك نم ميظعلا اولاق دقو .اولاق يذلا مهيلع

 مالسإلا لهأ نم بونذلا لهأ امأ مالسإلا لهأل سيلو كرشلا لهأو رفكلا لهأل

 يصاعم نم ءيش ىلع حلاصي نأ دحال يغبني ام "مهلامعأو مهبونذب ملعأ هللاف

 .«اهيف هيلإ نكري الو شللا

 يبأ نبا انث :لاق نسحلا نب رامع نع تثدح » :يربطلا لاق ٣٨٥/١. ،يربطلا ريسفت )١١٦٦(

 .هكرشلا :ينعي ؛ ةنس بتكنت لج » .=
 )١٥٦٧( :ت "بيذهتلا بيرقت ٨٠٤٩. ٢!/٣٧٦.



 ثلاثلا لصفلا

  

 رال 4٥:
 ةئيسلا) ىنعم ديدحت يف اهيلع دمتعا يتلا تاياورلا يه مكلت

 ةفيعض تاياور يهو طقف (كرشلا)بو (رفكلا)ب (ملظلا)و (ةئيطخلا)و

 .ةيمالسإلا ةمألا جاهنم اهلطبأ

 ةئيطخلاو ةئيسلا صيصخت يف اهيلع دنتسا يتلا تاياورلا عيمج نالطببو
 ولعتو ء(رانلا نم جورخلا ةركف) ىواهتت ‘طقف كرشلابو رفكلاب ملظلاو
 تائيسلا باحصأ ىلع تمكح يتلا ىلاعت هللا باتكل ةنيبلا ةرهاظلا يناعملا
 مههوجو بكب ۔ مهتامم لبق ىلاعت هللا ىلإ اوبوتي مل نإ - ملظلاو اياطخلاو
 .ىلاعت هللا نود نم مهرصني يلو دوجو مدعبو اهيف دولخلابو رانلا يف

 قحلل قفاوملا لوقلا تبثأ يذلا هدحو وه ةيمالسإلا ةمألا جهنمو
 .نيملسملا ءاملع بتك يف ةرطسملا لاوقألا نم باوصلاو

 ؛(ملظلا) ةملكو (ةئيسلا) ةملك ريسفت يف مالسإلا ءاملع لاوقأ نم

 يف ةقداصلا ةيمالسإلا ةمألا ءاملع ةوعد قبطن نأ مزاللا مارتحالا نمو

 مهلاوفأ كلذك ركذن نأو ،لئاوألا بتك يف ةدراولا لاوقآلاو تاياورلا مييقت

 يف هودروأ ام بسح (ملظلا) ةملكلو (ةئيسلا) ةملكل مهريسفت دنع ةبئاصلا

 .مهبتك نم ةريثك عضاوم

 تاياورلا نأ انفرع نيملسملا ءاملع هيلإ وعدي يذلا جهنملا انقبط امنيحف
 © طقف كرشلاب (ملظلا)و (ةئيسلا) ةملك ىنعم ديدحت يف اهيلع دمتعأ ىتلا ۔
 .نيبت امك مهسفنأ ءاملعلا اهيلع دنتسا نإو ةفيعض تاياور

 دعبيو ةطقاستملا ةيركفلا تاثوروملا نم ناسنإلا درجتي امنيحو
 ىلع ادمتعم هاياضق سرديو ،تاياورلا نم فيعضلاو طقاسلا نع هركف

 ۔ ىلاعت هللا نذإب - لصيس هنإف ،تاياورلا نم حص امو ىلاعت هللا تايآ



 فنلاجَم يتادحو ٤٩٦

 روطسلا يف مهسفنأ ءاملعلا نع هلقننس امك فلكت ريغ نم قحلا ىلإ

 ۔ :ةيتآلا

 :يربطلا مامإلا لاوقأ نم

 وهف "ىلاعت هللا نم ةبوقعلا هي بجوتسي العف لعاف لك كلذكو ...» ه
 .'\٠`٨«...ىلاعت هللا نم اهل ةبوقعلا هباجيإب هسفنل ملاظ

 . ,س {

 هيلع تعمتجا « هَعكسيطَح هب تطْحأَو» :هؤانث لج هلوقب ينعي» ه

 هللاب كرشأ نم :اذإ ةيآلا ليوأتف ...اهنم ةبوتلاو ةبانإلا لبق اهيلع تامف

 رانلا باحصأ كئلوأف ثةبوتلاو ةبانإلا لبق اهيلع تامف ةمج ًابونذ فرتقاو

 .١0}٦“ادبأ نودلخم اهيف مه

 :هب ىنعي هنإف ٢٥[ :ةرقبلا] ه يلللا لم انوْكَم» :هلوق ليوأت امأو» ه

 كلذب ىنع امنإو .هيف مهل حيبأو مهل نذأ ام ريغ ىلإ نيذعتملا نم انوكتف
 ىصعو يدودح ىعت نم جاهنم ىلع امتنك ةرجشلا هذه امتبرق نإ امكنأ

 يلو هللاو ضعب ءايلوأ مهضعب نيملاظلا نأل يمراحم َلحتساو يرمأ

 .0}‘؛هعضوم ريغ يف ءيشلا عضو برعلا مالك يف ملظلا لصأو .نيقتملا

 هللا نأ كلذو ،هلل ةيصعم لك عضوملا اذه يف ملظلاب ينعم ...» ه

 هب صصخي ملو ٢٥[ .جحلا ملظي ماكلإي هيف ةين نَمَو» :هلوقب مع
 "كلذك كلذ ناك اذإف .همومع ىلع وهف "لقع الو ربخ يف ملظ نود ملظ

 يصعيف إملظب ليمي نأب مارحلا دجسملا يف دري نمو :مالكلا ليوأتف
()١٥١٧١( 

 «هل عجوم باذع نم ةمايقلا موي هقذن هيف هللا

 .ةرقبلا ةروس نم ٥٤ ةيآلا ريسفت نم 0٢٨٥/١، "يربطلا ريسفت )١٥٦٨(

 ٣٨٦١. ،يربطلا ريسفت )١٥٦٩(

 )١٥٧٠( "يربطلا ريسفت ٢٣٤/١.

 )١٥٧١( "يربطلا ريسفت ١٤٢/١٧.



 { ثلاثلا لصفلا
 ٤ .3 قر ٩٧ ج

 :روشاع نبا لاوقأ نم

 ٩٠[5 :لمنلا] ٩ راتلأ ف مههوجو كف ةنسلأ ءاج نمو» هلوق كلذكو» ه

 ريغ اوناك نأب تائيسلل اوضحمت وأ مهتانسح ىلع تطغو مهتائيس تبلغ يأ

 نيتاه لهأ نيبو .ءاقشلاو مئارجلا لهأ نينمؤملا نم اوناك وأ نينمؤم

 .''"'‘“"باقعلا تاكردو باوثلا تاجرد ىف ةريثك فانصأ نيتلاحلا

 قلطأو رفكلاو كرشلا ىلع نآرقلا يف هقالطإ عاش سفنلا ملظو» ه

 .''١١""ىصاعملا باكترا ىلع ًاضيأ

 ةميلسلا سوفنلا هب ىضرت الو هلعف قحي ال يذلا ءيشلا وه ملظلاو» ه

 ىلعو رفكلا ىلع نآرقلا يف سفنلا ملظ قالطإ رهتشاو ،عئئارشلاو
 .(٠١١«»ة , ا

 نينمؤملل نيذؤملا نيكرشملا نأش ىف ةدراو تناك نإو ةيآلا هذهو» ه

 افافختسا تائيسلا فارتقا ىف مهتهباشم نم نيملسملا ريذحت ىلإ ريشت يهف

 ‘تالفنالا نابسح ةهباشم نم ءيشب نوذخأي كلذ يف مهنأل اهيلع هللا ديعوب

 نع هضارعإل هنظي نم ةلزنم لزني هنكلو كلذ نظي ال نمؤملا ناك نإو

 .ا٨٧' "ةئيسلا فرتقي نيح ديعولا

 رئابكلا نم تايهنملا بانتجاو رماوألا لاثتما يه ةيعرشلا ىوقتلاو» ه

 هيف ماحتقالا هللا لعج ام ءاقتا يأ نطابو ارهاظ رئاغصلا ىلع لاسرتسالا مدعو

 . '"""!هممللا نود باقعلاب اهلعان دعوتم اهلك رئابكلاف هباقعو هبضغ ًابجوم

 .لمنلا ةروس نم ٩٠ ةيآلا ريسفت نم \٢٢٢؟ص ١٩/ ج ،روشاع نبا ريسفت )١٥٧٢(

 .ءاسنلا ةروس نم ١١٠ ةيآلا ريسفت نم \؟٠٥٢ ص ٤/ ج ،روشاع نبا ريسفت )١٥٧٢٣()

 .ءاسنلا ةروس نم ٩٧ ةيآلا ريسفت نم ٢٣١. ص ٤/ ج روشاع نبا ريسفت )١٥٧٤(

 .توبكنعلا ةروس نم ؛ ةيآلا ريسفت نم ؤ٣٣١ ص ٢٠/ ج روشاع نيا ريسفت )١٥٧٥(

 .ةرقبلا ةروس نم ! ةيآلا ريسفت نم 0٢٢٣ ص ١/ ج ،روشاع نبا ريسفت )١٥٧٦(



 نقخانلاشتم : ٤٨:

 :ةيطع نبا لاوقأ نم

 هللا متح نمم يصاعملاو رفكلا يه ةيآلا هذه يف يتلا (ةئيسلا)و» ه

 ١. "٧٧)«رانلا لوخدب ةئيشملا لهأ نم هيلع ىلاعتو كرابت

 ٠ رفكلا معي ةيآلا هذه يف ءوسلاو» والمعاصي...«“"“٨' .

 رئاغصلا ىلإ رفكلا نم يصاعملا عيمج عمجي ملظلاو داحلإلا اذهو» ٥

 .0}'“«هيف ةئيسلا ةين ىلع ىلاعت هللا دعوت ناكملا ةمرح مظعلف

 نأ ليلدب يصاعملا ءاقتاو كرشلا ءاقتا يف ةماع انه « أوتَتأَو »» ٠

 6اهدحو كرشلا ءاقتا ىلع اهرصقل هجو الف .مهل حدم يف ت ءاج امنإ ةظفللا

 الإ ةمصعلا تسيل ذإ ناطيشلا نم فئاط هسمي دق ذئاعلا يقتملاف ًاضيأو
 ءايبنألل غمت١‘٠٨\'. ٩ ٠ ٦٢! ٠

 ديلختلا رفكلا ةئيس لثمف يصاعملاو رفكلا انه اه تائيسلا معتو ...» ه

 كرابت هللا ٥٨١) ةئيشم ىلإ فورصم ىصاعملا ةئيس لثمو ©رانلا ىف

 .ا ١٥٨٢ ؛ىلاعتو

 :يدعسلا خيشلا لاوقأ نم

 - .4 م ررم 7

 .'\٨٠")«ةتيس لك لمشي "سنج مسا 4 ٍةئتَسلاي ءاج نَمَو»» ه

 .لمنلا ةروس نم ٩٠ ةيآلا ريسفت نم ١٤٣١\ ص ؛ةيطع نبا ريسفت )١٥٧٧(

 .ءاسنلا ةروس نم ١٧ ةيآلا ريسفت نم ٤١٧٣ ص ةيطع نبا ريسفت )١٥٧٨(

 .جحلا ةروس نم ٦٢٥ ةيآلا ريسفت نم )١٣٠٧\ ص ‘ةيطع نبا ريسفت )١٥٧٩(

 .فارعألا ةروس نم ٢٠١ ةيآلا ريسفت نم ٧٧١ ص ٬ةيطع نبا ريسفت )١٥٨٠(

 .ثحبلا اذه نم لوألا لصفلا نم عبارلا مسقلا يف ةئيشملا ىنعم ةعجارم وجرأ )١٥٨١(
 .سنوي ةروس نم ٢٧ ةيآلا ريسفت نم 0٩٠٦ ص ‘ةيطع نبا ريسفت )١٥٨٦(

 .لمنلا ةروس نم ٩٠ ةيآلا ريسفت نم ٥٨١ ص ،“يدعسلا ريسفت )١٥٨٣(



 ٤٩٩ ح ثلاثلا لصفلا

 ةريغصلا يصاعملا رئاس لمشي قالطإلا دنع ءوسلا لمع نأ ملعاو» ه

 .''““'ههنود امف كرشلاب اهملظ لمشي قالطإلا دنع سفنلا ملظ كلذكو ...ةريبكلاو

 4 ٍتاَتَيَتلَا دومعب تيزل ةيوملا تسيلو %» :انه لاتقو» ه

 ."" ““«رفكلا نود اميف يصاعملا :يأ ١٨[ :ءاسنلا]

 ارئابكو اكرش نم [٣٥١:فارعألا] ه ِتاَيَسلا اولمع ينلا » ه

 . ١) ٦٨٠)«رئاغصو

 :ريثك نبا مامإلا لاوقأ نم

 ٩٠! .منلا 4 راتلأ ىف مههجو يكف ِةََسلأي اج نمو» :ىلاعت هلوقو» ه

 لك هتانسح ىلع هتائيس تحجر دق وأ هل ةنسح ال ًائبيسم هللا يقل نم : :يأ

 .اا :". :لمنلا] 4 ر 2 م ه ولمعت زنك ام ١ لا إ ورت لع ح :ىلاعت لاق اذهلو هبسحب

 :يناكوشلا لاوقأ نم
 ٩ :ءاسنلا] ١٠]

 ؛هستَت ملظي و 1 هب ءوسي يذلا حيبقلا :ءوسلاب دارملاو»
٠ 

(١٨٨١ 
 ١٧ "هريغ ىلإ ىدعتت . ٠
 يتلا بونذلا نم بنذ وأ .يصاعملا نم ةيصعم لعفب

 ؛ةيصعملاب مهسفنأل [٥٣:ةرنبا] 4 نيللا َنم اَبْركنَق» انه دارملاو» ه .ار 2 د مس ِّ

 قيرفلا اذه !!!:سنوي اهليبي ةس ارج ناكيَلا اريك يلو »» ء
 تسيل يتلا يصاعملا وأ ككرشلا امإ :ةئيسلاب دارملاو ...ةوعدلا لهأ نم يناثلا

 .ءاسنلا ةروس نم ١١٠ ةيآلا ريسفت نم ٨٠!١\ ص يدعسلا ريسفت )١٥٨٤(
 .ءاسنلا ةروس نم ١٨ ةيآلا ريسفت نم ١٥٣. ص يدعسلا ريسفت )١٥٨٥(

 .فارعألا ةروس نم ١٥٣ ةيآلا ريسفت نم ٦٨٢ ص "يدعسلا ريسفت )١٥٨٦(

 ٢٦٦١/٥. ريثك نبا ريسفت )١٥٨٧(

 .ءاسنلا ةروس نم ١١٠ ةيآلا ريسفت نم ٨١٤/١‘\ ،يناكوشلا ريسفت )١٥٨٨(
 .ةرقبلا ةروس نم ٣٥ ةيآلا ريسفت نم ١٦٤/١\ .يناكوشلا ريسفت )١٥٨٩(



 ؟ 2 ٥٠٠
 فلا امم

 سحا د 2-

 ؛مىياَع ن نم ه نآ ش شف امع . ..يصاعملا نم ةاصعلا هب سبلتي ام يهو كرشب

 مهل ام وأ هباذعو هللا طخس نم ناك نم ًانئاك دحأ مهمصعي ال :يأ ٢٧[ :سنوي]

 ...ىلوأ لؤأل او حنينمؤملل نوكي امك مهمصعي نم هدنع نمو هللا ةهج نم

 اهبف مه راتلأ بحضآ» ةميمذلا تافصلا هذهب نوفوصوملا :يأ هأ
 نم ةنسلا ىف ''“""ارتاوت امب ديقم انه دولخلا قالطإو ٣٩[ ةرقبلا] 4 َنوُدللَح

 .'١٠٨«نيدحوملا ةاصع جورخ

 :يبطرقلا لاوقأ نم

 .'\١“"»«ةيصعم لك ىلع قلطت ةشحافلاو» ه

 اياك نونم تيزلا كاج اج ادلو « «ماعنألاو» ةيآلا هذه يف ء ءوسلا ... .
 مكنم َلمَع َنَم ِ سأ ے س ةَمَحَملا و ج لع .م , س < ع م ء 1- شق

 < دو ث ے .71 7 4 2 . مسو
 معي ٥٤] :ماعنألا] ه ميجحت رومع دهن حلصاو هدكب رم ' ترات ف 2 اءوس

 «هتيصعم نع عزني ىتح لهاج وهف هبر ىصع نم لكف ؛ يص اعمل او رفكلا

 ؛رئاغصلا ىلإ رفكلا نم يصاعملا عمجي ملظلاو داحلإلا اذهو» ه

 .'٨“ث«هيف ةئيسلا ةين ىلع ىلاعت هللا دعوت ناكملا ةمرح مظعلف

 اولمع :يأ [٧٢:سنوي] ه ِتاَيَسلآ اوك نيلاو » :ىلاعت هلوق» ه
 نم» .هللا باذع نم :يأ 4 هلآ ني مث اًم» ...كرشلا :ليقو .يصاعملا

 )٩٥ه١()

٨
 

)١٥٩٣( 

 («(...هنم مهعنمي عنام :يأ ب ميياَع

 .هتبثي ام هل سيل ءاعدا اذه )١٥٩٠(

 .سنوي ةروس نم ٢٧ ةيآلا ريسفت نم ٦١٦/٢ _ ٦١٧ يناكوشلا ريسفت )١٥٩١(

 .نارمع لآ ةروس نم ١٣٥ ةيآلا ريسفت نم ١٣٥/٤\ يبطرقلا ريسفت )١٥٩٢(

 .ءاسنلا ةروس نم ١٧ ةيآلا ريسفت نم ٦١/٥\ ،يبطرقلا ريسفت )١٥٩٣(

 .جحلا ةروس نم ٢٥ ةيآلا ريسفت نم ٢٥/١٦\ "يبطرقلا ريسفت )١٥٩٤(

 .سنوي ةروس نم ٢٧ ةيآلا ريسفت نم ٢١٢/٨\ يبطرقلا ريسفت )١٥٩٥(



 2 ثلاثلا لصفلا
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 ح ىالال !كم

 :دوعسلا يبأ لاوقأ نم

 ."“٨"هةريبك وأ تناك ةريغص ةيصعملا ءوسلاب ارملاو» ه
 :يروباسينلا يمقلا لاوقأ نم

 مضف ؤتربك وأ ترغص يصاعملا عيمج لوانتي 4 ةدح » هلوقو» ه

 رتست ةريبكلاو ...ةريبكلاب صتخيل هب ةطيحم ةئيسلا نوك وهو رخآ طرش اهيلإ

 ودعلا ةطاحإ اهيلع يلوتستو تاعاطلا طبحت ةريبكلا نأ ةهج نمو تاعاطلا
 ١. ُ"'«؛مهنع صالخلا نم ناسنإللا نكمتي ال ثيحب ناسنإلاب

 :نزاخلا لاوقأ نم

 ىصاعملاو بونذلا ىنعي ١٧١[ :ءاسنلا] 4 وسلا َنوُلَمَحَ تكربزآل » ٠

 . ٠“٨!«اهنم بتي مل اذإ اهتبقاع ءوسل اءوس تيمس

 :يرابيزلا ديعس رماع لاوقأ نم
 ءىس مم 2 و س ے .

 اروغ هلآ دجي هللا رفغتسل ھد هسمل مظي ا اءوس لَمَعَت مو د « ه

 .''ة““"هكرشلا نود ام لكو ةريغصلاو ةريبكلا لمشي ءوسلاو [٠١١:ءاسنلا] ه اًميِحَت

 :يسولآلا لاوقأ نم

 نأل ماثآلا رئاس لمشيف رهاظلا وه ركذ امب داحلإلا ريسفتو» ه

 ،ماثالا عيمج يف ققحم وهو لطابلا ىلإ قحلا نع ليملا هانعم لصاح

 دارملا :ليقو ديكأتلل اذه ىلع امهعمجو عمج دنع ملظلاب دارملا اذكو

 .ءاسنلا ةروس نم ١٧ ةيآلا ريسفت نم ٢!/١١٢\ ،دوعسلا يبأ ريسفت )١٥٩٦(

 .ةرقبلا ةروس نم ٨١ ةيآلا ريسفت نم ٣١٩/١- 0٢٢٠ "نآرقلا بئارغ ريسفت )١٥٩٧(

 .ءاسنلا ةروس نم ١٧ ةيآلا ريسفت نم "نزاخلا ريسفت )١٥٩٨(

 )١٥٩٩( ص "يصاعملا كرت ىلإ يصاعلا هيبنت ٨٨.



 قلاتم :,, ٢.0
 لمااك

 هنأ ديمح نب دبع جرخأ دقف ث،ةكيلم يبأ نبا هضتري ملو كرشلا كلذب

 بونذلا اهنأ كشن انك ام :لاقف خلإ ةرب رَمَو» :ىلاعت هلوق نع لئس

 اهنأ اومعزف ةفوكلا لهأ نم جالعأ ىلإ ةرصبلا لهأ نم جالعأ ءاج ىتح

 .'٠١‘»؛كرشلا

 هنألو ةرفغملا مومعل تناك ةئيس يأ 4 ِتاَتَيَسل كلأ اولع َبزَلأَو »» .
 .'٦`‘«صيصختلل يعاد ال

 { 4 ب

 :قيبطتلاو ةوعدلا نيب يربطلا مامالا لاوقأ

 بسك نم لجب » :ىلاعت هلوقل يربطلا مامإلا ريسفت أرقن امنيحو
 : آ ثدحآ تتيتزأت هَئيطَح يي تطحو ةنس
 ةيمالسإلا ةمألا هتمسر يذلا لداعلا نازيملا ىلع هتاياور ضرعنو 4 ةودع

 ،هريسفت نم ةديدع عضاوم يف هسفن يربطلا مامإلا هب ىدان يذلاو ،اهسفنل

 دنع هقيبطت ىلإ ىعد يذلا جهنملاب يربلطلا مامإلا ديقت مدع كردن اننإف

 .ةمايقلا موي نيملسملا ةاصع ريصم عوضومل هتسارد

 نم نأ هؤانث لج هللا ركذ يتلا ةئيسلا نإ :انلق امنإو» :يربطلا مامإلا لاق

 اذه يف اهيف نيدلخملا رانلا لهأ نم وهف هتئيطخ هب تطاحأو اهبسك

 اهرهاظ ناك نإو ضعب نود تائيسلا ضعب اهب هللا ىنع امنإ عضوملا

 دولخلاو ،رانلا يف دولخلاب اهلهأ ىلع ىضق هللا نأل ااقاع ةوالتلا يف

 نع رابخألا رهاظتل هب ناميإلا لهأ نود هللاب رفكلا لهأل رانلا يف

٢ 

٦
ا٨٧ 
 م

 آ

 )١٦١٠١( ،ىسولألا ريسفت ١٣٤/٩.

 )١٦١٠١( ،يسولألا ريسفت  0٦٦/٥ةيآلا ريسفت نم ١٥٣ .فارعألا ةروس نم
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 رانلا يف دولخلا نأو ،اهيف نودلخي ال ناميإلا لهأ نأب ةلت هللا لوسر
 ١٠ "هب ناميإلا لهأ نود هللاب رفكلا لهأل

 ۔؛يتآلا ظحالن انه يربطلا مامإلا اهرطس يتلا لاوقألا هذه نم

 ىلمعلا قيبطتلا هضراعي انه يربطلا مامإلا رطس يذلا لوقلا اذه :الوأ
 (ةئيسلا) ترسف يتلا تاياورلا عيمج فعض نيبت دقلف تاياورلا مييقت جهنمل

 .صيصخت ريغ نم اهرهاظ ىلع ةميركلا ةيآلا ىقبت اذهبو ‘طقف (كرشلا)ب
 تقار ةمألا هذه نم ريثكو» :ىلاعت هللا هظفح يليلخلا خيشلا ةحامس لاق

 راكفألا نم مهيلإ ترس يتلا ةديقعلا هذه ديدشلا فسألا عم مهل
 نع أديعب ليوأت ةيديعولا تايآلا نولوؤي اوذخأف اةتحبلا "٦‘"ةيدوهيلا
 صوصنلل ةفلاخملا مهتادقتعم عم قفتت ىتح اهيناعم نوفرحيو ،نيبلا اهلولدم

 ةيعضو وأ ةيعرش ةنيرق يأ نادقف عم كرشلا يف انه ةئيسلا اورصحف .ةيلجلا
 ٩ هل ه ْتظطَحَأَو» :ىلاعت هلوق نأ نم هومهوت ام الإ اهقالطإ ديقت
 `٠؛اههنايب مكيتأيس امك هولاق ام سكع ةقيقحلاو ،هيلإ اوبهذ ام ىلع لدي

 ترخبت ىتلاو ىلاعت هللا تايآ اهب تعدص يتلا ةقيقحلا هذهل هنت دقو

 امب رسفي دقو ...» :لاق ثيح يسولألا ةمالعلا ۔ ةفئازلا ءافعضلا لاوقأ اهمامأ

 )١٦٠٢( يربطلا ريسفت ٣٨٥٠١.

 ءايبنألا رافسأ يف ءاجود :ةفرحملا ةاروتلا يف امب هداهشتسا دنع جاجح هللادبع لاق )١٦٠٣(

 :هفاصوأ يف ءايعشأ يبنلا دازأو .هنع ىسوم ةاروت يف ءاج ام لثم ةت يبنلا ةفص نع

 .نيسمخلاو ثلاثلا حاحصألا يف كلذو ((نيبنذملا يف عفشو))

 منهج اولخد اذإ ،هعابتأ نم نيبنذملا يف عفشيس يبنلا اذه نإ :ةاروتلا ورسفم لاقو

 يف عفشيس يذلا هنإ :اولاقو ذبن ىسيع ىلع هذه ءايعشأ ةءوبن ىراصنلا قبط دقو

 ٤٥(. ص ثةعافشلا راكنإ) «نيبنذملا

 )١٦٠٤( ،ريسفتلا رهاوج ٥٠٨/٢٣-٥٩٠٩.
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 يف لب مويلا سانلا ىلع هيعصأ امو - ::ةيناثلا ريسفتلا ىليو ۔۔ةصم

 ليملا لاح ناك اذإو :اولاق نيرسفملا رثكأ بهذ ۔ ريسفت :م ريص عألا بلغ

 امف رانلا سانلا ساسم ىلإ ءاضفالا يف ام ملظ هنتم دجو نم ىنإ ةسجن يف

 ىلع كلاهتيو ليملا لك ملظلا يف نيخسارلا ىلإ ليمي نمي ثنض

 !مهيلع رورسلا لاخدإ يف هبلاقو هبلق بعتيو مهتمدانمو مبتيحصم

 مهيزب ييرتلاب جهتبيو "مهيلإ عفانملا بلج يف ليخلاو لجرلا ضينتسيو
 .ةينافلا ايندلا ةرهز نم هب اوعتم ام ىلإ هينيع دميو .مهيغ يف مهل ةكراشملاو

 نع الهاذ كلذ ةقيقح نع ًالفاغ ةينادلا فوطقلا نم اوتوأ امب مهطبغيو
 نينكارلا نم ال اوملظ نيذلا نم كلذ لثم دعي نأ ىغبنيو !كلانه ام ىهتنم

 نم دعأ لهف ةملظلل طيخأ ينإ :نايفسل لاق الجر نأ يور ام ىلع اءانب مهيلإ
 «مهناوعأ نم ةربإلا كعيبي يذلاو مهنم تنأ ال :هل لاقف 3 ؟مهناوعأ )١٦٠٦()

 هرطس يذلا مالكلا اذهل اهيبش ًامالك 6ا٦}٠“ايوسوربلا يقح لاق دقو

 .مهناوعأو نيملاظلا نع رارفلا ىلإ ةوعد هلكو ،انه يسولألا

 يذلا هجهنم هرقي ال انه يربطلا مامإلا هركذ يذلا لوقلا اذهو :ايناث

 ۔ :لاق ثيح هريسفت نم ةديدع عضاوم يف هب حرص

 ىلع ناهربلا فلك هرهاظ يف سيل ام ليزنتلا يف ىعتا نمف» ٥

 0١٦. '«هل ميلستلا بجي يذلا هجولا نم هاوعد

 نم حضتي امك ‘طقف كرشلاب ملظلا ريسفت وه يسولالا هركذ يذلا لوألا ريسفتلا )١٦٠٥(

 .ةيآلا هذهل هريسفت

 )١٦٠٦) ،يسولالا ريسفت ٣٤٧٦-٣٢٤٨.

 )١٦٠٧() ،نايبلا حور ريسفت ١٩٥٤-١٩٦١.

 .ةدئاملا ةروس نم ٩٥ ةيآلا ريسفت نم ٧/ 0٦٢ 6يربطلا ريسفت )١٦١٠٨(



 ناح ثلاثلا لصفلا

 ابوأتلا نم نطاب ىلإ ليزنتلا رهاظ ةلاحإ زئاج ريغو» :اضيأ لاقو ه

 ةمألا نم عامجإ الو ةي هللا لوسرل ربخ الو باتك صن نم هيلع ةلالد ال
١١٦٩١ 

 «هوجولا هذه ضعب نم ةلالد الو

 ىلإ ةبوسنم تءاج ةياورل هركذ مدع ببس نيبم يربطلا مامإلا لاقو ه

 هركذأ نأ تهرك هجو نم سابع نبا نع ركذي لوق اذهو ...» :سابع نبا

 .'٠١٦)«...هدنس فعضل

 يف اريثك ترركت انه يربطلا مامإلا نع اهانلقن يتلا لاوقألا هذهف

 ةركف)ل هتابثإ دنع اهرطس يتلا تاياورلا ىلع اهقبطي مل هنكلو ‘هريسفت

 ةفيعض تاياور هريسفت يف اندجو دقف ،(رانلا نم نيملسملا ةاصع جورخ

 ةباحصلا نم هريغو سابع نبا ىلإو ةق لوسرلا ىلإ ةبوسنم دنسلا
 هلا تايآ صيصخت يف اهب ذخأ لب يربطلا مامإلا اهدري ملو ةخ ماركلا

 .ةنيبلا ةرهاظلا ىلاعت

 نيسح دمحم روتكدلا يربطلا مامإلا ريسفت ىلع ةظحالملا هذه كردأ دقو

 تاياورلا ركذ هريسفت يف مزتلا نإو ريرج نبا نإ مث» :لاق ثيح “يبمهذلا

 ففيعضت الو حيحصتب ديناسألا بقعتي ال بلغألا معألا يف هنأ الإ ،اهديناسأب

 دقف كل دنسأ نم نأ ۔ ثيدحلا لوصأ يف ررقم وه امك ۔ ىري ناك هنأل

 هلمعب وهف ،حرجلا وأ ةلادعلا نم هغلبم ةفرعمو دنسلا لاجر نع ثحبلا كلمح

 فقوم نايحأ دنسلا نم فقي ريرج نباف كلذ عمو ،ةدهعلا نم جرخ دق اذه

 مهنم حرجي نم حرجيو ،دانسإلا لاجر نم لدعي نم لدعيف ريصبلا دقانلا
 ۔''٦...اهبساني امب اهيف هيأرب حرصيو ،اهتحصب قثي ال يتلا ةياورلا دريو

 .ةدئاملا ةروس نم ٩٥ ةيآلا ريسفت نم ٤٣/٧\ ،يربطلا ريسفت )١٦٠٩(

 )١٦١٠( ،يربطلا ريسفت ٢٣/ ١٦! ةيآلا ريسفت نم ٦٢٤ .رمزلا ةروس نم ِ

 )١٦١١١( ،نورسفملاو ريسفتلا ١٨٦/١\ اذإود :اضيا يبهذلا نيسح دمحم روتكدلا لاوقأ نمو =



 :ة ذل:| ا[ ض م
 ٩ لان > :ام ٥٠٦
 بر سحتشكدف _

 ؛باوصلا نع ثحابو دلقم نيب هتايكولسو هدئاقع ىف ناسنإلا :اثلاث

 6نيهاربلا نع لزعمب وه تباث ليلد ريغ نم سانلا لاوقأل عبتملا دلقملاف

 بحاص وهف ةايحلاو ةديقعلا نيدايم ىف اهل قبطملاو ةلدألا نع ثحابلا امأو

 .رهاظلا قحلا

 عبتا نَمِم لصأ نَمَو» :ىلاعت هلوقل هريسفت يف يزارلا مامإلا لاق .
 ءم۔ و ۔۔
 ديلقتلا داسف الدلا مظعأ :رم اذهو» :4 1 ےرت ىده ريغي هلبوه

 لئ رم س

 .'١٦"»«لالدتسال او ةجحل ١ نم دب ال هنأو

 ٠ ےروُكتَي مُهَو» :ىلاعت لاق مث ...» :اضيأ يزارلا مامإلا لاقو 4
 نولئاقلا جتحاو ،ةتبلا ديفت ال طقف ناسللاب ةداهشلا نأ ىلع لدي ديقلا اذهو

 الإ عفنت ال ةداهشلا نأ ىلاعت هللا نب :اولاقف ،ةتبلا عفني ال دلقملا ناميإ نأب

 مل هيف هبحاص ككش ول يذلا نيقيلا نع ةرابع ملعلاو ،ملعلا اهعم لصح اذإ
 عفني ال دلقملا ناميإ نأ تبثف ،ليلدلا دنع الإ لصحي مل اذهو ؤككشتي
 . ١٦ '٨)«...ةتبلا

 ةحصب ملعلا مدع عم ينغي ال ديلقتلا نأو ...» :يبطرقلا لاقو . ٠

 .ا\ا١٦‘؛ ...ةلاقملا

 ىلإ جاتحي لازي ال هريسفتف ،دقنلاب تاياورلا هذه نم اريثك بقعتي ريرج نبا ناك =
 عوضوملا ىلع تلمتشا يتلا ريسفتلا بتك نم ريثك جايتحا لماشلا صحافلا دقنلا

 يف همامتب دنسلا انل ركذ دق ۔ انمدق امك ۔ ريرج نبا نأ ىلع "يليئارسإلا صصقلاو

 دنسلا يف رظنن نأ نحن انيلعو ،ةدهعلا نم جرخ دق نوكي كلذبو ،اهيوري ةياور لك
 ١٨٨/١(. نورسفملاو ريسفتلا) .«تاياورلا دقفتنو

 .صصقلا ةروس نم ٥٠ ةيآلا ريسفت نم ٢٣٧/٢٤\، "يزارلا ريسفت )١٦١٦(

 .فرخزلا ةروس نم ٨٦ ةيآلا ريسفت نم ،٢؟٦٠-٧٢/٥٠٢ "يزارلا ريسفت )١٦١٣(

 .فرخزلا ةروس نم ٨٦ ةيآلا ريسفت نم ٨٢/١٦\ ،يبطرقلا ريسفت )١٦١٤(



 0٠٧ ه نانحو ثلاثلا لصفلا . ٠

 _ ى خالاتش دم

 .ىلحتلاب سيل نيدلا نأ ةيآلا هذه يف ىنعملاو» :ريثك نبا مامإلا لاقو ه

 نم لك سيلو ‘لامعألا هتقدصو ©بولقلا يف رقو ام نكلو ،ينمتلاب الو

 عمس قحلا ىلع وه هنإ :لاق نم لك الو ،هاوعد درجمب هل لصح ًائيش ىعدا

 .''٦“`“«ناهرب هللا نم هل نوكي ىتح ‘كلذ درجمب هلوق

 :لوقلا ةصالخو

 .منهج ران نم نيملسملا ةاصع

 .ةحضاو ةجح نودب نيقي الو ملع ال هنإ نيملسملا ءاملع لاقو

 ديلقتلا نم برض وه منهج ران نم نيملسملا ةاصع جورخب لوقلاو

 .ةي هلوسر ةئس يف الو ىلاعت هللا باتك يف هل لصأ ال يذلا

 يتلا تاياورلاو &رابكلا يصاعملا لمشت (ةئيسلا) نأ انل نيبت دقلو

 .ةفيعض تاياور طقف رفكلاو كرشلاب اهتصصخ

 نم فيعضلا ىلع ينبملا ديلقتلا كرتو ةحيحصلا ةلدألا عابتا انيلعف

 لبق هللا ىلإ عوجرلا ةمألا هذه دارفأ نم تائيسلاب نيسبلتملا ىلعو .لاوقألا

 .تانيبلا ىلاعت هللا تايآ هب تءاج يذلا يهلإلا مكحلا لوزن

 )١٦١١٥( ريثك نبا ريسفت ٣٩٧/٢.



 ىلاعت هلوق ريسفت يف لاوقأو تاياور

   

    

 نيدلا موي اهتولَصي & ميمح ىغل راَجَفلا ةر © ميمت ىنل راربالا نإ » ۔,ےث م ءوس ٢ . ِ . م و مص ۔ 7 ٦. 7 4 م 2
 2 ام كنرآا ام حش ٨ نيدلا ول ام كردأ اَمَو « َنييباغي اهنع مه امو © .مم ,م س م . ر س ۔, ص وإ ,آ ۔ ۔ < 7 ر ر ,۔ء۔۔ و ,مص

 < . م صس مه ٤ م ح 25 1 .7 . ۔ ے س , 7

 همهي رنيمؤي رمالاو ائيش يفنل سفن كيلمت ال مؤي ٥ بيرلا
 ١٢ -١٩[ :راطفنإلا]

 4 ے و حم

 :ةغللا بتك يف ءاج ام بسح ؛هراّجقلا :ةملك ىنعم

 يف تثعبنا :اروج و ًارْجَف رجفي ناسنإلا رَجَفو» :برعلا ناسل يف ءاج
 ...مراحملاو يصاعملا يف ثيبنملا وهو رجاف عمج :راجلا ...يصاعملا

 زجاف لجرو .تنز :ةأرملا ترججقو .انز :اروجُف رجفي ةأرملاب لجرلا َرَجَقو

 نتنلا ري لب» :كي هلوقو ...رجف موق نم زوجقو 9ِةرَجَف و راجف موق نم
 .ةبوتلا رؤيو بونذلا ؤشكي :لاقيو ؛بوتأ فوس لوقي :يأ !ههاجت
 لاو زوجيو :لاق ؛ةئسلا لامعألا مدقيو ةبوتلاب فؤسي هنأ هانعم :ليقو

 رجاف بذكملاو ،زجاف بذاكلاو ...ثعبلا نم همادق امب رُفُكيل ملعأ

 .'\١`«دصقلاو قدصلا نع مهليمل ؤجاف رفاكلاو

 ...ىنزلاو يصاعملا يف ثاعبنالا :زْجَقلاو» :طيحملا سوماقلا يف ءاجو

 . '١٦‘تفلاخو 6ىصععو تكو تََكو ىسق :َرَجَفو

  

 )١٦١٦( برعلا ناسل ١٨٨/١٠١ - ١٨٩.

 )١٦١٧( طيحملا سوماقلا ١٨٩/٢ - ١٩٠.



٠ 

 مرح ثلاثلا لصفلا ٥٠٨
 تد 7.

 و

 يف لمغئشا مث ئشلا (رْجَقلا) لصأ (و)» :سورعلا جات يف ءاجو

 نيمي نم حيبق رمأ لُك بوزو (ىتزلاو) مراحملاو (يِصامعملا يف ثاعبنالا)
 هبو 6(تفَلاخو ىصَع) ءاروُجُف رَجَق (و) ...(امهيف روجُفلاك) ،بزذم وأ ةبذاك

 كيصغَي نق :لاقف «ةرُجْفَي نم كزنتو غلْختو» :اعلا يف مهلؤَق بلعث رتت
 .١0`““هتفلاَخُي نمو

 يف ثاعبنالا :وه ۔ ةيبرعلا ةغللا بتك يف ءاج ام بسح ۔ روجفلاف اذإ

 باذعلاب ةرخآلا يف اهيلع هللا دعوت يتلا ماظعلا شحاوفلا باكتراو يصاعملا

 .ميلألا

 قوقح يف اورصق نيذلا رال نر »» :هريسفت يف يدعسلا خيشلا لاق

 :يأ همي ىنل مهلامعأ ترجفف مهبولق ترجف نيذلا هدابع قوقحو هللا

 نوبذعيو اهنول » .رارقلا راد يفو ،خزربلا رادو ،ايندلا راد يف ميلأ باذع

 اهنع مه اَمو» .لامعألا ىلع ءازجلا موي :يأ 4 نيلأ ٌمَوي» باذعلا دشأ اهب

 .""اهنم نوجرخي ال اهل نومزالم مه لب :يأ ،& ييب
 ةميركلا تايآلا هذه يف مهيلع هللا مكح دقف مهلامعأ ترجف نيذلا لكف

 مكح اهريغ يف الو تايآلا هذه يف سيلو .اهنع نوبيغي ال ران ىف باذعلاب

 .موق نود موق قح يف تقؤملا باذعلاب
 ةركف) مهتجحف طقف نيكرشملا ىلع تايآلا هذه اولمح نيذلا امأو

 . صاق ةلقع تاروصت الإ اهل ساسأ ال يتلا (رانلا نم جورخلا
 ٠ د حيحص تاياور الو ةميركلا تايآلا اهبذهت مل ةيبهذم تاهجوتو

 . ةلي هللا لوسر

 (رجف) :ةملك ©ءارلا عم ءافلا لصف ©سورعلا جات (٨ ١٦١(

 .راطفنإلا ةروس . :
 راطفنإل روس نم ١٦١۔-ا٤ تايآلا ريسفت نم ٨٧٤\ ص يدعسلا ريسفت )١٦١٩()



 يجاناتمت د قلاتم و ٥٠

 يف رشبلا لوقع ىلإ درب ال اهنم جورخلا وأ ،رانلا يف دولخلاب مكحلاف

 ثيداحألا نم حص امو ميركلا نآرقلا هب ءاج امل عبت سانلاف ؛هيفن وأ هتابثإ

 .ةيوبنلا

 نيذلا مهنأل نوكرشملا :انه راجشلا ب دارملاو» :روشاع نبا لاق
 دقتعن ال ةتسلا لهأ نحنو ،دولخلا وه كلذو نيع ةفرط رانلا نع نوبيغي ال

 الإو رانلا ىف نودلخي الف نينمؤملا ةاصع امأف .رفاكلا ريغل رانلا يف دولخلا
 0١٦٢ ‘؛«ناميإلا ةدئاف تلطبل

 ىلإ عضوملا اذه دنع هحرطب يقتري نأ روشاع نبا ةمالعلا نم ىنمتن انك
 تالالد ةمألا هذه دارفأ ىلع ضرعي ثيحب ةيملعلا هتناكمب قيلي ىرتسم

 تاروصتلا اهيلع ىنبت يتلا سسألا نيبيو ،اهرداصم نم ةينآرقلا تاملكلا
 .نيملسملا دئاقع اهيلع رقتست يتلا

 راكفأ عم قفاوتتل تايآلا يناعمل لمح وه امنإ انه روشاع نبا هلاق امو
 ترثك نإو ، ةلت ىفطصملا نع ةرتاوتم ةش اهب تأت ملو نآرقلا اهتبثي مل
 .اهل لصأ ال يتلا ىواعدلا

 .؟طقف كرشلا لهأ ىلع «َراَجّشْلآ» ىنعم هلمح ىف روشاع نبا ليلد امف

 نآرقلا هب حرص امب ذخألا ىلإ راكفألا هيجوت روشاع نبا ىلع ناكف
 .ىلاعت هللا ماكحأل ةصصخم سانلا راكفأ لعجي نأ ال ميركلا

 ةمالعلا اهرصتخا يتلا ريسفتلا لوصأ قيبطت روشاع نبا ىلع ناكو

 ةغللا هيضتقت ام ىلع هللا باتك ريسفت ىف كيدي ددشاو ...» :هلوقب يناكوشلا
 الي هللا لوسر نع ريسفتلا كءاج نإف ،هللا هفصو امك يبرع نآرق وهف .ةيبرعلا

  

 .راطفنالا ةروس نم ٤ ١ ةيآلا ريسفت نم ٠ ٣/ ٦٢ ١. روشاع نبا ريسفت ) ( ١٦٦٠



 ٥١١ هربت:حو لوالا لصفلا
 ۔ .ع حاتا

 نع ءاج ام كلذكو لقعم رهن لطب هللا رهن ءاج اذإو ،هريغ ىلإ تفتلت الف

 ةغللا ىلإ عمج نممو ةغللا لهأ نمو ‘برعلا ةلمج نم مهنإف ،نثثؤ ةباحصلا

 امم عسوأ ظفللا ىنعم ناك اذإ نكلو ةيعرشلا تاحالطصالاب ملعلا ةيبرعلا

 هيضتقت ام يباحصلا هركذ ام ىلإ مضت نأ كيلعف ‘برعلا ةغل يف هب هورسف
 اذه ةبطخ يف انركذ دقو ءاهب عفتنت ةيلك هذه ذخف ،اهرارسأو برعلا ةغل

 .'`٢‘زاذه ىلإ كدشري ام ريسفتلا

 نم اظح اهل دجت مل يناكو شلا ةمالعلا اهرطس يتلا تاملكلا هذهف

 .تقؤملا باذعلاب لاق نم عيمج دنع قيبطتلا

 سانلا لاوقأ ىلإ نوكرلا مدع ةمألا هذهل بستنا نمم (راجفلا) ىلعف

 زيزعلا هباتك يف ىلاعت هللا هلاق امب ذخألا مهيلعو ،اهدضب نآرقلا ءاج ىتلا

 .هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال يذلا

  

 )١٦٦٢١( ،ىناكوشلا ريسفت ٤/ ٤٠٧ - ٤٠٨.

  





 تلاتلا لصفلا ةمتاخ

 ۔ :ةيتآلا طاقنلا يف لصفلا اذه يف ءاج ام صخلن

 ديدشلا باذعلاب ديعولا اهيف ةميرك ةينآرق تايآ لصفلا اذه يف ركذ دقل

 .ىلاعت هللا ىصعو رجف نمل مزالملا تباثلا دلاخلا

 ذخأي مل رئابكلا باحصأ ديعو يف ةحضاولا ةينآرقلا تايآلا تالالدو _

 اهيناعم دييقتب اوماق دقف ،رئابكلا لهأل ةعافشلا ةركف باحصأ اهرهاظب

 .بئاصلا ةمألا جهنم اهلطبأ ةفيعض تاياورب

 رئابكلا لهأل ةعافشلاب نيلئاقلا دنع ةيبهذملا تاهجوتلا تبعل دقلو

 ةميركلا ةينآرقلا تايآلا تالولدم باسح ىلع هيلإ اوبهذ ام حيجرت يف ارود

 .ةحيحصلا ةيوبنلا ثيداحألاو

 رهاظ فلاخ ام لك دري تاياورلا مييقت يف عبتملا يمالسإلا جهنملاو ۔

 ٠ م يبنلا ةتس رهاظو ميركلا نآرقلا

 وه ىلاعت هللا باتك يناعم مهف يف يمالسإلا جهنملا سسأ نمو ۔
 ةبوسنملاو ةلي هللا لوسر ىلإ ةبوسنملا تاياورلا نوتمو ديناسأ ىف ثحبلا

يناعم ةفرعم ىلإ يعسلا عم ،نثؤ ةباحصلا نم ةمألا هذه فلس ىلإ



 فيشنت __ ى قحلاب ايم 77 0١٤

 بسحب اهلامعتساو اهتالولدمو برعلا ةغل نم ظافلألا تادرفم»

 . ١٦٦٢ "قايسلا

 نيبتي مل نإ ،هبهذم قفو ىلع هلوسرو هللا مالك لمحي نأ دحأل سيلو»
 ةعبات ءاملعلا لاوقأف الإو ،هلوسرو هللا دارم ىلع لدي ام هلوسرو هللا مالك نم

 .''٦“٢“«مهلاوقأآل اعبات هلوسرو هللا لوق سيل ، ةي هلوسرو ىلاعت هللا لوقل

 اهبكتري ةيصعم لك لمشي (ملظلا)و (ةئيطخلا)و (ةئيسلا) ىنعمو ۔

 (ةئسلا) ترسف يتلا تاياورلاو لاوقألاو .ىلاعت هللا بنج يف ناسنإلا

 ةفيعض تاياورو لاوقأ يه طقف (رفكلا)و (كرشلا)ب (ةئيطخلا)و (ملظلا)و

 .ةيمالسإلا ةمألا جاهنم اهطقسأ

 اوحرص مهتاسارد يف بئاصلا جاهنملا اوقبط امنيح نيملسملا ءاملعو -

 .يصاعملا عيمج لمشي (ملظلا)و (ةئيطخلا)و (ةئيسلا) ىنعم نأ ةرابع حضوأب

 ٦٣. ص 3هبادآو رسفملا طورش (ا٢٢٦١)

 ٣٢. ص ‘ناميإلا )١٦٢٣(



 ثحبلا ةمتاخ

 .ةيمالسإلا ةمألا جهانم قيبطت ىلإ ةوعدلا رصتخن ثحبلا اذه ةمتاخ يف
 يف ةيضاملا لوصفلا يف ةعافشلا تاياور لوح لاوقأ نم هضرع مت ام
 _ :ةيتآلا اا

 ممألا لاوحأ اهب ساقت اطسو ةمأ ىلاعت هللا اهلعج ةميركلا ةمألا هذه

 امم رفاو ظح اهل ناك اذإ الإ اهتاراضح لانت ال ممألاف . .ةقحاللاو ةقباسلا
 .ميقو ئدابم نم مالسإلا ةمأ هيلإ تعد

 ايندلاو ةرخآلا نع ةميقتسملا اهترظنو اهثدامب ةمألا هذه تقبس دقل -
 امب ذخاؤم ءرملا نأ حضاو نايب ىلاعت هللا باتك يف ءاج دقف .ممألا لك
 هللا لاق دقف ؤىلاعت هللا دودح ىدعت وه نإ ًاريصن الو ًايلو هل دجي نلو هلمعي
 آ امآ 1 مكنم سل » :ةمألا هذه دارفأ ًابطاخم هباتك مكحم يف
 و هللأ نود نم 51 دجي و 7 م 2٨ )جم ش لمح م يبتحنلا

 ١٦٢٣[. :ءاسنلا] 4 ابت و

 اذه يف ملسملا ناسنإلا اهلمحتي يتلا ىمظعلا ةيلوؤسملا ببسبو -
 ًامئاد اركاذ ضرألا هجو ىلع يشمي انآرق نوكي نأ هيلع بجو دوجولا

 ةبانإلاو ةبوتلا باوبأ ًاعراقو ؤايندلا هذه يف ىعسي وهو يورخألا ه
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 سحتام تالاتتم هو ٥٦

 فعضلا تاظحل نم ةظحل يف ناطيشلا هغزن ام اذإ هللا ىلإ عوجرلاو

 .يناسنإلا

 ءايندلا هذه يف رشبلا راكفأ ددعتل ريغتي ال ةرخآلا يف ىلاعت هللا مكح

 نوكي نلو ثرئابكلا لهأل ةعافشلاب لاق نمل صاخ مكح كانه نوكي نلف

 بونذب ةمايقلا موي ىتأ نمل ةعافشلا مدعب لاق نمل رخآ صاخ مكح كانه

 موي عيمجلا ىلع قبطي فوس يهلإلا نوناقلاف .ىلاعت هللاب ذايعلاو رانلا هلخدت
 امف .حوصنلا ةبوتلاو حلاصلا لمعلاو قداصلا ناميإلا وه رايعملاف ،ةمايقلا

 ذخأل ئطخت ال يتلا ةيمالسإلا ةديقعلا رداصم ىلإ عوجرلا الإ رشبلا ىلع

 .اهلاوحأو ةرخآلا نع اهنم حيحصلا روصتلا

 جورخلا دعب نيقيرط ىلإ مسقني ةرخآلا ىلإ هروبع يف ناسنإلا قيرطو -

 - :يورخألا باسحلا دعبو روبقلا نم

 نم لكو لسرلاو ءايبنألا اهكلسيسو "ةدلاخلا ةمئادلا ةنجلا ىلإ قيرط ۔
 .مهجهن ىلع راس

 هللا دودح ىدعت نم لك اهكلسيسو .ةدلاخلا منهج ران ىلإ قيرطو -

 .ميحجلا باوبأ نم اهببسب لخدي بونذب ةمايقلا موي ءاجو ىلاعت

 ران نولخدي ال دق نيملسملا نم رئابكلا باحصأ نم نأب لوقلاو -

 مل لوق وه ‘تقولا نم نيح دعب اهنم نوجرخيس اهيف اولخد اذإو ،منهج

 نع ةتباث ةحيحص ةياور ىف تأي ملو ،ىلاعت هللا باتك يف تأي

 يف رئابكلا لهأل ةعافشلل تجؤر ىتلا تاياورلا لكو 0 هللا لوسر

 .اهب لفحي ملو لداعلا يوقلا مالسإلا جهنم اهدر نيملسملا طاسوأ

 نآرقلا رهاظ اولؤأ ةمايقلا موي رئابكلا لهأل ةعافشلاب اولاق نيذلاو -

 .ةيلقع تاروصتو ةفيعض تاياورب ةحيحصل . ا ثيداحألاو ميركلا



 هجح ٥١٧ م ٠
 تاد __ ٥١٧

 ةحضاو اهتالالد رانلا يف رئابكلا باحصأ دولخب تقطن يتلا ةلدألاو _

 مييقت يف ةمألا جهنم اهرقي ةحيحص ثيداحأو ،ةينآرق تايآ اهنأل ةيوق ةيلج
 .تاياورلا

 ديقتلا نيملسملل يغبني يتلا جهانملا ةيمالسإلا ةمألا ءاملع دح دقل

 حيحصلا لقنلاو يحولا ىلع مالسإلا ىنبم» :هلوقب مهدحأ اهصخلو كاهب
 نم ةلي هلوسرو ىلاعت هللا نع يهنو رمأ نم انءاج امف لقعلاو يأرلا ىلع ال

 عجارت وأ ؤكلت نودب نيعرسم يبلن نأ انيلع بجو ةحيحصلا ةنسلا لالخ
 ثيح صوصنلا عم نورودي ۔ هللا مهمحر ۔ فلسلا ناك اذلو ...ًاكرتو ًالعف

 هذهف .'٦"ث؛«رثألا ىلع ناك ام قيرطلا ىلع هنأب لجرلا ىلع نومكحيو تراد

 امك رئابكلا لهأل ةعافشلاب نولئاقلا اهقبطي مل انه اهيلإ ريشأ يتلا ئدابملا

 بونذلا باحصأل ةعافشلا مدعب اولاق نيذلاو ،ثحبلا اذه لوصف يف انل نبت

 .مهتاباتكو مهتاسارد يف سسألا هذهب اوذخأ دق ةمايقلا موي

 ثحبلا ةمتاخ

 نم جورخلا تاياور» نأ مالسإلا جهنم ىلع ضرعلا دعب نيبت دقلو -

 نيعتيو ،اهعم ةقفتم اهيف دولخلا تاياورو ،نآرقلا صوصنل ةضراعم رانلا

 .''٦“`«هفلاخ ام ىلإ ال نآرقلا عم قفتا ام ىلإ ةلاحلا هذه لثم يف ريصملا

 ةعافشلاب نيلئاقلا نأ ةمألا جاهنم ىلع تاياورلا ضرع دعب نيبت دقلو -

 جهنم نم» :هلوقب مهدحأ هفصو يذلا جهنملاب اوديقتي مل رئابكلا لهأل

 - حلاصلا فلسلا هيلع يذلاو أطخلاو فارحنالا نم ميلسلا حيحصلا ريسفتلا
 يف اهيلع دامتعالا مدعو ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألا حرط ۔ هللا مهمحر
 امهلصآ دوعي عوضوملاو ©فيعضلا ثيدحلاو ...نت هلل مالك ريسفت

 )١٦٦٤( ص ءرانلا نم رارفلا ١٦٦.
 )١٦٦٢٥( ص ثغمادلا قحلا ٦٢٠٠-۔٢٠١.



 فلل انتم ن 92 ٥١٨ :ةلالا و

 يف امهب ذخألا زوجي الف بذكلاو لهجلاو فعضلاو كشلا ىلإ امهأشنمو

 نيدلا ساسأ عضوي الف نيدلا رداصم لوأ نم هنألو ميركلا نآرقلا ريسفت

 ملعي عوضوم ثيدح ىلع ىنبي نأ نع الضف تباث ريغ فيعض ثيدح ىلع
 .''٢٦“«هءارتفاو هبذك

 هذه دارفأ رج رئابكلا لهأل ةعافشلاو رانلا نم جورخلا ةركف نأش نمو -
 طاطحنالا اذه امو ،ىلاعت هللا اهمرح ىتلا شحاوفلا باكتراب رشلا ىلإ ةمألا

 .أشنملا ةيدوهيلا ةركفلا هذه تازارفإ نم الإ نيملسملا طاسوأ يف بدي يذلا

 انتمأ هشيعت يذلا عايضلاو طاطحنالا بابسأو للخلا نع نولءاستي نيذلاو

 جهنملا لوح دومحم رهاط روتكدلا هلاق اممو ١٢٤/١. ريسفتلا يف أطخلا بابسأ )١٦٢٦(

 ريغ ثيداحألا ىلع دامتعالاو» :هرهظ فلخ هب ىقلأ لب وه هب ديقتي مل يذلا

 اهتلزنمو ةّئُسلا نأش صقني ريسفتلا يف ةعوضوملاو ةفيعضلا رابخألا نم ةحيحصلا
 كشلا نم ءيشب ريسفتلا ثوليو ريسفتلا رداصم ءافص اذه ردكي امك ،ةقومرملا

 نع فارصنالا ىلإ رمألا اذه يدؤي دقو ‘هلوبق يف ددرتلاو جرحتلاو فعضلاو

 يوذو ةيحطسلا ماهفألا باحصأ نم سانلا ضعب هذختي امك ،ةحيحصلا ثيداحألا

 رسفملا تابجاو نمف .ةحيحصلا ةلا راكنإ ىلإ لوصولل ًاملس ،ةميقسلا لوقعلا
 نع حص ام ىلع رصتقيو ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألا داريإ نم رذحي نأ

 ١ /١٣٦(. ،ريسفتلا يف أطخلا بابسأ) .« ةي هللا لوسر

 ريسفتلا بتك نم باتك يف يريسفتلا مالكلا وأ ثيدحلا دوجوف ...» :اضيأ هلوقو

 دوصقملا ىنعملاو حيحصلا دارملا ىلإ لوصولا نع ثحبلاو داهتجالا نع كينغي ال

 ،هليلع نم ميلسلاو ،‘هميقس نم حيحصلا ةفرعم يف داهتجالا بجي لب .ةيآلا نم

 يف ةدراولا عئاقولاو رابخألا لبقت يف تبتثتلاو نقيتلا مزلي امك ،هبوش نم صلاخلاو

 ٥٩٥/٢(. ،ريسفتلا يف أطخلا بابسأ) .«...نيصرلا يملعلا نازيملاب ريسفتلا بتك

 ىلع بذكيو يرتفي لبقأو ،هفرع نأ دعب جهنملا اذه كرت دومحم رهاط روتكدلاف
 دض بيذاكأ نم هلاق اممو ،ليطابألا مهيلإ بسنيو جهانملا هذهل نيقبطملاو نيعبتملا

 اذهب مهلاومأو مهءامد نوحيبتسيو مالسإلا لهأ نورفكي اوحارو ...» :ةيضابإلا

 انبسحف ٦٥١/٢(. ،ريسفتلا يف أطخلا بابسأ) .«ناهربلاو ةجحلا نم يراعلا بصعتلا

 .ليكولا معنو هللا انبسحف ،ليكولا معنو هللا انبسحف ،ليكولا معنو هللا

  



 ثحيلا ةمتاخ

  

 :رشتنملا لوقلا وه اهلك دسافملا هذه ءارو ببسلا نأ كاردإلا مهيلع مويلا

 نم مهجرخيو ملسو هلآو هيلع ىل اعت هللا ىلص مهيف عفشيس نيذل ١ ة اصعل 7

 ةقرسلاو برشلاو طاوللاو كانزلاو لتقلاك بونذلا رابك باحصأ مه كرانلا

 ريغب مكحلاو ©فذقلاو رحسلاو 5ةثايدلاو كابرلاب لماعتلاو ،ميتيلا لام لكأو

 .ةفارعلاو ،ةناهكلاو ،ةميمنلاو ،ةبيغلاو ملسملا نارجهو ،بذكلاو هللا لزنأ ام

 نم نوجرخملا مه كلذ باحصأف ،ةميظعلا تاروذاقلا هذه لاثمأو «سكملاو

 .'٦٦اا«ءاعفشلا نم هريغو ملسو هلآو هيلع ىلاعت هللا ىلص انيبن ةعافشب رانلا

 ةلطابلا لاوقألا هذه ةبراحم ةرهاطلا ةمألا هذه ءانبأ نم نيحلصملا ىلعف

 لصأ ال يتلا ةبذاكلا ةعافشلا ينامأب قلعتلا مدع ىلإ ةفاك نيملسملا ةوعدو

 .مالسإلا نازيم ىف اهل

 ممألاو دارفألا مدهت يتلا بونذلا هنه عم حالصإلا نوكي فيكف

 .!؟بوعشلاو

 اهقبط اذإ - رانلا يف ةريبكلا بونذلا باحصأ دولخ ةديقع نأش نمو ۔

 رون ىلإ يصاعملا تاملظ نم اهدقتعم جرخت نأ ۔ قيبطتلا قح اهباحصأ

 هللا دودح دنع ًافاقوو بونذلا سند نم ًارهاط ًانايك هنم عنصت نأو ‘تاعاطلا

 نم ةحيحص تاياورو ىلاعت هللا باتك نم تانيب تايآ اهردصم نأل ،ىلاعت

 . واي ىفطصملا ةشك

 لوقلا دنع فقت ال انتلاسر نإ ةيمالسإلا ةمألا هذه دارفأل لوقأ اريخأو

 . قيبطتل او ميلعتلاو ملعل اب انيلع لب حل اصلا فلسلا هبتك امب حدمتل او

 هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو "نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو

 .هتاكربو ىلاعت

  

 )٢٧ ١٦( ص ءةرهطملا ةنسلا يف اهعاونأو ةعافشلا ٤٧.

 





 عج ارمل ١

 راد فاوصلا دومحم دمحم بوعشلاو ممألا مده يف بونذلا رثأ

 .م ٧ ١٤٠٧ه۔ ١٩٨٧ ط ‘نانبل - توريب ةلاسرلا

 مصاع ىبأ نب ورمع نب دمحأ ركب وبأ ظفاحلا مامإلا يناثملاو داحآلا

 بتكلا راد دارم ىيحي روتكدلا هيلع قلع ينابيشلا دلخم نب كاحضلا

 .م ٢٠٠٢٣ ۔__ه٤٢٦٤١ .ط ©نانبل ۔ توريب ،ةيملعلا

 راد ،بوقعي دمحم دومحم رهاط روتكدلا ريسفتلا يف أطخلا بابسأ

 .ه٥٢٤١ ١. ط ةيدوعسلا 7 ضايرلا ،عيزوتلاو رشنلل يزوجلا نبا

 راد ،يروباسينلا يدحاولا دمحأ نب يلع نسحلا وبأ لوزنلا بابسأ

 .يمالسإلا ثارتلل ربكألا عجرملا تاروشنم نمض .ىوقتلا

 - مويلا رابخأ راد "يوارعشلا يلوتم دمحم خيشلا ىنسحلا هللا ءامسأ

 .ةفاقثلا عاطق

 يقهيبلا يلع نب نيسحلا نب دمحأ ركب وبأ يقهيبلل تافصلاو ءامسألا

 عجرملا تاروشنم نمض .م ١٩٩٧ رصم ۔ ةرهاقلا ،ةيقيفوتلا ةبتكملا

.يمالسإلا ثارتلل ربكالا



 وانلاتم ؟ ٢٢
 .نرقلل

 ةخسنلا قبط ،نانبل - توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ارجح نباب فورعملا

 .اتكلك ةدلب يف م٣٥٨١ ةنس ةعوبطملا

 ةسسؤم ريشبلا دمحأ ماصع ثيدحلا لهأ دنع دقنلا جهنم لوصأ ۔٨

 ۔ها١ا٢١٤ ٢. ط نانبل ۔ توريب ،عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل نايرلا

 .م ٩٧

 دمح نب دمحأ خيشلا ةحامس (ىلوألا ةقلحلا) ةمألا ةغايص ةداعإ ۔ ٩

 طقسم ،دعاولا ليجلا ةبتكم ،ىبيهولا كرابم نب دلاخ دادعإ ،يليلخلا
 . ١ ط نامع ةنطلس -

 راد ۔ يقهيبل ١ يلع نب نيسحلا نب دمحأ ركب وبأ ىقهيبلل داقتعالا - ٠

 .يمالسإلا ثارتلل ربكألا عجرملا تاروشنم نمض .م٦٠٠٢ ،ةماميلا

 نبا ركب يبأ نب دمحم نيدلا سمش ناطيشلا دئاصم نم نافهللا ةثاغإ - ١

 ۔ توريب ةيملعلا بتكلا راد ،يقفلا دماح دمحم :قيقحت ةيزوجلا ميق

 .م٢٩٩١ ۔ه١١٤١ ؛نانبل

 ءاملعلا ىلع مجهتلاو ةنسلا يف نعطلل ةديدج ةلواحم) ةعافشلا راكنإ - ٢

 ةساردو عمج ( رانلا يف ةريبكلا بكترم ديلخت . تو نيملسملا ريفكتو

 رصم ۔ ةرهاقلا يمالسإلا ثارتلا ةبتكم ،جاجح هللادبع :قيقحتو

 .م٢٠٠٢ ۔ه٣٢٤١ .ط

 ٣ - ط ىمالسإلا بتكملا ةيميت نبا ةمالعلا ناميالا ٣ ١٤٠١اه.

 (نورشان) ةلاسرلا ةسسؤم ،يواضرقلا فسوي روتكدلا ؟للخلا نيأ - ٤

 .م١٠٠٢ ۔ه٢٢٦٤١ 0 ١ط ،نانبل ۔ توريب



٨ 
 حہ\ةن»أو عجارملا ٥٢٢٣

 .ع حاز تمه

 دمحأ رجح نبا ظفاحلل ثيدحلا مولع راصتخا حرش ثيثحلا ثعابلا - ٥

 .ه٨٠٤١ ،٣ط ثنانبل - توريب "ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم ركاش دمحم

 ثعشألا نب ناميلس نب هللادبع ركب وبأ (دواد يبأ نبا) ثعبلا - ٦

 نمض .م٧٨٩١ نانبل - توريب ةيملعلا بتكلا راد يناتسجسلا

 .يمالسإلا ثارتلل ربكألا عجرملا تاروشنم

 يفنحلا ينميلا يديبزلا يجرشلا فيطللادبع نب دمحأ سورعلا جات - ٧

 ثارتلل ربكألا عجرملا تاروشنم نمض .سابعلا وبأ نيدلا باهش

 .يمالسإلا

 ريرج نب دمحم رفعج وبأ مامإلا (كولملاو ممألا خيرات) يربطلا خيرات - ٨

 .م٧٨٩١ ۔ه٧٠٤١ ،١ط ،نانبل ۔ توريب ،ةيملعلا بتكلا راد "يربطلا

 راد ،يراخبلا ميهاربإ نب ليعامسإ نب دمحم هللادبع وبأ ريبكلا خيراتلا - ٩

 ثارتلل ربكألا عجرملا تاروشنم نمض .نانبل - توريب ،ةيملعلا بتكلا

 .يمالسإلا

 راد ،يدادغبلا بيطخلا تباث نب يلع نب دمحأ ركب وبأ دادغب خيرات - ٠

 عجرملا تاروشنم نمض .م٧٩٩١ نانبل - توريب "ةيملعلا بتكلا

 .يمالسإلا ثارتلل ربكألا

 ،ةيزوجلا ميقلا نبا هللادبع وبأ نيدلا سمش نآرقلا ماسقأ يف نايبتلا - ١

 - توريب ،ةيملعلا بتكلا راد نيهاش فسوي هط هيلع قلعو هححص

 .م٢٨٩١ ۔ه٢٠٤١ شنانبل

 نب دمحم ىلعلا وبأ ظفاحلا مامإلا يذمرتلا عماج حرش يذوحألا ةفحت ۔ ٢

 هلوصأ عجارو هطبض "يروفكرابملا ميحزلادبع نب نمحزلادبع

 



 قلاتم ..._
 ء ..ي نست

 رشنل او ةع ابطلل ركفل ١ راد ...7 نمحرزل ١ دبع هححصو

 .م٩٧٩١ ۔ه٩٩٣١ ،٣ط عيزوتلاو

 نب دمحأ نب دمحم مامإلا ةرخآلا رومأو ىتوملا لاوحأ يف ةركذتلا - ٣

 ذمحم هيلع قلعو هثيداحأ جرخ ،يبطرقلا يراصنألا جرف نب ركب يبأ

 ۔ ه٨١٤١ ١. ط ةيمالسإلا رشنلاو عيزوتلا راد 8كسنوي فلخ

 .م ٧

 ،يرذنملا يوقلا دبع نب ميظعلادبع نيدلا يكز بيهرتلاو بيغرتلا ۔ ٤

 .داشرإلا ةبتكم

 نب دمحأ لضفلا وبأ مامإلا ةعبرألا ةمئألا لاجر دئاوزب ةعفنملا ليجعت - ٥

 راد ،نابعش حلاص نميأ :قيقحت ،يعفاشلا ينالقسعلا رجح نب يلع

 .م ١٩٩٦ ۔ ه٦١٤١ ١. ط نانبل ۔ توريب ،ةيملعلا بتكلا

 باهش ظفاحلا سيلدتلاب نيفوصوملا بتارمب سيدقتلا لهأ فيرعت - ٩٦
 .ينالقسعلا رجح نب دمحم نب يلع نب دمحأ لضفلا وبأ نيدلا

 دمحأ دمحم ذاتسألاو يرادنبلا ناميلس رافغلادبع روتكدلا :قيقحت

 ۔ه٧٠٤١ ،٢ط نانبل توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ،زيزعلا دبع

 .م ٨٧

 نب وبا ني نبا ريسمت ىشرقلا ريثك نب ليعامسإ ءادفلا وبأ نيدلا دامع ريثك نبا ريسفت - ٧

 رشنلاو ةعابطلل سلدنألا راد ،ءاملعلا نم ةنجل حيحصت ،يقشمدلا

 .م ١٩٨٣ }٤ط !نانبل \توريب عيزوتلاو

 خيشلا (نآرقلا ريسفت يف ناسحلا رهاوجلا) يبلاعثلا ريسفت - ٨

 ةبتكملا يلضافلا دمحم :قيقحت ،يبلاعثلا فولخم نب نمحرلا دبع

 .م ١. ١٤١٧ه - ١٩٩٧ ط نانبل ‘توريب - اديص ةيرصعلا



 عجارملا

  

 م,
 ٥٢٥ بو
 .ع تال قه

 تاروشنم نمض .يروب اسينلا يبلعثل ا دمحم نب دمحأ يبلعثل ١ ريسفت - ٩

 .يمالسإلا ثارتلل ربكألا عجرملا

 نب ىلع نيدلا ءالع (ليزنتلا يناعم يف ليوأتلا بابل) نزاخلا ريسفت ۔ ٠

 عجرملا تاروشنم نمض .نزاخلاب ريهشلا ،يدادفغبلا ميهاربإ نب دمحم

 .يمالسإلا ثارتلل ربكألا

 (نانملا مالك ريسفت يف نمحرلا ميركلا ريسيت) يدعسلا ريسفت ۔ ٣١

 ©قحيوللا العم نم نمحرلا دبع :قيقحت ‘يدعسلا رصان نب نمحلا دبع
 ،١ط ،نانبل ۔ توريب "عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل مزح نبا راد

 نم يدعسلا خيشلا لاوقأ تذخأ دقل :ةظحالم) .م٣٠٠٢ _ه١ ٤٦٤

 .(عجرملا ىلإ عوجرلا بلط دنع اذه ةظحالم وجرأف ،ةخسنلا هذه

 (نانملا مالك ريسفت يف نمحزلا ميركلا ريسيت) يدعسلا ريسفت ۔ ٣٢

 ملاع راجنلا يرهز دمحم :قيقحت يدعسلا رصان نب نمحرلا دبع

 .م ١٩٨٨ - ه٨٠٤١ ١0ط ٬نانبل - توريب ةضهنلا ةبتكمو بتكلا

 نب دمحم نب رصن ثيللا وبأ (مولعلا رحب ىمسملا) يدنقرمسلا ريسفت _ ٣

 ضوعم دمحم يلع خيشلا :قيقحت ،يدنقرمسلا ميهاربإ نب دمحأ

 ،يتونلا ديجملادبع ايركز روتكدلاو دوجوملا دبع دمحأ لداع خيشلاو

 .م٣٩٩١ ۔ ه٣١٤١ ،١ط .نانبل توريب "ةيملعلا بتكلا راد

 .ةفاقثلا عاطق - مويلا رابخأ "يوارعشلا يلوتم دمحم خيشلا يوارعشلا ريسفت ۔ ٣٤

 ملع نم ةياردلاو ةياورلا ينف نيب عماجلا ريدقلا حتف) يناكوشلا ريسفت ۔ ٥

 :قيقحت « ين اكوشل ادمحم نب يلع نب دمحم ةمالعلا (ريسفتل ١

،عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ءافولا راد ةريمع نمحرلا دبع
 - ةروصنملا 

 .م ٢. ١٤١٨ه۔۔ ١٩٩٧ ط رصم

 



 نق ام ييئثحو ٥٢٦
 سجحااتانتم

 دمحم ديسلا ةمالعلا (نآرقلا ريسفت يف نازيملا) يئابطابطلا ريسفت ۔ ٦

 .٢ط نانبل ۔ توريب تاعوبطملل يملعألا ةسسؤم ،يئابطابطلا نيسح

 .م ٤٢٢ ا١اه__ ٢٠٠٢

 يلع وبأ مالسإلا نيمأ (نآرقلا ريسفت يف نايبلا عمجم)يسربطلا ريسفت - ٧

 ةعبطلا ،نانبل - توريب ىضترملا راد ،يسربطلا نسحلا نب لضفلا

 .م٦٠٠٢ ۔ه٧٢٤١ ،ىلوألا

 دمحأ نب دمحم هللادبع وبأ (نآرقلا ماكحأل عماجلا) يبطرقلا ريسفت - ٨

 ۔ ه٣١٤١ شنانبل - توريب "ةيملعلا بتكلا راد يبطرقلا يراصنألا

 .م ٩٣

 هثيداحأو هتايآ جرخ ،يغارملا ىفطصم دمحأ ذاتسألا يغارملا ريسفت - ٩

 ةيملعلا بتكلا راد نوضيب يلع دمحم تاروشنم دوسلا نويع لساب

 .م٨٩٩١ ۔ه٨١٤١ ،١ط ٬نانبل ۔ توريب

 راد ءاضر ديشر دمحم مامإلا (ميكحلا نآرقلا ريسفت) رانملا ريسفت ۔ ٠

 .٢ط نانبل ۔ توريب رشنلاو ةعابطلل ةفرعملا رادو ركفلا

 ،يفسنلا دومحم نم دمحأ نب هللادبع تاكربلا وبأ مامإلا ىفسنلا ريسفت ٤١

 .عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد

 ةعابطلل ركفلا راد ٧يوسوربلا يقح ليعامسإ مامإلا نايبلا حدر ريسفت ۔ ٤٢

 .عيزوتلاو رشنلاو

 نب دمحم نب نسحلا نيدلا ماظن ناقرفلا بئاغرو نآرقلا بئارغ ريسفت ۔ ٤٣

 نانبل - توريب ©ةيملعلا بتكلا راد ،يروباسينلا يمقلا نيسح

 .يمالسإلا ثارتلل ربكألا عجرملا تاروشنم نمض .م.م٦



٠ 
 ٦ يمحم ےجارمل ٥٢٧ ١ ١

 ولتقتت٣ .. ' _

 ٤ نورسفملاو ريسفتلا ۔ ١ نيمسح لمحم روتكدل ١ يبهذل ٠ راد ١ ثيدحل ٠

 رصم _ ةرهاقلا ٦ ا١ه_ _ ٢٠٠٥ م

 :قيقحت ىنالقسعلا رجح نب يلع نب دمحأ ظفاحلا بيذهتلا بيرقت _ ٥

 .٢ط ©نانبل - توريب ©ةيملعلا بتكلا راد ءاطع رداقلا ذبع ىفطصم

 .م ١٥ ١ه_ _ ١٩٩٥

 نيدلا نيز ظفاحلا حالصلا نبا ةمدقم حرش حاضيإلاو دييقتلا _ ٦

 نامثع دمحم نمحرلا دبع :قيقحت ،يقارعلا نيسحلا نب ميحرلا دبع

 .ىبرعلا ركفلا راد

 نمحرلادبع جرفلا وبأ نيدلا لامج مامإلا ظفاحلا سيلبا سيبلت - ٤٧

 ۔ توريب ،عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد ،يدادغبلا يزوجلا نبا

 .م٤٩٩١ ۔ه٤١٤١ شنانبل

 مامإلا ثدحملا ديناسألاو يناعملا نم أطوملا يف امل ديهمتلا ٤٨

 :قيقحت ،يبطرقلا ىكلاملا ربلا دبع نب دمحم نب هللادبع نب فسوي

 9 ط ©نانبل - توريب ٥©ىبرعلا ثارتلا ءايحإ راد يدهملا قازرلا دبع

 .م ٢٠٠٠١ _ _ها١ ٠٢٦٤ه

 راد ،يرابيزلا ديعس رماع روتكدلا يصاعملا كرت ىلإ يصاعلا هيبنت - ٩

 ۔ه٥١٤١ .ط ،نانبل ۔ توريب ،عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل مزح نبا

 .م٤٩٩١

 اركاش دمحم دومحم هثيداحأ جرخ ،يربطلا رفعج وبأ راثآلا بيذهت ۔ ٥٠

 .رصمب ةيدوعسلا ةسسؤمل ا _ ىندمل ١ ةعبطم

 ينالقسعلا رجح نب يلع نب دمحأ لضفلا وبأ بيذهتلا بيذهت _ ١



 ٨٥: ۔٢ 2- ٥٨ ,« . ناز .

 ب :ب- سمحاتتاتتم _

 نانبل ،گتوريب ©ةيملعلا بتكلا راد ءاطع رداقلا دبع ىفطصم :قيقحت

 .م ۔ه٥١٤١ ١.0ط

 فسوي جاجحلا وبأ نيدلا لامج لاجرلا ءامسأ يف لامكلا بيذهت . ٢ ٥

 ۔ توريب ءةلاسرلا ةسسؤم 6©فورعم داوع راشب روتكدلا :قيقحت ،يزملا

 .م٨٩٩١ ۔ه٨١٤١ 0١ ط نانبل

 :قيقحت ‘يقشمدلا ينارحلا ةيميت نبا ميلحلادبع نب دمحأ ةبوتلا - ٥٣

 .رصم _ ةرهاقلا ةيمالسإلا ثارتلا ةبتكم .جاجح هللا دبع

 نب ليلخ نيدلا حالص ديعس وبأ ليسارملا ماكحأ يف ليصحتلا عماج ۔ ٥٤

 نمض .م٦٨٩١ ،بتكلا ملاع يقشمدلا يئالعلا هللادبع نب ّيدلَكيَك

 .يمالسإلا ثارتلل ربكألا عجرملا تاروشنم

 نب عيبرلا مامإلا (بيبح نب عيبرلا مامإلا ددسم) حيحصلا عماجلا ۔ ٥
 هللادبع نب دوعس هسراهف دعأ ،يرصبلا يدزألا رمع نب بيبح

 ۔ه٥١٤١ ،١ط ،نامع ةنطلس ۔ طقسم طقسم ةبتكم يبيهولا

 .م ٤

 نانبل - توريب ‘ةيملعلا بتكلا راد اديرد نب دمحم ةفللا ةرهمج ۔ ٦

 .يمالسإلا ثارتلل ربكألا عجرملا تاروشنم نمض .م٥٠

 ،يملاسلا ديمح نب هللا دبع نيدلا رون مامإلا يملاسلا مامإلا تاباوج ۔ ٧

 ۔ طقسم ةضهنلا عباطم ةدغ وبأ راتسلادبع روتكدلا ةعجارمو قيسنت

 .م٦٩٩١ ۔ه١١٤١ 0 ١ط ،نامع ةنطلس

 دمح نب دمحأ خيشلا ةحامس ليزنتلا نايب نم راونأ ريسفتلا رهاوج ۔ ٥٨

 .نامغ ةنطلس ۔ طقسم ةماقتسالا ةبتكم ،يليلخلا

 



 ٥٢٩ يياء:حو عجارملا
 _ .حان

 يف عوبطم سةيزوجلا ميق نبا دواد يبأ ننس ىلع ميقلا نبا ةيشاح ۔ ٩
 رش انلا نامثع دمحم نمحرل ا دبع :قيقحتو طبض دوبعمل ١ نوع ةيش اح

 .م٩٧٩١ ۔ه٩٩٣١ ،٣ط .ةيفلسلا ةبتكملا

 راد ايندلا يبأ نبا ديبع نب دمحم نب هللادبع ركب وبأ هللاب نظلا نسح ۔ ٠

 .يمالسإلا ثارتلل ربكألا عجرملا تاروشنم نمض .م٨٨٩١ ،ةبيط

 نب دمحأ نب هللا دبع نب دمحأ ميعن وبأ ءايفصألا تاقبطو ءايلوألا ةيلح ۔ ٦١

 .م٢٠٠٢ نانبل ۔ توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ،يناهبصألا قاحسإ

 .يمالسإلا ثارتلل ربكألا عجرملا تاروشنم نمض

 ركب يبأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج روثأملا ريسفتلا يف روثنملا ردلا - ٦٢

 ۔ توريب 0 ةيملعل ١ 4. ١ ر اد . نوضيب ىلع دمحم ت اروشنم ©ىطويسل ١

 .م ٢٠٠٠ _ _ه١٢٤١) .ط ،نانبل

 جرخو هلوصأ قثو «يقهيبلا نيسحلا نب دمحأ ركب وبأ ةوبنلا لئالد _ ٦٣
 دمحم تاروشنم ©يجعلق يطعملادبع روتكدلا هيلع قلعو هثيداحأ

 ۔ ه٣٢٤١ ،!٢ط ،نانبل ۔ توريب ،ةيملعلا بتكلا راد نوضيب ىلع

 .م٢٠٠٢

 يقيدصلا نالع نب دمحم نيحلاصلا ضاير قرطل نيحلافلا ليلد - ٦٤

 ١. ط رصم ۔ ةرهاقلا ڵثيدحلا راد ©ىطبابصلا نيدلا ماصع :قيقحت

 .م 9٩ ١ه_ _ ١٩٩٨

 ركب يبأ نب نمحرلادبع جاجحلا نب ملسم حيحص ىلع جابيدلا ۔ ٦٥

 راد ،يرثألا ينيوحلا قاحسإ وبأ هيلع قلعو هلصأ ققح اكىطويسلا

 ©١ط ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ربخلا عيزوتلاو رشنلل نافع نبا

 .م٦٩٩١۔ه ٦

 



 سمحتنات وف قنلانتم ثحو ٥٢٠

 ةعابطلل ةغالبلا راد ڵبيغتسد نيسحلادبع ديسلا ةريبكلا بونذلا - ٦

 .م ١ ٤٢١ا١اه__ ٢٠٠٠ ط نانبل - توريب عيزوتلاو رشنلاو

 ةسسؤم لاله ةعمج مثيه هيلع قلعو هب ىنتعا ةيزوجلا ميق نبا حورلا ۔ ٦٧

 .م٢ ٠٠٤ __ه٥٢٤١ .ط ،نانبل ۔ توريب ،رشنلاو ةعابطلل فراعملا

 راد يوونلا فرش نب ىيحي ايركز وبأ مامإلا نيحلاصلا ضاير ۔ ٦٨

 .م ٠٠١ ٢ _ _ه١ا٢٦٢٤ .اط نانبل ۔ توريب ١مزح نبا

 بتكلا راد ،ينابيشلا لبنح نب دمحم نب دمحأ هللادبع وبأ مامإلا دهزلا - ٩

 .م ١٩٩٤ _ ه٤١٤١ ،٢ط .نانبل ۔ توريب ،ةيملعلا

 نيدلا زع ميهاربإ وبأ ماكحألا ةلدأ نم مارملا غولب حرش مالسلا لبس - ٠

 ٠ يناعنصل ١ ينالحكل ١ ينسحل ا دمحم نب حالص نب ليع امسإ نب دمحم

 ربكألا عجرملا تاروشنم نمض .م٥٩٩١ ،نانبل ۔ توريب "ركفلا راد

 .يمالسإلا ثارتلل

 جرخو هققح .مصاع يبأ نب ورمع نب دمحأ ركب وبأ مامإل ١ ةتسلا ۔ ٧١

 ،عيزوتلاو رشنلل يعيمصلا راد ،ةرباوجلا لصيف نب مساب د .أ هثيداحأ

 .م٨٩٩١ ۔ه٩١٤١ ١0ط ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ضايرلا

 طبض ،ينيوزقلا ديزي نب دمحم هللادبع وبأ ظفاحلا هجام نبا ننس - ٢

 راد ٠ نوضيب يلع دمحم تاروشنم ©نيدلا سمش دمحأ صوصنل ١

 .م٢ ٠٠٢ _ ه٣٢٤١ ،\١ط ٬نانبل - توريب ،ةيملعلا بتكلا

 دمحم :قيقحت ،يناتجسلا ثعشألا نب ناميلس دواد وبأ دواد ىبأ ننس ۔ ٧٣

 بتكلا راد ‘نوضيب ىلع دمحم تاروشنم 6يدلاخلا زيزعلا دبع

 .م١٠٠٢ ۔ه٢٢٦٤١ ،١ط ،نانبل ۔ توريب ةيملعلا



٠ 

 م ؟ حجرملا ٥٢٧٠
 .عا توه

 .ركفلا راد "يقهيبلا يلع نب نيسحلا نب ركب وبأ ىربكلا يقهيبلا ننس ٧٤
 ثارتلل ربكألا عجرملا تاروشنم نمض .م٦٩٩١ نانبل - توريب

 .يمالسإلا

 ةروس نب ىسيع نب دمحم ىسيع وبأ ثدحملا مامإلا يذمرتلا ننس ۔ ٥

 دمحم تاروشنم ‘ظوفحم ينغلادبع دلاخ حيحصتو طبض يذمرتلا

 ۔ه٤٢٦٤١ ،١ط ،نانبل ۔ توريب ،ةيملعلا بتكلا راد نوضيب يلع
 .م ٠٠٢ ٢

 راد ،يمرادلا نمحرلا دبع نب هللادبع دمحم وبأ مامإلا يمرادلا ننس ۔ ٦

 .ةمركملا ةكم ،عيزوتلاو رشنلل زابلا راد عيزوت كةيوبنلا ةنسلا ءايحإ

 ،يئاسنلا بيعش نب دمحأ نمحرلا دبع وبأ مامإلا ىربكلا يئاسنلا ننس ۔ ٧

 راد نسح يورسك ديسو يرادنبلا ناميلس رافغلادبع روتكدلا :قيقحت

 .م ١٩٩١ ۔_ه١١٤١ .١ط نانبل ۔ توريب ،ةيملعلا بتكلا

 نامثع نب دمحأ نب دمحم نيدلا سمش مامإلا ءالبنلا مالعأ ريس - ٨

 ةسسؤم ©يسوسقرعلا ميعن دمحمو طوؤنرألا بيعش :قيقحت يبهذلا

 .م١٠٠٢ ۔ه٢٢٤١ ،١١ط ةلاسرلا

 ةروتكدلا ةذاتسألا :حرشو قيقحت نامع ةمئأو ءاملعل تاباوجلاو ريسلا - ٩

 © ٢ط نامع ةنطلسب ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ©تفشاك ليعامسإ ةديس

 .م ١٠ ١ه_۔ ١٩٨٩

 نب يلع نب ديعس ةنسلاو باتكلا ءوض يف ىنسحلا هللا ءامسأ حرش ۔ ٠

 غنيربجلا نمحرلادبع نب هللادبع خيشلا هعجار ،يناطحقلا فهو

 نانبل - توريب ةيملعلا بتكلا راد ،نوضيب يلع دمحم تاروشنم

 .م٠٢ ٠١ _ ه٢٦٢٤١ ط



 قحانلاَتَم ثاثأو ٥٢
 ينت فتد__

 نب هللا ةبه مساقلا وبأ ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش ۔ ١

 راد ئ نارمع ديس :قيقحت ٠ يئاكلالل ١ يربطل ١ روصنم نب نسحل ١

 .م ٦٥ ١ه_ _ ٢٠٠٤ رصم - ةرهاقلا ثيدحلا

 ورمع نب بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم) حيحصلا عماجلا حرش ۔ ٢

 زع قيلعتو حيحصت ،يملاسلا نيدلا رون مامإلا (يدزألا يديهارفلا
 .نامع ةنطلس - طقسم .ةماقتسإلا ةبتكم يخونتلا نيدلا

 نيدلا حالص :قيقحت نيميثعلا حلاص نب دمحم خيشلا رئابكلا حرش - ٣

 ۔ ه٦٢٦٤١ 0“١ط رصم ۔ ةروصنملا ديدجلا دغلا راد ديعسلا دومحم

 .م ٠٠٠٥

 ،يطويسلا نمحرلا دبع نيدلا لالج ظفاحلا هبادآو رسفملا طورش ۔ ٤

 عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل مزح نبا راد ،يلرمز دمحأ زاؤف قيقحت

 .م٤٩٩١ ۔ه٤١٤١ ،١ط ،نانبل ۔ توريب

 بتكلا راد ،يقهيبلا يلع نب نيسحلا نب دمحأ ركب وبأ ناميإلا بعش ٥
 ربكألا عجرملا تاروشنم نمض .م٠٠٠٢ ،نانبل ۔ توريب ،ةيملعلا

 .يمالسإلا ثارتلل

 ،يصارحلا نارهز نب دمحم نب ناطلس (ةيدئاقع ةسارد) ةيورخألا ةعافشلا ۔ ٦
 .م٢٠٠٢ ۔ه٣٢٦٤١ ،١ط "نامع ةنطلس ۔ طقسم ةضهنلا عباطم

 يرديحلا لامك ديسلا اهتايطعمو اهماسقأو اهتقيقح ىف ثوحب ةعافشلا - ٧

 ١0ط ،نانبل - توريب ،عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل يبرعلا خيراتلا ةسسؤم

 .م ٥ ١ه__ ٢٠٠٤

 نيضراعملاو نيديؤملا نيب ميدقلا فالخلا مهفل ةلواحم ةعافشلا - ٨



٩ 

 ييح عجارملا ٥٢٣
 ___ .حاتا هم

 .ةيبرعلا رصم ةيروهمج ،مويلا رابخأ راد ‘دومحم ىفطصم روتكدلا

 رداقلا دبع هللادبع حاتفلا وبأ ةرهطملا ةَُسلا يف اهعاونأو ةعافشلا - ٩

 - توريب "عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ةيمالسإلا رئاشبلا راد ،يديلتلا
 .م ٤٣١ ١اه_ _ ٠١٠١ ٢ نط ©نانبل

 .يرهوجلا سابعلا وبأ (ةيبرعلا حاحصو ةغللا جات) يرهوجلا حاحصلا _ ٠
 .يمالسإلا ثارتلل ربكألا عجرملا تاروشنم نمض

 نابلب نب يلع نيدلا ءالع نابلب نبا بيترتب نابح نبا حيحص ۔ ٩١

 نانبل - توريب "ةلاسرلا ةسسؤم ،طوؤنرأل ا بيعش :قيقحت كيسرافلا

 .م ١٩٩٧ _- ه٨١٤١ .٣ط

 ءايحإ راد ،يراخبلا ليعامسإ نب دمحم هللادبع وبأ يراخبلا حيحص ۔ ٩٢

 ٠.١ ط ،ثنانبل ۔ توريب ،عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل يبرعلا ثارتلا

 .م ٢ ٤٢ا١ه_ _ ٢٠٠١

 يريشقلا جاجحلا نب ملسم نيسحلا وبأ مامإلا ملسم حيحص ۔ ٣

 توريب ،عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ،يروباسينلا

 .م٦ ٠٠٠ _ ه٠٢٦٤١ ،١ط نانبل ۔

 ،يزوجلا نبا جرفلا وبأ نيدلا لامج ظفاحلا مامإلا رطاخلا ديص ۔ ٩٤

 رصم _ ةرهاقلا مثيهلا نبا راد ،هللا دبع فيرشو ىلع دمحم :قيقحت

 .م ١. ٠٠٥ ٢ ط

 نب ورمع نب دمحم رفعج وبأ ( ريبكلا ءافعضلا باتك) ىليقعلا ءافعض _ ٥

 .م ٩٨ ١٩ نانبل _- توريب ©ةيملعلا بتكلا راد ©يليقعلا دامح نب ىسوم

 .يمالسإلا ثارتلل ربكألا عجرملا تاروشنم نمض
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 قلاتم

 ةسارد يئاسنلا بيعش نب دمحأ مامإلا ىئاسننن زيكررتم ر دمت ۔

 ۔ه٥٠٤١ .\١ط ثنانبل ل - توريب ملقل ١ راد نيكورتمل ر ةع تن

 .ها د٥

 نب رفعج نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ ناهفصأب نيندحمن ! ت تضطض ۔ ٧

 نمض .م٩٨٩١ ثنانبل - توريب ،ةيملعلا بتكلا راد .يناهبصألا نايح

 . .يمالسإلا ثارتلل ربكألا عجرملا تاروشنم

 :قيقحت ةيزوجلا ميقلا نبا ةمالعلا نيتداعسللا بابو نيترجهلا قيرط ۔ ٩٨

 راد ديجملادبع نسح ةماسأ هثيداحأ جرخ يليحزلا ةبهو روتكدلا

 _ ه٩١٤١ ١. ط ،توريب - ىقشمد ،عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ريخلا

 .م٨٩٩١

 ديمح نب هللا دبع نيدلا رون مامإلا (لوصألا سمش حرش) سمشلا ةعلط - ٩

 ةيدب ةيالو ،يملاسلا مامإلا ةبتكم ،مايقلا نسح رمع :قيقحت ،يملاسلا

 .م ٠٠٨ ٢ }١ط ،نامع ةنطلس ۔

 نب دومحم دمحم وبأ نيدلا ردب يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع _ ٠

١٠١ 

 بتكل ١ راد ارمع دمحم دومحم هللا ذبع حيحصتو طبض ( نيعل - ١ دمحأ

 .م ٠٠١ ٢ - ه١٢٤١ ١.0ط نانبل ۔ توريب ةيملعلا

 بوتكملا راتخملا يبنلاب قلعتي اميف راممَعلا رسلاو راردملا ثيغلا -
 رافكلا هلوسرو هللا ءادعأ راحفلا نم ةراسجو ةأرج ©رانلا قيدانص ىلع

 زوزع دمحم روتكدلا :قيقحت "يناتكلا سيردإ نب رفعج بهاوملا وبا
 راد ةيبرغملا ةكلمملا - ءاضيبلا رادلا يبرغملا يفاقثلا ثارتلا زكرم

 .م٢ ٠٠٧ _ ه ١٤٦٢٨ ،\١ط نانبل - توريب مزح نبا



 عجارملا
-. 

 د

 ٥٢٥ مريم:دو
 _ .ع ىات راه

 رجح نب ىلع نب دمحأ ظفاحلا يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف - ١٠٢

 ،ركفلا راد زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع خيشلا :قيقحت ،ينالقسعلا

 .م ٤١٤ ١ه _ ١٩٩٣ ©نانبل ۔ توريب

 دابع ةبتكم كنيمأ ديسلا يجنملا دبع دمحأ وبأ رانلا نم رارفلا - ١٣

 .م ٢٠٠٦ رصم مكحلاو مولعلا ةبتكمو نمحزلا

 يرهاظلا مزح نبا مامإلا لحنلاو ءاوهألاو للملا يف لصفلا - ٠٤

 .ةيملاعلا مالسلا ةبتكم ،يسلدنألا

 روتكدلا يرجهلا يناثلا نرقلا ةياهن ىتح ةيضابإلا دنع يدقعلا ركفلا ۔ ١٠٥

 ،عيزوتلاو رشنلل يرماضلا ةبتكم ،يبيهولا يلع نب ملاس نب ملسم

 .م ٤٢٧ ١ه_ _ ٠٠٦١ ٢ .١ط نامع ةنطلس ۔ بيسلا

 ٠٦ توريب ،قورشلا راد ©بطق ديس نآرقلا لالظ ىف ۔ ط١٤٠٦ 0١٠ه۔

١٩٨1 
 فوؤرلا دبع دمحم نيدلا نيز ريغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف - ٧

 نمض .م٤٩٩١ كنانبل - توريب ةيملعلا بتكلا راد ،يرهاقلا يوانملا

 .يمالسإلا ثارتلل ربكألا عجرملا تاروشنم

 توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ،يزاريشلا يدابازوريفلا طيحملا سوماقلا - ٠٨

 .م٥٩٩١ _ ه٥١٤١ ،١ط نانبل ۔

 روتكدلا ذاتسألا يوبنلا ثيدحلا مهف يف طباوضو ةءارق ٩

 ۔ه١٣٤١ ،٢ط ،ايروس ۔ قشمد ،يبتكملا راد ،يليحزلا ةبهو

 .م ٢٠٠

 دمحأ يلع خيشلا ىنسحلا هللا ءامسأ حرش يف ىمسألا لوقلا ۔ ٠



 لجا ___ فحلنلانتتم :ثحو ٥٦

 بتكلا راد ‘نوضيب ىلع دمحم تاروشنم يواطهطلا لاعلا دبع

 .م ١ ٤٢٤ ١ه_ _ ٠٠٣ ٦٢ ط نانبل ۔ توريب ،ةيملعلا

 نب دمحم هللا دبع وبأ ةتسلا بتكلا يف ةياور هل نم ةفرعم يف فشاكلا - ١

 ،نانبل - توريب "ةيملعلا بتكلا راد ،يبهذلا زامياق نب نامثع نب دمحأ

 .يمالسإلا ثارتلل ربكألا عجرملا تاروشنم نمض .م ١٩٣

 يدع نب هللادبع دمحأ وبأ ظفاحلا مامإلا لاجرلا ءافعض يف لماكلا - ٢

 دمحم يلع خيشلاو دوجوملا دبع دمحأ لداع خيشلا :قيقحت ،يناجرجلا

 يلع دمحم تاروشنم ،ةنس وبأ حاتفلادبع روتكدلا ذاتسألاو ضوعم

 .م٧٩٩١ ۔ه٨١٤١ ،١ط ثنانبل - توريب ،ةيملعلا بتكلا راد نوضيب

 نب دمحم ركب وبأ كيت برلا تافص تابثإو ديحوتلا باتك - ٣
 ،ناوهشلا ميهاربإ نب زيزعلادبع روتكدلا :قيقحت ،ةميزخ نب قاحسإ

 ۔ه٨١٤١ ،٦ط ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ضايرلا ادشرلا ةبتكم

 .م ٧

 نب نمحزلادبع دمحم وبأ ظفاحلا مامإلا ليدعتلاو حرجلا باتك ۔ ١٤

 دابآ رديح "ةينامثعلا فراعملا ةرئاد سلجم ةعبطم ،يزارلا متاح يبأ

 .م١٥٩١ ۔ه١٧٣١ 0 ١ط دنهلا ۔ نكدلا

 جرفلا يبأ نيدلا لامج مامإلا خيشلا نيكورتملاو ءافعضلا باتك - ٥

 ةللادبع ءادفلا وبأ هققح يزوجلا نبا دمحم نب يلع نب نمحرلادبع

 .نانبل - توريب "ةيملعلا بتكلا راد يضاقلا

 يدهم روتكدلا :قيقحت يديهارفلا دمحأ ليلخلا نيعلا باتك - ٦
 ©بيطلا دعسأ ذاتسألا حيحصت ،يئثارماسلا ميهاربإ روتكدلاو يموزخملا

 .(ةيريخلا رومألاو فاقوألا ةمظنمل ةعباتلا) هوسا تاراشتنا رشانلا



 ٥ ...د !دو عجارملا
 ِ ٢٧ _ ع مه

 نب دمحأ نب دمحم هللادبع وبأ ظفاحلا مراحملا نييبتو رئابكلا باتك - ٧

 ريثك نبا راد وتسم نيدلا ييحم :قيقحت يبهذلا زامياق نب نامثع

 .م٨٩٩١ ‘٤ط ء(ةرونملا ةنيدملا) ثارتلا راد ةبتكمو (توريبو قشمد)

 ىفطصملا ةبتكم يف ةدوجوم باتكلا اذه نم ةروصم ةخسن

 .تامولعملل ةيملاعلا ةكبشلا يف ةينورتكلإلا
 مامإلا نيكورتملاو ءافعضلاو نيثدحملا نم نيحورجملا باتك - ٨

 :قيقحت ،يتسبلا يميمتلا متاح وبأ دمحأ نب نابح نب دمحم ظفاحلا

 ۔ ه٦١٤١ نانبل ۔ توريب "ةفرعملا راد ادياز ميهاربإ دومحم

 .م ٩٧

 ليوأتلا ةوبح يف ليواقألا نويعو ليزنتلا قئاقح نع فاشكلا - ٩

 .ركفلا راد ،يمزراوخلا يرشخمزلا رمع نب دومحم هللا راج مساقلا وبأ

 .م١٧٧٩١ ۔ه٧٩٣١ ١. ط

 دمحمو باهولادبع دمحم نيمأ حيحصت روظنم نبا برعلا ناسل - ٠

 ©يبرعلا خيراتلا ةسسؤمو يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد "يديبعلا قداصلا

 .م٧٩٩١ ۔ه٨١٤١ 0 ٢٦ط ٬نانبل - توريب

 نب يلع نب دمحأ لضفلا وبأ نيدلا باهش ظفاحلا نازيملا ناسل - ١

 ،نانبل - توريب ،عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد ينالقسعلا رجح

 .م٨٨٩١ ۔ه١ ٤٠٨

 نب يلع نيدلا رون نسحلا وبأ دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم - ٢

 .م٤٩٩١ كنانبل توريب 8ركفلا راد 6يمثيهلا ناميلس نب ركب يبأ

 .يمالسإلا ثارتلل ربكألا عجرملا تاروشنم نمض
 :قيفحت ،ينارحلا ةيميت نبا ميلحلادبع نب دمحأ ىواتفلا عومجم - ٣



 ىا ام : :؟. آ
 [ ا)][ )حر( لتقلل

 بتكلا راد 6،نوضيب ىلع لذدمحم تاروشنم ءاطع رداقلا دبع ىفطصم

 .م ٠٠٥١ ٢ _ _ ه٦٢٤١ .ط نانبل ۔ توريب ،ةيملعلا

 راد مالعألا دجن ءاملع ضعبل ةيدجنلا لئاسملاو لئاسرلا ةعومجم ۔ ٤

 ىلوألا ةعبطلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا - ضايرلا ًةمصاعلا

 .م١١٤١ ةثلاثلا ةرشنلا ه ٩

 نب يلع دمحم وبأ ر انآل او ججحل اب ىلجملا حرش ىن ىلحملا ۔ ١٥

 تيب 6نانملادبع ناسح هب ىنتعا كىسلدنألا مزح نب ديعس نب دمحأ

 .ةيلودلا راكفألا

 .يزارلا رداقلادبع نب ركب يبأ نب دمحم مامإلا حاحصلا راتخم ۔- ٦

 .يمالسإلا ثارتلل ربكألا عجرملا تاروشنم نمض

 هللادبع وبأ نيعتسن كايإو دبعن كايإ لزانم نيب نيكلاسلا جرادم - ٧

 ةبتكم ،يسيقلا ميهاربإ نب فيطللا دبع نب دايإ :قيقحت ،ةيزوجلا ميقلا نبا
 .م٢٦ ٠٠٥ ۔ه٦٢٦٤١ ،١ط ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا - ضايرلا دشرلا

 يوون رمع نب دمحم خيشلا ديجملا نآرقلا يناعم فشكل ديبل حارم - ٨

 يلع دمحم تاروشنم ،يوانضلا نيمأ دمحم حيحصتو طبض ،يراجلا

 .م ٩٧ ٩ ١ - ه ١. ١٧ ٤ ١ ط ©نانبل ٧6توريب ،ةيملعلا بتكلا راد نوضيب

 سيرعلا جاتنإ ،ثلاثلا رادصإلا يمالسإلا ثارتلل ربكألا عجرملا - ٩

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف عنص ؛رتويبمكلل

 دمحم ناطلس نب يلع خيشلا حيباصملا ةاكشم حرش حيتافملا ةاقرم ۔ ٠

 ۔ توريب "ةيملعلا بتكلا راد ،يناتيع لامج خيشلا :قيقحت ،يراقلا

 .م٢ ٠٠١١ _ ه٢٢٤١ ١0ط ٬نانبل



 ارملا 2
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 مكاحلا هللادبع نب دمحم هللادبع وبأ نيحيحصلا ىلع كردتسملا - ١

 {ةيملعلا بتكلا راد ءاطع رداقلادبع ىفطصم :قيقحت يروباسينلا

 .م٠٩٩١ ۔ه١١٤١ ،١ط ٬نانبل ۔ توريب

 بتكلا راد ،يرهوجلا دعجلا نب يلع نسحلا وبأ يدعجلا نبا دنسم - ٢

 ربكألا عجرملا تاروشنم نمض .م٦٩٩١ "نانبل ۔ توريب ةيملعلا

 .يمالسإلا ثارتلل

 يميمتلا ىنثملا نب يلع نب دمحأ ىلعي وبأ ىلعي ىبأ دنسم - ٣
 نمض .م٨٩٩١ ،نانبل ۔ توريب ،ةيملعلا بتكلا راد "ىلصوملا

 .يمالسإلا ثارتلل ربكألا عجرملا تاروشنم

 يلظنحلا دلخم نب ميهاربإ نب قاحسإ هيوهار نب قاحسإ دنسم - ٣٤

 ةنيدملا ،ناميإلا ةبتكم ،هيوهار نب بوقعي وبأ "يزورملا يميمتلا
 .يمالسإلا ثارتلل ربكألا عجرملا تاروشنم نمضا .م ٠ هةرونملا

 راكفألا تيب لبنح نب دمحأ مامإلا لبنح نب دمحأ مامإلا دنسم ۔ ٥

 .م٨٩٩١ _- ه٩١٤١ ضايرلا ةيلودلا

 ©رازبلا يكتعلا قلاخلادبع نب ورمع نب دمحأ ركب وبأ رازبلا دسم ۔- ٦

 .يمالسإلا ثارتلل ربكألا عجرملا تاروشنم نمض .مكحلاو مولعلا ةبتكم

 ناميلس نب ركب يبأ نب يلع نيدلا رون نسحلا وبأ ثراحلا دنسم - ٧

 .يمالسإلا ثارتلل ربكألا عجرملا تاروشنم نمض .يمثيهلا

 راد يدسألا يديمحلا ريبزلا نب هللادبع ركب وبأ ىديمحلا دنسم - ٨

 عجرملا تاروشنم نمض .م٨٨٩١ كنانبل _ توريب ةيملعلا بتكلا

 .يمالسإلا ثارتلل ربكألا



 7- % ٠
 قحلنلاجم

 ،يناربطلا بويأ نب دمحأ نب ناميلس مساقلا وبأ نييماشلا دنسم - ٩

 ربكألا عجرملا تاروشنم نمض .نانبل - توريب ،ةلاسرلا ةسسؤم

 .يمالسإلا ثارتلل

 ةلاسرلا ةسسؤم .ىعاضقلا باهشلا ةمالس نب دمحم باهشلا دنسم _ ٠

 .يمالسإلا ثارتلل ربكألا عجرملا تاروشنم نمض .نانبل - توريب

 راد ،يسلايطلا دوراجلا نب دواد نب ناميلس دواد وبأ يسلايطلا دنسم - ١

 ثارتلل ربكألا عجرملا تاروشنم نمض .نانبل - توريب .ةفرعملا

 .ىمالسإلا

 دمحم وبأ (ديمح نب دبع دنسم نم بختنملا) ديمح نب دبع دنسم ۔ ١٤٢

 دومحمو ىئارم اسلا يردبل ١ ىحبص ديسلا :قيقحت ديمح نب دبع

 ۔ توريب 0 ةيبرعلا ةضهنلا ةبتكمو بتكلا ملاع .يديعصلا ليلخ دمحم

 .م ١ ٤٠٨ ١ه _ ١٩٨٨ ط نانبل

 ،يسبعلا ةبيش يبأ نب دمحم نب هللادبع ركب وبأ ةبيش ىبأ نبا فنصم - ٤٣

 ربكألا عجرملا تاروشنم نمض .م٤٩٩١ ،نانبل ۔ توريب ،ركفلا راد

 .ىمالسإلا ثارتلل

 :قيقحت يناعنصلا مامه نب قازرلادبع ركب وبأ قازرلادبع فنصم ۔ ١٤٤

 ©١ط نانبل - توريب ،ىبرعلا ثارتلا ءايحإ راد يدعاسلا ريظن ذاتسألا

 .م٢٠٠٢ ۔ه ٢٣

 نيدلا باهش لضفلا وبأ ةينامثلا ديناسملا دئاوزب ةيلاعلا بلاطملا - ٥

 .ةيملعلا بتكلا راد "ينالقسعلا ينانكلا دمحم نب يلع نب دمحأ

 ثارتلل ربكألا عجرملا تاروشنم نمض .م٣٠٠٢ ،نانبل - توريب

 .يمالسإلا
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 رون مامإلا لاصخلا رصتخم مظنب لامكلا جرادم ىلع لامألا جراعم - ٦

 ةبتكم ،ةذتاسألا نم ةعومجم :قيقحت ،يملاسلا ديمح نب هللا دبع نيدلا

 .م٨٠٠٢ ،١ط ،نامع ةنطلس ۔ ةيدب ةيالو ،يملاسلا مامإلا

 نب دمحأ نب ناميلس مساقلا وبأ ظفاحلا مامإلا طسوألا مجعملا - ٤٧

 ليعامسإ نسح دمحم نسح دمحم :قيقحت يناربطلا يمخللا بويأ

 عيزوت "ندرألا نامع "عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد ،يعفاشلا

 .م٩٩٩١ ۔ه٠٢٦٤١ ،١ط ،نانبل - توريب ،ةيملعلا بتكلا راد

 .يناربطلا بويأ نب دمحأ نب ناميلس مساقلا وبأ ريغصلا مجعملا ۔ ٤٨

 ۔ توريب ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم توحلا فسوي لامك طبضو ميدقت

 .م ١٩٨٦ ۔ه ١٤٠٦ ،١ط نانبل

 بويأ نب دمحأ نب ناميلس مساقلا وبأ (يناربطلل) ريبكلا مجعملا - ٩

 ربكألا عجرملا تاروشنم نمض .ةثيدحلا ءارهزلا ةعبطم يناربطلا

 .يمالسإلا ثارتلل

 :قيقحت ،ايركز نب سراف نب دمحأ نيسحلا وبأ ةغللا سيياقم مجعم - ٠

 .نانبل - توريب ،ليجلا راد نوراه دمحم مالسلا دبع

 نب قاحسإ نب دمحأ نب هللادبع نب دمحأ ميعن وبأ ةباحصلا ةفرعم ۔ ١

 ،نانبل - توريب ،ةيملعلا بتكلا راد يناهبصألا نارهم نب ىسوم

 .يمالسإلا ثارتلل ربكألا عجرملا تاروشنم نمض .م٢٠٠٢

 فورعملا لضفملا نب دمحم نب نيسحلا نآرقلا بيرغ ىف تادرفملا - ٢

 ةفرعملا راد ،يناتيع ليلخ دمحم هعجارو هطبض .يناهفصألا بغارلاب
 .م٨٩٩١ ۔ه٨١٤١ ،١ط ،نانبل ۔ توريب شعيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل



 ماك هم قلا اتم هتح ٥٤٢ ٥

 ذاتسألا نتملا طبض ،نودلخ نب نمحرلادبع نودلخ نبا ةمدقم ۔ ٢٣

 ،عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد راكز ليهس ةعجارم .هتاحش ليلخ

 . م ٢ ١٤٠٨اه_ _ ١٩٨٨ ط نانبل - توريب

 ٤ - ةت هللا لوسر نع ةدنسملا ننسلا نم ىقتنملا) دوراجلا نبال ىقتنملا (

 رمع هللادبع هيلع قلع ،دوراجلا نب هللادبع دمحم وبأ ظفاحلا مامإلا

 ط نانبل _ توريب نانجلا رادو ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم ،يدرورابلا ١.

 ٤٠٨ ١اه_ _ ١٩٨٨ .م

 ،يورونلا نيدلا ييحم مامإلا جاجحلا نب ملسم حيحص حرش جاهنملا ۔ ١٥

 ©٢٣ط ٬نانبل ،توريب ؤةفرعملا راد احيش نومأم ليلخ خيشلا :قيقحت

 .م ١٩٩٦ ۔ ه ١١٧

 رطم نسح يلع ءاهفيعضتو تاي اورل ١ حيحصت يف نتمل ا دقن جهنم ۔ ١٥٦

 .م ١. ٠٠١٩ ٢ ط نانبل ۔ توريب راحبلا راد يمشاهلا

 كلام نب سنأ نب كلام هللادبع وبأ مامإلا كلام مامإلا أطوم - ٧

 .م ١٩٨٨ ،نانبل ۔ توريب ىبرعلا باتكلا راد .يرمجلا ىحبصألا

 .يمالسإلا ثارتلل ربكألا عجرملا تاروشنم نمض

 نامثع نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ لادتعالا نازيم ۔ ١٥٨

 رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد يراخبلا دمحم ىلع :قيقحت ،يبهذلا

 .عيزوتلاو

 هللا ةيؤر تاياور دقنو ةسارد ىف قيبطتلاو جهنملا) طسقلا نازيملا - ٩

 &ءاريبغلا ةبتكم .يرجحلا رماع نب دمحم نب يلع (ىلاعتو هناحبس

 .نامع ةنطلس الهب ةيالو
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 :حو عجارملا 1.
 ع حت توه

 ربكألا عجرملا تاروشنم نمض .مالس نب مساقلا خوسنملاو خسانلا - ٠

 .يمالسإلا ثارتلل

 دمحم نب يلع نب دمحم مامإلا رابخألا ىقتنم رارسأ نم راطوألا لين ۔ ١٦١

 ©نانبل - توريب عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل مزح نبا راد ،يناكوشلا

 .م ٢٠٠٠ __ها١ا١٢٤ .اط

 ،يدقّصلا هللادبع نب كبيأ نب ليلخ نيدلا حالص تايفولاب يفاولا - ٦٢

 .يمالسإلا ثارتلل ربكألا عجرملا تاروشنم نمض

 بتكلا راد ،داوجلادبع دمحأ اهب هوعداف ىنسحلا ءامسألا هللو - ٦٣

 .م٢ ٠٠٦١ ۔ه٧٢٦٤١ ،٣ط نانبل - توريب ثةيملعلا

 ةبتكم ،رقشألا ناميلس رمع روتكدلا (ىربكلا ةمايقلا - )٢ رخآلا مويلا - ٦٤

 - عيزوتلاو رشنلل سئافنلا رادو ©توريب - عيزوتلاو رشنلل حالفلا

 .م ١٩٩٠ _ ه١٠١٤١ .٢٣ط تيوكلا

 





 ةمدقملا

 :ىلاعت هلوق ريسفت يف تاءارق :لوألا لصفلا

 رس .

 4 تي نميل كلد تود ام ظعو ۔هي رشي نآ رمي ال هلآ تإ »

 ديهمت

 (يتمأ نم رئابكلا لهأل يتعافش) :ةياور : لوألا مسقلا

 مالسإلا نازيم يف

 كلام نب سنأ يباحصلا ىلإ ةبوسنم ةياور

 . هللا دبع نب رباج يباحصلا ىلإ ةبوسنم ةياور

 .. سابع نبا يباحصلا ىلإ ةبوسنم ةياور

 . ءادردلا يبأ يباحصلا ىلإ ةبوسنم ةياور

 ةملس مأ ةيباحصلا ىلإ ةبوسنم ةياور

 ... يرعشألا ىسوم يبأ يباحصلا ىلإ ةب وسنم ةياور
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 .2 1 : س :
 قال انم يان( ٥٤٦

 ٤٦ رمع نبا يباحصلا ىلإ ةبوسنم ةياور

 ٤٩ سيمع تنب ءامسأ ةيباحصلا ىلإ ةبوسنم ةياور
 0٠ (يتمأ نم رئابكلا لهأل يتعافش) :اهيف يتلا ةياورلا لوح لاوقأ

 ٦٠ .. داسفلا لهأ رذع (يتمأ نم رئابكلا لهأل يتعافش) :ةياور

 ٧١ ةرخآلا يف ةاصعلا ريصم نيبت ةينآرق تايآ

 ٨٦ هلامعأب ذخاؤم ناسنإلا نأ تبث تاياور

 :ىلاعت هلوق ريسفت يف لاوقأو تاياور :يناثلا مسقلا
 بولَمل ١ زإ ةفزال الا موب َمُهَرِذنَو % و 4 نيعفلشلا ةعفش مهعفنل اَمَف » - -ح رم ورم .رف > . ؟ س . < .م ج ۔ ي ۔ ۔ءوهھح ح م رع حم م

 ه و , ك ه . < 2 س 7 ِ ر آ م
 . عاط جموس الو ميمح نم َبيملَتلل ام ت نيمك رجاتملا

 ١٠٢ ..... ه َيعِفَش نم ال اَبَق»و .ه نودي ه 7 زع اهنم ُدَ ُدَْؤُي ال ةَعَفَس اهنم لبقي الو امن ىيفت نَع سنت ىرجت الأ امي ا :وهو

 ١٠٢ ؟ةفلاخملا موهفم ةيجح ىدم ام
 ١٠٦ هريغو ةيطع نبا اهب جتحا يتلا تاياورلا
 3 كلام نب سنأ ىلإ ةبوسنم ةياور

 ةعافشلا ةركف دييأت يف اهب نيعتسأ تاياور :ثلاثلا مسقلا

 ١١٢ رئابكلا لهأل

 .ائيش هب هللا أبعي ال ناويد :ةثالث هللا دنع نيواودلا) :اهيف يتلا ةياورلا

 ٧٢ .. (هللا هرفغي ال ناويدو .ائيش هنم هللا كرتي ال ناويدو

 ١١٣ انثف ةشئ ةشئاع نينمؤملا مأ ىلإ ة هبوسنم ةياور
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 ٥ رهفلا

 ٥٤٧ كاش س
 _ .ع حت كوه

 ١١٤ :ةن كلام نب سنأ يباحصلا ىلإ ةبوسنم ةياور

 ١١٥ ذ يسرافلا ناملس يباحصلا ىلإ ةبوسنم ةياور

 ١١٦ نز ةريره يبأ يباحصلا ىلإ ةبوسنم ةياور

 ١١٧ امهيلك وأ ةداتق وأ نسحلا ىلإ ةبوسنم ةياور

 هعفشو ةنجلا هللا هلخدأ هظفحو نآرقلا ارق نم) :اهيف يتلا ةياورلا

 ١١٨ (رانلا بجوتسا دق مهلك هتيب لهأ نم ةرشع يف

 عنص نمم رانلا هل تبجو نمل ةعافشلا) :اهيف يتلا ةياورلا

 ١٢٠ (ايندلا يف فورعملا مهيلإ

 ١٢١ .... (يدبع اولسرأ لوقيف ...رانلا ىلإ رجيل لجرلا نإو) :اهيف يتلا ةياورلا

 :لجو زَع هللا لاق ،ةنع توَقَع ذق يتإ ب اي :لاق» :اهيف يتلا ةياورلا

 ١٢٢ «ةئَجْلا لخذأف يخأ ديب ذُخَف

 ٤ ١٢ ............... (مارح نع يهتني ال خأ نبا يل نإ ...) :اهيف ءاج يتلا ةياورلا

 بونذلا ةرفغم ىلع ةردق وذ ينأ ملع نم ...) :اهيف ءاج يتلا ةياورلا

 ١٢٥ (ًائيش يب كرشي مل ام ،يلابأ الو هل ترفغ

 .اهبوث ييمأل رفغي نأ ةقَرَع مؤي ةللا ُتؤَعَد ...) :اهيف يتلا ةياورلا

 ١٦٧ (...ترَقَع ذق نأ ييتاجأف

 باذع اَهيَلَع سيل ةموحزم ةمأ هذه يتمأ) :اهيف يتلا ةياورلا

 (ةَرخآلا يف

 :لوقيف كاينارصن وأ ايدوهي ملسم لك ىلإ هللا عفد ...) :اهيف يتلا ةياورلا

 ١٣٣ ... (...رانلا نم ككاكف اذه

١٩ 

  

  

  

 



 لحااشن اف قلاتم ثحو ٥٨

 ١٣٨ ............ (...هللا بن اي كرشلاو :لاقف لجر ماق ...) :اهيف ءاج يتلا ةياورلا

 ١٤٠ ..... (رايخلاب هيف وهف ًاباقع لمع ىلع هدعو نمو ...) :اهيف يتلا ةياورلا

 ١٤٤ نازيملا يف هديعو هللا فالخإ ةركف

 ١٥٠ ةيهلإلا ةئيشملاو ةرفغملا :عبارلا مسقلا

 ...... ىلاعت هللا مكح يف ءاج امك ةرفغملا بابسأ :لوألا رصنعلا

 ١٥٢ يهلإلا مكحلا اذهل ءاملعلا نايب

 ١٦١ ..... ةرفغملا بابسأب اوذخأ مالسلا مهيلع ىلاعت هللا ءايبنأ

 ١٦٣ ............. تاحلاصلا لمعو يشخو نمآ نمل ةرفغملا :ىلاعت هللا مكح يف

 ١٦٦ ةرفغملا لين لجأل تاحلاصلا لعف ىلإ ةوعد ةيوبنلا ةنسلا

 بابسأب ذخألا ىلإ نوعدي ةيمالسإلا ةمألا ءاملع :يناثلا رصنعلا

 ١٧٣ ةرفغملا

 ١٧٦ داوجلا دبع دمحأ لاوقأ نم

 ١٧٧ دمحأ نب نابعش نب دمحأ لاوقأ نم

 ١٧٧ يواطهطلا لاعلا دبع دمحأ يلع خيشلا لاوقأ نم

 ١٧٩ يسلبانلا بتار دمحم روتكدلا ذاتسألا لاوقأ نم

 ١٨٠ يربطلا مامإلا لاوقأ نم

 ١٨٦ يبطرقلا مامإلا لاوقأ نم

 ١٨٧ ريثك نبا مامإلا لاوقأ نم

 ١٩٠ روشاع نبا لاوقأ نم



 :{ سرهفلا
 . , ٥٤٩ ,م:;كو

 .ع ساللالت مس

 دوعسلا يبأ لاوقأ نم

 يسولألا لاوقأ نم

 يسربطلا لاوقأ نم

 يوسوربلا يقح لاوقأ نم

 يدعسلا خيشلا لاوقأ نم

 . اهنع زواجتو ىلاعت هللا اهرفغ بونذ :ثلاثلا رصنعلا

 لوألا لصفلا ةمتاخ

 يناثلا لصفلا

 نيلئاقلا ةلدأ يف ةيجهنم تاءارق

 منهج ران نم نيملسملا ةاصع جورخب

 ديهمت

 ذَجَهَتف لتلا َنمَو » :ىلاعت هلوق ريسفت يف ةءارق :لوألا مسقلا

 ٠ ادومع اماَقَم كبر َكَتَعَبَي نأ حيسع كل ةلا ۔هي

 ،ةماع فقوملا لهأل ةعافشلاب (دومحملا ماقملا) ىنعم تبثت تاياور

 ةصاخ ةنجلا لهأل ةنجلا باوبأ حتفو

 نيملسملا ةاصعل ةعافشلاب (دومحملا ماقملا) رسفت تاياور

 رانلا نم مهجارخإو

١٩٢ 

١٩٣ 

١٩٥ 

١٩٥ 

١٩٦ 

٢٠٤ 

٢٠٩ 

٢١٥ 

٢١٨ 

٢٩ 

٢٦٢٤ 

  

 



 قحالا هثحو ه.

 َكيَر لَع ناك امهذراو الل ركني نيو » :ىلاعت هلوق ريسفت يف ةءارق :يناثلا مسقلا 7 7 ِ ِ ِ ررم 2۔رم مس

 ٢٣٣٣ ...... هاج اهف يللتلا رَدَنَو اوقتا سلا ىجن مث ٥ اًبِضَقم امح

 ٢٣٦ .... (رانلا نم ةاصعلا جورخ) ب نولئاقلا اهركذ تاياور :لوألا رصنعلا

 ٢٣٧ سابع نبا ىلإ ةبوسنم تاياور

 ٢٤٠ سابع نبا عم قرزألا نب عفان ةصق اهيف ةياور

 ٢٤١ سابع نبا ىلإ ةبوسنم ةياور

 ٢٤٢٣ سابع نبا ىلإ ةبوسنم ةياور

 31 نادعم نب دلاخ ىلإ بوسنم يأر

 ٢٤٤ دلاخ يبأ ىلإ ةبوسنم ةياور

 ٢٤٤ رابحألا بعك ىلإ بوسنم يأر

 ...٢٤٦ يرصبلا نسحلاو ةحاور نب هللا دبعو ،ةرسيم ىبأ ىلإ بوسنم لوق

 ٢٥١ فن دوعسم نبا ىلإ بوسنم يأر

 ٢٥٢ _ دوعسم نب هللادبع ىلإ ةبوسنم ىرخأ ةياور

 10 دوعسم نب هللادبع ىلإ ةبوسنم ىرخأ ةياور
 ٢٥٤ هللا دبع نب رباج ىلإ ةبوسنم ةياور

 ٢٥٥ ةماعد نب ةداتق ىلإ بوسنم لوق

 ٢٥٦ ةلي لوسرلا نع اقثثخ ةصفح ةياور

 ٢٥٩ دورولا ىنعمب مسقلا ةلحت اهيف ركذ ةياور

 ةاصعلا طوقسو طارصلا ىلع روبعلا ةركف :يناثلا رصنعلا

 ٢٦٦ اهنم مهجارخإ مث رانلا يف



 ٥٥١ يت ١ سرهفل 2:
 تاملك يف ءاج امك ةمايقلا موي دهاشم نم :ثلاثلا رصنعلا

 ٢٦٨ تايآلا هذه

 ٦٢٦ ةميركلا تايآلا هذه يف ةدراولا تاملكلل يوغللا ىنعملا

 ٢٧٠ (درو) ةملكل يوغللا ىنعملا

 ٢٧١ 4ىجَتن» ةملكل يوغللا ىنعملا

 ٢٧٢ 4رَدَنَو» ةملكل يوغللا ىنعملا

 ٢٧٤ بئاصلا جهنملا قبطي امدنع

 ىلاعتو كرابت هللا مهيتأيف) :اهيف ءاج يتلا ةياورلا :عبارلا رصنعلا

 ٢٧٩ (نوفرعي يتلا هتروص ريغ ةروص يف

 ٢٨٠ نثَف ةريره يبأ ىلإ ةبوسنملا ةياورلا - ١

 ٢٨٥ يض يردخلا ديعس يبأ ىلإ ةبوسنملا ةياورلا - ٢

 ةمايقلا موي ىمظعلا ةعافشلا ةياور :سماخلا رصنعلا

 ٢٩٣ ............ (فقوملا موي ةرارح نم لب ،منهج ران نم جارخإلا سيل)

 مهسم امدعب رانلا نم موق جزخي) :اهيف يتلا ةياورلا :سداسلا رصنعلا

 ٣٠٩ ...... (نييمنهجلا :ةنجلا لهأ مهيمسِئف ،ةنجلا نولخديف .ٌعفَس اهنم

 ٣٠٩ كلام نب سنأ يباحصلا ىلإ ةبوسنم ةياور

 ٣٣ . نيصح نب نارمع يباحصلا ىلإ ةبوسنم ةياور

 ٣١٤ ناميلا نب ةفيذح ىلإ ةبوسنم ةياور

٣٦ 
 . دوعسم نب هللادبع ىلإ ةبوسنم ةياور



 نقخنانلاتجم هثحو ٥٥٢
 ںلماكاتر د

 ٣١٧ ةبعش نب ةريغملا ىلإ ةبوسنم ةياور

 ٣١٨ ورمع نب هللادبع يباحصلا ىلإ ةبوسنم ةياور

 ٣١٩ هللا دبع نب رباج يباحصلا ىلإ ةبوسنم ةياور

 ٣٢٠ يردخلا ديعس يبأ يباحصلا ىلإ ةبوسنم ةياور

 زائلا مهتباصأ مق نكلو) :اهيف ءاج يتلا ةياورلا :عباسلا رصنعلا

 ٣٢٤ (ةئامإ مهَتاَمَأَف (مُهاَياَطَحب :لاق ؤأ) مهبو

 ٣٢٥ «ةَتاَمِإ م ْمُهَتاَمأف : :ةياورلا يف ءاج ام ةشقانم

 ٣٢٧ ميركلا نآرقلا فلاخت يتلا تاياورلا مكح

 ٣٣٢ رئابكلا لهأ تابوقع عاونأ .

 :ىلاعت هلوق ريسفت يف لاوقأو تاياور :ثلاثلا مسقلا
 ُ أ اك رذلا ةت اي
 ٣٣٧ 4 َتيمليتم أرئاكؤل اورَمك بذلا دوب امي

 ام اًبف تبرخ ٥ قيهَسَو ربِفَر اهف مث 7 اوس لآ 7 « 77 ي ۔ ه .۔ ,صس . هوك ,,؟ .< ثح ۔ے .42 كح

 أو ه هدي ل لاَكَم َكبَر ك ك ًكيَر ءاش ام الإ ل شلا وم . . ؟ رم 22 ك 2 777 7 4 ك ٤ ر 1 م 7

 ٨ .م مو ہس 2 م

 ٣٤٩ 4 ردوذجت ريغ ٤ اطع نل

 ١٠٦ - ١٠٨ تايآلا ريسفت دنع يربطلا مامإلا اهركذ يتلا تاياورلا

 ٣٥١ دوه ةروس نم

 ٣٥٨ ............ دوه ةروس نم ١٠٦١-١٠١٨ تايآلا لوح نيرسفملا ضعب لاوقأ

  

  

 



 ٥٥٣ مرحو سرفلا

 :ىلاعت هلوق ريسفت يف لاوقأو تاياور :سماخلا مسقلا

 هش لاط رمهني اندابع نم اط َبَل > ش ه

 رم يد يأ نذي تكيكني نيس ز ةينث مهنيو
 َرواَسَأ نم ايف َدوََع امتولحَذَي نذَع ثّتَج ٥ ريبكنآ لتلا

 بَمذأ يلأ تي دنلت اولاقو ه زيرح اهيف مهالو لفل پكَد نم
 نم ةماقملا َراَد ََلََأ ح 1 ه ٌررْكَش روْفَعَل ابر تإ ترآ اع ر

 ٣٦١ 4 ثوغل اههاتشَمَي الل ثَصت اهبفاَتشَمَي ال ءيضت

 ٣٦٣ ...................... رطاف ةروس نم ٣٢- ٣٥ تايآلا ريسفت يف ةدراولا تاياورلا

 ٣٦٦ ميركلا نآرقلا يف ءاج امك (سفنلا ملظ) عاونأ

 مامأ اوفقو نيذلا ةرفكلا نع ثدحتت ت تايآ يف (سفنلا ملظ) ة ةفص

 ٣٦٦ ةيهلإلا ةوعدلا

 ٣٦٨ .... ىلاعت هللا دودح يدعت نم نيملسملا ريذحت قايس يف (سفنلا ملظ) ةفص

 ٣٧٣ رطاف ةروس يف ىلاعت هللا هركذ يذلا (هسفنل ملاظ)لا

 :ىلاعت هلوق ريسفت يف لاوقأو تاياور :سداسلا مسقلا
 2 ه ر س ,س

 مُهَتنميِإ اوسبلي رتو اوثماء َبَلآ»و 54 امل َلَمع نم امع ذَمَو»

 وهو . هنأل نمم َلاَت ل ذإو و +و 54 َتوُدَتهَت مو نكلا ل ةيذأ رلَظي

 ... 4 مظع ملظل ةلزقلا ك مأ ةلرش ال مي ةظع

 ٣٨٦ ....................................... طقن (كرشلا)ب (ملظلا) ىنعم تلمح ىتلا تاياورلا

  



 نقخانلانجم « 00
 '>,+ت[[ اج( الققلا

 ٣٩٢ ف قيدصلا ركب يبأ ىلإ ةبوسنملا ةياورلا

 ٣٩٤ :ةفن بعك نب يبأ ىلإ ةبوسنملا ةياورلا
 ٣٩٥ :ة يسرافلا ناملس ىلإ ةبوسنملا ةياورلا

 ٣٩٥ نهف ةفيذح ىلإ ةبوسنملا ةياورلاو

 ٣٩٦ امثقو سابع نبا ىلإ ةبوسنملا تاياورلا

 ٣٩٦ هف دوعسم نبا ىلإ ةبوسنملا ةياورلا

 ٣٩٧ يعخنلا ميهاربإ ىلإ ةبوسنملا ةياورلا

 ٣٩٧ ةرسيم يبأ ليبحرش نب ورمع ىلإ بوسنملا ريسفتلا

 ٣٩٨ يسودسلا ةماعد نب ةداتق ىلإ بوسنملا ريسفتلا

 ٣٩٨ دهاجم ىلإ بوسنملا ريسفتلا

 ٣٩٨ ملظلل يدسلا ىلإ بوسنملا ريسفتلا

 ٣٩٩ ديز نبا ىلإ بوسنملا ريسفتلا

 :ىلاعت هلوق ريسفت يف لاوقأو تاياور :عباسلا مسقلا

 ٤٠٨ 4 كبر كيطعي فوسلو »

 ٤١٤ ...... ىلاعت هللا باتك نم تايآ ريسفت يف لاوقأو تاياور :نماثلا مسقلا

 :ىلاعت هلوق ريسفت يف لاوقأو تاياور - ١

 ٤١٤ ؛ ےوتيط انك انغ نك اهي اجر ار »

 :ىلاعت هلوق ريسفت يف لاوقأو تاياور ٢
 رس و۔ء۔ ح 3

 ............٥ 4 َدورتَفَي اوناك ام مهنع لَصَو مهسفنأ لع اوبَدَك تيك زلظنآ»
 م

  



 ه٥٥ تع ري
 َراَتلأ لخذُت نمم َكَتإ انبر :ىلاعت هلوق ريسفت يف لاوقأو تاياور ٣

 33 4 راصنأ نم ملل امو و هّدَتيَرَحَأ دم

 مر َمولوُقَي ےييلآو » :ىلاعت هلوق ريسفت يف لاوقأو تاياور ٤

 هنإ ه اًماَرَع داك اهبادع كي رَتَهَج َبادَع اع فيضأ
 4٩ ٤٢٠ اًماَمُمَر اًمَمَعْشُم تءاس

 ٥ ي الو ايف ثوثَي ال ًمث» :ىلاعت هلوق ريسفت يف لاوقأو تاياور “ ...٤٢٤ م . و م

 ٦ :ىلاعت هلوق ريسفت يف لاوقأو تاياور

 ااَمزم تتاكرنَهَج نإ ف ٥ انام لل ٥ حأ اهف ثبل ......٤٢٥
 ه و محص

 أوُجُرَص نآ وذيري» :ىلاعت هلوق ريسفت يف لاوقأو تاياور - ٧

 يم مو ۔< س ط

 ٤٢٨ ................. 4 قش تاَذَع رو اهنم تييجرخجب ممه اَم
 اَكلآ

 ٤٣٠ اثقو سابع نبا عم قرزألا نبا ةصق

 ٤٣٥ ىناثلا لصفلا ةمتاخ

 ثلاثلا لصفلا

 نولئاقلا اهركذ ةينآرق تايآ ريسفت يف ةيجهنم تاءارق

 رانلا يف رئابكلا باحصأ دولخب

 ديهمت

 :ىلاعت هلوق ريسفت يف لاوقأو تاياور :لوألا مسقلا

 ح
 يش ے س ۔ے۔ .<ه و ه إ ,ے۔

 هطبخَتي کزلا موقي امك ر إ َنوُموُمَر ال اوب أ دونُككأَي س رزلا

 



 ن مه ,رس هہح ر .و ۔ 2 3 إ إد س ۔ ۔<ے ه

 ازَبرلا لتم عتملا ات اولاَت متأب فيد نيملا نم نيشلا
 ح

 ۔ م

 :ىلاعت هلوق ريسفت يف ةءارق :يناغلا مسقلا

 ه ے ے'ے س ووس سإ ,رس ر ۔۔م 7 مل حم
 س ح

 ١ دلخ مىهج ر٫هو ازجق ١ دمعمم اَتمَوَم لتقي

 7 مم وک ے ۔4 ر وم صس ۔ ر ۔ ر وح 2 .

 ه اًميِظَع ابا َدَع هلل ًدَعأَو ,هعلو هتلع هل ضَعَو بف

 نَمَو »

 .... نيملسملا نم رئابكلا باحصأ ريغل منهج يف دولخلا صيصخت ةيضق

 ...... «هازاج نإ منهج هؤازجف» :لئاقلا لوق ةشقانم :لوألا رصنعلا

 ادمعتم ًانمؤم لتقي نمو» :لئاقلا لوق ةشقانم :يناثلا رصنعلا

 «اهيف ادلاخ منهج هؤازجف ،هلتق الحتسم

 ةبابض نب سيقم ةصق

 مالسإلا يف لجرلا لخد اذإ» :لئاقلا لوق ةشقانم :ثلاثلا رصنعلا

 >== «هل ةبوت الف ًادمعتم انمؤم لتق مث هرمأو هعئارش ملعو

 ...................................... نهب ةزمح لتاق يشحو مالسإ ةصق اهيف يتلا ةياورلا

 اَم ,هلف نيهشناف هير نيم ةظعوم ,هءاج نمف اؤبرلا مرَحَو عيبلا هللا م وب ۔۔ هم .ي . ,ح 72 و حم ۔۔ ؟,۔ .,م ۔<۔۔ ۔.۔۔٢مث و
 س س



. + 

 ٥٥٧ < ` سر هفلا
 _ .ع ىتاغ اتم

 :ىلاعت هلوق ريسقت يف لاوقأو تاياور :ثلانلا مسقلا

 ء 51 وم مهو <ے سس سر 7 > و سرس

 اراك ر دي مهدودح دعتو :هلوسرو هللا صخب رَمَو «

 7 و و يس < ۔ . ,عس , ج
 رم اغلب ال +و 4 ففرهتم فكرا ذع دلو 4 ف ١ رليك

 ِ , م ے 'ے رم م 7 مه ے< ,2 م2 و ۔۔ ,7 مم م۔ ج , 7

 نيدللخ رمَنَهَج ران ;هل نإف ههلوسرو ةللا صعي نمو ۔ُتالسرو هنا

 ٤٧٦ هادبأ ايف

 ٤٧٧ ةغللا بتك يف ءاج امك دولخلا ىنعم

 :ىلاعت هلوق ريسفت يف لاوقأو تاياور :عبارلا مسقلا

 تليتزأت هئييَحع ۔هي تطحو ةيم بنك نم لج»
 بكم ٍةَمَلأي اج نمو»و 54 َتوُدللَع اهيف مه زاتتلا ثكن

9 93 ِ 7 

 ها بوثَي كيتتؤأت نر نم وبون كف ةكم وشا ولتي
 تيلي ةبوتلا نلو ٥ اَيكحَع ايلع هتا كاك ملع
 قا اق توملآ مُهَدَمَأ َرَصَح ادإ .ح ت > آ نونمتي

 ادَنَعَأ كيو ةامح مهو تون بزلا الر تنا ثب
 م ۔۔۔م ورإ۔ ر _ ¡۔۔ے ؟ م ٨۔ےس س .م س ِ < 7 س

 اهلثمب كغكبس ءازج تاعسل ١ اوبسك نيزل ١ و ٠ : اًكيلأ اا ز ش
 س سر مسح ے

 ف رَههوجو تيِشغأ آمناك رماع نم هللآ حرم ك ام ةلد ۔ در ايزيو -ح هه ۔۔ .:4 << ةر دم ف ء  7 7ص ٠
-_ 1 
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 ___ عححا)رات 0 4م

 -= طقف (كرشلا)ب (ةئيسلا) ريسفت اهيف ءاج يتلا تاياورلا

 ابو سابع نبا يباحصلا ىلإ ةبوسنملا ةياور

 :ن ةريره يبأ ىلإ ةبوسنم ةياور

 دهاجم ىلإ بوسنملا ريسفتلا

 بئاسلا نب ءاطع ىلإ بوسنملا ريسفتلا

 ةمركع ىلإ بوسنملا ريسفتلا

 يعخنلا ميهاربإ ىلإ بوسنملا ريسفتل

 لئاو يبأ ىلإ بوسنملا ريسفتلا

 يرصبلا نسحلاو كاحضلا ىلإ بوسنملا ريسفتلا

 بعك نب دمحم ىلإ بوسنملا ريسفتلا

 ةداتق ىلإ بوسنملا ريسفتلا

 سنأ نب عيبرلا ىلإ بوسنملا ريسفتلا
 (ملظلا) ةملكو (ةئيسلا) ةملك ريسفت يف مالسإلا ءاملع لاوقأ نم
 يربطلا مامإلا لاوقأ نم

 روشاع نبا لاوقأ نم

 ةيطع نبا لاوقأ نم

 ريثك نبا مامإلا لاوقأ نم
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 نلك ن٦ _
 ٤٩٩ .. يناكوشلا لاوقأ نم

 0٠٠ يبطرقلا لاوقأ نم

 ٥.٠١ دوعسلا يبأ لاوقأ نم

 ٥٠١ يروباسينلا يمقلا لاوقأ نم

 ٥٠١ نزاخلا لاوقأ نم

 ٥٠١ يرابيزلا ديعس رماع لاوقأ نم

 ٥٠١ يسولألا لاوقأ نم

 ٥٠٢ قيبطتلاو ةوعدلا نيب يربطلا مامإلا لاوقأ

 :ىلاعت هلوق ريسفت يف لاوقأو تاياور :سماخلا مسقلا
 . .- و سوم رك . _ . 7 حم ے ِ م 4 حم ۔ے

 . ند ١ موب ولصي ٥ ميمت ىغل راججفل ١ نإو ٥ ميعن ىل رازنال ا نإ «

 ووم ,م 7 1 رس هم م ّ صس ورم

 موي ام كنرذأ آم ن ٥ نيتلآ موي ام فبردأ امو ٥ نيبتي اهنَع مه امو
 < . ۔ س و ,ذ م - . 2 ک

 ٥٠٨ ........ 4 لل زيمو رمألآ و اش يفنل سفن كلَمَت ال ود . بيل آ

 ٥٠٨ ةغللا بتك يف ءاج ام بسح هريل :ةملك ىنعم

 ٥١٣ ثلاثلا لصفلا ةمتاخ

 ٥٥ ثحبلا ةمتاخ

 عجارملا
 ٥٢١

٥٤٥ 

 سرهفلا


